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Horváth Hilda
AZ 1898. ÉVI MODERN KIÁLLÍTÁS
AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUMBAN

1898 tavaszán az Iparmûvészeti Múzeumban A modern mûvészet címmel kiállítás nyílt, ahol a kor számos kiemelkedô külföldi mûvésze kiállított. A tárlathoz nagyszabású plakát-bemutató kapcsolódott, sôt magyar mûvészek
tervei nyomán készült iparmûvészeti alkotások is helyet kaptak. A plakátok
bemutatására részletesen nem térünk ki, de megemlítjük, hogy meghatározó
mûvészek (Grasset, Chéret, Mucha, Toulouse-Lautrec, Steinlein stb.) mûvei
szerepeltek, és e sokszorosított mûfaj alkalmas volt arra, hogy az új stílus, a
szecesszió sajátságait széles körben elterjessze. A kiállítás mind külföldön,
mind idehaza nagy sikerrel zárult, ám jelentôségét a magyar mûvészettörténet-írás részletesen még nem tárgyalta.1 Ennek oka részben az, hogy a
magyar múzeumi intézménytörténet, valamint az Iparmûvészeti Múzeum
története is feldolgozatlan, bár érdemi részkutatások eddig is készültek. A
továbbiakban az 1898-as tavaszi kiállítás történetét, jelentôségét vázoljuk föl
– ezúttal kifejezetten az iparmûvészeti alkotásokra koncentrálva.
1896-ban – az elsô fôigazgatót, Ráth Györgyöt követôen – az Orsz. M. Iparmûvészeti Múzeum élére a szintén széles látókörû, kiváló szakmai kapcsolatokkal rendelkezô Radisics Jenô került. Kettejük közös érdeme – 1881 óta
dolgoztak együtt –, hogy az Iparmûvészeti Múzeum benne élt Európa kulturális vérkeringésében. Világkiállításokon vásároltak, külföldi bemutatókon vettek részt, rendszeres összeköttetésben álltak a kor neves mûkereskedôivel, és
ha tehették, jelentôs európai aukciókon is megjelentek. A múzeumnak Angliában, Franciaországban és Németországban szakmai képviselete mûködött; különösen a franciaországi képviselônek, Louis Delamarre-Didot-nak volt jelentôs szerepe a múzeum mûtárgyainak gyarapításában, hiszen az 1889-es párizsi
világkiállításon a Radisics által kiválasztott angol és francia kerámia- és üvegtárgyakat, amelyek már a szecesszió csíráját is hordozták, ô vásárolta meg az
intézmény számára. Cundall-nak, az angol képviselônek köszönhetôen 1895ban Morris pamutvászon mintáiból vásároltak – a világkiállításokon túl ez volt
az elsô alkalom, amikor élvonalbeli kortárs külföldi mûalkotás megvételére
került sor. Ezzel kezdetét vette az a periódus, amely átívelve a 20. század elsô
évtizedéig, a szecessziós iparmûvészeti tárgyi együttes megalapozását jelentette. A szecessziós vásárlások esetében Radisics Jenô szerepe vitathatatlan,
tulajdonképpen abban az idôszakban is hozzákötôdik, amikor még nem ô volt
a fôigazgató. További érdeme, hogy olyan nemzetközi rangú kiállításokat hozott Magyarországra, amelyek bemutatták a kor számos kiemelkedô alkotóját,
és mûveikbôl szerzeményezhetett a múzeum.
