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AZ IPARMŰVÉSZETI MÜZEUM 
HIVATÁSA 

írta VÉGH GYULA 

Magyar Iparművészet t. 
szerkesztősége, amidőn 
a múzeumra vonatkozó 
terveim körvonalozását 
kívánja tőlem, ugyancsak 
nehéz és hálátlan feladat 
elé állít engemet. Nincs 
ugyan könnyebb a szép 
programmok felállításá-

nál, de milyen nehéz a szép tervek megva-
lósítása ! Aki Ígéreteiben nem csupán általá-
nosságokra szorítkozott, az oly váltókat állít 
ki, melyekről nem tudhatja, vájjon beválthatja-e 
őket ? 

Programmot tulajdonképpen inkább egy 
hosszú életpálya végén kellene adni, mintsem 
a hivatal elfoglalása alkalmával, amikor ha 
vannak is terveink, de nem ismerhetjük a 
megvalósításukat gátló körülmények egész 
súlyát. A jó hadvezér erejének és a körül-
ményeknek mérlegelésével módosítja csata-
terveit. 

Nálunk azonban nincsen hiány a szebbnél 
szebb programmokban. Talán kissé sokat is 
hallunk arról, amit cselekedni kellene, amit 
tenni fogunk, szándékozunk. Szeretjük a jövő 
zenéjét hallani, mohón várjuk a megváltó 
eszméket, a prófétákat; de az elért eredmé-
nyeket nem mindig méltányoljuk igazságosan, 
mert csak a programmokkal, nem pedig az 
élet támasztotta nehézségekkel mérjük őket. 

Mindig azt tartottam, hogy a dolgokat és 
intézményeket belülről, a kicsiből kiindulva 
lehet csak naggyá fejleszteni, nem pedig meg-
fordítva. Ha a dolgok és intézmények elérik 

a saját helyükön elérhelő legmagasabb tökélyt 
önként beleilleszkednek a magasabbrendű 
eszmék körébe. Semmi sem oly kicsi, semmi 
sem oly lényegtelen, hogy a tökéletesítésre 
érdemes ne volna. Ellenben baj az, ha a 
keret előbb kész mint a kép ; még nagyobb 
baj, ha az értékes keret, a szép eszme, a 
hangzatos jelszó értéktelen képet, tökéletlen 
valóságot keretei be. 

A fent elmondottak felmentenének engem 
az Ígérgetéstől. Inkább csak bizonyos félre-
értések elkerülése, bizonyos túlzott várako-
zások leszállítása céljából legyen szabad 
egyet-mást elmondanom, nem ugyan pro-
grammomról, hanem inkább a múzeum hiva-
tására vonatkozó felfogásomról. 

Vannak ugyanis sokan, akik a múzeumok-
tól, de különösen az iparművészeti múze-
umtól olyasmit várnak, ami véleményem sze-
rint a múzeum hatáskörén kívül esik s fel-
adatai közé nem számítható. 

A múzeum mindenekelőtt gazdag és rend-
szeres gyűjtemények összeállítására, tudo-
mányos feldolgozására, ismertetésére kell 
hogy törekedjék. Szerepe hasonlít a bota-
nikuséhoz, aki lehetőleg kifogástalan példá-
nyokban, teljes sorozatokban gyűjti, osztá-
lyozza, csoportosítja a növényeket. Tőle nem 
várhatjuk, hogy illatos virággal, zamatos gyü-
mölccsel vagy éppen hasznos kerti vetemé-
nyekkel kedveskedjék. Kertészkedni, a talajt 
javítani, ültetni, nemesíteni : ez az iskolák, a 
társulatok, a kiállítások és a folyóiratok hi-
vatása. K ö z v e t v e a múzeum is résztvesz 
a művészeti kertészkedésben, amennyiben 
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kertészet botanikai ismeretek nélkül nem kép-
zelhető. Viszont a legteljesebb múzeumi gyűj-
temény is csak holt anyag volna, ha nem 
használnák azt tanulmányozásra, összehason-
lításra, ha nem merítenének belőle kedvet és 
képességet az új alkotásra. 

