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Rózsavölgyi Andrea

A Delmár-gyűjtemény felbomlása

Egy korábbi tanulmányban már érintőlegesen írtunk Delmár Emil műgyűjtemé-
nyének felbomlásáról.1 Ezen írás ennek bővebb tárgyalása: további érdekességek-
kel szolgál és számos részletet kíván tisztázni.

Egy műgyűjtemény felbomlásának számtalan közvetlen, illetve közvetett oka 
lehet. A közvetlen, vagy a gyűjtő személyéhez köthető, amikor egy gyűjtemény 
anyagi okokból, a gyűjtő érdeklődésének megváltozásából vagy halála miatt 
 forgácsolódik szét. A közvetett, vagy külső körülmények miatti gyűjtemény- 
feldarabolódásnak társadalmi, történelmi vagy politikai okai lehetnek. A 20. szá-
zad során Magyarországon (és másutt) több alkalommal is érintette a magán mű-
gyűjtők tevékenységét, kollekcióik életét/alakulását a két világháború, a gazdasági 
válság, a háborúk alatti és azokat követő illetéktelen fosztogatások, eltulajdoní-
tások, majd a szocializmus. Mindezen körülményeknek több, kimagasló értéket 
képviselő gyűjtemény esett áldozatul, így a Delmár-gyűjtemény is. 

A gyűjtő, a cégtulajdonos-vállalkozó dr. Delmár Emil 1900 körül kezdte meg 
gyűjteménye létrehozását, gyarapítását, előbb a keleti,2 majd a közép- és újkori 
európai iparművészet3 és szobrászat4 kiemelkedő alkotásaira koncentrálva. Folya-
matos kapcsolata kora gyűjtőivel, számos muzeológussal kollekciójának összeté-
telére is nagy hatással volt. Emellett közéleti szerepet is vállalt a Múzeumbarátok 
Egyesületének tagjaként,5 és számos műalkotást ajándékozott közgyűjtemények-
nek. Delmár művészettörténeti tevékenysége is jelentős, az 1930-as évektől kez-
dődően több tanulmánya jelent meg angol és német nyelven, és egy könyvet is 
megjelentetett „Középkori magyar emlékek Svájcban” címmel.6 1905-től egészen 
1947-ig gyűjteménye darabjai időszakos kiállítások rendszeres vendégei voltak 
mind Magyarországon,7 mind külföldön.8 Delmár több évtizeden átívelő gyűjté-
si tevékenységének megtorpanása, mely a gyűjtemény felbomlásához vezetett, az 
1930-as évek második felében kezdődött.

1938-ban a berni Kunstmuseum kiállítást szervezett Delmár Emil műtárgyai-
ból (1. forrás).9 Az egyelőre nem tisztázott, hogy Delmár „csak” a kiállítás, illetve 
a múzeum igazgatójához, Conrad von Mandachhoz fűződő barátsága kedvéért 

1 Rózsavölgyi, 2009. 
2 Közel- és távol-keleti szobrok, ékszerek, fali festmények stb.
3 Szőnyegek, bútorok, ötvöstárgyak, miseruhák stb.
4 Főként német és itáliai alkotások.
5 Az egyesület 1926-ban Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesületére változtatta nevét, ennek 

Delmár alelnöke volt.
6 Denkmäler des Ungarischen Mittelalters in der Schweiz. Budapest, 1941. Kétnyelvű kiadvány. 
7 Főként az Iparművészeti Múzeumban. Ld. bővebben: Rózsavölgyi, 2010. 177–181.
8 Ld. 1., illetve 7. jegyzet.
9 Kunst und Kunstgewerbe. Sonderausstellung. Kunstmuseum, Bern, 1939/1940.
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vitte-e külföldre gyűjteményének darabjait, vagy tudatosan, egyfajta előérzettől 
vezérelve, zsidó származása miatt próbálta a világháború pusztítása elől minél 
biztonságosabb helyre juttatni. Mindenesetre a berni adattárban talált dokumen-
tumok több szempontból megvilágítják ezt az időszakot (2. forrás), a gyűjtemény 
sorsát, így a forrásanyag segítségével rekonstruálható a gyűjtemény felbomlása 
is. Az Iparművészeti Múzeum adattárában, hazai levéltárakban és más külföldi 
múzeumokban, például a clevelandi Museum of Artban őrzött iratokkal együtt 
teszik lehetővé a széleskörű vizsgálatot, kutatást. Míg a gyűjtemény kialakulása 
nehezen rekonstruálható és szinte csak adatfoszlányok állnak rendelkezésre, ad-
dig – bizarr módon – a források, levelezések alapján a széthullásáról szinte töké-
letes képet alkothatunk.