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Radisics Jenô világosan felismerte a kor iparmûvészeti törekvéseit, amelyeket Magyarországon be is akart mutatni. Érzékenységét, fogékonyságát a
kor fô mûvészeti irányzata iránt, egyáltalán a kortárs mûvészet iránt, mi
sem mutatja jobban, hogy miután fôigazgató lett, elsô jelentôs kiállítását éppen ennek szentelte. Csupán összevetésként megemlítjük, hogy Ráth igazgatósága elsô éveiben történeti megközelítésû szakkiállításokat szervezett:
1882-ben könyv-, 1884-ben ötvös-kiállítás nyílt. Radisics az 1896-ban átadott
új épületben – miután megrendezte a múzeum gyûjteményét bemutató,
1897-ben megnyíló tárlatot – szinte azonnal kezdeményezte a kortárs kiállítást. Célja az volt, hogy jellegzetes, igényes mûtárgyakat, ismert mûvészeket
mutasson be, szemléltetve, merre halad külföldön a mûvészet. Megértvén
korának feladatait, a katalógus elôszavában így fogalmazott: „Nevezetes fordulat állott be a modern mûvészi iparban. Angliából indult ki, s ma már az
egész külföldet uralja e jelszó: a letûnt századok mûvészi formái túlélték
magukat, azokat feléleszteni nem lehet többé; keressünk tehát újakat, a kor
szellemének megfelelôket.”2 Radisics látta, hogy a Gesamtkunstwerk-gondolat értelmében ledôlt a merev határ a képzô- és iparmûvészet között, és a tervezésnek, a tervezô mûvésznek a szerepe megnôtt. Kézzelfogható célként
még mindig a múzeumot megalapító alapgondolat, a mintateremtés szándéka vezette; egyáltalán az egész múzeumi gyûjtemény bemutatását ennek
rendelte alá. A kortárs külföldi mûalkotásokat pedig szintén mintegy eszköznek tekintette, hogy segítségükkel a kor hazai iparosai, tervezôi alkothassanak, az itteni mûipar felvehesse a versenyt a külföldivel, kimondva a fôcélt: felkészülni az 1900-as párizsi világkiállításra. Ugyanakkor ennek ellenére úgy látjuk, mégis némiképp módosult az alapgondolat, a példateremtô
szándék, hiszen a tárgyak önértéke, kvalitása messze túlnôtt azon a szerepen, mint amit csupán mintaként kellett betölteniük. Önálló, igazán igényes, a kor tendenciáit tükrözô kollekció alapjait vetette meg Radisics Jenô,
immár egy más irányú múzeumgyarapítási szándékot is megvalósítva.
Radisics elképzelései egybecsengenek Justus Brinckmann azon törekvéseivel, amelyek az iparmûvészeti múzeumok alapító szándékait tükrözték: áttekintést adni az iparmûvészet történeti, technikai fejlôdésérôl, támogatni a
mûipart és nemesbíteni a közízlést, hiteles példákat nyújtani a kor kézmûveseinek, valamint lehetôséget teremteni a modern alkotások bemutatásának.3 A történeti jelentôségen túl azonban a kvalitás is szerepet kap, hiszen
a kézmûiparnak csak így lehet hiteles elôképeket nyújtani.4 Radisicsnál a didaktikus ösztönzésen túl igen lényegessé vált az önálló esztétikai érték, ami
például abban is megnyilvánult, hogy a kiállítás összképe tetszetôs legyen.
Pontosan nem tudjuk, hogy az 1898-as kiállítás ötlete, terve mikor fogalmazódott meg, de sejthetô, hogy Radisics 1897-es észak-európai útjának jelentôs szerepe volt ebben. 1897-ben minisztériumi támogatást kért, hogy
több iparmûvészeti múzeumot megtekinthessen Észak-Európában (Koppenhága, Kristiania), és járt Stockholmban az iparmûvészeti kiállításon is. E ki-
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állításról a Magyar Iparmûvészet címû folyóiratban foglalta össze tapasztalatait.5 Radisics több mûalkotást kiválasztott, amelyeket végül a minisztérium segítségével megvásároltak a múzeum számára: a stockholmi iparmûvészeti kiállítás anyagából Frida Hansen kárpitját (Pünkösdi kórus),6 továbbá
Thorvald Bindesböll és Anker Kyster könyvtábla- (elôzék-) papírjait,7 a koppenhágai királyi porcelángyár8 s a Bing és Grrndahl porcelángyár máz alatti
festésû porcelánjait,9 a dán Herman August Kähler edényeit,10 a Handarbetets Vänner (A kézimunka barátai) mûveit.11 Kétségkívül a legjelentôsebb alkotás Frida Hansen mûve, mely fordulópontot jelentett a kárpitszövés mûvészetében. E vásárlásokat 1897-ben bonyolították le, amikor már a szervezôdô 1898-as kiállítás levelezése is folyt.
