
ZICHY MIHÁLY SÍREMLÉKÉNEK 
A L E L E P L E Z É S E 

nemzet impozáns részvételével leplezte 
/ \ le október 28-án délután az Országos 

1 \ Magyar Képzőművészeti Társulat a 
magyar művészet halhatatlan emlékű mesteré-
nek : Zichy Mihálynak a síremlékét a kerepesi-
úti temetőben, amelyet a mester sírja fölé 
a Zichy grófi nemzetség állíttatott. Az emlék 
a mesternek ruskicai márványból faragott hű 
arcképszobra és az Stróbl Alajos kitűnő alkotása. 
Az ünnepre a temetőben egy nagyszámú és 
összetételében ritka közönség gyűlt egybe. A soka-
dalom soraiban ott volt a művészetek és a tár-
sulat legmagasabb védőjének, a harctéren küzdő 
József királyi hercegnek a képviselője: Hazai 
Samu báró honvédelmi miniszter, a kormányt 
képviselő Jankovich Béla dr. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a törvényhozás két háza, 
több törvényhatóság és az ország szellemi éle-
tének, tudományos világának, irodalmának és 
művészetének száz meg száz kitűnősége, a 
képzőművészeti társulat vezető férfiai, az egész 
Zichy grófi nemzetség és a legfiatalabb művész-
generáció. 

Nemzetének hódolását a nagy mester emléke 
előtt jelentőssé és tartalmassá tették Hausz-
mann Alajos művész alelnök szép megnyitója, 

Kőrösfői-Kriesch Aladár festőművész költői 
lendületű beszéde, amelylyel az emléket lelep-
lezte, Bárczy István dr. polgármester aktuális 
jellegű szónoklata és József főherceg képviselőjé-
nek, valamint az emléket megkoszorúzó férfiak-
nak a nyilatkozatai, amelyekkel a pálmát, a babért 
és virágot Zichy Mihály emlékére elhelyezték. 

Az emléket, amely a Deák-mauzoleum előtt 
elterülő baloldali parcel lában, Fadrusz és Lotz 
sírja közelében emelkedik, a leleplezésre virág-
gal vet ték körül s a szobrot a római magyar 
művészház trikolorja borította. Az emlék mel-
lett triposzon nyugvó bronzedényben a képző-
művészeti főiskola növendékei párkákként tüzet 
szítottak. Hatalmas tömjénfüst töltötte be a lé-
get, amikor az ünnepre a közönség gyülekezni 
kezdett és a rendőri kordonnal elkerített térség 
csakhamar megtelt az ünneplő sokasággal. So-
raikban ott voltak: Berzeviczy Albert dr., Szé-
chenyi Béla gróf, Weker l e Sándor, Lukács 
György dr., Wlassics Gyula báró, Zichy Géza 
gróf, Zichy J á n o s gróf, Zichy Aladár gróf, Har-
kányi Frigyes báró és Szász Károly dr. t i tkos 
tanácsosok, Illosvay Lajos dr. kultuszm. ál lam-
titkár, Zichy Rafael gróf. Bárczy István dr. polgár-
mester, Mihályfi Ákos dr. a Tud. Egyetem 
rektora, Kürschák József a Műegyetem rektora, 
Kövesligethy Radó dr. dékán, Szmrecsányi 
Miklós dr., Majovszky Pál dr., Beöthy Zsolt, 
Herczeg Ferenc , Alexander Bernát, Hegedűs 
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BEDNÁR J Á N O S E L O S Z O B A M 

