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Gurzó K. Enikő

„Fölfedeztük külföldi magányában”

Humborg Adolf és Szentkláray Jenő kiadatlan
 temesvári kéziratai

A Temesváron működő megyei levéltár sokak számára ismeretlen, jóllehet számos 
olyan dokumentumot őriznek az intézményben, amelyek hasznosítása, feldolgozása 
akár új megvilágításba is helyezhetné mind a helyi, mind az újkori magyar történelmet. 
Dolgozatom tárgyánál maradva ezért mindenképp ki kell emelnem, hogy az archívum 
iratai által szolgáltatott közvetlen és közvetett információk nélkül Humborg Adolfról1 
is csak a legalapvetőbb ismeretekkel rendelkeznénk, hiszen tevékenységéről összefog-
laló monográfi a még nem készült, bizonyára a kútfők hiánya miatt.2 Szentkláray Jenő3 
Humborg-életrajza ezért máig meghatározó: a fogalmazvány Lyka Károly Művészet 
című rangos budapesti periodikájának 1909. évi hatodik számában jelent meg, és ma 
már bárki számára hozzáférhető a világhálón.4 A temesvári archívumban fellelt, ez úton 
közzétett kézirat lényegében megegyezik a lapban publikált szöveggel, ám olyan művé-
szetfi lozófi ai traktusokat is tartalmaz, amelyek a nyomtatott változatban nem jelentek 
meg. Vagy azért nem, mert a történelemtudós kanonok, aki ekkor már külső tagja volt 
az MTA-nak,5 oda sem adta a folyóiratnak a teljes értekezést, amit egyébként a temesvá-
ri katolikus kör 1909. december 15-i ülésén olvasott fel,6 vagy pedig azért nem, mert a 
szerkesztők úgy vélték, a bevezető rész és az összegzés nyugodtan elhagyható, nélkülük 

1  Festőművész (Oravicabánya, 1847–München, 1921), a rá vonatkozó elenyésző virtuális (szak)irodalom 
osztrák alkotónak tartja. Szegeden és Nagyváradon járt iskolába, majd inasa lett Schlager Károly temes-
vári fűszerésznek, akinek felesége Humborg édesanyjának nővére volt. Mivel tehetsége korán megmutat-
kozott, Komlóssy Ferenc (Temesvár, 1817– Bécs, 1892) temesvári festőhöz járatták rajzórákra, aki 1865-
ben Bécsbe került. Az ő ösztönzésére, illetve néhány bécsi művész biztatására úgy döntött, szerencsét 
próbál ő is az osztrák fővárosban, beáll inasnak; később az akadémiára is felvették. 1872-ben Münchenbe 
költözött, ahol megismerkedett Böhm Pál (Nagyvárad, 1839–München, 1905) és Mészölyi Géza (Sár-
bogárd, 1844–Jobbágyi, 1887) festőművészekkel. Sokat utazott, Egyiptomba, Palesztinába is eljutott. 
Gégebaja miatt orvosi tanácsra Franciaországban, a Pireneusok lábainál telepedett le, műveinek nagy ré-
sze azonban Amerikába került. Erről ld. a Temes Megyei Levéltár tudományos és irodalmi kéziratainak 
gyűjteményét: ANR DJT, Inv. 1577, Fond 405, f. 15–30. 

2  Egy mindössze ötvenkilenc oldalas kiadvány 1997-ben jelent meg Németországban, Adolf Humborg: ein 
Banater Maler zwischen Biedermeier und Realismus címmel. Ld. Podlipny-Hehn, 1997, 1–59.

3  Szül. Eugen Nedits (Törökbecse, 1843–Temesvár, 1925) pap-költő, újságíró, történettudós, kultúrpoliti-
kus, az MTA levelező tagja, s mindemellett: kanonok, apát és nagyprépost. 

4  LYKA, 1909, 376–381.
5  1882 óta
6  Mint a helyi főgimnázium paptanára, s a város művelődési életének prominens alakja, Szentkláray gya-

kori meghívottja volt a katolikus körnek, amely az országos gyakorlathoz hasonlóan a Temesközben is a 
közművelődést szolgálta, miután az 1880-as évek végén megalakult. Ld. http://lexikon.katolikus.hu/K/
Katolikus%20K%C3%B6r.html
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is érthető a római katolikus szellemben megkomponált történet. Első tételként az ol-
vasók előtt máig ismeretlen, az olasz nemzet szépérzékét dicsérő, s a katolikus okta-
tás, nevelés nélkülözhetetlenségét, hasznosságát hangsúlyozó esztétikai eszmefuttatást 
publikálom.7

Az 1577-es számmal iktatott irategyüttes tartalma összesen harminc lap, ami 
nagyjából harminc oldalt jelent,8 ebbe Humborg Adolf tízoldalas, saját kezűleg írt 
német nyelvű önéletrajza is beletartozik: az intézmény ezt Szentkláray feljegyzése-
ként tartja nyilván – tévesen.9 Az anyag különlegességét erősíti, hogy cím és évszám 
szerint közli a művész 1886-tól 1907-ig tartó életszakaszának teljes termése, 200 fest-
mény listáját, és a tényt, hogy 9 alkotásról fotográfi a is készült.10 Mivel a jegyzéket az 
utókor nem volt képes teljes pontossággal rekonstruálni, örvendhetünk, hogy a pó-
tolhatatlan okmány előkerült. Részei az iratcsomónak Friedrich Friedländer11 1865. 
augusztus 11-én és 1865. november 7-én datált levelei, illetve Carl von Piloty12 1866. 
november 16-án Münchenben kelt sorai, amelyeket mostanáig Szentkláray szöveghű 
fordításában ismertünk. A címzett nyilván a fi atal, pályakezdő Humborg Adolf, aki 
afelől érdeklődött a mestereknél,13 érdemes-e festészettel foglalkoznia, számíthat-e 
ilyen téren sikerekre. Valójában azt szerette volna elérni, hogy meghívják maguk mel-
lé inasnak. Az alábbiakban a levéltári variációkat közlöm, azzal a céllal, hogy megvi-
lágítsam a háttéreseményeket.

 7  Szentkláray nem tartotta magát eléggé hozzáértőnek Humborg Adolf életművének bemutatására, elem-
zésére. Mint a Művészet által átvett cikkben is írja, az impulzust Brocky Károly (Temesvár, 1807–Lon-
don, 1855) életének és pályájának ismertetése teremtette meg számára. Az angliai királyi udvar port-
réfestőjévé lett Brockyról 1907-ben adott közre egy máig jelentős ismertetőt, amit ő maga népiesnek 
nevezett. Képzőművészettel, esztétikával kiemelten nem foglalkozott, inkább a történettudomány dok-
tora, kutatója maradt. Járt Olaszországban,hiszen Temesváron akkoriban nagy kultusza volt az itáliai 
művészetnek, művészetszeretetnek; Szentkláray barátja, Ormós Zsigmond is erre építette fel gyűjtemé-
nyét, amelyből később létrejött a temesvári múzeum. Ld. http://www.szentklaray.hu/styled-8/styled-5/
fi les/szentkla0301ray-jeno030b-e0301letrajz.pdf (utolsó hozzáférés: 2014. szeptember 1.); Szentkláray, 
1907, 1–107; Áldor, 1883, 1–31.