Az összefüggést Radisics észak-európai útja és az 1898-as kiállítás között
mutatja, hogy az újonnan vásárolt mûtárgyakat elsô ízben itt rögtön ki is állították, valamint az ottani mûvészek és közgyûjtemények további alkotásokkal járultak hozzá a tárlat sikeréhez. Radisics egyaránt igyekezett megnyerni magukat az alkotó mûvészeket, képviselôjüket, továbbá a közgyûjteményeket is, hogy vegyenek részt a kiállításon. Levelezés útján kapcsolatban
állt a kristianiai Kunstindustrimuseet igazgatójával (H. Grosch), Geelmuyden Ola múzeumi ôrrel, Justus Brinckmann-nal, a hamburgi múzeumigazgatóval, Pietro Krohn igazgatóval (Koppenhága). Segítségük több ízben megnyilvánult, például a norvég múzeum ôre hívta fel a figyelmet A. Schneider
kerámiáira.12
A kiállításon feltûnô volt az északi mûvészek alkotásainak számbeli fölénye: szerepeltek Andreas Schneider kristianiai (norvég) festômûvész kerámiai mûvei, a Rörstrand (svéd) porcelángyár számos terméke, a koppenhágai
(dán) Forening for boghaandvaerk könyvkötései,13 valamint dán porcelánok.
Gerhard Munthe norvég mûvész kárpitját a hamburgi testvérintézmény kölcsönözte, Brinckmann szíves hozzájárulásával.14 Radisics az 1897-es stockholmi kiállításon látta, ahol szerepelt.15 Munthe-tól még három akvarell érkezett a tárlatra.16
Az angol mûvészetbôl dán közgyûjtemény segítségével szemelgettek: angol papír falkárpitok, közöttük Walter Crane mûveinek bemutatására nyílt
lehetôség a koppenhágai iparmûvészeti múzeum anyagából, ahol korábban,
1896-ban Crane-kiállítást rendeztek. Az észak-európai mûvészeken kívül a
francia mûvészet jelesei szerepeltek számosabban (Charpentier, Bigot, Dalpayrat, Lesbros), valamint jelen volt az amerikai Tiffany. Ô pedig francia
közvetítéssel állított ki, a párizsi „Art Nouveau” galéria tulajdonosa, Siegfried (Samuel) Bing révén, aki egyébként több mûvésztôl különféle mûveket
hozott: voltak közöttük textilminták (pl. Paul Ranson terve nyomán), kerámiák, bútorok stb.
Radisics és Bing levélváltása nem új keletû, korábbi idôszakra vezethetô
vissza, immár ismerôsként tárgyalhattak egymással. Radisics már 1884-ben,
az Union Centrale des Arts Décoratifs kiállításán felfigyelt Bingre, majd
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1888-ban levelet intézett hozzá, tanácsot kérve a múzeum keleti (japán)
gyûjteményével kapcsolatban. Bing ezúttal megérdeklôdte, hogy az intézmény elfogadja-e Tiffany üvegeit a tárlatra, ugyanis az Art Nouveau szalonban bemutatott alkotásokat szándékában állt másutt is kiállítani. A bécsi
Museum für Kunst und Industrie téli kiállításán is szerepeltek az üvegek,
ezért a következô év elejére érkeztek meg (27 darab) Budapestre.17 E kollekciót egészítették ki közvetlenül Párizsból küldött darabokkal (23 darab).18
Csupán érintôlegesen volt jelen a kiállításon a német mûvészet: Läuger
karlsruhei tanár készítményei, és a scherrebeki mûszövôiskola, O. Eckmann
tervei nyomán készített mûvei,19 amelyek szellemi rokonságot mutatnak az
észak-európai falkárpitok stílusával. Mindenképpen emelte a kiállítás rangját, hogy hosszas levelezést követôen végül Gallé-üvegek is szerepeltek.20 A
felsorolásból látszik, hogy a kiállító mûvészek egy része a szecesszió élvonalában dolgozott, mûveik, mûvészetük ma is értékálló.
