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Tölgyfaláda vasverelekkel. 
Francia, XIV. század. 

Truhe. Eichenholz, elsenbeschlagen. 
Frankreich, XIV. Jahrhundert. 
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PAYRNÉ ELEFÁNT OLGA DR.: IPAR-
MŰVÉSZETI MÚZEUMUNK BÚTOR-
GYŰJTEMÉNYE 
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"úzeumunk bútorgyüjtemé-
nyc kissé egyenlőtlen. 
Azt értem ezalatt, hogy 
nem minden kor és mű-
vészeti irány van benne 
egyenlően — sőt, fájda-
lom, még csak nem is 
kellőképpen — képviselve. 

S ez természetes is. 
Annak a szoros kultúrkapcsolatnak, mely az 
Anjouk és Mátyás király idejében Itália és 
Magyarország között fennállt, műemlékeit a 
folytonos harcok szétszórták vagy tönkretet-
ték, a későbbi időkben pedig a művészeti 
centrumoktól, a fejlett és erőteljes stílusok 
hazájától nemcsak földrajzilag, de kulturai-
lag is távol estünk ahhoz, hogy minden kor-
ból kellő mennyiségű és jó minőségű műtár-
gyaink legyenek. Azok a beszerzések pedig, 
amiket a külföld kínál, a gyűjtők sokasága 
és gazdagsága s a mi szerény dotációnk 
mellett majdnem teljesen megfizethetetlenek. 

Szerencsés véletlenek mellett is nagy kö-
rültekintés és erőfeszítés kellett ahhoz, hogy 
a múzeum — itt-ott bizony hiányos — gyűj-
teményét megszerezhesse. 

Antik, ókeresztény bútor egyáltalán nem, 
románkori és kora-gótikus alig fordul elő a 
kereskedelemben, s ha elvétve igen, úgy ameri-

kánusoknak való árban, ennek dacára egy 
szép formájú tömör tölgyfaláda birtokában 
van a múzeum. Ez a láda francia, még a XIV. 
századból való s liliomvégződésű vasalások-
kal gazdagon kivert. Ezenkívül van egy 
későbbi, Ausztriában a XV. században ké,-
szült kelengyeládánk, melyet a délnémet késo-
gótikára jellemző laposan kimetszett növényi 
elemek díszítenek, de már meg nem értett 
építészeti elemek vannak keverve az inda-
dísz közé (320. ábra). 

A késő-gótikának egy külön fejezete a spa-
nyol bútor ; mely még a XVI. századon túl is 
kedveli a mór elemekkel vegyített gótikát. 
Báró Liptai Béláné hagyatékából került a 
múzeumba egy ilyen jellegzetes spanyol lábas-
szekrény a XVI. századból (319. ábra). 

A XV. és XVII. században Olaszországban 
a bútor nem asztalos-, de művészmunka. Az 
egészen egyszerű favázra felrakott, aranyo-
zott stukkókeretekbe nem kisebb emberek 
festettek ábrázolásokat, mint Dello Delli, Neri 
di Bicci, Matheo Pásti Pinturicchio, Filippino 
Lippi, Benozzo Gozzoli, Luca Signorelli. 
Ezek a ládák természetesen inkább a szép-
művészet mint az iparművészet keretébe tar-
toznak. E mellett az irány mellett helyet talált 
azonban a még antik hagyományokból élő 
intarziaművészet, mely eleinte csak világos 
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és sötét, de a XV. században már festett 
fákkal is dolgozott. Firenzében stukkóból fel-
rakott domborművekkel is díszítették a casso-
nekaf s emellett a faragóművészet is gya-
korlatban volt. Itt is mutatkozik kapcsolat a 
szépművészetekkel emberi alakok, sőt jelene-
tek ábrázolásában, de 
gyakori a növény- és 
indadísz s az olasz re-
neszánszra annyira jel-
lemző groteszk. 

Szép rajzú berakott 
ládája van a múzeum-
nak a XVI. század ele-
jéről s egy domborúan 
faragott, növényi ele-
mekkel s groteszk ala-
kokkal díszített kisebb 
láda ugyané korból, a 
századvégéről való egy 
ugyancsak faragott ke-
lengyeláda, elején kar-
tusszerű keretben fekvő 
női alakkal (322. ábra). 
Nem érdektelen, de már 
1600 tájáról való, egy 
préselt bőrrel borított 
és gazdagon aranyo-
zott írószekrény (se-
crétaire). 

