
� Miklós Pál (1927–2002) magyar–francia szakos
böl csész, mûvészettörténész, sinológus, mûfordító, 
a vi zuális kultúra kutatója, 1975–1985 között volt az
Ipar mûvészeti Múzeum fôigazgatója.1 Mûveltsége,
tájé kozottsága, tudományos érdeklôdése, és talán
„elô élete”, a keleti mûvészetek megismerése, tette alá-
zatossá az múzeumban ôrzött alkotások iránt. Olyan
kitûnô kutató- és alkotóközösséget teremtett az itt
dolgozó szakemberek és fiatal, jóformán pályakezdô
mûvészettörténészek, kommunikációs munkatársak
segítségével, amely akkoriban igen ritka volt magyar
múzeumokban. 

Az intézményt azokban az idôkben csak a fôbe já ra -
ton lehetett megközelíteni, belépve balra – az eredeti
(?) fa portásfülkénél – írtuk alá a jelenléti ívet. Akko ri -
ban euforikus érzés töltött el már a múzeumhoz kö -
zeledve, bent hármasával vettem a lépcsôket, nagyon
büszke voltam, húszévesen egy kiváló közösség tagja

lehettem. Az azóta is elsô és egyetlen munkahelyem
igazgatója akkor Miklós Pál volt, abban a múzeum -
ban „szocializálódtam”, és ez máig meghatározó szá -
momra.

Az Iparmûvészeti Múzeum kerámiaosztálya volt
maga a Kánaán, akkor sejtettem, ma tudom, hogy a
világ egyik legjelentôsebb újkori történeti kerámia-
és üveg-szakgyûjteménye. Hálával, szeretettel és tisz -
telettel gondolok mindazokra az egykori kollégákra,
akik az örökös kételkedés, alapos vizsgálódás, folyto -
nos kérdezés és válaszkeresés útján elindítottak, és
akiknek köszönöm, hogy valamelyest úgy érezhetem,
el tudok igazodni a tárgyak világában. A közösség, a
mûhely, amelynek kicsiny része lehettem, Miklós Pál
múzeuma volt.

Miklós Pál nem volt magas, vállas, erôs ember, in -
kább szikár, hosszútávfutó alkatú, dús, erôsen ôszülô
haját oldalra fésülte, nyakkendôt szinte sohasem vi -
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Miklós Pál múzeuma

Téralkotás – Tárgy -
formálás IV. A kamara -
tárlat-sorozat Schéner
Mihály-kiállításának
megnyitója az Ipar -
mûvészeti Múzeum
Dísztermében 1977.
április 8-án. Miklós Pál
fôigazgató (jobbra),
Juhász Ferenc költô
(középen), Schéner
Mihály festô, grafikus,
szobrász, játék- és báb -
tervezô (balra) / 
Space Creation – Object
Forming, IV. Opening 
of the one-man show of
Mihály Schéner within
the exhibition series 
on 8th April, 1977.
General director Pál
Miklós (right), poet
Ferenc Juhász (middle),
graphic artist, sculptor,
toy and puppet
designer Mihály
Schéner (left) 
archív fotó (Ipar -
mûvészeti Múzeum,
Adattár, Budapest;
Technikai Dosszié
487/8) / archive photo
(Technical Dossier
487/8, Archive,
Museum of Applied
Arts, Budapest)



selt, többnyire szürke szövetingét magasan begom -
bolta, zakója egyszerû, puritán volt, jobb zakózse bé -
ben egy-egy doboz Terv vagy Munkás lapult. A filter
nélküli cigarettát lassú, kifinomult mozdulattal so dor-
ta meg, kézfejéhez ütögette, és rágyújtott. Mind ezzel
együtt tartása nemes és elegáns volt, engem leg in -
kább a francia újhullám színészeire emlékeztetett.
Olykor foncsorozott szemüveget is viselt. Halkan,
szelíden és lassan beszélt, annak ellenére, hogy na -
gyon pontosan fogalmazott, mély hangja mégis tû -
nô dô volt. Teljes figyelmével fordult mindenki felé,
furcsa leírni, de hatalmas szürkéskék szemeivel, tekin-
tetével inspirált, bátorított. Érdeklôdése a részletekre
is kiterjedt. 

