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A MŰCSARNOKBÓL* 

A TÁRSULAT KÖZGYŰLÉSE. A Képző-
művészeti Társulat április 30-ikán, Fo r s t e r Gyula 
báró alelnök elnöklésével tartotta m e g LVI. évi 
közgyűlését a Szépművészeti Múzeumban, ame-
lyen a művész és laikus tagok igen sokan vet-
tek részt. A közgyűlést az elnök nagyszabású 
beszéddel nyitotta meg, s legelsöbben kegye-
lettel emlékezett meg a magyar művészet leg-
első pártfogójáról, az elhúnyt 1. F e r e n c József 
királyról, akinek nagy emlékét a közgyűlés 
jegyzőkönyvében megörökítette. 

Beszédét így fejezte be : 
«A magyar művészet pártfogását kértük vá-

lasztmányunk üléséből ifjú királyunk Ő Felsé-
gétől. Kértük, hogy fogadja' azt dicső elődjétől 
örökül szívének szeretetébe és ő Fe lsége leg-

* A rovato t L e s s k ó J á n o s , a t i t ká r ság v e z e t é s é v e l 
megb ízo t t h. t i tkár á l l í t o t t a össze . 

kegyelmesebben biztosította választmányunkat , 
hogy a magyar művészet iránt mindég meleg 
érdeklődéssel fog viseltetni. 

A király kegyes ígérete kell,hogy minden művé-
szünket és a művészetnek minden hívét öröm-
mel töltse e l ; mer t biztatás arra. hogy a nagy 
harc után, királyunkkal az élén milliónyi kéz. 
agy és szív siet majd kulturánk kincsesházát 
erősre és hatalmasra kiépíteni, melyben az egész 
váilg minden művelt népe gyönyörűséggel nézze 
istenáldotta tehetségű művészeink alkotásait. És 
bízva bízunk abban, hogy már nemsokára szerte 
egész Európában a keményszívű harcosokból a 
kultura nagyszívü munkásai lesznek és a béké-
nek az országot újra építő óriási munkájában, 
melyből a tudomány, az irodalom és a mű-
vészet oroszlánrészt kérnek, fiatal királyunk 
meg fog győződni arról, hogy miként a titáni 
küzdelemben megállta helyét, úgy a világra 
szóló alkotómunkában is megáll ja helyét a m a -
gyar nemzet. 
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Ez a jövő gyönyörű kéoe, de addig ^.míg 
majd a béke aranyszálai k^resztülkasul fogják 
fonni a földet, hőseink, vi»ézeink megdönthe-
tetlen sziklafalakként állnak országunk körül 
és nékünk a falak között sokszorozo' t energiá-
val kell hozzálátni a jövő megalapozásához. 
Fokozott erővel kell dolgoznunk, egészen bele 
kell mélyednünk a munkába, hogy a tengernyi 
szenvedésből Anteusként kerüljön ki az űj, 
dicső, nagy Magyarország 1 

Isten tartsa, áldja a nemzetet és a királyt 
és Isten áldása legyen a magyar művé-
szeten !» 

Evvel a meleg óhajtással nyitotta meg a köz-
gyűlést, amely IV. Károly király trónraiépte. óta 
az első volt, s ezért a közgyűlés a társulat nevé-
ben hódoló táviratot intézett a királyhoz és 

sürgönyileg üdvözölte József főheregcet a tár-
sulat védőjét . 

A királv a kultuszminiszter útján Fors ter 
b í ró előtt feiez'e ki köszönetét a társulatnak 
és ugyanő előtte tolmácsol ta köszönetet József 
főherceg. 

Az elnöki megnyitó után a közgyűlés egy-
nangú lelkesedéssel a társulat örökös tiszteleti 
tagjává választotta Andrássy Gyula gróf elnököt 
és Fors ter Gyula báró alelnököt. 

Az id^n immár 11 -ik esztendeje annak, hogy 
Andrássy Gyula gróf, felejthetetlen emlékű fivére 
utódaként, a társulat elnöki székét elfoglalta és 
így nagynevű atyja örökébe lépett, aki a tár-
sulat első elnöke volt. 

Andrássy Gvula gróf az elnöki székbe m a -
gával hozta atyjának és fivérének azt a hit-
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Dénesné és leánya, Zawadowsky Alfréd 
kir. közigazg. bíró családja. Kelety Gábor 
főiskolai tanár és családja, Palmer Kálmán 
főrendiházi elnöki tanácsos és családja, 
Hanzáiy Gyula tanár, Kelety Károly, 
özv. Hegedűs Sándorné, Navratil Imre dr. 
udv. tanácsos és felesége, Hegedűs Lóránt 
orsz. képviselő és családja, dr. Navratil 
Dezsőná, ifj. Hegedűs Sándor író és Eleméry 
Ákos tüzérhadnagy. 

Az ünnepélyt a Szózat nyitotta meg, 
melyet Roubal Vilmos karigazgató vezeté-
sével az opera férfikara énekelt s az em-
léket Bosznay István festőművész, fő-
iskolai tanár az alábbi beszéddel avatta fel : 

"Kelety Gusztáv, a te síremlékedet fel-
avatni jöttünk most ide, volt tanítványaid, 
tisztelőid, tanártársaid. Eljöttünk, hogy 
emlékezzünk rólad, ki már életedben emlé-
ket állítottál magadnak, ércnél becsesebbet. 
Mert a nemes emberek emléke él, becsü-
lésben nőttön nő, az idő finom, pora be 
nem lepheti, a feledés el nem homályosít-
hatja. 

