
filos szegélyére, a kötött könyv táblájának, 
az ércpénz lapjának, a tányér peremének, 
a szoba falmintájának, a ház párkányá-
nak stb. hasonló formai feladatára. Tovább 
sem kellett mennem: a festett kép kereté-
nek szerepét már m a g u k t ó l is kitalálták 
s így játszva megtették az utat, amelyet ez 
a művészeti forma tett meg a gyakorlati 
szükségességtől el egészen az esztétikai 
szükségességig. Nem volt itt szó semmiféle 
történeti stílusról, de azt hiszem, hogy stílus-
érzésük többet kapott ezzel a megisme-
réssel, mintha egy „Stilkunde" szabályait 
szószerint megtanulták volna. 

Nagyon jól tudom, hogy a művészetellenes 
nízus, amely mindenkor jellemezte polgári 
és középiskoláinkat, szinte gúzsba köti a 
rajztanár ilynemű pedagógiai m u n k á j á t 
s hogy bármily lelkesen fogja is fel hiva-

tását : csak elenyésző minimumot juttathat 
ezzel a módszerrel is a gyermekeknek. 
Ennek sokszoros kár a következménye. 
Gondoljuk meg, hogy a polgári iskolából 
kerül ki a műveltebb iparososztály, a közép-
iskolából pedig a közönségnek az a része, • 
amely vásárlója, megrendelője az iparművé- I 
szeti tárgyaknak. Hogyan éljen s viruljon 
nálunk egy egészséges iparművészet, ha 
annak jövendő munkását s jövendő mecé-
nását az iskola csak ilyen, szerénynek is 
alig mondható ízlésbeli szerelvénnyel küldi 
ki az é le tben? 

Ez a nyomós ok késztet arra, hogy ne 
szünjünk meg e mostoha állapotokat fel-
tárni, k o r r e k t ú r á j u k a t sürgetni. Magyar 
életünkbe csak akkor fog szervesen bele-
kapcsolódhatni iparművészetünk, ha ez a 
korrektúra megtörtént. 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM TÍZ ÉVE 
ÍRTA V É G H GYULA 

fa § íz esztendeje immár annak, 
hogy a . , M A G Y A R IPAR-
MŰVÉSZET" hasábjain 
körvonalaztam felfogáso-
mat az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m hivatásáról és 
a múzeum vezetőségére 

váró feladatokról.* Ideje tehát, hogy be-
számoljak a vezetésemre bízott múzeum 
utolsó decenniumáról. Nem a nálunknagyon 
is divatos jubilálás szeretete indít erre, — 
sajnos, nekünk magyaroknak vajmi kevés 
okunk van az évfordulókat örömteljesen 
megünnepelni, — de úgy érzem, hogy tar-
tozom a nyilvánosságnak számot adni a 
múzeum fejlődéséről. De meg arról is meg-
vagyok győződve, hogy a közvélemény 
tárgyilagos kritikájára, jóakaró támogatá-
sára közintézményeinknek szükségük van, 
mert csakis a közvélemény súlyával alá-
támasztott törekvések mozdíthatják igazán 
elő a közintézmények érdekeit. Ahol a 
nyilvánosság nincs h e l y e s e n informálva, 
vagy éppen közönyös az intézmények sorsa 
iránt, ott egyesek nehezen küzdhetik ki a 
f e j l e s z t é s ü k h ö z szükséges eszközöket; 
a szaktekintélyek sürgető szava pedig sok 
esetben kívülről megadja azt a lökést, melyet 
hivatalos aktákkal hiába igyekezünk elérni. 

*) Magyar Iparművészet, XX. évfolyam. 

