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A Millenáris hiállítás óta ezeket az értékeket még senki 
sem gyűjtötte össze. Történelmi visszapillantás. Külföldi 
szármuzásíi műkincsek magyar gyűjtők tulajdonában. 

z Országos Magyar Iparmű-
vészeti Múzeum, beleakarván 
kapcsolódni s előmozdítani 
a Szent Imre év jubiláris 
ünnepségeit, így, művészeti 
szépségekben páratlanul gaz-
dag, műtörténeti szempont-
ból pedig igen nagy jelentő-
ségű kiállítás rendezésével 

illeszkedett be a magyar művészeti mult s a hazai 
műgyűjtés bemutatásába. 

Végh Gyula, a múzeum főigazgatója össze-
gyűjtötte a magyarországi püspökségek, egy-
házak és rendházak birtokában lévő egyház-
művészeti emlékeket s kiegészítve azokat a 
budapesti gyűjtők ilyenirányú műkincseivel, egy 
valóban nagyszabású s remekművű kiállításon 
mutatta be azt a műszeretőknek és az érdeklő-
dőknek. 

Az Iparművészeti Múzeum Régi Egyház-
művészeti kiállításának jelentőségét mutatja 
az a tény, hogy több mint három évtizede, 
vagyis a magyar államiság ezredéves ünneplése-
kor rendezett kiállítás óta nem mutatták még 
be a magyar — s a magyar kezekben lévő mű-
remekek ilyen gazdag bőségét. 

Az ezeréves ország szétdarabolásával a magyar 
művészeti mult és kultúrális élet emlékcinek 
jelentékeny része idegen kézre került. 

Bár az országterület kétharmadának elvesz-
tésével művészeti emlékcink jelentékeny része 
idegenbe szakadt, a Csonkaország területén ma-
radt s a Régi Egyházművészeti Kiállításon fel-
sorakoztatott emlékek mégis döbbenetes erővel 
hirdetik a magyarság nagy kultúrájú régi 
művészetét, annak gazdagságát. Ez a kiállítás 
közvetett hirdetője annak a szerepnek, melyet 
a magyarság a nyugati kultúrában vitt. Bizony-
ság arra, hogy régi művészetünk sajátos stíl-
jegyekkel bíró olyan nemzeti művészet volt, 
mely mindenkor mélyen gyökerezett a nemzeti 
műveltség talajában. Művészetünk együtt élt, 
fejlődött, virágzott, vagy hanyatlott a nemzet 
életével. Egyénien alakult és sajátságos fejlő-
dése alatt nemzeti formákat és típusokat hozott 
létre. 

A Bégi Egyházművészeti Kiállítás műkincsei-
nek sorát a Cunpaldus-kehely nyitja meg. Ez 

egyúttal a kiállítás legrégibb darabja is. Az 
aranyozott vörösrézből készült kehely tölcséres 
lábát és félgömb idomú kupáját vésett szíjfonatos 
díszítmény ékesíti. Ez a ritka és nevezetes emlék 
a legrégibb magyarországi kehely, azonban nem 
magyar művész alkotása, mert a VIII. század 
elejéről, vagyis még a honfoglalás előtti korból 
származik. Igen tanulságosan állították melléje 
a kalocsai székesegyház érseki sírjában talált 
ezüstkelyhet és pásztorbotot. A XI. századból 
származó sírkehely a legrégibb magyar kehely. 
Ügy ez, mint a vele egy sírban talált, nemes 
egyszerűséggel s elegánciával készült pásztorbot 
már a magyar ötvösmestereknek a művészi 
túlzásoktól mentes, józan s higgadt forma- és 
díszítő törekvését mutatja. 

Ezek mellett az árpádkori keresztek s corpusok 
egész sorát mutatja be a kiállítás. Némelyik, 
mint pl. a Székesfehérvári Múzeum körmeneti 
keresztje, vagy a Piarista Múzeum faágas díszű 
feszülete, mely csak szerény előhírnöke és példája 
az önálló formakifejezések felé tapogatódzó ma-
gyar ötvösségnek. Egyik-másikát, így a piaristák 
corpusát is a magyarországi ötvösök ágyazott, 
zománcos kísérleteinek kell tekintenünk. Az 
árpádkori ötvösművek sorából gazdag művészi 
ornamentikájával, jól modellált figurális ábrá-
zolásaival és ügyes művészi megkomponálásával 
kiemelkedik a Magyar Nemzeti Múzeum oltár-
kereszt-talpa. 

