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Ivánkay Kálmán és családja hagyatéka
A Soproni Múzeumnak 2014 tavaszán lehetősége adódott, hogy egy jómódú soproni polgárcsalád
hagyatékát megvásárolhassa. A múzeum tavaly önerőből sikeresen megvásárolta az eladásra
felkínált bútorok nagy részét: biedermeier ülőgarnitúrát, 2 db. egyajtós ruhásszekrényt, 3 db
vitrint, átalakított ágyat és székeket, altdeutsch étkezőasztalt székekkel, 2 db trónszéket.
Dícséretre méltó, hogy az örökösök a fennmaradó tárgyak eladása kapcsán is a múzeumot
helyezték előtérbe, fontosnak tartották, hogy a hagyaték Sopronban maradhasson, a Soproni
Múzeum gyűjteményében. Ez a hozzáállás sajnos már egyre ritkább, ezért a közgyűjteményeknek
egyre nehezebb hozzájutni teljes jómódú polgári hagyatékokhoz.
A család:
A család eredetileg Bajorországból vándorolt ki a 17. században. Meghatározó személye Khrendl
Kálmán volt, 1890. március 13-án született Sopronban. A budapesti Műegyetemen szerzett
mérnöki diplomát. Sopronba visszatérve rövidesen saját vállalkozásba kezdett. Több soproni
lakóház tervezése és kivitelezése fűződik nevéhez, így ő tervezte és építette a Vörösmarty utca 7.
szám alatti saját lakóházát is. Többek között részt vett a Soproni Sörgyár és a Petőházi Cukorgyár
rekonstrukciójában. Cége végezte Sopron jelentős részének csatornázási munkáit, fénykorában a
város egyik legnagyobb virilistája volt.
1918. szeptember 8-án házasodott össze Riedl Margit Erzsébettel, akitől két gyermeke született:
Margit 1920-ban és Kálmán 1922-ben. A soproni társadalmi élet meghatározó alakja volt, így
komoly barátságot kötött a műgyűjtő és műkereskedő Storno Pállal, akinek hatására ő is elkezdett
antik tárgyakat gyűjteni. (Sajnos a gyűjtemény jelentős része a II. világháborút követően
megsemmisült.) Feleségeik is kitűnő barátnők voltak.
Mindkét világháborúban teljesített katonai szolgálatot, több - majdnem végzetes - sebesülést
szenvedett. Hősies helytállásáért vitézi kitüntetést kapott, ekkor hagyta el a Kherndl nevet és csak
nemesi előnevét (Ivánkay) használta. Fia már Ivánkay Kálmán néven szerzett műegyetemi
diplomát.
A II. világháborút követően cégét, házát, a Lővérekben található nyaralóját, valamint szinte
minden értékét államosították, mindössze minimális nyugdíjat kapott. Őt és feleségét halálukig
tulajdonképpen a velük élő lányuk tartotta el. Ivánkay Kálmánként 1970-ben hunyt el Sopronban.
Kherndl Kálmán nagyapjának testvére volt a híres mérnök és műegyetemi tanár, Dr. Kherndl
Antal.
A hagyaték megvásárlása
A Soproni Múzeum 1867, megalakulása óta gyűjti a város és környéke területén található képzőés iparművészeti tárgyakat, alkotásokat, különös tekintettel a polgári hagyatékokra.
Korábban, az akkor még nagy számban fellelhető barokk bútorok kerültek az intézmény
gyűjteményébe, később a 19. századi anyag is szép számmal gyarapodott. Azt mondhatjuk, hogy
klasszicista bútorokból, és a biedermeier kor anyagából egységes, sokrétű anyag áll
rendelkezésre. Nem mondható el ez a 19. század második felének anyagára. A 19. század közepe
utáni anyagunk esetleges, hiányos. Pedig ez az időszak az újkori városi polgári lét egyik
fénykora. A gazdasági fejlődés, a polgári gondolkodás a lakáskultúrában is megnyilvánult.
A közép- és nagypolgári családok belvárosi lakásaikat és újonnan épült palotáikat igyekeztek
korszerű bútorokkal berendezni.
A Soproni Múzeumnak egyik fontos koncepciója, hogy időről- időre, korszakonként
keresztmetszetet tudjon nyújtani a városi polgárság lakásviszonyairól, lakáskultúrájáról.
A most megvételre felajánlott gyűjtemény-együttes éppen ezért fontos számunkra.

