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Výstava

Žigmund
Bubics
biskup, umelec, donátor

V roku 2021 uplynulo 200 rokov od narodenia 
Žigmunda Bubicsa, 134 rokov od jeho menovania za 
biskupa v Košiciach, 125 rokov od udelenia čestné-
ho občianstva, a 125 rokov od jeho daru Košickému 
múzeu. 

Výstava je výstupom dlhodobej výskumnej 
úlohy „Dary a pozostalosti v prvých rokoch existen-
cie Východoslovenského múzea“. V predchádzajú-
cich rokoch sa realizovali výstavy a katalógy z pozo-
stalosti Imricha Henszlmanna. 

Aktuálna výstava predstavuje širokej verejnosti 
výber zbierkových predmetov pochádzajúcich z pr-
vých akvizícií múzea. Zo zatiaľ identifikovaných 2 757 
výtvarných diel, ktoré do múzea daroval, ide o 34 ob-
razov jeho autorskej tvorby, 2 625 grafických listov a 
99 diel maľby alebo kresby iných autorov.  

Výstava je tematicky rozdelená na tri časti. 
Prvá priblížuje túto významnú osobnosť mesta ako 
biskupa, prezentáciou predovšetkým memorabí-
lií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Koši-
ciach. V druhej časti ako umelca úplnou kolekciou 
autorských diel. V tretej časti ako zberateľa a milov-
níka umenia výberom z rozsiahlej kolekcie daru ob-
razov a predmetov umeleckého remesla. 

Významným exponátom výstavy je originálna 
listina udelenia Čestného občianstva, ktorú múze-
um získalo s finančným prispením Fondu na podpo-
ru umenia v roku 2020.
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Žigmund
Bubics
1821 – 1907

Biskup Žigmund (Zsigmond, Sigismund) Bubics 
je z mnohých dôvodov považovaný za jedného z  
tvorcov kultúrneho života na území Uhorska. Svo-
jou celoživotnou činnosťou vo veľkej miere ovplyvnil 
jeho vývoj v každom meste, v ktorom strávil nejakú 
dobu a svojou dlhoročnou prácou a úsilím prispel k 
rozvoju kultúrneho vzdelávania obyvateľov.

Život Bubicsa bol úzko spätý s rodinou Esterhá-
zyovcov. Jeho vrodený vzťah k umeleckohistorickým 
predmetom a zberateľská vášeň sa uňho naplno 
prejavili práve počas pôsobenia v tejto významnej 
šľachtickej rodine. Niektorých členov tejto rodiny 
pravdepodobne poznal už vo svojom detstve, keď-
že jeho otec Michal (Mihály) bol správcom esterhá-
zyovských majetkov v obci Ozora, kde sa Žigmund 
Bubics narodil 17. marca 1821. Jeho matka Anna, 
rodená Thanhoffer okrem Žigmunda vychovávala 
aj jeho piatich súrodencov: Karola (Károly), Michala 
(Mihály), Ľudovíta (Lajos), Máriu a Šarlotu (Sarolta). 
Základné vzdelanie získal v meste Magyaróvár (dnes 
Mosonmagyaróvár), následne študoval na gymná-
ziu v meste Sopron.1 V rokoch 1835 – 1837 navštevo-
val Kráľovskú právnickú akadémiu v meste Győr, kde 
vyštudoval odbor filozofia. Už v tomto mladom veku 
sa venoval maľovaniu obrazov, bol žiakom učiteľa 
kreslenia Jána ( János) Hofbauera v Národnej škole 
kreslenia v meste Győr.2 Tu ho v roku 1838 prijali 
do biskupského seminára. V roku 1839 pokračoval 
vo svojom štúdiu na Pázmaneu vo Viedni, v inštitú-
cii, ktorá sa považovala za miesto elitného vzdelá-
vania uhorských študentov. Po kňazskej vysviacke 
sa 22. júla 1844 stal kaplánom v meste Magyaróvár. 
Ďalším štúdiom od roku 1845 na Augustíneu v 
cisárskom meste získal titul doktor teológie.3

__________________________
1 ORTVAY, 1908, s. 2-3.
2 JUHÁSZ, 2017, s. 54 a 452; Ján ( János) Hofbauer In https://

www.gyorikonyvtar.hu/index.php?mact=Uploads,cntnt01,-
detail,0&cntnt01upload_id=70&cntnt01category=Helyisme-
reti%20gyűjtemény%20letölthető%20dokumentumai&cntn-
t01returnid=176  (18.1.2021).

3 ORTVAY, 1908, s. 3-4.

Vľavo: Fülöp László. Portrét Žigmunda Bubicsa, 1896?
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach

8 9



V roku 1848 bol vymenovaný za prefekta v diecéz-
nom kňazskom seminári v meste Győr. Svoju pozíciu 
však nemohol obsadiť, pretože inštitúciu zatvorili 
pre revolučné pomery.4 Práve v tomto nešťastnom 
období, v novembri 1848 sa stal vychovávateľom 
vnukov diplomata a politika kniežaťa Pavla (Pál) III. 
Esterházyho (1786 – 1866). S touto rodinou žil strie-
davo v obciach Eisenstadt (maď. Kismarton), Forch-
tenstein (maď. Fraknó), Eszterháza (dnes Fertőd), 
Kőszeg, Lockenhaus (maď. Léka), Pottendorf a vo 
Viedni.5 Spravoval ich rodinný archív i bohatú kniž-
nicu a neskôr, v rokoch 1884 – 1898 sa stal aj správ-
com majetkov kniežaťa Mikuláša (Miklós) IV. Ester-
házyho (1869 – 1920) a jeho otca kniežaťa Pavla IV. 
Esterházyho (1843 – 1898). Obdobie, ktoré strávil v 
tejto šľachtickej rodine, značne ovplyvnilo jeho ďalší 
život a udržiaval s ňou kontakt až do konca svojho 
života.

Sám sa venoval maľovaniu najmä idylických 
krajín a zátiší, v čom mu boli príkladom maliari ako 
Anton (Antal) Ligeti a Karol (Károly) Markó.6 Neskôr 
v rokoch 1866 – 1867 a 1873 prezentoval svoje die-
la na výstavách Spoločnosti výtvarného umenia v 
Budapešti (Budapesti Képzőművészeti Társulat) a v 
rokoch 1868 a 1871 vo Viedni. Svoje diela daroval 
zahraničným, najmä významným britským osob-
nostiam, ako aj rôznym tuzemským inštitúciám, 
napr. štyri obrazy daroval do zbierok Múzea výtvar-
ných umení v Budapešti (Szépművészeti Múzeum) a 
36 kusov do zbierok košického múzea.7  Jeho diela 
sa dostali aj do Kresťanského múzea v Ostrihome a 
do Vatikánu.8

S bratmi Esterházyovcami, Pavlom IV. (1843 – 
1898), Alojzom (Alajos, 1844 – 1912) a Antonom (An-
tal, 1851 – 1935), ktorých vychovával, cestovali po 
západoeurópskych krajinách. Navštívili Veľkú Britá-
niu (1853), Nemecko (1856), Francúzsko a Taliansko 
(1857).9 V Nemecku, najmä v Drážďanoch sa zaobe-
ral maliarstvom, študoval rôzne výtvarné diela. Prá-
ve v týchto krajinách získal prvé umelecké predmety 
do svojej zbierky. Bubics kupoval cennosti aj v zlom 
stave, tie dal ošetriť domácim reštaurátorom. Jed-
ným z reštaurátorov bol aj Brenner, ktorého poveril 
ošetrením vzácnych prírastkov, ako napr. tabuľovej 
maľby Madony s dieťaťom zo 16. storočia, ktorá je 
dnes súčasťou zbierok Múzea výtvarných umení v 
Budapešti.10

Bubics bol vysoko vzdelaný človek, okrem 
maďarčiny ovládal anglický, francúzsky a nemecký 
jazyk a ešte počas svojho štúdia si osvojil latinčinu 
a hebrejčinu.11 V čase pôsobenia u rodiny Esterhá-
zyovcov, si vo viacerých mestách prenajímal rôzne 
priestory, aby v nich mohol umiestniť svoje zbier-
ky. Neskôr ich uložil vo svojich bytoch v Budapešti 
(na adrese Főherceg Sándor utca, dnes Bródy Sán-
dor utca; v paláci Uhorskej akadémie vied). V roku 
1891 kúpil zámok Kehlburg v Tirolsku, ktorý dal v 
rokoch 1893 – 1898 zrekonštruovať a získal ďalšie 
nehnuteľnosti v jeho okolí.12 Všetky jeho byty – v Bu-
dapešti, Eisenstadte, Viedni, Kehlburgu a neskôr aj 
v Košiciach – vyzerali ako skutočné múzeá. Zbieral 
predmety rôzneho typu s historickými a umelec-
kohistorickými hodnotami, ako zlatnícke predmety, 
cirkevné predmety a oblečenie, majoliky, olejové 
maľby, akvarely, sépiové a pastelové maľby, kriedo-
vé a tušové kresby, medirytiny, drevorytiny, lepty, 
litografie, plastiky, knihy či rukopisy.13

V roku 1891 daroval Múzeu úžitkového umenia 
v Budapešti (Iparművészeti Múzeum) šestotridsaťdva 
kusov keramických predmetov zo svojich vzácnych 
zbierok. Boli to najmä fajansy a majoliky pochádza-
júce z miest Holič, Tata, Pápa.14

Bubics zastával rôzne cirkevné funkcie na bis-
kupskom úrade v meste Győr. V roku 1867 sa stal 
prísediacim Svätej stolice a od roku 1869 bol pápež-
ským komorníkom. O dva roky neskôr ho vymeno-
vali za titulárneho opáta monoštorského kláštora 
pri Komárne a v roku 1879 za ratótskeho prepošta 
a kanonika v meste Nagyvárad (slov. Veľký Varadín, 
dnes Oradea). V tomto meste sa stal riaditeľom 
kňazského seminára. Usiloval o spriatelenie a zblí-
ženie rímskokatolíckych a gréckokatolíckych štu-
dentov seminára a oživenie vlasteneckého cítenia 
najmä v rámci gréckokatolíckych bohoslužieb. Po-
čas jeho pôsobenia v tomto meste prešla budova 
kňazského seminára obnovou. Biskupskú katedrálu 
doplnil vzácnym interiérovým zariadením.15

__________________________
4	 Napló,	23.	máj	1907,	roč.	3,	č.	116,	s.	1;	Vasárnapi	Ujság,	3.	júl	

1887,	roč.	34,	č.	27,		s.	446.
5	 ORTVAY,	1908,	s.	4.;	Podľa	Szokolszkého	Bubics	14	rokov	bol	

vychovávateľom	v	rodine	Esterházyovcov	(SZOKOLSZKY,	1904,	
s. 136).

6 GAŠPAR, 2014, s. 154.
7 ORTVAY, 1908, s. 10-11.
8	 ČIŽMÁR,	2006,	s.	201.

__________________________
9	 Na	základe	výsledkov	vedecko-výskumnej	činnosti	Ivana	Havli-

ceho	vo	VSM.
10	 FEHÉR,	2004,	s.	131-132.
11	 https://mult-kor.hu/20090319_bubics_zsigmond	(25.3.2020).
12	 HÖRMANN,	2003,	s.	229-248.
13 ORTVAY, s. 10, 15.

__________________________
14	 KISS,	1963,	s.	75.
15	 Porov.:	Vasárnapi	Ujság,	3.	júl	1887,	roč.	34,	č.	27,	s.	446;	ČIŽ-

MÁR,	2004,	s.	201;	ZUBKO	–	HROMJÁK,	1998,	s.	22,	ORTVAY,	
1908,	s.	23;	BUZINKAY	P.,	2008,	s.	44.

Maľovaný krčah so štylizovaným erbom Rakúskeho cisár-
stva z pozostalosti biskupa Žigmunda Bubicsa. 
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach
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Bubics pracoval aj v Národnom múzeu v Buda-
pešti (Magyar Nemzeti Múzeum), ako kurátor grafickej 
zbierky. Bol autorom viacerých významných výstav 
v Budapešti a neskôr aj v Košiciach. Svoje zbierkové 
predmety často poskytol na charitatívne účely, pre-
zentoval ich na rôznych dobročinných výstavách. 
Nebolo to inak ani v roku 1876, keď sa stal spoluau-
torom výstavy venovanej obetiam povodní v Buda-
pešti. Charitatívna výstava sa konala v paláci grófa 
Alojza Károlyiho. Spolu so známym historikom ume-
nia, košickým rodákom Imrichom (Imre) Henszlman-
nom vydali katalóg vystavených predmetov.16

V Košiciach, biskup spolu s inými zberateľmi 
Abovskej, Šarišskej a Spišskej župy, sa rozhodli orga-
nizovať výstavu amatérskych umelcov a zberateľov, 
ktorá bola prvá svojho druhu mimo hlavného mesta 
Uhorska. Výstava sa konala v júni 1898 v siedmich 
miestnostiach novej budovy ľudovej školy (dnes 
Hviezdoslavova 5). Exponáty tvorili najmä predmety 
z oblasti úžitkového umenia (napr. výšivky, porcelá-
ny, maľby na skle). Vzácna Bubicsova zbierka naplnila 
jednu celú miestnosť.17

Žigmund Bubics nebol neznámou osobnosťou 
ani v politickom živote, v rokoch 1881 – 1887 bol totiž 
poslancom uhorského snemu a v období 1887 – 1906 
bol členom hornej komory uhorského parlamentu.18 
V auguste 1886 bol vymenovaný za titulárneho novij-
ského biskupa. 30. mája 1887 ho cisár František Jozef I.
nominoval do funkcie biskupa Košickej diecézy a násled-
ne bol za biskupa vymenovaný pápežom Levom XIII. 
__________________________
16	 SZALAY,	 Imre	(ed.).	A magyarországi árvízkárosultak javára Bu-

dapesten gróf Károlyi Alajos palotájában 1876 májusában ren-
dezett műipari és történelmi emlékkiállítás tárgyainak lajstroma. 
Zostavil:	 Zsigmond	 Bubics	 a	 Imre	 Henszlmann.	 Budapest:	
Magyar	Kir.	Egyetemi	Könyvnyomda,	1876.

17	 Magyar	Iparművészet,	sept.	1898,	roč.	1.,	č.	8,	s.	346.
18	 V	odbornej	literatúre	ako	začiatok	poslaneckej	činnosti	Bubic-

sa	sa	často	uvádza	 rok	1884,	avšak	 jeho	meno	sa	nachádza	
už	aj	 v	 zápisnici	poslaneckej	 snemovne	a	 tiež	 v	mennom	re-
gistri	a	adresári	poslancov	uhorského	snemu	zo	dňa	24.	sept.	
1881.	Viď.:	Képviselőházi napló,	1881.	I.	kötet,	1881.	szeptember	
26–deczember	 31.;	Az 1881. szeptember 24-ére összehívott or-
szággyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke.

Listina o vymenovaní Žigmunda Bubicsa 
za titulárneho monoštorského opáta, 1871.
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach
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V Košiciach pôsobil až do konca svojho života. Za 
košického biskupa bol konsekrovaný 20. novem-
bra 1887 v meste Nagyvárad biskupom Vavrincom 
(Lőrinc, Lorenz) Schlauchom a od 29. novembra de-
finitívne viedol košickú diecézu. Keď sa presťahoval 
do Košíc, svoje zbierkové predmety uložil v biskup-
skom paláci (Hlavná ulica 28).19

__________________________
19 ORTVAY, 1908, s. 25-26.

Listina o vymenovaní Žigmunda Bubicsa 
za titulárneho novijského biskupa, 1886
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach

V. Benczúr. Biskupský palác na Hlavnej ulici, 1908.
Pozitív, VSM V.208
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Hneď po jeho nástupe do funkcie košického 
biskupa sa musel venovať jednému z najzávažnej-
ších problémov Košickej diecézy a to vysťahovalec-
tvu do Ameriky. Väčšina obyvateľov, ktorá koncom 
19. a začiatkom 20. storočia vycestovala z územia 
Uhorska za lepším životom do Nového sveta, po-
chádzala zo Zemplínskej a Šarišskej župy. Biskup 
poukazoval na to, že vysťahovalci môžu v cudzine 
ľahko prísť o svoju národnú identitu a vieru. Chcel 
tomu zabrániť, preto žiadal vládu, aby mohli vysťa-
hovalcov sprevádzať kňazi. Na základe toho vyces-
tovalo do Ameriky i dvanásť kňazov. Z archívnych 
dokumentov sa dozvedáme, že do USA poslali kňa-
zov, ktorí ovládali maďarský i slovenský jazyk. Medzi 
dobovými spismi z roku 1904 nachádzame zmienku 
o tom, že košický farár Ondrej (Endre) Kozora, bol 
kvôli zahraničnej ceste ochotný naučiť sa po anglic-
ky za päť mesiacov.