A berni dokumentumok alapján tudjuk, hogy gyűjteménye egy részére  Delmár 
1938. november 28-án kiviteli engedélyt kapott Bernbe gróf Zichy Istvántól, az 
Országos Magyar Történeti Múzeum főigazgatójától.10 A kiállítást a katalógus 
alapján 1939–40-ben rendezték meg,11 majd utána folyamatosan meghosszab-
bították a tárgyak kiviteli engedélyét, évente többször is.12 Ez részben a háborús 
 veszély miatt, mely a szállításnál komoly gondokat okozhatott volna, részben  pedig 
a Kunstmuseum kifejezett kérésére történt (3. és 4. forrás). A berni múzeum mal 
való rendszeres levelezésből tudjuk, hogy Delmár az 1938–1941 közötti években 
mikor és hol tartózkodott Európában, ismerjük a Svájcba került tárgyak listáját, 
a kiállításhoz kapcsolódó tennivalókat: műtárgyak szállítását, csomagolását, el-
helyezését, biztosítását, a katalógus számára róluk készítendő fotókat, a múzeumi 
térben való elhelyezésüket, a vámügyet, a számlák kifi zetését stb.13

Delmár 1941. május 19-én Bernben meghatalmazta14 Budapesten tartózkodó 
rokonát, dr. Popper Lászlónét, hogy nevében járjon el műtárgyai kiviteli engedé-
lyével (vámügyével) és egész magyarországi vagyonával kapcsolatban felmerülő 
bármilyen jogi ügyben. Delmár 1941 októberében hagyta el Európát,15 és végül 
az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. A műtárgyakat a berni múzeum 
eközben folyamatosan kiállította, egy részüket pedig becsomagolva a berni vám-
mentes övezetben tartották. Delmár végül több részletben Svájcból az Egyesült 
Államokba szállíttatta műtárgyait.16 Érdemes megemlíteni, hogy még az 1930-as 
években adta kölcsön a gyűjtő a bécsi Staatliches Kunstgewerbemuseumnak isz-
lám textilgyűjteményét, melyet 1938-ban visszakért a múzeumtól. Pontosan nem 
tudni, hogy ezek mikor érkeztek Svájcba, de 1947 során kiállítást rendeztek a 

10 Ausstellung Sammlung Dr. Delmar Budapest, 1939/1940 (iratanyag). Kunstmuseum, Bern. 
Adattár. Jelzet nélkül.

11 Ld. 9. jegyzet.
12 A kutatás ezzel kapcsolatban még folyik, ezért hiteles adatok még nem állnak rendelkezésünk-

re.
13 Ld. 10. jegyzet.
14 Ld. 10. jegyzet. A meghatalmazás magyarul: VII. 180. Cégbíróság. Fleischmann Antal, Cg 

5236, Budapest Főváros Levéltára. 210–211. Innen ismerjük a meghatalmazás megírásának 
időpontját. 

15 Ausstellung Sammlung Dr. Delmar Budapest, 1939/1940 (iratanyag). Kunstmuseum, Bern. 
Adattár. Jelzet nélkül. 1941. október 20. Lisszabon.

16 1945. szeptember 15-én és 1947. december 18-án „indultak” a szállítmányok. Ld. a 10. jegyze-
tet is.
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darabokból,17 így ezek csak a harmadik szállítmány műtárgyai között érkeztek 
meg 1948-ban New Yorkba (6. forrás).18 A műtárgyak egy részét a múzeum mű-
kereskedőknek küldte el eladás céljából, melyre Delmár hatalmazta fel őket, így 
Kölnbe a Lempertz- (8. forrás) és New Yorkba a Blumka Aukciósházba. Hálája 
jeléül Delmár két szobrot adományozott a múzeumnak: a Szent Püspököt adójó-
váírás során és a Szent Flóriánt ábrázoló faszobrot (9. forrás).19 

