
RADISICS JENŐ: 
AZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM ÉS MAGYAR GYŰJTEMÉNYE 

• K o Y o V ? : / m a g y a r közélet időnként meg-megújuló felbuzdulásaiból fakadó kez-
deményezések rendszerint igen rövid életűek. Tiszavirágok, melyeket 
valamely gondolat napsugara sziil, a közöny alkonya pedig elhantol. 
Ennek a minduntalan ismétlődő jelenségnek az az oka, hogy a kez-
deményezés indítéka legtöbbször nem a szükség kényszerűsége, 
hanem a hirtelen ötlet, de még gyakrabban az idegenből ide-
szakadt példa. Amikor azonban a kezdeményezést a szükség érleli 
meg, jövője biztosítva van. Ezért él még ma is, virágzott fel és fej-

• lődik folyton az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum. 
Szülőanyja azl862-ik évi londoni második világkiállítás,dajkája az Orsz.Iparegyesület, 

nevelőatyja néhai Tréfort Ágoston vallás- és közokt. miniszter volt. Gyermekéveit a 
• régi Műcsarnok pincehelyiségeiben töltötte nem éppen fényes körülmények között. 

Férfikorába az ezredéves nemzeti ünnep évében lépett, mikor az ország jóvoltából, 
V melyet az akkori közokt. miniszter, a megboldogult Csáky Albin gróf nyert meg a 

részére, új otthont kapott az üllői-úti, Lechner Ödön művészi lelkületétől áthatott 
palotában. 

* * * 

A Múzeum története ismeretes. Azt itt újból megírni fölösleges. A jelen soroknak 
más a célja. Tájékoztatni óhajtanám az olvasót az intézet tevékenységéről, belső 
életéről 1896-tól fogva mostanáig, terveiről, az elvekről, melyeket én mint vezetője 
szem előtt tartok és követek, amikről a nagyközönség kevésbbé van tájékozva, és 
ismertetni a gyűjtemény magyar és magyar vonatkozású részét, azaz gerincét. A gyűj-
temény idegen eredetű csoportjáról, a könyvtárral egyetemben, a Múzeum többi tiszt-
viselői fognak értekezni. 

Ü A világ valamennyi iparművészeti múzeuma egyazon programmal indult meg : 
egybegyűjteni az iparművészet múltjának jellegzetes és kiválóbb emlékeit, ezek segé-
lyével mint tanílóanyaggal, mely eszmei tartalmánál fogva alkalmas irányításra s 
rég elfeledett technikák felelevenítésére, fejleszteni korunk iparművészeiéi, fokozni 
versenyképességét, lehetőleg oly mértékben, hogy a külföldi behozatalt kiküszöbölje, 

• egyúttal pedig a közönség ízlését nemesíteni s benne művészi alkotások iránt való 
szeretetet nevelni, hogy vevője legyen a művészetre törekvő hazai termelésnek. Mi is 
ezeket a feladatokai szabtuk magunknak. A rendelkezésre álló eszközöktől s a viszo-
nyoktól függött azután mindenütt, hogy a múzeum mit és mennyit valósíthatott meg h 

£ programmjából. Külföldön, nálunk is. » 
. — . . • - • - • ' — - - - - - - h • 1885-ben alapította ugyancsak Tréfort Ágoston az Orsz. Magy. Iparművészeti 

Társulatot oly célból, hogy a társadalmat szorosabb kapcsolatba hozza az iparművé-
szettel s annak javára aktívabb közreműködésre serkentse. Ezzel két, sok tekintetben 

• párhuzamosan működő szervezete volt az o r szágnak : a Múzeum és a Társulat, mely 
azonban bizonyos vonatkozásokban egymást kiegészítette. Az azonos ügykörön belül 
egyiknek is, másiknak is el kellett helyezkednie, ha az ország hasznára akart válni. 

A kettő között a dolog természeténél fogva a Társulat avatkozhatott be közvetlenebbül 
a modern iparművészet életébe. Főleg azért, mert nem kötötték az állami intézmények 

• javadalmának felhasználására és elszámolására irányadó szabályok. Pénzét ennélfogva 
legjobb belátása szerint használhatta fel céljaira. Támogathatta az iparművészetet díjak-
kal egybekötött pályázatok hirdetésével, tervrajzok készíttetésével és megrendelésekkel. 

• Közvetített, vett és eladott, amit a Múzeum nem tehetett. Ez utóbbi tehát a modern 
fi iparművészet fejlesztésének imént vázolt módjaival nem foglalkozott. Programmjának 
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ezt a részét a Társulat valósította meg sok sikerrel. Mi viszont erőnket, amennyi volt, 
kiállítások rendezésére, könyvtárunk, gyűjteményünk gyarapítására fordítottuk első-
sorban. Kerestük továbbá az összeköttetést a nagyközönséggel, amelynél ezirányú 
törekvésünk nem remélt visszhangra talált, mert ma nincs az országban múzeum, melyet 
a közönség jobban és sűrűbben venne igénybe. Sok időnket emészti fel a közön-
séggel való foglalkozás ; de szívesen tesszük, mert látjuk hasznát. Szeretném, ha más 
mondaná helyettem, noha amit állítok, megfelel a tényeknek, jelesül, hogy a Múzeum 
abban az ügykörben, melyet ellátni hivatva van, elismert tekintély. 

Kiállításokat mi rendezhettünk könnyebben. Javunkra szolgált az állami jelleg s a 
vele járó közbizalom. Nem is volt úgyszólván eset rá, hogy akár egyház, nyilvános 
intézmény, amatőr avagy kereskedő, lett légyen az idevaló vagy külföldi, kiállításra 
alkalmas anyagának átengedése iránt kifejezett óhajtásunk elől elzárkózott volna. 
Amennyiben kiállításaink a lezajlott századok munkásságát ölelték fel, célunk a tanítás 
volt: megismerni s megismertetni a hazánk területén megmaradt iparművészeti emlé-
keket, hogy bizonyságot tegyenek a magyar művészi géniusz létezése és ereje mellett 
és hogy belőlük szűrődjék le becses eredményként művészi géniuszunk jellege, saját-
sága s mivolta. Mert valamiként a magyar államot is csak nemzeti sajátságaink tartották 
fenn eddig, akképp művészetünk életképességét is kizárólag a benne lévő nemzeti tar-
talom mennyisége fogja megszabni. Ezzel védekezhetünk sikerrel hatalmasabb verseny-
társaink hódító törekvései ellen ; ebben rejlik a mi fölényünk, amelyet a siker kilátá-
sával harcba vihetünk. 

A modern kiállításoknak többek között az volt a rendeltetésük, hogy műiparo-
saink állandóan tájékozva legyenek a legjaváról annak, ami a külföldi iparművészeiét 
foglalkoztatta, hogy amire a gyorsan váltakozó áramlatok hullámai ideérnek, nyilt 
kaput döngessenek. Másfelől, hogy közönségünk, melyre a „legújabb" ellenállhatlan 
vonzóerőt gyakorol, igényeit kielégíteni óhajtván, itthon is megértésre találjon. Az efféle 
kiállítások rendezését azonban lassanként abbahagytuk, mert művészeink a sérelemnek 
egy nemét látták bennük. 