A kiállítás egyik legfigyelemreméltóbb da-
rabja az esztergomi Keresztény Múzeum fekete 
Magdolnája. Ez a páratlan finomságú, egykor 
színesen festett, az utóbbi időkben azonban 
tűztől megfeketedett hársfaszobor a magyar 
faszobrok legrégibb emléke, mert hajdísze, 
kikerekített és sima részletei és egész forma-
felfogása még a román stílushoz kapcsolják s 
így kétségtelen, hogy még a XIII. században 
készült. Nagyszerűen és világosan mutatja a 
magyar művész tiszta és egyszerű elképzelését, 
a leegyszerűsítés mellett is erőteljes formáit, 
túlzásokra nem hajló nyugodt lelki kifejezést. 

Anjoukori művészetünk nagyságának bájos 
emléke a budavári koronázó főtemplom Nagy 
Lajos uralkodásának idejéből származó kelyhe. 
A talpmezőn alkalmazott medaillonok művészi 
kivitele s az egész mű nemes, olasz típusra 
emlékeztető formája érdekes tanuja annak, 
hogy ekkor a magyar művészek fel tudták dol-
gozni a nyugatról sugárzó művészi áramlatokat, 
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sőt a sajátos nemzeti jellegnek megfelelően át-
formálni is tudták. 

Az Anjou-kelyhet a középkori magyar ötvös-
művek változatos és gazdag sora követi. Pazar 
pompájú kelyhek, monstráneiák, keresztek és 
ereklyetartók sokasodnak egymás mellett. Ez a 
rész a kiállítás anyagilag és művészettörténeti 
szempontból is legértékesebb csoportja. Ezek az 
egykori magyar művészeti mult leghűbb tük-
rözői s ezek az emlékek az igazi hírnökei letűnt 
művészeink egykori nagyságának, mert hiszen 
az ötvösség volt a legkedvesebb s egyúttal a leg-
sajátságosabb művészetünk. Ebben a műfajban 
élte ki magát igazában a régi magyar művészi 
készség, fantázia és teremtő erő. 

Sikerült megszerezni a rendezőségnek Szent 
László királyunk egykoron Nagyváradon, most 
a győri székesegyházban őrzött ereklyetartó 
mellszobrát is. Ez, az 1405. táján készült ara-
nyozott ezüst herma a gótikus magyar ötvösség 
legnagyobb tette s kétségtelen, hogy impozáns 
művészi megmunkálásával az egyetemes ötvös-

ségnek is egyik legszámottevőbb alkotása. Stili-
zálással elért monumentalitása olyan, hogy 
hatásos megjelenése révén a francia és olasz 
hermák legjelesebb darabjainak is egyenlőrangú 
vetélytársa. 

A Zsigmond uralkodásának ideje alatt új 
magasságokba lendült művészetünk. Legkáp-
rázatosabb emléke az esztergomi főszékesegy-
házi kincstár Suky-kelyhe. Az 1440-es években 
készült s egykor a gyulafehérvári székesegyház 
birtokában levő mű kora művészetének valóban 
reprezentatív darabja. Az elenyészett XV. szá-
zadi magyar művészetnek, vagyis művészetünk 
aranykorának nemes anyagba oltott s formába 
öntött lelke ez a kehely. A letűnt boldog Magyar-
ország kultúrájának páratlan erejű és csodálatos 
emléke. 

A legmagasabb csúesán álló régi magyar 
művészetünk ezen emlékén minden rajta van, 
ami csak középkori ötvöseink készségében benne 
volt. Az öntési, vésési, eizellálási, zománcozási 
technikának páratlan jelességű medaillonos 

Felvidéki magyar emlékgyüjtés. Tichy Kálmán rajza. 
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Felvidéki magyar emlékgyüjtés. Tlehy Kálmán ra)za. 

díszeinek szépsége s pár szirmos virágdíszből 
álló sodronyzománcos ékítménye olyan tökéletes, 
hogy nemcsak a magyar gótikus ötvösségnek, 
haocm az európai ötvösművészetnek is leg-
csodálatosabb ilyenféle emléke. 

Mátyás király műszeretetét és világhíres 
műkincseit a budavári Szent Jobbról nevezett 
plébánia templom (Zsigmond-kápolna) casulája 
képviseli. Ezt a zöld bársonybrokát miseruhát 
nagy királyunk egykori nyolc trónkárpítjának 
egyikéből szabták. A firenzei műhely, Pollaiuolo 
rajzos terve alapján szőtte. 