Bubics sa zaoberal aj otázkou civilného sobá-
ša, keď v roku 1895 bol uhorským parlamentom 
schválený zákon o civilnom manželstve. O platnom 
zákone informoval kňazov vo svojej diecéze listom v 
slovenskom a maďarskom jazyku, aby sa to dostalo 
ku všetkým veriacim.  Konštatoval, že toto opatre-
nie nezodpovedá kresťanskej viere a zdôrazňoval 
dôležitosť uzatvárania cirkevného sobáša.20

Ďalšou témou, ktorej musel košický biskup 
venovať náležitú pozornosť, bola intenzívne sa ší-
riaca ideológia socializmu. Tieto myšlienky sa stali 
čoraz populárnejšími najmä v Zemplínskej župe. Na 
vzniknutú situáciu Bubics reagoval vydaním obežní-
ka adresovaného kňazom Košickej diecézy. V tomto 
liste poukázal na nebezpečenstvo a nefunkčnosť 
tejto ideológie. Uznal však, že spoločenské problé-
my, akými sú chudoba ľudu, majetkové nerovnosti 
spôsobené platovými podmienkami, je potrebné 
riešiť správnejšou deľbou práce a spravodlivejším 
mzdovým systémom. Bubics problém videl v tom,

__________________________
20	 ČIŽMÁR,	2006,	s.	203,	206;	Archív	ABÚ	Košice,	Episcopalia	Bu-

bics,	spis	č.	295/1904	a	ďalšie	spisy	bez	označenia.
Panovnícka, menovacia bula s pečaťou cisára Františka Jozefa I., o vymenovaní Žigmunda Bubicsa za biskupa Košickej 
diecézy, 1887. 
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach

Eduard Ellinger. Žigmund Bubics, 1893
Fotografia, VSM VIII. 1535
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že zástancovia tejto ideológie používajú nevhodné 
nástroje v záujme dosiahnutia svojich cieľov a svo-
jich prívržencov dostanú pod vplyv komunizmu a 
anarchie. Bubics tieto ideológie odmieta, pretože 
podľa neho komunizmus zruší všetky súkromné 
majetky i statky a anarchia vyžaduje zničenie a od-
stránenie všetkých autorít. Prináša príklady zo Svä-
tého písma a poukazuje na to, že ani v Biblii nie je 
uvedené, že by sa ľudia mali vzdať všetkých svojich 
majetkov v prospech iných. Príklady z Biblie hovo-
ria, že bohatí nerozdelili celý svoj majetok chudob-
ným, ale poskytli len tú časť, bez ktorej sa zaobišli. 
Bubics vyzýva kňazov, aby upozornili veriacich na 
tieto nebezpečenstvá; s týmito problémami nie sú 
totiž sami, rovnaké ťažkosti má aj vzdelaná stredná 
vrstva bez majetku. Biskup zdôraznil, že „nie je nás 
až toľko, aby nám bola ľahostajná strata čo i len jednej 
ruky pracujúceho človeka.“21

Bubics vo svojich pastoračných listoch a počas 
svojich prejavov často zdôrazňoval potrebu mater-
ských škôl pre vzdelávanie a výchovu detí. Popri pas-
toračnej činnosti sa venoval pestovaniu národného 
povedomia a ľudovej osvete. Vďaka jemu v roku 
1888 biskupstvo kúpilo dom na dnešnej Moyzeso-
vej ulici č. 8, kde nasledujúci rok rád dominikánov 
otvoril detskú opatrovňu.22 Na ďalší rok poslal fará-
rom Košickej diecézy obežník s výzvou na založenie 
materských škôl. Z archívnych dokumentov vyplý-
va, že najmä vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu 
obyvateľov, mnohé obce nemohli tejto požiadavke 
vyhovieť. Avšak niektoré obce v diecéze iniciatívu 
biskupa vítali s veľkým nadšením. V obci Hejce Bu-
bics založil materskú školu na vlastné náklady. Pod-
poroval chudobných učiteľov finančnými darmi, ve-
noval sa sirotám učiteľov, pomáhal rôznym, najmä 
osvetovým spolkom a združeniam (napr. Košický 
mládenecký spolok – Kassai Legényegyesület).23

__________________________
21	 Archív	ABÚ	Košice,	616/1898.
22 GAŠPAR, s. 154.
23 ORTVAY, s. 30-31.

Obežníky biskupa Žigmunda Bubicsa v tlačenom formáte.
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach
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Bubics veril v jednotný národ. Bol presvedče-
ný, že iba jednotný národ môže byť silný a mocný, 
preto vítal zákon č. XVIII z roku 1879. Zákon prikázal 
všetkým školám na území Uhorska učiť maďarský 
jazyk ako jeden z povinných vyučovacích predme-
tov, aby si žiaci osvojili spoločný jazyk krajiny. Bol 
rád, že v školách sa učí predmet maďarského jazy-
ka: „Nech nebude na území mojej diecézy taký kostol, v 
ktorom by veriaci nemohli chváliť Boha aj v národnom 
jazyku!“24 V roku milenárnych osláv25 nariadil, aby v 
diecéznych kostoloch bola popri slovenskej kázni aj 
maďarská, aby katechéza v kostoloch prebiehala v 
maďarskom jazyku, aby mali v kostoloch popri slo-
venskom aj maďarský spev, a aby sa po novom mali 
žiaci učiť len maďarské náboženské piesne.26 Za tie-
to opatrenia sa však stal terčom mnohých útokov. 
Možno aj to bolo jedným z dôvodov, prečo ho „na-
hradili“ vo funkcii biskupa a tak náhle sa stiahol zo 
spoločenského života v posledných rokoch svojho 
života, v roku 1905, kedy už bol vymenovaný za ko-
adjútora Augustín (Ágoston) Fischer-Colbrie.

__________________________
24	 SZOKOLSZKY,	1904,	s.	146.	Citovaná	veta	v	pôvodnom	znení	

(v	maď.	jaz.):	„Ne legyen az én egyházmegyém területén templom, 
melyben a hívek a nemzet nyelvén is ne dicsőíthessék az Istent!“

25	 Milenárne	oslavy	v	roku	1896:	tisíce	výročie	príchodu	Maďarov	
do	Karpatskej	kotliny,	ktoré	bolo	spájané	so	vznikom	Uhorské-
ho	kráľovstva.

26	 SZOKOLSZKY,	1904,	s.	146-147.

Pečatidlo biskupa Žigmunda Bubicsa.
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach

Vpravo: Pontifikálne črievičky biskupa Žigmunda Bubicsa.
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach
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Kazula patriaca Žigmudovi Bubicsovi. Používal ju prav-
depodobne na súkromné omše v kaplnke v Biskupskom 
paláci, avšak podľa označenia na vnútornej strane mohla 
súvisieť aj s miléniovými oslavami v r. 1896.   
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach
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Biskup Bubics bol známou osobnosťou spo-
ločenského života Košíc. Udržiaval vzťah s popred-
nými rodinami mesta, ako napríklad so sestrami 
Melczer, s ktorými sa stretával najmä v ich kaštieli v 
obci Kéked. Barónky Georgína (Georgina) a Malvína 
(Malvina) Melczer mu tam zariadili izbu s cennými 
umeleckohistorickými predmetmi a túto miestnosť 
spomínali iba ako biskupovu izbu.27 Stal sa členom 
a zakladateľom viacerých spolkov. Aktívne prispie-
val k edukácii obyvateľov mesta, často prednášal v 
Košickom učiteľskom kruhu (Kassai Tanári Kör).28 V 
roku 1888 ho Hornouhorský muzeálny spolok (Fel-
sőmagyarországi Múzeumegylet) zvolil za čestného 
predsedu spolku. Jeho meno sa objavuje aj v ro-
čenke Hornouhorského muzeálneho spolku ako vý-
znamného prispievateľa činnosti múzea s predlože-
nou sumou 100 zlatých. V ďalších rokoch k činnosti 
múzea prispel sumami 100, prípadne 400 zlatých 
(1891, 1897). Stal sa čestným členom Nemocenské-
ho spolku košických krajčírov (Kassai Szabók Beteg-
segélyző Egylete), o čom svedčí listina vydaná v roku 
1897, ktorá je dnes súčasťou zbierok Východoslo-
venského múzea v Košiciach. Biskup bol aj členom 
muzeálneho výboru v období 1901 – 1907.29 

__________________________
27	 https://amikassa.sk /2019/07/12/a-melczer-baronok-kas-

sa-egykori-kultureletenek-a-mecenasai-voltalak/ (15.1.2020).
28	 KARSAI,	E.,	1909,	s.	8.
29	 Fond	 Rukopisy	 a	 písomnosti	 vo	 VSM:	 Krabica	 r.	 1890−1899,	

spis	 zo	 dňa	 11.	 feb.	 1891,	 spis	 z	 r.	 1899;	 Ročenky	múzea:	 A	
Felsőmagyarországi	 Múzeum-egylet	 évkönyve	 1888,	 1892,	
1902;	Ev.	č.	listiny	Nemocenského	spolku	košických	krajčírov	R	
23945.

Listina udelenia Čestného členstva v košickom Spolku kraj-
čírov, 1897  
Papier, VSM R 23945
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V roku 1893 biskupstvo získalo Geringov dom 
vedľa biskupského paláca za účelom uloženia vzác-
nej biskupskej knižnice. Bubics dal budovu zrekon-
štruovať a knižnicu začal odborne spravovať. Bis-
kupstvo budovu získalo za 34 000 zlatých rakúskej 
meny. Na túto investíciu sa vzala pôžička, ktorá sa 
splácala ešte aj v roku 1925.30

Bubics venoval zvýšenú pozornosť rekonštruk-
cii Dómu sv. Alžbety a Kaplnky sv. Michala. K jeho 
osobe sa viaže oprava a rozšírenie biskupského pa-
láca, obnovenie krypty biskupov v Dóme sv. Alžbe-
ty. Celkové náklady rekonštrukcie dómu činili 1 100 
000 zlatých. V milenárnom roku 1896 daroval ka-
tedrále farebné vitrážové okno znázorňujúce Pan-
nu Máriu a sv. Žigmunda a viac bočných oltárov.31 

Jeden z nich, oltár sv. Anny, dal pravdepodobne vy-
hotoviť na pamiatku svojich rodičov. Túto hypotézu 
nám potvrdzujú postavy na vysvätenom oltári. Na-
chádzame tu sv. Žigmunda Burgundského, sv. Annu 
a sv. Michala, mená ktorých odzrkadľujú košického 
biskupa a jeho rodičov. Realizátorom neogotického 
diela bola tirolská sochárska firma Stuflesser v údolí 
Val Gardena (nem. Gröden).32 Plány tohto oltára sa 
dnes nachádzajú v archíve Arcibiskupského úradu 
v Košiciach. Do Kaplnky sv. Michala daroval hlavný 
oltár so sochou sv. Michala, ktorý bol zhotovený v 
roku 1896 v meste Sopron.33

__________________________
30	 Archív	ABÚ	Košice,	Episcopalia	Bubics:	Kúpno-predajná	zmlu-

va	zo	dňa	20.	mája	1893;	ORTVAY,	s.	16.
31	 ORTVAY,	1908,	s.	33;	ZUBKO–HROMJÁK,	1998,	s.	22;	Tiež	htt-

ps://kosicednes.sk/zaujimavosti/zrekonstruovany-oltar-kosic-
keho-domu-ukryva-broky-aj-postavu-mnicha/	(9.7.2020).

32	 WICK,	B.,	1936,	s.	249.
33 GAŠPAR, 2014, s. 154.

J. Schmid. Plán neogotického oltára sv. Anny, postaveného 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v r. 1896. Je jedným zo série 
neogotických oltárov inštalovaných do katedrály pri prí-
ležitosti miléniových osláv a zároveň ukončenia reštaurá-
cie Dómu. Oltár je darom vtedajšieho úradujúceho bisku-
pa, donátora Žigmunda Bubicsa. Nachádza sa pri jednom 
z južných pilierov hlavnej lode. Majetok Arcibiskupského 
úradu v Košiciach

Prestavba lode počas rekonštrukcie Dómu sv. Alžbety, pohľad z južnej strany, 1884  
Reprodukcia z pozitívu na sklenenom negatíve, VSM VII.3577
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V roku 1896 veľkú časť svojej zbierky vzácnych 
umeleckých predmetov – podľa historika Tivadara 
Ortvaya v pôvodnej hodnote 50 000 zlatých – ponú-
kol košickému múzeu, za čo ho mesto Košice vyme-
novalo za čestného občana a pomenovalo po ňom 
ulicu (dnes Komenského ulica).34 

Od roku 1893 bol členom korešpondentom 
Uhorskej akadémie vied a od roku 1900 sa stal jej 
čestným členom. V roku 1896 ho cisár František Jo-
zef I. vymenoval za tajného radcu.

Svoje vedomosti zúročil v rôznych celokrajin-
ských umeleckých, historických a osvetových spol-
koch. Stal sa predsedom Umeleckohistorického 
kongresu v Budapešti (1896)35 a zastával funkciu 
spolupredsedu v Krajinskom národnom zväze (Or-
szágos Nemzeti Szövetség).36

Vydal niekoľko samostatných prác a prispieval 
do historických a archeologických časopisov najmä 
témami z dejín umenia. Na jeho návrh vydali životo-
pis kráľa sv. Ladislava v maďarskom, nemeckom a 
slovenskom jazyku, ktorý na jeho príkaz rozdali me-
dzi veriacimi.37 K jeho osobe sa viaže záchrana cennej 
knižnice rodiny Esterházyovcov v roku 1862, potom 
ako rodina predala svoju nehnuteľnosť vo Viedni, v 
ktorej sídlila aj knižnica s viac ako 25 000 zväzkami. 
Túto významnú zbierku presťahovali do Eisenstad-
tu, aby sa hodnotné zväzky tejto zbierky nedostali 
do nevhodných rúk. Bubics tu knižnicu spravoval 
a sprístupnil odbornej verejnosti.38 Práca v rodin-
nom archíve Esterházyovcov mu umožnila prístup k 
vzácnym historickým dokumentom, preto viackrát 
písal o členoch rodiny a zverejnil niekoľko archiválií. 
__________________________
34	 ORTVAY,	1908,	s.	13-15;	Zápisnica	z	valného	zhromaždenia	mu-

nicípia	mesta	Košice	zo	dňa	10.	mája	1896.	AMK.	
35	 ORTVAY,	 1908,	 s.	 41-42;	 Abauj-Kassai	 Közlöny,	 11.	 jún	 1896,	

roč.	25,	č.	1231−24.
36	 Archív	ABÚ	Košice,	Episcopalia	Bubics:	List	od	Krajinského	národ-

ného	zväzu	(Országos Nemzeti Szövetség)	zo	dňa	18.	júna	1903.
37	ORTVAY,	 1908,	 s.	 38.	Dielo:	 Szokolszky,	 Bertalan:	 Szent	 László	

magyar	király	élete:	szentté	avattatásának	hétszázados	évfor-
dulója	alkalmából.	1892.	Kassa.