Amikor az Iparművészeti Múzeum veze-
tését átvéve, e folyóirat szerkesztőségének 
kérésére nézeteimet kifejtettem, hangsúlyoz-
tam azt, hogy programmot adni, ígéreteket 
tenni nem kívánok. Nem ismerve, de előre 
sejtve a szép tervek megvalósítása elé 
tornyosuló akadályokat, nem ígérhettem 
olyant, aminek beváltását b i z t o s í t o t t n a k 
nem láttam. Az események, sajnos, ebben 
igazat adtak aggodalmaimnak, sőt messze 
felülmúlták legszomorúbb várakozásainkat. 
Az összeomlás és az azt követő szomorú 
politikai és gazdasági állapotok sok szép 
reményt hiusítottak meg a múzeum életében 
is, mint közéletünk minden terén. Az elmúlt 
tíz év egyre fokozódó nehézségeket támasz-
tott mindannak megvalósításával szemben, 
amit a múzeum fejlődése és kultúrális tevé-
kenysége érdekében cselekedni kellett volna. 

A múzeum szaktisztviselőinek létszámát 
szaporítani, szakszerű kiképeztetésüket a 
fokozottabb tudományos munka érdekében 
tökéletesíteni kellett volna, amint ezt Delmár 
Emil cikkemre írt válaszában már tíz év 
előtt joggal sürgette. Ehelyett jött a létszám-
csökkentés, a kényszerű takarékosság, mely 
a tisztviselők előléptetését, tudományos ki-
képeztetését, fiatal succrescentia nevelését 
hosszú időre megakadályozta. Megfogyott 
az altisztek száma is. Bár a múzeum munka 
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köre nem szűkült, sőt inkább megnöveke-
dett, a múlthoz képest mégis sokkal keve-
sebb munkaerő áll rendelkezésére. 

A nehézségek másik okozója a pénz-
hiány volt. A valuta romlásával természe-
tesen csökkent az állami dotáció vásárló-
ereje is. A múzeum évi rendes javadalma 
ma sem éri el a békebelinek 40%-át, a 
gyűjtemények gyarapítására és ismerteté-
sére szolgáló alap pedig, beleértve a rend-
kívüli hiteleket, az elmúlt évben a békebeli-
nek csak 10%-át közelítette meg. A múzeum 
bőkezű mecénásai s i n c s e n e k abban a 
helyzetben, hogy az állami javadalmazás 
elégtelenségét a régi arányokban pótolják, 
a műtárgyak forgalmi értéke pedig nem 
esett ugyanolyan mértékben, mint a valu-
tánk, sőt időnkint még emelkedett is. Ezért 
a gyűjtemények gyarapítására és a kül-
földre kivándorló műtárgyak megmentésére 
kínálkozó alkalmakat nem használhattuk ki. 
A múzeum a magánvásárlókkal, különösen 
a jóvalutájú külföldiekkel már nem ver-
senyezhetett és lassankint megszűnt az 
aukciókon mint számottevő vásárló szere-
pelni, nem is szólva a külföldi piacokról, 
ahol alig néhány esetben sikerült valamety 
fontosabb műtárgyat megvásárolni. 

A harmadik súlyos handicap volt a helyi-
ségek kérdése. A múzeum gyors megnöve-
kedése és a gyűjtemények á t r e n d e z é s e 
folytán mindinkább érezhetővé vált a mú-
zeumépületben rendelkezésünkre álló helyi-
ségek elégtelensége. Az Iparművészeti Tár-
sulat hosszú éveken át tartó bentlakás után 
elhagyta az üllői-úti palotát, de kiköltözése 
alig enyhített valamit a helyszűkén. A gyűj-
temények elfoglalták a múzeumi helyiségek 
legutolsó zugát is, azonban így is nagy-
részük raktárainkban rejtőzik. Kiállítások 
alkalmával kénytelenek vagyunk a gyűj-
teményeket megbolygatni, hogy ideiglene-
sen helyet teremtsünk számukra, sőt nem 
egyszer le kell mondanunk értékes anyag 
kiállításáról egyszerűen azért, mert nincs 
hová tennünk azt. Némely helyiségek, mint 
pl. a földszinti o l d a l f o l y o s ó k , múzeumi 
célokra egyáltalán nem alkalmasak. 