Mátyás könyvtárának s korának könyvművé-
szeti emlékei sorában figyelemreméltó az Egye-
temi Könyvtár tulajdonában lévő Eusebius 
Pamphillus. De Evangelica Pracparatione per-
gament kézirat, mely címlapjának fehér inda-
fonatos díszével firenzei könyvfestő műhelyre 
vall, valamint Szent Ágoston : De Civitate Dei 
című művének Nápolyban másolt és festett 
pergament kéziratra. Űgy ennek, mint az előbbi-
nek tarkavirágos aranymetszése azonban már 
Mátyás budai műhelyében készült. 

Mindezen műkincseket a középkori magyar 
miseruhák ragyogó színes, csodálatos festői 
hatású és változatosságú sorozata foglalja ke-
retbe. Legkiemelkedőbb az esztergomi székes-
egyház nagyalakú Báthory miseruhája, melynek 
a XV7. század második feléből származó kereszt-
jén lévő öt domború későgót baldachin alatt 
álló szentjeit több ezer gyöngy borítja. Ennek 

anyagi gazdagságával szemben sokkal hatá-
sosabb művészi megjelenésű a XVI. század első 
feléből származó kőszegi casula, melynek hát-
részén szövetdomborműben három szent között 
a konzolon áll Madonna alakja. 

A mohácsi vésznek a magyar ötvösművészet 
napja is leáldozik. Az előnyomuló török gátat vet 
művészetünk fejlődésének s a régi egyházi 
mecénások letűnésével a régi magyar művészet 
virágzó fája is elhervad. Nyugati kapcsolataink 
megszakadnak s a beáramló német művészeti 
áramlatokat művészeink csak folyton hanyatló 
erővel tudják ellensúlyozni. A tetszetősebb s 
olcsóbb idegen portékákkal szemben mestereink 
csak úgy bírják a versenyt, ha azok esztétikai 
és műhelyi törvényei szerint készítik műveiket. 
Az előző korok művészetével szemben így mély 
szakadék keletkezik, melyet azután áthidalni 
csak a legújabb kornak sikerült. 

A régi magyar művészet remekművei mellett 
a magyarországi püspökségek és műgyűjtőink 
birtokában lévő külföldi eredetű műkincsek 
is csodálatos gazdagsággal szerepelnek a kiállí-
táson. Mind műfajaik kiváló emlékei s leg-
többnyirc koruk jelesebb mestereitől származ-
nak. Élükön áll br. Kornfeld Móric Madonnája 
a gyermek Jézussal. Az 1350-es évek körül 
mészkőből készült szobor erős rokonságot mutat 
az ú. n. Louvre Madonnával. Űjabb restaurálásá-
val sokat veszített értékéből. Delmár Emil XIV. 
századbeli diófa Madonnája a korabeli francia 
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művészet egy másik igen jeles képviselője. 
Ugyancsak az ő tulajdona a sárkánnyal ábrázolt 
Szent Mihály színesen festett és aranyozott 
hársfaszobra, mely körvonalainak tiszta mene-
tével a XV. századvégi sváb faszobrászat 
magasan kiemelkedő emléke. A XV. századvégi 
délnémet szobrászat bájos emléke Perimutter 
Alfrédné Szent Sebestyén hársfaszobra. A XV. 
századbeli flamand fafaragászatot Baumgarten 
Nándor gyűjteményének Szent Anna harmad-
magával című szobra, továbbá Bogcr van der 
AVeyden Szent János oltárának festménye után 
készült s Krisztus keresztelését ábrázoló tölgyfa 
szoborcsoportozata képviseli. 

A késő franeia faszobrok korából a br. Korn-
feld Mórie-gyüjtcmény két XVI. század elejéről 
származó, Máriát és Szent Jánost ábrázoló 
művét mutatja be a kiállítás. A vele egykorú 
német faszobrászat bemutatásául pedig a br. 
Herzog Mór Lipót gyűjteményében lévő, Hans 
Leinbergertől származó Szent Anna harmad-
magával című csoportozat s br. Kornfeld 
Móricnak ugyancsak Hans Leinbergernek tulaj-
donított hasonló tárgyú műve szolgál. 

