
A nagy magyar gyűjteményekről olvasva nem panaszkodhatunk unalmas 
eseménytelenségre. A legizgalmasabb történetek általában egy-egy mű 

hányattatásairól szólnak, vagy a gyűjtők életének fordulatairól. Amit most 
tárunk olvasóink elé, az viszont inkább az abszurd felé mutat, avagy milyen 

nehéz volt az utolsó nagy gyűjteményt köztulajdonba adni 1945 után. 

Horváth Hilda

A HALÁLA UTÁN PERBE 
FOGOTT MŰGYŰJTŐ ESETE

Emlékezés dr. Fettick Ottóra  
(1875–1954)

A pécsi Zsolnay gyárban a díszedények mellett sokféle csempe készült, különleges technikai 
eljárásokkal, változatos, gyakran virágos díszítményekkel. A tárgy jobb alsó sarkában  

dr. Fettick Ottó etikettjét láthatjuk, aki ily módon jelölte gyűjteménye tárgyait
Falburkoló lap vörös virágokkal, 1904 k., kivitelezés: Zsolnay gyár, keménycserép, kézzel préselt,  

magas tüzű mázzal, savmaratott, eozinmázas, 10 cm x 10 cm x 1 cm 
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A műgyűjtés története interdiszcipli
náris kutatást igényel. A műgyűjtemé
nyek létrejöttével kapcsolatban nemcsak 
elméleti, esztétikai, művészettörténeti, 
szociológiai kérdések merülnek fel, ha 
nem gazdaság, társadalom és jogtörté
netiek is. A 2. világháború nagymérvű 
kárt tett a magyar műgyűjtemények
ben, ám az utána következő békeidő
szak sem kedvezett nekik, ugyanis az 
egykori uralkodó osztályok ellehetet le   
nítése, a magántulajdon eltörlése szét
zilálta a még meglévő kollekciókat is. 
Kevéssé kutatott, hogy a 2. világhábo
 rú utáni proletárdiktatúra, a szocia lista 
rendszer kiépítése során hozott törvé
nyek, rendeletek milyen módon ha  tot   
tak műgyűjteményeink sorsára, és ho 
gyan korlátozták a javak magánkézbe 
kerülését, illetve magánkézben tartását. 
Példaként említhetjük a Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa 1949. évi 13. számú 
törvényerejű rendeletét a múzeumokról 
és a műemlékekről, valamint az ennek 
nyomán életbe léptetett végrehajtási  
in     tézkedést, amely bejelentési és egyéb 
más kötelezettséget rótt a magántulaj
donosokra. Egy műgyűjtemény, dr. Fet  
tick Ottó állatorvos, bakteriológus, egye
temi tanár kollekciójának történetén 
ke   resztül vázoljuk az 1948 utáni időszak 
néhány jellegzetességét, a politika vi 

szonyulását a magángyűjteményekhez,  
a műgyűjtőhöz.
65 évvel ezelőtt hunyt el dr. Fettick Ottó, 
az Iparművészeti Múzeum egyik legna
gyobb donátora, állat és humánorvos1. 
1875. június 1jén született Budapesten,  
édesapja Fettick György fűszerkereske
 dő, akinek 1901ben, életének 56. esz
tendejében bekövetkezett halálakor a 
vál  lalkozást özvegye, született Gump
recht Emma vitte tovább. (Ő 1925ben 
halt meg.) A család váci eredetű, az ot   
tani családi sírboltba temetkeztek ké 
sőbb is, amikor már fűszerkereskedésük 
volt Pesten a Józsefvárosban, a József 
utca 10. szám (ma Mikszáth tér 2. sz.) 
alatt. A házaspár négy fiúgyermeket 
nevelt: közülük a legifjabb, Dezső fia
talon, 1904ben hunyt el. Ottó másik 
két fivére a gazdasági, pénzügyi pálya 
felé orientálódott: bátyja, György bank 
hivatalnok lett, öccse, Emil pedig szé
kesfővárosi adóhivatali tanácsosként vo
nult nyugdíjba, s 1938ban egyenes ági 
örökös nélkül halt meg. Ottó az orvosi 
pályát választotta. 1897ben kapta meg 
állatorvosi oklevelét (egyébként pedig 
az első volt, akit állatorvosként avattak 
doktorrá, 1906ban). Az Állatorvostu
dományi Egyetem elődjén, a Magyar 
Királyi Állatorvosi Főiskolán 1897ben 
belorvosi tanársegéd, 1907től segédta

nár, 1909től magántanár, majd ugyanitt 
1917től címzetes nyilvános rendkívüli 
magántanári, végül 1924ben nyilvános 
rendes tanári kinevezést kapott. 1907
től, a létrehozásától kezdve vezette a tej   
higiénei laboratóriumot és tanszéket. 
Pénztárosa, majd titkára volt a Magyar 
Országos ÁllatorvosEgyesületnek.
Külföldi tanulmányútjait követően ok    
tatói és kutatómunkát egyaránt vég zett. 
1902ben a Magyar Királyi Földmű
velésügyi Minisztérium megbízásából 
vé  gigjárta az állatorvosi főiskolákat 
Né  metországban, Dániában, Svédor
szágban. 19051906ban Dánia–Nor
végia–Svédország–Hollandia–Belgium–
Franciaország tanulmánykörutat tett  
a tejhigiénét vizsgálva, majd a kieli tej 
laboratóriumban dolgozott. 1906ban 
Mosonmagyaróváron tanulmányozta  
a hazai tejgazdasági viszonyokat.
Szakterületének európai szinten elis
mert kutatójaként számos szakmai köz
leményt publikált Magyarországon és 
külföldön egyaránt. Tudományos tevé
kenységének gyakorlati eredménye volt 
Budapest tejellátásának egészségügyi 
megszervezése. 
Jóval később vett részt a humánor    
vo  si képzésben; ezt Budapesten kezd te 
el, de orvossá a pécsi Magyar Kirá  lyi 
Tudományegyetemen avatták, 1929. 