38 ORTVAY, 1908, s. 15-16. 

Hore: Skupinová fotografia biskupa Žigmunda Bubicsa s 
najvýznamnejšími kňazmi Košickej diecézy.
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach 

Vľavo: Listina mesta Košice udeľujúca Čestné občianstvo 
Zsigmondovi Bubicsovi, 18. 5. 1896. Detail.
Pergamen, VSM H 71686
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V spolupráci s Ľudovítom (Lajos) Merényim vydal 
dielo o živote Pavla Esterházyho.39 K jeho ďalším 
zásluhám patrí aj realizácia kúpy vzácnej obrazár-
ne Esterházyovcov uhorským parlamentom v roku 
1869, ktorá sa stala základným fondom neskoršieho 
Múzea výtvarných umení v Budapešti.40

Za svoje vynikajúce zásluhy v oblasti vzdeláva-
nia a kultúry získal počas svojho života viaceré vy-
znamenania od cisára a ďalších európskych panov-
níkov: kríž Leopoldovho radu (1882), kríž saského 
Albrechtovho radu 1. triedy a veľkokríž bavorského 
záslužného Radu sv. Michala 2. triedy (1892), veľká 
zlatá medaila oldenburského veľkovojvodu Pro lit-
teris et artibus (1892), Rad železnej koruny 1. triedy 
(1898), veľkokríž Leopoldovho radu (1904, pri príle-
žitosti diamantovej sv. omše).41

Posledné roky života Žigmunda Bubicsa zďale-
ka nemôžeme považovať za pokojné. Niektorí jeho 
blízki spolupracovníci a mnohí starožitníci zneuži-
li jeho dôveru. Na jeseň 1905 čelila Košická diecéza 
vážnym finančným problémom. Budapeštiansky 
právnik Ödön Hets sa ponúkol Bubicsovi, že mu po-
môže s vyriešením vzniknutých problémov, no ko-
šickému biskupovi len viac uškodil. Bubicsa obvinili 
zo sprenevery cirkevného majetku, zo straty majet-
kov Esterházyovcov, zo simónie a zároveň poškodili 
jeho dobré meno. Bubicsov prípad mal veľký ohlas 
v domácej tlači. Niektorí autori neprejavovali žiadnu 
úctu voči starému biskupovi a vo svojich správach a 
článkoch uviedli, že vzniknutú situáciu okolo bisku-
pa spôsobil jeho osobný civilný tajomník židovského 
pôvodu Jozef ( József ) Hajnóczi.Hajnóczi však v roku 
1906 vydal publikáciu s názvom Bubicsov prípad (A 
Bubics-ügy) ako odpoveď na obvinenia a v tomto die-
le prezentuje udalosti zo svojho pohľadu tak, že bis-
kupovi najviac ublížil práve jeho právnik Ödön Hets. 

Táto kauza sa týkala aj súkromného vlastníctva Bu-
bicsa, pretože biskupstvo dalo jeho majetok skon-
fiškovať.

V roku 1904, bol ešte za jeho života za koad-
jútora vymenovaný Augustín Fischer-Colbrie, kto-
rý už na jar 1905 pricestoval do Košíc. Od februára 
1906 zastával funkciu apoštolského administrátora 
Košickej diecézy a po smrti Bubicsa prevzal úrad 
košického biskupa.42 Podľa Hajnócziho bol práve 
Hets ten, ktorý biskupa prinútil, aby podpísal žia-
dosť o opatrovníctvo pre slabomyseľnosť. Vo svojej 
žiadosti za svojho opatrovníka určil Ödöna Hetsa. 
Starý biskup v tej dobe už býval v Badene pri Vied-
ni. Hajnóczi na konci svojho diela poukazuje na to, 
že Bubics nemal žiadne mentálne choroby, preto aj 
prikladá vyhlásenia o zdravotnom stave biskupa od 
rôznych osôb, ktorí sa s ním stretli niekoľko dní pred 
podpísaním žiadosti o opatrovníctvo. Avšak zábud-
livosť Bubicsa viackrát spomína vo svojom diele: v 
roku 1904 „nebol ešte taký zábudlivý ako neskôr“; v 
roku 1905 „starožitníci sa hemžili okolo biskupa, ktorí 
odniesli najvzácnejšie umelecké predmety z jeho košic-
kého sídla a zneužili jeho zábudlivosť.“43

__________________________
39	 MERÉNYI,	Lajos–BUBICS,	Zsigmond:	Herceg	Eszterházy	Pál	ná-

dor	1635–1713.	Budapest,	1895.
40 ORTVAY, 1908, s. 19. 
41	 ZUBKO–HROMJÁK,	1998,	s.	22;	ORTVAY,	1908,	s.	38.

__________________________
42	 VIDÁKOVICH,	1956,	s.	226.
43	 HAJNÓCZI,	1906,	s.	6,	12.,	tiež	s.	40.

Vpravo: Stanovy Leopoldovho radu. 
Majetok Arcibiskupského úradu v Košiciach

Vpravo: hore: Reprodukcia Veľkokríža Radu Leopolda, udele-
ného Žigmundovi Bubicsovi v roku 1904, pri príležitosti Dia-
mantovej sv. omše (60. výročie vysvätenia)
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Bubics zomrel 22. mája 1907 v Badene pri Vied-
ni47, pochovali ho v košickom Dóme sv. Alžbety 27. 
mája 1907. Smútočný obrad sa začal po 9.00 hod. 
na železničnej stanici, pričom zabalzamované telo 
nebohého bolo uložené už v predchádzajúci deň v 
prepravnom vozni. Nástupca biskupa Košickej die-
cézy Augustín Fischer-Colbrie vykonal posvätenie 
zosnulého. Smútočný sprievod sa vybral cez Ulicu 
Kossutha (dnes Mlynská) smerom k Dómu sv. Alžbe-
ty. Na čele sprievodu boli policajti na koňoch, za 
nimi kráčali predstavitelia cirkevného života. Šesť 
pohrebných kočov nasledovali príbuzní zosnulého, 
delegáti Košíc a zástupcovia mestských, župných 
a ďalších dôležitých uhorských inštitúcií. Pohrebu 
sa zúčastnili aj zástupcovia vojenských orgánov a 
mestských úradov, delegáti školských zariadení a 
spolkov. Smútočnú bohoslužbu celebroval biskup 
Fischer-Colbrie s asistenciou jasovského preláta 
Melichara (Menyhért) Takácsa, veľprepošta Eduarda 
(Ede) Medveczkého, preláta Štefana (István) Lesskóa 
a kanonika Karola (Károly) Belkyho. Po ceremónii 
poslednej rozlúčky so zosnulým biskupom uložili 
rakvu do krypty katedrály. Okolo 12.00 hod. sa za-
čala sv. omša, ktorú celebroval kanonik a farár On-
drej (Endre) Kozora a tým ukončil pohrebný obrad 
Žigmunda Bubicsa.48 „... Košice nestratili iba svojho 
biskupa, ale aj čestného občana a Mecéna.“49

Katalóg umeleckohistorickej a historickej výstavy 
pre obete povodní v Uhorsku usporiadanej v paláci 
grófa Alojza (Alajos) Károlyiho v Budapešti v máji 
roku 1876 = Szalay, Imre (ed.). A magyarországi ár-
vízkárosultak javára Budapesten gróf Károlyi Alajos 
palotájában 1876 májusában rendezett műipari és 
történelmi emlékkiállítás tárgyainak lajstroma. Zo-
stavil: Zsigmond Bubics a Imre Henszlmann. Buda-
pest: Magyar Kir. Egyetemi Könyvnyomda, 1876.

Drevorytiny a medirytiny uhorských hradov a miest 
v knižnici Maďarského národného múzea = Magya-
rországi várak és városoknak a magyar nemzeti 
múzeum könyvtárában létező fa- és rézmetszetei. 
Budapest: 1880.

Hlásenia benátskeho vyslanca Fridricha Cornara o 
obliehaní a znovudobytí Budínskeho hradu v roku 
1686 = Cornaro Frigyes velencei követnek jelenté-
sei Buda várának 1686-ban történt ostromáról és 
visszavételéről. Budapest: 1891. (vydané aj v ne-
meckom jazyku: Berichte des venetianischen Ges-
andten Friedrich von Cornaro über die Belagerung 
und Rückeroberung Ofens im Jahre 1686)

Mars Hungaricus Pavla (Pál) Esterházyho = Ester-
házy Pál Mars Hungaricusa. Budapest: 1895.

Palatín knieža Pavol Esterházy 1635 – 1713 = Lajos 
Merényi – Zsigmond Bubics: Herceg Eszterházy Pál 
nádor 1635 – 1713. Budapest: 1895.

Z dobovej korešpondencie vyplýva, že biskup 
mal aj iné zdravotné problémy. Čelil veľkým boles-
tiam, bojoval s reumatickým ochorením už v roku 
1901. Jeho lekárom bol dr. Plósz.44 Chorobu nazna-
čujú aj ďalšie archívne spisy, ako napr. pozvánka na 
zasadnutie muzeálneho výboru 9. marca 1905. Z po-
známok tohto spisu vyplýva, že sa biskup zasadnutia 
nezúčastnil pre chorobu. Cez letné mesiace daného 
roku sa zdržiaval v Badene pri Viedni, v kúpeľoch, 
ktoré sú známe svojou liečivou vodou vhodnou naj-
mä na choroby pohybového ústrojenstva.45 

Kto a akým spôsobom zneužil dôveru starého 
biskupa, dnes už nevieme určiť. Archívne pramene 
ohľadom tejto kauzy nám neposkytujú dostatoč-
né informácie, aby sme si mohli vytvoriť relevant-
ný objektívny názor. Skutočnosťou je, že sa časom 
akumulovali dlhy biskupa, ktoré sa netýkali iba jeho 
súkromného majetku, ale aj majetku diecézy. 31. 
januára 1906 sa z odovzdávania a preberania funk-
cie biskupa Košickej diecézy vyhotovil protokol, na 
základe ktorého vieme, že celkový dlh z obdobia 
pôsobenia biskupa Bubicsa predstavoval 250 686 
korún a 61 halierov. Na krytie tohto obrovského 
dlhu boli využité hnuteľné predmety biskupa, ktoré 
sa nachádzali v biskupskej rezidencii a sporiteľni v 
Košiciach v hodnote 50 – 60 000 korún. Takýto osud 
postihol aj jeho tirolský zámok so všetkým zariade-
ním. Ani jeho vzácna zbierka umeleckohistorických 
predmetov nemohla zostať nedotknutá, veľa z nich 
sa predalo ešte počas jeho života, keď ich vydražili v 
roku 1907 vo viedenskom Dorotheu.46

Žigmund
Bubics
Najznámejšie diela

__________________________
47	 V	odbornej	literatúre,	dokonca	aj	na	kamennom	epitafe	bisku-

pa	Žigmunda	Bubicsa,	je	ako	deň	úmrtia	často	uvedený	21.	máj	
1907.	Dôvodom	je,	že	biskup	zomrel	v	noci	z	21.	na	22.	mája	
1907.

48	 Abauj-Kassai	Közlöny,	roč.	36,	č.	61,	29.	máj	1907,	s.	2.
49	 Abauj-Kassai	Közlöny,	roč.	36,	č.	59,	24.	máj	1907,	s.	2.

__________________________
44	 Archív	ABÚ	Košice,	Episcopalia	Bubics:	jeden	list	od	tajomníka	

a archivára Ferdinanda (Nándor)	Plenta	bez	uvedenia	dátumu,	
druhý	list	od	kanonika	Eduarda	Perlsberga	zo	dňa	13.11.1901.

45	 Fond	Rukopisy	a	písomnosti	vo	VSM,	kr.	rok	1905:	bez	ev.	č.	a	
187/1905;	tiež	HAJNÓCZI,	1906,	s.	39.	

46	 Aukčný	katalóg	Dorotheum,	1907.	Dostupné	na	internete:
 h t t p s : //d i g i . u b . u n i - h e i d e l b e r g . d e /d i g l i t /d o r o t h e -

um1907_03_18/0001/thumbs (14.10.2020).
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1867
• predseda, radca sv. stolice v Győri (činiteľ ta-

mojšieho biskupského úradu)
1868
• vystavoval vo Viedni
1869
• pápežský komorník
1871
• monoštorský titulárny opát kláštora pri Komárne
• vystavoval vlastné diela vo Viedni
1873
• účasť na výstave Spoločnosti výtvarného ume-

nia v Budapešti
1876
• spoluautor výstavy pre obete povodní v Buda-

pešti
1879
• prepošt (hospodársky správca) v Rátóte (Vaš-

ská župa v Maďarsku) a ako kanonik biskupstva 
prevzal aj správu seminára v Oradei (Veľký Va-
radín)

• kurátor grafickej zbierky Národného múzea v 
Budapešti

1880
• rektor seminára v Oradei
1881 – 1906
• poslanec uhorského parlamentu, člen Hornej 

komory uhorského parlamentu
1882
• získal kríž Leopoldovho radu za zásluhy o vzdelá-

vanie
1884 – 1898
• správca Esterházyho majetku
1886
• titulárny novijský biskup
1887
• vysvätený a menovaný za košického biskupa 

(v Oradei, biskupom Vavrincom Schlauchom)
1888
• čestný predseda Hornouhorského muzeálne-

ho spolku v Košiciach

1891
• kúpil zámok Kehlburg v Tirolsku, kde uložil časť 

svojej zbierky
• Múzeu úžitkového umenia v Budapešti (Iparmű-

vészeti Múzeum) daroval 632 kusov keramických 
predmetov

1892
• získal kríž saského Albrechtovho radu 1. triedy 

a veľkokríž bavorského záslužného Radu sv. Mi-
chala 2. triedy

• získal veľkú zlatú medailu oldenburského veľko-
vojvodu Pro litteris et artibus

1893
• člen korešpondent Uhorskej akadémie vied
1896
• Predseda Umeleckohistorického kongresu v 

Budapešti a podpredseda Rady Národného 
múzea v Budapešti

• dar košickému múzeu
• čestný občan Košíc
• Dómu sv. Alžbety daroval vitrážové okno a viac 

bočných oltárov
• bol vymenovaný za tajného radcu
1898
• spoluautor výstavy amatérskych umelcov v Koši-

ciach
• bol mu udelený Rad železnej koruny I. triedy 

automaticky s týmto radom získavali nositelia 
hodnosť tajného radcu s právom oslovenia Ex-
celencia

1900
• Čestný člen Uhorskej akadémie vied
1904
• bol mu udelený veľkokríž Leopoldovho radu pri 

príležitosti Diamantovej omše

22. 5. 1907
• zomrel v Badene pri Viedni, pochovaný je v 

Košiciach v Dóme sv. Alžbety

17. 3. 1821 
• narodil sa v Ozore

1831 – 1835?
• štúdium v Magyaróvári a na gymnáziu v Soproni
1835 – 1837 
• štúdium filozofie na Kráľovskej právnickej akadé-

mii v Győri
1838 
• štúdium teológie na seminári v Győri
1839
• pokračovanie v štúdiu na Pázmaneu vo Viedni 

(Collegium Pazmanianum – seminár pre študentov 
teológie z Uhorska) do r. 1844

1844
• vysviacka vo Viedni
• kaplán v Magyaróvári (teraz Mosonmagyaróvár)
1845 – 1849
• získal vyššie teologické vzdelanie v Augustineu 

vo Viedni (K. u. K. höheres Weltpriesterbildungsin-
stitut zum hl. Augustin)

1848 – 1849
• bol menovaný prelátom teológie na seminári v 

Györi
1848 – 1862
• vychovávateľ u Esterházyovcov
1853
• študijné cesty – Anglicko
1856
• študijné cesty – Nemecko (Drážďany)
1857
• študijné cesty – Francúzsko, Taliansko – štúdium 

maľby v Benátkach
1865 – 1868
• pobyt na zámku Esterházyovcov v dedinke Pot-

tendorf
1866 – 1867
• účasť na výstavách Spoločnosti výtvarného 

umenia v Budapešti (Budapesti Képzőművészeti 
Társulat)

Žigmund
Bubics
Životopis v dátach
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Dar

Žigmunda
Bubicsa

Mecén umenia Žigmund Bubics mal blízky 
vzťah ku košickému múzeu. Hornouhorskému mu-
zeálnemu spolku prispieval finančnými darmi vo 
výške 100, prípadne 400 zlatých.50 Podporoval vý-
stavbu budovy múzea, ktorá sa realizovala v rokoch 
1898 – 1901. Na základe archívnych dokumentov 
vieme, že bol členom muzeálneho výboru v období 
1901 – 1907.