Noha a közintézményekbôl kölcsönkapott mûveket természetesen haladéktalanul vissza kellett juttatni a kiállítás lebontását követôen, a többi alkotás mind eladó, megvásárolható volt, sôt a cégek egy része kedvezményt is
nyújtott áraiból. Radisics javaslatára a minisztérium 3000 forintos keretet
biztosított arra, hogy a múzeum vásárolhasson.21 Ennek köszönhetôen mintegy félszáz, mai értékítéletünk szerint is fontos mûtárgyat vettek meg.
(Lásd: Melléklet; a tárgyak mai jelentôségét mutatja, hogy az Iparmûvészeti
Múzeum 1996-ban megnyílt nagy szecessziós kiállításán szinte mindegyik
mû szerepelt.) Tovább gyarapodott az észak-európai kollekció dán könyvkötésekkel, svéd porcelánnal. Azon túl a kor meghatározó mûvészegyéniségeitôl (Tiffany, Charpentier stb.), vagy a terveik nyomán készített mûvekbôl
(pl.: P. Ranson, O. Eckmann) vásároltak – áttekintést nyújtva a kor törekvéseirôl. Tiffany mûvészete ekkor már ismert volt Európában, például a hamburgi múzeum is szerzeményezett mûveibôl és 1897-ben kiállítást is rendeztek belôlük. A kortárs mûvészeti sajtóban nagy sikere volt a P. Ranson tervezte textilmustrának, valamint O. Eckmann hattyús kárpitjának, amelyek
színes mellékletekben jelentek meg a folyóiratokban (Dekorative Kunst,
Kunst und Kunsthandwerk). Feltûnô ugyanakkor, hogy egyetlen Gallé-üveget sem vett a múzeum (már korábban, az 1889-es párizsi világkiállítás
anyagából vásárolt tôle az intézmény számára Delamarre-Didot), holott a
mûvésznek nagy sikere volt a magángyûjtôk körében. Az adattári iratok között található egy feljegyzés, amely tételesen felsorolja mindazokat, akik mûbarátként vásároltak.22 Vannak közöttük jól ismert arisztokrata mûgyûjtôk,
ún. „amateurök” (gr. Andrássy Tivadar, gr. Batthyány Lajos, gr. Széchényi
Béla, gr. Teleki Sándor, br. Podmaniczky Ilona, gr. Teleki Tiborné), tehetôs
polgári mûbarátok (Perlmutter Alfréd, Emmer Kornél), kortárs hazai mûiparosok, cégtulajdonosok (Giergl Henrik, Spiegel Frigyes, Bachruch Károly,
Wodianer Artúr), mûértô publicisták (Györgyi Kálmán, dr. Lippich Elek), tudós kutató professzor (Wartha Vince) valamint néhányan olyanok, akikrôl
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1. Vázák, Alf Wallander. Rörstrand porcelángyár, Lidköping, 1896–1897. IM Ltsz. 5171, 5182.

vajmi keveset tudunk (dr. Heidlberg Tivadarné, Laczkó Antal, Laczkó László, László Antal). Legnagyobb számban Gallé és Tiffany üvegei, a Rörstrand
porcelángyár készítményei keltek el. Gr. Andrássy Tivadar költött a legtöbbet, vonzódása a modern mûvészethez nem meglepô, éppen ebben az idôben
készült ebédlôjének berendezése Rippl-Rónai tervei nyomán.