Ami már most a múzeum gyűjteményeinek 
anyagát illeti, önként értetik, hogy az minden 
melléktekintet nélkül csakis olyan lehet, mely 
muzeális értékű, vagyis feltéllenül jó és jel-
legzetes. Áll ez elsősorban az iparművészeti 
múzeumra, mely nem történelmi, politikai, 
gazdasági vagy egyéb szempontok szerint, 
hanem kizárólag stilisztikai, művészi, ízlés-
fejlesztési elvek szem előtt tartásával kell 
hogy az ország művészi tőkéjét gyarapítsa. 
Rég túl vagyunk már azon az időn, amikor a mú-
zeumok ritkaságok, csodák, kegyeletes em-
lékek tárházai voltak. Ma nem csodálkozni 
és elérzékenyülni, hanem tanulni akarunk a 
múzeumokban. A tudomány tárgyilagos ítélete 
viszi a döntő szerepet a gyűjtésnél, a mű-
vészettel foglalkozó múzeumoknál pedig ezen-
felül a művészi ízlés szigorú kritikája. Semmi 
egyéb mellékfekinteí, ha máskülönben még 
oly fontos volna is, itt irányadó nem lehet. 

Még korunk uralkodó ízlése sem szol-
gálhat egyedüli zsinórmértékül a gyűjtésnél, 
mert hiszen a múzeum nem amatőr, ki saját 
kedvtelésére díszíti otthonát. Nekünk lehetőleg 
elfogulatlanul kell összehordanunk mindazt, 
ami valamely iparművészeti stílus vagy tech-
nika szempontjából fontos, tekintet nélkül 
arra, vájjon tetszik-e vagy sem. Az össze-
hasonlításban, a tévedések, elfajulások fel-
ismerésében is sok fanulság rejlik, feltéve 
hogy nem egyes elszigetelt jelenségekkel, 
hanem tipikus példákkal állunk szemben. 

És itt újabb vitás kérdések merülnek fel : ' 
a régi meg az új, a honi meg az idegen 
művészet kérdései. Ellentétes irányok, vég-
letes felfogások állanak egymással szemben. 
Az egyik csak a réginek létjogosultságát 
ismeri el, a másik csak az újért rajong. Az 
egyik dekadenciát talál minden modernben, 
a másik túlhaladottnak tekinti a régit; az új 
erőteljes fejlődhefésének akadályát látja benne. 
Vannak, akik mindent becsülnek, ami idegen, 
míg mások kizárólag a honi terméknek 
kívánnak elsőbbséget adni, nem azért, mert 
jobb mint a külföldi, hanem azért, mert hazai 
készítmény. 

Efféle túlzások mindenütt és mindenkor 
léteztek. Szerencsére azonban az alkotó mű-
vészet, mely egy és oszthatatlan minden 
időkben és minden helyen, megtalálta mindig 
a látszólagos ellentétek kiegyenlítésének mód-
ját, anélkül hogy akár a régi vagy az új, 
akár az idegen vagy a hazai művészet kárát 
vallotta volna. 

Igazi stílus, mely nem csupán divatszeszély, 
semmiből nem születhetik, hanem szervesen, 
szükségszerűen fejlődik a régiből, néha az 
idegenből is, de csakis úgy, ha tiszta, egész-
séges művészi elveken épül fel. 

Az olasz reneszánsz az antik tanulmányo-
zásából, tudalos utánzásából nőtt nagyra és 
stílusát tovább adta más, egészen különböző 
nemzeteknek is, melyek azután a saját ter-
mészetüknek megfelelőleg idomították át. A 
spanyol művészet az arabtól kölcsönzött és 
sokáig élt hagyományaiból, anélkül hogy 
nemzeti jellegét elveszítette volna. Az olasz 
bársony a Kelet díszítő motívumait használta 
fel, mégis megmaradt olasznak. Az euró-
pai porcellánipar a kínainak másolásából, 
hamisításából indult ki, mégis hamarosan 
megtalálta a saját európai stílusát. És így 
tovább. 