Az Egyesült Államokba megérkezett műalkotásokat Delmár jórészt eladta 
amerikai múzeumoknak: a clevelandi Museum of Artnak Raphael Stora műke-
reskedőn keresztül (5. és 7. forrás), a washingtoni Dumbarton Oaks Collection-
nek és a bostoni Museum of Fine Arts-nak. Delmár halála után pedig végrende-
lete végrehajtói a még a berni múzeumban levő műtárgyakat a londoni Sotheby’s 
Aukciósház segítségével értékesítették. Magángyűjtőkhöz is kerültek alkotások, 
ám arról egyelőre nincs tudomásunk, hogy Delmár mit tartott meg magának 
gyűjteményéből, így a külföldre került műalkotások töredékének ismert csak je-
lenlegi őrzési helye. 

A teljességhez hozzátartozik, hogy ezzel párhuzamosan a Magyarországon 
maradt gyűjteményrész 1940, illetve 1944 során a Magyar Történeti Múzeum 
Iparművészeti Tárában lett letétbe helyezve.20 A fentebb már említett meghatal-
mazással Delmár megbízottja és egyben rokona 1947 és 1948 során számos tárgy 
kiadását kérte a múzeumtól. Delmár Emil egyik levele, melyet Voit Pálnak, az 
Iparművészeti Múzeum főigazgatójának írt 1948-ban,21 híven tükrözi a gyűjte-
mény felbomlásának sajnálatos okait: „…Vagyoni viszonyaim a háború folyomá-
nyaképp lényeges változáson mentek át. Ami régente a gyűjtő szenvedélye volt, az 
most egyedüli vagyonom. Megélhetésemet és rokonaim támogatását biztosítandó 
a következő műtárgyaimra kérek kiviteli engedélyt…”. A levélrészletből egyértel-
művé válik, hogy a gyűjtemény felbomlása végső soron nem azért történt, mert az 
egyes műtárgyak különböző országokban voltak – hiszen így is Delmár tulajdo-
nát képezték –, hanem azért, mert Delmár Emil kénytelen volt megválni tőlük.

A múzeumban letétként maradt műtárgyak sorsa külön tanulmányt érdemel-
ne, összefoglalóul csak annyit jegyeznénk meg, hogy ezek egy része jelenleg több 
múzeum, illetve Delmár magyarországi örököseinek tulajdonában található. 

A kiragadott források rávilágítanak a gyűjtemény felbomlásának folyamatára, 
ennek okaira, és bepillantást engednek a második világháború alatt a háttérben 
húzódó eseményekre, folyamatokra, melyek nemcsak a művészettörténet, hanem 
más történettudományi terület érdeklődésére is számot tarthatnak. 

17 Altislamische Stoff e des 9–12 Jahrhunderts. Ausstellung. Kunstmuseum Bern, 1947. szeptem-
ber 13–november 9.

18 1948. április 27-én. A textileket a clevelandi Museum of Artnak adta el Delmár, valószínűleg 
1951 folyamán. Erről tanúskodik egy levél, melyet Delmár küldött a Kunstmuseumnak New 
Yorkból 1952. január 6-án. Ld. 10. jegyzet.

19 1949-ben a múzeum értékesítette a Pia antikvitáson keresztül.
20 Iparművészeti Múzeum, adattár. Delmár Emil letéti iratanyaga. Jelzet nélkül.
21 Ld. 20. jegyzet.
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Források

1.

A berni Kunstmuseum levele dr. Delmár Emilhez
Bern, 1938. szeptember 23.

(Kunstmuseum, Bern, jelzet nélkül)

A múzeum örömmel fogadja Delmár gyűjteményét, mellyel sajátjukként fognak bánni.