Elköltözött barátunk, nagy művész voltál, 
művészi oktatásunkat a messze jövőbe te-
kintve, te alapoztad meg. A magad művé-
szetét sokszor hát térbe szorítva, másokért 
dolgoztál. Mások művészetét becsületesen, 
magas szempontból, finom érzéssel és 
megértéssel méltányoltad s míg mások a 
művészet országútján tovább haladtak, te 
félreálltái, hogy a kötelesség kevésbbé 
művészi, de magyar nemzeti szempontból 
nagyon fontos munkáját elvégezzed. Műveid-
ben élni fogsz s mint a poéta mond ja : 
«eszmévé finomulsz)). Míg a rög köt 
bennünket, a lelket sokszor megbénítja a test. 
küzdünk, sebet osztunk és kapunk, félreismernek 
üldöznek, a test elmultával mindez elmarad, a 
lélekés eszme úrrá lesz, mert halhatatlan. A te 
utaid sem voltak simák, törekvéseidet nem 
mindig koronázta elismerés. Megbántás és gáncs 
is ért, még se törtél meg. hanem dolgoztál, 
mint művész, mint aesthetikus, mint a művészi 
okta tás egyik főirányítója s mint jó ember, se-
gítve a fiatal törekvőkön. 

Színekben pompázó erdeink fáradhatatlan ván-
dora. gödöllői árnyas tölgyesek rejtett szépsé-
geinek poétája, mély érzésű nagy művész, sok-
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szor lested a természet szíve dobbanását , most 
már ölén nyugoszol, megpihentél, megbékültél, 
nem zavarunk, de ime, itt vagyunk emléked 
körül, melyet sírodra állít a kegyelet. 

Itt, melletted, e n é m a sírokon még most is 
virágok nyílnak, ez emlékkövek fölött fák lomb-
jai suhognak lágyan, színes levelek hullnak le 
halk zizegéssel lassan-lassan s az elniulás fáj-
dalmát érezzük. 

De él a természet lelke, mely téged is ihle-
tett, az az egyetemes lélek, mely folyton te-
remti és újítja a v i lágot! Semmi s em hal meg, 
csak átváltozik, pihen egy darabig és készü! 
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A Műcsarnokból 

új kikeletre. Te sem haltál meg, hisz itt vagy 
a szívünkben ! Álmodjál csendesen ! Szellemed 
él munkáidban, él és hat az intézményekben, 
melyeket alkottál. Él és dolgozik, ihlet és mun-
kára serkent minket is. A Képzőművészeti Fő-
iskola koszorúját helyezem sírodra el nem múló 
tiszteletünk és szeretetünk jeléül. 

Eltávozott harcos, békesség legyen veled!» 
A székesfőváros koszorúját Wildner Ödön 

tanácsnok, a Magyar Tudományos Akadémiáét 
llosvay Lajos dr. másodé.nők, ,a Képzőművé-
szeti Tanácsét dr. Huszka Jenő, a Képzőművé-
szeti Társulatét Jendrassik Jenő h. igazgató, 
a Kisfaludy Társaságét Császár Elemér dr.. a 

Képzőművészek Egyesületéét Balló Ede elnök, 
az Iparművészeti Társulatét Alpár Ignác alel-
nök, az Iparművészeti Iskoláét Groh Lajos igaz-
gató, a Képzőművészeti Főiskola ifjúságáét 
Réfi-Kádi János és utolsónak a Rajztanárok és 
Rajztanítók egyesületéét Hochrein Lajos tette 
le a sírra egy-egy kegyeletes mondat kíséreté-
ben. Elküldötte koszorúját a sírra Eötvös Lóránt 
báró volt kultuszminiszter is, akinek minisztersége 
alatt Kelety Gusztáv egyik legelső és legki-
válóbb munkatársa volt. Az ünnepély a Him-
nusszal ért véget. 

A történeti hűség kedvéért közöljük, hogy 
az emlékre szükséges költségeket a Rajztaná-

rok és Rajztanítók Egyesülete a Képző-
művészeti Főiskolával együttesen gyűj-
tötte és azt Stróbl Alajos a nagy 
mester iránti tiszteletéből és kegyeleté-
ből teljesen ingyen készítette. A fel-
avató ünnepélyt Kovács Géza főiskolai 
tanár és a Műcsarnok h. titkára, 
Lesskó János rendezte. 

LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK 

1917 december 31-én lejár a Kassa 
város szabályozó tervére hirdetett 
pályázat. Díjak: 3500, 2500 és 1000 K. 

1918 január 5. lejár a Magyar Mér-
nök- és Épitész Egyletnek diadalkapu 
tervére hirdetett pályázata. Díj: arany-
érem és 1200 K. 

1918 január 31. lejár Halmos Izor-
nak ex.ibris-rajzra hirdetett pályázata. 
1 díj 300 K, 2. díj 2 0 0 K, 3. díj 
100 K. A díjjal jutalmazott mű a 
szerző tulajdona marad. A jeligés müvek 
az Ország Világ szerkesztőségébe küld-
hetők (V. Hold-utca 7.), ahol a fel-
tételek is megtudhatók. 

Fele lős szerkesztő: LYKA KÁROLY 

Kiadótulajdonos: SINGER és WOLFNER 

Budapest. Andrássy-ut 16. 

Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság 

nyomása. Budapesten. 

A Művészet kliséit Wolfner M. fotocinkografiai mű-
KELETY G U S Z T Á V S Í R E M L É K E S T R Ó B L A L A J O S MÜVE intézete készíti Budapesten, VIII.. Hunyadi-utca 32 