Fettick Ottó otthona műtárgyakkal, Budapest XII. (ma II. kerület), 
Bognár u. 3. sz. alatti villa, archív fotó

Fényképkeret Fettick Ottó fényképével, 
1890 k., kivitelezés: Zsolnay gyár, 

porcelánfajansz fémlüszter-mázzal,  
10,4 x 8,4 x 1 cm
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szeptember 25én. 1934ben – a tej
higiéne tanszék megszüntetésekor –  
nyugalomba vonult, onnantól gyermek
gyógyászattal foglalkozott. 
Életét a szakmai elhivatottság és a 
mű gyűjtés szenvedélye határozta meg.  
A leg  céltudatosabb gyűjtő, a legneme
sebb szívű és szándékú donátor volt, aki 
eleve azért gyűjtött, hogy közgyűjtemé
nyeinket gyarapítsa. Egész felnőtt életét, 
mintegy fél évszázadot áldozott arra, 
hogy hézagpótló darabokkal egészítse 
ki főként az Iparművészeti Múzeum, de 
emellett a Keletázsiai2, sőt a Szépművé
szeti Múzeum gyűjteményét. Szándéka, 
hogy gyűjteményei közgyűjteményeink 
elidegeníthetetlen és örök részét képez
zék, már a 2. világháború előtt meg
fogalmazódott benne. 
1939 tavaszán Fettick felkereste az Ipar
művészeti Múzeumot, hogy gyűjtemé
nyét – egyenes ági örökös híján – halá la 
esetén az Iparművészeti Múzeumra 

hagyományozza. Addigi kapcsolata  
a múzeumi világgal néhány tárlatra  
szorítkozott csupán, kiállításokra adott 
kölcsön tárgyakat, de ennek révén in
kább csak keleti gyűjteményét ismer
hették meg3 (bár 1939ben herendi tár   
gyakat adott az Iparművészeti Társu
lat Herend 100 éves című kiállítására);  
a kollekció nagy része ismeretlen maradt 
nemcsak a közönség, hanem a szakma 
előtt is. De már ekkor lajstromoztatni 
szerette volna a teljes gyűjteményt, s 
egy részt rögtön átadni a múzeumnak és 
legalább részben kiállítani4. A XII. (ma 
II. kerület) Bognár u. 3. alatt található 
családi villában5 elhelyezett kollekció  
az alábbi egységekből állt:
Keleti szőnyegek
Hímzések, csipkék
19. sz. kerámiák
18–19. sz. üvegek
18–19. sz. bútorok (néhány)
Egyéb különféle apróságok

Az akkori igazgató, Höllrigl József mele
gen ajánlotta a gyűjtemény megszerzését 
dr. gr. Zichy Istvánnak, a Magyar Nem
zeti Múzeum (MNM) főigazgatójának  

– minthogy szervezeti szempontból eb 
ben az időszakban az MNM egyik, azaz 
iparművészeti tára volt az Iparművészeti 
Múzeum. A 2. világháború azonban 
megakasztotta a szándék jogi formába 
öntését. Budapest ostromakor Fettick 
fivére, György és felesége is elhunyt, s 
minthogy családjából senki nem volt 
már életben, egyedül maradt a villában. 
Az új helyzetben szükségessé vált a gyűj
temény sorsának mielőbbi rendezése.  
A professzor 1945. január 7én végren
delkezett. Megerősítette azon szándékát, 
hogy az iparművészeti tárgyak esetében 
az Iparművészeti Múzeumot, a képek 
esetében a Szépművészeti Múzeumot 
jelöli meg örökösként. A műalkotások 
kiválogatását az intézményekre bízta. 
Mindenképpen közgyűjteményi elhelye

Üvegeinek plasztikus felületét Gallé maratással és csiszolással alakította ki.  
A szecesszió közkedvelt növényei mellett kompozícióin a távol-keleti művészet  

hatása is érzékelhető, mint ezen a vízparti, aszimmetrikus kompozíción
Váza jégmadárral, vízparti tájjal, vízililiomokkal, 1904–1906, kivitelezés: Cristallerie Gallé,  

üveg, formába fúvott, réteges, maratott, csiszolt, 29 x 25 cm, ø 14 cm
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zés volt a célja, hogy e tárgyak a modern 
iparművészeti ízlés fejlesztésére ösztön
zően hathassanak, másrészt rendelke
zésre álljanak a tudományos kutatás szá
mára. Fettick kifejezetten kérte, hogy 
a kiállításokon mindig tüntessék fel  
a nevét, s a kollekció örök időkre elide
geníthetetlenül együtt maradjon meg  
a két intézményben.6 Természetesen 
beleegyezett abba, hogy e két múzeum 
még az ő életében jegyzékbe vehesse az 
öröklésre kijelölt tárgyakat. 
1946 áprilisában a Szépművészeti Mú 
zeum lajstromozta a múzeumnak szánt 
képgyűjteményt,7 májusban pedig az 
Iparművészeti Múzeum átvette a keleti 
szőnyegeket. 
A gyűjtő igényességére vall, hogy még 
a továbbiakban is, élete utolsó pillana
tá ig gyűjtött tárgyakat a múzeumoknak, 
sőt műtárgycserét is végrehajtott, hogy 
minél kvalitásosabb darab kerüljön mú 
zeumi megőrzésbe. 1946. november 7én 