Váratlanul jelent meg a gyûjteményekben, mert ér -
dekelte a múzeum, alaposan nézett meg mindent, a
régi gyûjteményi tárgyakat éppúgy, mint a vásárlásra
felajánlott darabokat. Inkább nem hívatott magához
senkit, maga kereste fel az embereket, ezzel is alkal -
mat találva a szemlélôdésre. Mindig egyedül jött, mi -
ért is kellett volna kíséret. Nem tetszelgett szerepek -

ben, megszólalásai nem kinyilatkoztatások voltak,
ellenkezôleg, tiszteletre méltóan szerény volt. Egye -
temi elôadásait gyakran irodájában tartotta. A hall ga -
tók megilletôdötten ültek a fôigazgatói iroda széke -
in, miközben a tanár Miklós Pál az alakját körülvevô,
gomolygó füstben szalagos magnóján a világ túlsó fe -
lén fölvett tibeti buddhista szerzetesek zenéjét mu tat -
ta be. A figyelô csönd, a monotónia, egy messzi világ
hangjai, a tanár magyarázatai és elbeszélései mély és
örök nyomot hagytak hallgatóiban, bennünk.

A történeti gyûjteményeket az azokat legjobban is-
merô mûvészettörténész szakemberek rende zésé ben
mutatta be a múzeum, Batári Ferenc, Gombos Ká -
roly a szônyeggyûjteményt; László Emôke textileket,
kárpitokat; úrvölgyi edényeket Héjjné Détári Angé la;
herendi porcelánokat Katona Imre; reneszánsz és ba -
rokk kisplasztikákat Szilágyi András; ládikákat, kazet -
tákat Vadászi Erzsébet; delfti fajanszokat Cserey Éva;
rokokó legyezôket, lengyel mûtárgyakat Maros Don -
ka; az orosz iparmûvészetet Mikes Ildikó; játékokat
Kiss Éva és Maros Donka; ex libriseket Weiner Mi -

2 017 / 8 4 9 . o l d a l É R T É K Ô R Z É S

Horváth László:
Saturnus készlet.
Kivitelezés: FIM 

Alföldi Porcelángyár,
Hódmezô vásárhely /

László Horváth:
‘Saturnus’ dining set.

Manufacturer: 
Fine Pottery Works

(FIM) Alföld 
Porcelain Factory,
Hódmezôvásárhely

[1972] archív
kiállítási fotó: Design

– Ipari formák 
a lakásban, Ipar -

mûvészeti Múzeum,
Budapest,1977
(Iparmûvészeti

Múzeum, Adattár,
Technikai Dosszié
497/55) / archive

exhibition photo:
Design – Industrial

Forms and Home
Design, Museum 

of Applied Arts,
Budapest, 1977

(Technical Dossier
497/55, Archive,

Museum of Applied
Arts, Budapest)



hályné – hogy csak az elsô éveket említsük. Az euró -
pai mûvészettel párhuzamosan természetesen a keleti
mûvészetek kiállításai is helyet kaptak a múzeumban,
Japán mûvészetét Ferenczy László, a kalligráfiákat
Vida János, a kínai festészetet bemutatót Miklós Pál
rendezte.

Fôként a történeti anyagból került ki az 1979-ben

indított A hónap mûtárgya sorozat, amely egy-egy
tár gyat vagy tárgycsoportot állított középpontba. Az
állandó installációt közvetlenül a bejárat után, az elô -
csarnokban helyezték el, tehát szó szerint „megke rül-
hetetlen volt” és mindig érdekes.

Bár országos múzeumként mûködött, az Iparmû -
vészeti Múzeum kevésbé volt kirakatban, Miklós Pál
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Design – Ipari formák a lakásban címû kiállítás (részlet). Háztartási edények, kerámiák (1972–1975): Semsey Gabriella és
Minya Mária, Szekeres Károly és Horváth László tervei, kivitelezés: FIM Gránit Csiszolókorong- és Kôedénygyár, Budapest;

FIM Alföldi Porcelángyár, Hódmezôvásárhely; FIM Városlôdi Majolikagyár, Városlôd. Zománcozott acéledények: Ásztai Csaba,
Soltész György tervei (1975–1976), kivitelezés: Lampart Zománcipari Mûvek, Budapest / Design – Industrial Forms and
Home Design (exhibition photo). Domestic dishes, pottery (1972–1975): designs by Gabriella Semsey and Mária Minya,