Na valnom zhromaždení municípia mesta Ko-
šice 10. mája 1896 biskup Bubics ponúkol svoju 
zbierku vzácnych umeleckých predmetov – podľa 
autora Ortvaya v pôvodnej hodnote 50 000 zlatých 
– košickému múzeu a zároveň oznámil, že založí 
fundáciu v hodnote 2 000 zlatých na starostlivosť 
o predmety a ponechal, že úroky z jej prostriedkov 
má dostať správca zbierkových predmetov, za čo ho 
mesto Košice vymenovalo za čestného občana a po 
jeho smrti pomenovalo po ňom ulicu (dnes Komen-
ského ulica).51 So svojím veľkorysým činom sa stal 
vzorom pre budúcich darcov, akými sú napr. Pavol 
(Pál) Dessewffy z obce Marhaň a Jozef ( József ) Puky 
z mesta Kiskunfélegyháza, ktorí múzeu darovali bo-
hatú zbierku pozostávajúcu z tisícok kusov. Na zák-
lade archívnych dokumentov môžeme konštatovať, 
že košický biskup prisľúbenú fundáciu v hodnote 
2 000 zlatých do februára roku 1906 nezaložil. Keď-
že v danom období sa zdržiaval v Badene pri Viedni 
a vo funkcii biskupa košickej diecézy pôsobil apoš-
tolský administrátor Augustín Fischer-Colbrie, mô-
žeme predpokladať, že sa na finančný dar definitív-
ne zabudlo.

__________________________
50	 Fond	Rukopisy	a	písomnosti	vo	VSM,	krabica	r.	1890	–	1899,	

z	 toho	 r.	 1891,	 1899;	 Ročenky	Hornouhorského	muzeálneho	
spolku 1888, 1892, 1902.

51 ORTVAY,	1908,	s.	13-15;	Zápisnica	z	valného	zhromaždenia	mu-
nicípia	mesta	Košice	zo	dňa	10.	máj	1896.	AMK.

Vľavo: Istók Ján. Zsigmond Bubics, 1901
Sadra, VSM S 441
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V zápisnici z valného zhromaždenia municípia 
mesta zo dňa 10. mája 1896 nachádzame informá-
ciu aj o vyhlásení Bubicsa, kým nebude dokončená 
budova múzea, predmety ostávajú v jeho bytoch na 
biskupskom úrade v Košiciach a v paláci Uhorskej 
akadémie vied v Budapešti. Zároveň vyhlásil, že v 
prípade ak by časom bolo Hornouhorské múzeum 
premiestnené, jeho dar má byť vyčlenený z inšti-
túcie a má ostať večným majetkom mesta Košice. 
Z histórie múzea však vieme, že toto kritérium ne-
bolo splnené a z geopolitických dôvodov sa časť 
jeho daru dostala do rôznych kultúrnych inštitúcií. 
Keďže sa v priebehu času zmenil aj zriaďovateľ mú-
zea, Bubicsov veľkorysý dar, ako aj ďalšie zbierkové 
predmety dnešného Východoslovenského múzea v 
Košiciach sú majetkom Košického samosprávneho 
kraja.

Na valnom zhromaždení Žigmund Bubics 
oznámil, že súpis inventáru darovaných predmetov 
zostaví sám a po jeho vyhotovení ho pošle munici-
pálnemu výboru mesta spolu so zakladajúcou listi-
nou s darovaním zbierok pre múzeum.

Odovzdanie zbierkových predmetov sa usku-
točnilo vo viacerých etapách. Na jeseň roku 1901, po 
nasťahovaní do novej muzeálnej budovy prevzal ria-
diteľ múzea Jozef Mihálik časť Bubicsovej zbierky. Z 
obrazov stoštyridsaťštyri olejomalieb zdobilo steny 
veľkej sály a akvarely obohatili expozíciu v menšej 
miestnosti budovy. Táto zbierka obrazov obsahovala 
diela maďarských, nemeckých, anglických a francúz-
skych autorov. V apríli 1902 sa vďaka biskupovi mohol 
rozšíriť aj fond keramiky a porcelánu o ďalšie vzácne 
predmety, išlo najmä o viedenské porcelány. Mihalik 
tieto predmety prezentoval v miestnostiach novopo-
stavenej budovy múzea a opísal ich v prvom tlačenom 
katalógu, na ktorom pracoval od 4. septembra 1901. 
Katalóg bol vydaný na slávnostné otvorenie múzea 
v novej budove, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 1903.52

Múzeum ďalšiu časť Bubicsovho daru získalo až 
po dlhšom vyjednávacom procese v roku 1906. V 
tomto prípade išlo o zbierku portrétnych mediry-
tín pozostávajúcu z vyše tritisíc kusov a o relikviu, 
striebornú sošku obsahujúcu fragment kabáta 
Mateja Korvína. Tieto zbierkové predmety boli tiež 
súčasťou ponuky z 10. mája 1896. Košické múze-
um a mestská rada odovzdanie zvyšných predme-
tov riešili s oficiálnym zástupcom a opatrovníkom 
biskupa Ödönom Hetsom a jeho budúcim nástup-
com, apoštolským administrátorom košickej diecé-
zy Augustínom Fischer-Colbriem. Nakoniec, druhá 
časť Bubicsovej zbierky sa do múzea dostala až 7. 
decembra 1906. Tento súbor predmetov obsahoval 
tritisícpäťstoštyridsaťtri kusov položiek: mediryti-
ny, lepty, oceľorytiny, litografie, fotografie, kresby, 
tlačené obrazy. Mihalik súpis predmetov plánoval 
zostaviť v priebehu zimného a jarného obdobia. 
Túto veľkú zbierku portrétnych rytín ohodnotil na 
6 – 8 000 korún.53 Jedine jeden predmet nebol mú-
zeu odovzdaný z prisľúbeného daru z roku 1896. Z 
archívnych spisov vyplýva, že vzácna relikvia Mateja 
Korvína sa nenašla, preto ju dotyčné osoby nemohli 
poskytnúť Košickému múzeu. Jozef Mihalik pri svo-
jom odchode z múzea Bubicsovu zbierku rytín odo-
vzdal svojmu nástupcovi, Albertovi Baczonimu v 
osemnástich zapečatených puzdrách.54 Baczoni sa 
stal povereným riaditeľom Košického múzea. Tieto 
predmety s vysokou umeleckou hodnotou neboli 
vystavené ani na ďalší rok, a to z kapacitných dôvo-
dov. Nový riaditeľ múzea Elemír Varjú ich uchovával 
v šestnástich veľkých krabiciach uložených do jed-
nej debny.55

__________________________
53	 Fond	Rukopisy	a	písomnosti	vo	VSM,	krabica	r.	1906,	č.	spisu	

272/1906.
54	 Fond	Rukopisy	a	písomnosti	vo	VSM,	kr.	roku	1907:	Odovzdá-

vací	 a	preberací	 protokol	 funkcie	 riaditeľa	múzea	 zo	dňa	10.	
augusta 1907.

55	 Fond	Rukopisy	a	písomnosti	vo	VSM,	kr.	b)	roku	1908,	č.	spisu	
369/1908 s dátumom 8. október 1908.

__________________________
52 MIHALIK,	 József.	A Kassai Múzeum gyűjteményének leíró lajstro-

ma.	Kassa	(Košice):	Koczányi	Béla	Könyvnyomdája,	1903.

Vpravo: Aranyossy Ákos. Sigismundi Bubics, 1893
Papier, lept, VSM K 5941
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Hrad Fraknó, zámok Fertöd, zámok Pottendorf, zámok 
Eisenstadt (Kismárton) ..., 1866 – 1868
Akvarel na papieri
Tl.k.5537, -395-, MK31, VSM S 678

Jazero Attersee v Rakúsku, 1890 – 1900
Akvarel na papieri
Tl.k.5376, MK116, VSM S 737

Hrad Fraknó, 1870
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5348, MK71, VSM S 1679

Žigmund
Bubics
umelec

Žigmund Bubics svoje diela signoval latinským 
Sigismundi (Sigismundus). Napriek tomu že nemal 
akademické vzdelanie vo výtvarnom umení, bol 
nesporne plodným umelcom, ktorého diela znesú 
porovnanie s tvorbou akademickej školy polovice 
19. storočia. Z jeho súčasníkov napríklad s tvorbou 
viedenského maliara zátiší Josefa Schustera (1812 – 
1890). 

Venoval sa krajinomaľbe a zátišiu. Na jeho prá-
cach je badať zreteľný vplyv akademizmu a roman-
tizmu tvorby Antala Ligetiho (1823 – 1890) a aj jeho 
žiaka, levočského krajinára Karola Markóa (1791 – 
1860), ale hlavne maliara kvetinových zátiší Sebas-
tiana Wegmayra (1776 – 1857). Dokonale zvládnuté 
techniky lavírovanej olejomaľby a akvarelu, a dô-
kladné štúdie rastlinných motívov podľa živej príro-
dy, svedčia o jeho veľkom talente. 

Od roku 1849 sa stal vychovávateľom v rodi-
ne Pavla Esterházyho, kde takto pôsobil až do roku 
1861. Spolu s jeho rodinou cestoval po Európe (An-
glicko, Nemecko, Taliansko), a v tom čase sa veno-
val aj vlastnému štúdiu maľby. Nejaký čas v rokoch 
1865 a 1868 strávil aj na zámku (vodnom hrade) 
Esterházyovcov v dedinke Pottendorf (v Dolnom 
Rakúsku v okrese Baden), v rakúskych Alpách, kde 
vytvoril vystavenú kolekciu štúdií rastlín.
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Pripisované Žigmundovi Bubicsovi. Travenské jazero pri 
meste Gmunden, okolo r. 1890
Gvaš na papieri
Tl.k.5466, MK194, VSM S 1556

Pripisované Žigmundovi Bubicsovi. Talianska krajina, 1871
Olejomaľba na lepenke
Tl.k.5352, MK77, VSM S 1554

Pripisované Žigmundovi Bubicsovi. Dievča v kresle, 1870 – 
1880
Kresba na papieri, akvarel
VSM S 2237

Broskyne a slivky, 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5587, MK37, VSM S 921

Štúdie 
prírodnín
a k v a r e l y 
z rokov 1860 – 1870
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Cibule, 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5507, MK35, VSM S 1913 

Huby, 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5552, MK32, VSM S 1921

Motýle, 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5544, MK36, VSM S 1906

Campanula (zvončeky), 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5615, MK39, VSM S 689 

Chryzantéma a ruža, 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5547, MK34, VSM S 1914

Biele ruže, 1860 – 1870
Akvarel na papieri
Tl.k.5637, MK38, VSM S 1915
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Rhododendron (rododendron), 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5594, MK2, VSM S 1901

Arnica, Geum, Anemone (arnika, kuklík, veternica), 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5494, MK13, VSM S 1907

Rhododendron ferrugineum (rododendron hrdzavý), 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.558, MK12, VSM S 1908

Gentiana brachyphylla (horec okrúhlolistý), 1868
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5548, MK33, VSM S 1909

Ruže a jahodové kvety, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5575, MK4, VSM S 1910

Štúdie 
prírodnín
olejomaľby
z rokov 1866 – 1868 
Vytvoril ich počas pôsobenia na 
zámku - vodnom hrade  Ester-
házyovcov v dedinke Pottendorf, 
v Dolnom Rakúsku v okrese Ba-
den, v rakúskych Alpách.
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Broskyne, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5652, MK14, VSM S 1917

Rhododendron a Ranunculus (rododendron a iskerník), 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5557, MK5, VSM S 1923

Lonicera (zemolez), 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5554, MK8, VSM S 1911 

Listy rastlín, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5493, MK6, VSM S 1918 

Alpské kvetiny, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5555, MK9, VSM S 1922 

Sirôtky, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5553, MK19, VSM S 1912 

Gnaphalium (plesnivček), 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5622, MK15, VSM S 1916
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Tri ruže, 1866 – 1868
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5556, MK11, VSM S 2577

Dve ruže, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5491, MK7, VSM S 1919 

Ruže, 1866
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5490, MK10, VSM S 2584

Abutylon (podslnečník), 1865
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5551, MK1, VSM S 1920
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Alpská kvetena s kameou Madony, 1866 
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5349, MK72, VSM S 1680

Alpská kvetena, 1896 
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5351, MK78, VSM S 1606

Rhododendron a Gnaphalium (rododendron a plesni-
vček), okolo r. 1867
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5356, MK73, VSM S 1607 

Jarné kvety, 1865 – 1867
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5350, MK79, VSM S 2527
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Za biskupa košickej arcidiecézy bol menovaný 
30. 5. 1887. Bol zapáleným milovníkom a znalcom 
umenia a zberateľom. V roku 1879 ho oslovili aj pri 
usporiadaní grafickej zbierky v Národnom múzeu v 
Budapešti. Stal sa členom-korešpondentom Akadé-
mie vied v Budapešti. Počas svojho pôsobenia sa 
staral o kultúrne pamiatky aj na farách ktoré patrili 
pod jeho kuratelu. Časť svojej vlastnej zbierky (nie-
len výtvarného umenia) daroval Košickému múzeu 
v roku 1896. V tomto roku sa oslavovalo milénium 
uhorského štátu), kedy bol aj menovaný Tivadarom 
Münsterom za Čestného občana mesta. Ide vo veľkej 
väčšine o diela jeho súčasníkov a tak možno predpo-
kladať že to boli diela ktoré získal priamo od autorov. 
Ostatnú časť svojej zbierky úžitkového umenia daro-
val Múzeu úžitkového umenia v Budapešti. Drevore-
zy a medirytiny maďarských stredovekých hradov a 
miest knižnici Národného Múzea v Budapešti.

Exponáty predstavujú výber diel z daru Žig-
munda Bubicsa múzeu v Košiciach, z roku 1896. V 
prvej expozícii múzea, v Historickej účelovej budove 
(1903), boli exponáty výtvarného umenia venova-
né múzeu Ž. Bubicsom vystavené súborne v sálach 
XIII a XIV. Ostatná časť daru pozostávajúca z iných 
predmetov bola vystavená aj v ďalších miestnos-
tiach. Daroval aj archeologické pamiatky, habán-
sku keramiku, fajánsu, majoliku, viedenský a čínsky 
porcelán, egyptské pamiatky, kovolejárske výrobky, 
svetské ale aj sakrálne textílie, vzácne gotické kazu-
ly, mitry. 

Tento dar odovzdával Žigmund Bubics múzeu 
vo viacerých etapách, v rokoch 1899, 1901, 1906. Zo 
zatiaľ identifikovaných 2757 výtvarných diel, ktoré  
do múzea daroval, ide o 34 obrazov jeho autorskej 
tvorby, 2625 grafických listov a 99 diel maľby alebo 
kresby iných autorov. Dar bol niekoľkokrát evidova-
ný. Po prvýkrát, v múzeu zachovanom Denníku da-
rov „Metszetek es képek“, následne v roku 1903 v 
Tlačenom katalógu novej prvej expozície múzea ria-
diteľom Jozefom Mihálikom, a potom Dr. Josefom Po-
lákom v Prírastkových denníkoch rokov 1921 – 1926. 