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Minden bizonnyal érdekes lenne, ha meglennének ezek a gyûjtemények,
de csupán Wartha professzor kollekciója került be hivatalos átadásként a
Mûegyetemrôl az Iparmûvészeti Múzeumba – így e tárgyak között ma azonosítani tudjuk azokat, amelyeket Zsolnay munkatársa az 1898-as tárlaton
vásárolt.23 Minthogy beszállítás révén az egykori Emmer-palota berendezése
is a múzeumba került,24 a beszállított tárgyak között ott van az a tükör is,
amely a Bing-szalonból származik.25
Az 1898-as kiállítás lényeges hatással volt a magyar mûiparra és meghatározta a múzeum gyûjteménygyarapítási koncepcióját. Radisics úgy látta,
hogy a hazai mûiparnak az idegen, elsôsorban a szoros német befolyás valamint a történelmi stílusok hatása alól fel kell szabadulnia. Kiutat, példát az
északi népek háziipara és az angol s francia iparmûvészet szuverenitása, önálló útja jelenthet. Észak-Európában az újjáélesztett háziipar, a természeti
élmény meghatározó erejû volt, s minden bizonnyal ezért is vezetett Radisics
elsô hivatalos útja Észak-Európába, hiszen Magyarországon is a falusi kézmûipar nyújthatott szélesebb alapot a további fejlesztéseknek. Különösen a
szövôipar fejlôdése hatott biztatóan, hiszen Munthe kárpitja forradalmasította a textilmûvészetet és ösztönzést adott a scherrebeki szövômûhely alapításához is. A Frida Hansentôl megvásárolt kárpitot a kiállítás bezárását
követôen rövidesen Kovalszky Sarolta kérte, és meg is kapta, tanulmányozás
céljából.26 A skandinávoktól átvett technikával ô és németeleméri mûhelye
szôtte Vaszary, Horti, Nagy Sándor szecessziós kárpitjait. Részben e technikát vitte tovább a gödöllôi szövômûhely is.27 Így szolgálta tehát a múzeumi
„minta”, maga a mûtárgy a hazai mûipar, háziipar fejlesztését28 és felkészülését a legközelebbi nagyszabású nemzetközi megmérettetésre, az 1900-as
párizsi világkiállításra. Amilyen lényeges szerepet játszott Brinckmann a
scherrebeki szövômûhely megteremtésében, hasonlóan fontos, bár áttételes,
ösztönzô szerepe volt tehát Radisicsnak a hazai szövômûhelyek megteremtésében. E tény mindeddig ismeretlen maradt.
A mûvészek önként ajánlkoztak a kiállított tárgyak kapcsán tervrajzok készítésére (Spányi, Vaszary, Abt), továbbá külön-külön megvizsgálták a kiemelkedô tárgyakat, különféle kísérleteket folytatva a mûhelyekben: a Giergl
üvegcégnél, a mûegyetemen, a városi iparrajziskola laboratóriumában és a
herendi gyárban.29 A herendi porcelánmanufaktúra az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, ahol szokatlan mázakkal rukkolt elô – jogosan
vélhetjük, hogy a kiállításnak ebben is része volt. Herenden az új tulajdonos,
Fischer Jenô szerette volna meghonosítani a különleges máztechnikákat,
amelyeket utazásai során ismert meg,30 ám e kiállítás során közvetlenül tanulmányozhatta például a koppenhágai mázkísérletek mesterének, Valdemar
Engelhardtnak a munkáit.
Az európai és magyar mûvészet összehasonlítására némi lehetôséget nyújtott, hogy néhány hazai alkotó is szerepelt mûveivel: Rippl-Rónai – az akkor
már – a múzeum tulajdonát képezô, 1906-ban megsemmisült kárpittal (Idea-
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2. Díszkötés. Thorvald Bindesböll rajza után
készítette J. L. Flyge. Koppenhága, 1889. IM
Ltsz. 8.

3. Elôzékpapír. Anker Kyster, Kopenhága,
1897. k. IM Ltsz. 62.1648.