Károly Szekeres and László Horváth, manufacturer: Fine Pottery Works (FIM) Granite, Grinding Wheel and Stoneware
Factory, Budapest; FIM Alföld Porcelain Factory, Hódmezôvásárhely; FIM Városlôd Majolica Factory, Városlôd. Enamelled

steel dishes: designs by Csaba Ásztai, György Soltész (1975–1976), manufacturer: Lampart Enamel Works, Budapest
Iparmûvészeti Múzeum, Budapest, 1977, archív fotó (Iparmûvészeti Múzeum Adattár, Technikai Dosszié 489/70) /

Museum of Applied Arts, Budapest, 1977, archive photo (Technical Dossier 489/70, Archive, 
Museum of Applied Arts, Budapest)
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Design – Ipari formák
a lakásban címû

kiállítás (részlet).
Gyermekruhák, fehér -

nemûk, köntösök, cipôk,
kerékpár, Bûvös kocka /

Design – Industrial
Forms and Home

Design (exhibition
photo). Children’s

clothes, underwear,
gowns, shoes, bicycle,

Magic Cube  
Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest,
1977, archív fotó

(Iparmûvészeti
Múzeum Adattár,
Technikai Dosszié

489/73) / 
Museum of Applied

Arts, Budapest, 1977,
archive photo

(Technical Dossier
489/73, Archive,

Museum of Applied
Arts, Budapest) Fo
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fölvállalta az akkor hivatalos mûvészet ellenzékének
bemutatását. Az általa létrehozott szellemi mûhely, a
meg sem tûrt mûvészek felé is nyitott, a Téralkotás –
Tárgyformálás kamarakiállítás-sorozat keretében az
Iparmûvészeti Múzeum Dísztermében – Péter Már -
ta2, Gáspár Zsuzsa3 és Forgács Éva4 rendezésében
1975 és 1981 között – Schaár Erzsébet, Pécsi László,
Bálint Endre, Schéner Mihály, Gecser Lujza, Keserü
Ilona, Karmazsin László, Polgár Ildikó tárlatát, a Ha-
táresetek címût, valamint Szenes Zsuzsa, Bohus Zol -
tán, Harasztÿ István (Édeske) – kiállításait lát hatták.

A kiállításokat programok, szakmai találkozók kí -
sérték, ma divatosan „szatellitprogramoknak” szokás
ezeket nevezni. A Schéner-kiállításhoz 1977 áprili sá -
ban A magyar játéktervezés és -gyártás helyzete címmel
rendeztek beszélgetést, Nádas László iparmûvészen
és Schéner Mihályon kívül VILÁG-JÁTÉK – A játék
pszichológiája címmel Polcz Alaine is elôadást tartott.
A tragikus sorsú, harmincegy évesen elhunyt, kivé te -
les tehetségû üvegtervezô iparmûvész Kanyák Zsófia
elôtt életmû-kiállítással tisztelgett a múzeum, 1977
májusában. Szintén ebben az évben, szeptember 17-
én nyílt meg a Mai magyar iparmûvészet III. – Design
címû kiállítás Péter Márta rendezésében. A ma már
nem létezô magyar iparnak, legalább az egykori gyá -