két értéktelenebb – egy 19. századi ka 
zak és egy szintén 19. századi belu  dzsisz   
tán – szőnyeget adott oda Ferenczy Bé
ninek, egy értékes 17. századi madaras 
szőnyegtöredékért cserébe. Ez utób bi 
Leszner Manó műépítész gyűjteményé
ből származott,8 aki a Tanácsköztársa
ság alatt a Művészeti Direktórium egyik 
tagja volt. 
1948. január 28án Fettick a folyó év 
január 10én kelt végrendeletének hiteles 
másolatát elhelyezte az Iparművészeti 
Múzeumban, amely alapján 1948. ápri
lis 16án ajándékozási szerződést kötött 
a múzeummal.9 Ebben megismételte a 
végrendeletében megfogalmazott szán
dékokat. Az iparművészeti és képző
művészeti anyag, amit Fettick egész 
éle  tében közgyűjteményeink gyarapítá
sára szánt, tekintélyes nemzeti vagyont  

– dr. Voit Pál, a múzeum akkori vezető
 je 1948. február 25én kelt becslése sze   
rint –, akkori 1 millió Ft értéket képviselt. 

Az ajándékozási szerződés mielőbbi 
megkötését indokolta, hogy a társbér
letesítés veszélye fenyegette a Bognár 
utcai villát, ahol Fettick Ottó a gyűjte
ményével együtt élt. A 2. világháború 
utáni lakásínséget ugyanis a „társbér
letesítéssel” szándékoztak megoldani.  
A kormány 6000/1948. számú rendelete 
alapján 2 személy 1 szobára volt jogo
sult. Az igényjogosultság meghaladása 
esetén elkezdték az otthon nélküliek 
betelepítését, a társbérletek létrehozá
sát. A professzor méltatlannak érezte a 
társbérlet létrehozását ott, ahol nemzeti 
érdekű műgyűjtemény van, immár az 
állam őrzésére bízva, az állam birtoká
ban. Az értékes gyűjtemény biztonságát 
veszélyeztetettnek látta, amint ezt éppen 
az ajándékozási szerződés megkötése 
napján megírt levelében ki is fejtette.  
E tárgyban, a társbérlet, illetve a kiigény
lés ellen azonnal lépéseket tett dr. Voit 
Pál, sőt leiratában a vallás és közokta

A váza 1956-ban sérült meg a forradalom és szabadságharc idején.  
2018-ban restaurálták A mi szecessziónk c. kiállítás megnyitására.  

A többi illusztrált műalkotással együtt a Ráth György-villában tekinthető meg
Váza nárciszokkal, 1904–1906, kivitelezés: Cristallerie Gallé,  

üveg, formába fúvott, réteges, maratott, csiszolt, 27 cm magas

Gyűjtéstörténet 65 



tásügyi miniszter (Ortutay Gyula) is10. 
A Veszélyeztetett Magángyűjtemények 
Miniszteri Biztosságának vezetője,  
dr. Fügedi Erik 1948 első felére vonat
kozó feljegyzésében beszámolt róla, 
hogy az Iparművészeti Múzeum kéré
sére a Biztosság védelmet gyakorol a 
Bognár utca 3. alatti gyűjtemény felett, 
amelyet Fettick Ottó ugyan már elaján
dékozott a múzeumnak, de amivel ha 
láláig együtt kíván élni11. E védelemre 
az addigra már a villába telepített ház
felügyelő viselkedése miatt volt szük
ség. Az 1610/1944. ME. rendelet végre
hajtásához felvett adatszolgáltatási ív  
alapján ekkor a háromlakásos villa 
alagsori kétszobás részében már ott élt 
özv. Vass Sándorné házmester12, akinek 
gondatlansága, többrendbeli botrányos 
viselkedése, valamint az, hogy a házat 
több ízben felügyelet nélkül hagyta, a 
tulajdonos tudta nélkül albérlőket tar
tott, veszélyeztette a gyűjteményt. Emi
att követelte Fügedi egy, a rá egyébként 
is jellemző, határozott stílusban 1948. 
október 11én megírt levélben a Házfel
ügyelők és Segédházfelügyelők és Ház
tartási Alkalmazottak Szabad Szakszer

vezetétől, hogy felelőtlen viselkedése 
miatt váltsák le a házfelügyelőt13. Ez 
ügyben azonban semmi változás nem 
történt, a házfelügyelő a helyén maradt  
a továbbiakban is14.
1951ben15 a XII., Bognár utca 3. I. eme
let 1. sz. háromszobás lakásban egy
szobás lakrészt jelöltek ki társbérletre16.  
A Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó
bizottsága döntését Fettick Ottó megfel
lebbezte, s a Múzeumok és Műemlékek 
Országos Központja (MMOK) közben
járása révén végül határozatot hoztak a 
lakás mentesítéséről, tekintettel a ben
ne lévő nagy értékű műgyűjteményre.  
Az MMOK pedig, amely egyébként Fet
tick Ottó lakásügyét is intézte, 1951ben 
– Dobrovits Aladár múzeumigazgató 
kérésére – megbízta Fettick Ottót a laká
sán tárolt és az államra, jelesül az O. M. 
Iparművészeti Múzeumra hagyott gyűj
teménye kezelésével és gondozásával. 
A Fettickgyűjtemény megóvása, együtt 
tartása érdekében az állami bürokráci
ával, apparátussal szemben folyamatos 
lépéseket tett az Iparművészeti Múze
 um vezetősége, sőt az MMOK is, amely
nek elnöke 1950től Ortutay Gyula lett. 

