
LAYER KAROLY DR: AZ O. M. IPAR-
MŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI 
A KÜLFÖLDI FÉMMŰVESSÉG 

abár az Orsz. Magy. Ipar-
művészeti Múzeum veze-
tősége az intézet alapí-
tásától napjainkig leg-
főbb elvének vallotta, 
hogy elsősorban magyar 
eredetű és magyar vo-
natkozású műtárgyakat 
gyűjtsön, ezzel egyedül 

mégsem remélhette, hogy kitűzött programm-
ját: a hazai iparművészet fejlesztésének és 
versenyképességének előmozdítását, a közön-
ség ízlésének nevelését és nemesítését sike-
resen megvalósíthassa. Ha ezenfelül figye-
lembe vesszük még azt is, hogy hazai 
iparművészetünk az elmúlt századok során 
többé-kevésbbé híven alkalmazkodott a nyu-
gateurópai népeknek a művésziről alkotott 
felfogásához, gondoskodnia kellett arról is, 
hogy bemutassa, miként alakultak és módo-
sultak hazánkon kívül a kultúra és stílbeli 
fejlődés legfőbb elvei. A legutóbbi három 
évtized szorgalmas gyűjtésének és számos 
ajándékozó nagylelkűségének köszöni a Mú-
zeum, hogy ma már a külföldi iparművészet 
termékeinek szánioltevő gyűjteményét őrzi, 
mely ha nem is nyújt még összefüggő képet 
a műízlésnek a századok folyamán külföldön 
végbement fejlődéséről és változásáról, de 
ezzel szemben számos benne az olyan első-
rendű műtárgy, mely bármely múzeumnak 
díszére válnék. 

A jelen soroknak határai meg vannak 
szabva, amiért áttérek azoknak tulajdonkép-
peni céljára. Tájékoztatni óhajtom a Magyar 
Iparművészet olvasóit a Múzeum gyűjtemé-
nyének azon részéről, amelyet legáltaláno-
sabban a fémművesség neve alatt foglalha-
tunk össze, figyelmen kívül hagyva itt mind-
azokat a műtárgyakat, melyek hazai mester 
kezétől erednek. 

A fémek az iparművészetben használt anya-
gok közül leginkább egyesítik magukban 
azokat a tulajdonságokat, melyek az anyag 
művészi alakítása és a használhatóság szem-
pontjából fontosak. De minthogy a bennük rejlő 
természetes tulajdonságoknál fogva a külön-
böző fémeknek és ezek ötvözeteinek más-más a 
használhatóságuk és részben más-más ala-
kítási módozatokat, ú. n. technikákat is igé-
nyelnek, különbséget kell tennünk a fémmű-
vességnek több különálló ága között. így 
külön ága az iparművészeti tevékenységnek 

az ötvösség, egy másik a bronzot és ónt 
választotta anyagául és a kettőtől leginkább 
elválik a vasművesség. 

Célszerűnek tartom, hogy a most említett 
sorrendben ismertessem a Múzeum gyűjtemé-
nyének ama csoportjait, melyek együttvéve a 
külföldi fémművességet képviselik benne. 

Az ö t v ö s s é g . Annál az előszeretetnél 
fogva, mellyel az emberiség a nemes fémek 
feldolgozása iránt már a legrégibb idők óta 
viseltetett, az ötvösségben tükröződik vissza 
leginkább a műízlésnek a századok folyamán 
végbement az a fejlődése és változása, amely 
a különböző történelmi stílusokat hozta létre. 
Úgyszólván alapja és fokmérője volt minden-
koron a művészi fejlődésnek. 

Egészen a legutóbbi időkig a külföldi ötvös-
művészetnek csak nagyon kevés emlékét tudta 
felmutatni Múzeumunk s ezért történetében 
korszakot alkotó szerzeménynek kell tekin-
tenünk néhai Egger Henrik gyűjteményét. 
Ebben 28 darab az ötvösmunka és ékszer, 
melynek több mint felerésze külföldi mester 
kezét dicséri, valamennyinek minősége pedig 
elsőrendű. 