Külföldi művészek és kereskedők épp oly kevéssé hajlandók munkájuk gyümölcsét 
a haszon reménye nélkül idegenbe küldeni s azokat tisztán a dicsőség kedvéért a 
szállítás veszélyeinek kitenni, mint amennyire ezt a mi művészeink nem hajlandók meg-
cselekedni. Amazok is kívánták az eladás lehetőségét a maguk részére fenntarthatni. 
Hazai versenytársaik ellenben a nemzetközi kiállítások tanulságaiból reájuk háramló 
előnyöket kevesebbre becsülték azoknál az összegeknél, melyektől esetleges vásárlások 
folytán elesnek s kedvetlenül fogadták az intézet minden ilyen természetű vállalkozását. 
Ugyanaz a szellem ez, mely a nemzetközi képkiállításokat is lassanként kiküszöbölte. 

Tizenhat év alatt, azaz levonva ittlétünk idejéből az áthurcolkodás és a rendez-
kedés éveit, mindössze huszonhárom kisebb-nagyobb kiállítást rendezett a Múzeum. Az a 
tíz további kiállítás, melyet mások rendeztek helyiségeiben, nem tartozik e fejtegetés 
keretébe. A múzeumi kiállítások közül régészeti jellegű volt tíz, a többi a modern 
műipar körében mozgott. A mi kiállításaink unalmas felsorolása helyett inkább a 
legkimagaslóbbjaik által elért eredményeket szeretném felemlíteni. Az elsővel, mely egy-
úttal az intézet ekként jellemezhető elveit volt hivatva feltárni közönségünknek : kap-
csoljuk termelésünket a hazai talajhoz, a jelenkor igényeihez átidomítva és ne másoljuk 
a multat, a Van de Velde és társaik kezdeményezéséből megindult irányt mutattuk be 
1898-ban. Ez az irányzat akkortájt nálunk ismeretlen volt, nagyban érdekelte a kül-
földet. Benne vélte látni a XX. század stíljének hajnalát. Ezért nevezte el modern 
művészetnek. Közvetlenül e kiállítás után jelentek meg nálunk a nancy-i Emile Gallé 
költői kompozíciójú s páratlan technikai kivitelű üvegedényei nyomán a Sovanka-féle 
réteges üvegek és a Zsolnay-gyárban az eosin lüszíerek megkapó változatai, melyekhez 
a newyorki Tiffany-gyár irizáló üvegei adták meg a lökést. Mindmegannyi nyeresége 
műiparunknak. É s ugyanakkor tűntek fel itt is a bútoriparban és másutt az említett 
stílbeli törekvésekre annyira jellemző lágy, hajladozó vonalmenetek. Volt-e ebből nagy 



és maradandó hasznunk, azt nem vitatom. Annyi mindenesetre, mint a külföldnek. 
De utat kellett nyitnunk az áramlatnak, mert jövőt igért ; életpályáját pedig megjósolni 
nem lehetett. 

Mély nyomokat hagyott iparművészeti oktatásunk rendszerében s azt több tekin-
tetben átalakította az angol nemzeti verseny „National Competition" kitüntetett rajzainak 
kiállítása. Egyébként is nevezetes kiállítás volt, mert első ízben nyílott az alkalma iparmű-
vészeti oktatással foglalkozó tényezőknek bepillantani az idevágó tanításnak Angliában 
meghonosított módjába s annak eredményét megbírálni. Érdekességét fokozta az angol 
jury ítélkezésének minden egyes kitüntetéshez fűzött, magyar nyelven közölt indokolása. 
Fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a fény, hogy a kiállítás anyagát rendre 
elkérték főiünk osztrák és német szomszédaink és hogy Angliában a féltékenység 
hangján szólaltak fel ez ellen, utalva arra, hogy ekként az angolok versenytársakat 
nevelnek saját iparművészeíük kárára. 

Kiegészítésképp járult e kiállításhoz egy másik, ugyancsak Angliában gyűjtött, de már 
kész modern, főleg lakberendezési cikkekből álló kiállítás, melynek központja a glasgowi 
Whylie and Lochead cég három teljesen bebútorozott szobát tartalmazó pavillonja volt. 
Összeállítását Angliából ideküldött munkások végezték. E tárlat megtekintéséből kettőt 
tanult meg a néző. Egy az, hogy miként fejlődik stilisztikailag az iparművészet modern 
irányzata Angliában. Továbbá, hogy az angol művészet hódító ereje nem csupán a 
formákban rejlik, hanem a válogatott anyagnak lelkiismeretes, becsületes megmunká-
lásában. Mindkét tanulság termékeny talajra hullott nálunk. Befolyását azonban inkább 
a munka minőségének szemlátomást tökélelesbedő menetében éreztette. 

Kezdeményező kiállításnak nevezhető el az 1900-iki párisi világkiállításon vett modern 
műtárgyak bemutatása, melyek között a plakett-gyűjtemény kapta meg leginkább 
közönségünket. Ezzel indult meg az azóta szobrászművészeinknek keresetet nyújtó 
s egyúttal tehetségüket nem kevéssé dicsérő magyar plakett- és éremművészet. 
Ugyanilyen természetű volt a plakát- és az exlibris-kiállítás is. Aki figyelemmel kísérte 
azt, amit az utca iparművészetének lehetne elnevezni, kénytelen lesz elismerni, hogy 
a plakátkiállítás nem tünt el nyomtalanul. Az exlibris-kiállításnál a kör, melyet hullámai 
érintettek, volt természetszerűleg szűkebb. Legbájosabb kiállításaink egyike volt az, 
mely Walter Crane szelíd, költői összmunkásságával ismertette meg közönségünket 
valamennyi között elsőnek. Mintha tavaszi napsugár költözött volna be csarnokunkba 
a modern művészet ez úttörőjének sokoldalú, őszinte meggyőződésből fakadó müveivel. 

Szerzeményeit, úgy a pénzért vásároltakat, mint az ajándékba kapottakat, három ízben 
és nagyértékűtextilgyüjteményét egyszer tette ki közszemlére a Múzeum. Ez utóbbit ugyanis 
lehetetlen a vi lágosság hatásának, a mindent bemocskoló, ragadós korommal telített 
városi levegőnek állandóan kitenni. Eszmeileg függött össze ezekkel a kiállításokkal 
az amatőr-kiállítás, mely a budapesti gyűjtők és az iparművészet iránt érdeklődő nagy-
közönség birtokában levő műtárgyak mibenlétéről adott érdekes felvilágosítást. 

Ne higyje senki, hogy ez utóbbi kiállítások mindössze csak gyönyörködtettek, 
csak okulással szolgáltak. Búsásan kárpótolták a Múzeumot a rendezésükkel járó 
fáradságért ajándékok alakjában, melyekkel a közönség mind a négy említett kiállítás 
után gyarapította az intézetet. Komoly értékek voltak ezek. Feljegyzéseink szerint 
az amatőr-kiállítás után, az előző év ajándékait véve alapul, 947 darabbal emelkedett 
a nagylelkű adományok száma. * * * 

Intézetünk történetének keretéből kinő, mert országos, kiszámíthatlan horderejű 
esemény volt, özv. Ráth Györgyné páratlanul álló elhatározása, mikor 1905-ben meg-
boldogult férjének élete gyönyörűségét, egyben hagyatékának oroszlánrészét : festmé-
nyeit, gemmáit, bronzait, ólomérmeit, puszpángfaragványait , bútorait, porcellánját, saját 
ezüstjét, továbbá ékszereit s csecsebecséit, úgyszintén fasori villájának egész beren-
dezését, ahogy volt, a nemzetnek ajándékba adta s ezzel létrehozta az Orsz. Ráth 
György Múzeumot, mely azóta az Iparművészeti Múzeum kiegészítő része. 