A helyiségek kérdésével szorosan össze-
függ a fűtés kérdése is. Azelőtt ez nem is 
volt kérdés, mert magától értető dolog volt, 
hogy a múzeum és a kiállítások jól fűtve 
legyenek. Most azonban másként állt a 
fűtésnek súlyos gondokat okozó krízise. 
A múzeum elavult szerkezetű fűtőszerke-
zete felmondotta a szolgálatot, de meg kellő 

fűtőanyagra sem tellett. Ennek következté-
ben a múzeum helyiségeit és a kiállítási 
csarnokunkat éveken át nem fűthettük és 
a leghidegebb időszakban kénytelenek vol-
tunk a múzeumot olykor hetekig zárva 
tartani. Hogy ez milyen hátrányokat és 
károkat jelent a múzeumra nézve, azt talán 
fölösleges bővebben magyaráznom. 

* 

A vázolt körülmények és más kisebb-
nagyobb nehézségek bénították meg időn-
ként a múzeum tevékenységét és akadá-
lyozták gyorsabb fejlődését. De az árny-
oldalak mellett találunkörvendetesebbjelen-
ségeket is, melyek jobb jövőre nyújthatnak 
reményt. A múzeumok gróf Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter-
ben lelkes pártfogóra találtak. Az ő kezde-
ményezésére alkotott 1922:XIX. t.-c. „Orszá-
gos Magyar Gyűjteményegyetem" neve alatt 
egységes jogi személybe foglalta össze nagy 
közgyűjteményeinket. Az új intézménynek 
az parművészeti Múzeumra nézve az az 
előnye van, hogy számára — a múzeum 
jelentőségének megfelelő — egyenrangú-
ságot biztosított a Magyar Nemzeti és a 
Szépművészeti Múzeum mellett; a törvény 
szorosabb kapcsolatokat létesítve a testvér-
intézetek között, azok számára belső ügyeik 
intézésében s vagyon kezelésükben nagyobb 
függetlenséget biztosított. A többi múzeum-
mal való együttműködés és a kartársak sűrű 
személyes érintkezése nagyban előmozdítja 
az intézetek között fennálló egyetértés ápo-
lását és a nagy, közös érdekű múzeális 
problémáknak érlelését. A rendkívül bonyo-
lult, nehéz kérdések, melyek e téren meg-
oldásra várnak, komoly megfontolást és 
alapos megvitatást igényelnek. E kérdé-
sekre, mint a jövő zenéjére, itt nem terjesz-
kedhetem ki, csupán annyit kívánok meg-
állapítani, hogy az Iparművészeti Múzeum 
létérdekei úgy az i l l e t é k e s kormányzati 
körökben, mint a G y ű j t e m é n y e g y e t e m 
tanácsában mindenkor jóakaró megértésre 
találtak. 

A múzeum épületén igyekeztünk helyre-
hozni az idők és szegénységünk okozta 
károkat. A tetők rossz karban voltak, külö-
nösen az üvegcsarnok fedése és a kupoláé, 
melyről minden szélvihar százával rázta le 
a cserepeket, veszélyeztetve az utcán járó-
kelők testi épségét. A beázások, a talajvíz, 
a f ű t é s h i á n y a m i a t t bekövetkezett be-
fagyások és csőrepedések sokhelyütt át-



áztatták a falakat. Mindezt rendbehoztuk 
és a körfolyosót fedő összerepedezett aszfalt-
terraszt is rendes tetőszerkezettel pótoltuk. 
A használhatatlan régi fűtőszerkezet helyébe 
egészen új csővezeték és új kazánok készül-
tek. Összetörött ablaküvegek százait, évek 
óta elmaradt mázolást, az összes helyiségek 
kopott, piszkos tapétáit, festését, az úgy-
nevezett tanácsköztársaság idejében „el-
k o m m u n i z á l t " villámhárítókat, a rossz 
villanyvezetéket, a vízcsapokat, az elhasz-
nált berendezési tárgya-
kat p ó t o l n i kellett stb. 
Mindez sok munkába ke-
rült és sok pénzt emész-
tett fel, de elkerülhetet-
lenül s z ü k s é g e s volt. 
A múzeumlátogató per-
sze alig látja nyomát, 
nekünk azonban meg-
n y u g v á s u n k r a szolgál, 
hogy a múzeum épületét 
a lehetőség szerint ismét 
jókarba helyezhettük. A 
még hátralévő munká-
latok folyamatban vagy 
legalább is az előkészítés 
s tádiumában vannak. 