 8  A hátoldalakat nem számozták, és csak ritkán, elvétve írtak rá.
 9  A levéltári regeszta a következőképpen összegzi a dosszié tartalmát: „Lucrarea lui Szentkláray Jenő despre 

viaţa şi activitatea lui Humborg Adolf, originar din Oraviţa, note autobiografi ce şi lista lucrărilor picto-
rului”, vagyis: Humborg festményeinek német nyelvű jegyzékét is Szentkláraynak tulajdonítja. 

10  A fotográfi ák vagy elvesztek, vagy ismeretlen a lelőhelyük.
11  Akadémikus festő (Kohljanowitz, 1825–Bécs, 1901), Friedrich Ritter von Friedländer-Malheim (Mahl-

heim) néven is ismert.
12  Karl Th eodor von Piloty (München, 1826–Münsing, 1886) német akadémikus festő.
13  Az általa írt érdeklődő levelek vagy elvesztek, vagy ismeretlen helyen találhatók, tehát feltáratlanok.



233

Friedländer levelei Humborg Adolfh oz
 Szentkláray Jenő fordításában

Első levél14

„Ön az én véleményemet kéri, vajon a művészi pályát válassza-e élete céljául. Olyasmit 
feltételez rólam, mit akkor sem tehetnék meg, ha bemutatta volna kísérleteit, s ítéletet 
mondhatnék róluk. Őszintén ki kell jelentenem, hogy e fontos kérdésben akkor is tar-
tózkodnám határozott véleményt mondani, ha a saját gyermekemről lenne szó. Nagy 
merészségnek tartok ily életbevágó kérdésekben minden nyilatkozatot,15 mert a mű-
vészi pálya sokkal inkább szerencsétlenné teheti az ember életét, mint akármelyik más 
hivatásbeli foglalkozás. Minden más állásban hasznos tagjai lehetünk egy emberi tár-
sadalomnak, akkor is, ha fel sem emelkedünk bizonyos jelentőségre, de a rossz művész 
a legfeleslegesebb s leghaszontalanabb ember a világon, mind magára, mind másokra 
nézve. A művészetnek fejlett állapota s a jelenkor nagy műigényei okozzák, hogy a kis 
tehetség ma már nem érvényesülhet többé, s hogy csak a kiváló tehetség foglalhat he-
lyet a művészet csarnokában. Ítéljen önmaga munkaerejéről, türelméről, kitartásáról, 
és mindenekfelett a szellemi képességéről. Legyen önmaga elfogulatlan bírája a saját 
ügyének. Ha érzi ön, hogy csakugyan legyőzhetetlen ösztön hajtja a művészi pályára, 
az iskolázás formalitásainak hiánya nem fogja önt16 megakadályozni abban, hogy mű-
vésszé képezze ki magát.”

Második levél17

„Megkaptam kísérleteit, és sajnálom, hogy hiába fáradott. Ezekből a próbákból sem én, 
sem más meg nem jósolhatja önnek, lesz-e önből valaha művész, vagy sem. Nem szeret-
nék önnek kellemetlent mondani, de olyasmit sem, ami ábrándos elbizakodásra bátorít-
hatná. Minthogy azonban el tudom képzelni, hogy szeretettel vonzódik a művészethez, 
és nem fogadna nekem szót, ha arra szólítanám fel, hogy lépjen vissza: ennél fogva azt18 
javaslom, jöjjön fel19 egy esztendőre Bécsbe, s vegyen itt20 leckéket egy jó mestertől, 
akit önnek ajánlani fogok.21 Ha egy év múlva azt tapasztalná, hogy nem haladt előre, 

14  A levél első része a 20. [ceruza], illetve – egy másik számozás szerint – a 2. [fekete tinta] oldalon olvasha-
tó. Míg előbbi levéltári jelzet, utóbbi a szerzőé is lehet; 1865. augusztus 11-én keltezték.

15  Ezt követően a levél a ceruzával jelzett 21., illetve a fekete tintával számozott 2. oldalon folytatódik. 
16  bejegyezve a szöveg fölé: önt
17  A levél első része a 21. [ceruza], illetve a 3. [fekete tinta] oldalon olvasható. Míg előbbi a levéltár számo-

zása lehet, utóbbi akár a szerzőé. Kelt: 1865. november 7-én, abban az esztendőben, amikor első mento-
ra, Komlóssy Ferenc Bécsbe költözött. Friedländer bátorító szavai ellenére egyelőre Temesváron maradt.

18  bejegyezve a szöveg fölé: azt
19  bejegyezve a szöveg fölé: fel
20  bejegyezve a szöveg fölé: itt
21  Friedländer tanított a bécsi művészeti akadémián.
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akkor ne lépjen a művészi pályára, mert a művészi pálya22 minden emberi életpályák 
közt a legtövisesebb. Azért a legtövisesebb, mert csak a későbbi éveinkben és érettebb 
korunkban vesszük észre, hogy el vagyunk hagyatva. Akik a művészi pályán23 céljukat 
eltévesztették, azok számára nincsen többé visszatérés. [---]24 Azért fontoljon meg még 
egyszer mindent, mielőtt cselekvésre szánja magát. Gondolja meg, hogy kereskedelmi 
hivatásától [---]25 el akar26 fordulni, mely önnek legrosszabb esetben is biztosítja a min-
dennapi kenyerét. Fontolja meg, hogy egy olyan életpályára akar lépni, melyen sokszor 
még a27 kiváló tehetségek is éhen haltak, ínséggel és sok nyomorúsággal küzdöttek.”

Piloty válasza28

„Az én iskolámban29 – úgymond – az a szabály áll fenn, hogy csak a fejfestésben már 
bizonyos ügyességet tanúsító növendékek vétetnek fel. Mindenekelőtt az ön dolgoza-
tait kellene látnom. Egyébiránt most nincs üres hely az iskolámban. De talán mégis30 
lehetne önről gondoskodnom a müncheni akadémián. Szívesen leszek önnek segítségé-
re tanáccsal és tettel.”31

A 14. oldalon a Dresslers Kunstjahrbuch32 1906. évi lapszámából idézi újságkivágat-
ként a Humborgra utaló részt, néhány képcímet és a hozzá csatolt minimális életrajzot, 
majd a Choses D’Art33 1907. április 7-i bejegyzését hozza, amely a Toulouse-i képzőmű-
vészeti szalon kapcsán Humborgot mint Saint Girons-ban34 letelepedett magyar fes-
tőt említi, s említést tesz díjazott portréiról.35 Ma már persze nem vitás, hogy a piktor 
bánsági sváb volt, tehát akár osztrák felmenőkkel is rendelkezhetett, az ellenben kérdés, 
hogy a kezdeti, félig-meddig elutasító válaszok ellenére Humborg Adolf mennyire lett 
nagyra értékelt festő kollégái és a korabeli műértők, hivatásos ítészek körében. Ahhoz 

22  bejegyezve a szöveg fölé: mert a művészi pálya; a levél a következő oldalon folytatódik
23  bejegyezve a szöveg fölé: a művészi pályán
24  kihúzott, kiolvashatatlan kifejezés, a nyomtatásban megjelent változatból is hiányzik
25  kihúzott, kiolvashatatlan kifejezés, a nyomtatásban megjelent változatból is hiányzik
26  bejegyezve a törölt kifejezés fölé: el akar
27  bejegyezve a szöveg fölé: még a
28  A levelet Szentkláray a 22. [ceruza], egy másik számozás szerint a 4. [fekete tinta] oldalon, saját fordítá-

sában közli. Kelt: 1866. november 16-án.
29  A müncheni művészeti akadémiáról van szó, ahol Piloty tanított, majd igazgatóként is munkálkodott.
30  bejegyezve a szöveg fölé: mégis
31  A következő évben Humborg Bécsbe költözött, célját elérte. 
32  A kiadvány 1906 és 1934 között jelent meg évente egyszer Willy Oskar Dressler (Berlin, 1876–Ende-

holz, 1954) festő és belsőépítész szerkesztésében, kezdetben rendszeresen, később esetlegesen a Th e 
Year’s Art, valamint az American Art Annual mintájára. Benne a német nyelvterület művészeit, forma-
tervezőit, építészeit, kritikusait mutatták be, így az Osztrák–Magyar Monarchia területén születetteket, 
élőket is. Ld. http://arts-search.com/review/dresslers-kunstjahrbuch-dresslers-kunsthandbuch.html.