Tam je však riadne evidovaných ako pozostalosť 
po Žigmudovi Bubicsovi už len 605 grafických 
listov v roku 1926 a v roku 1924 12 grafických lis-
tov. V ostatných rokoch, napr. v roku 1921 je evi-
dovaných 2077 listov, v roku 1922 evidovaných 
196 grafických listov, ale už s určením pôvodu 
„nájdené na skrini“ alebo úplne bez určenia. 
Identifikácii pomohlo aj to, že na rube niekto-
rých grafických listov je pečiatka FMRM/BUBICS

(Felsö magyarországi Rákoczi muzeum), ktorú pri 
prvej evidencii na listy dával Jozef Mihálik. Táto pe-
čiatka sa pravdepodobne nachádzala aj na iných, 
pôvodne adjustovaných listoch, no tie boli v priebe-
hu času vyrámované z dôvodov ochrany pri uložení. 

Predmety z tohoto daru boli verejnosti takto 
súborne predstavené iba v roku 1903 a touto vý-
stavou.

Žigmund
Bubics
donátor

XIII. sála prvej expozície v budove múzea, venovaná daru Žigmunda Bubicsa, 1901 - 1903
VSM H 29
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Nicolas Poussin. Únos sabiniek, 1633 – 1634
Krieda na papieri
Tl.k.5645, MK45, VSM S 1398

Jeden	z	hlavných	predstaviteľov	francúzskeho	klasicizmu	(1594	–	1655).	Študoval	a	pôsobil	v	Paríži	a	Ríme.	Maľoval	historické,	
mytologické	a	biblické	scény,	ale	venoval	sa	aj	krajinomaľbe.	Pracoval	na	objednávky	pre	cirkev	napr.	pre	kardinála	Francesca	
Barberiniho	a	kardinála	Richelieu,	ale	aj	talianske	a	francúzske	šľachtické	rodiny	a	dokonca	sa	stal	jedným	z	dvorných	malia-
rov	Ľudovíta	XIII.,	v	rokoch	1640	až	1642,	pri	výzdobe	Louvru.	Bol	jedným	z	najväčších	klasických	majstrov	francúzskej	maľby	
a	hoci	mal	veľmi	málo	študentov,	jeho	vplyv	na	francúzsku	maľbu	je	značný,	a	to	počas	jeho	života	aj	po.	Je	mu	pripisovaných	
220	až	260	obrazov	a	takmer	400	kresieb.	Táto	kresba	pokrytá	sieťovou	mriežkou,	je	škicou	pre	väčšiu	olejomaľbu	pochádza-
júcu	zo	zbierky	Marie-Madelein	de	Vignerot	d	Aiquillon,	ktorá	je	v	majetku	Metropolitan	Muzeum	of	Art	v	New	Yorku.	Existuje	
aj	mladšia	verzia	diela	v	Louvri	v	Paríži.		

Neznámy kopista podľa Andrea Sacchiho. Fresca v Cassa Barberina v Ríme, 1631 – 1660
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5416, MK151, VSM S 1196

Andrea	Sacchi	bol	taliansky	maliar	vrcholného	baroka	a	klasicizmu,	pôsobiaci	v	Ríme	(1599	–	1661).	Súčasník	Nicolasa	Pous-
sina	alebo	Giovanni	Battistu	Passeriho.	Spolupracoval	aj	 s	 významným	barokovým	maliarom	 fresiek	Pietrom	da	Cortona	
(Pietro	Berrettini,	1596	–	1669),	riaditeľom	Akadémie	sv.	Lukáša	v	Ríme.	Záštitu	nad	ním	mal	počas	celej	 jeho	kariéry	kar-
dinál	Antonio	Barberiny,	ktorý	si	u	neho	napr.	objednal	výzdobu	pre	kostol	mníchov	kapucínov	v	Ríme	a	svoj	vlastný	palác.	
Bol	ovplyvnený	dielom	Raphaela	a	Correggia	no	nepreplňoval	kompozície	masovými	scénami	ako	jeho	súčasník	Cortona	a	
každú	postavu	stvárňoval	s	jedinečnými	gestami	v	pohybe.	Jeho	obrazy	vlastní	Obrazáreň	vo	Vatikáne.	Táto	freska	Sacchiho	
v	Palazzo	Barberini	v	Ríme	sa	považuje	za	jeho	majstrovské	dielo.	Zobrazuje	Božskú	múdrosť.	 Inšpiroval	sa	Raphaelovým	
Parnasom vo Vatikánskom paláci.

58 59



Neznámy autor. Nanebovstúpenie Panny Márie, 1805 – 1810
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5444, VSM S 778

Strana 60:
Giuseppe Bottani. Videnie s. Fillipa Neri, 1754
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5414, MK149, VSM S 2536

Taliansky	maliar	pôvodom	z	Cremony	(1717	–	1784).	Bol	žia-
kom	florenťana	Antonia	Puglieschiho	a	učil	sa	a	aj	spolupra-
coval	 s	Vincenzom	Masuccim,	profesorom	na	Akadémii	di	
Santa	Luca	v	Ríme,	kde	sa	presťahoval	už	v	roku	1735.	Po	
roku	1745	sa	vrátil	a	pôsobil	v	Cremone.	V	roku	1758	absol-
voval	Akadémiu	di	Santa	Luca	a	v	roku	1769	bol	menovaný	
profesorom	maľby	 a	 stal	 sa	 riaditeľom	 Akadémie	 výtvar-
ných	umení	v	Mantove,	kde	aj	zomrel	.
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Rakúsky	maliar	žánrových	výjavov	a	portrétov	(1800	–	1891).	
Výrazný	 predstaviteľ	 historizmu	 a	 romantizmu	 viedenskej	
školy.	Študoval	na	Vysokej	škole	výtvarných	umení	vo	Viedni	
u	Leopolda	Kupelweisera	(1796	–	1862)	a	Georga	Ferdinan-
da	Waldmullera	(1793	–	1865),	absolvoval	študijné	cesty	aj	
po	Francúzsku,	Švajčiarsku	a	Nemecku.	

Adam Brener podľa Raphaela. Madonna del Alba, 1850 – 1870
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5421, MK155, VSM S 3036

Neznámy autor. Kristus na Hore olivovej, okolo r. 1800
Olejomaľba na aragonitovej platni
Tl.k.5397, MK132, VSM S 542

Dielo	 je	 asi	 talianskej	proveniencie,	 zaujímavé	práve	nosi-
čom,	na	ktorom	 je	 vytvorené	 invenčným	využitím	 textúry	
kameňa	 v	 kompozícii	 krajiny.	 Žigmund	 Bubics	 získal	 toto	
dielo,	 podľa	 nápisu	 na	 rube	 darom,	 pravdepodobne	 od	
francúzskeho	 očného	 lekára	 Dr.	 Louisa	 de	Weckera	 4.	 5.	
1855.

Ludwig Schnorr von Carolsfeld. Svätá rodina, 1835
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5477, MK187, VSM S 714

Nemecký	romantický	maliar,	rytec	a	litograf	(1788	–	1853).	
V	 roku	 1804	 začal	 študovať	 na	 Vysokej	 škole	 výtvarných	
umení	vo	Viedni	pod	vedením	Heinricha	Friedricha	Fügera.	
Stal	 sa	 načas	 súčasťou	 skupiny	 avantgardných	 študentov	
akadémie	 okolo	 Friedricha	 Overbecka,	 ktorí	 hľadali	 nové	
cesty	výtvarného	prejavu	oproti	klasickým	ideálom	akadé-
mie.	Na	rozdiel	od	ostatných	sa	však	s	 ideálom	akadémie	
úplne	nerozišiel.	Medzi	jeho	patrónov	patrili	vojvoda	Albert	
von	 Sachsen-Teschen,	 arcivojvoda	 Ján	 Rakúsky	 a	 celá	 ra-
kúsko-uhorská	cisárska	rodina.	Vďaka	tomu	sa	nakoniec	aj	
stal	členom	Akadémie	vo	Viedni	a	kurátorom	cisárskej	galé-
rie	v	paláci	Belvedre
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Hubert Sattler. Námestie sv. Petra v Ríme, 1862
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5563, MK18, VSM S 3039

Rakúsky	maliar-krajinár	(1817	–	1904).	Syn	a	žiak	Johanna	Michaela	Sattlera.	Študoval	vo	Viedni	a	navštívil	a	namaľoval	množ-
stvo	panoramatických	pohľadov	na	mestá	z	rôznych	krajín	Európy,	ale	aj	malej	Ázie,	severnej	a	strednej	Ameriky	a	severnej	
Afriky,	mestá	ako	Moskvu,	Salzburg,	Ostrihom,	Kolín,	Paríž,	Sarajevo,	Sevilu,	Boston,	New	York,	Mexiko,	chrám	v	Yukatáne,	
Havanu,	Abu	Simbel,	pyramídy	v	Káhire,	Jeruzalém	a	ďalšie.	Toto	dielo	patrí	do	veľkého	súboru	olejomalieb	COSMORAMAS.	
Ostatné	olejomaľby	v	počte	viac	ako	130	kusov	vlastní	a	vystavuje	múzeum	v	Salzburgu.	Hubert	Sattler	namaľoval	aj	26	m	
dlhý	a	5	m	vysoký	obraz	–	extrémne	detailnú	panorámu	mesta	Salzburg.

Neznámy autor podľa Andrea del Verrocchia. Kópia Monumento di Colleoni, okolo r. 1850
Zmenšená kópia, bronz
Tl.k.5388, VSM F 9950
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Prisudzované Karolovi Markóovi. Večerná krajina, 1830 – 1860
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5404, MK139, VSM S 978

Pôvodom	slovenský	krajinár	smerujúci	od	klasicizmu	k	preromantizmu	(1791	–	1860).	Pôvodne	študoval	banské	inžinierstvo,	
geometriu	a	zememeračstvo.	Výtvarné	vzdelanie	získal	najprv	v	Levoči	u	Jána	Jakuba	Müllera	a	Jozefa	Czauczika,	potom	na	
Kresliarskom	inštitúte	v	Pešti	(1818	–	1822	a	na	Výtvarnej	akadémii	vo	Viedni	roku	1822.	V	rokoch	1843	až	1848	vyučoval	na	
Výtvarnej	akadémii	vo	Florencii	a	striedavo	pôsobil	na	území	monarchie	a	v	Taliansku	(Villa	L‘Appeggi,	Rím,	Pissa,	Bratislava,	
Stará	Lubovňa,	Budapešť).

Hore:
Neznámy autor (škola Jana Breughela st.). Víchor, okolo 
r. 1700
Olejomaľba na dreve
Tl.k.5378, MK119, VSM S 712 

Dole:
Fielding Copley. Zámok Chestow vo Walese v Anglicku, 
1830 – 1850
Akvarel na papieri
Tl.k.5568, MK9, VSM S 606

Celým	menom	Copley,	 Fielding,	Anthony	Vandyke	 (1787	–	
1855).	Anglický	 krajinár	preslávený	 svojimi	akvarelmi.	 Štu-
doval	u	Johna	Varleyho.	V	roku	1810	už	vystavoval	v	spolku	
„Old	Water-colour	Society“.	V	roku	1813	sa	stal	jeho	riadnym	
členom	a	v	roku	1831	až	do	svojej	smrti	prezidentom	tejto	
spoločnosti	 (neskôr	známej	ako	Kráľovská	spoločnosť	pre	
akvarel).	V	roku	1824	získal	zlatú	medailu	na	parížskom	sa-
lóne	spolu	s	Richardom	Parkesom	Boningtonom	a	Johnom	
Constablem.	Vo	veľkej	miere	sa	venoval	aj	výučbe	umenia.	
Copley	Fielding	bol	úspešnýma	veľmi	populárnym	maliarom	
elegancie	a	vkusu.	Jeho	diela	sú	napr.	v	Albertine	vo	Viedni.	
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Strana 68
Friedrich Gauermann. Vlkom napadnuté stádo jeleňov, 
1850
Olejomaľba na dreve
Tl.k.5361, MK96, VSM S 819

Rakúsky	maliar	 žánrových	výjavov	 (1807	–	1862).	 Syn	kra-
jinára	 Jacoba	 Gauermanna	 (1773	 –	 1843).	 Pod	 vedením	
svojho	otca	začal	študovať	krajinu	a	usilovne	kopíroval	die-
la	majstrov	 v	maľbe	 zvierat,	 ktoré	boli	 obsiahnuté	 vo	 vie-
denskej	 akadémii.	 Absolvoval	 štúdijné	 cesty	do	 Štajerska,	
Tirolska	a	Salzburgu.	V	roku	1824	s	úspechom	vystavoval	vo	
Viedni,	a	začal	získavať	objednávky	od	významných	osob-
ností	rakúskej	šľachty.	Jeho	reputáciu	ešte	výraznejšie	zvýšil	
obraz	„Búrka“	vystavený	vo	Viedni	v	roku	1829.	 Jeho	diela	
sa	 stali	 ešte	 vyhľadávanejšími	 a	 vysoko	 cenenými.	Detail-
ne	 odpozorovaná	 príroda	 a	 bravúrne	 zvládnutá	 technika	
lazúrnej	olejomaľby	v	dynamických	kompozíciách	ho	radí	k	
majstrom,	ktorí	ovplyvnili	tvorbu	aj	nastupujúcej	generácie	
a	jeho	obrazy	sa	reprodukovali	a	rozmnožovali	v	grafických	
technikách. 

Strana 69 hore:
Ludwig Halauska. Krajina s dedinou pri rieke, 1869
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5479, MK206, VSM S 2883

Krajinár	pôsobiaci	predovšetkým	vo	Viedni	 (1827	–	1882).	
Študoval	na	gymnáziu	v	Seitenstettene	a	potom	na	Vyso-
kej	škole	výtvarných	umení	vo	Viedni	u	Thomasa	Endera	a	
Franza	Steinfelda.	Maľoval	najmä	krajiny	z	Dolného	Rakúska,	
z	rakúskych	alpských	oblastí.	V	neskorom	tvorivom	období	
sa	priblížil	k	maliarskemu	štýlu	rakúskeho	impresionizmu.

Strana 69 dole:
Leopold Heinrich Vöscher. Alpská krajina s potokom, 
okolo r. 1870
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5484, MK209, VSM S 727

Viedeňský	 krajinár	 (1830	 –	 1877).	 V	 roku	 1846	 začal	 štú-
dium	na	Vysokej	 škole	 výtvarných	umení	 vo	Viedni,	 kde	v	
roku	1849	získal	aj	prvé	ocenenie.	Venoval	sa	výlučne	ole-
jomaľbe	a	od	roku	1852	často	a	s	úspechom	vystavoval.	V	
rokoch	1859	–	1863	odišiel	na	študijnú	cestu	do	Uhorska	
a	do	 alpského	 regiónu	Rakúska,	Nemecka,	 severného	Ta-
lianska	a	Švajčiarska.	V	roku	1864	sa	presťahoval	a	pôsobil	
v	Mníchove.	Tesne	pred	koncom	života	sa	vrátil	do	Viedne.	
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Josef Schuster. Hlava Krista vo venci z vysokohorských 
kvetov, 1868
Olejomaľba na dreve
Tl.k.5364, MK99, VSM S 1587

Rakúsky	 maliar	 zátiší	 (1812	 –	 1890),	 pôsobiaci	 vo	 Viedni.	
Študoval	 na	 viedenskej	 Akadémii	 pod	 vedením	 Josepha	
Mössmeara	 (1780	 –	 1845),	 ale	 aj	 v	 ateliéroch	 Sebastiana	
Wegmayra	 (1776	–	1857)	a	Franza	Xavera	Pettera	 (1791	–	
1866).	 J.	 Schuster	 strávil	 istý	 čas	 v	 kúpeľoch	Bad	Gastein,		
kde	 sa	 na	 podnet	 arcivojvodu	 Johanna	 začal	 venovať	 aj	
motívom	zátiší	vysokohorskej	flóry,	podobne	ako	Žigmund	
Bubics.	Jeho	obrazy	sú	napr.	v	Österreichische	Galerie	Bel-
vedere vo Viedni.