()22

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ich bestätige Ihnen den Empfang Ihrer Zuschrift vom 21. ds. Nebst zwei Beila-
gen und danke Ihnen herzlich für die uns bewiesene Sympathie. Vir freuen uns 
Ihre schöne Sammlung in unserem Museum aufstellen zu können und wissen 
Ihre Opferwilligkeit fi nanzieller Art gebührend zu schätzen. Ich hoff e, dass sich 
die internationalen Vorkommnisse der Uebersendung Ihrer Kunstwerke nicht 
in den Weg stellen werden. Wir werden Ihr Kunstgut mit ebensolcher Sorg-
fältig keit behandeln, wie unsere eigenen Kunstwerke. Immerhin muss ich Sie 
 darauf aufmerksam machen, dass wir im Falle höhere Gewalten eintreten sollten 
(Krieg usw.) jede Verantwortung für den Bestand der uns anvertrauten Kunst-
werke  ablehnen müssten. Zum § 2. Ihrer geschätzten Zuschrift nehme ich an, 
dass Ihre Versicherung jeden Schaden im Falle von einer euersbrunst und von 
Wasser schaden decken würde und dass die einzelnen Werte genau für jedes aus-
geliehene Werk darin bezeichnet sind. Es wäre in Ihrem Interesse, dass Sie uns 
eine Abschrift Ihrer Versicherungs-Police zukommen lassen, weil wir zwar keine 
Verantwortung Ihnen gegenüber übernrhmen, aber doch im Schadensfalle über 
die Höhe der Verluste orientiert sein sollten.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Für das Kunstmuseum Bern
Der Konservator

22 Címzés (dr. Delmár Emilnek).
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2. 

Dr. Delmár Emil levele 
a berni Kunstmuseum igazgatójának23

Párizs, 1939. március 26.
(Kunstmuseum, Bern, jelzet nélkül)

Delmár a kiállításról ír a politikai helyzet kapcsán és felajánlja ajándékként Szent 
Flóriánt ábrázoló szobrát. 

Sehr Verehrter Herr Professor!

Auf Ihren w. Brief in Bezug auf Eröff nung der Ausstellung zurückkommend, 
wäre diese für mich, ind ich glaube auch für Sie eine wichtige Angelegenheit, und 
wäre es schade, wenn sie nach so viel Arbeit u. Opferwilligkeit beiderseits, nicht 
zu Stande käme.

Die Sicherheit meines Eigentums, ist zwar nur meine Sache, ich habe aber von 
Anfang an so viel Verständnis, verehrter Herr Professor, bei Ihnen gefunden, dass 
ich überzeugt bin, dass Sie mein diesbezügliches Interesse würdigen.

Ich suche die beiden Standpunkte, u. zw. Ermöglichten der Ausstellung und 
Sicherheit d. Eigentums in Einklang zu bringen, und bin nach reifl ichen Ueber-
legung zu folgendem Ergebnis gelangt. 

Niemand kann wissen, auf welches Land die deutsche Politik sich demnächst 
richten wird. Die Wahrscheinlichkeit spricht für den Osten: meine Heimat, 
 Rumänien, Polen. – Es steht daher der Eröff nung nichts im Wege.

Sollten Sie, oder ich später einmal der Meinung sein, dass eine Gefahr drohe, 
kann die Ausstellung wann immer geschlossen werden. – Falls hierdurch dem 
Museum ein Schaden entsteht (unverkaufte Kataloge etc), werden sie durch mich 
ersetzt.

Ausserdem mache ich dem Museum die Holzstatue d. heil. Florian v. Jakob 
Russ zum Geschenk, wenn ich durch zeitgemässe Fürsorge seitens des Museums 
wieder in den unbeschädigten Besitz meiner Sachen gelange. – Selbstredend ge-
hen Verpackung und Fracht sowie event. Begeleitung auf meine Kosten u. Risiko. 

Im Falle der vorzeitigen Schliessung der Ausstellung halte ich also das Muse-
um schadlos, jedes Risiko u. Spesen gehen zie Sie schreiben zu meinen Lasten, 
und ist das Museum daran interessiert, dass ich vor Schaden bewahrt werde.

Sollte nur der keicht versendbare erste Teil gerettet werden werde ich dem 
Museum auch meine Erkenntlichkeit beweisen. 

Ich hoff e, dass dieser Vorschlag Ihre w. Zustimmung erlangt, u. erwarte ich 
gerne Ihre werte Entscheidung.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichten Hochachtung.
sig. E. Delmar.
Wohin die Sachen im Ernstfalle gesandt werden sollen lässt sich zw. Im Vorhinein 
nicht sagen, die Nähe der franz. Grenze spricht aber für Frankreich.

23 Conrad von Mandach.
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3.

Dr. Delmár Emil levele a berni Kunstmuseum igazgatójának
Budapest, 1940. január 19.

(Kunstmuseum, Bern, jelzés nélkül)

Delmár Emil műtárgyai kiviteli engedélyének meghosszabbításához igazolást kér a 
berni Kunstmuseumtól.