33  Nem találtam vonatkozó adatokat.
34  Dél-franciaországi település Ariège tartományban.
35  Szentkláray közlése szerint a tárlaton Humborg egy önarcképpel vett részt, ezt az olajfestményét dicséri 

a lap. 
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nem fér kétség, hogy miután 1867-ben Bécsbe költözött, a megrendelők keresett, ked-
velt piktora lett, akik néha kitüntetésekkel is honorálták szorgalmát.36 Csupán idehaza 
maradt ismeretlen, amiként erre Szentkláray felhívta hallgatósága és olvasótábora fi gyel-
mét, mondván, hogy elsősorban ezen a bosszantó tájékozatlanságon kíván változtatni.

A közleményből továbbá az is kiderül, hogy a helyes, tetszetős megfogalmazásra 
roppantul ügyelő Szentkláray a kéziratba rengetegszer belejavított: a korrektúrák több-
nyire a hibás, stilisztikailag helytelen szöveg törlésével, felül- vagy alulírásával történtek; 
míg a szerző által kihúzott szakaszokat, betűket, betűkapcsolatokat csúcsos zárójelek 
közé helyeztem, a szerkesztési szabályzat szerint elvárt kiegészítéseket37 szögletessel je-
leztem. Megjegyzendő azonban, hogy a szerző ezen a textuson már nem módosított 
lényegesen, csupán a szépséghibákat korrigálta. Mivel a lapokat és az újabb gondolati 
egységeket Szentkláray, valamint a levéltár(os) is számozta, az egyes tételek elkülöníté-
sét úgy oldottam meg, hogy a saját számozásomat szögletes zárójelbe tettem. Fontos-
nak tartottam utalni arra, hol kezdődik az új oldal, az újabb szövegblokk, főként, hogy a 
tartalmilag fejezetekre osztható eszmefuttatásnak csak bizonyos részleteit publikálom. 
Ahol nem tűnt zavarónak, ott megtartottam az eredeti, korabeli helyesírást, a véletlen 
betűhibákat ellenben nem. Ugyanígy jártam el Humborg Adolf esetében is. Az alá-
húzásokat megőriztem, és a sorok, kifejezések elrendezését, az értekezés külalakját is 
igyekeztem nem átrajzolni. 

Az irodalmi és tudományos kéziratok gyűjteményeként38 iktatott irattári anyag ere-
detileg az 1872-ben megalakult Délmagyarországi Történeti és Régészeti Társulat, a 
későbbi múzeumegylet archívumából került előbb a temesvári állami közgyűjtemény 
tulajdonába, majd 1960-ban a bukaresti székhelyű nemzeti levéltár megyei fi liáléjába.39 
A gyakori gondnok- vagy tulajdonoscserének tudható be a már említett, gyakran zava-
ró többszörös lap- és oldalszámozás, illetve a különböző származású dokumentumok 
csoportosítása, így Humborg feljegyzéseinek vegyítése Szentkláray Jenő fogalmazvá-
nyával. Feltételezhetően mindkettő összefüggésbe hozható Ormós Zsigmond40 mú-
zeumalapító személyével, egykori temesvári kollekciójával, értéktárával, hiszen a 20. 
századi román intézményesítéskor ez megbomlott, átrendeződött.41 A mesterségesen 
kialakított 405-ös számú fond dokumentumai az 1788 és 1939 közötti időintervallum-

36  Az első elismerést a Látogatás a zárdakonyhában című olajképével érte el az 1876. évi müncheni kép-
zőművészeti szalonon. 1888-ban Londonban kapott aranyérmet, ugyanitt 1893-ban és 1894-ben is dí-
jazták. Ld. ANR DJT, Inv. 1577, Fond 405, Nr. Act 13, f. 25.

37  Ezt az eljárást alkalmaztam például a szerző rövidítéseinek kifejtésekor (kath.=kath[olikus]), vagy azok-
ban az esetekben, amikor általam kiolvashatatlan kifejezéssel találkoztam; utóbbit a következőképpen 
jeleztem: [---].

38  Colecţia de manuscrise literare şi ştiinţifi ce
39  Berkeszi, 1901, 2–19; Kakucs, 1996, 191–201. Illetve: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/

lexikon/pallas/html/025/pc002586.html#4 
40  Id. Ormós Zsigmond (Pécska, 1813–Budapest, 1894) bánsági magyar politikus, országgyűlési képviselő, 

Temes vármegye főispánja, író, műtörténész, műgyűjtő, az MTA levelező tagja. Erről ld. Ormós Zsig-
mond családi levéltárát: ANR DJT, Inv. 1557, Fond 131; Patzner, 1895, 81–116.

41  Berkeszi, 1893, 105‒115; Drăghici–Negrescu–Pîrvulescu–Pura–Rus–Truţescu, 2008, 
8–48, 118–122.
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ba illeszkednek, olyan tanulmányok társaságában,42 amelyeknek zöme megjelent a tör-
téneti és régészeti egylet közlönyében, nem is véletlenül, hisz a kiadványnak Szentkláray 
szerkesztő-munkatársa volt, a társaságnak pedig alapítója.43 

Források

I.

Dr. Szentkláray Jenő történész Humborg Adolf festőművészről tartott 1909. 
évi előadásának bevezetője

Temesvár, 1909. december
(ANR DJT, Inv. 1577, Fond 405, Nr. act 13

Colecţia de manuscrise literare şi ştiinţifi ce)44

Kézirat45

[1.]46

Humborg Adolf
festőművész

ĺrta
Dr. Szentkláray Jenő

Olvastatott a temesvári kath[olikus] kör
1909. decz[ember] 15-ki műestélyén

42  A fondba a legkülönfélébb stílusú és tematikájú írások kerültek. Dugonics András piarista szerzetes, író 
Etelka című regényének részlete mellett megtalálható itt Szabolcska Mihály néhány költeménye, Arany 
János A kép-mutogató című balladájának kézirata, egy kis részlet Fazekas Mihály Lúdas Matyijából, de 
ugyanitt őrződött meg a Záborszky Alajos szerkesztette Országgyűlési tudósítások 1843–1844. évi szá-
mának terve is, illetve számos beazonosítatlan mű, szórakoztató, geopolitikai és gazdasági vonatkozású 
alkotások egyaránt. A magyar nyelvű történeti munkák szerzői között található Milleker Bódog, Mis-
kolczy Károly, Téglás Gábor, Turóczi-Trostler József. 