rak nevét felsoroló kiadványa, bár az akkori viszo -
nyoknak megfelelô szerény kivitelben jelent meg,
kin cset ér. A katalógus (Design – Ipari formák a lakás -
ban. Az Iparmûvészeti Múzeum kiállítása, 1977) össze -
foglaló elôszavát Ernyey Gyula formatervezô – a mú-
zeum fôigazgató-helyettese – írta, aki késôbb a Ma -
gyar Iparmûvészeti Fôiskola (majd Magyar Iparmû -
vészeti Egyetem, ma Moholy-Nagy Mûvészeti Egye -
tem, MOME) tanára, majd professzora lett. A design
témáját a múzeum, a formatervezô, az ergonómus, a
mérnök-konstruktôr, a közgazdász, a pszichológus, a
szociológus és az esztéta szempontjából egy-egy jeles
szakember járta körül. A kiállított mûveket a funk ci ót
elôtérbe helyezve csoportosították. Teljességre nem
törekedve említhetjük meg: Király József, Burián Ju -
dit, Félegyházi Károly, Losonczi Gusztáv – Kiss Sán -
dor bútorait; Prohászka Margit, Pauli Anna, Hegyes
Béláné, Bajkó Anikó, Tamás Béla lakástextiljeit; Borz
Kováts Sándor, Nagy Tibor, Radnóti György világí -
tótesteit; Veres Lajos, Percz Bulcsu, Kovács Mihály,
Karmazsin László elektronikai és híradástechnikai
tárgyait, a Videoton és az Orion gyárak egykori ter -
mékeit, Lelkes Péter lemezjátszóit; Tuza László Tisza
és  Mittelholcz Mihály szaniteráruit, amelyeket a FIM
(Finomkerámia Ipari Mûvek) Alföldi Porcelángyára,
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Szekeres Károly: 
Asztali edények 
(a Házgyári Konyha -
program számára).
Kivitelezés: FIM
Városlôdi Majolikagyár,
Városlôd / Károly
Szekeres: Table set 
(for the Block House
Kitchens Program).
Manufacturer: Fine
Pottery Works (FIM)
Városlôd Majolica
Factory, Városlôd 
[1973] mázas
kerámia (Ipar -
mûvészeti Múzeum,
Budapest) / glazed
pottery (Museum 
of Applied Arts,
Budapest)Fo
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illetve a FIM Budapesti Porcelángyára gyártott. Deli
Sándor kvarclámpáit – Q 129, Q 130, Q 139 – a Me -
dicor Mûvek kivitelezte. A kerámiák között Horváth
László Faenzában díjazott Saturnus készlete, Szekeres
Károly 520-as készlete, Semsey Gabriella és Minya
Mária Háztartási edénycsaládja a FIM különbözô gyá -
raiban készültek; Ásztai Csaba – Soltész György zo -
máncozott acéllemez edényeit a Lampart Zománc -
ipari Mûvek gyártotta. Nagy Tibor 1304-es Hajdú
porszívóját a Hajdúsági Iparmûvek készítette. A játé -
kok, írószerek, sportfelszerelések csoportjában: Puitz
György építôjátékai, Rubik Ernô 1974-ben tervezett
Bûvös kockája volt kiállítva, amelyet a Politechnika
Játékipari Szövetkezet gyártott akkor. Az órák cso -
portja a MOM-ban (Magyar Optikai Mûvek) elôállí -
tott, Mezey László tervezte darabokat is tartalmazta.
A kelmék, öltözetek, kiegészítôk között Droppa Ju -
dit, Tugyi Gabriella, Szabó Albert terveit láthatták,
Benkô László Siesta cipôcsaládját a Sabaria Cipôgyár -
ból. A csomagolástechnikát a Fabulon termékcsalád
– Nagy Alexandra és Radnóti György tervezte – té -
gelyei és flakonjai képviselték. 

Hogy miért is emlékezem meg errôl a kiállításról
kiemelten? Azért, hogy hangsúlyozzam, Miklós Pál
Iparmûvészeti Múzeumában kiemelten fontos volt a
kortárs design, és a kézmûvestechnikával létrehozott
kortárs mûvészeti tárgyak bemutatása és azok gyûj té -
se. 1977-ben dôlhetett el, hogy hatodik gyûjteményi
egységként – a bútor-, a kerámia-üveg, a kisgyûjte -
mé nyek, az ötvös-, a textilgyûjtemény mellett – lét re-
hozzák a Modern Osztályt Péter Márta vezetésével.5
Az akkor még létezô magyar ipar számára tervezô
formatervezôk sorozatgyártásba vett munkái, de a
gyártásba nem került prototípusok is a Modern Osz -
tály gyûjtôköréhez tartoztak.

Miklós Pál hosszú távú programjai máig megha -
tározóak. Vezetése alatt kezdôdött meg a történeti
gyûj temények rendszerezett fölmérése, a kiemelkedô
kva litású fô mûvek kutatása, a stílustörténeti szak ka -
taló gusok sorozatának elindítása. A kutatáshoz pedig
könyvek kellettek, jó szakkönyvek. A múzeum or szá -
gos iparmûvészeti szakkönyvtárának korábbi kitûnô
vezetôjét, Jakabffy Imrét – akinek bibliográfusi tevé -
kenysége6 a magyar régészeti kutatás számára máig

2 017 / 8 5 3 . o l d a l É R T É K Ô R Z É S

�

Bánáti János, Bárkányi
Attila, Kovács Erika,

Radnóti György
(OPTEAM tervezô -

csoport): Állólámpa 
(a Felhô lámpacsalád

része) / 
János Bánáti, Attila

Bárkányi, Erika Kovács,
György Radnóti

(OPTEAM Designer
Group): Floor lamp

(from the ‘Cloud’ 
lamp family)