Franciaországban a 
XVI. században a bútor 
már inkább asztalos-
mint művészmunka ; 
felépítésében úgy mint 
faragott díszében in-
kább archifektónikus 
mint az olasz, hellyel-
közzel sablonos is, in-
kább iskolák szerepel-
nek, mint egyes mes-
terek. Két jó darabunk 
van francia reneszánsz-
ból, egyik egy emele-
tes szekrény felső ré-
sze, a másik ugyaneh-
hez az iskolához (Bour-
gogne) tartozó, arányai-
ban és faragott rész-
leteiben elsőrendű eme-
letes szekrény a Ráth 
György múzeumban. 

Német k o r a r e n e -
s z á n s z - b ú f o r a nincs 
a múzeumnak, de az 
északnémet iskolával 
elrendezésben igen ro-
kon, szép formájú és 
munkájú XVI. századi 

Dohányreszelő fara-
gott tölgyfából. Fran-
cia. XVIII. század elele. 

faragott németalföldi szekrény jutott nemrégen 
Nemes Marcell úr nagylelkű adományozása 
folytán birtokunkba (324. ábra). A múzeum 
többi német reneszánsz-bútora — szekrények 
és ládák — már a XVII. századból való, több-
nyire berakott és építészeti elemekkel díszített. 

Németországban és 
Olaszországban jött di-
vatba a XVII. század-
tól kezdve a bútor ter-
mészetes, a fa meg-
munkálásából e r edő 
formáinak épülethom-
lokzatokkal való behe-
lyettesítése, különösen 
az emeletes szekrények 
felső részei néha egye-
nesen palotahomlokza-
tok másolatai, a szek-
rénybelső is udvarokat 
és oszlopos csarnoko-
kat utánoz. Ennek az 
anyagszerűtlen eltéve-
lyedésnekmunkailagel-
sőrendű, színben és 
anyagban igen szép 
képviselője gyűjtemé-
nyünkben egy XVII. szá-
zadbeli németalföldi lá-
basszekrény, mely a 
Festetich grófok tulaj-
donából került a mú-
zeumba, teknősbékahéj-
és gyöngyházberakás-
sal rusztika homlokza-
tot ád vissza és széle-
sen kezelt olajfestmé-
nyű miniatürképekkel 
van díszítve (321. ábra). 

A XVII. századtól 
kezdve a bútor fejlesz-
tésében Franciaországé 
a vezérszerep. XIV. La-
jos kora teremti meg a 
bútornak legragyogóbb 
korszakát. Nemcsak a 
drága anyagok még 
drágább feldolgozása, 
Boulle asztalos nevé-
hez fűződő teknősbéka-
héj- és fémintarziák, 
hanem a vonalak mű-
vészi vezetése, pompás, 
nehéz és méltóságos 
formák, a szobrászat-
nak, bronzoknak gya-
kori, de szerves alkal-

Tabakreibelsen. Elchenholz. , , . 
Geschnitzt. Franz. Arbeit. mazása, a gazdag, de 
Anfang des xviii. jahrh. nem felaprózott rész-

J 299 



• II • 

letek művészi összhatása jellemzik a XVII. 
századbeli francia bútort, melyre, fájdalom, 
múzeumunkban nincsen példa. 

Kevésbbé ünnepélyes, könnyebb és nem oly 
gazdagon díszített, de még szigorúan szimmet-
rikus az orleánsi herceg kormányzása alalt a 
XVIII. század elején kifejlődött úgynevezett 
régence-stílus. Múzeumunk egy 14 darabból 
álló faragott tölgyfaburkolatot, az ezzel egy-
korú kétszárnyú ajtót és falhoz való asztalt 
(console) őriz ebből a korból. Mind a három 
tárgy finom faragású, jellegzetes arabeszkek-
kel díszített (330. ábra). 