Foglalkoztunk a mú-
zeum Rákos-utcai és ud-
vari kiépítetlen szárnyá-
nak b e f e j e z é s é v e l is. 
A kérdés már az illeté-
kes fórumok tárgyalása 
alatt áll és remélhetőleg 
nem nagyon távoli jövő-
ben megvalósítható lesz. 
Ezzel hosszú időre orvosolva volna a gyűj-
temények fejlődését gátló helyhiány. A föld-
szinti csarnok és oldalfolyosó felszabadulna 
időleges kiállítások céljaira, a könyvtár és 
az előadóterem a mostaninál célszerűbb 
elhelyezést nyerne az udvari szárnyban, 
viszont a gyűjtemények részére kiválóan 
alkalmas helyiségeket nyernénk az Üllői-
úti és a Rákos-utcai épületrészben. Az épít-
kezés a modern múzeális igényeknek meg-
felelően aránylag kevés költséggel volna 
keresztülvihető és semmiben sem prejudi-
kálna a jövendő átszervezéseknek. 

Ami már most a gyűjtemények felállítását 
illeti, e téren megtörtént mindaz, ami az adott 
körülmények között lehetséges volt. Elveink-
hez és a világszerte elfogadott múzeumren-
dezési szabályokhoz híven arra töreked-
tünk, hogy a gyűjtemény anyag, szakok és 

Fábry Pál rajza. 

fejlődéstörténeti szempontok szerint lehető-
leg t a n u l s á g o s és á t t e k i n t h e t ő módon 
kerüljenek kiállításra, fősúlyt helyezvén ter-
mészetesen a hazai anyagra. Elsősorban 
a múzeum leggazdagabb szakgyűjteményét, 
a keramikát rendeztük az emeleti kör- és 
oldalfolyosón, kiküszöbölve belőle az oda 
nem tartozó textil-, bútor- és egyéb tárgyakat. 
Az Iparművészeti Társulat kiköltözésével 
megüresedett helyiségeket a textil-osztály 
foglalta el. Szép textil-gyűjteményünk egye-

lőre túlnyomórészt rak tá r 
szerűen van elhelyezve, 
de a tanulmányozók ré-
szére mindenkor hozzá-
férhető; sűrűn igénybe is 
veszik azt. Kivételt tet-
tünk a magyar hímzés-
anyaggal, melynek jelleg-
zetes példái ál landóan ki 
vannak állítva, mert, ért-
hetőleg, ez érdekli leg-
inkább a bel- és külföldi 
látogatókat. A többi textil-
anyag időleges kiállítá-
sainkon többféle csopor-
tosításban került kiállí-
tásra. A tervezett új épü-
letben k ü l ö n termeket 
szántunk a textilanyag 
állandó kiállítására. 