()24

Sehr Verehrter Herr Professor!

Soeben erhalte ich die Information, dass die Ungar. Nationalbank im Prinzip be-
reit ist, den Termin der Ausfuhrbewilligung meiner in Bern befi ndlichen Kunst-
gegenstände zu verlängern. Ich muss nur beweisen, dass ich dieselben nicht ver-
kauft habe. Hierzu genügt sine Bestätigung seitens des Museums, dass die dem 
Museum übergeben Gegenstände sich auch derzeit dort befi nden.

Für die Vorweisung dieser Bestätigung habe ich bis zum 1. Feber zu sorgen. 
Da die Postverbindung derzeit infolge Schneefall, Censur etc. sehr langsam ist, 
möchte ich Sie höfl . ersuchen mir diese Bestätigung möglichst postwendend zu 
schicken, u. zwar entweder in Form einer Abschrift der seinerzeitigen Bestätigun-
gen, oder der Einfachkeit halber vielleicht auf einem KatalogExemplar vermerkt 
in Form von ungefähr folgender Klausel:

„Das Kunstmuseum bestätigt, dass die im Katalog /oder Duplikat Empfangs-
bestätigung/ angeführten uns von Dr. E. Delmár am x., ten als Leihgabe überge-
benen Gegenstände sich auch derzeit in der Verwarung des Museums befi nden.”

Ich hoff e, dass der möglichst umgehenden Erledigung meines Ansuchens 
nichts im Wege steht, und verbleibe mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen.

Hochachtung,
Dr. E. Delmar25

Herrn Professor C. v. Mandach 
Kunstmuseum Bern

24 Delmár Emil neve és címe.
25 Delmár saját kezű aláírása.
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4.

A berni Kunstmuseum igazgatójának levele 
dr. Delmár Emilhez

Bern, 1940. szeptember 7.
(Kunstmuseum, Bern, jelzés nélkül)

A múzeum kéri Delmárt, hogy műtárgyainak kiviteli engedélyét hosszabbíttassa meg 
egy évvel. 

Herrn Dr. Delmar
Hotel du Glacier, Grindelwald

Sehr geehrter Herr Doktor,

Angesichts der tatsache, dass die Ihnen von der ungarischen Nationalbank erteil-
te Bewilligung zur Belassung Ihrer Kunstsammlung in unserem Museum am 30. 
September nächsthin ausläuft, möchten wir Sie hiemit dringlich ersuchen, diese 
Bewilligung noch um ein weiteres Jahr verlängern zu lassen, da es unser grosser 
Wunsch ist, Ihre Sammlung weiterhin bei uns auszustellen und damit der öff ent-
lichen Besichtigung zugänglinh zu machen. Wie Ihnen bekannt, musste das Mu-
seum infolge der politischen Ereignisse während längerer Zeit geschlossen werden 
und auch sonst lagen zeitweise unvorhergesehene Umstände vor, die es uns nicht 
erlaubten, die Sammlung in der Weise zur Scau zu bringen, wie sie es verdien-
te und wie wir es allgemein gewünscht hätten. Ursprünglich war ja  gemeinsam 
eine zweijährige Ausstellung Ihrer Sammlung geplant, was auch in der Aufschrift 
des eigens zu diesen Zwecke ausgearbeiteten Kataloges zur Aeusserung gelangt 
war. Infolge des Krieges konnte leider bisher dieser Zweck nicht erreicht werden. 
Auch wären natürlich die mit der Ausstellung der Sammlung und der Ausgabe 
des Kataloges verbundenen Spesen nicht gedeckt, wenn Sie gezwungen wären, 
diese Sammlung schon Ende dieses Monats zurückzuziehen. Es sind aber in der 
Hauptsache nicht fi nanzielle Ueberlegungen, die uns veranlassen, Sie zu bitten, 
Ihre Sammlung auf ein weiteres Jahr hinbei uns zu belassen, sondern in erster 
Linie der hohe künstlerische Wert, den wir ihr beimessen. So hatte der Ordina-
rius der Universität Bern für Kunstgeschichte, Herr Professor Dr. Hahnloser, der 
zugleich Mitglied unserer Direktion ist, im Verzeichnis der Vorlesung über die 
Werke Ihrer Sammlung angekündigt, die dann leider, weil die Sammlung demals 
nicht ausgestellt gleiben konnte, verschoben werden musste. Herr Prof. Hahn-
loser gedenkt nun, diese Vorlesung im kommenden Wintersemester 1940/41 
nachzuholen und es wäre ihm natürlich ausserordentlich peinlich, wenn er sie 
ein zweites Mal absagen müsste. Er hoff t auch, dass diese Vorlesung Anregung 
zur Wissenschaftlichen Bearbeitung einzelner Stücke Ihrer Sammlung sein wird. 
Damit das möglich ist, muss natürlich die Sammlung noch mindestens ein Jahr 
hier bleiben und ausgestellt werden können.
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Wir hoff en sehr, dass es Ihnen gelingen wird, von der ungarischen National-
bank die geforderte Bewilligung zu erhalten, und wir danken Ihnen zum voraus 
für Ihre dahin gehenden Bemühungen.