Néhai Ivánkay Kálmán hagyatéka három generáció anyagát öleli fel. 2014-ben a múzeum
önerőből megvásárolt a bútoranyag nagyobb részét, melyben találhatók biedermeier, barokkizáló
romantikus, és ónémet stílusú bútorok is. Több vitrin, szék, asztal, tálaló és ágy is.
A 2015-ben beadott pályázatunkon keresztül pedig sikerült 2016 tavaszán megvásárolni a
hagyaték fennmaradó eladásra kínált tárgyait. A pályázatban bemutatott tárgyegyüttest
hiánytalanul megvásároltuk a támogatási szerződésben meghatározott célnak és feltételeknek
megfelelően.
A tárgyak először 12/2016 gyarapodási számon kerültek nyilvántartásba a Soproni Múzeumba,
majd darabonként egyedi leltári számukat is megkapták.
A vásárlásra javaslatot tevő és azt lebonyolító muzeológusok:
Kiss-Lukács Melinda, Nemes András művészettörténészek (Soproni Múzeum)

Megvásárolt tárgyak listája, adatai:
Wosinski Kázmér: Anya gyermekével
Papír, pasztell
Leltári szám: Kp.2016.204.1
Méret: 90×83 cm
Ár: 70.000 Ft
Állapot: A blondel keret javításra szorul, jobb
felső és bal alsó sarka kopott. Üveg cserére szorul
Wosinski (Woschinszky) Kázmér festőművész (1895-1967).
Tanulmányait egy rövid ideig a bécsi Képzőművészeti
Akadémián folytatta. Kedvelt technikája az akvarell volt.
Korán kialakította sajátos, könnyed művészi stílusát,
színeinek harmóniáját. Képeit a Fertő tó, annak milliónyi
színe, a halászok élete, a nádtenger ihlette. Másik ihletője
Balf volt, festett egy sor képet a kocsmában táncoló
lányokról és legényekről, lakodalmakról, parasztbálokról. A
bibliai témák is foglalkoztatták, a Szent család, a Három
királyok látogatása és a Kisjézus születése. A balfi,
sopronhorpácsi és a kópházi templomban és a soproni Szent
György-dómban is dolgozott falképeken.
A Soproni Múzeum csupán néhány akvarell őriz a
művésztől, munkásságának bemutatása hiányos.

Kokál Károly: Csendélet
Vászon, olaj, blondel keretben
Leltári szám: Kp.2016.205.1
Méret: 62×50 cm
Állapota: kitűnő
Ár: 90.000 Ft
Soproni festőművész, a 20. század első
felében, a Soproni Képzőművészeti Kör
tagja, , munkái kevésbé ismertek, főleg
soproni magántulajdonban találhatók. A
Soproni Múzeum egy olajfestményét őrzi.
Hiánypótló jelentőségű.

Kokál Károly: Soproni utcarészlet
Vászon, olaj
Leltári szám: Kp.2016.206.1
Méret: 32×26 cm
Állapota: ép, tisztítást igényel
Ár: 40.000 Ft

Ismeretlen művész
Bánfalvi kolostor látképe, 1862-1890 között
készült
Leltári szám: Kp.2016.207.1
Méret: 40×31 cm
Állapot: ép, kereten kissé kopott az aranyozás
Ár: 50.000 Ft
Eddig ismeretlen látkép, jelentős helytörténeti
értékkel bír

Blondel keretben metszet, mitológiai jelenet (18. sz.
vége)
Leltári szám: Kp.2016.208.1
Mérete: 25×29 cm
Állapota: a keret egyik sarka kissé sérült, ezen kívül jó állapotú
Ár: 45.000 Ft