Ennek az új múzeumnak nem 
az ad kivételes fontosságot, hogy 
ezer tárgy van benne, még az sem, 
hogy ezeknek leltári értéke meg-
haladja a milliót. Mert Ráth György 
ritka gyűjtő volt. Sok szerencsé-
vel, de talán még több tudással, 
műérzékkel s ízléssel vásárolt,min-
denkor csalhatatlan ítélettel vá-
lasztva ki a jó közül a legjobbat. 
A festmények kétségkívül bármely 
képtárban megállnák a helyüket; 
a pénzérték, melyet Ráthné ado-
mánya képvisel, nálunknál gazda-
gabb országban is számot tenne. 
Mégis, ami eléggé meg nem be-
csülhető kiváltsága e múzeumnak, 
ami azt az ország többi múzeumai 
fölébe emeli s versenytárs nélküli 
intézménnyé avatja az az, hogy 
benne férkőzik legközelebb a láto-
gató lelkéhez és szívéhez a mű-
vészet varázsa, mert a mult mű-
vészi emlékeinek e változatos 
együttese bele van foglalva a la-
kásba, annak nemcsak esetleges 
dísze, hanem elválaszthatatlan lé-

nyege látszik lenni. Megérteti a nézővel, miért nemes a művészet, miért járt együtt a 
nemzetek nagysága, hatalma és gazdagsága a művészet szeretetével, megértésével és 
pártolásával. Ennek a tulajdonságának köszöni aránytalanul nagy látogatottságát. 

* * * 

Mit és mennyit ajándékoztak még a lefolyt tizennyolc év alatt, felsorolni lehetetlen. 
Az ajándékozók élén koronás királyunk halad. Fejedelmi bőkezűségének köszöni a 
Múzeum a Múzeumbarátok Egyesületének örök letétét, gyűjteményének művészi szép-
ségben, úgyszintén forgalmi értékben leggazdagabb tárgyát, a győri székesegyház 
tulajdonában volt XVI. századi alakos falkárpitot. Lehetetlen egyúttal fel nem említeni 
Berger Salamon 2000 darabra rúgó, főleg délszláv hímzések és kosztümrészek lel-
tárilag 60.000 koronára értékelt gyűjteményét, avagy Glück Frigyes érdekes kulcs- és 
gyönyörű evőeszközsorozatáf, mellyel minket egy-egy kiállítás után gazdagítottak az 
illetők. Mindkét említett adomány a többivel együtt ékes bizonyítéka a közöttünk s a 
közönség között fennálló jó viszonynak, amely mindkettőnkre nézve haszonnal jár. 
Mi több, az ajándékok egyúttal a működésünk iránti elismerést is nyilvánvalóvá teszik. 
El is követünk mi minden tőlünk telhetőt, hogy közönségünkben a gyűjtés iránti haj-
lamot fölébresszük s megerősítsük. Ezért adunk mi minden erre vonatkozó ügyben 
szívesen felvilágosítást a hozzánk fordulóknak. 

Mert nagy tévedés akként felfogni a magángyűjtők tevékenységét, hogy azok 
versenytársai a nyilvános intézeteknek, és hatalmasabb anyagi erőforrásaik révén 
megnehezítik a felette szerényen javadalmazott múzeumok helyzetét. Nem is szólva 
arról, hogy műtárgyak gyűjtése az ország kultúrtőkéjének gyarapodását is jelenti. 
A magángyűjtemények valamelyest hasonlítanak a tavacskákhoz, amelyekből erek 
fakadnak, folyásukkal mindenkor az illető intézmény felé haladva, ahol gazdájuk támo-
gatásban részesült — ha ugyan idővel nem az egész tó maga ömlik bele a főgyűjtőbe 

Kályhafiók. XV—XVI. Ofenkachel. XV—XVI. 
század. Jahrhundert. 



a nagyobb tömeg okozta vonzóerő tör-
vényénél fogva. Példák százait lehetne 
felsorolni arra nézve, hogy ez így van. 
Még nálunk is, ahol a gyűjtés nem any-
nyira kiterjedt foglalkozása a jómódúak-
nak, mint külföldön. Az előbb említett 
gyűjtőkön felül Hornig Károly báró bíbo-
ros, aki XVIII. századi könyvtári beren-
dezésével emléket állított magának a 
Múzeumban, továbbá a gyűjtők : Nemes 
Marcell, Hatvany Józsefné bárónő, Her-
zog Lipót Mór báró és megannyian le-
rótták hálájukat a Múzeum iránt, mely 
szolgálta őket. A régiségkereskedők sein 
képeznek kivételt. Ők is adakoznak 
viszontszolgáltatásul a vett szívessé-
gekért. Csak egy esetet említek : néhai 
Egger Henrik magángyűjteményét, a 
Múzeum történetében korszakot alkotó 
e szerzeményt, amelyhez csak a meg-
boldogulttal fenntartott barátságos ösz-
szeköttetés és néhány jó szolgálat révén 
jutottunk önköltségi áránál huszonöt szá-
zalékkal olcsóbban. Ajándékkal is ked-
veskedett Egge r ; tizennégy az Egger 
testvérek műhelyében készült ötvösmun-
kával, mely a hazai modern ötvösség 
fejlődése szempontjából nevezetes. 

Külön helyet foglalnak el a múzeumi kiállítások sorozatában a Beardsley, Méheut 
Mathurin rajzaiból, a svéd népművészeti munkákból, a Wegenerné tulajdonában levő kínai 
festményekből s egyéb műtárgyakból, a hazánkban fennmaradt régi török szőnyegekből és 
a japáni iparművészeti tárgyakból rendezett kiállítás. Túlzás nélkül állítható, hogy a Múzeum 
igyekezete nélkül hazánk közönségének sohasem lett volna alkalma mindazokkal az érde-
kesebbnél érdekesebb műalkotásokkal megismerkedni, amiket e kiállítások magukban 
foglaltak, műveltségükhöz ezt a többletet hozzáadni, látókörüket kibővíteni olyan értékek-
kel, aminőkhöz mi egyébként földrajzi helyzetünknél, külföldi összeköttetéseink s az irán-
tunk ott, sajnos, fennálló érdeklődés hiánya miatt csak nehezen vagy egyáltalában nem 
férhetünk hozzá. Mindezeknek a vállalkozásoknak megvolt a maga haszna. Hol kisebb, 
hol nagyobb. Nem mindegyik előny szökik szembe; de azért megvan. A ki utána jár, 
bizonyára meg is falálja, hogy hol és miben nyilvánul. 

Érdekesebb, de talán kisebb általános jelentőségűek voltak azok a kiállítások, 
amelyeken hazai bútorokat, iskolai faliképeket és régi magyar kelyheket mutattunk be 
az irántuk érdeklődőknek. Szorosan véve joggal sorolhatnám ide végül a minden-
képp igen nevezetes kisplasztikái kiállítást, bár az a Szt. György-céh cégére alatt 
szerepelt, mert annak adminisztrációját, rendezését s tudományos feldolgozását a kataló-
gusban a Múzeum tisztviselői végezték. 