Mit Hochschätzung.
Für die Direktion des Kunstmuseums Bern der Präsident
der Konservator 

5.

R. Stora műkereskedő levele Helen S. Foote-nak,
a clevelandi Museum of Art-ba26

New York, 1947. május 27.
(Cleveland, Museum of Art, 48.359-es leltári számú 

műtárgyhoz tartozó irat)

Delmár Emil műtárgyainak eladása a múzeum számára.

()27

Dear Miss Foote,

Mr. Milliken28 asked me to let you know that I am shipping to the museum two 
plaques: one in bronze by Ludwig Krug, signed L. K., and dated 1515, repre-
senting Adam and Eve. On the reverse is the date 1518, which is the date of the 
casting. (…) Th e other plaque is made of Kehlheimer stone, and representing: 
Christ at the Mount Olives, by Adolf Daucher (Augsburg, beginning of the 16th. 
century).

(…)
It is understood with Mr. Milliken that I am sending you these pieces with the 

arrangement that the defi nite purchase will not be made before eight (8) months 
from now. Dr. Emil Delmar, the owner, has agreed to wait until that date for 
your answer.

(…)
Believe me,
Yours truly,
R. Stora29

26 A clevelandi Museum of Art szíves közlése alapján.
27 Stora címe, alatta a múzeumé.
28 A clevelandi Museum of Art második igazgatója volt 1930 és 1958 között.
29 Raphael Stora saját kezű aláírása.
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6.

Dr. Delmár Emil levele a berni Kunstmuseumnak

New York, 1948. május 9.
(Kunstmuseum, Bern, jelzés nélkül)

Delmár a New Yorkba szállíttatott műtárgyaival kapcsolatosan ír, illetve, hogy mik a 
szándékai a Bernben maradt műalkotásokkal.

(…)30

Sehr Verehrter Herr Professor,

Vielen herzlichen Dank für Ihren w. Brief vom 23 April datiert, aber erst vor-
gestern hier eingetroff en, ebenso für die liebenswürdige Erledigung meiner Bitte 
bezügl. einer neuerlichen Sendung.

(…)
Bez. der Tonschalen und der Porzellanvase möchte ich, da alle 3 Stücke be-

schädigt sind, womöglich die Sachen in der Schweiz verkaufen. Ein hiesiger 
Händler fährt über Sommer dorthin; wäre es möglich dass er diese Stücke dort 
besichtigt? Auf jeden Fall will ich trachten Ihrem genäusserten Wünsch nach-
zukommen.

(…)
E. Delmár31

7.

Dr. Delmár Emil levele Mr. Millikennek, 
a clevelandi múzeum igazgatójának32

1953. szeptember 28.
(Cleveland, Museum of Art, 53.286-os leltári számú 

műtárgyhoz tartozó irat)

Delmár Emil volt műtárgyairól ír, melyeket a clevelandi múzeum őriz.

„… I was very happy to know that the Hagenauer Christ on the Pillory, one of my 
favourite pieces, will have a lasting place in your museum, especially since such 
an important part of what I was able to save from my collection is now there…”33

30 Levél kelte, Delmár Emil címe.
31 Delmár Emil saját kezű aláírása.
32 A clevelandi Museum of Art szíves közlése alapján.
33 Bővebben ld. 7. jegyzet. 
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8.

Dr. Delmár Emil levele a Kunstmuseum igazgatójának, 
Max Hugglernek

Bécs, 1956. augusztus 19.
(Kunstmuseum, Bern, jelzés nélkül)

Delmár kéri néhány faszobra becsomagolását és elküldését, illetve ajándékozásról is 
szó esik.