Sajnos azonban az MMOK, s az Ipar
művészeti Múzeum közös törekvése és 
a társbérleti viszony ellen a gyűjtővel 
összhangban indított tiltakozásaik nem 
vezettek eredményre. Hogy kik voltak, 
akik olykor a villában laktak, akár mint 
albérlők a házmester engedélye alapján, 
nem tudjuk, s a társbérlő, bizonyos Kul
csár Ede neve is csak egy 1953as irat
ból derül ki. 1953. február 6án a társ
bérlő megbízásából két férfi jelent meg 
Fetticknél, s kérték tőle, hogy írásban 
jelent  se ki, hogy semmi igényt nem tá
maszt a társbérlő által lakott lakrészre.17  
Az állami hatóságokkal, a bürokratikus 
pártapparátussal szemben tehetetlen
nek bizonyultak a szakintézmények és 
egyéb szakmai szervezetek, így Fettick 
Ottó lakásügyében is csak ideiglenesen 
sikerült a társbérleti kiigénylést elhárí
tani. A proletárdiktatúra erősödése, a 
Rákosirendszer diktatúrája nem tűrt 
semmiféle kivételt és ellentmondást. 
Ideigóráig el lehetett hárítani az egyé
nek, családok életébe történő beavatko
zást, hosszabb távon azonban nem. 
Minden bizonnyal a megváltozott 
körülmények miatt újították meg az 

Részlet az egyik peres iratból, a lap tetején az egyik ügyész találó 
megjegyzésével: „Teljesen értelmetlen!”

Fettick Ottó otthona műtárgyakkal:  
vitrin Tiffany-üvegekkel, Budapest XII. 

(ma II. kerület), Bognár u. 3. sz. alatti villa
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A szecesszió közkedvelt üvegtípusa a kinyílt vagy bimbózó virágot imitáló kehely, amelyben 
testet ölt a századelő művészeinek florális érdeklődése, és e forma akár a világ törékenységét is jelképezheti

Kinyílt virágszál alakú, talpas díszkehely, 1907 k., Louis Comfort Tiffany, New York,  

üveg, fúvott, anyagában színezett, irizáló, aranylüszteres felülettel, 29 cm magas, ø 12 és 11,5 cm
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1948ban megkötött ajándékozási szer
ződést a Rákosikormány alatt kétszer 
is, 1952ben és 1953ban. Jóllehet 1952
ben is felterjesztették a Közoktatás  ügyi 
Minisztériumhoz és a Múzeumok és  
Műemlékek Országos Központjához, 
ekkor még nem született meg a mi nisz  
tériumi jóváhagyás (talán, mert az illeté
kes minisztériumi tárca éppen átalaku
lófélben volt18). Ugyanakkor a miniszté
rium kérte, hogy Fettick nyilatkozzék, 
miszerint nincs kötelesrészre jogosult 
leszármazottja; ezt ő meg is tette 1953. 
január 16án kelt levelében19.
Az 1952. november 24én kelt ajándéko
zási szerződést20 apróbb kiegészítések
kel, változtatásokkal 1953. május 4én 
ismételten felterjesztették21. 
Végül ezt hagyta jóvá a Népművelés
ügyi Minisztérium 1953. június 16án. 
Fettick végrendeletéhez és az 1948ban 
kelt ajándékozási szerződéshez képest 

az alapindokok, motivációk és célok 
nem változtak, ugyanakkor a politikai  
környezet okán a kor szólamai beke
rültek a szövegbe: természetesen szóba 
került dolgozó népünk kulturális fel
emelkedése, a szocializmus építése, 
amit a gyűjtemény szolgálhat. A gyűjtő, 
Fettick Ottó célja, szándéka nem vál
tozott, csak a módszer, az eljárás, az 
ügymenet alakult át; a végrendelkezés 
helyébe az ajándékozás lépett. Nem az 
ajándékozást oktrojálták rá, hiszen ő 
ezt akarta mindvégig, hanem a bürok
ratikus eljárást. Meg kellett felelnie  
a „rendszernek”, hogy elérhesse eredeti 
célját. Egy polgári értékrendet képvi
selő műgyűjtő állt szemben a proletár
diktatúra bürokratikus gépezetével. 
„...A nemes szándéktól vezérelt gyűjtő 
végrendeletét, illetve első ajándékozását 
olyan időben tette, amikor a műtárgyak 
feletti rendelkezés tekintetében még sem-

miféle korlátozó rendelkezés nem történt, 
tehát jóhiszeműsége kétségbe nem von-
ható” – írta róla Dobrovits Aladár22.
Minden esetben és időpontban a gyűjte
mény teljes odaajándékozásáról volt szó. 
Az a körülmény, hogy a gyűjtő egész 
további életében még a tárgyai között 
akart lenni annak ellenére, hogy azok 
már múzeumi nyilvántartásba kerül
tek, emlékeztetett egy hasonlóan nagy
szabású gyűjtemény, Procopius Béla 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
mi  niszter kollekciójának sorsára: ez 
a gyűjtő is szeretett tárgyai között élt 
haláláig, holott azok már múzeumi lel
tári számokat viseltek. Több száz, több 
ezer darabos műtárgyegyüttesek ese
tén ez praktikus eljárás volt, hiszen a 
beleltározás évekig tartott. Különösen 
Fettick Ottó esetében, aki még az aján
dékozás után, hátralévő életében is még 
tovább gyarapította a kollekciót. 

