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MUZEÁLIS ÜGYEK 
ÀZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÚJ KOR-

SZAKA. Lapunk vezetőhelyén egy tanul-
mányt talál az o lvasó múzeumunk újonnan 
kinevezett igazgatójának Végh Gyulának tol-
lából. Nem programmot jelez — szerzője ki-
jelentése szerint —, de az olvasója önkén-
telenül is megérzi, hogy az új igazgató a 
múzeum továbbfejlődésének új korszakát nyitja 
meg e beköszöntőjében jelzett működésével. 
A nagyközönség művészi nevelésének e ha-
ta lmas intézménye, bizonyára minden magyar 
ember szívéhez forrott, de talán bennünket, 
e folyóirat íróit és olvasóit érdekel e lsősorban. 
Nem lehet tehát érdektelen, hogyha az új 
igazgató e szavaihoz kapcsolva közéletünk, 
irodalmi és művészeti kultúránk néhány 
avatott egyéniségének véleményét is közölni 
fogjuk lapunkban. É s — egy demokratikus 
nevelést szolgáló intézményről lévén szó — 
meg akarjuk hallgatni és közre akarjuk folyó-
iratunkban adni a Magyar Iparművészet ol-
vasóinak e tárgyra vonatkozó tárgyilagos, 
rövid hozzászólásai t is. Szívesen közlünk 
tehát minden olyan óhajt, bírálatot, a dolog 
érdemére tartozó reflexiót, melynek a mú-
zeum jövő fejlődése hasznát láthatja, amely 
külföldi tanulságokat , vagy a különleges 
magyar viszonyokból fejlődő kívánságokat 
tartalmaz. Fenntartjuk persze magunknak azt 
a jogot, hogy e felszólalásokat — amennyi-
ben terjedelmük vagy hangjuk megokolja — 
megrövidíthessük, sőt esetleg egészen is 
mellőzzük. É s végül nem fogunk attól sem 
elzárkózni, hogy a szerkesztőség észrevételeit 
is egy összefogla lás keretében elmondhassuk 
ez irodalmi ankét keretében, melynek magas 
színvonalát az ügy nemes volta érdekében 
szeretnők megőrizni. 

ÀZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI MÚ-
ZEUM UJABB SZERZEMÉNYEINEK 

KIÁLLÍTÁSA. A múzeum új vezetősége első 
kötelességének tekintette, hogy a legutóbbi 
években (1914—1917) a gyűjtemény gyara-
pítására, vagy pedig kiegészítésül vásárolt 
és ajándékba kapott iparművészeti tárgyakat 
megfelelő módon kiállítsa, hogy így a nagy-
közönségnek, főleg pedig az egyre nagyobb-
számú gyűjtőknek okulásképpen is hozzá-
férhetővé tegye. 

A tárgyak — néhány darab kivételével — 
még a nemrég elhunyt igazgató, Radisics 
Jenő idejéből valók. A most kiállított anyag 
magvát alkotja néhai Egger Henrik gyűjte-
ménye. A nevezett régebben maga is régiség-
kereskedő volt, később azonban, visszavo-
nulván az üzlettől, gyűjteni kezdett. A kiállítóit 

tárgyak mind elsőranguak és fényesen iga-
zolják egykori tulajdonosuk szakértelmét és 
kiváló ízlését. Elsősorban az ötvösművek és 
a kisplasztika jeles termékei érdekelték. Ez 
ulóbbiak — az ülő kutyát ábrázoló szob-
rocskát leszámítva — mind olasz eredetűek 
és leginkább a XV—XVI. századból valók. 
Jó részük állatalakokat ábrázol. 