Ellentétben a francia barokkal, a német elég 
jól van múzeumunkban képviselve. A bárok 
nehézkes és pompás formáit mutatja két észak-
német egyszerű, de nagyprofilú szekrényünk, 
mind a kettő borított és fényezett, az egyik 
alacsony, négyzetes, kiugró párkánnyal és 
betétekkel (323. ábra), a másik egy magas, 
keskeny sarokszekrény, teljesen dísztelen, de 
a felületek hullámzó mozgása és profiljának 
szép vonala a legszebb német barokbútorok 
közé sorozzák. Jó munka és arányaiban is 
szép egy magas, sokfiókú, faragott déltiroli 
írószekrényünk a XVII. századból. S ehhez 
az irányhoz sorozható felosztásában és pro-
filozásában az északnémet bútorokra emlékez-
tető, három csavart oszloppal tagolt, Ausztriá-
ban a XVIII. században készült borított és 
fényezett szekrényünk (325. ábra). Nyugtala-
nabb, de a délnémet barokra jellemző egy 
növényi formákkal gazdagon díszített, mélyen 
faragott címeres mennyezetes ágy. A francia 
bútor befolyása látszik egy súlyos, faragott, 
aranyozott nagy olasz consolunkon. 

XV. Lajos korában a bútor egészen átala-
kul, festői, nyugtalan, fantasztikus vonalai és 
aszimmetrikus formagazdagsága az eddigiek-

Faragott puszpángfacsésze 
Németalföld. XVII. század. 

3 0 0 1 

tői eltérő technikát is igényelnek. A fa szö-
veteit a g ö r b e vonal , mely a bútor alap-
elvévé lesz, minduntalan metszi. A formáknak 
a fa természetes megalkotottságával való foly-
tonos összeütközése nem szép és ezért bo-
rítják, aranyozzák és festik a rokokóbútort. 
A hajlított, vékonyabb formák a faragott díszt 
is kiküszöbölik lassan és bronz-aplikokkal 
helyettesítik. 

Elsőrendű példája a francia rokokónak 
múzeumunkban néhai Egger Dávidtól örökölt, 
tengerentúli fákkal berakott és finoman cize-
lált bronzokkal díszített commode, meggyő-
zően művészi összhatásának eredői munkai 
kiválósága, a berakás szubtilis, könnyű rajza s 
a veretek lendületes szép formája (328. ábra). 

A XVIII. század szalónjainak szellemes és 
változatos ülőbútoraiból is sikerült megsze-
reznünk néhány szép és mintaszerű darabot. 
Egy finoman faragott, apró virágokkal és 
kecses arabeszkekkel díszített, „Lené" név-
vel szignált kanapé, egy két darabból össze-
tolható Chaiselongue és két karosszék nem 
túlságosan díszes, de szép konturú és disz-
krét megszemélyesítői XV. Lajos korának. 
Nyugtalanabb és hangosabb egy gazdagon 
faragott aranyozott consol, s kecses formája 
van egy ugyané korból való berakott és 
bronzokkal díszített kis női íróasztalunknak. 

XVI. Lajos korában világosabb és szerve-
sebb lesz a bútor szerkezete, az egyenes 
vonal és a szimmetria ismét elfoglalja régi 
helyét és felmerül a klasszicisztikus díszítő-
elemeknek alkalmazása. Igen szépen képviseli 
ezt az irányt egy újabban Párisban vásárolt 
berakott commode (329. ábra) s egy majd-
nem teljesen dísztelen, de egyszerűségében 
előkelő, Jean Jacob modorában készült legör-
díthető félhengerrel záródó íróasztal, ú. n. 

sécrétaire à coulisse. 
Ezekhez csatla-

kozik ugyanebből a 
korból egy szép ka-
napé és több karos-
szék. 

Francia empire-
bútorunk nincsen, de 
egy köralakú, szép, 
b ronz kosfejekkel 
díszített, XIX. század 
elejéről való orosz 
olvasóasztalunk for-
mái teljesen francia 
ízlésre vallanak (336. 
ábra). 

A XVIII. század 
bútortörténetében a 
francia mellett tulaj-
donképpen csak az 

Schale. Buchsholz. Geschnitzt. Nieder-
ländische Arbeit. XVII. Jahrhundert. 
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308. Hikisch Rezső : Erzsébet-emlék. Pályaterv. 308. Rudolf Hikisch : Projekt eines Königin-Elisabeth-
Denkmals. 
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309. Hikisch Rezső : Rosenberg Gyula mauzóleumának ferve. 
310. Teles Ede: A mauzóleum egyik plasztikus dísze (vázlat). 