A XV. századbeli terrakotta művekből ki-
emelkedik a Delmár Emil tulajdonát képező 
színezett Madonna relief, melyről azt állapítot-
ták meg, hogy a Budán is dolgozó Benedctto 
da Maiano műve. Áhítatos megkomponálásával 
igen figyelemreméltó a Wittmann Ernő tulaj-
donában levő Madonna a gyermek Jézussal, 
mely Domenico di Paris ritka szépséggel meg-
alkotott müve. A ferrarai mesternek ezen a 

művén a késő olasz gótika és Donatello hatása 
érződik. 

A reliefek sorában igen jelentékeny még 
Delmár Emil fehér márvány Pictája. Mestere 
ismeretlen, de kétségtelen, hogy alkotóját az 
olasz bárok egyik jelentékenyebb művészében 
kell keresnünk. 

A plakettek között legjelentékenyebb a Witt-
mann-gyüjtemény Donatello Madonnája és Biccio 
sírbatétele. 

Az ötvösművek gazdag és változatos sorában 
br. Herzog és Wittmann limogesi zománccal 
borított XIII. századbeli könyvtábladíszei, Peri-
mutter Alfrédné átlátszó lapos reliefcs zománccal 
ékített XIV. századbeli keresztje, a győri 
székesegyház 1522-ből származó bécsi renais-
sance kelyhe s az esztergomi székesegyház 
XVII. századbeli, valószínűleg Augsburghan 
készült Szelepcsényi keresztje emelkedik ki. 

A Bégi Egyházművészeti Kiállításon néhány 
emlékkel a képírás is képviselve van. A Delmár-
gyiijtemény trecentokori Szent Katalinja, az 
ugyancsak ezidőből való Sumári József tulaj-
donát képező triptikon és a Pinturiccliiónak 
tulajdonított Szent Család a legkiválóbb művészi 
értékeket képviselik. 

A magyar és külföldi eredetű, a műtörté-
neti kutatásokban ideig nagyrészt ismeretlen 
műkincseknek ilyen páratlan gazdagságú fel-
sorakoztatásával az Országos Magyar Ipar-
művészeti Múzeum valóban nagyértékű és 
maradandó emlékű kiállítást adott a művészeti 
életnek. 

MIIIALIK SÁNDOB. 



RÉGI EGYHÁZMŰVÉSZET ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSA 
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMRAN. — LANDESAUSSTELLUNG ALTÉR KIRCIILICHER KUNST IM KUNSTGEWERBE-
MUSEUM. — EXHIBITION OF ANCIENT CHURCH-ART IN THE MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS BUDAPEST. 

Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti 
kiállításából. Miseruha. Zöld bársonybrokát . Középen Mátyás király színes címere. Egykor t rónkárpi t . Pollaiuolo 
rajza után készült Firenzében. 1471—00. (Budavári Zsigmond-kápolna.) Mitra. Szalir-, rubin- , smaragd- és gyöngydiszítéssel. 
Bornemissza Pál püspök címerével. M. 34 cm. Magyar 15őO-böl. (Győri székesegyház.) — Ivasel. Grüner Samtbrokat . Einst 
Throntapete. Nacheiner Zeiehnung Pollaiuolos in Florenz veriertigt 1471—90. Mitra, mit Sapliir-, Rubin-, Smaragd-
und Perlenzierde. Ungarische Arbeit aus 1550. — Cassock. Green brocade. Once tlirone tapestry. Made altér the 
design ol Pollaiuolo iu Florence. Mitre adorned with sapphtre, ruby, emerald and pearls. Hungárián work írom 1550. 
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RÉGI EGYIIÁZMŰ VÉSZÉT ORSZ. KIÁLLÍTÁSA 
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMI SAN. — LANDES-
AUSSTELLUNG ALTÉR KIRCHLICHER KUNST 
IM KUNSTGEWERBEMUSEUM. — EXI1IHI-
TION OF ANCIENT CHURCH-ART IN T H E 
MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS BUDAPEST. 

Mária Magdolna. Színesen lestett, líiztól meglekete-
dett hársiaszobor. M. 1)2 cm. Magyar. XIII . sz. 
(Ker. Múzeum Esztergom.) Szent család. Ovális 
hárs- és jávorla dombormű. M. 38 cm. Magyar. 
XVIII. sz. Pálosrendi szerzetes munkája . (K. M. 
Esztergom.) Oltárkereszt talpa. Öntött bronz ara-
nyozva. M. 15 cm. Magyar. XII. sz. (M. Nemzeti 
Múzeum.) — Maria Magdalene. Gelárbte Lliiclen-
holzstatue. Ungarische Arbeit aus dem XIII. 
Ja l i rh . l leillge Famiiie . Llnden- u. Ahornholz-
reliel. Ungarische Arbeit aus dem XVIII. J a h r h . 
Fuss eines Altarkruziíixes. Bronzguss, vergol-
det. Ungarische Arbeit aus dem XII. J a h r h . — 
Mary Magdaléna. Coloured i lme statue. Hungár-
ián vvork í rom XlI I th century. The Holy 
Family. Reliel ot lime and maple. Base oí a 
Crucliix. Gllded wrouglit hrass. Hungár ián vvork 