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lizmus és realizmus), kísérleti üvegekkel, selyemmel hímzett ellenzôkkel,
tányérmintákkal stb.31, valamint Horti Pál, Beck Ö. Fülöp különféle alkotásokkal.
Azon túl, hogy ez alkalommal, mint máskor is, a múzeum mintát nyújtott
a kortárs magyar mûvészek, iparosok számára, a kiállítás igazi jelentôsége
abban állt, hogy meghatározta a mûtárgy-gyarapítás irányát is. Radisics
kvalitásos, nemzetközi rangú szecessziós gyûjtemény alapjait teremtette
meg, külön hangsúlyt helyezve az angol és francia mûvészetre, amely a késôbbiekben is iránymutató maradt számára. Az 1900-as párizsi világkiállításon legnagyobb számban francia alkotásokat vásárolt, az angol orientációt
pedig mindig megôrizte: 1898-ban az év végén megrendezte az angol nemzeti
verseny díjnyertes mûveinek kiállítását, 1900-ban W. Crane-nek, 1907-ben
Beardsley-nek nyílt önálló tárlata, majd 1902-ben a brit iparmûvészeti kiállításon ismét kiváló mûtárgyakat szerzeményezett. A gyûjtemény a kor tendenciáit kitapinthatóan leképezte és ma is megállja helyét; tulajdonképpen a
német szecesszió mûalkotásaiból alig, az osztrákból nem válogatott Radisics,
e tárgyak a késôbbiekben más vásárlásokból, gyûjteményekbôl kerültek be.
Radisicsnak mint kiállítás-szervezônek az érdemei is jelentôsek, hiszen sokrétû nemzetközi kapcsolatokat mozgatott, szinte egész Európával összeköttetésben állt, a múzeum pedig benne volt a nagy kiállítások áramában.

MELLÉKLET
Az 1898. évi, A modern mûvészet címû kiállításon vásárolt mûtárgyak listája: Leltári
kivonat nyomán, IM Adattár 1898/214. Az elsô leltári szám az eredeti beleltározás, a
kötôjel utáni az átleltározott, a ma is élô leltári szám. A zárójelben lévô hivatkozások
a Szecesszió címû kiállítás katalógussorszámai. (Szecesszió. Kiállítási katalógus.
Szerkesztette: SZILÁGYI András, HORÁNYI Éva. Iparmûvészeti Múzeum, Budapest,
1996.)
Szônyegtervezet, vízfestmény, Munthe – ltsz: 11319 (törölve?)
Díszedény, Királyi porcelángyár, Koppenhága – ltsz: 11298 – 5168 (SZ 6.29)
Díszedény, Királyi porcelángyár, Koppenhága – ltsz: 11299 – 5173 (SZ 6.28)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11284 – 5182 (SZ 6.20)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11292 – 5169
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11309 – 5153 (SZ 3.17)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11310 – 5155 (SZ 3.18)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11311 – 5156 (SZ 3.4)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11312 – 5158 (SZ 3.19)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11313 – 5160 (SZ 3.3)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11314 – 5148 (SZ 3.15)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11315 – 5146 (SZ 3.7)
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11316 – 5144 (SZ 3.16)
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Bársonyszövet, vörös – ltsz: 11350 – 9002 (lásd: SZ 2.21)