Ezzel azonban a Múzeum kiállításokra vonatkozó tevékenysége még nem merült 
ki. Az intézet volt az 1900. évi nemzetközi párisi világkiállításra küldött történelmi 
anyagnak gyűjtőhelye. Itt vették azt át és csomagolták. Alkalmazottaink kísérték a 
pótolhatatlan nemzeti kincseket és ereklyéket szállító vonatot Párisba. Ők segédkeztek 
ott a rendezés munkájában és ugyancsak az Iparművészeli Múzeum közbejöttével szállí-
tották haza a tárgyakat, ide az épületbe, ahonnét azután tulajdonosaiknak visszakül-
dettek. Múzeumi tisztviselő végezte az 1906-iki milánói kiállítás magyar osztályának 
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ellátásával kapcsolatos teendőket, írta az 1912-iki szombathelyi régészeti kiállítás kata-
lógusát, valamiként rám volt bízva az 1905-iki velencei nemzetközi képzőművészeti 
kiállítás magyar csoportjának rendezése és részem volt az 1908-iki Iondoni magyar 
kiállítás rendezésében is. 

Abban a meggyőződésben voltam mindig, hogy a Múzeumnak kötelezettségei 
vannak minden olyan mozgalommal szemben, amely hazánk közművelődésének javát 
célozza s ezeket támogatnia kell. Anyagi segítséget természetszerűleg nem nyújthatott ; 
de volt más módja. Tisztviselői tudásukat s tapasztalataikat bocsáthatták az illető 
mozgalom rendelkezésére s helyiségeinket is átengedhettük megbeszélések, ülések 
vagy egyéb természetű összejövetelek részére. Tettük is ezt mindenkor, úgy az egyiket, 
mint a másikat. Annál könnyebben, mert a hivatalos órákat illetőleg azt az elvet vallom, 
hogy oly hosszúak, mint amennyi időre szükség van, hogy valamely felmerült feladat 
vagy munka elvégeztessék. Mindegyikünk munkakörét a körülmények szabják meg, 
esetről-esetre és általában nem ismerek olyan múzeumi munkát, mely méltóságunkon 
alóli volna. Örömmel állapítom meg, hogy e tekintetben nincs véleménykülönbség a 
Múzeumban. 

Az Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat 1896 óta vendége a Múzeumnak. Ebben 
székel s ebben rendezte tárlatait, egy-kettő kivételével. A Műbarátok Köre nálunk tartja 
összejöveteleit, az Orsz. Háziipari Szövetség, az Orsz. Régészeti és Embertani Tár-
sulat, a Magyar Iparművészek Testülete és az Éremkedvelők Egyesülete rendes üléseit. 
A kir. József Műegyetem hallgatói szintén itt nyernek oktatást az iparművészet történeti 
fejlődéséről rendszeres előadások révén. Ugyancsak a Múzeumban született meg a Szt. 
György-céh, valamint a Múzeumbarátok Egyesülete. Önkényt értetik, hogy amennyiben 
az Iparművészeti Iskola óhajtotta üléstermünket, rendelkezésére állott. És a nagy, üveg-
gel fedett udvarban dolgoznak a háború kitörése óta a székesfővárosi leányiskolák 
vöröskereszt-bizottsága címén lelkes hölgyek, akik eddigelé százezernél több darab 
fehérneművel, meleg ruhával és egyéb hasznos holmi ajándékozásával enyhítették a 
sebesültek s a harctéren küzdő hősök szenvedését. 

* * * 

Gyűjteményeknek és kiállításoknak szavuk nincs. Ezt a hiányt vannak hivatva 
pótolni az élőszóval tartott magyarázatok és előadások. Az alkalmi, kisebb-nagyobb 
véletlenül összeverődött csoportoknak tartott számtalan magyarázatot mellőzöm. Csak 
azt akarom kiemelni, hogy valahányszor feltehető volt, hogy közönségünk a kiállított 
anyag tekintetében nincsen kellően tájékozva, siettünk azt rendszeres előadások 
keretében felvilágosítani. Az amatőr- és a svéd népművészeti kiállításhoz, a japánihoz, 
a kehelykiállításhoz, a kínai kiállításhoz és a szőnyegkiállításhoz is fűződtek külön 
előadások. Ezenkívül ú. n. ismeretterjesztő előadások neve alatt mindössze száz, rész-
ben bemutatással, részben vetített képekkel kísért előadást volt alkalma hallani közön-
ségünknek az iparművészet keretébe vágó, esetleg épp akkortájt felvetődött legkülön-
félébb problémáról és tárgyról. 

E pontnál két kérdésre szeretnék kitérni. Mindkettő időről-időre felmerül, 
kivált a sajtóban, jeléül annak, hogy vannak, akik velük foglalkoznak. Az egyik a 
gyűjteményt magyarázó feliratokra s ezzel összefüggően a kalauzra, a másik a köz-
szemlére megszabott időre vonatkozik. Mindkettő nagyon alkalmas eszköz a hangulat-
keltésre. Élnek is vele, de majdnem kivétel nélkül csak olyanok, kik elhangzott kijelen-
téseikért nem szoktak felelni, akiket azok következményei nem érintenek és a tárgyban, 
melyhez hozzászólnak, csak annyiban járatosak, amennyiben nálunk is, külföldön is, 
mikor utaznak, el-ellátogatnak a múzeumokba. 

Minden nemzet közönségének, tehát a miénknek is, megvan a maga jellemvonása. 
Olyan közönség pedig nincs, melyet minden tekintetben ki lehetne elégíteni. Ez köz-
ismert tény. Néhai jó La Fontaine ekképp fejezte ki ezt a szamár, a molnár és fia című 
mesében : est bien fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père. 



A mi közönségünk zömét csak az újdonság ingerli, az sem sokáig. Nem hiába 
magyar agyvelőből pattant ki e mondás, hogy : minden csoda három napig tart. Elmé-
lyedni, ugyanazzal rendszeresen, hosszabb időn át foglalkozni nem szeret. A fegyelmet 
sem kedveli. A múzeumi gyűjteményt sorozatos, összefüggő előadásokkal ismertetni s 
magyarázni nem lehet, mert nem volna kétszer egymás után ugyanaz a közönségük, 
sem a megjelentek nem maradnának együtt mindvégig. Az a rendszabály pedig, amelyet 
egyes német múzeumok honosítottak meg a közönség elszéledését megakadályozandó, 
hogy t. i. aki megjelent, az előadásról annak befejezéséig el nem távozhatik, egyenesen 
elképzelhetetlen minálunk. Tapasztalásból beszélek. Láttuk a szokásos vasárnap délutáni 
előadásoknál, mint halad a látogatók száma — lefelé. Száznyolcvanhárom ilyen előadás 
volt. Az első évben átlag 435 hallgatója volt egy-egy előadásnak, tizenkét évre rá 33 ! 
Az egyetemi előadásoknál is ugyanez a tapasztalat. 

A magyarázó feliratokkal és a kalauzzal szemben is sa já tságos magatartást tanú-
sított közönségünk. Ha a felirat részletes volt, senkit sem érdekelt; nem olvasták 
el. Ha rövidre szabott volt, bizonyára akadt, aki többet szeretett volna tudni és mindig 
az a tárgy ébresztette fel a látogató kíváncsiságát, amelyről nevezetesebb mondani-
való nem volt; esetleg hézagot pótolt a szekrényben — amit egyszerű okoskodással 
is el lehetett volna találni. 