43  A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-társulat értesítője 1875 és 1917 között ne-
gyedévenként jelent meg. Ennek szerkesztésében Ormós Zsigmond kitűnő munkatársakra lelt Ortvay 
(Orthmayer) Tivadar, Deszpinics Péter, Janky Károly és Milecz János személyében. Ortvayval közösen a 
Történelmi adattár Csanádegyházmegye hajdana s jelenéhez című havilapot is kiadta: ebben a plébániák 
hitállapotáról, művelődéstörténetéről, topográfi ájáról számoltak be, az okmánytárban pedig a püspöki 
és a káptalani levéltárak nevezetesebb dokumentumait közölték. Ld. http://lexikon.katolikus.hu/K/
Katolikus%20K%C3%B6r.html

44  A levéltári anyagból kiemelt, ezúton idézett szövegek a Román Nemzeti Levéltár Temes Megyei Levéltá-
rának (ANR DJT) irodalmi és tudományos újkori kéziratainak gyűjteményéből valók. Mivel az oldalak 
számozása esetleges, néhol elmarad, néhol duplázódik, a fejlécben eltekintek ennek pontosításától.

45  fekete tollal írt és javított szöveg
46  Mivel az oldalakat a szerző, valamint az iratot kezelő levéltár is számozta, sőt, ahányszor tulajdoncsere 

történt, annyiszor kapott új jelzetet, az általam megadottat szögletes zárójelben közlöm, így utalva arra, 
hogy új oldal tartalmát publikálom.
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[2.]47

Mélyen tisztelt közönség!

A kath[olikus] kör tisztelt intézősége a mai műsoron szépművészeti tárgyat osztott ki 
nekem. Miértis van szerencsém szíves türelmüket kérnem, hogy [---]48 általánosságban 
a művészetről elmondhassak[,] és ezzel kapcsolatosan felidézzem emlékét egy Délma-
gyarországon született[,] s Temesvárott nevelt hírneves festőművész49 földinknek, akit 
Magyarországon eddigelé még nem ismernek.

[A ceruzával bejegyzett oldalszámozás szerint a 2. oldaltól a 12-ig Humborg Adolf 
német nyelvű önéletrajza olvasható, ezt követi műveinek jegyzéke, amit lentebb teszek 
közé. Szentkláray kézirata a 15. oldalon folytatódik.]

[3.]

Humborg Adolf
hírneves <világhírű> délvidéki festőművész 

1550 A)51

A művészet, m[élyen] t[isztelt] közönség,52 a szépnek érzéséből fakad. A szépnek meg-
ismerése és átérzése oly magas fokon, hogy az ízlésünket53 irányítsa és szabályozza,54 esz-
tétikai műveltséget jelent. A szépnek megtestesítése emberi alkotásokban, ez a55 művé-
szet. A művészet ápolása, megbecsülése és szeretete56 nemcsak egyes emberek, de egész 
országok és nemzetek műveltségének a fokmérője.57 A műérzés ékes virága lelkünknek, 
mely hajlandóvá tesz bennünket a szépet felismerni, abban gyönyörködni és cseleke-
deteinkben megvalósítani. A műérzés velünk született[,] adománya [---]58 Istennek, 
de olyan adomány, melyet,59 mint minden szellemi és érzelmi képességeinket, nevelés, 
művelés és oktatás által fejleszthetünk. A60 műérzés bámulatos átalakulást idéz elő egész 
lényünkben: reánk nyomja a kellemesnek, vonzónak és érdekesnek jellegzetes bélyegét. 

47  az első oldal hátlapján
48  kiolvashatatlan kifejezés
49  festőművész-re javítva a festőművésznek
50  bejegyezve ceruzával, feltételezhetően levéltári jelzet
51  fekete tollal beírt jelzet
52  bejegyezve a szöveg fölé: m. t. közönség
53  bejegyezve a szöveg fölé: az ízlésünket
54  a folytatásban kihúzva: ízlésünket
55  bejegyezve a szöveg fölé: ez <[---]> a
56  a szöveg fölé bejegyezve, kihúzva: fokmérője
57  bejegyezve a szöveg fölé: a fokmérője
58  kiolvashatatlan kifejezés
59  bejegyezve a szöveg fölé: de olyan adomány, melyet
60  a sor eleje bejelölve ceruzával
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Jóleső érzést, vagyis61 élvezetet, nyájas62 tavaszi derűt és nyugalmat,63 örömöt ébreszt 
bennünk, mely a művészi szépnek felkarolására[,] s minden dolgainkban kifejezésére 
indítja akaratunkat. Összhangzó melódiája ez a szellem és szív leggyengédebb érzelme-
inek, melyeknek külsőképpen nemcsak64 művészi alkotások65 által66, de minden moz-
dulatunkban, modorunkban,67 egész valónkon és68 magunkviseletén, legfőképp<en> 
pedig69 ízlésünkben szinte önkéntelen kifejezést adunk. 

Mennyire feltűnik a szép megértésének és hatóerejének közvetetlensége pl. az olasz 
nép legalsóbb osztályán is. Ez a nép igazán70 rátermett a szépre! Természetes műérzésé-
nél fogva még a legszegényebbje is milyen választékos ízléssel, mily könnyed ügyesség-
gel, mennyi színpompával és fi nomsággal tud öltözködni.71 Mily kellemesen, elmésen 
és udvariasan72 társalog a legegyszerűbb olasz polgár is. Mennyi csínnal tudják otthonu

[4.]

1673 B)74

kat berendezni s ékesíteni, midőn még az ablakon75 átszűrődő napsugarat is decorativ76 
motívumul használják fel.77 Bátran bejárhatjuk akár a föld kerekségét, sehol sem fogjuk 
találni az építészetnek azt a leleményes technikáját és <azt az>78 igéző festőiségét, amit 
Olaszország79 városaiban látnak.80 Meg kell nézni Velencében az üvegművészetet, Milá-
nóban és Génuában az <olasz> arany- és ezüstötvösség fi ligrán remekeit[,] és lehetetlen 
csodálattal el nem telnünk az egyszerű munkásnép alkotásainak fi nomságán, jelességén 
és elmésségén, valamint olyan utánozhatatlan szépségű mozaikmunkákon, melyek Ró-
mából, Nápolyból és Firenzéből kikerülnek. S mily elragadóan festőiek Olaszhonban 

61  kihúzva: és, helyette bejegyezve a szöveg fölé: vagyis
62  kihúzva: mosolygó, helyette bejegyezve a szöveg fölé: nyájas
63  bejegyezve a szöveg fölé: nyugalmat, utána kihúzva: és
64  kihúzva: a
65  alkotások-ra javítva az alkotásokban
66  bejegyezve a szöveg fölé: által
67  bejegyezve a szöveg fölé: modorukban,
68  bejegyezve a szöveg fölé: valónkon és
69  bejegyezve a szöveg fölé: pedig
70  bejegyezve a szöveg fölé: ez a nép igazán
71  kihúzva: az egymás mellé való szavaknak milyen fi nom alkalmazásával, helyette bejegyezve a szöveg fölé: 

mennyi színpompával és fi nomsággal tud öltözködni
72  kihúzva: tudnak társalogni
73  bejegyezve ceruzával
74  bejegyezve fekete tollal
75  javítva az: ablakban
76  azaz: dekoratív
77  bejegyezve a szöveg fölé: fel
78  bejegyezve a szöveg fölé, kihúzva: azt az
79  javítva az: Olaszországban
80  bejegyezve a szöveg fölé: városaiban látnak
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még a közönséges proletár81 alakok is. Egész öröm látni, mint hozza82 az olasz leányka 
fügéit vagy narancsait kosárkájában a piacra[,] és az ízlésnek mennyi poézisével83 tudja 
áruit elrakni, rendezni[,] s közben-közben virágokkal s illatos borostyánnal vegyíteni. 
A műérzék az olaszoknak nemzeti karaktere.84 