István, Négyessy László, Riedl Frigyes, Fe -
renczy Zoltán, Pakots József, Piukovich József, 
Lisznyai Damó Tihamér, Csik Imre, Devecis 
Ferenc, Petrovics Elek dr., Fe jé rpa taky László 
dr., Térey Gábor dr., Léderer Sándor , Varjú 
Elemér dr., Gerő Ödön, Hevesi Sándor dr., 
Kóbor Tamás, Tomka István ; a képzőművészek 
között, akik Róna József elnök vezetésével 
jelentek m e g : Benczúr Gyula dr. a fes tőmester-
iskola igazgatója, Szinyei Merse Pál és Várdai 
Szilárd főiskolai igazgatók, Nádler Róbert az 
iparművészeti iskola igazgatója, Alpár Ignác, 
Zala György, Balló Ede, S te tka Gyula, Hültl 
Dezső dr., Kézdi Kovács László, Hikisch Rezső, 
Tölnay Ákos, Istók János ; a képzőművészeti 
társulat részéről : zólyomi Wágner Géza igaz-
gató, Dudits Andor. Vágó József és Végh 
Arthúr dr. igazgatósági tagok. 

József főherceg képviselője, Hazai S a m u 
báró pontban négy órakor érkezett, akit a kor-
donnál az ünnep rendezője, Lesskó J á n o s mű-
csarnoki h. titkár, az emlék előtt pedig a tár-
sulat vezetősége ás a Zichy nemzetség részéről 
Zichy J á n o s gróf fogadott. A fenség képvise-

lője elfoglalta kijelölt helyét, mire az Opera 
énekkara Roubál Vilmos karigazgató vezeté-
sével elénekelte a Szózatot. Hauszmann Alajos 
építőművész, a képzőművészeti társulat alelnöke 
mondotta el ezután az emlék mellett felállított 
emelvényről az alábbi megnyitó beszédet : 

Mélyen Tisztelt Gyülekezet! 
Néhai Zichy Mihály, a magyar festőművé-

szet halhatat lan mesterének sírjánál gyüle-
keztünk, hogy ünnepélyesen leleplezzük azt 
az emlékszobrot, amelyet a Zichy nemzetség 
nagynevű halottjának emelt , és meghajolva 
a művész géniusza előtt, letegyük hamvaira 
az elismerés, a hála és a kegyelet koszorúját. 

Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat nagyérdemű elnöke, Andrássy Gyula 
gróf — és első alelnöke Forster Gyula báró, 
a háborúval összefüggő okok miatt, legna-
gyobb sajnálatunkra nem jelenhettek meg — 
és így engem ért az a megtiszteltetés, hogy 
társulatunknak legmelegebb üdvözletét és 
hálás köszönetét tolmácsolni szerencsém van. 

Hódolat tel jes tisztelettel mondok köszö-
netet az országos képzőművészeti társulat 
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KISFALUDI 

S T R Ó B L ZSIGMOND 

magas védnökének, József cs. és kir. fő-
herceg őfenségének, aki távol a harctéren 
vitéz és győzelmes hadseregünk élén — vé-
delmezi szeretett hazánkat ellenségeink be-
törése ellen, — hogy őfensége Zichy Mihály 
művészi emlékének szentelt ünnepen — ma-
gas személyét képviseltetni kegyes volt. 

Soha el nem múló hálával adózik a ma-
gyar képzőművészek összessége — a Zichy 
grófi nemzetségnek, — hogy a halhatatlan 
mester emlékét, — sírja fölé emelt mű-
vészi alkotással is megörökíteni méltóztatott. 

A legbensőbb köszönet szavait pedig ké-
rem, hogy kegyesen fogadják, a magyar 
királyi kormány, az országgyűlés két házá-
nak, a székesfőváros, a tudomány és művé-

H O R V Á T H MIHÁLY 

P Ü S P Ö K , T Ö R T É N E T Í R Ó 

szet mélyen tisztelt képviselői, valamint a 
társadalmi intézmények igen tisztelt küldött-
ségei, hogy kitüntető megjelenésükkel hódolva 
Zichy Mihály művészi szellemének — a mai 
napot a magyar képzőművészet egyik kima-
gasló ünnepévé avatni méltóztattak. 

Felkérem Kőrösfői Kriesch Aladár festő-
művész urat az emlékszobor leleplezésére.•> 
Kőrösfői Kriesch Aladár festőművész erre a 

következő beszéddel leplezte le az emléke t : 
«A kis somogyi faluból indultál útnak ez-

előtt m a j d n e m egy századdal — és ide közénk 
tértél meg végül pihenni — hazád földjébe. 