A londoni Victoria and Albert, annakelőtt South Kensington Museum, hosszú időn 
át minden egyes tárgy mellé annak pontos leírását, kormeghatározását, méreteit, sőt 
vételárát is feltüntető cédulát tett. Két év előtt, mikor legutoljára ott jártam, hallottam 
az igazgatótól, hogy szakítanak ezzel a szokással, mert céltalannak, fölösleges kiadás-
nak bizonyult. 

Kalauzt sem lehet olyat szerkeszteni, amely mindenki igényét egyaránt kielégítené. 
A mienk a leggondosabban készült berlini iparművészeti múzeum kalauzát követi. 
Tartalmazza a kiállítási termek alaprajzát és a bennük levő gyűjteményt s röviden a 
Múzeum kivonatos történetét; tárgymutatójában a gyűjtemények beosztását, hogy kiki 
az őt érdeklő csoportot azonnal megtalálhassa és felsorolja a nevezetesebb ajándéko-
zókat és letéteket. Ismerteti az egyes termek és szekrények legkiválóbb darabjait, úgy-
szintén hosszabb-rövidebb közbeszúrások formájában minden nevezetesebb műgya-
korlat történetét és technikai sajátságát. Szóval annyit nyújt a laikus, mindennapi 
olvasónak, mint amennyire szüksége van, hogy felvilágosítást nyerjen a látottakról. 
Amint azonban a viszonyok megengedik, kritikai méltatásokkal bővített leíró kataló-
gust óhajtok a közönség kezeibe adni ; minden csoportról külön-külön egyet. Mikorra 
készülnek el e katalógusok, bajos megmondani, mert csak azok, akik igen gyakran 
keresik fel az intézetet s abban huzamosb időt töltenek, tudják velünk együtt, hogy 
tevékenységünk a közönséggel való sűrű érintkezés folytán mennyire szakadozott, 
százfelé irányult s mily kevéssé alkalmas háborítlan munkálkodásra. Bővebb kalauzt 
a fennforgó viszonyok között azért sem lehet készíteni, mert gyűjteményünk felállítása 
ideiglenes. A Múzeum életébe valami sa já tságos lüktetés került bele, amióta új otthoná-
ban letelepedett: mozog, forr, változik s főleg gyarapszik, hála a föléje rendelt ható-
ság vezető egyéneiben s a közönségben iránta élő meleg érdeklődésnek. Minduntalán 
új meg új csoportosítás válik szükségessé, melynek aztán a kalauz áldozatul esik, 
hasznavehetetlenné válván. Mikor állapodik meg a gyűjtemény? Alább felelek e kér-
désre. Most még csak azt szeretném jelezni, hogy az összes kiállítási szekrényekbe 
fokozatosan rövid magyarázó feliratokat fogunk elhelyezni. 

A múzeumi gyűjtemények látogatására rendes körülmények között a reggeli kilenc 
és délutáni egy óra közötti idő van fenntartva. Ez ellen a közkeletű kifogás ekképp hang-
zik : minden ember, férfi, asszony egyaránt, valamiképp el van foglalva a délelőtti órákban. 
Délután ellenben szabad s ezt az időt szokta önművelésre, szórakozásra használni. 
Ámde akkor a múzeumok már csukva vannak. Ekképp éppen a közönség műveltebb 
része esik el attól, hogy a művészet nyújtotta legnemesebb élvezetben részesüljön, 
ízlését nemesítse s ismereteit gyarapítsa. Mindez szószerint áll. Csak az az egy nem 



áll, hogy a közönség délután vagy este is látogat múzeumokat. Ezt nem teszi sem 
nálunk, sem másutt. 

A berlini iparművészeti múzeum, hogy véget vessen a sajtóban meg-megújuló 
támadásoknak, amiért este csukva tartja termeit, felsőbb parancsra délutáni szolgá-
latot rendezett be. Az eredmény? Kiderült, hogy az esti szolgálat költségei, a láto-
gatók számához viszonyítva, egy-egy látogató után három márkát tettek ki. Amire 
beszüntették az új rendet. 

A londoni Victoria and Albert Museum az egyetlen intézmény, mely az annak 
idején rendszeresített esti nyitásokat, a látogatásra való tekintet nélkül, változatlanul 
fenntartja. Anglia a hagyományok s régi szokások hazája. Ilyeneken ott szinte lehe-
tetlen változtatni. De meg a költségek kérdése is ott játssza a legkisebb szerepet. A lon-
doni viszonyokkal ismerősök azonban kétségkívül tudják, hogy milyen hírnévre tett 
szert Londonban a közönség tudományszomjának hozott ez áldozat. Ha idegen azt 
kérdi, hol találkozhatnék ismerősével zavartalanul, azt felelik tréfásan, menjen a Ken-
sington Museumba péntek este; biztos lehet benne, hogy ott senki sem látja meg. 

Mindezek ellenére nem idegenkednénk attól, hogy termeinket időnként, kísérletképp 
a közönség részére este is megnyissuk. Ennek azonban egyelőre két akadálya van. 
Őrszemélyzetünk létszáma nem akkora, hogy délelőtti és délutáni szolgálatot lehessen 
berendezni, vagy, ha úgy tetszik, javadalmunk elégtelen e célra és a világítás ellátá-
sára szolgáló berendezésünk sem megfelelő. Csak annyi világosságot képes szolgál-
tatni, amennyi kell ahhoz, hogy szükség esetén a termekben éjjel is lehessen járni. 

Végezetül néhány statisztikai adatot közlök, amelyről felteszem, hogy érdekli az 
olvasót. Gyűjteményünk a lefolyt 19 év alatt kerek számban mintegy 7000 darabbal 
szaporodott. Ennek több mint a fele ajándék. Annakelőtte nem volt, új csoportok kelet-
keztek, aminők a Zsolnay-gyár fejlődését kezdettől fogva mostanig feltüntető gyűjte-
mény, a meisseni porcellánplasztika, mely néhai Gerhardt Gusztáv gyűjteménye leg-
javának megvásárlásával jött létre, a Nemes Marcell ajándékozta antik római üvegek, 
továbbá a XVIII. és XIX. századi angol bútorok sorozata, a kőszegi patikaberendezés, 
amelyhez hasonló monarchiánkban nincs több. A Berger és a Glück-féle gyűjteménnyel 
is új csoportok alakultak a Múzeumban. Vásárlásokra, ugyancsak kerek számban, 
990.000 koronát költöttünk. Ehhez az összeghez képest budgetszerű, gyüjteménytárgyak 
beszerzésére felhasználható javadalmunk 367.000 korona volt. A többletet, 15.000 korona 
levonásával, melyet nagylelkű pártfogóink közül Nemes Marcell, Herzog L. Mór báró, 
özv. Hatvany Józsefné bárónő és Delmár Emil ajándékoztak, ügyeinket eléggé meg 
nem becsülhető szeretettel ellátó fölöttes hatóságunk vezetői bocsátották rendelkezé-
sünkre esetről esetre, rendkívüli javadalom alakjában. Félmilliót a közelmúltban. 