F o l y t a t t u k , illetőleg 
m e g k e z d t ü k a „törté-
nelmi szobasorozat" fel-
állítására Radisics által 
szerencsés kézzel meg-
indított akciót. Az úgy-

nevezett magyar - terembe helyeztük át a 
töki és sólyi m e n n y e z e t e k e t , ugyanitt 
összpontosítva a XVII—XVIII. századbeli 
magyar bútort. A híres kőszegi gyógyszer-
tárat, mely ideiglenesen nem szerencsés 
környezetben és rossz világításban a föld-
szinti oldalfolyosón volt felállítva, eredeti 
boltozatos mennyezetének mása alatt az 
emeleten állítottuk ki. Hozzája csatlakozik 
a sümegi püspökvár két terme, a refek-
tórium és a könyvtár, végül pedig a kül-
földi eredetű bútorok, gobelinek és elefánt-
csontfaragások terme és az Egger-gyűj-
temény kis szobája. Minden helyiség, sőt 
mondhatnám minden szekrény és tárló 
revíziónak és új rendezésnek lett alávetve 
és nagyon nagy azon tárgyaknak száma, 
melyek, ha előbb már a múzeum birtoká-
ban voltak is, csak az utóbbi években kerül-



tek először megfelelő kiállításra. A leg-
jelentősebb újdonság azonban a világhírű 
Esterházy-kincsek bemutatása volt, mely 
eseményre még alább visszatérünk. 

Még mindég rendkívül sok gyűjtemény-
anyag — még pedig a javából — vár meg-
felelő elhelyezésre és az oly nagyarányú 
gyarapodás, mint például legújabban a mú-
zeumnak adományozott mintegy 700 darab-
ból álló gyűjteménynekfelállítása szinte meg-
oldhatatlan problémák elé állítja, a múzeum 
vezetőségét. Ismétlem, égetően szükséges, 
hogy a hely kérdése mielőbb megoldást 
nyerjen. 

A gyűjtemények felállításával kapcsola-
tosan megemlítem, hogy a tíz év előtt e folyó-
iratban Faragó Ödön részéről is hangoz-
tatott kívánság, mely bőséges feliratok alkal-
mazását és ú j k é p e s v e z e t ő k kiadását 
sürgette, teljesült, amennyire ez a folyton 
gyarapodó és változó gyűjteményeknél lehet-
séges. Az 1917-ben megjelent összefoglaló 
képes ismertetésen kívül terjedelmes illuszt-
rált kalauz jelent meg, az egyik magyar, 
a másik német szöveggel, leíró lajstromunk 
olcsó képes kiadása pedig nemrég hagyta 
el a sajtót. Ezenfelül kiadtuk a múzeum 
és iskola könyvtárának 1913—1926. évi 
gyarapodási jegyzékét is. A múzeum belső 
rendjére és a tudományos kutatásra nézve 
egyaránt fontos, hogy a gyűjtemények ösz-
szes leltárai elkészültek. 

Agyűjtemények gyarapodása afentvázolt 
okokból nem tarthatott lépést sem a háború 
előtti évek arányaival, sem azoknak a kül-
földimúzeumoknakgyarapodásával , melyek 
akár a volt uralkodói műkincsek bekebe-
lezése, akár nagyértékű másodpéldányaik 
és fölöslegeik értékesítése útján jutottak 
új műkincsekhez és vásárlási lehetőségek-
hez. A mi szegény országunk számszerint 
keveset, de viszonylag mégis elég sokat 
áldozott múzeumaira. így vált lehetségessé 
a háború utolsó éveiben számos becses 
műtárgy és gyűjtemény megvétele. A béke-
kötés után ki kellett egyenlítenünk a háború 
előtti külföldi tartozásainkat, melyek avaluta 
romlása következtében súlyosan megter-
helték a múzeum budgetjét. A múzeum 
barátai — köztük a Múzeumbarátok Egye-
sülete, számos műbarát és műkereskedő — 
nem szűntek meg a múzeumot a nehéz 
időkben is támogatni és az adományok 
értéke éveken át meghaladta a múzeum 
vásárlásainak értékét. Sohasem folyamod-
tunk hiába mecénásaink negylelkűségéhez, 

amit velük és kiváltkép a műgyűjtőinkkel 
fentartott szoros kapcsolat útján igyekeztünk 
némileg meghálálni. A múzeum minden-
kor készséggel siet a komoly műbarátokat 
és gyűjtőket szakszerű felvilágosításokkal, 
tanácsokkal ellátni és jogos érdekeik meg-
védésében őket t á m o g a t n i . A Múzeum-
barátok Egyesülete helyében, mely a Nem-
zeti Múzeum Barátainak különválása foly-
tán eredeti céljának már nem szolgálhat, 
a „Művészeti Múzeumok Barátai" szervez-
kednekúj társadalmi alakulat létrehozására; 
ez lesz hivatva feleleveníteni és még szoro-
sabbra fűzni a Szépművészeti és Iparművé-
szeti Múzeumok és a műbarátok között 
fennálló hagyományos egyetértést. 