A bronztárgyakkal minőség tekintetében 
szinte vetekednek a gyűjtemény ötvöstárgyai. 
Az lévén ez alkalommal a feladatom, hogy 
a kiállításról rövid beszámolót írjak, csak 
egy-két elsőrendű darabot említek meg külön-
külön. Egy német eredetű (1600 tájáról) 
aranyozott ezüst sza rvas kecses mozdulatá-
val, a Miksa császár érmével díszített kupa 
(XVI. század) gazdag, maratott arabeszkjeivel, 
a domborított díszű kupa finom, jelképes alak-
jaival és az alacsony, öntött ezüstfedeles 
kupa gazdag domború díszítésével köti le 
figyelmünket. A külön kiállított zománcos 
rokokó aranykehely finoman cizelált részletei-
vel francia mester kezére vall. Az ötvösművé-
szet legfinomabb alkotásai azok az arany nás -
fák és kis zománcos (émaile à rond bosse) 
szobrocskák (angyalka, kalvária), melyek azt 
hiszem, nemcsak a szakértők, hanem a többi 
látogatók osztatlan tetszését váltják ki. A 
francia XVIII. századi bútor nemcsak nemes 
anyagával, hanem művészi formáival is ki-
válik. Egger Henrik e téren is elsőrendű 
tárgyakat szerzett meg gyűjteménye számára. 
Ilyen a XIV. Lajos stilusú íróasztal, a bronz-
veretes XV. Lajos korabeli f iókos szekrény 
és a többféle faberakással díszített toilette-
asztal, mely a XVI. Lajos-stí lus nyugodtabb 
formáiban jelenik meg. 

Báró Lipthay Béláné hagyatékából egy 
nagyértékű XVI. századi brüsszeli falkárpit 
(az argonauták mondájából vett jelenetekkel), 
egy spanyol reneszánsz írószekrény ú. n. 
Calatrava aranyozott vasveretekkel és egy 
égeri (csehországi) színes domborműves fiókos 
szekrény (XVII. sz.) került a múzeum birtokába. 

A múzeum rendszeresen gyarapította bútor-
gyűjteményét. így sikerült a múltban olyan 
angol bútorokat szereznie, melyek bármely 
gyűjtemény díszére válnának. Az 1916. évben 
Berlinben rendezett Beckerath-aukció kedvező 
alkalmul kínálkozott arra, hogy néhány ha-
sonló minőségű olasz bútorral gyarapodjék 
az intézet. Három nemes formájú reneszánsz 
támlásszék (sgabello), két XVII. századi felső-
olaszországi szék, egy aprómust rás bársony-
kárpitozású (velencei ?) karosszék és két 
aranyozott (XVI—XVII. századi) képkeret 
látható kiállításunkon. Ugyanebből a gyűjte-
ményből valók azok az olasz majolikák, 
melyek közt Firenze, Faenza, Castel Durante, 
Deruta van képviselve. 8 7 
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A kiállítás anyagát más alkalommal ké-
pekkel illusztrálva, bővebben lesz alkalmunk 
ismertetni olvasóinkkal. Azért még csak a 
főbb csoportokat említem meg. 

A miseruhák közt a siimegi ornátus ma-
gyar munka és 1708-ból származik. A magyar 
úri hímzések csoportjában az egyik aranyozott 
eziistszállal hímzett kendőn az 1662-es év-
számot olvashatjuk. 

Holicsi fajansztárgyak, bécsi és herendi 
porcellánok és néhány magyar (XIX. századi) 
bútor egészíti ki a kiállítás anyagát. 

Külön csoportban láthatók a Wegenerné 
gyűjteményéből származó kinai szövetek vál-
tozatos rajzú sorozata, ahol inég a tüske-
vári Pálos-templom szószéke remete Szt. 
Pál alakjával és az egri Minorita-templom 
bárok sekrestyeszekrénye — a nevezett 
rend ajándéka — van kiállítva. Cs. K. 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM É S A 
HOLITSCHER-AUKCIÓ. Március első 

napjaiban folyt le az Ernst-múzeumban Ho-
liíscher Róbert kiváló porcellángyüjteményének 
árverése, az első nemzetközi jellegűnek ne-
vezhető budapesti aukció. Az árverés jelen-
tőségéről még lesz alkalmunk véleményünket 
elmondani, ezúttal csak azokat a tárgyakat 
óhajtjuk e folyóirat olvasóinak bemutatni, 
melyek Holitscher Róbert gyűjteményéből az 
Iparművészeti Múzeumba kerültek. Minthogy 

ugyanis a gyűjtemény java részében por-
cellánokból állt, múzeumaink közül csak a 
nevezett intézet volt nagyobb mérlékben ér-
dekelve. 