Az 1910-es években a Zsolnay gyár díszítményekben tobzódó edényeire ismét jelentősen 
hatott a távol-keleti kultúra, ahol a krizantémokat különös tisztelet övezi

Váza krizantémokkal, 1914 k., Zsolnay gyár, keménycserép, savmaratott, craquelé mázzal, lüszterfestéssel,  

24,4 cm magas, ø 11,6 cm és 12,2 cm
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1946ban és 1948ban a Fettickkollek
cióból két nagy volumenű egységet vett 
át az Iparművészeti Múzeum: a keleti 
szőnyeggyűjteményt, majd a Zsolnay 
kerámiákat. Ezek leltározása rögvest 
elkezdődött. 1950ben a múzeum nagy 
kerámia és textilkiállítást szervezett, 
s ennek kapcsán vetődött fel, hogy a 
gyűjtemény további részét is átvegye a 
múzeum. Mindez egybevágott a gyűj  tő  
szándékával, hiszen így folytatód ha
tott a nyilvántartásba vétel, sőt a kol   
lekció egy része immár kiállításon sze
repelhetett. 120 tételes kerámialistát ál
lítottak össze, s a textilekből is átvettek 
további darabokat23.
1952ben az MMOK rendeletére, amely 
előírta a nemzeti érdekű magángyűjte
mények leltározását, a múzeumi nyil
vántartásba vételt folytatták, 1952. szep
tember 16tól az Ötvösgyűjteményben, 
majd a Kerámiagyűjteményben és a 
Keletázsiai Gyűjteményben. A tárgyak 
listázása, beleltározása Fettick Ottó köz   
reműködésével, segítségével zajlott24.  
A villában azonban továbbra is jelentős 
műértékek maradtak, így azt az Iparmű
vészeti Múzeum igyekezett megvédeni, 
a lakásra feliratot helyeztettek25, s tulaj
donképpen múzeumként kezelték26. 
Fettick Ottó 1954. február 2án halt meg, 
temetéséről az Iparművészeti Múzeum 

gondoskodott, gyászjelentését is az intéz
mény adta ki27. Halála hirtelen történt és 
nem egyértelmű körülmények között.  
A halottvizsgálati bizonyítvány tüdő
gyulladást és világítógázmérgezést em   
lít28, s bár minden bizonnyal ez a doku
mentum tekinthető hitelesnek, az iratok
ban az agyvérzés is felbukkan, mint ami 
a halálhoz vezető rosszullétet kiváltotta.  
Mindenesetre Fettick a Korányi Kórház 
mérgezési osztályán hunyt el. Jelenlegi 
tudomásunk szerint a halál konkrét 
körülményeit, jelesül az idegenkezű
séget nem vizsgálták. Fettick egészségi 
állapotához és szerencsétlen baleseté
hez bizonyára hozzájárult a folyamatos 
pszichikai teher, az ajándékozás lebo
nyolításának elhúzódó procedúrája és 
a vele kapcsolatos jogi bizonytalanság, 
a műtárgyak sorsáért érzett felelősség 
és aggodalom. Nemhogy hivatalos elis
merést, de még magas szinten köszöne
tet sem kapott nagyvonalú gesztusáért. 
Mindezt tetézte az állandó fenyegetett
ség, a házfelügyelő időnkénti túlkapá
sai és az áldatlan társbérleti helyzet.  
A helyzet szüntelenül fokozódott, hi    szen 
a társbérlőnek bátorítást adhatott a rend
szer megszilárdulása, a volt uralkodó 
osztály, az egykori vagyonosabb rétegek 
ellen meghozott intézkedések sorozata, 
többek között a Népköztársaság Elnöki 

Tanácsának 1952. évi 4. számú törvény
erejű rendelete egyes házingatlanok ál
lami tulajdonba vételéről. Az 1952 feb
ruárjától lezajlott államosítás fényében 
még mindig a kisebbik rossz volt, hogy 
társbérlő költözött be a Bognár utcai vil
lába, ahelyett hogy itt is érvénybe lép
tették volna a törvényrendelet vonatko
 zó passzusát: a kifejezetten bérházakon 
túl ugyanis államosították a tőkések és 
egyéb korábbi „kizsákmányolók” házin
gatlanait, ami sok esetben együtt járt az 
ingóságok elkommunizálásával. 
A gyűjtő halálát követően a villa közös 
lépcsőházában lévő, már beleltározott 
műtárgyakat beszállítottak az Iparmű
vészeti Múzeumba, a főigazgató 1954. 
február 2i utasítása értelmében. Kisebb 
problémák viszont adódtak a házfel
ügyelő viselkedése miatt, aki saját fon
tosságát hangsúlyozandó igyekezett 
akadályokat gördíteni a műtárgyak el
szállításának útjába: a múzeumi alkal
mazottakat vegzálta a személyazonossá
guk többszörös igazoltatásával, s ennek 
érdekében még a rendőrkapitányságra 
is telefonált.29

Fettick Ottó végrendelet hátrahagyása 
mellett hunyt el. A hagyatéki eljárást 
1954. március 10. és április 7. között 
folytatták le. Az Iparművészeti Múze
umnak juttatott tárgyak összértékét 