Ám azonban nincs meg minden népben és mindenütt85 a szépérzéknek86 lélekben 
és vérben rejlő ez a természetes87 incarnatiója.88 Ahol <tehát>89 hiányzik a szépnek 
természet szülte90 ösztöne, ott külső eszközökkel, mesterségesen kell azt elplántál-
ni, ápolni és gyümölcsözővé tenni. Ízléstelenség ne uralkodjék sehol, <mondja Köl-
csey>,91 mert a szépérzék és a műfajtan nevelése sarkalatos kelléke minden nemzet92 
közművelődésének.93 Fel kell tehát94 kutatni,95 fel kell használni96 minden eszközt és 
indítékot, mi által a magyar közönségben is97 a szépnek szeretetét felnevelhetjük és 
fenntarthatjuk.98

De mint99 minden gyengéd érzelemnek, úgy a szépérzéknek is leggazdagabb,100

 81  bejegyezve a szöveg fölé: proletár<[---]>
 82  bejegyezve a szöveg fölé, törölve: [---]
 83  kihúzva: milyen választékosságával, helyette bejegyezve a szöveg fölé: mennyi poézisével
 84  Bejegyezve a szöveg fölé: A <[---]> műérzék az olaszoknak nemzeti karaktere. Ugyanezeket a gondola-

tokat Danielik János (Murány, 1817–Eger, 1888) pap-írónál is megtaláljuk, kiváltképp a későbbiekben 
idézett és tárgyalt, A’ miveltségről című értekezésében. Danielik, 1847, n. o.

 85  bejegyezve a szöveg fölé: meg minden népben és mindenütt, utána kihúzva: a népben
 86  bejegyezve a szöveg fölé, kihúzva: ez a
 87  bejegyezve a szöveg fölé: rejlő ez a természetes
 88  megtestesülése
 89  bejegyezve a szöveg fölé: tehát
 90  bejegyezve a szöveg fölé: a szépnek természetszülte, utána kihúzva: műízlés és a szépnek
 91  bejegyezve a szöveg alá: mondja Kölcsey
 92  kihúzva: elve az emberiség, helyette bejegyezve a szöveg fölé: kelléke minden nemzet
 93  Az idézet Kölcsey A leányőrző (A komikumról) című kritikájából származik, de valójában Johann 

Gottfried Herder (Mohrungen, 1744–Weimar, 1803) megfogalmazása. Kölcsey azt hangsúlyozza ál-
tala, mennyire fontos lenne, hogy a komikus ízléstelenséggel ne legyen vádolható. Tulajdonképpen A 
leányőrző nem is szól másról, csupán a költő ízléstelen-ellenes harcáról és a komikum fogalmának tisz-
tázásáról. „Ízléstelenség ne uralkodjék sehol: így tehát Herder: s ha van művész, akinek a maxima szól, 
szól a komikusnak”. KFVM, 1975, 307.

 94  bejegyezve a szöveg fölé: tehát
 95  javítva, eredetileg kutatnunk
 96  javítva, eredetileg használnunk
 97  kihúzva: mi által a népben a közönség érdes halálában, helyette bejegyezve a szöveg fölé: mi által a 

magyar közönségben is
 98  a szerző jelzése
 99  javítva a szerző által
100  folytatás a [6.] oldalon
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[5.]101

102 Ez formálja át az embert103 művelt emberré, ez teszi a nemzetet művelt nemzetté.104 
„Die Blume gibt dem Felsen Duft , an dessen Herz sie wächst.”105 Beszédünkön, maga-
viseletén, minden cselekvéseinken, öltözetünk és lakásaink tiszta + egyszerű, hivalko-
dás nélküli elrendezésén, városaink építészetén106 és falvaink107 takaros csinosságán,108 
mindenütt tűnjék fel a magyar lélek intelligens ízlése,109 szorgalma és szépérzékének 
tartalmassága[,]

[6.]

17110 C)111

egyersmind legtisztább forrása a vallás, melynek középpontján maga a szépség ideálja, 
Krisztus urunk áll. Az ő vallásában Isten tanítása szentséges igéiben, egyházának egész 
szellemirányzatában, a Bibliának fenséges történetiben és az őshajdan hagyományaiban, 
a megdicsőült szenteknek, mindenekfölött a Boldogságos Szűznek kultuszában, kit 
„pulchrum ornamentum”112 és „cimelium electum”113 nevekkel tisztelt meg az egyház, 
– a mi kath[olikus] templomaink architektúráján, oltárképeinken és sculpturáinkon,114 
zenénk és énekeinken, számtalan kath[olikus] iskoláinkban, nevelőintézeteinkben s 
múzeumainkban, szóval mindenütt és mindenben[,] mit a115 kereszténység kétezer év 
alatt létrehozott, a művészi tökély örök remekeivel inspirálja az emberiséget a szépnek 
szeretetére s művelésére, a tiszta művészi ideálok követésére[,] s a szépművészetek nagy 
értékének felismerésére. 

101  kiegészítés az előző oldal hátlapján
102  a szerző jelzése
103  kihúzva: [---], helyette bejegyezve a szöveg fölé: az embert
104  kihúzva: művelt emberré, ha még az alacsony származású is, helyette bejegyezve a szöveg fölé: ez teszi a 

nemzetet művelt nemzetté
105  Bejegyezve a szöveg fölé, kihúzva: mondja egy német költő. Az idézetet Szentkláray minden bizonnyal 

Danielik János (Murány, 1817–Eger, 1888) bölcsészdoktor írásaiból merítette, mivel a Religio és Neve-
lés című egyházi lapban megjelent A’ miveltségről című cikkében, amelyben Szentklárayhoz hasonlóan 
az olasz nép szép iránti érzékét dicséri, s emellett az ízlés, a közízlés megjelenési formáit is taglalja, a 
„Die Blume gibt dem Felsen Duft , an dessen Herz sie wächst” üzenete is szerepel, ráadásul a „költőt” ő 
sem nevezi meg; a „verssor” egyébként Georg Nikolaus Bärmann (Hamburg, 1785–Hamburg, 1850) 
hamburgi író egyik regényében fordul elő. Ld. Danielik, 1847, n. o.; Bulwer-Lytton–Bärmann, 
1842, 232.