Josef Schuster. Kvetinové zátišie s Aurórou, 1859
Olejomaľba na dreve
Tl.k.5366, MK98, VSM S 1675 

Josef Schuster. Alpské kvety, 1874
Olejomaľba na dreve
Tl.k.5481, MK102, VSM S 1700

Josef Schuster. Verbascum, 1860 – 1880
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5459, MK100, VSM S 1736
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Wilhelm van Mieris. Kytica s jaštericou, 1718
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5454, MK185, VSM S 1197

Holadský	krajinár,	maliar	žánrových	výjavov,	portrétov	a	zátiší	(1662	–	1747	).	Narodil	sa	a	pôsobil	v	Leidene	ako	maliar	a	grafik.	
Študoval	u	svojho	otca	Fransa	van	Mierisa	st.	(1635	–	1682)	a	neskôr	u	Gerarda	de	Lairesse	(1641	–	1711).	Frans	van	Mieris	
bol	úspešným	maliarom	žánrových	výjavov	a	silne	ovplyvnil	aj	tvorbu	svojho	syna.	Willem	po	smrti	otca	prevzal	jeho	ateliér	
a	v	roku	1685	vstúpil	aj	do	Cechu	sv.	Lukáša,	ktorý	združoval	leidenských	maliarov.	V	roku	1694,	založil	v	Leidene	kresliarsku	
akadémiu	spolu	s	maliarmi	Jacobom	Toorenvlietom	(1636	–	1719)	a	Carlom	de	Moor	(1655	–	1738),	ktorú	viedol	spolu	s	de	
Moorom	až	do	roku	1736.	V	tom	čase	však	už	Van	Mieris	prestal	tvoriť,	pretože	čiastočne	oslepol.	Spolu	s	bratrom	Fransom	
van	Mieris	ml.,	patrili	k	osobnostiam	zlatého	veku	holandského	maliarstva	17.	storočia,	presadzujúcich	klasický	kánon	krásy.	
V	žánrových,	mytologických	a	biblických	výjavoch	zobrazoval	aj	predstaviteľov	vyšších	spoločenských	tried,	podľa	klasických	
antických	sôch,	s	ich	neprekonateľnou	dokonalosťou	a	proporciami	a	tieto	figúry	často	opakoval	aj	na	ďalších	dielach.

Friedrich (Moos) Schauta. Zátišie s hubami, 1850 – 1895
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5344, MK84, VSM S 1038

Rakúsky	 maliar	 zvierat	 a	 alpskej	 kveteny,	 zvaný	 „Moos”	
(1822	–	1895).		Študoval	krajinomaľbu	na	Viedenskej	akadé-
mii	u	prof.	Josepha	Högera	(1801	–	1877)	a	Franza	Steinfelda	
1787	 –	 1868).	 Vystavoval	 sporadicky.	 Prvýkrát	 na	 výstave	
Rakúskeho	umeleckého	spolku	v	roku	1864.	Jeho	kvetinové	
zátišia,	maľované	podľa	živej	prírody,	sa	vyznačujú	dokona-
le	odpozorovanou	farebnosťou	a	jeho	kompozície	prirodze-
nou	skladbou	prírodnín.

Andreas Lach: Zátišie s azalkami, 1840 – 1860
Olejomaľba na lepenke
Tl.k.5370, MK89, VSM S 709

Rakúsky	 maliar	 kvetín	 a	 zátiší	 Andreas	 Lach	 pôvodom	 z	
Moravy	(1817	–	1882).	V	rokoch	1837	až	1839	študoval	na	
viedenskej	akadémii	u	Thomasa	Endera,	Josepha	Mössme-
ra	a	Sebastiana	Wegmayra.	Namaľoval	mnoho	kvetinových	
zátiší,	ktoré	sa	teraz	nachádzajú	v	múzeách	alebo	ako	vy-
hľadávané	zberateľské	predmety	v	súkromnom	vlastníctve.	
Bol	členom	rakúskeho	umeleckého	zväzu.	
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Hore:
Jacquies-Louis David. Pastierka, 1760 – 1770
Akvarel na papieri
Tl.k.5636, MK49, VSM S 2066

Francúzsky	 maliar,	 predstaviteľ	 klasicizmu	 (1748	 –	 1825).	
Patril	 k	 najprominentnejším	 maliarom	 tohto	 obdobia	 vo	
Francúzsku	 a	 vytvoril	 maliarsky	 štýl,	 ktorý	 zachytával	 at-
mosféru	Francúzskej	revolúcie.	Bol	blízkym	priateľom	Ma-
ximiliana	Robespierra	a	po	jeho	smrti	sa	presadil	aj	za	vlá-
dy	Napoleona.	V	rannom	veku	sa	učil	u	maliara	Franciosa	
Bouchera	(1703	–	1770),	ktorého	rokokové	bukolické	výjavy	
ovplyvnili	pravdepodobne	aj	toto	ranné	dielo.	Neskôr	štu-
doval	u	Josepha	Marie	Viena,	na	Kráľovskej	akadémii	v	Paríži	
a	na	Francúzskej	akadémii	v	Ríme.	

Dole:
Carl Peter Goebel. Štýrsky pastierik kôz v daždi, 1815 – 1823
Akvarel na papieri
Tl.k.5571, MK74, VSM S 988

Rakúsky	 portrétista	 a	 maliar	 žánrových	 výjavov	 (1791	 –	
1823),	absolvent	Akadémie	vo	Viedni,	kde	neskôr	aj	pôsobil.	
Študoval	v	ateliéri	u	miniaturistu	prof.	Friedricha	Heinricha	
Fügera	(1751	–	1818).	Tvoril	v	klasickom	akademickom	štýle	
lazúrnej	 olejomaľby	 a	 akvarelu.	 Portrétoval	mnohé	 osob-
nosti	literárneho	a	verejného	života	vo	Viedni.

Hore:
Sidney Thomas Cooper. Ovce na pastve, 1840 – 1860
Akvarel na papieri
Tl.k.5565, MK6, VSM S 990

Anglický	maliar	žánrových	výjavov	a	zvierat	 (1803	–	1902).	
Ako	dvadsaťročný	bol	prijatý	v	Londýne	na	Kráľovskú	aka-
démiu.	Po	štúdiu	sa	vrátil	do	rodného	mesta	Canterbury,	
kde	 si	 zarábal	 na	 živobytie	 ako	 kresliar	 a	 viedol	 súkrom-
nú	 kresliarsku	 školu.	 V	 roku	 1827	 sa	 usadil	 v	 Bruseli	 kde	
sa	stretol	s	Eugènom	 Josephom	Verboeckhovenom,	ktorý	
silne	ovplyvnil	jeho	následujúcu	tvorbu.	Po	návrate	do	An-
glicka	začal	pravidelne	vystavovať	v	Londýne,	na	Kráľovskej	
akadémii.	Zúčastnil	sa	aj	na	súťaži	vyhlásenej	na	výzdobu	
budovy	parlamentu,	vo	Westminsterskej	sále	v	roku	1847,	
no	neúspešne.	Je	spájaný	hlavne	s	motívmi	dobytka	alebo	
oviec,	 čo	mu	prinieslo	prezývku	 „Cow	Cooper“.	 Spolupra-
coval	napr.	s	Frederickom	Richardom	Leeom	na	niekoľkých	
obrazoch,	kde	Lee	maľoval	krajiny	a	Cooper	na	dokončenie	
kompozície	 pridával	 zvieratá.	 V	 roku	 1845	 bol	 zvolený	 za	
člena	Kráľovskej	akadémie.

Dole:
Theódore Valério. Maďarský pastier oviec, 1853
Akvarel na papieri
Tl.k.5549, MK14, VSM S 981

Pôvodom	 francúzsky	 maliar	 žánrových	 výjavov	 (1819	 –	
1879).	 	Žiak	a	priateľ	 francúzskeho	maliara	a	grafika	Char-
leta	Nicolas-Toussainta,	s	ktorým	absolvoval	študijný	pobyt	
po	Nemecku.	 Prvýkrát	 vystavoval	 na	 salóne	 v	 Paríži	 roku	
1838.	V	rokoch	1851	a	1852	a	počas	krymskej	vojny	(1853	
–	1855)	pôsobil	v	Maďarsku	a	na	Balkáne	kde	nasledoval	tu-
reckú	armádu	Osmana	Pašu.	Vytvoril	početné	akvarely	a	aj	
etnograficky	hodnotné	kresby,	destinácií	ktoré	navštívil.	Po	
návrate	do	Francúzska	úspešne	vystavoval	v	Paríži	v	roku	
1855.	Na	konci	svojho	života	sa	usadil	v	Bretónsku,	regióne,	
ktorý	mu	ponúkol	nové	témy	a	inšpirácie.
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Friedrich Schilcher. Portrét dámy s prsteňom, 1850 – 1880
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5478, MK205, VSM S 2391

Viedenský	 portrétista	 a	 maliar	 historických	 a	 žánrových	
výjavov	 (1811	–	1881).	 Študoval	na	Viedenskej	 akadémii,	 v	
rokoch	1876	–	1878	bol	prezidentom	Künstlerhaus	vo	Vied-
ni.	Venoval	sa	aj	výzdobe	kostolov	a	maľbe	fresiek.	V	roku	
1841	bol	napr.	poverený	obnovením	freskových	stropov	od	
Marcantonia	Chiariniho	v	zimnom	paláci	princa	Eugena,	a	aj	
vo	Veľkej	 rokovacej	miestnosti	Dolnorakúskeho	paláca	 vo	
Viedni.	Počas	realizácie	objednávok	v	Uhorsku	(návrh	opo-
ny	 v	 novovybudovanom	Maďarskom	národnom	divadle	 a	
oltárny	obraz	pre	kostol	sv.	Ladislava	v	Oradei)	vytvoril	aj	
početné	portréty	osobností	horného	Uhorska.

Johan Baptist Reiter. Predavačka uhoriek zo Sopronu, 1846
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5396, MK131, VSM S 613

Rakúsky	portrétista	a	maliar	žánrových	výjavov	obdobia	biedermeieru	(1813	–	1890).	Jeho	otec	bol	tesár.	Tri	roky	strávil	ako	
učeň	v	otcovej	stolárskej	dielni	kde	maľoval	nábytok.	Neskôr	študoval	na	Vysokej	škole	výtvarných	umení	vo	Viedni	u	Leo-
polda	Kupelweisera	a	Thomasa	Endera.	Po	roku	1830	si	z	veľkej	časti	zarábal	na	živobytie	ako	maliar	porcelánu.	Pôvodne	sa	
venoval	žánrovým	a	historickým	výjavom,	no	neskôr	začal	tvoriť	portréty	a	čoskoro	sa	stal	veľmi	populárnym.	Od	roku	1870	
bol	pravidelným	účastníkom	výstav	početných	rakúskych	umeleckých	spoločností.	Z	finančných	dôvodov	ku	koncu	života	
začal	vytvárať	aj	kópie	starých	majstrov.

Georg Martin Ignaz Raab. Rimanka, 1864
Olejomaľba na plátne
Tl.k.5372, VSM S 1648

Vo	 svojej	 dobe	 veľmi	 cenený	 viedenský	 maliar	 portrétov.	
Narodil	sa	ako	syn	dvorného	úradníka	(1821	–	1885).	Študo-
val	na	viedenskej	Akadémii	výtvarných	umení	v	rokoch	1833	
–	1837	u	Leopolda	Kupelwiesera,	bol	zručným	portrétistom	
v	 technike	olejomaľby	a	akvarelu,	 venoval	 sa	aj	 litografii	a	
miniatúrnej	maľbe	na	slonovine.	Maľoval	portréty	krásnych	
dám	z	prostredia	šľachty	a	cisárskeho	dvora.	Známe	sú	jeho	
portréty	cisárovny	Alžbety	Bavorskej	(Sissi),	z	ktorých	jeden	
je	napr.	v	Národnej	galérii	vo	Ľvove.	Jeho	dielo	sa	vyznačuje	
jasnou	kresbou	a	intenzívnou	až	kontrastnou	farebnosťou.	

76 77



Severonizozemský miniaturista. Dvojstránka z ilumino-
vaného rukopisu pre osobnú zbožnosť, tzv. „Knihy hodi-
niek“ s iniciálou H, Delft?, okolo r. 1480 – 1490
Tempera na pergamene, zlátenie
Tl.k.5655, MK42, VSM S 2762

Neznámy autor. Korpus Krista z Veľkého Kamenca, okolo r. 1300
Bronz, zlátenie
Tl.k.2977, VSM S 2465

Fragment	pravdepodobne	oltárneho	kríža,	ktorý	bol	nájdený	za	obcou	Veľký	Kamenec	na	Zemplíne	(Nagykövesd),	v	zemi,	na	
vŕšku	kde	stál	pôvodný	kostolík,	ktorý	zanikol	v	r.	1878	–	1889.	Obec	sa	v	písomnostiach	spomína	už	v	r.	1283	a	patrila	rodine	
Soósovcov,	ktorej	patril	aj	rovnomenný	kamenný	hrad	nad	obcou,	postavený	koncom	14.	storočia.

Neznámy autor. Portrét pápeža Innocentia XI. Kópia z r. 
1700 – 1750 podľa predlohy štandardnej obehovej mince z 
r. 1678 – 1 strieborný  piaster
Reliéf, mramor
Tl.k.5600, VSM S 4033

Civilným	menom	Benedikt	Odescalchi	(16.	mája	1611	–	12.	
augusta	1689),	bol	pápežom	od	21.	septembra	1676	do	svo-
jej	smrti	12.	augusta	1689.	V	Budapešti	je	známy	ako	„Spa-
siteľ	Maďarska“	 vďaka	 jeho	 aktívnemu	boju	proti	 Turkom.	
Počas	svojho	pontifikátu	znížil	dane	v	pápežských	štátoch	a	
vytvoril	prebytok	v	pápežskom	rozpočte.	Kvôli	tomuto	pre-
bytku	odmietol	prehnaný	nepotizmus	v	cirkvi.	Innocent	XI.	
bol	skromný	ako	vo	veciach	vládnutia	tak	po	hlásanie	života	
s	kresťanskými	hodnotami.	Po	zvolení	za	pápeža	sa	venoval	
morálnej	a	administratívnej	reforme	Rímskej	kúrie.	Zrušil	si-
necure	a	usiloval	o	 väčšiu	 jednoduchosť	 kázania	a	 väčšiu	
úctu	k	uctievaniu	–	o	to	požiadal	duchovných	aj	veriacich.	
Po	procese	kanonizácie,	ktorá	sa	začala	v	roku	1791,	a	ktorá	
v	priebehu	rokov	spôsobila	značnú	kontroverziu	–	bola	nie-
koľkokrát	zastavená,	bol	v	roku	1956	vyhlásený	za	svätého	
pápežom	Piom	XII.
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Ákos Aranyossy. Hlava dievčatka, 1891
Medený štočok, lept
Tl.k.5651, MK2767/49, VSM H 61732

Maliar	 a	 grafik	 (1870	 –	 1898)	 pochádzajúci	 zo	 zemianske-
ho	 rodu,	 rodák	 z	 Košíc.	 Rod	 pochádza	 z	 obce	 Forbasy	 v	
okr.	 Stará	 Ľubovňa,	 preto	 používal	 aj	 predikát	 Forbászi.	
Patril	k	skupine	mladých	umelcov	konca	19.	storočia,	ktorí	
sa	po	svojich	štúdiách	a	štúdijných	cestách	vracali	naspäť	
do	Košíc	aby	tu	tvorili.	Základy	maliarstva	získal	u	Štefana	
Hegedüsa	v	Košiciach,	neskôr	na	súkromnej	škole	Simona	
Hollósyho	v	Mníchove	a	od	roku	1888	na	oddelení	maľby	a	
grafiky	na	Akadémií	výtvarných	umení	v	Mníchove.	V	roku	
1897	pokračoval	v	štúdiu	na	Majstrovskej	škole	Júliusa	Ben-
czúra	v	Budapešti.	Po	návrate	do	Košíc	tu	žiaľ	žil	a	pôsobil	
už	iba	krátko,	ako	28	ročný	spáchal	samovraždu.