De hatalmas géniuszodnak feszítő e re je 
messze kilendített életed pályáján — el, ide-
gen országokba — más nemzetek fiai közé 
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Százados átok nem engedte, hogy e nép 
csendes, örömteli munkálkodással, kutatással 
és megismeréssel tükröt tar thasson saját lelke 
elé, melyben annak szépségét szemlélhesse. 

Nem forrhatot t össze sohasem egyöntetű, 
hatalmas tömeggé idehaza az az egynéhány, 
itt-ott felbukkanó, fényes kristály s így nem 
is tudott elegendő vonzóerőt gyakorolni ha-
zánk sar jadzó kultúrája, a nagyobb tagoltságú 
tehetségekre. 

Ezért bolyongtál te is, mint annyi sok 
más, üstökösként , kilendült pályán, messze, 
idegen országokban. 

De soha meg nem tagadtad, meg nem is 
tagadhattad, színmagyar voltodat. 

Hisz ott ült a te lelked mélyén is valami 
a néped sorsával kapcsola tos tragikumból, 
amely Zrinyi Miklós és Balassa óta ú t ra-
valója minden magyar géniusznak. 

Te is csak oda tartoztál a sírva vigadók közé. 
A szilajság, a féktelen tűz, amelylyel az 

emberi szenvedélynek ezerféle, kígyózó a lak-
ját vetetted vászonra, papirra, szintén fajod-
nak fényes öröksége. 

És az élet nagy kérdőjelét, melyet a meg-
hasonlástól egy hajszál választ el csupán,, 
kevesen vágták oly merészen a szemlélő-
szeme közé, mint éppen te. 

Fauszt voltál, a kereső, kutató, töprengő 
ember, kinek szívében ott ül a mefistófelesí 
gúnyos kétely — és kerested életednek igaz-
ságát mindenfelé e kis földtekén — a mese -
szerű tarka keleten és a modern kultúra le-
tompított színű szívében, Pár isban. 

És mindenüvé elvitted igaz magyar voltodat. 
Démonok kísérik a tehetséget élte útján. 

Démonok, jók és gonoszak. Hatalmasak a 
hatalmas tehetséget és erőtlenek a gyengét. 

A te démonaid tüzes szárnyúak, fénylőek, 
szemkápráztatóak, hatalmasak valának. 

Szédülünk és lélegzetünk eláll, ha szárnyuk, 
legyintése csak érint is bennünket — de te reá 
bíztad magadat vezetésükre gondtalanul, mint a 
játszó, csodálkozó gyermek: volt hozzá e r ő d ! 

S azok vittek téged hetedhét világ ellen, 
gyémánthegyeken is túl — túl az operen-
ciákon — el, az élet nagy fényességeihez 
és legsetétebb mélységeihez — az ember 
isteni és ördögi birodalmának minden, de 
minden tar tományába. 

S te repültél velük, még csak a szemed 
pillája sem rezdült meg; csak éppen moso-
lyogtál hozzá egy kissé. 

Végül aztán lelked oly messze talált szál-
lani, hogy mi azt gyarló testi szemünkkel 
tovább követni nem bírjuk. 

A fáradt , elnyűtt köntöst azonban ez a 
szintén porlandó emlék őrzi — melyet mű-
vész alkotott a művésznek. 

Földi pályafutásodnak ezt az utolsó, lát-
ható jelét átadjuk ezennel az erre hivatott, 
gondozó kezeknek — és felkérjük szeretettel 
székesfővárosunk polgármesterét, hogy ezt 
az emléket , amely alatt Zichy Mihály meg-
szentelt hamvai nyugszanak, időtlen időkre 
a főváros őrizetére, gondjaira bízza.» 
A beszéd alatt a kámzsás zászlótartó elleb-

bentette a trikolórt Zichy Mihály szobráról, 
amelyet Bárczy István dr. polgármester meg-
ható szavakkal vett át a székesfőváros gond-
jaiba és őrizetébe. 
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Most a József főherceget képviselő Hazai 
Samu báró honvédelmi miniszter lépett az 
emlék elé és kezébe véve József főherceg 
hata lmas babérkoszorúját, amelynek alácsüngő 
piros selyem szalagjain a következő felírás 
volt o lvasha tó : «Zichy Mihály emlékének — 
József királyi herceg", általános figyelem kö-
zepette a következő szavak kíséretében helyezte 
el a koszorút : 