Az adományok és hagyományok mellett 
a múzeumi gyűjtemények gazdagodásában 
fontos szerep jut a letéteknek is, aminőket 
külföldi múzeumok— kivált az a m e r i k a i a k -
szívesen fogadnak el magánosoktól, intéz-
ményektől. Az Iparművészeti Múzeumban 
elhelyezett letétek között első hely illeti 
a herceg Esterházy család fraknói hitbizo-
mányának letétjét, mely múzeumunknak 
legértékesebb, külföldi múzeumok fejedelmi 
kincseivel vetekedő világhírű gazdagságát 
alkotja. A kincseket az úgynevezett tanács-
köztársaság szállíttatta be a múzeumba, 
kiállításra azonban csak akkor kerülhettek, 
amikor néhai Esterházy Miklós herceg szer-
ződésileg átengedte őket a múzeumnak és 
a jogtalan elsajátítást letét formájában le-
galizálta. Az utolsó tíz évben múzeumunk-
nak átadott magángyűjtemények és értékes 
műtárgyak közül meg kell említenem Ernst 
Lajos, b. Jósika Sámuel, Delmár Emil, gróf 
Vay Péter, gróf Bánffy Miklós, gróf Teleki 
Domonkos, a Múzeumbarátok és az Érem-
kedvelők Egyesületének letétjeit stb.,melyek 
együtt m a g u k b a n is megtöltenének egy 
múzeumot. 

A múzeum életében oly fontos kiállítások 
az utolsó tíz évben csaknem kizárólag a 
belföldi anyagra és annak is inkább a 
könnyeben elérhető helybeli részére szorít-
koztak. Háború alatt a külföldtől légmen-
tesen el voltunk zárva, de a közlekedés 
akadályai, habár enyhült formában, rész-
ben még ma is fennállanak. A gyűlölködés 
ugyan szűnőben van, sőt napról-napra erő-
södik a békére és kölcsönös megértésre 
vágyó kultúrnemzetek törekvése, hogy egy-
mást megismerjék, k u l t ú r á j u k b a n meg-
becsüljék. Ebből és az üzleti érdekek felül-
kerekedéséből magyarázható a sok, talán 



Eígosan sok nemzetközi kiállítás. Ezeken 
tvenni vagy éppen itthon rendezni kül-

földi kiállításokat mai gazdasági helyzetünk-
ben nehéz. A megélhetés nehézségeivel 
küzdő hazai iparosaink, művészeink szem-
pontjából nem is éppen kívánatos, hogy 
a külföldi termelésnek itthon piacot szerezni 
segítsünk. Inkább arra kell gondolnunk, 
hogy az emelkedő idegenforgalom támo-
gatására és kihasználására a magyar ipar-
művészet é l e t k é p e s produkcióját ismer-
tessük és megkedveltessük. Mondhatom, 
hogy a múzeumban rendezett kiállításaink 
révén tényleg sikerült is nem egy tekin-
télyes és befolyásos barátot szereznünk a 
külföldön és jóakaró figyelmet ébreszteni 
nem csupán a magyar iparművészet, de 
egész nemzeti kultúránk és o r s z á g u n k 
szomorú sorsa iránt. 