A fődarab a bécsi Európa-szobrocska volt 
(63. kép), mely a gyárnak egészen elsőrangú 
és csak ez egy példányban ismert alkotása. 
Braun Ludwig von Lucknak tulajdonítja, aki 
Meissenből került Bécsbe modelleurnek és 
mindössze egy-két hónapig maradt ott. De 
nemcsak a modell kitűnő, hanem festése i s : 
a köpeny elszórt virágainál szebbeket a bécsi 
gyár akkortájt nem produkált, a szegély, va-
lamint a pénzdarabok és rendjelek karcolt 
aranyozása is rendkívül finom. E darabot 
az Iparművészeti Múzeum kikiáltási áron 
szerezte meg, míg a legtöbb kiválóbb tárgy 
az árverés folyamán annak négy-ötszörösére 
emelkedett. Steiner Lajos budapesti régiség-
kereskedő, ki az árverést vezette, felszólította 
az összes jelenlevőket, hogy engedjék át a 
szobrot árverezés nélkül a múzeumnak. E 
felszólításnak teljes sikere volt, ami jogos 
anyagi érdekeknek és egyéni hajlandóságoknak 
a közérdekkel szemben való olyan páratlan 
feláldozását jelenti, melyre mindenki büszke 
lehet, aki részes volt benne. Szerencsés vé-
letlen, hogy egy budapesti műkereskedő révén 
a múzeum hozzájutott a pompás Európa-
szobrocska pendantjához (64. kép) is ; ennek 
festése kevésbbé finom, mint a Holitscher-
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féle darabé, de mint modell éppen olyan 
kitűnő. 

A két darabnak egyszerre való megszer-
zése a múzeum porcellángyiijteményének 
hosszú idő óta legjelentékenyebb gyarapodása. 

Az Európa-szobrocskán kívül még két 
tárgyat óhajtott a múzeum okvetlenül meg-
szerezni : a 65. képen látható allegórikus cso-
portot (Niedermeyer-modell), melynek főalakja 
egy antik öltözetű hadvezér — finom arisz-
tokratikus alak, melyben az ember valamelyik 
híres osztrák generális portraitját sejti — és 
egy festetlen szerelmi csoportot (66. kép), 
mely az 1744—49-ben használt ú. n. „kis fehér 
jegy" mellett Georg Herold modelleur betű-
jével van jelezve. A múzeum mindkét darabot 
megkapta, még pedig ajándékul Holitscher 
Róberttől. A múzeumok mindenütt rászorulnak 
a nagy gyűjtők áldozatkészségére, nálunk 
ínég jobban mint egyebütt. Lanna gyűjtemé-
nyének -legértékesebb csoportját, a cseh üve-
geket, a prágai múzeumnak, Beckerath is 
gondoskodott róla, hogy legjobb tárgyai a 
berlini múzeumokba kerüljenek. Holitscher 
Róbert nevét odaírta e legjobbakéi mellé s 
az Iparművészeti Múzeum örül, hogy köszö-
netének e folyóirat hasábjain is kifejezést 
adhat. 

Az aukción még két darab porcellánt (69. és 
70. képek) és egy makkot ábrázoló zománcos 

és rubinokkal kirakott kis illatszertaríót szer-
zett a múzeum, az utóbbi erdélyi munka a 
XVII. századból. 

A budapesti magángyűjtemények közül a 
Holitscher-aukción b. Hatvany Józsefnéé gya-
rapodott a legszebb darabokkal ; ezek közül 
említést érdemel egy fehér bécsi szobrocska, 
vágtató magyar huszár, 1745 tájáról és egy 
ugyancsak fehér „Gesellschafísgruppe", mely 
Grassinak egyik legelegánsabb, legmegvesz-
tegetőbb alkotása. Hogy e pompás szob-
rocskák ebbe a kitűnő, messze külföldön, is 
híres budapesti gyűjteménybe kerültek, az 
valóban örvendetes. A legértékesebb ötvös-
művet, a Haller-féle XVIII. századi epitáfiu-
mot, az Ernst-múzeum szerezte meg, amit 
szintén megelégedéssel regisztrálunk. 

Képeinken a múzeum újabb és néhány nap 
óta a földszinti körfolyosóban kiállított szer-
zeményei közül még három darab látható : egy 
rendkívül szép meisseni szobrocska Kaendler 
modorában, a XVIII. század első feléből 
(67. kép), mely a bécsi Louis XVI. stílusnak 
kifogástalan ízlésről tanúskodó alkotása egy 
franciás eleganciával megmintázott, finom 
bécsi biszkvitváza (68. kép) és Ferenczy 
Noéminek pompás színhatású gobelinje, ame-
lyet a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr vásárolt meg az Ernst-múzeum kiállí-
táson- 89 