Magyarország régi iparművészeiének amúgy 
is gyér emlékeit tetemes részben a külföld 
bírja. Elsőrendű érdekünk megszerezni belőle, 
amit csak lehet, vagy legalább megakadá-
lyozni azt, hogy nemzeti kincseink megmaradt 
töredékei is külföldre vándoroljanak. De még 
ha ez teljes mértékben sikerülne is, a mú-
zeum mégsem nélkülözhetné a külföldi anyag 
behozatalát. 

Az, hogy valamely tárgy új-e vagy régi, 
az iparművészeti múzeum gyűjtésében nem 
lényeges. Fődolog, hogy megfeleljen a mű-
vészi mértéknek, a nemes ízlés követelmé-
nyeinek. Mindössze annyi különbséget kell 
fennünk a régi és az új között, hogy az 
utóbbira nézve fokozottabb mértékben kell 
ügyelnünk arra, hogy valamely múló divat-
szeszély éretlen gyümölcsét ne állítsuk egy 
sorba az idők tűzpróbáját kiállóit mester-
művekkel. Bizonyos kor szükséges ahhoz, 
hogy a divatját mult ízlés történelmivé vál-
hassék s a salaktól megtisztulva, maradandó 
becsű stílus képét állítsa elénk. 

Vannak a modern művészetnek is egészen 
sajátos hajtásai, melyek kiállják a versenyt 
a régivel s melyekről kétségtelenül megálla-
pítható, hogy művészi értékük az ízlésvál-
tozásokat túléli, sőt idővel még csak növe-
kedni fog. Természetes, hogy a múzeumok 
iparkodni fognak az ilyenek megszerzésére, 
mielőtt még nehezen hozzáférhető ritkasá-
gokká váltak. Tiffany üvegjei, a modern 
kopenhágai, berlini porcellán stb. stb. nem 
hiányozhatik a teljességre igényt tartó ipar-
művészeti gyűjteményben. 

Az elhamarkodott kísérletezéstől azonban 
óvakodnunk kell, mert az több kárt mint 
hasznot hozhat. Ne feledjük, hogy a múzeum 
tekintélye mintegy szentesíti a befogadásra 
méltónak talált törekvéseket. Sokan vannak, 
kiket a legképtelenebb ízléstelenség is meg-
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téveszt, ha a múzeum gyűjteményében talál-
koznak vele. Az ú. n. „ellenpéldák" csak 
akkor szolgálhatnak tanulságul, ha mint 
ilyenek mintegy megbélyegezve állítjuk őket 
a szép mellé. Ily értelemben csakugyan tör-
téntek is már kísérletek, lehet, hogy jó ered-
ménnyel. Mi azonban szegények vagyunk 
ahhoz, hogy az efajta oktatási módszert 
magunknak megengedhetnénk. 

Ettől a talán nagyon is radikális szembe-
állítástól eltekintve, a múzeumnak meg kell 
ragadni minden eszközt, hogy a látogató 
közönséget felvilágosítsa, tájékoztassa. Ámbár 
fiatal művészetünk fúl van már a kezdetleges 
szárnypróbálgatáson, mégsem talált még 
egymásra a tisztult ízlésű közönséggel, hogy 
szerencsés kölcsönhatásban egymást meg-
értve, irányítva, korrigálva logikus szükség-

szerűséggel fejlődhessék oda, ahol csakugyan 
nemzeti művészelfé válik : egy nemzet, egy 
kor sa já tos kultúrájának legpregnánsabb 
kifejezőjévé. Hogy ez bekövetkezzék, hogy 
a művészet élőfája hazánk gazdag talajában 
is erős gyökeret verjen s majdan megteremje 
gyümölcsét, ez mindnyájunk hő kívánsága. 
Sok minden kell hozzá, hogy megtörténhessék. 
A múzeum pedig, mint minden a művészetet 
szolgáló intézmény, akkor mozdítja elő leg-
hatásosabban a magas célt, ha a maga ke-
retében a saját természetes eszközeivel a 
legjobbra, a legtökéletesebbre törekszik. 

íme, hát mégis kialakult valami programm-
féle a múzeumunk számára. Röviden talán 
ekképp foglalhatnám össze : csináljunk magas 
színvonalon álló, gazdag és tanulságos ipar-
művészeti múzeumot. 

Sz i ron ta i Lholka Is tván 
ra jza . 
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