Ezerkilencszázban könyvtárunk címjegyzékében 2391 munka volt felsorolva. 
A könyvtár állaga jelenleg, hozzája számítva a folyóiratokat négy és fél ezernél több. 
Ehhez járul körülbelül 26,000 műlap, 500 eredeti, többnyire magyar vonatkozású emlék 
fényképének üveglemeze, 800-náI több vetítésre szolgáló diapozitív és 300 válogatott, 
a legismertebb művészektől származó falragasz. A könyvtárt itt csaknem 80,000 ember 
vette igénybe. 

1896-ban a Múzeum tisztviselőinek száma négy, a szolgáké hét volt. Rendes 
összjavadalma 58.956 koronára rúgott. Jelenleg személyzetének létszáma kilenc tiszt-
viselő, gépész és tizenhat szolga. Rendes összjavadalma 187.895 koronára emelkedett. 

A Múzeum látogatottsága nem ad okot panaszra, mert 1899 óta, amikor t. i. a 
Múzeumot itt ismét megnyitottuk, mintegy 3,060.000-en látogatták meg azt. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a múzeumi gyűjtemény 16 év alatt takarítás és egyéb címen vagy 
1800 napon át lehetett elzárva, tehát mintegy 4000-szer volt hozzáférhető, a látogatók 
napi átlaga 7 és fél százra tehető. A legtöbb látogató, 12.012 személy, 1911. évi 
január hó 22-én a japáni kiállítás alkalmával volt. 



114. Miseruha Magyarország Védó'asszonyának, Szent István 
és Szent László királynak alakjával. XVI. század eleje. 

114. Kasel, mit den Gestalten der Muttergottes als Patrona 
Hungáriáé und der Könige hl. Stephan und hl. Ladislaus. 
Anfang des XVI. Jahrhunderts. 
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126. 

115 

115. Két kehely és serleg, aranyozott eziisf, részben sodrony- 115. Kelche und Becher. Silber, vergoldet, zum Teil mit 
zománccal díszítve. XV. század vége és XVI. század eleje. Drahtemail. Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrh. 
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116. Bemaltes Brett. Teil einer Decke aus Mezőcsát. XVII. 
Jahrii. — 117. Kniende Gestalten aus Holz geschnitzt. 
Von einem Grabdenkmal. XVII. Jahrhundert. 

116. Festett mennyezetrészlet Mezőcsátról. XVII. század. — 
117. Térdeplő alakok fából faragva. A pozsonyi székes 
egyház egy síremlékéről. XVII. század. 

127 
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118 

119 

118. Színes selyemmel hímzett lepedőszél. XVII. század. 
— 119. BábsUtőminta. 1640. — 120—121. Két kékmázas 
agyagkupa. 1655 és 1679 évszámokkal. 

128 L. 

118. Bunte Seidenstickerei. XVII. Jahrh. — 119. Lebkuchen-
modell. 1640. — 120—121. Zwei Tonkrűge, blau glasiert. 
Jahreszahlen 1655 und 1679. 
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122. Színes selyemhímzés. XVII—XVIII. század. — 123. 
Színezett pergamenkötés zománcos övrészletekkel. 
XVII. század. 

122. Bunte Seidenstickerei. XVII—XVIII. Jahrhundert. — 
123. Bemalter Buchdeckel aus Pergament mit emaillierten 
Gürtelteilen. XVII. Jahrhundert. 

J129 



124. Két kékmázas agyagtányér. 1670 és 1725. — 125. Grór 
Bethlen Kata faragott s kifestett faládája. 1695. 

124. Zwei Tonteller, blau glasiert. 1670 und 1725. — 
125. Geschnitzte und bemalte Truhe der Gräfin Katharine 
Bethlen. 1695. 

130. • 
i í 
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126. Színes fákkal berakott fiókos szekrényke. 1617. — 
127. Színes selyemmel hímzett lepedőszél. XVII. század. 

126. Kabinet mit farbigen Hölzern eingelegt. Jahreszahl 
1617. — 12.'. Bunte Seidenstickerei. XVII. Jahrh. 
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132 L. 

129 
128—129. Bethlen Gábor fejedelem nejének, Brandenburgi 128—129. Gesticktes Samtkleid der Katharine von Branden-
Katalinnak szoknyája és vállfűzője. XVII. század. burg, Gemahlin des Fürsten Gabriel Bethlen. XVII. Jahrh. 
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Mikor gyűjteményünket harminckét évvel ezelőtt átvettem, abban a XIX. század 
második felénél nem régibb tárgyak tekintélyes részt foglaltak el. A magyar eredetű 
anyag jellege általában számos néprajzi vonást tüntetett fel. Javarészt abból a gyűj-
tésből származott, melyet Xantus és Romer a bécsi világkiállítás alkalmából végzett 
az országban. 

Azóta nagyot változott a gyüjteinénycsoportok egymáshoz való viszonya. Az ipar-
művészet magyarországi múltjának feltüntetésére szolgáló emlékek száma örvende-
tesen megszaporodott. Ezek beszerzésére fordítottuk a legtöbb gondot. Gyűjteményünk-
nek jelenleg egyharmada hazai eredetű. 

Legjavát mindannak, ami magyar, egy terembe helyeztem el, tekintet nélkül arra, 
hogy mily anyagból valók a tárgyak. A holicsi majolikáf, a XVIII—XIX. századi kő-
edényt, a herendi porcellánt és a Zsolnay-gyüjteményt az emeleti körfolyosóban állí-
tottam fel, mert bár nálunk készültek, a magyar néplélekkel össze nem függnek, abból 
egyáltalán nem táplálkoztak. Stílus tekintetében a nyugati műipar kiegészítő részei. 

Mikor a rendezésnek fennebb említett módját választottam s egy ú. n. Magyar 
Termet csináltam, abból indultam ki, hogy mindenkit, magunkat is hozzászámítva, a 
magyar iparművészet ápolására felállított e Múzeumban legelsősorban az érdekel, hogy 
mit hozott létre fajunk ; van-e abban, ami tőle származik, sajátságos, mással össze nem 
téveszthető jelleg s ha van, miben nyilvánul ez m e g ? Ezekre az érdekes kérdésekre lenne 
hivatva felelni a szóban forgó terem, s talán felel is, amennyire t. i. eszközeink ezt lehe-
tővé teszik. Végignézve benne kiviláglik ugyanis, hogy fajunk nein tanúsított egyazon 
mérvű érdeklődést az iparművészet minden ága iránt. Egyeseket elhanyagolt, másokat, 
főleg azokat, amelyek a személlyel függtek össze, annak kényelmére vagy díszére 
szolgáltak, szorgalmasan művelt. Nyilvánvalóvá válik továbbá előszeretete a felüle-
teknek díszítéssel való borítása iránt, de nein hajlott a stilizált, elvont, szabályos, rend-
szerrel megszerkesztett díszítés felé, hanem a fesztelent kedvelte és amelynek forrása 
növény és a virág. Szerette a színt és a határozott tónusokat. Kifogástalanul pedig csak sík-
díszítményt tudott kezelni. Végül az is kitűnik a kiállított tárgyak vizsgálatából, hogy 
nemcsak magyar lakik az országban, hanem egyéb, eléggé sokféle nemzetiség, mely vele-
született ízlését híven megtartotta. Ha egyébért nem, úgy e tanulságokért is célszerű volt 
Magyar Termet berendezni. Útmutatásokat foglal magában arra nézve, hogy mily irány-
ban kellene haladnunk a jövőben, ha sikereket akarunk elérni. 