Az edény formája és ékítménye egyaránt különleges:  
a doboztest ún. Tiffany-technikával (a színjátszó máz-

felületen fénylő és matt kontúrvonalakkal) díszített, míg  
a fogón és a lábakon ötvösműveket idéző, ékszerfinomságú,  

eozinmázas festés látható
Kerek doboz fedéllel, csigás lábakkal, 1912–1913, formaterv: Mattyasovszky-

Zsolnay László, dekorterv: Mack Lajos (?), kivitelezés: Zsolnay gyár, 

keménycserép, magas tüzű, savmaratott, eozinmáz, 16 x 23,3 cm, ø 14,5 cm

A szecesszió különösen kedvelte a sejtelmes 
üveget. Az üvegművészet kiemelkedő 

mestere, a Nancyban dolgozó Émile Gallé 
műveit bravúros mesterségbeli felkészültség 

és sokrétű botanikai tudás jellemzi
Émile Gallé: Illatszeres palack dugóval, paradicsom alakú,  

1900 k., opaküveg, formába fúvott, festett, 14 cm magas
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630 000 forintban határozták meg30. 
A hagyatéki végzés azonban már nem 
érintette az iparművészeti gyűjteményt 

– szemben a Szépművészeti Múzeum 
által hagyatékként megkapott képek
kel –, mert az előbbi gyűjteményrészre 
az ajándékozási szerződések, míg utób
bira a végrendeleti intézkedések voltak 
mérvadóak. Az Iparművészeti Múzeum 
ajándékozási szerződések alapján tör
ténő tulajdonszerzését ugyan vitatták 
az örökösök és a végrendeleti végrehaj
tók31, de joghatályosan létrejött szerző
désről volt szó. Ez ügyben 1954. május 
7én kelt a minisztériumi jogi osztály 
állásfoglalása, miszerint az Iparművé
szeti Múzeum nem hagyományozás, 
hanem ajándékozás útján jutott a gyűj
teményhez: Fettick halálakor tehát a tár
gyak már a múzeum birtokában voltak.  
Fettick Ottó végrendelete, valamint az 
ennek alapján létrejött és minisztériumi 
szinten is jóváhagyott ajándékozási szer
ződés kétfelől is biztosította, hogy gyűj
teményei múzeumi őrzésbe kerüljenek. 
A hagyatéki végzés 1954. június 30án 
kelt, míg a hagyatéki végrehajtó részéről 
indított per 1955. január 13án zárult.
Fettick Ottó azonban halálában sem 
nyugodhatott, még elhunyta után is 
per  be fogták32, annak gyanújával, hogy 

a tervszerű devizagazdálkodás érdekét 
veszélyeztető cselekményt követett el, az 
1950/30. törvényerejű rendelet 57. para g
rafusa szerint. Az említett törvényere jű 
rendelet 17. paragrafusa kimondta, hogy 
minden állampolgár, ha külföldi fizető
eszköz vagy arany kerül a tulajdonába, 
azt azonnal be kell jelentenie és vétel  re 
felajánlania a Magyar Nemzeti Bank
nak vagy az általa megbízott más pénz
intézetnek. Ennek elmulasztása esetén 
lépett életbe az 57. paragrafus, misze
rint a bűntett 5 évig terjedő szabadság
vesztéssel sújtható. 
A hagyatéki leltár felvételekor, 1954. 
március 10én az értéktárgyak között 
négy érmet találtak, s az 1783as kiadású, 
II. József kori aranypénzen felül a többi 
darabot elkobozták (egy Ferenc József 
arany koronázási emlékérmet és két 
tízkoronás aranyérmet). Ismét a múze
umi szféra, a múzeumigazgató Dobro
vits Aladár, továbbá a numizmatikus 
Huszár Lajos írta meg ezzel kapcsolatos 
véleményét, s kérte a bűnvádi eljárás 
megszüntetését és az érmek kiadását  
a közgyűjteménynek. 
Huszár Lajos kifejtette, hogy az 1800 
előtti aranyérmék történeti becsű érmek
nek tekintendők, sem bejelentési, sem 
beszolgáltatási kötelezettség alá nem es 

nek, másrészt az összefüggő éremgyűj
temények 1800 után kibocsátott érmei 
sem esnek beszolgáltatási kötelezettség 
alá. Dobrovits Aladár pedig egyenesen 
sérelmezte az eljárást: „...a felszabadu  lás 
utáni kor legnagyobb, de minden idők 
egyik legkiválóbb donátorának emléke 
nem érdemli meg, hogy halála után bűn  - 
ügyet indítsanak ellene.” Ugyanis örö
kösei az állami múzeumok. Továb  bá  
kifejtette, hogy „sajnálatos, hogy az 
ügyészség egy hivatalos ügyben súlyos 
tájékozatlanságot árul el és nem kíván 
utánanézni a napilapok hasábjain is -
mertetett tényeknek”33. Ugyanis Fettick 
ipar  művészeti tárgyai ajándékozás során  
már életében az Iparművészeti Múze   
um birtokába kerültek, így tulajdon
képpen az ügyészség és a bíróság tájé
kozatlanságuk miatt és túlbuzgalmuk
ban állami tulajdont koboztak el. Végül 
megszüntették az eljárást a halott ellen, 
és az érmeket átadták „közgyűjteményi  
megőrzésre”. A múzeumok már akkor 
tisztában voltak vele, hogy mit jelent 
Fettick Ottó gyűjteménye, s 1954. április 
elsején a tervezett Fettickemlékkiállítás 
kapcsán maga az igazgató, dr. Dobro
vits Aladár beszélt a Múzeumi Barátok 
Körében a magángyűjtők adományairól, 
s azok jelentőségéről34.