Ákos Aranyossy. Švábsky roľník, 1892
Lept na papieri
Tl.k.5641, MK2768/50, VSM K 10803

Ákos Aranyossy. Krajina s potokom a stromami, 1892
Lept na papieri
Tl.k.5631, MK2771/53, VSM K 5943

Ákos Aranyossy. Zátišie s vtákmi, 1892
Lept na papieri
Tl.k.5657, MK2770/52, VSM K 8434

Ákos Aranyossy. Potok s húskami, 1893
Lept na papieri
Tl.k.5646, MK2769/51, VSM K 8467

Ákos Aranyossy. Zimná krajina, 1892
Lept na papieri
Tl.k.5647, MK2766/48, VSM K 5942

Ákos Aranyossy. Práčka, 1893
Lept na papieri
Tl.k.5628, MK2741/23, VSM K 5940
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Georg Christian Schütz. Apoteóza Márie Terézie a Jozefa II., 
1780
Lept na papieri
PD1921/1841, VSM K 3556

Maliar	a	grafik	(1760	–	1822)	pôsobiaci	vo	Frankfurte	a	Londý-
ne,	predstaviteľ	romantizmu.	Venoval	sa	v	začiatkoch	maľbe	
dekorácií	a	fasád,	no	neskôr	krajinomaľbe,	vedutám	a	žánrovej	
maľbe.	Absolvoval	študijné	cesty	po	Nemecku,	Francúzsku	a	
Švajčiarsku.	Vo	Frankfurte	založil	rodinný	ateliér,	v	ktorom	pra-
coval	s	celou	rodinou	na	množstve	objednávok.	Po	jeho	smrti	
viedol	ateliér	jeho	syn	Johann	Georg.	Dielo	vydal	Marco	Berra	
(1784	–	1853),	pražský	hudobný	vydavateľ,	asi	okolo	roku	1811.

Neznámy rytec podľa Augusta Heinricha Riedela. Návrh 
na pamätnú stélu bavorskému kráľovi Maximiliánovi I. 
Josephovi pri 25. výročí jeho vlády, 1824
Kolorovaná medirytina na papieri
PD1921/1867, VSM K 3658

Predlohou	diela	je	portrét	od	nemeckého	portrétistu	a	ma-
liara	žánrových,	mytologických	a	biblických	výjavov.	Celým	
menom	 Johann	Friedrich	 Ludwig	Heinrich	August	 (1799	–
1883).	Syn	architekta	Karla	Chrisitana	Riedela.	Študoval	na	
Akadémii	výtvarných	umení	v	Mníchove.	Tento	návrh	vzni-
kol	 na	 podnet	 vďačných	 obyvateľov	 Bavorska,	 no	 nebol	
realizovaný.	V	 roku	1828	sa	August	Riedel	presťahoval	do	
Talianska,	kde	už	žil	a	pôsobil	až	do	konca	života.	

Blasius Höfel. Mozartova rodina, 1830 – 1840
Oceľorytina na papieri
PD1921/1853, VSM K 3676

Medirytec	a	grafik,	žijúci	a	pôsobiaci	v	Salzburgu	v	Rakúsku		
(1792	–	1863).	Vyštudoval	maľbu	a	grafiku	na	Vysokej	škole	
výtvarných	umení	vo	Viedni	u	Huberta	Maurera.	Od	roku	
1807	sa	venoval	predovšetkým	medirytine,	ale	aj	litografii.	
Na	 svojej	 študijnej	 ceste	 do	Nemecka	 sa	 stretol	 s	 drevo-
rytcom	 Friedrichom	Wilhelmom	Gubitzom	 (1786	 –	 1870),	
ktorého	práce	ho	priviedli	aj	k	tejto	grafickej	technike.	Zdo-
konaľoval	aj	techniky	leptu.	Jeho	najslávnejšie	dielo	je	por-
trét	 Ludwiga	 van	 Beethovena,	 ktorého	 osobne	 poznal.	 V	
roku	1814	založil	grafickú	dielňu	pri	vydavateľstve	Artaria	&	
Comp.	V	rokoch	1820	až	1837	pôsobil	ako	učiteľ	kresby	na	
Vojenskej	akadémii	vo	Viedni.	

František Horčička. Pamätný list menovania Dr. Juliusa Vin-
cenca von Krombholz rektorom Karlovej univerzity, 1830 
Litografia na papieri
PD1921/1469, VSM K 6337

Portrétista,	 reštaurátor	 a	 maliar	 historických	 a	 nábožen-
ských	výjavov	žijúci	a	pôsobiaci	v	Prahe	(1776	–	1856).	Študo-
val	v	ateliéri	kresliarskej	školy	L.	Kohla	a	neskôr	na	Kresliar-
skej	 akademii	 Jozefa	 Berglera.	 Po	 vyštudovaní	 pôsobil	 ako	
reštarátor	 (viedol	 reštaurátorské	 práce	 na	 Karlštejne	 na	
tabuliach	Majstra	 Theodorika)	 a	 spracoval	 a	 reštauroval	 aj	
diela	z	rozsiahlej	zbierky	rodu	Coloredo-Mansfeld.	Portréto-
val	veľa	osobností	pražského	spoločenského	života	a	vytvoril	
niekoľko	diel	s	historickou	a	náboženskou	tematikou.	V	roku	
1848	bol	zvolený	za	predsedu	Jednoty	výtvarných	umelcov.	
V	70.	rokoch	20.	storočia	však	reštaurátori	a	historici	odhalili	
aj	 jeho	 falzifikátorské	diela.	Napríklad	 ide	o	obrazy	zo	spo-
mínanej	zbierky	Madona	s	dieťaťom	alebo	Panna	Mária	s	Je-
žiškom,	so	sv.	Alžbetou	a	malým	Jánom	Krstiteľom,	ktoré	boli		
pôvodne	považované	za	diela	Ferrarskej	školy.
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Medirytec	a	vydavateľ	pôsobiaci	v	Štrasburgu	(1610	–	1689).	
Ryteckú	dielňu	 a	 samotné	 vydavateľstvo	 založil	 jeho	otec	
(zomrel	 r.	1628).	Tvorba	 tejto	dielne	zahŕňala	veľké	množ-
stvo	portrétov	známych	osobností	tej	doby,	z	ktorých	väč-
šinu	 vyryl	 osobne,	 ale	bez	osobitého	 rukopisu.	 Z	 vydava-
teľstva	vyšli	aj	niektoré	titulné	strany	súdobých	publikácií,	
ilustrácie	 a	 veduty.	 Práce	 z	 tejto	 dielne	 a	 od	 jednotlivých	
rytcov,	možno	od	seba	odlíšiť	iba	zriedkavými	datovaniami,	
alebo	vodoznakmi	papiera.	Pomerne	často	sa	však	vysky-
tujú	listy,	ktoré	okrem	signatúry	alebo	monogramu	nesú	aj	
adresu	kníhkupectva	Johanna	Tscherninga	v	Štrasburgu.
Ide	o	zrkadlovo	obrátené	kópie	portrétov	podľa	pôvodných	
predlôh	z	roku	1649	od	Anselma	van	Hulle,	ktoré	vyryli	Piet-
ra	de	Iode	a	Pietra	de	Baillia	(Flámsko).	Portrétovaní	boli	sig-
natármi	Vestfálskeho	mieru	v	roku	1648,	ktorým	sa	skončila	
tridsaťročná	vojna.	

Vľavo:
Peter Aubry II. Portrét grófa Herrmanna Mylia von Gna-
delfeld, vyslanca grófa Antona von Oldenburg, 1650 – 1689
Medirytina na ručnom papieri s vodoznakom
PD1921/1950, VSM K 1649 

Vpravo:
Peter Aubry II. Portrét grófa Ferdinanda Arnošta z Vald-
šteina, pána z Wartenbergu, 1650 – 1689
Medirytina na ručnom papieri s vodoznakom
PD1926/320, VSM K 1245

Vľavo:
Peter Aubry II. Portrét nemeckého vyslanca, generála Va-
lentina Heidera, 1650 – 1689
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1244, VSM K 1607

Vpravo:
Peter Aubry II. Portrét Henrica Herdingha, starostu mes-
ta Münster a lektora Univerzity v Passau, 1650 – 1689
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1209, VSM K 1622 
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Vľavo:
Jakob von Sandrart. Portrét Dr. Johanna Heinricha Meibo-
ma, profesora medícíny na Univerzite v Helmstedte, 1678
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/418, VSM K 3669

Vpravo:
Jakob von Sandrart. Portrét Georga Juliusa Christa, bran-
derburgského komorného radcu, 1674
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/418, VSM K 2264

Reprodukčný	rytec	a	vydavateľ	v	Norimbergu,	ale	aj	tvorca	
vlastných	medirytín	(1630	–	1708).	Učil	sa	najprv	u	svojho	
strýka	 Joachima	 v	Amsterdame.	Neskôr	podnikol	 študijné	
cesty	 po	 Rakúsku,	 Poľsku	 a	 Nemecku	 a	 pracoval	 napr.	 aj	
pod	vedením	Wilema	Hondia.	V	roku	1662,	po	usadení	sa	
v	 Norimbergu,	 tu	 bol	 spoluzakladateľom	maliarskej	 školy,	
ktorá	existuje	dodnes	ako	Akadémia	výtvarných	umení.	Bol	
veľmi	produktívny	a	vyhľadávaný	rytec.	Vytvoril	veľa	vlast-
ných	portrétov	súdobých	osobností,	ale	aj	niekoľko	vedút,	
žánrových	výjavov	a	máp.

Vľavo:
Jakob von Sandrart podľa Johanna Baptistu de Ruel:  Por-
trét Francisca Conrada, prepošta kolégia sv. Gadulpha v 
Comburgu, 1669
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/676, VSM K 1844 

Vpravo:
Jakob von Sandrart. Portrét Dr. Johanna Christophora 
Wagenseilia, profesora histórie a orientalistiky na Uni-
verzite Altdorfina v Norimbergu, 1680
Medirytina na ručnom papieri s vodoznakom
PD1926/314, VSM K 1246
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V strede:
Wolfgang Kilian. Portrét reverenda Johanna Hartmanna, 
1634
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1240, VSM K 1609

Vpravo:
Wolfgang Kilian podľa Manga Kiliana. Portrét Wolfganga 
Wilhelma von Faltz-Neuburg, bavorského vojvodu, 1615
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/297, VSM K 1258

Wolfgang Kilian. Portrét Georga Friedricha, grófa z Hohen-
lohe-Neuenstein, 1630 – 1662
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1211, VSM K 1623

Reprodukčný	rytec,	člen	ryteckej	rodiny	v	Augsburgu	(1581	
–	1662).	Bol	synom	Bartolomeja	Kiliána	st.	a	Márie	Pfeiffel-
mannovej.	Po	smrti	otca	v	roku	1583	sa	jeho	matka	znovu	
vydala	za	už	známeho	rytca	Dominika	Custosa	a	on	a	jeho	
brat	Lucas	sa	stali	jeho	žiakmi.	V	rokoch	1604	–	1608	cesto-
val	po	Taliansku	a	pracoval	v	Benátkach,	Mantove	a	Miláne.	
Po	návrate	sa	oženil	a	pokračoval	v	rodinnej	dielni.	Bol	ot-
com	rytcov	Bartholomea	mladšieho	a	Philipa.	

Lucas Kilian. Portrét Heinricha Friedricha, princa oranž-
ského Svätej ríše rímskej, 1620
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1239, VSM K 1606

Reprodukčný	rytec,	člen	ryteckej	rodiny	v	Augsburgu		(1579	–	
1637).	Bol	 synom	Bartolomeja	Kiliána	 st.	 a	Márie	Pfeiffel-
mannovej	a	bratom	mladšieho	Wolfganga.	Po	smrti	otca	v	
roku	1588	sa	jeho	matka	znovu	vydala	za	Dominika	Custo-
sa	a	on	spolu	s	bratom	sa	stali	 jeho	žiakmi.	Je	známy	svo-
jimi	 rytinami	 podľa	 Cornelisa	 van	Haarlem,	 anatomickými	
štúdiami	 „Catoptri	 Microcosmici“	 („Zrkadlá	 mikrokozmu“)	
podľa	návrhov	lekára	Johannesa	Remmelina	a	publikované	
Stephanom	Michelspacherom.

Lucas Kilian podľa Iohanna de Perre. Portrét Dr. Matthia-
sa Höe von Hoenegg, 1615
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1251, VSM K 1591

Holandský	maliar	Perre	Iohann	de	(Bahr,	Behr...1568	–	1621),	
pochádzal	z	rodiny	maliarov,	bol	starším	synom	známejšie-
ho	Nicolasa	Perra.	Pôsobil	 v	Lipsku	a	v	Ríme.	Autor	mno-
hých,	epitafov	a	oltárnych	obrazov	v	nemeckých	kostoloch,	
napr.	Vzkriesenie	Krista	v	kostole	sv.	Mikuláša	v	Lipsku.
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Vľavo:
Johann Ernst Mansfeld. Portrét prof. Maximiliána Stolla, 
rakúskeho lekára, ktorý prvý opísal rakovinu žlčníka, 
1787 – 1796
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/399, VSM K 1743

Vpravo:
Johann Ernst Mansfeld podľa Franza Lindera. Portrét 
Johanna Martina von Strohlandorff, slobodného pána z 
Korutánska, 1770 – 1780
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/421, VSM K 1528

Pôvodom	pražský	maliar	a	medirytec	pôsobiaci	v	Rakúsku	(1739	–	1796).	Otec	Josepha	Georga	Mansfelda.	Johann	Ernst	pri-
šiel	do	Viedne	v	roku	1754	vo	veku	16	rokov	so	svojím	otcom,	ktorý	bol	pravdepodobne	tiež	rytcom.	Vo	viedni	aj	navštevoval	
Akadémiu	výtvarných	umení.	Pôvodne	študoval	kresbu,	no	neskôr	sa	začal	venovať	medirytine	a	učil	sa	u	samotného	riadieľa		
akadémie	Jacoba	Schmutzera,	ktorý		prišiel	do	Viedne	z	Paríža.	Pod	jeho	vedením	dosiahol	neobvyklú	úroveň	techniky	rytia.	
Počet	jeho	reprodukčných	listov,	najmä	jeho	portrétov	je	veľký,	no	vytvoril	aj	množstvo	voľných	listov	so	žánrovými	a	bib-
lickými	výjavmi.	Venoval	sa	viac	reprodukčnej	grafike	a	reprodukoval	portréty	obľúbeného	viedenského	portrétistu	Franza	
Lindera	(1736	–	1802),	ktorý	pôsobil	aj		v	
Taliansku.

Wolfgang Philip Kilian. Portrét kniežaťa von Herberstein, 1690 – 1730
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1250, VSM K 1597

Reprodukčný	rytec,	člen	ryteckej	rodiny	z	Augsburgu,	pôsobiaci	aj	v	Rusku		(1654	–	1732).	Bol	synom	Augsburgského	rytca	
Philippa	Kiliana	(1628	–	1692)	a	jeho	manželky	Susanne,	dcéry	vydavateľa	umenia	Eliasa	Lottera.	Bol	vydavateľom	a	rytcom	v	
Augsburgu,	Norimbergu	a	Königsbergu.	Mal	niekoľko	synov,	ktorí	sa	tomuto	remeslu	tiež	venovali.
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Joseph Georg Mansfeld. Portrét Stephana Edlera von Wohlleben, starostu Viedne, 1806
Medirytina na ručnom papieri s vodoznakom
PD1926/334, VSM K 1263

Rakúsky	rytec,	maliar	a	litograf	(1764	–	1817).	Joseph	bol	synom	Johanna	Ernsta	Mansfelda	(1739	–	1796),	ktorý	pochádzal	z	
pražskej	rodiny	rytcov	a	dal	mu	prvé	hodiny	tohto	umenia.	Neskôr	študoval	na	Vysokej	škole	výtvarných	umení	vo	Viedni.	Pre-
vádzkoval	zlievareň	písma,	ktorá	financovala	jeho	živobytie.	V	roku	1811	vydal	litografie	podľa	návrhov	Johanna	Adama	Kleina,	
s	ktorým	bol	priateľom.	V	roku	1815	Mansfeld	založil	„k.k.	Lythographische	Bureau“	vo	Viedni,	pre	ktorú	Klein	tiež	pracoval,	
Okrem	vlastných	leptov,	rytín	a	akvarelu	ilustroval	množstvo	almanachov	a	brožovaných	výtlačkov.	Jeho	vnuk	Josef	Mansfeld	
(1819	–	1894)	bol	tiež	maliarom	pracujúcim	vo	Viedni.