A Múzeum ötvösművei közül mindenekelőtt 
kimagaslik a 177. sz. alatt ábrázolt, aranyo-
zott ezüstből való fedeles serleg. Ez Hans 
Petzold nürnbergi mester műve és a XVI. 
század ötvösművészetének egyik legtökéle-
tesebb, mondhatni világhírű alkotása. Az iro-
dalom többízben foglalkozott vele ; elegan-
ciája, munkájának* finomsága és tökéletes 
volta elsőrendű műremekké avatják. A rene-
szánsz idejéből ezenkívül több jeles érem és 
plakett van a Múzeum birtokában. Néhány 
olasz és német, valamint két francia, mely 
utóbbiaknak képét a 169. és 170. sz. ábrák 
mutatják. — Már a barok-kor emléke a 175. 
számú bécsi kávéskanna, melynek alakját 
keleti mintáról másolta mestere. A 174. sz. 
alatt ábrázolt, niellós díszítésű kanna orosz 
munka s a rokokó-ízlésnek jellegzetes példája. 
A francia rokokó-művészetnek figyelemre-
méltó alkotása egy színaranyból való 
necessaire-doboz, melyet a Magyar Iparművé-
szet már 1910. évi XIII. évfolyamának 196. lap-
ján mutatott be olvasóinak. Az ötvösségnek 
továbbá igen sok szép és érdekes alkotásá-
val találkozunk abban a gazdag evőeszközö-
sorozatban, melyet Glück Frigyes ajándéko-
zott a Múzeumnak. 

Az Egger-féle gyűjtemény ötvösmunkái kö-
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ztll legnevezetesebb a 178. sz. alatt bemuta-
tott XVIII. századi francia, zománcos díszű 
aranykehely. Ama kevés darabok egyike, me-
lyeket a nagy forradalom el nem pusztított 
s amelyben a francia ízlés bája, a munka 
tökélye a zománc finomságával és színvará-
zsával egyesül. Ebből a gyűjteményből való 
a 176. sz. alatti, érdekesen stilizált, ezüstből 
való bagoly, és kizárólag igen jó minőségei 
képviselnek a gyűjteménynek többi ötvös-
munkái és az ékszerek. 

A XIX. század ötvösségét 15 drb. bieder-
meyer és néhány modern ékszer képviseli. 
Az utóbbiak közül figyelemreméltóak René La-
lique párisi ékszerész kiválóan ízléses alko-
tásai. 

A bronz és az ón. A nemes fémek mel-
lett a bronz foglal el uralkodó szerepet az 
iparművészet terén. Alkalmazása a művészet-
ben beláthatatlan terjedelmű és változatos-
ságé Ezt a jelentőséget biztosítja számára 
az anyag tartóssága, finomsága és felületé-
nek szépsége, amely tulajdonságainál fogva 
a plasztikának legkiválóbb anyaga. 

A gyűjtemény eme csoportjának legbecse-
sebb tárgyai közé tartozik az ókori görög 
bronzművességnek egy kiváló emléke, az ú. 
n. Grimani-féle váza. A kiváló szépségű 
edény az antik művészetet jellemző egyszerű, 
nemes formákat mutatja. 

Igen jól van képviselve Múzeumunkban a 
reneszánszkorabeli kisplasztika. A 166. sz. 
alatt ábrázolt két tűzbak a XV. és XVI. szá-
zad folyamán különösen Felső-Olaszország-
ban fejlődött annak az iránynak tanuja, 
melyet a plasztikai díszek rendkívüli gaz-
dagsága jellemez. Egy külön szekrényben 
együtt találjuk a XV—XVIII. századi olasz 
bronzöntésnek kiváló emlékeit : 11 darab 
bronzszobrocskát, a Gian Bolognának tulaj-
donított Herkules-mellszobrot és két velencei 
díszedényt, melyeknek mását a 180. sz. ábra 
adja vissza. A Múzeum idevágó gyűjteménye 
ismét jelentékenyen gazdagodott az Egger-féle 
gyűjtemény révén, melyben a bronz-kisplasz-
tika 18 darabbal van képviselve. Ezek több-
nyire olaszok és a reneszánsz idejéből szár-
maznak, valamennyi kitűnő példány, kifogás-
talan patinával. Igen érdekesek és ritkák a 
reneszánsz állatalakok, melyek kilenc darabbal 
képviselvék a gyűjteményben. Közülük kettőt 
a 179. és 181. sz. ábrák adnak vissza. 

A XVII. és XVIII. század bronzművességé-
nek emlékei azok a csatok, lószerszámdíszek, 
bútor- és ajtóveretek, melyeket Delhaes István 
bécsi festő hagyományozott a Múzeumnak. Ezek 
túlnyomóan német munkák. Viszont a XVIII. 
századi francia bútorverefeknek értékes soro-
zatát Szalay Imre báró ajándékozta az intézet-

nek. A műízlésnek a XVIII. század második 
felében végbement változásáról tanúskodik a 
173. sz. alatt ábrázolt aranyozott bronzfüstölő, 
mely a XVI. Lajosról elnevezett stílus antikizáló 
irányának szép példája. 

A teljesség kedvéért még fel kell említenem, 
hogy a keletázsiai bronzművességet 70 drb. 
kínai és japán műtárgy képviseli, melyek vál-
tozatos alakjuknál fogva gazdag fantáziáról 
és a bronz kezelésében elért rendkívüli ügyes-
ségről tanúskodnak. 