Magyar gyűjteményünk legszebb s legbecsesebb két osztálya a keramika- s a 
textilcsoporf. Mi őrizzük agyagművességünk ismert legrégibb emlékeit s attól fogva 
összefüggő sorozatban mindazt, amiből annak képét a XIV. századtól fogva napjainkig, 
összes vidékek szerint kifejlődött változataival egyetemben, megalkotni lehet. Kályha-
csempéink közül a beszterczebányaiak egyúttal érdekes adatokat szolgáltatnak a plasz-
tika megítéléséhez a XV. és XVI. században. Viszont az erdélyiek hasonlatosak a lel-
tárhoz, melyben a XVII. és XVIII. század díszítményei lennének feljegyezve. Nálunk 
van a legkorábbi évszámot — 1606 — feltüntető ónmázas edény és társa az itt ábrázolt 
153. sz. tál, melynek alakját fémedényről, díszílményét pedig írott okmányról másol-
hatta a mester, jeléül annak, hogy akkortájt az ónmázas fehéredény díszítésének rend-
szere még nem alakult volt ki, mint később, a XVII. század végén és a XVIII. század-
ban, mikor egységessé válik a felfogást és szellemet illetőleg. Ugyané két századból 
34 drb egyszínű, sötétkék mázas edényünk is van. A korábbiaknak díszítése fehér, 
a későbbieké fehér és sárga. Érdekes volna végére járni annak, hogy melyik vidékén 
az országnak készültek s hogy mi adott okot e feltűnő máz használatára, inert ehhez 
hasonló fazekasmunkák még csak Dél-Franciaországban fordulnak elő. Véletlen 
találkozás ? 

A régi leltárakban „új keresztyén csinálta" jelzővel ellátott, most Habanernek 
nevezett cserépedény, melyet hibátlan szép fehér mázáról s sajátságos, nem egyszer a 
németalföldi faience-ra emlékeztető díszítrnényéről lehet felismerni ; a céheknek ajándé-
kozott jelvényes és feliratos, sokszor meglepő űrtartalmú korsók kitűnő példányokkal 
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vannak képviselve. Ugyanez áll a XVIII. századi kicsinyméreíű, németes, szász kor-
sókról, melyek a néhai Lázár Jenő gróf tulajdonából mentek át a mienkbe. A székelyek 
tüzesszínű, folthatásra dolgozott bokályai sem hiányoznak. Külön említést érdemel, 
mert egyetlen a maga nemében, egy 540 darabból álló, 12 négyzetméter felületet borító, 
XVII. századi színes padlóburkolattégla-lelet. Valamennyi tégla érintetlen. Azonmód 
maradtak meg egy bedőlt pincében, mint aminők voltak, amikor a kályhából kikerültek. 

A heraldikai XIV—XV. századi padlóburkolattéglák, az egyszínű zöldre mázolt 
felsőmagyarországi szentek, világi alakok, vagy alakos jelenetek domborművű képével 
díszített kályhacsempék ; az egyszerű formájú, hófehér mázas, XVII. és XVIII. századi 
edények bokrétába szedett elszórt virágaikkal, melyekhez csak négy színt használtak, 
évszámaikkal, címereikkel s az adományozó vagy tulajdonos nevével ; kortársaik a 
kékmázasak ; az erdélyi kályhafiókok szalagok alkotta mezőkbe helyezett virágok szám-
talan változatával, a mázatlanok, melyek csillámpikkelyekkel vannak behintve; a Vág 
völgye mentén otthonos sárgamázas, vagy fehér mázon zsúfolt virágok között min-
denféle céhjelvényt és jelenetet feltüntető öreg korsók hosszú feliratokkal ; a nyitra-
megyei anabaptista fazekasság képzelt kékszínű épületeivel ; az alakra nézve egymás-
hoz hasonló, füles szász korsók nyugati módra stilizált motívumokkal, nyugati divat 
szerint öltözködő alakokkal ; ellentétképp a székelyek kedvelte díszítési mód : egy-egy 
izzóbarna, zöld vagy sárga virágszál, sáv vagy folt és még nagyobb ellentétképp a 
románoklakta vidéken élő fazekasok gyártmányai, az antik agyagművességnek mint-
egy elhaló utóhangjai — mindez egymással szembesítve oly kép, mely a hazánk terü-
letén fennállott s részben még ma is fennálló agyagművesség egész gazdagságát feltárja 
s kell hogy érdekeljen, mert hasonlót más országok nem igen tudnak felmutatni. 

A ruha, fehérnemű és ennek tűvel való díszítése mindenha foglalkoztatta az ország 
lakosait. Sehol annyi 
hímzett miseruha, ágy-
és fehérnemű, mint 
nálunk. Mindezekből 
akkora mennyiséget 
sikerült beszereznünk, 
hogy gyűjteményünk 
e tekintetben verseny-
társ nélkül valónak 
mondható: n e g y v e n 
középkori hímzett mi-
seruhával dicsekedhe-
tünk. Az egyik 1448 
évszámmal jelölt. Kö-
zülök csak a fele szár-
mazik külföldről. A 
többi hazai templomok 
tulajdona volt. 

Nem itt a helye, mert 
fejtegetésemnek meg-
szabott határa van, 
igazolni azt a nézete-
met, hogy a magyar 
templomokban talál-
ható efajta egyházi öl-
tönyökre bizonyára itt-
hon varrták az alako-
kat, tehát a mi ipar-
művészetünk szülött-

Zöldmázas kályhacsempe. Grllnglasierte Ofenkachel. Ende 
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jei, annak ellenére, hogy stíljük inkább a nyugati művészethez simul. Egyelőre tehát, 
addig t. i. amíg az ellenkező bebizonyítva nincs, a magyar csoporthoz tartozóknak 
tekintem azokat. Egy ilyen ruhának a képét találja az olvasó a 114. sz. alatt. Legfőbb 
nevezetessége, hogy keresztjére Magyarország Védőasszonyát, szent István és szent 
László királyokat hímezték. Szent Imre alakja is rajta volt; de csak a feje csúcsa 
maradt meg, testét levágták. 

A XVI. századot megelőző időből való világi hímzést, olyat, amelyről minden 
kétséget kizáró módon lehetne állítani, hogy középkori, sajnos, nem tudunk felmutatni. 
Tizenhatodikszázadi azonban van. Kettőnek mását a 144. és 145. sz. ábra adja. Annál 
gazdagabbak vagyunk XVII. és XVIII. századi hímzésekben, jóllehet ezek sem gyako-
riak ma már. Számos, színes selyemmel és arany- vagy ezüstszállal kivarrt ágylepedő 
és párnahaj iktatódott be gyűjteményünkbe idővel ; sőt teljes ágyhuzatot, azaz lepedőt s 
hozzája való két-két párnahajat is bírunk, nem is egyet. Népies hímzések és csipkék 
egész sora, az ország minden vidékéről, kivált a délvidékről egészíti ki a magyar textil-
csoportot, amelynek formakincséből úgy az orsz. Háziipari szövetség, mint az Izabella-
egyesület sokat merített és merít még most is. Idetartozik még a legszebb magyar 
női öltönyök egyike, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nejének, Brandenburgi Katalinnak 
bársonyszoknyája és vállfűzője. 