()34

Herrn Professor Dr. Max Huggler35

Kunstmuseum, Bern

Sehr geehrter Herr Professor,

Ich habe eine ergebene Bitte an Sie bez. der in Ihrem Depot befi ndlichen Kunst-
werke aus meinem Besitz. Bevor ich die Bitte ausspreche, muss ich um Ihre güti-
ge Nachsicht bitten die Gastfreundschaft Ihres Museums so lange in Anspruch 
genommen zu haben.

Ich möchte Sie ersuchen die folgenden Holzskulpturen /Nummern laut mei-
nem s. Z. Katalog der Ausstellung im Kunstmuseum/ an die Speditionsfi rma (…) 
für Kunsthaus Math Lempertz gut verpackt versenden zu lassen: 26. Auferste-
hender Christus, 27. Knieende Magdalena, 29. Stehende Magdalena, 30. Relief, 
Enthauptung Johannes d. T.

Ich nehme an, dass die Kisten in denen die Stücke ankamen noch vorhanden 
und brauchbar sind. Falls nicht, so bitte ich solche anfertigen zu lassen, und mir 
die Kosten zwecks Begleichung mitzuteilen.

Die Firma Lempertz teilte mir mit, dass sie die Objecte im September in Hän-
den haben muss falls sie zu ihrer November-Auktion eingeteilt werden sollen. Da 
ich Lempertz, sowie den Spediteur verständigen muss, wäre ich Ihnen besonders 
dankbar für eine Mitteilung, wann ungefähr mit der Absendung zu rechnen ist.

Ich habe s. Z. bereits die Holzskulptur No. 28 St. Florian, dem Museum zum Zei-
chen meiner Anerkennung gewidmet. Darf ich dem Museum noch No. 28 Heiliger 
Bishof, Schule Hans Leinberger als weiteres Zeichen meiner Dankbarkeit widmen?

Bez. der noch verbleibenden 3 Stücke: Marmorbüste eines bärtigen Mannes, 
Venedig, 16. Jhdt, warscheinlich Tintoretto, etwa 20 jahre vor dem Selbstportrait 
im Louvre, sowie die 2 persischen Schalen werde ich mir erlauben im Laufe des 
Winters Ihnen zu schreiben.

()36

E. Delmár37 

34 Delmár Emil címe.
35 Svájci származású művészettörténész, a berni egyetem professzora. A berni Kunstmuseum 

igazgatója volt 1944-1965 között.
36 Elbúcsúzás.
37 Delmár Emil saját kezű aláírása.
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9.

Dr. Delmár Emil levele a berni Kunstmuseum igazgatójához

1956. december 25.
(Kunstmuseum, Bern, jelzés nélkül)

Delmár Emil egy szobrot ajándékozna a berni Kunstmuseumnak, melyet leírna az 
adójából.

Sehr verehrter Herr Professor,

Ich habe sehr bedauert Sie anlässlich meines kurzen Aufenthaltes in Bern nicht 
angetroff en zu haben. Für das nahende neue jahr erlaube ich mir meine besten 
Wünsche für Sie und Ihr Museum auszusprechen.

Ich hätte auch eine Bitte. Bei Anfang des Jahres habe ich meine Steuererklä-
rung in USA abzugeben. Ich habe zwar kein Einkommen, und lebe vom Verkauf 
meiner Sammlung, aber auch dies ist hier steuerpfl ichtig. Dagegen bin ich be-
rechtigt Schenkungen an Museen in Abzug zu bringen, nur muss man im gege-
benen Falle eine Bestätigung und Bewertung seitens des Museums beibringen 
mit kurzer Beschreibung des Objectes. Darf ich mir die Bitte erlauben mir eine 
solche Bestätigung bez. der Ihrem Museum geschenkten Holzskulptur „Heiliger 
Bischof, Schule d. Hans Leinberger, Niederbayerisch Anf. 16. Jahrhundert” gü-
tigst senden zu wollen?

Als Bewertung würde ich Sw. Frcs. 1200,- vorschlagen, das meinem Einkaufs-
preise entspricht.

Mit dem Ausdruck meiner besonderen Wertschätzung.

Ihr ergebener
Dr Emil Delmar38 

38 Delmár Emil saját kezű aláírása.
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