í rom the Xl l th century. 
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RÉGI EGYHÁZMŰVÉSZET ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSA 
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZUUMRAN. — LANDESAUSSTELLUNG ALTÉR KIRCHLICHER KUNST IM KUNSTGEYVERHE-
MUSEUM. — EXHIUITION OF ANCIENT CHURCH-ART IN T H E MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS RUDAPEST. 

Imakönyv, á t tör t ós vésett mlvü dísszel. XVII. sz. (Rohan Rerta hercegnő tulajdonából.) Ókeresztény kehely. Aranyozott 
vörösréz. Tölcséres lábán ós lélgömb idomú kupáján vésett szíjionatos díszítés. Fe l i r a ta : »CundpaId íeeit.« M. 12*2 cm. 
A sopronmegyei Petóházán lelték 1870-ben. VII1. sz. (Soproni Múzeum.) Sodronyzománcos gótikus kehely. M. 22 cm. Magyar. 
XV. sz. Ónodról származik. (Gról Aiulrássy Géza tulajdona.) Aquamanile. Öntött bronz. M. 28 cm. XII. sz. Büngösdpusztán 
találták. (M. Nemzeti Múzeum.) — Gebetlmch aiis dem XVII. J ah rh . Altchristlicher Kelch. Kupfer, vergoldet. Aulsclirilt: 
»Cundpald leeit.« Aus dem VII I . J a h r h . Drahtemaill ierter gotlilscher Kelch. Ungarlsche Arbeit aus dem XV. J a h r h . 
Aquamanile. ISronzguss. XII. J a h r h . — Prayer-book. Early chrlstian ehaliee. Gilded copper. Inscr ip t ion: »Cundpald íecit.« 
Gothical chalice with. wlre Enamel . Hungár ián work í rom XVth century. Aquamanile. Wrough t brass. Xllt l i century. 
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Salviati lirenzei mester 
(1510-1563) vázaterve. Eredeti ra jza a Szépművészeti 
Múzeumban. — Vasenplan. Zeictínung des I lorentiner Meisters 
Salviati. — Scetcli ior a vase by Salviati a Florence master. 

Vértess Ágost : Rotlierniere váza. — Rotliermere-vase. 

Zarándok-fiaskó, zománcos üvegből. 1503 körüli 
olasz munka. (A londoni olasz művészeti kiállí táson.) 
Pilgerílasche, emailliertes Glas, italienisclie Arbeit um 1503. 
Pi lgrims bottle. Eneinal glass italian work í rom 1503. 

Firenzei majol ika 1490-ből 
Henry Oppenbeiiner tula jdona. (A londoni olasz kiállításon.) 
Majolika aus Florenz, 1490. — Majolica írom Florence 1490. 
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Síremlék a Majovszky-esalád számára. Tervezte : Hikiseh Rezső. Emlékkő a lilám—Adler 
sírhoz. Tervezte: Kalmár Elza. Mindkettő készült a Seenger Béla kóipari r t . -nál . — Grabmale von Rezső Ilikiseh u. EIz;i 
Kalmár. Ausführung Béla Seenger. — Memóriái . Designed by Rezső Ilikiseh and Elza Kalmár. Exeeuted by Béla Seenger. 
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Csáky .Józsel (Párizs): Női képmás. Ivó. (11)20.) — Damenblldnls. — Por t ra l t ol a lady. 



Csáky József (Párizs) szobrai: Fent bal ró l : »Fürdó után.« Kő. (11)28.) 
J o b b r ó l : »Absztrakeió«. Kő. (1U1U.) Len t : »Az álom.« Kő. (1020.) — Steinstatuen. — Stone statues. 
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A M. Nemzeti Múzeum termo Lechncr Jenú helyreállítása után. — Saal (les Natlonalmuseums. — Ilall in the Natlonalmuseum. 

Gyermekszolia apró bútorokkal. A JaschiU-lskola munkáiból. — Kinderstulje (Jaseliik-Schule). — Nursery (Jaselilk-seool). 
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