Metszetek: Mennybemetel, Háromkirályok
imádása, 18. század vége
Leltári szám: Kp.2016.209.1-2
Méret: egyenként 25×36 cm
Állapot: ép
Ár: 10.000 Ft (2 db)

Metszet: Patkolókovács, 19. század
Alkotó: Berlin, F Sala & Co
Leltári szám: Kp.2016.210.1
Méret: 47×59 cm
Állapota: ép, a keret aranyozása kissé kopott
Ár: 25.000 Ft

Festett üvegképek, historizáló,
neoreneszánsz stílusú
jelenetekkel
19. század vége - 20. század
eleje
Ismeretlen alkotó
Leltári szám: Kp.2016.211.1-2
Méret: 18×26 cm
Állapot: ép
Ár: 20.000 Ft (2 db)

A Soproni Múzeum csilláranyaga nagyon szegényes, illetve állapotuk rossz és töredékes, ezért
különösen hiánypótló jelentőségű darabja lettek az iparművészeti gyűjteményben. Előzetes
terveink szerint a korábban megvásárolt bútordarabok mellett e csillárok is szerepet kaphatnak a
kibővített enteriőr-kiállításban.
6-karú csillár
Leltári szám: Ip.2016. 5.1
19. sz. vége, 20. század fordulója,
fém, üveg lógókkal, elektromosra átalakítva
mérete: magasság. 100 cm, átmérő 70 cm
Állapota: Egyik gyertyatartója csorba
Ár: 90.000 Ft

19. századi festett 6-karú csillár
Fa, fém és textil
elektromosra átalakítva
Leltári szám: Ip.2016.3.1
Méret: magasság: 130 cm, átmérő: 80 cm
állapota: néhol kissé kopott a festés
Ár 300.000 Ft

13-karú csillár
19-20 század fordulója, fém, üveg lógókkal
elektromosra átalakítva
Leltári szám: Ip.2016.4.1
Méret: magasság: 110 cm, átmérő: 80 cm
Állapota: ép,
Ár: 220.000 Ft

Kis tartó asztal 19. század vége
Márvány kőlap,
Leltári szám: Ip.2016.2.1
Méret: magasság: 68 cm, átmérő: 56 cm
Állapot: az asztallap felújítást igényel, a márvány kőlap
repedt, pótlásra szorul
Ár: 30.000 Ft

Kis kerek asztal vagy állvány, esztergált, csavart lábbal,
egyszerű furnérozással
19. század
Leltári szám: Ip.2016.1.1
Méret: magasság: 74 cm, átmérő: 41 cm
Állapot: kisebb felújításra szorul
Ár: 42.000 Ft

Kazak vagy türkmén szőnyeg,
fogazottleveles, geometrikus díszítéssel
19. század vége, faliszőnyegként használt
Leltári szám: Ip.2016.6.1
Méret: 195 x 113 cm,
Állapota: kissé kopott
Ára: 30.000 Ft

Valószínűleg kazak szőnyeg,
hárommedalionos nagy geometrikus
díszítéssel, sűrű csomózású
19. század vége, faliszőnyegként
használt
Leltári szám: Ip.2016.7.1
Méret: 170 x 120 cm, fali,
Állapota: jó
Ára: 60.000 Ft

Valószínűleg kazak szőnyeg,
hárommedaillonos, nagy geometrikus
és szimbolikus díszítéssel
19. század vége
Leltári szám: Ip.2016.8.1
Méret: 175 x 100 cm
Állapota: több helyen lyukas
Ára: 25.000 Ft

Valószínűleg perzsa, medalionos
szőnyeg, rendkívül szép florális
kompozícióval, sűrű csomózású,
19. század
Leltári szám: Ip.2016.9.1
Méret: 200 x 130 cm,
Állapot: egyik sarkán kb.10 cm-es
sérüléssel
Ár: 55.000 Ft