A századelőn Koppenhágában gyönyörű díszedényeket és kifejező plasztikákat  
készített a Dán Királyi és a Bing & Grondahl porcelángyár. Porcelánjaik finom,  

sejtelmes, visszafogott hatása a máz alatti színes festésnek köszönhető
Alvó majmok plasztika, 1915 k., terv: Ingeborg Plockross Irminger, kivitelezés: Bing & Grondahl,  

porcelán, máz alatti színes festéssel, 11 cm magas, ø 8,8 cm
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Lássuk tehát, hogy mit veszítettünk 
volna dr. Fettick Ottó nagylelkű, fel
becsülhetetlen adománya nélkül. 
Fettick főiskolás korától, mintegy fél 
évszázadon át folytatott kitartó, szorgos 
munkájának eredményeként hatalmas 
tárgymennyiséget mondhatott magáé
nak; több mint ötezer darabos műgyűj
teménye az utolsó monumentális kollek
ció volt. Külföldi útjai nagymértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy gyűjteménye 
tetemes legyen, noha idehaza is vásá
rolt műveket35. Kitűnő ízlése, csalhatat
lan értékítélete, odafigyelése garantálta 
a gyűjtemény kvalitását. Fettick több 
magángyűjtőhöz hasonlóan nem csu
pán gyűjtő, hanem szakavatott iparmű
vészeti műértő is volt, ismerte a tech
nikákat, a szakirodalmi kifejezéseket.
A szenvedéllyel gyűjtött kollekcióban  
fő  ként a kerámia, üveg és a textil

anyag jelentős. A rendkívül tudatos, 
tel  jes  ségre törekvő gyűjtési koncepció 
lé nyege az volt, hogy a szerzeményezés  
a hazai múzeumainkból hiányzó, fő  
ként korabeli iparművészetre koncent
ráljon. Ennek köszönhetően gyarapo
dott aztán a múzeum hézagpótló műtár
gyakkal: francia kerámia, skandináv 
üveg és kerámiatárgyak, herendi por
celánok és Zsolnay falicsempék, Zsol
nay kerámia díszedények csoportjaival. 
Ezek nélkül, a ma már beszerezhetetlen 
produktumok nélkül a múzeum kiállí
tásai ma sokkal szegényebb lennének. 
Fettick sokrétű, rendkívüli adományá
ban mintegy fél ezer üvegtárgy volt, a 
századforduló, századelő francia üveg
művészetét kép viselői Gallé, Daum, 
Laliqueművekkel, Tiffanymunkák, 
Lobmeyrpohárkészletek, továbbá érté   
kes magyar üvegek. A gyűjteményben 

lévő szecessziós műtárgyak kitűnő  en  
egészítették ki az Ipar művészeti Mú 
zeum 19–20. század fordulóján meg
alapozott gyűjteményét: így vált e mú   
zeumi kollekció méltán elismertté Eu 
rópában, akár csak ha a Tiffany vagy 
Galléüvegekre gondolunk. Fettick kol   
lekciójában a fentieken túl csipkék, ke   
leti szőnyegek, fali kárpitok, legyezők, 
régi ezüstök, valamint távol keleti mű   
  értékek is voltak. Utóbbiak sorából 
japán kerámiáit, lakktárgyait és kínai 
textiljeit emelhetjük ki36.
Fettick professzor kollekciójának leg
szebb szecessziós tárgyai jelenleg A mi 
szecessziónk című kiállításon az Iparmű
vészeti Múzeum egyik filiájában, a Ráth 
Györgyvillában (Városligeti fasor 12.) 
tekinthetők meg.

 