Magyar fegyvert, érmet nem vásárolunk. Nem volna értelme e téren a Nemzeti 
Múzeummal versenyre kelnünk. Karöltve munkálkodjunk, de ne egymás ellenére. Ugyanez 
okból ékszerekre s ötvösmunkákra is csak annyiban terjeszkedtünk ki, amennyiben 
a ^ modern ^ ipar ^ nemzeti ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

amellett a nemzeti zamatot, 
a stílus tisztaságát, a forma 
és a munka tökélyét tekintve, f | | | p ^ 
e tulajdonságokiévén kizá- • 
rólag irányadók a vásárlá- í r ^ ^ ^ ^ 
soknál, a birtokunkban levő a g l P l ^ ^ 
ötvösmunkák és a néhány ^ g p ^ J ^ g ^ ^ j ^ ^ t ^ . ' ^ i M B M j ^ r a H B f c É ^ i ^ t e 
ékszer kétségkívül a legjob- « b B B H ft 
bak közül valók, amik az 
utóbbi években megszerez- i p M j ^ a l f e . v|J ; g ^ ^ P ^ S a i M ^ ^ I - f M f * . | 
hetők voltak. 

Amezőcsáti,sólyi,mak-
sai és töki ev. ref. templo-
mokból származó festett fa-
mennyezetek és karzatok a 
XVII. és XVIII. században 
országszerte dívott magyar 
dekoratív festészetre vetnek 
érdekes világot. Ilyenek 
gyűjtését és kiállítását a 
Múzeum indította meg. A 
felsoroltaknál érdekesebb 
és jellegzetesebb efféle em- :ff a ^ ^ ^ B ^ ^ B f c m 
lék nincs is nyilvános gyüj- W^M 
teményeinkben, a XVI. szá- g ^ ^ p y ^ H B H S ^ ^ ^ g S S ^ ^ ' ^ ^ g ^ ^ * ^ » _ 
zadigogánváraljai mennye-
7<>tpt k i v p v p m c l v Ft S7£>n Oltár eleje. Részlet. Bár- Teil eines Antependiums. 
z -e ie i i v i v e v e , i i i c i y a sony, trébelt domborított Sammet, mit Verzierungen aus 
művészeti Múzeumban ta- ezUstdtszltéssel. I697. getriebenem Silber. 1697. 
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Iáit helyet. — Az asztalosmesterség, illetőleg a bútor sohasem foglalt el nagy helyet 
iparművészetünkben ; legalább is nem sok emléke élte túl az idők viszontagságát. 
A középkorban főleg a templomok berendezése számára dolgozott; csak később, a 
XVII., de még inkább a XVIII. századtól fogva népesednek be a szobák szekrények-
kel s egyéb fajtájú bútorral. Egyházi rendeltetésű bútornak sikerült példája a körmöcz-
bányai berakott művű, 1620 évszámmal jelölt stallum, világinak pedig a Szmrecsányi-
és Szirmay-címerekkel ékeskedő üvegesszekrény (148. sz. ábra). Ezzel egykorú, 
vagy csak néhány évvel idősebb Bethlen Kata grófnő 1695-iki faragott, kívül-belül 
kifestett címeres ládája, melynek áttörött kulcsa is a tulajdonos nevének kezdő-
betűiből alakított. 

A fa megmunkálásának művészetéhez tartoznak a bábsütőminták, amikből szintén 
mi bírunk legtöbbet. Figyelemreméltók, mert nagy kézi ügyességről tanúskodnak, 
óriásméretű pecsétlőkhöz hasonlatosak s bizonyságai annak, hogy népünknek még a 
mézeskalács is akkor ízlik igazán, ha cifrasággal borított. Feltűnő rajtuk az alakos 
jelenetek gyakori volta, holott művészetünk ilyeneket nem igen használt, ha díszíteni 
akart. Neki a virág kellett mindenekfölött. 

Az ónból való edények, tálak, tányérok s kisebb-nagyobb kancsók és korsók az 
ország német eredetű lakói körében voltak leginkább elterjedve. Ezért van a legtöbb-
jén németnyelvű felírat. A mi idevágó gyűjteményünk egy szekrényt tölt meg. E dara-
bok kiválasztásánál is legfőképp a művészi minőségre s a kormeghatározó mozzanatok 
tiszta képére fektettünk súlyt. 

Nincs üvegiparunk, mely felvehetné a versenyt a cseh üvegiparral, nem is volt 
soha. Legfőbb oka ennek, hogy homokunk vasoxidfartalmú, míg a cseh homok mentes 
ettől a káros színező mellékkeveréktől. így esett meg az, hogy ami üveg készült 
nálunk régente, együttvéve sem sok és nem igen tarthat igényt, hacsak kivételképp 
nem, a művészi jelzőre. Ehhez képest a Múzeum régi üvegei is csak kiegészítő 
függelékszámba mennek. A legjobb darabokat a 150., 151. és 152. számú ábrák 
adják vissza. 

* * * 

Most felelek az előzőleg felvetett arra a kérdésre, hogy mikor szűnik majd meg 
a gyűjtemény felállításában és csoportosításában most tapasztalható mozgás és vál-
tozás, mikor fog elrendezéséből oly rendszer kijegecesedni, mely szabatosan körül-
írható ? Akkor, amikor palotánk rákosutcai szárnya és az udvari szárny kiépül, a Múzeum 
elfoglalhatja az első emelet összes helyiségeit köröskörül, összefüggő egészet kapván 
gyűjteménye részére és ha majd elkészül a tervbe vett alkotásával, mely álmainak 
beteljesedését jelenti : a történeti szobasorozattal. 

Az anyagi eszközök hozzája, hála azoknak, akik a törvényhozásnál kieszközölték, 
megvannak. Létesítéséhez ma már nem kell egyéb, mint idő. Mert ami szemeim előtt 
lebeg, az egy sora az interiőröknek, mely a látogató elé varázsolja" a lakás-
művészet magyar alakulását a XVI. század elejétől fogva a XIX. század elejéig, 
hazánkban megmaradt eredetik felhasználásával, ha pedig ez valamely oknál fogva 
kivihetetlen, eredetik pontos másolatai segélyével, a pontos szót legszigorúbb értel-
mezésében véve. Az előmunkálatok nagyján már túlvagyunk. Raktárunkban egyre-
másra gyűlnek a stucco-mennyezeíek, mindmegannyi ismeretlen, legalább is eddig 
figyelemre nem méltatott emlékei a hajdani fénynek. Itt várja a mindnyájunk által 
hőn óhajtott békét, hogy felállítható legyen, a kolozsvári ferencrendiek gyönyörű gótikus 
helyiségének hü mása, mely a sorozatot megnyitni hivatva van. Hiszem és remélem, 
hogy e szobasorozat lesz az Iparművészeti Múzeum legérdekesebb, legtanulságosabb 
látványossága. Arról is szilárdan meg vagyok győződve, hogy amikor annak ideje 
megérkezik, közönségünk, melyhez soha senki sem fordult hiába, ha érdemes célt 
követett, ezúttal is segítségünkre lesz oly berendezési tárgyak átengedésével, aminők-
höz nagylelkűsége nélkül jutnunk lehetetlen. 