309. R. Hikisch : Entwurf eines Mausoleums. 310. E. Teles : 
Ein Relief des Mausoleums (Skizze). 
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311. Hikisch Rezső: Rosenberg Gyula mauzóleumának 
metszete. 312. A mauzóleum egyik kőből faragott plasztikus 
dísze. Mintázta Krisztián Sándor . Kőbe faragta Seenger 
Béla. 

311. R. Hikisch: Schnitt des Mausoleums. 312. Eine deko-
rative Füllung in Stein am Mausoleum. Ausführung B. 
Seenger. 
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« 313. Hikisch Kezső : Az Astoria-szálló hallja. 314. Az As- 313. R. Hikisch : Diele im Budapester Astoria-Hotel. 314. V 
4 toria-szálló homlokzatán levó' vasrácsnak egyik részlete. Teil des eisernen Erkergitters des Hotels. y íí u 
• • 
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315. Hikisch Rezső : Az Astoria-szálló hallja. 315. R. Hikisch : Diele im Budapester Astoria-Hotel. 
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316. Hikisch Rezső : A székesfőváros szentendrei-úti 316. R. Hikisch : Strassenti ir einer Budapester 
elemi iskola egyik bejárója. A plasztikus díszítések Beck schule. Die Reliefe sind Werke des Bildhauers 
Ö. FUlöptől valók. 

Volks-
E. Ph. 

Becks. 
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317. Hikisch Rezső : Síremlékterv. 317. R. Hikisch: Entwurf einer Gruft. 



318. II. Sándor cár szoborterve. Markup Bélának és Hikisch 
Rezsőnek szűkebb pályázatra készült pályaműve. Markup 
Béla 1911-ben díjat nyert egy II. Sándor cár emlékművére 
hirdetett nemzetközi pályázaton. A díjjal jutalmazott művé-
szeket szűkebb pályázatra szólították fel ; az itt látható 
terv erre a pályázatra készült. A pályabíróság elé nem 
kerülhetett, mert a szentpétervári pályaudvaron hever-
tették, ahol darabokra zúzódott. 
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318. Alexander II., Kaiser von Russland. Denkmalentwurf 
zu einer engeren Konkurrenz im Jahre 1911 von B. Markup 
und R. Hikisch. B. Markup wurde an einer internat. Kon-
kurrenz mit einem Preise ausgezeichnet. Die preisgekrön-
ten Künstler wurden zu einer engeren Konkurrenz einge-
laden. Das vorliegende Bild stellt das zweite Konkurrenz-
werk des Bildhauers Markup und des Architekten R. 
Hikisch dar. Dieses Werk wurde auf dem Bahnhof St. 
Petersburgs „vergessen", wo es auch in Stücke brach. 
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angol bútornak jut szerep. Anglia volt az egyet-
len, mely bár nem tudta magát teljesen emanci-
pálni a francia bútor hatása alól, mégis hűsé-
gesen kitartott a bútor célszerűsége mellett és 
ezt hangsúlyozta a rokokóformák túltengő, 
nyugtalan gazdagsága ellenében. A túlságosan 
mozgó kontúroktól tartózkodott, megtartotta 
az egyenes vonalat és ezzel együtt a fa anya-
gát mindig érvényre juttatta. A fényezésre 
kiválóan alkalmas szívós mahagóni-és selyem-
fából (satin wood) könnyű és kecses formá-
kat hozott létre. 

Múzeumunknak két angol bútorokkal beren-
dezett fülkéjében az angol XVIII. század három 
híres asztalosművészének Chippendale-, Adam-
és Sheratonnak iskolája igen szép darabok-
kal van képviselve. Úgyszólván minden elgon-
dolható bútorra van itt példa. Nemcsak az 
ülőbútor, de szalon- és könyvszekrények, író-
asztalok, kommodok, lecsapható kis maha-
góniasztalok, női íróasztal, varróaszfalka van-
nak ízlésesen és otthonosan egy helyiség-
ben felállítva. Kecses, könnyű formái mellett 
mindnek elsőrendű a megmunkálása, vala-
mennyin látszik a célszerűségre és a faanyag 
redukálására való törekvés s a helynek lehető 
kihasználása (331., 334. ábra); egy Chippen-
dale modorában készUlt settee (333. ábra) 
kivételével valamennyi borított és fényezett, 
némelyeken könnyű, kézzel festett díszítés, 
mások ismét finom klasszicisztikus berakás-
sal ékesek. Adam iskolájából való egy Ang-
liában meghonosodott, másutt alig használt, 
kézzel modellált, kemény stukkóból készUlt 
empire kandallókeret (335. ábra) és faragott 
tölgyfaajtó. 