| 1  Életéről, további irodalommal lásd: Horváth Hilda: Iparművészeti kincsek Magyarországon, Budapest, 2000, 42–43.; Takács Gábor: Műgyűjtők Magyarországon  
a 18. század végétől a 21. század elejéig. Budapest, 2012. 157.; Dénes Mirjam doktori disszertációt ír a Fettickgyűjteményről, különös tekintettel annak keleti 
vonatkozásaira.  | 2  Keleti tárgyairól lásd: Fajcsák Györgyi: Kínai műgyűjtés Magyarországon a 19. század elejétől 1945-ig. Bibliotheca Hungarica Artis Asiaticae, 
Budapest, 2009. 150.  | 3  Kölcsönzések korabeli iparművészeti kiállításokra: Japán kiállítás, 1911; Erdélyi szőnyegek kiállítása, 1914 (a kölcsönzött darabot végül nem 
mutatták be); Keleti szőnyeg kiállítás, 1924; Keleti művészet kiállítás, 1929; Kisázsiai szőnyegek kiállítása, 1935; Herend 100 éves kiállítás, 1939.)  | 4  IM Adattár 1939/58  
| 5  1938ban Fettick Emil halálakor a budapesti I., Bognár u. 3. számot tüntették fel címként. Vélhetően a virágzó fűszerkereskedés, valamint a fivérek biztos jövedelmei 
tették lehetővé az ingatlan megvásárlását.  | 6  IM Adattár 1945/56. Minthogy egyedül élt villájában, aggályosnak látszott, hogy a hagyatéki rendelkezést csupán  
a lakásában elhelyezett végrendeletével biztosítsák, ezért Fettick 1945. július 11én dr. Cholnoky Imre közjegyzőnél (IV., Petőfi S. u. 3.) helyezte el végrendeletét. Lásd 
még: IM Adattár 1948/16  | 7  IM Adattár 1946/53  | 8  IM Adattár 1946/84, 1947/177; A szőnyegtöredék leltári száma az Iparművészeti Múzeumban: 19983. Továbbá 
lásd: Batári Ferenc: Oszmán–török szőnyegek. Budapest–Keszthely, 1994. 42. A műtárgycserét Fettick később is szorgalmazta, pár kevésbé értékes tárgyát 1953ban 
1780 körüli Wedgwood díszű vázára cserélték egy Artex szemlén.  | 9  IM Adattár 1948/16  | 10  IM Adattár 1948/16: Fettick a Budapest Székesfőváros Lakásügyi 
Döntőbizottságának írt levelet 1948. április 16án. Kérte, hogy a gyűjtemény tárolására kialakított, szekrényekkel beépített manzárdszobáját mentesítsék a társbérleti 
beköltöztetés, a kiigénylés alól. Ennek érdekében vetette sorait papírra Voit Pál is 1948. február 25én, majd 1948. május 10én, s utóbbiból az is kiviláglik, hogy hasonló 
lépéseket már a vallás és közoktatásügyi miniszter is tett, egy korábbi leiratában. Közben kiderült, hogy a kiigénylés hamisítvány volt, így a hamisító ellen végül 
feljelentést tett Fettick Ottó. Voit Pál levelét dr. Fettick gyűjteményének mentessége ügyében lásd még: MNL OL XIXI13 1948/503.  | 11  MNL OL XIXI13 1948/527  
| 12  BFL IV.1420.r XII. kerület, Bognár utca 3.  | 13  MNL OL XIXI13 1948/580  | 14  Ő volt az is, aki évekkel később, Fettick Ottó halálát követően akadályozta a műtár
gyak elszállítását is. Lásd: IM Adattár 1954/8630704. Lásd még: 27. jegyzet  | 15  IM Adattár 1951/572  | 16  A Budapest XII. kerület (ma II. kerület), Bognár utca 3. sz. 
alatti, 1935 előtt épült egyemeletes villában három lakás volt. Az alagsorban kétszobás házmesteri lakás, a földszinten négyszobás lakás, amely Fettick György és felesége 
tulajdonában volt, valamint az emeleten egy háromszobás lakás, ebben lakott dr. Fettick Ottó.  | 17  IM Adattár 1953/863076  | 18  Közoktatásügyi Minisztériumtól 
1952 végén leválasztották a Felsőoktatási Minisztériumot, majd 1953 második felében további átalakítások is történtek. Megalakult a Népművelési Minisztérium,  
s kebelén belül létrejött a Múzeumi Főosztály.  | 19  IM Adattár 1953/539 (863076)  | 20  IM 1952/8630796  | 21 IM Adattár 1953/539  | 22  IM Adattár 1953/539: 
Dobrovits Aladár levele a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztályához, 1953. május 4. Az ajándékozási szerződés jóváhagyását kéri és a professzor kitüntetését 
(79 éves) javasolja.  | 23  IM 1950/568, 1950/794  | 24   IM Adattár 1952/8630745,50,62,90  | 25  IM Adattár 1953/540 (8630733) | 26  IM Adattár 1954/8630439. Fettick 
Ottó Emlékmúzeum törzskönyve  | 27  IM Adattár 1954/863076  | 28  IM Adattár 1954/8630711  | 29  IM Adattár 1954/8630704  | 30  Műtárgyak értéke, 1954es 
becslés, lásd: IM Adattár 1954/8630168 Kerámia, üveg: 500 000 Ft, keleti: 56 000 Ft, ötvös: 6 000 Ft, bútor: 20 000 Ft, textil: 46 500 Ft, utólag: 380 Ft, össz.: 628 880 Ft   
| 31  IM Adattár 1954/8630168. II. kerületi Áll. Közjegyző 1954. április 19. OMIM igazgatóságának hagyaték tételenkénti felbecslése tárgyában, végrendelet végrehajtók 
1%os tiszteletdíjuk iránti igényüket akarták behajtatni, az Iparművészeti Múzeummal szemben érvényesíttetni, azon tárgyak esetében, amelyek örökhagyó életében 
nem kerültek a múzeumba; ugyancsak érintett az örökhagyó előcsarnokából 1954. február 2án beszállított anyag is.  | 32  A perrel kapcsolatos iratok: IM Adattár 
1954/8630168; 1954/8630735; BFL XXV. 4.a. 19541126.  | 33  Dobrovits Aladár levele Budapest Főváros Ügyészségének, 1954. július 12. BFL XXV. 4.a. 19541126.: 
1954/8630735  | 34  IM Adattár 1954/863065  | 35  Például szívélyesen ajánlott fel számára Zsolnay tárgyat Enyingi Wertheim Pál (Székesfehérvár); levele 1931ből, 
IM Személyi dosszié.  | 36  Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Főszerk.: Bodó Sándor, Viga Gyula. Budapest, 2002. 274.

A cikk megszületését a B.Braun támogatta

71 Gyűjtéstörténet





TÓT ENDRE / TÓTalZÉRÓK&TÓTalÖRÖMÖK

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény

JULIAN SCHNABEL 
printed works / grafikai nyomatok 1983-2018
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ha ezt a hirdetést elolvasod,
szeretni foglak!
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