106  bejegyezve a szöveg fölé: építészetén
107  bejegyezve a szöveg fölé
108  kihúzva: ízléses csinosságán, helyette: takaros csinosságán
109  kihúzva: felfogása, helyette: ízlése
110  bejegyezve ceruzával, feltételezhetően a levéltár jelzése
111  bejegyezve fekete tintával
112  Szó szerinti jelentése: „szép dísz”. A középkori keresztény fi lozófi ában a szép az isteni tökéletesség meg-

nyilvánulásával, világmetaforájával volt azonos.
113  választott ékszer
114  szobrainkon
115  kihúzva: kétezer éves
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De ha a szépnek oly fontos szerep jutott az emberi művelődés előbbre vitelében, 
akkor bizonyára meg kell becsülni azokat a jeleseket is, kik alkotó tehetségükkel lel-
kükben a szép iránt emelkedett hangulatot keltenek, művészetük igazságával s nemes 
tartalmával épülésünkre vannak s gyönyörködtetnek, kik a közönségesen, a minden-
napin felülemelkedve az emberi haladás számára világító fáklyát gyújtanak[,] s gondo-
lataikat maradandó művekbe öntve, a messze jövendőre is kutatást gyakorolnak. Meg 
kell becsülni a művészetet, el kell halmozni tiszteletünkkel s tevékeny segítségünkkel az 
igazi művészeket, kiknek elméjét és kezét a gondviselés eszközül választá, hogy jobbá 
és szebbé tegye a világot. Engem teljesen áthat a meggyőződés, hogy a szépművészetek 
megbecsülésével s minél

[7.]

18116 D)117

szélesebb rétegben való meghonosításával jó szolgálatot teszünk hazánknak. Nemze-
ti műveltségünk épületét erősítjük és szépítjük, midőn esztétikai elemeket helyezünk 
a rútnak, érdesnek, erkölcstelennek és ízléstelennek elejébe, midőn művészetünket az 
eszmei világ szilárdabb alapjaira, a keresztény idealizmus alapjaira visszahelyeztetni kí-
vánjuk[,] s társadalmunkat keresztény műveltségű, jó ízlésű és jó modorú, illedelmes és 
tisztességtudó emberekkel benépesíteni akarjuk.118

Ám ha általában meg kell119 az érdemes művészeket becsülnünk, mert120 a szépnek 
tanítómesterei s az emberi haladás előkelő tényezője,121 mennyivel forróbb kebellel kell 
magunkhoz ölelnünk azokat a földi[j]einket,122 kiket a művészet géniusza itt a mi <cso-
dáló otthonunkban, a mi> szűkebb hazánkban, Délmagyarországon, vagy tán éppen 
ebben a városban ihlette meg, s kik a történeti talajon,123 a nemzetes vidék levegőjén az 
anyatejjel szítták magukba művészi vágyaikat, a művészi talentum és lelkesedés csiráit, 

116  bejegyezve ceruzával, feltételezhetően a levéltár jelzése
117  bejegyezve fekete tollal
118  A vallások legtöbbje nagymértékben idealista, non-materiális, különösen a kereszténység. Ami pedig a 

szép és a jó modor szoros, szinte elválaszthatatlan kapcsolatát, a szókratikus „kalokagathon” eszméjét 
illeti, elmondható, hogy az ízlés csak egy hosszú folyamat eredményeképpen korlátozódott a természeti 
és művészeti szépségre. Amiként a nagy brit fi lozófusnál, Lord Shaft esburynél (London, 1671–Nápoly, 
1713) olvasható, a becsületesség és a morális igazság is szép, hiszen minden szépség valójában igazság. 
Az esztétika funkciója, hogy az igazat a szépség formájában tapasztaljuk meg, a jó ízlés pedig, amellyel 
érezzük, megítéljük a szépséget, az életforma reformját jelenti. Ld. Hévizi, 2007, 273–293; Shaftes-
bury, 2008, 78.

119  ezt követően kihúzva: becsülnünk
120  bejegyezve a szöveg fölé: becsülnünk, mert
121  vagyis: tényezői; bejegyezve a szöveg fölé: s az emberi haladás előkelő tényezője
122  kihúzva: testvéreinket, helyette bejegyezve a szöveg fölé: földieinket
123  kihúzva: földön, bejegyezve a szöveg fölé: talajon



242

a művészi teremtőerőt és költői fantáziát, mellyel termelésük által124 nevüknek és szülő-
helyüknek, sőt[,]125 az egész magyar hazának hírt és126 dicsőséget szereztek. 

Délmagyarország soha nem szűkölködött nagyobb kvalitású férfi úkban, kiválóbb 
szellemekben, kik magukat a tudomány, irodalom és szépművészetek terén kitüntették. 
Csak fel kell őket keresnünk és be kell őket állítanunk egy egységes keretbe, hogy ösz-
szefoglaló képét nyerjük annak a sok érdemes munkának, mellyel Délmagyarország a 
hazai kultúrát szolgálta.

Én kutatom és gyűjtögetem a délvidéki képzőművészetet, természetesen127 a jelesek 
közül csak a legjelesebbeket, kik a műtörténetben számot tesznek. 

[A kéziratban ezt követően a festőnek a Lyka Károly által szerkesztett Művészet 
1909. évi hatodik számában megjelent többoldalas életrajza következik, amelybe Karl 
von Pliloty és Friedrich Friedländer leveleinek magyar fordítását is beleszövi. Az aláb-
biakban a dolgozat személyes hangvételű vége olvasható, mivel ez nyomtatásban nem 
jelent meg.]

[8.]

28.128 10.129

Mély sajnálkozásomat kell tehát130 nyilvánítanom, hogy ez a magyarnak született je-
les művész nem a miénk, s hogy idegen földön, idegen nemzetek kultúrájának szenteli 
munkás életét.131 #132

<Dr. Szentkláray Jenő>

[9.]133

#134 De most már fölfedeztük őt franciaországi [---]135 magányában. Könnyekig meg 
volt hatva, hogy 32 esztendei távollét után magyar földi[j]ei nem feledkeztek136 meg 
róla. Ígéretét bírjuk, hogy ezentúl már gyakrabban fog megjelenni. Képeivel a budapes-

124  kihúzva: alkotásaikban, bejegyezve a szöveg fölé: termelésük által
125  bejegyezve a szöveg fölé: sőt
126  bejegyezve a szöveg fölé: hírt és
127  kihúzva: őket, de, majd bejegyezve a szöveg fölé: a délvidéki képzőművészetet, természetesen
128  bejegyezve fekete tollal
129  bejegyezve ceruzával
130  bejegyezve a szöveg fölé: kell tehát
131  Köztudott, hogy Szentkláray volt a város, Temesvár és az egész Bánság magyarosításának egyik leglelke-

sebb híve, úttörője. Cikkének teljes bevezetője is ezt támasztja alá. 
132  a szerző jelzése
133  a hátoldalra ragasztott papírlapra írva fekete tollal
134  a szerző jelzése, arra utal, hogy itt folytatódik az előző oldalon lezárt, majd feloldott értekezés
135  feltételezhetően Girons
136  javítva: feledték
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ti tárlatokon is, mihelyt körülményei engedik, ellátogat Csiklovára137 és Oraviczára,138 
ahol bölcsője ringott, és eljön Temesvárra, hogy letegye hálája koszorúját egykori jóte-
vőinek, a Schlager családnak sírhantjára.139 

Én pedig örvendek, hogy derék hazánkfi a, kit szerencsecsillagja egy példás életű te-
mesvári140 kath[olikus] család köréből vezérelt el külföldi dicsőséges művészpályára, ennek 
a felolvasott szerény megemlékezésnek révén141 ma ismét egy meleg kath[olikus] családi 
fészekbe, a temesvári kath[olikus] körbe tért vissza[,] és innen142 indul el Magyarországon 
a hírnév körútjára,143 hogy megismerjék őt itthon is,144,] ahol eddigelé még nem ismerték. 