A XVII. század végéről és XVIII. elejéről 
való két angol, faragott és fényezett magas-
hátú székünkön (326-327. ábra) XIV. Lajos 
korának hatása észlelhető. 

Az angol neobarokra jellemző faragott szék 

(332. ábra) jutott Glück Frigyes szíves ado-
mányozása folytán a múzeum birtokába. 

A XIX. század bútorának fejlődését ma-
gyarországi műemlékek már felemlített egész 
sora tünteti fel. 

Megemlítést érdemel még az 1900. évi pá-
risi kiállításon vásárolt „szecessziós" bútorok 
csoportja. Ezek az akkor divatos és új mű-
vészeti fejlődés kezdetét jelentő iránynak meg-
személyesítői. Bár ez az irány nem váltotta 
be a hozzáfűzött reményeket, mert a tovább-
fejlődése megakadt, mégis érdekes és jellegze-
tes próbálkozás volt, a hajlított vonalat akarta 
a búforművészeíben újra meghonosítani. * 

A fa és elefántcsont megmunkálásának 
az iparművészetekkel közös határterülete, a 
kisplasztika. Majdnem minden darabja ide is, 
oda is sorozható. Az iparművészeti mú-
zeumot mindig inkább érdekelte a bútorral 
vagy más műtárggyal k a p c s o l a t o s faragás, 
intarzia, de az önálló és alkalmazott faragás 
között a határt megvonni igen nehéz s így 
önálló kisebb elefántcsorft- és fafaragások is 
kerültek a múzeum birtokába. 

Elsősorban kell megemlíteni egy egész 
ilyen gyűjteményt a Ráth György múzeum-
ban, mely különösen XVII. századi német 
és németalföldi elefántcsont- és puszpángfa-
faragványokat tartalmaz. Közöttük igen becses 
darabokat. Egy francia XIV. századi kis pusz-
pángfa Madonna ennek a gyűjteménynek 
legértékesebb darabja. Az Iparművészeti Mú-
zeumnak három felsőmagyarországi faragott 
szárnyas oltára sorozható ide, kisebb XVI. 
századi puszpángfacsoportok és a XVIII. 
században annyira divatos elefántcsontszob-
rocskáknak egész kis gyűjteménye. Használati 
tárgyakon, szelencéken, dohányreszelőkön és 
társasjátékok jáfékkövein is fordulnak elő 
figyelemreméltó művészi faragások. 

„Magyar Iparművészet" 
legutóbbi számában 

P a l ó c z i Antal cikket írt 
Budapest építkezési visz-
szásságairól. A cikk tar-
talma — amilyen avatott 
írója Palóczi Antal ennek 
a témának — kell hogy 
minden ízléses és buda-

pesti embernél tetszést keltsen. Ezek a sorok 
sem vitatkozni, inkább csak kiegészíteni 
akarnak. 
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RELLE PÁL: ÉPÍTÉSÜGYI 
SZABÁLYZAT — ÉS ÍZLÉSNEVELÉS 
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Úgy érzem — hiszen magam is „az ízlés-
telen építkezések fölött" kesergők hadcsoport-
jába tartozom —, hogy mindannyian, akik, 
Isten tudja, mióta, verekszünk az ízlésfelen 
építkezés ellen és szinte üvöltve sürgetjük 
a városi építésügyi szabályzat reformját, az 
egységes várostervet és annak minden járulé-
kait, mondom, úgy érzem, abban az egyben 
mindnyájan bizonyosak lehetünk, hogy ren-
deletekkel, szabályzatokkal nem lehet művé-
szetet csinálni. Vagy van magyar iparművé-
szet vagy nincs. Ha nincs, minden rendelet 
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