Kiállításaink másik fontos célja, hogy 
hazai művészeinknek és iparosainknak, főleg 
pedig a tanulóifjúságnak alkalom adassék 
a külföld művészeti stílusával megismer-
kedni, amihez egyelőre be kellett érnünk 
az országban létező múzeális és magán-
gyűjtemény-anyaggal. Sok tanulságot nyújt-
hat az, ha a nagy gyűjtemények anyaga nem-
csak az állandó kiállítás hamar megúnt egy-
formaságában, hanem különböző csopor-
tosításban, magángyűjtemények anyagával 
felfrissítve kerül a nyilvánosság elé. Az 
Iparművészeti Múzeum az elmúlt években 
sok kiállítást rendezett, melyek közül a 
következőket emelem ki: a magyar népies 
és úrihímzések, szőnyeg-, bársony-, óra-
és éremkiállítás, Balassa Istvánné, néhai 
Benczúr Gyula, Ernst Lajos, Wolfner Gyula 
gyűjteményeinek, az Izabella Háziiparegye-
sületnek és több női kézimunkatanfolyam-
nak kiállításai, számos Iparművészeti Tár-
sulati kiállítás és pályázat, plakátok, könyvek, 
külföldi néprajzi gyűjtemények stb. 

Külön kell megemlékeznem az 1925. év 
őszén rendezett országos iparművészeti és 
iparrajzoktatási kiállításról, mely szokat-
lanul élénk érdeklődést keltett s melynek 
időnkénti megismétlését a szakkörök szer-
fölött kívánatosnak tartják. 

Az Iparművészeti Társulat és a múzeum 
között azelőtt létezett kapcsolat az előbbi-
nek kiköltözése által nem szűnt meg. Az 
Iparművészeti Múzeum felújította Társulati 
aranyérmének 1911 óta szünetelő kiadását 
és kivette a maga részét a Társulatnak 
modern iparművészetünk f e j l e s z t é s e és 
kiállítások rendezése körül kifejtett nagy 

horderejű tevékenységében. — A múzeum 
vezetései és ismeretterjesztő előadásai — 
a szűkreszabott anyagi eszközök korlátai 
közt — tovább folynak. 

A múzeum látogatottsága általában ki-
elégítő, sőt utóbbi időben növekvő ten-
denciát mutat. Tekintetbe kell itt venni több 
oly körülményt, mely kedvezőtlenül befolyá-
solta a múzeum látogatottságát. A gyűjte-
mények, mint emiitettem, télen heteken, sőt 
hónapokon át zárva voltak, de még ha meg 
is nyitottuk őket, a közönség nem szívesen 
kereste fel a fűtetlen, zord múzeumi helyi-
ségeket, lassankint elidegenedik, elszokik 
a múzeum látogatásától. Az őrzőszemély-
zet elégtelensége miatt nem lehetett az ösz-
szes helyiségeket állandóan hozzáférhetővé 
tenni, ami szintén a múzeum vonzóerejé-
nek rovására ment. A nálunk, mint min-
denütt életbeléptetett csekély beléptidíjak 
is visszatarthatták a közönség egy részét a 
múzeum látogatásától, bár itt inkább csak 
az esetleg b e t é v e d ő kíváncsiakról lehet 
szó. A komolyan érdeklődők, különösen 
a tanulóifjúság mindenkor díjtalanul és 
megfelelő v e z e t é s mellett tanulmányoz-
hatták gyűjteményeinket és a rajzolgató, 
másoló, elmélyedő tanulmányozókban nem 
is volt hiány. 

A háború előtti évek látogatóközönségé-
neknagyrészét különben aTársulat bazárjai, 
kiállításai vonzották a múzeum épületébe, 
amit a mi kiállításainknak, kivált az ipar-
művészeti oktatási kiállítás nagy látogatott-
ságának statisztikája is bizonyít. Mihelyt a 
normális állapotok helyreállanak és jól tem-
perált helyiségeinkben az eddigieknél is vál-
tozatosabb kiállításokkal szoktathatjuk a 
múzeumba közönségünket, a látogatottság 
automatice emelkedni is fog. 