— Legmagasabb megbízásra a legnagyobb 
tisztelettel, hálával és kegyelettel teszem le, 
helyezem el József királyi herceg Őf enségé-
nek koszorúját a magyar művészet halhatatlan 
mesterének, Zichy Mihálynak az emlékére. 
A főrendiház koszorúját Harkányi Frigyes 

báró titkos tanácsos, a képviselőházét Szász 
Károly alelnök, titkos tanácsos , a kormányét 
Jankovich Béla dr. kultuszminiszter, a Zichy 
nemzetségét Zichy Géza gróf titkos tanácsos, 
Pest vármegyéét Fazekas Ágost alispán, So -
mogy vármegyéét Bosznay István festőművész, 
Budapest székesfővárosét Bárczy István dr. 
polgármester, a Budapesti Magy. Kir Tudo-
mányegyetemét Mihályffy Ákos dr. rektor mag-
nificus, a Budapesti Kir. József Műegyetemét 
Kürschák József rektor magnificus, a Magyar 
Tudományos Akadémiáét és a Nemzeti Casi-
nóét Berzeviczy Albert titkos tanácsos, a Kis-
faludy Társaságét Beöthy Zsolt főrend, elnök, 
a Petőfi Társaságét Herczeg Ferenc elnök, az 
Országos Casinóét Piukovich József igazgató, 
a Lipótvárosi Casinóét Léderer Sándor igaz-
gató, az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társu-
latét zólyomi Wágner Géza dr. igazgató, a 
Magyar Képzőművészek Egyesületéét Bruck 
Miksa festőművész, az Orsz. Magy. Szépművé-
szeti Múzeumét Petrovics Elek dr. igazgató a 
Magyar Nemzeti Múzeumét Fejérpa taky László 
igazgató, az Országos Magyar Iparművészet' 
Múzeumét Csermely Sándor dr., a Magyar 
Mérnök és Építész Egyletét Hültl Dezső dr. 
alelnök, az Orsz. Magy. Iparművészeti Társula-
tét Alpár Ignác alelnök, az Orsz. Magy. Kir. 
Képzőművészeti Főiskoláét Olgyai Viktor festő-
művész, tanár, az Orsz. Magy. Kir. Iparművé-
szeti Iskoláét Nádler Róbert festőművész, 
igazgató, a Budapesti Újságírók Egyesületéét 
Gerő Ödön, az Otthon írók és hírlapírók köréét 
Kóbor Tamás alelnök, a Nemzeti Színházét 
Hevesi Sándor dr. főrendező, a Magyar Királyi 

R U B L E T Z K Y GÉZA S Z O P T A T Ó ANYA 

Operáét Kern Aurél igazgató, az Országos 
Zeneakadémiáét Siklós Albert tanár, a N e m -
zeti Zenedéét Tomka István igazgató, a Király-
és Magyar-szinházét Szirmai Imre színművész, 
az Ernst Múzeumét Lázár Béla dr. igazgató, a 
Párisi Magyar Egyletét Návay Aladár min. ta-
nácsos elnök, a Magyar Képzőművésznők 
Egyesületéét Soós Elemérné Korányi Anna 
bárónő festőművész, elnök, a Pozsonyi Képző-
művészek Egyesületéét Völkel József festőmű-
vész, a cFészek» művészek klubjáét Győző La jos 
színművész, a Könyves Kálmán műkiadó társa-
ságát Révai Ödön igazgató és a Képzőművészeti 
Főiskola if júságáét Reuter Ágoston ifjúsági elnök 
helyezte el az emlékre. 

A magasztos ünnepet a Himnusz fejezte be, 
amelyet az operai énekkarral a közönség együtt 
énekelt. — ó — s. 
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