[1976] krómozott
alumínium (Ipar -

mûvészeti Múzeum,
Budapest) / chromed

aluminium (Museum
of Applied Arts,

Budapest) 
[135 x Ø 39 cm]
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nélkülözhetetlen, és akinek szerencsére vitriolos tolla
könyörtelenül kicirkalmazta a hibás, igaztalan és pon-
tatlan hivatkozásokat a gyûjteményünkrôl megjelent
kötetekben, ezek ma is így állnak a polcokon – Ger -
gely Júlia váltotta föl. Gergely Júlia az akkori lehe -
tôsé gek mellett páratlan munkát végzett, a könyvtár
a legfrissebb szakirodalommal bôvült, újra kiépítette
a háború elôtti kapcsolatokat az európai iparmûvé -
szeti múzeumokkal. A fôigazgató elôteremtette az
ehhez szükséges forrást. 

Akkor váltak a múzeumi tárgyrestaurátorok7 tu dá -
sukkal, egyetemi végzettségükkel a mûvészettör téné -
szek szakmai társaivá. Az európai iparmûvészet szinte
valamennyi ágában alkalmazott anyag-mesterség-
technika ismereteinek rendszerezett kutatását rész vé -
telükkel szervezték meg, ezt az 1985-ben megnyitott
Mûvészet és Mesterség címû kiállítás összegezte.8

A Zsolnay kerámiák késôbbi európai diadalútja is
Miklós Pál idején kezdôdött. Gian-Carlo Bojani pro -
fesszor fölfigyelve a kivételes kvalitású Zsolnay tár -
gyakra, a faenzai múzeumban (MIC Museo Interna -
zionale delle Ceramiche in Faenza) a magyar sze -
cessziós kerámiákat kívánta bemutatni.9

Különösen fontosnak tartotta a múzeum kommu -
nikációját, a közmûvelôdési osztály felelt a múzeum
valamennyi kiadványáért, a kiállítások szövegeinek
igényességéért és pontosságáért. 

Miklós Pál már 1979-ben a Mit akar ez a múze um?10

címû írásában pontosan és közérthetôen fogalmazta
meg programját. Nagyon érdemes elolvasni ma is. 

Talán észrevehetô, hogy jelen írásban leggyakrab -
ban a mûvészettörténész, a muzeológus és a restau -
rátor kifejezés fordult elô, ezeket a szavakat nem vé -
letlenül, de örömmel írtam le. A múzeumok mai vi -
lágában egyre inkább perifériára szoruló, sokszor
mellôzött, jogfosztott szakemberek foglalkozásneve
számomra ugyanis még mindig azt jelenti, mint negy -
ven éve, a szakértelmet és a hozzáértést, ami nélkül –
úgy vélem – nincs gyûjtemény, nincs múzeum. Ôszin-
tén bízom benne, hogy a látogatószám-mágiában hí -
vô, wellness-celeb-pláza múzeumok helyett lesz még
mód a nyugodt szemlélôdésre, szellemi kihí vá sokra,
mûvelôdésre, értékek közvetítésére és befogadására,
és van és lesz közönség, amelyik inkább ezt áhítja.

BALLA GABRIELLA
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. Jelen, igazán szubjektív, visszaemlékezés Kiss Éva mûvészet -

történésznek, a Magyar Iparmûvészet fôszerkesztôjének,
tisztelt és szeretett munkatársamnak a kérésére készült, 
azon okból, hogy ez év október elsején volt negyven éve
annak, hogy az írás szerzôje az Iparmûvészeti Múzeumban
dolgozik, s így jelenleg az Iparmûvészeti Múzeum
„legrégibb munkatársa”.

2. Kormos Istvánné Péter Márta mûvészettörténész (1940–
1991), aki talán szerénységével vetélkedett Miklós Pállal,
szenzibilitása, kvalitásérzéke kiváló volt, néhány évvel
késôbb fôigazgató-helyettesként dolgoztak együtt. Kormos
István költô Vackor-köteteinek több szereplôje a múzeumi
barátok közül került ki.