II.

Humborg Adolf lajstroma festményeiről és a képekről
 készült fotográfi ákról145

(ANR DJT, Inv. 1577, Fond 405, Nr. act 13
Colecţia de manuscrise literare şi ştiinţifi ce)146

Kézirat

[1.]
2147

Adolf Humborg
Maler

Verzeichnis meiner Werke:
(soweit selbe aufgezeichnet)148

137  Humborg Adolf idejében főként németek lakta bányászfalu Krassó-Szörény megyében, neve Csiklóbá-
nya, Csiklóvár és Csiklófalu alakban is előfordul.

138  Oravicabánya, Krassó-Szörény megye
139  Amiként életrajzából is kiderül, és amint már említettem, a temesvári fűszerkereskedő, Schlager Károly, 

édesanyja sógora ismerte fel tehetségét, ő járatta rajzórákra a gyermeket.
140  bejegyezve a szöveg fölé: temesvári
141  bejegyezve a szöveg fölé: ennek a felolvasott szerény megemlékezésnek révén
142  bejegyezve a szöveg fölé: tért vissza és <indult> innen
143  kihúzva: az elismerés és hírnév útján., helyette: Magyarországon a hírnév körútjára
144  bejegyezve a szöveg fölé: <[---]> itthon is <[---]>
145  A levéltár nyilvántartása szerint az irat szerzője Szentkláray Jenő, holott egyértelmű: a festő s. k. feljegyzései 

kerültek be a dossziéba, az életpályáját taglaló feljegyzések mellé. Szentkláray Jenő minden bizonnyal mint 
tiszta forrásból merített a piktor önéletrajzából, hiteles okmányra hagyatkozva készítette el dolgozatát.

146  Az iratgyűjteményen belül ebben az esetben egyedi oldalszámozás érvényesül, mivel Humborg kéziratát 
utólag, a levéltár valamikori újjászervezésekor vonták össze Szentkláray feljegyzéseivel.

147  bejegyezve ceruzával
148  A szöveget igyekeztem betűhűen közreadni, átírást, korrektúrát kizárólag azért alkalmaztam, hogy ne 

zavarja az olvasást, az érthetőséget. A felsorolásból ítélve a jegyzék 1907-ben vagy közvetlenül ezután 
íródott, a későbbi képtermésről ugyanis nem tesz említést, holott volt ilyen (erről ld. ANR DJT, Inv. 
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Aus dem Jahre 1871 (Wien) stammen vier Copien,149 darunter eine nach Rubens 
betitelt die „Drei Grazien” (woran ich mehrere Monate arbeitet) verkauft  um 60 Gul-
den.150

1873–74: an der Academie in München studiert; 
1875: eine Copie151 nach Rubens: „Der Früchte-Kranz” gemalt für Herr E. L. in 

Loschwitz bei Dresden.152

1876: „Besuch in der Klosterküche”153 (war das erste Gemälde welches ich auf der 
Ausstellung in München verkauft e)

1877 und 1878: eine Copie154 nach Murillo und 6 kleine Gemälde dann mehrere 
decorative Bilder (für eine Kegelbahn) dann ein grösseres betitelt: „Ein seltener Gast”  
13 fi guren

1879: „Freitag in der Klosterküche”
  „Im Klosterkeller”
ein Kinderporträit und diverse Kleine Gehälde und Körpe;
_____ nun fehlen die Aufzeichnungen (welche mir in Verlust gerathen (sind) bis 

zum Jahre 1885; in welchen ich folgende Gehälde fertig stelle:
„Scene in der Klosterküche” „Der Sänger” „Musizirender Mönch” „Wein trinken-

der Mönch”

[2.]

2155

„Bier trinkender Mönch” „Da Liegt die Bescherung”
(Scene in einer Klosterküche mit 4 fi guren)
„Freund und Leid” „Im Klosterkeller”
„Das Solo des Frater Kellermeister” (15 fi guren)

1886: „Vor und nach dem Vesperbrot”  2 fi guren
  „Eine Variation vom: Im Klosterkeller”

1577, Fond 405, Nr. Act 13, f. 28.). Az összegzett festmények többségéről nem áll egyéb adat rendelke-
zésre, zömük ismeretlen.

149  mai helyesírás szerint: Kopien
150  A három grácia című alkotását Szentkláray szerint a bécsi akadémián töltött öt esztendő alatt festette; 

ebben az időszakban főként Rubens-másolatokat készített, többek között ezt a képet, amelyről nincs 
több adat. Ilyen tekintetben a fordítás ellentmondásba kerül a festő állításával. Lyka, 1909, 376–381.

151  ld. lj. 135
152  Szentkláray szerint a Gyümölcskoszorú című kompozíció drezdai vásárlóját hívták Loschwitznak.
153  A Látogatás a zárdakonyhában egy másik, Besuch im Kloster címmel is feltűnik a műkereskedelemben. 

Ezzel a festményével érte el első kimagasló sikerét, amit a müncheni kiállítás hozott meg számára 1876-
ban.

154  mai helyesírás szerint: Kopie
155  bejegyezve fekete tollal az előző oldal hátlapjára, ahol a felsorolás folytatódik
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  „Vergebliche Ermahnung”
  „Der Willkommene”
  „Drei Kleine Gemälde” (Mönchscenen)
  „Musizirende Mönche”
  „Wein Trinkender Mönch”
  „Bier”
  „Ein Pater Franciskaner156 auf Besuch in einem Dominikaner 

  Kloster” (9 fi guren)
  „Caff é Trinkender Mönch”
  „Kloster Scene157”[?] (9 fi guren)
1887: „Lesender Mönch”
  „Kloster Knödel”
  „Jägerlatein”
  „Der Galante Pater” (5 fi guren)
  „Die zerbrochene Schnupft abaksdose”
  „Die Klosterketterei”
  „Ein fatales Klostergeschenk”

[A gyakori tulajdonoscsere és levéltári rendezés miatt a lapok valószínűleg összeke-
veredtek, hisz a gyűjteményben a 2. oldal után az 5. következik, így az 1887. év termését 
a felsorolásban az 1895-ben keltezett munkák számbavétele követi. Dolgozatomban az 
eredeti sorrendhez ragaszkodtam.]

[3.]

3158

5159

1888: „Im der Klosterküche”
  „Eine lustige Erzählung”
  „Ein strenges Werhör160” ([---]161 Fotografi e)
  „Der Willkommene”
  „Beim Gabelfrühstück”
  „Eine gute Sorte”
  „Eine lustige Gesellschaft ”
  „Strenge Anklage”

156  mai helyesírás szerint: Franziskaner
157  kibetűzhetetlen
158  bejegyezve fekete tollal
159  bejegyezve ceruzával
160  A Szigorú kihallgatás című festménye aranyérmet nyert a londoni nemzetközi kiállításon.
161  kiolvashatatlan kifejezés
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  „Clarinette162 blasender Mönch”
  „Lustige Lekture”
  „Der Pater Prior Kommt” ([---] Fotografi e)
  „Ein Grosses Maller”
  „Scharter Meerrettig” (3 falbfi guren)
  „Lachender Mönch”
1889: „Ankunft  der Bettelmönche im Klosterhofe (18 fi g[uren])
  „Die Versuchung” (3 fi g[uren])
1890: „Doppeler Genuss”
  „Kloster-Gimpel”
  „Der Cellospieler”
  „In der Spinnstube” ([---] Fotografi e)
  „Ein saft iger Sonntagsbraten” (5 fi g[uren])

[4.]