Végül még az Iparművészeti Múzeum és 
Iskola könyvtáráról néhány szót. A könyv-
tár gyarapodása és a közönség részéről 
történt használata az utolsó tíz évben örven-
detes fejlődést mutat, dacára annak, hogy 
a könyvtár részére felhasználható java-
dalom, mely 1914-ben 7.000 aranykoronára 
rúgott, 1922—1924-ben 4.307, majd 903 és 
86 aranykoronára sülyedt le és csak leg-
újabban emelkedett a háborúelőttinek mint-
egy negyedére. Ezzel szemben az 1913. év-
hez viszonyítva a könyvtár állaga csaknem 
34%-al gyarapodott, a látogatókszáma pedig 
megkétszereződött, sőt a könytárban hasz-
nált művek száma több mint négyszeresre 
emelkedett. A könyvtár fokozott használata 



főképp annak tulajdonítható, hogy az utolsó 
években — eltérőleg a régi gyakorlattól — 
egész napon át nyitva volt. 

* 

Ezzel röviden körvonalaztam az Ipar-
művészeti Múzeum tíz éves működését úgy, 
ahogyan azt pontosan nyilvántartott adatok 
alapján az intézet évi jelentései híven vissza-
tükrözik. A száraz statisztikához azonban 
még nagyon sokat kell hozzágondolni, el-
szomorítót csakúgy, mint örvendeteset is. 
Teljes tudatában vagyok annak, hogy távol-
ról sem értük el mindazt, amit szerettünk 
volna, talán nem is annyit, amennyit hasonló 
körülmények között mások elértek. De meg-
tettük a tőlünk telhetőt, hogy az elődeink 
által annyi szeretettel és tudással meg-

alapozott s k u l t ú r é l e t ü n k b e n nélkülöz-
hetetlen intézménnyé fejlődött Iparművé-
szeti Múzeumot megvédjük és tovább fej-
lesszük. Meg vagyok róla győződve, hogy 
múzeumunk még nagy feladatok előtt áll 
és jobb idők beálltával meg fogja érni fel-
virágzásának szerencsés korszakát. 

Nem fejezhetem be ezt a beszámolót 
anélkül, hogy meleg köszönetet ne mondjak 
kitűnő munkatársaimnak, a múzeum tiszt-
viselőinek, akik jóban - rosszban lelkesen 
és önzetlenül kitartottak az intézet mellett, 
kik reklám nélkül végzett, f á r a d h a t a t l a n 
munkájukkal a múzeum haladását és tekin-
télyének növelését előmozdítani soha meg 
nem szűntek. Az elmúlt nehéz esztendők-
ben kivívott eredmények oroszlán részeért 
őket illeti a köszönet. 

Figyeld meg, hogy hogyan fogja meg valaki a 
műtárgyat és rögtön tudni fogod, vájjon meg-
becsüli-e ő ezeket a dolgokat: a szép formát, a drága 
nemes anyagot, vagy sem. Voltaképpen csak az az 
ember érdemli meg, hogy szép tárgyai legyenek, aki 
azokat igazán szereti. Sok függ attól, hogy mikép 
viselkedik az ember az őt körülvevő, neki kiszolgál-
tatott dolgokkal szemben. Ha szeretjük, akkor bizo-
nyára gondozzuk is őket, mert sok művészi tárgy 
megkívánja a gondozást, a szeretetet; a szeretet-

teljes tekintetet és szerető kezeket. És nem esik-e 
nekünk jól, ha látjuk a kezek mozdulatait, amint 
óvatosan megfognak egy finom, gondozott tárgyat, 
tartják, forgatják, megtapogatják és szemükből a 
megértő szeretet sugárzik a nemes, szép forma, a 
nemes munka, a drága szövet felé 1 * 

A mai idők emberei közül sokan — saját 
kárukra — elvesztették a természet és az emberi kéz 
szép alkotásai iránt való áhitatteljes szeretetüket. 

Haranghy JenS: Ex libris. 
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