Vpravo:
Johann Ernst Mansfeld podľa Johanna Georga Weikerta. 
Portrét baróna Josefa de Sperges, talianskeho konzula, 1778
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/398, VSM K 1798

Predlohou	 rytiny	 bolo	 dielo	 rakúskeho	 portrétistu	 (1743	 –	
1799)	neskorého	baroka.	Weikert	pracoval	ako	študent	sláv-
neho	 dvorného	maliara	Martina	 van	Meytensa,	 namaľoval	
portréty	napr.	cisárovnej	Márie	Terézie,	cisára	Jozefa	II.,	nea-
polskej	kráľovnej,	veľkovojvodu	Leopolda	z	Toskánska	a	mno-
ho	ďalších	členov	viedenskej	 šľachty	a	 vlády.	Bol	priateľom	
demokratov	Andreasa	Riedela	a	Franza	Hebenstreita,	ktorí	
boli	v	roku	1794	zatknutí	a	obvinení	z	jakobínstva	a	zrady	štá-
tu,	vytvoril	aj	ich	alegorické	portréty.	Po	ich	zatknutí	obrazy,	
ktoré	viseli	v	salóne	Andreasa	Riedela	zmizli.

Vľavo:
Johann Ernst Mansfeld. Portrét skladateľa Jozefa Haydna, 
1770 – 1780
Medirytina na ručnom papieri s vodoznakom
PD1921/1235, VSM K 1626

V strede:
Johann Ernst Mansfeld. Portrét Franza Salesa von Grei-
ner, cisárskeho úradníka a tajného radcu Márie Terézie, 
1770 – 1796
Medirytina na ručnom papieri
PD1921/1043, VSM K 1691
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Strana 94
Bernard Vogel. Portrét Augusta Hermanna Franckia, pro-
fesora teológie na akadémii v Halle, 1720 – 1725
Mezzotintna na ručnom papieri
PD1921/779, VSM K 7162

Nemecký	maliar	 žánrových	 výjavov	 a	portrétov,	 kresliar	 a	
rytec	(1683	–	1737),	syn	rytca	Johanna	Christopha.	Študo-
val	 u	 Christopha	Weigela	 a	 Eliasa	 Christopha	 Heisseho	 v	
Augsburgu,	 ktorého	dcéru	 si	 vzal	 za	 ženu	 a	 pracoval	 aj	 v	
jeho	dielni.	Venoval	sa	predovšetkým	reprodukčnej	grafike.	
Reprodukoval	 manieristickou	 technikou	 mezzotinty	 napr.	
diela	C.	 I.	 Agricolu,	 R.	 Cariera,	 svojho	učiteľa	 E.	C.	Heissa,	
J.	D.	Preisslera,	 F.	 Lippolda,	 J.	 L.	Hirschmanna,	 ale	najzná-
mejšie	 sú	 jeho	 mezzotintové	 reprodukcie	 portrétov	 Jána	
Kupeckého.	 Maliar	 a	 rytec	 Johann	 Daniel	 Preissler,	 ktorý	
tieto	mezzotintové	platne	 získal	 (zachránil	 pred	 zničením)	
ich	po	jeho	smrti,	v	roku	1745,	opäť	vydal.	Aj	portréty,	ktoré	
vytvoril	priamo	Bernard	Vogel,	 čo	na	 listoch	značil	 „ad	vi-
vum“	reprodukovali	a	kopírovali	jeho	súčasníci	aj	nasledov-
níci,	napr.	Johann	Georg	Wolfgang,	ktorý	jeho	mezzotinty	aj	
čiastočne	upravoval.	

Vľavo:
Bernard Vogel podľa Eliasa Christopha Heissa. Portrét 
protestantského pastora Andreasa Adama Hochstettera, 
profesora teológie na Akadémii v Tübingene, 1717 – 1730
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/1080, VSM K 7143 

Vpravo:
Bernard Vogel. Portrét Christopha Andreasa Harsdoer-
ffera z Edendorfu, guvernéra mesta Norimberg, 1713
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/1084, VSM K 7138
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Vľavo:
Bernard Vogel podľa Iohanna Daniela Preislera. Portrét 
reverenda Iohanna Wülfera z Norimbergu, 1730 – 1735
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1926/147, VSM K 6242

Vpravo:
Bernard Vogel podľa Johanna Leonharda Hirschmanna. 
Portrét Johanna Hofmanna, sekretára mesta Norimberg, 
1710 – 1730
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/108, VSM K 7135

Dielo	 vzniklo	 podľa	 predlohy	 nemeckého	 maliara	 (1672	 –	
1750).	J.	L.	Hirschmann	absolvoval	svoje	prvé	školenie	v	No-
rimbergu.	Okolo	roku	1704	pracoval	v	Londýne,	pravdepo-
dobne	ako	študent	Godreyho	Knellera,	čo	možno	usudzovať	
podľa	techniky	akou	maľoval.	Vrátil	sa	do	Norimbergu,	kde	
vytvoril	 viacej	 portrétov	 významných	 osobností	 mesta,	 v	
roku	1729	pôsobil	aj	v	Regensburgu.	Jeho	portréty	v	baroko-
vom	štýle	vyjadrujú	charakter	portrétovaného	aj	v	gestách.	
Väčšina	jeho	portrétov	(občania	Norimbergu	a	Regensbur-
gu)	 sa	 zachovala	 práve	 v	 manieristických	 mezzotintových	
reprodukciách	 Bernharda	 Vogela,	 ale	 aj	 mnohých	 ďalších	
rytcov.

Vľavo:
Bernard Vogel podľa Wolfganga Philipa Kiliana. Portrét 
Thobiasa Wincklera, evanjelického kňaza z Norimbergu, 
1730 – 1735
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/156, VSM K 6487 

Vpravo:
Bernard Vogel podľa Ioanna Carolyho Zirlla. Portrét Jo-
hanna Balthasara Bullmana, evanjelického kňaza z Augs-
burgu, 1730 – 1735
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/938, VSM K 6370
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Ján Blaschke. Portrét českého kráľa Václava II., 1807 – 1814
Medirytina na ručnom papieri
PD1926/332, VSM K 1262

Bratislavský	rodák,	maliar	a	grafik,	medirytec	(1770	–	1833).	
Najdlhšie	 pôsobil	 vo	 Viedni,	 ale	 aj	 v	 Mníchove	 a	 v	 Buda-
pešti.	 Vyštudoval	 grafiku	 na	 Akadémii	 vo	 Viedni	 u	 Jakoba	
Schmutzera.	 Bol	 známy	 predovšetkým	 ako	 vyhľadávaný	
medirytec	 ilustrátor.	 Venoval	 sa	 predovšetkým	 žánrovým	
a	 historickým	 výjavom	 a	 portrétu.	 Ilustroval	 napr.	 diela	
Sándora	 Kisfaludyho,	 Ferencza	 Kazinczyho	 a	 vytvoril	 sé-
riu	portrétov	historických	osobností,	vladárov,	generálov	a	
politikov	 rakúskej	 ríše	 pre	publikáciu	 Jozefa	 Freya:	Oeste-
reichische	Plutarch,	Viedeň,	r.	1807	–	1814.

Ján Blaschke podľa olejomaľby od Tiziana. Portrét Karola V., 
španielskeho kráľa a rímskonemeckého cisára, 1770 – 1883
Medirytina na papieri
VSM K 1949 

Strana 99
Vľavo hore:
Ján Blaschke. Portrét Petra Pázmányho, ostrihomského 
arcibiskupa, 1807 – 1814
Medirytina na papieri
PD1922/40, VSM K 1268

Vľavo dole:
Ján Blaschke. Portrét Juraja Praya, historika, knihovníka 
a profesora pomocných historických vied, 1807 – 1814
Medirytina na papieri
PD1922/39, VSM K 1680

Vpravo hore:
Ján Blaschke. Portrét cisára Rudolfa I, 1807 – 1814
Medirytina na papieri
PD1926/615, VSM K 1837

Vpravo dole:
Ján Blaschke. Portrét grófa Ferdinanda von Trautmann-
sdorf, rakúskeho ministra zahraničia, 1807 – 1814
Medirytina na papieri
PD1922/171, VSM K 1682
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Strana 100:
Johann Jacob Haid podľa Gottfrieda Eichlera. Portrét M. 
Johanna Gottfrieda Essicha, augsburgského teológa a ka-
zateľa, okolo r. 1740
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/621, VSM K 6164

Nemecký	rytec,	pôsobiaci	v	Augsburgu	 (1704	–	1767).	Po-
chádzal	z	rodiny	umelcov	a	rytcov	a	bol	známy	predovšet-
kým	 svojimi	 veľkorozmernými	 mezzotintovými	 portrétmi,	
vydanými	napr.	v	diele	Johanna	Jakoba	Bruckera	„Bilder-sal	
heutiges	Tages	lebender,	und	durch	Gelahrtheit	berühmter	
Schrifft-Stelle”.	Rovnako	populárny	bol	aj	 jeho	brat	Johann	
Elias.	Istý	čas	pôsobil	aj	v	Anglicku,	kde	spolupracoval	s	ryt-
com	a	scénografom	Robertom	Robinsonom,	ale	aj	 Johan-
nom	Eliasom	Ridingerom,	známym	maliarom	poľovníckych	
scén.	Spolupracoval	aj	 s	 Johannom	Wilhelmom	Weinman-
nom,	 spolu	 s	 ďalšími	 rytcami,	 na	 jeho	 botanickom	 diele	
„Phytanthoza	 iconographia,	 sive,	 Conspectus	 aliquot	 mil-
lium“,	vydaného	v	roku	1737.

Vľavo:
Johann Jacob Haid. Portrét Carola Gottloba Hofmanna, 
evanjelického pastora a profesora teológie na Univerzite 
vo Wittenbergu, okolo r. 1740
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/1073, VSM K 6167

Vpravo:
Johann Jacob Haid. Portrét Salomona Deylingia, evanje-
lického kňaza a profesora teológie na Univerzite v Lipsku, 
okolo r. 1740
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/550, VSM K 6191
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Johann Jacob Haid podľa Georga (Jerzy) Lisiewskeho. Por-
trét, Alphonsa des Vignoles, evanjelického farára a histo-
rika, okolo r. 1740
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/550, VSM K 6192

Autor	 predlohy	 bol	 poľského	 pôvodu	 a	 bol	 zakladateľom	
dynastie	 troch	 generácií	 portrétistov	 18.	 storočia	 (1674	 –
6.	 1.	 1750).	 Okolo	 r.	 sa	 1700	 sa	 presťahoval	 do	 Berlína,	
kde	 sa	oženil	 a	 žil	 a	pôsobil	 tu	až	do	 svojej	 smrti.	Bol	ot-
com maliarov Anny Dorothei Therbusch, Anny Rosina de 
Gasc	a	Christopha	Friedricha	Reinholda.	Bol	 tiež	učiteľom	
dvorných	maliarov	Thomasa	Hubera	(1700	–	1779)	a	Davi-
da	Matthieua	(1697	–	1756).	Pôsobil	ako	dvorný	portrétista	
na	dvore	pruského	kráľa	Fridricha	Williama	I.,	pre	ktorého	
maľoval	napríklad	portréty	 generálov	pruskej	 armády	pre	
sály	v	paláci	mestského	paláca	v	Postupime.	Namaľoval	tiež	
početné	 portréty	 pruských	 štátnych	 úradníkov,	 šľachty	 a	
berlínskych	obchodníkov.	

Johann Jacob Haid podľa Davida Matthieu. Portrét Johan-
na (Jean) Heinricha Samuela Formeya, profesora filozofie a 
jedného zo zakladateľov berlínskej Akadémie, okolo r. 1740
Mezzotinta na ručnom papieri
PD1921/634, VSM K 6193
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ResuméRezümé

In 2021, we celebrate the 200th anniversary of 
the birth of Sigismund (Zsigmond) Bubics, the 134th 
anniversary of his appointment as bishop of Košice, 
the 125th anniversary of his honorary citizenship, 
and it has been 125th years since he made his dona-
tion to the then city museum, the Museum of Kassa 
(Kassai Múzeum). This exhibition and catalogue are 
the output of a long-term research task entitled “Do-
nations and legacies Received During the First Years 
of the East Slovak Museum“. In the previous years, 
exhibitions of the legacy of Imre Henszlmann were 
organised and catalogues were compiled. The items 
presented to the general public in the current exhi-
bition belong to the museum‘s first acquisitions. The 
2,757 works of art Bubics donated to the museum 
include 34 of his own paintings, 2,625 graphic she-
ets and 99 paintings or drawings by other authors. 
The exhibition is thematically divided into three 
parts. The first introduces Bubics as a significant 
character, the bishop of the city, presenting mainly 
memorabilia borrowed from the Košice Archbishop‘s 
Office. The second shows him as an artist through a 
complete collection of his own works. The third part 
depicts him as a collector and lover of art, through 
a selection of items from an extensive collection of 
donated paintings and works of art and craft. Except 
for the present exhibition, the items from this dona-
tion were extensively presented to the public only in 
1903.

An important exhibit of the exhibition is the ori-
ginal certificate of honorary citizenship of the City 
of Košice (then known as Kassa), the acquisition of 
which was supported by the Art Support Fund of the 
Slovak Republic from public sources.

2021-ben emlékezünk Bubics Zsigmond szüle-
tésének 200., kassai püspökké való kinevezésének 
134., tiszteletbeli polgári címének 125. és a Kassai 
Múzeumnak adott adományának 125. évfordulójára. 
A kiállítás és a katalógus előzménye egy több éven 
át tartó kutatás a Kelet-szlovákiai Múzeum részére 
a létezésének első éveiben adott adományokról és 
hagyatékokról. A korábbi években a Henszlmann 
Imre-hagyatékból valósultak meg kiállítások és ka-
talógusok. Ez a mostani kiállítás a múzeum első 
akvizícióiból származó műtárgyakat tárja a széles 
közönség elé. A múzeumnak adományozott és eddig 
beazonosított 2 757 képzőművészeti alkotás között 
34 saját festmény, 2 625 grafikai levél,  99 festmény-
részlet és más szerzők rajzai szerepelnek. A kiállítás 
három témakörre oszlik. Az első részben püspökként 
ismerjük meg a jeles kassai személyiséget, bemuta-
tva elsősorban a Kassai Érseki Hivataltól kölcsön-
zött emléktárgyakat. A második részben már a mű-
vészt és műveit látjuk. A harmadik részben pedig a 
műgyűjtőt és a művészet szerelmesét ismerhetjük 
meg, az általa adományozott, nagyszámú festmé-
ny és műtárgy-gyűjteményből kiválasztott darabok 
révén. Az adományból származó tárgyakat egysé-
ges módon a nyilvánosság csak 1903-ban és ezen a 
mostani kiállításon láthatta.

A kiállítás jelentős darabja a Kassa tiszteletbe-
li polgári címének adományozásáról szóló oklevél, 
amelynek közforrásokból megvalósított akvizíciójá-
ban a Művészetet Támogató Alap volt segítségünkre. 
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