3. Gáspár Zsuzsa (1943–) az ELTE magyar–népmûvelés szakán
végzett, az Egyetemi Színpad titkára, a Huszonötödik Szín -
ház rendezôasszisztense, 1976–1988 között volt a múzeum
munkatársa, kiállítások rendezôjeként, a kiadványok
igényességéért, a múzeumi kommunikációért volt felelôs,
és igen magasra helyezte a mércét. Egy 2005-ben készült
interjúban – 1956-os Intézet Alapítvány, Oral History
Archívum, Budapest – így emlékezett Miklós Pál
múzeumáról: „Én pedig attól a naptól kezdve, hogy ott
azonosan gondolkodó emberekre találtam, plusz rájöttem,
hogy dolgozhatom, és mindenféle nagyon érdekes és nagyon
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jó dolgot csinálhatok, nagyon szerettem az Ipar mûvészeti
Múzeumban dolgozni. A mai napig azt gondolom, hogy 
ez volt az életemnek az az idôszaka, amikor a helyemen
voltam. Tehát, amikor a képességeim és a lehetôségeim
találkoztak. És a képességeimet is kihasználhattam, és 
a lehetôségeimet is. Szégyentelenül büszke vagyok rá, hogy
az alatt a tíz év alatt, amíg a Miklós Pál volt a fôigazgató, 
az Iparmûvészeti Múzeumból, ami akkor, amikor én
odamentem, egy a magyar értelmiség számára nem létezô
hullaház volt, egy eleven, nyitott, a legmodernebb nyugati
múzeumokkal össze mérhetôen mûködô, sok kiállítást
rendezô, sok érdeklôdést kiváltó, nagy látogatottságú,
számon tartott hely lett. És azt gondolom, hogy ebben
megvolt a magam szerepe is. Még egy ember volt ott, aki
nagyon fontos volt ebbôl a szem pontból. Péter Márta.
Kormos István volt a férje. És a leg fantasztikusabb emberek
egyike volt, akivel találkoztam életemben, és nagyon jól
tudtunk együtt dolgozni. […] Akárhogy is nézem, az ember
életében az, hogy mit dolgozik, és mivel keresi a pénzt, az
életének minimum a harmada, ha nem több. Hogy ott jól
érzi magát, hogy ott úgy érzi jól magát, hogy szabadon
dolgozhat és jót csinálhat – ez döntô dolog. És ehhez
hozzájön az, hogy egy olyan emberrel dolgozhat együtt, akit
emberként is tisztel és barátként is. Ez nagyon nagy ajándék,
és én ezt akkor ott megkaptam. Nem is jöttem volna el
onnan soha életemben. 76-ban mentem oda dolgozni, 76
januárjában – ha jól emlékszem –, és 88-ban jöttem el.”

4. Forgács Éva (1947–) az ELTE angol–francia–mûvészet -
történet szakán végzett, 1976–1987 között muzeológusként
dolgozott az Iparmûvészeti Múzeumban, pályájának itt
töltött évei alapozták meg tárgyközpontú, elemzô mûvészet -
szemléletét.

5. A Modern Osztály munkatársa volt hosszabb-rövidebb ideig
Forgács Éva és Wessely Anna is, a mûvészettörténész-
szakma legkiválóbbjai, Schenk Lea mûvészettörténész
példás szorgalommal leltározta a gyûjtemény gyarapodásait.

6. A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája sorozat
szerkesztôje 1954 és 1987 között.

7. Eck Imréné Nagy Katalin textilrestaurátor – az országban
elsôként az Iparmûvészeti Múzeum az ô rendezésében
mutatta be a restaurálás folyamatát is feltáró kiállítást, 
Meg mentett mûkincsek címmel, amely 1976. május 29-én nyílt
meg –, Soós Katalin bôr-, papír-, pergamen restaurátor,
Zoltán Éva kerámiarestaurátor, Rácz Jenô, Varga Péter
ötvös-restaurátorok.

8. Ilyen típusú kiállítással 2002-tôl, a lebontás évétôl adós 
a múzeum.

9. Csenkey Éva mûvészettörténész rendezésében ez volt 
az elsô európai bemutatása a kivételes színvonalú magyar
kerámia gyárnak.

10. Mûvészet, 1979. 10. 10–11. Itt köszönöm meg a Könyvtár
jelenlegi vezetôjének, Prékopa Ágnes mûvészettörténésznek
és Fodor Andreának a szíves segítségét.
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