Az ón nagy jelentősége az iparművészet 
terén leginkább abban rejlik, hogy a bronznak 
elmaradhatatlan alkatrésze. Mint önálló fém 
azonban megközelítőleg sem érvényesülhetett 
oly mértékben, mint a bronz, ami felhasznál-
hatóságának szűkebb körén alapszik. Hogy 
az ónt hosszabb időn át különösen hasz-
nálati edények előállítására alkalmazták, az 
inkább könnyű önthetőségének és szép szí-
nének tulajdonítható. 

A XIX. századot megelőző időből a Múzeum 
csak nagyon kevés emlékét őrzi az ónműves-
ségnek, de az a néhány darab, melyet a 
Múzeum idevágó gyűjteménye fel tud mutatni, 
igen jó minőséget képvisel. Németalföldi ónöntő 
műve a 168. sz. alatt ábrázolt tál; a rene-
szánsz-ékítmények közé szőtt bibliai jelene-
teket bizonyára valamely rézmetszetről másolta 
mestere. Figyelemreméltó munka a 165. sz. 
alatti dombormű. Nincs kizárva, hogy Rafael 
Donnernek egyik művével állunk itt szemben. 
A 182. sz. alatti, érdekesen mintázott mellszob-
rot Franz Messerschmidt művének kell tekin-
tenünk. 

A bronz- és ónművesség régi emlékei mel-
lett a modern iparművészeinek is számos 
alkotása iktatódott be a gyűjteménybe. Túl-
nyomóan francia és német mesterek művei. 
E darabok — dísz- és használati tárgyak 
vegyesen — a legjobbak közül valók, amik 
az utóbbi időben megszerezhetők voltak. Az 
idevágó gyűjtemény egy szekrényt tölt meg. 
Végül három tárlóban találjuk elrendezve a 
modern plakett- és éremművészet számos 
figyelemreméltó alkotását. 

A v a s m ű v e s s é g . A vas sokoldalú hasz-
nálhatóságánál fogva a műipar legfontosabb, 
mondhatni nélkülözhetetlen féméi közé tarto-
zik. Különös jelentősége az iparművészet szem-
pontjából abban rejlik, hogy nagy ellenálló-
képessége mellett mégis a könnyed hatások 
elérését teszi lehetővé. 

A vasmunkáknak meglehetősen gazdag és 
változatos gyűjteményével dicsekedhetik a 
Múzeum, melyben a XII. századtól fogva a 
műízlésnek csaknem valamennyi irányát talál-
juk képviselve. Az idevágó gyűjteményből 
csak a legjobb darabokat akarom kiemelni. 

• H • 

Magyar Iparművészet. 
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XVI. Gitter. Schmiedeeisen. Schweizer 
Arbeit. XVI. Jahrhundert. 
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Figyelemreméltó munka az itt ábrázolt ajtó-
fogantyú, mely a gótikus stílusnak két főele-
méből, a mérműből és növényi díszből alakult. 
A reneszánszkorabeli német mesterek kiváló 
ügyességéről és technikai készségéről tanús-
kodik a 171. sz. vasládika, Aldegrever modorá-
ban készült, maratott díszítéseivel és a 172. sz. 
áttört és vésett díszítésű ajtózár. Ugyancsak 
a XVI. század emléke, gazdag hatásra törekvő 
munka, az e sorok fölött ábrázolt svájci ablak-
rács. Könnyed rajzával a rokokóízlés jelleg-
zetes példája a 167. sz. német lépcsőrács. 

A vasművességnek számos kiváló emlé-
kével gazdagodott a Múzeum Glück Frigyes-
nek két nagylelkű ajándéka révén. Az egyik 
egy 39 darabból álló kulcsgyüjtemény, a másik 
a már említett ritka szépségű evőeszköz-
sorozat. 

* * * 

Végigpillantva az elmondottakon, kétség-
telen, hogy a Múzeum gyűjteményének imént 
megbeszélt csoportjai még sok tekintetben 
lényeges kiegészítésre szorulnak, de ha a 
lefolyt 30 esztendő gyors fejlődésének útján 
továbbhalad kitűzött célja felé, akkor már 
belátható időn belül iparművészetünknek ha-
zánkban legerősebb vára az Orsz. Magy. 
Iparművészeti Múzeum lesz. 

Kétségtelen, hogy a mesterség csak esz-
köz, de viszont az a művész, aki elhanya-
golja, nem érheti el célját, hogy az érzelmet, 
az eszmét tolmácsolja. Ez a művész úgy 
fog járni, mint a lovag, ki elfelejt zabot adni 
lovának. Rodin. • 

Iparművészetünk fellendülése akkor kez- * 
dődött, amikor abbahagytuk a hamis eszkö- y 
zökkel való szemfényvesztést. s. s. • 