Bársonyszövet, kék – ltsz: 11351 – 7366 (SZ 2.21)
Reps – ltsz: 11349 – 7779, 7687 (lásd: SZ 2.21)
Cretonne – ltsz: 11348 – 7720 (SZ 5.3)
Cretonne – ltsz: 11345 – 7688, 7777 (SZ 5.1)
Cretonne – ltsz: 11346 – 9000 (SZ 5.2)
Cretonne – ltsz: 11347 – 9001 (SZ 5.2)
Díszedény, Bigot – ltsz: 11306 – 5419 (SZ 2.33)
Díszedény, Dalpayrat, Lesbros – ltsz: 11307 – 5417 (SZ 2.31)
Díszedény, Dalpayrat, Lesbros – ltsz: 11308 – 5178 (SZ 2.32)
Ajtózár, Charpentier – ltsz: 11279 – 10500 (SZ 2.124)
Ajtózár, Charpentier – ltsz: 11280 – 10501 (SZ 2.125)
Ajtózár, Charpentier – ltsz: 11281 – 10502 (SZ 2.125)
Ajtózár, Charpentier – ltsz: 11282 – 10503 (SZ 2.124)
Díszedény, Schneider – ltsz: 11318 – 5416 (SZ 6.8)
Szônyeg, Scherrebek – ltsz: 11320 – 14757 (SZ 7.5)
Szônyeg, Scherrebek – ltsz: 11321 – 14766 (SZ 7.3)
Szônyeg, Scherrebek – ltsz: 11322 – 14767 (SZ 7.4)
Díszkötés, Koppenhága – ltsz: 11364 – 8
Díszkötés, Koppenhága – ltsz: 11363 – 6
Díszedény, Rippl-Rónai – ltsz: 11413
Díszedény, Rippl-Rónai – ltsz: 11414
Szék – ltsz: 11278 – 5922 (SZ 2.12)
Díszkancsó, Charpentier – ltsz: 11283 – 54 (SZ 2.93)
Díszedény, Läuger – ltsz: 11415 (?)
Plakett, Clement Massier – 11416 – törölve
Kiegészítve az Iparmûvészeti Múzeum korai, ún. „A” leltári könyvének adataival:
Díszedény, Tiffany – ltsz: 11317 – 5154 (SZ 3.6)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11285 – 5171 (SZ 6.19)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11286 – 5170 (SZ 6.18)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11287 – 5180 (SZ 6.15)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11288 – 5172 (SZ 6.13)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11289 – 6654 (SZ 6.17)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11290 – 5165 (SZ 6.14)
Díszedény, Rörstrand – ltsz: 11291 – 5177
Díszedény, Läuger – ltsz: 11301 – 5418 (SZ 7.6)
Vétel a mûvésztôl, részben a kiállítás elôtt, részben a kiállítás anyagából:
Edény, H. A. Kähler – ltsz: 11384 – 61.106 (SZ 6.5)
Edény, H. A. Kähler – ltsz: 11302 – 5151 (SZ 6.4)
Edény, H. A. Kähler – ltsz: 11303 – 5152 (SZ 6.6) – korábbi vásárlás
Edény, H. A. Kähler – ltsz: 11304 – 9579
Edény, H. A. Kähler – ltsz: 11305 – 9562 (SZ 6.3) – korábbi vásárlás
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A mûvészettörténeti kézikönyv felismerte
jelentôségét, súlyának megfelelôen értékeli: Magyar Mûvészet 1890–1919. Szerk:
NÉMETH Lajos. Budapest, 1981. 170. (KOÓS
Judith írása)
A modern mûvészet. Az Iparmûvészeti
Múzeum kiállítása. Budapest, 1898. 3.
RADISICS Jenô: Elôszó.
Barbara MUNDT: Die deutschen Kunstgewerbemuseen im 19. Jahrhundert. München, 1974. 23.
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg. München, 1980. 8.
RADISICS Jenô: A stockholmi kiállításról.
Magyar Iparmûvészet I. évf. 1897–98.
91–101. A kiállításról külön ismertetés is
megjelent: CSIZIK Gyula: A mûvészi ipar a
stockholmi kiállításon. Magyar Iparmûvészet I. évf. 1897–98. 115–125.
IM Adattár 1897/317, 370, 382.