4163

1891: „Brüder seit mir Willkommen”
  „Beim Frühstück”
  „Wer ist schlanker” (Scene im einer Kloster = Schneiderei)
  „Der Osterküchen” ([---] Fotografi e)
  „Grosse Wäsche im Kloster” (6 fi g[uren])
  „Leckermauler”
  „Nekereien”
  „Ertappt”
1892: „Frater Kellermeister”
  „Strenge Prüfung”
  „Beim Gabelfrühstück”
  „Frater Kellermeister” (Variation)
1893–94: „Das hohe C der Frater Kellermeister”
  „Da liegt die Bescherung” (4 fi g[uren])
   (3 mal gemalt)
  „Astronomische Studien im einem Dominikaner Kloster”
  „Ein guter Fang (fi schende Mönche)
  „Weinkellerei im Kloster” (19 fi g[uren])
1895: „Kloster Abgabe”
  „Sei uns gegrüsst” (Variation)
  „Das Solo”

162  mai helyesírás szerint: Klarinette
163  bejegyezve fekete tollal az előző oldal hátlapjára: az előző oldal itt folytatódik
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[A levéltár érvényben lévő lapszámozása szerint a dossziéban nem az 5-dik oldal kö-
vetkezik, hanem a fotográfi ák lajstroma, amit az iratanyag valamikori újrarendezésekor 
helytelenül az 1895. év termései közé soroltak be. Dolgozatomban Humborg Adolf 
számozását követem, a kéziratokat ennek megfelelően adom közre.]

[5.]

5164 
3165

1895: „Der Klosterliebling”
  „Starker electrisches Strom”
  Kloster Idyl”
  „Im Studium”
  „Ein angenehmes Plätzchen”
  „Das Solo des Frater Kellermeister”
   (Wiederholung)
  „Der Galante Frater Gärtner”
  „Kloster Scene166 [?]”
1896:  „Der Willkommene”
  „Das Trio”
  „Zuwachs im Kloster”
  „Ein guter Tropfen”
  „Der Astrolog”
  „Der hilfberaite Pater”
  „Das Trio” (Wiederholung)
1897167 Verwandtenbesuch im Kloster” (5 fi guren)
  „Weinkellerei im Kloster” (Wiederholung)
  „Der galanter Pater”
  „Die Klosterratze”
  „Bettelmönche”
  „Gabelfrühstück im Klosterkeller”
  „Ein guter Tropfen” (Variation)

164  bejegyezve fekete tollal
165  jelezve ceruzával
166  kibetűzhetetlen
167  Gégebaja miatt ebben az évben költözött át Münchenből (ahol huszonöt esztendőn át alkotott) 

Dél-Franciaországba. 
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[6.]

6168

1897: „Frater Kellermeister Wein169 [?]Rostand”
  „Die kleine Wohltäterin”
  „Die kleine Gratulantin”
  „Ein Liebesbrief ”
  „Gabelfrühstück”
  „Der kleine Liebling” (5 fi guren)
1898: „Am der Klosterpforte”
  „Fatale Situation”
  „Ankunft  der Bettelmönche im Klosterhofe” (Variation)
  „Ankunft  der Bettelmönche im Klosterküche”
1899:  „Th eologischer Discurs” (1 fi guren)
  „Der Kranke Pater Prior” (6 fi g[uren])
1900–1: „Der Schutzengel” (3 fi g[uren])
  „Verwandtenbesuch im Kloster” (Variation (5 fi g[uren])
  „Neuer Jahrgang”
  „Mildtätigkeit”
  „Chronique amusante” (3 fi guren)
1902: „Neuer Wein” (5 fi g[uren])
  „Eine günstige Gelegenheit” (5 fi g[uren])
  „Die extra Flasche”

[7.]

7170

4171

1903:  Namenstagfeier des Pater Prior” (12 fi guren, Fotografi e)
  „Obststilleben”
  „Vier Porträit”
  „Eine Begegnung”
  „In der Klostervorratskammer” (sehr reiches Stilleben mit zwei 

  Mönche)
1904: Die folgenden Gemälde unterhalt und fertig gemacht:
1905:  Enge Passage” (2 fi guren)
  „Die Brüder” (5 fi guren)

168  bejegyezve fekete tollal az előző oldal hátlapjára, ahol a lajstrom folytatódik
169  A Wein kifejezésre az életmű teljességének jellegéből és a festő címadási szokásaiból következtettem.
170  bejegyezve fekete tollal
171  bejegyezve ceruzával
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  „Unter Kloster Schutz und Schirm”
  „Blumenstilleben” (Ein Korb mit Rosen)
1906:  Blumengruss” (3 fi guren)
  „Ein Schur zur Erwärmung” (Ein Bettelmönch und ein Förster 

  im Winter”
  „Büssende Magdalena” (7/8 Lebensgrösse)
  „Eine Landschaft  mit einem rastenden Jäger und Hund”. 
  Abendstimmung
  „Ein Bärenführer” (39 fi guren)
  „Die Itinerante” (9 fi guren)
  „Ein Frauenporträt mit Kind”

[8.]

8172

1907: „Der müde Klosteresel”
  „Die Neueschrecke” (Kindergruppe: 3 fi g[uren])
  „Grossmamas Geburstag” (6 fi guren)
   in Vorbereitung:
  „Galilei Galileo vor der Inquisition”
  „Camuens Luis letzte Lebenstage”173

  „Blicke in die Zukunft ” (eine Zigeunergruppe am Wäldessaume 
  (10 fi guren)

  und eine Menge Compositionzeichnungen)

  Gegen 200. Bilder habe bis jetzt Gehalt.

   Adolf Humborg.
    Maler.

172  bejegyezve fekete tollal az előző oldal hátlapjára, a számbavétel itt folytatódik
173  Szentkláray fordításában: Camoens végső napjai
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[9.]

6174

Verzeichnis der Fotografi en:

№ 1. „Der Osterkuchen”
2. „Der Pater Franciskaner175 Tyroler176 am Spinnwerken” (Scene in einer Tyroler 

Bauernstube)
3. „Astronomische Studien in einem Dominikaner Kloster”
4. „Scene”
In einer Franciskaner177 Kloster Schneiderei
5. „Kloster Scene178 [?]”
6. „Der Sonntags Braten”  nicht retten 
7. „Namenstagfeier des Pater Prior”  nicht retten
8. „Strenges Verhör” (Goldene Medalle)  nicht retten
9. In einer Franciskaner179 Kloster Waschküche (das zerrisscene Taschenbuch)  

nicht retten

№ b[ei] 7. 8. u[nd] 9.   mir mist
  zurück    zwischen
  [---]180

174  bejegyezve ceruzával
175  betűhiba, helyesen: Franziskaner
176  bekeretezve a szerző által
177  ld. lj. 150
178  kibetűzhetetlen
179  betűhiba, helyesen: Franziskaner
180  kiolvashatatlan kifejezés
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