IM Adattár 1897/330 – Sajnálatos módon a
korai mûlap-leltárkönyvben a leltározás során nem tüntették föl, melyek ezek az elôzékpapírok; a Kisgyûjtemények Osztályon
lévô több száz darabos gyûjteménybôl egyértelmûen mindössze két könyvtábla-papír
azonosítható az 1897–1898-as publikációk
nyomán. Lásd: Elôzékpapír tavi rózsákkal,
Anker Kyster, ltsz.: 62.1656 publikálva Otto
Julius BIERBAUM: Künstlerische Vorsatzpapiere. Dekorative Kunst I. Jhg. 1897. 129.
illetve Elôzékpapír, Anker Kyster, ltsz:
62.1648 publikálva RADISICS i.m. 97.
IM Adattár 1897/315
IM Adattár 1897/383
IM Adattár 1897/373 – A vásárlást az 1898-as
kiállításon további tárgyakkal egészítették ki.
IM Adattár 1897/391
IM Adattár 1897/336
IM Adattár 1898/78
IM Adattár 1897/334, 1898/14 – Az északi
fény leányai c. mû kiemelkedô darabja ma
is a hamburgi Museum für Kunst und Gewerbe gyûjteményének.
Gerhard MUNTHE 1849–1929. Norwegian tapestries from the National Museum of Decorative Arts Trondheim Norway. Oslo, 1996. 9.
IM Adattár 1898/88
IM Adattár 1897/354, 393, 1898/126, 132–
Gy.: A bécsi iparmûvészeti muzeum (sic!)

18
19
20

21
22
23

24

25

26
27

28

29
30

31

téli kiállítása. Magyar Iparmûvészet 1897–
98. I. évf. 172. p.
IM Adattár 1898/142
IM Adattár 1898/79
Gallé és képviselôje levelei: IM Adattár
1897/320, 398, 468. Végül Emil Richter
drezdai mûkerekedô közvetített Gallé-üvegeket: IM Adattár 1898/145
IM Adattár 1898/160, 214
IM Adattár 1898/262
A Wartha által megvásárolt öt tárgyból egyelôre mindössze két tárgyat sikerült azonosítani: Díszüveg, É. Gallé, ltsz: 23350 – 1898. katalógusban: 255. sz. Publikálva: Szeceszszió.
Kiállítási katalógus. Szerkesztette: SZILÁGYI
András, HORÁNYI Éva. Iparmûvészeti Múzeum, Budapest, 1996. 2.50. sz. – VARGA Vera
leírása. – Váza, Rörstrand, ltsz: 22509 – 1898.
katalógusban: 143. sz. Publikálva: Szecesszió.
i. m. 6.16. sz. – BALLA Gabriella leírása.
Iparmûvészeti Múzeum Adattár 1950/533
– Emmer Kornélról és a palotáról lásd:
HORVÁTH Hilda: Az Emmer-palota. Mûemlékvédelmi Szemle 1998/1. 211–222.
Ltsz: 51.903 – 1898. katalógusban: 106. sz.
Publikálva: Szecesszió. i. m. 2.109. sz. –
BÉKÉSI Éva leírása.
IM Adattár 1898/200
LÁSZLÓ Emôke: Képes kárpitok az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményében II. Budapest, 1989. 2.
Érdekességként jegyezzük meg, hogy
Munthe levélben kért felvilágosítást a torontáli szônyegekrôl, IM Adattár 1898/169
IM Adattár 1898/246
BALLA Gabriella: Herend. A Herendi Porcelánmanufaktúra története. Herend, 2003.
167.
Rippl-Rónai részvételérôl, iparmûvészeti
munkásságáról lásd részletesebben: IVÁNFYNÉ BALOGH Sára: Rippl-Rónai József iparmûvészeti elvei és iparmûvészeti tevékenysége kiadatlan levelei nyomán I. rész: Mûvészettörténeti Értesítô XII. évf. 1963. 2–3. sz.
168–190. és II. rész: XIII. évf. 1964. 4. sz.
263–278. PRÉKOPA Ágnes: Rippl-Rónai József
iparmûvészeti tevékenysége. In: Rippl-Rónai
József gyûjteményes kiállítása. Szerk.: BERNÁTH Mária, NAGY Ildikó. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 1998. 91–112.

