MŰVÉSZET

MAGASSY LAJOS

Egy életmű kérdőjelei
Jávor Pál festőművész pályaképe

Jávor Pál, eredeti nevén Klein Lipót, 1880. november 13-án született Budapesten a
Terézvárosban (VI. kerület, Rákosárok [ma Csengery] utca 70.), a Vágújhelyen született
Klein Manó rőfösáru-kereskedő és a Révkomáromban született Redner Róza Krisztina
elsőszülött gyermekeként egy zsidó származású családban.' Szüleiről, esetleges testvéreiről, Jávor gyermekkori éveiről az általunk ismert források birtokában további
részleteket nem tudunk. Jávor középiskolai
tanulmányait egy reáliskolában folytatta.
A rajzolás iránti tehetsége már ebben az
időben megmutatkozott, ezt látszik bizonyítani az az adat, mely szerint a reáliskolával párhuzamosan felső iparrajziskolába
2
is járt volna. Szülei fiukat vasutasnak
szánták (feltehetően vasútmérnöknek vagy
más egyéb magasabb képzettséget kívánó
3
vasúti pályára), Jávor ezzel szemben az
Országos Magyar Rajztanárképzőben tanult tovább, ide az 1899—1900-as tanév4
ben iratkozott be. Gyulai László, Aggházy
Gyula, Hegedűs László, Székely Bertalan
5
volt itt a tanára. Székely Bertalan különösen megkedvelte, felismerte tehetségét,
az iskolai órákon kívül is tanította őt.6
Főiskolás korából értesülünk első műveiről is. Egy katalógus adata szerint már 1900-ban festett egy önarcképet.7 Harmadéves
korában, 1901 végén, két arcképét állította
ki a Műcsarnok, melynek haláláig rendsze- Jávor Pál. Fénykép. A Hét 24. évf. (1913. dec.
res kiállítója maradt kisebb kihagyások14.) 50. sz. Címlap.
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kai.8 Saját közlése szerint 1903-ban Münchenben állították ki egy önarcképét.9 1903-ban
nyerte el az OMK-tól ugyancsak a néhai özv. Nadányi Albertné ötszáz koronás ösztöndíját,
melyet ekkor még pályázati hirdetés nélkül lehetett megkapni.10 Az ösztöndíjról továbbit
nem mondhatunk, a műcsarnok katalógusaiban nem találkozunk vele. A tehetséges
növendéket a Rajztanárképző 1903-ban elküldte egy rövid ideig tartó olaszországi
tanulmányútra." Jávor Folignot, Assisit, Perugiát, Sienát, Orvietót látogatta meg, vagyis
főleg a 14., illetve 15. századi festészeti emlékeikről nevezetes umbriai városokat.12
Az 1903—1904-es tanév első félévében szerezte meg új rendszerű diplomáját, mely
középiskolai, polgári és ipartanműhelyi rajzoktatásra képesített.13 Tanítani azonban nem
kezdett el.14 A diploma birtokában, 1904 elején változtatta családnevét Jávorra,15 valószínűleg — bár ma még nem tudjuk — ekkortájt léphetett ki a zsidó felekezetből és tért át a
római katolikus hitre.16 Ugyanebben az évben kezdhette el katonai szolgálati idejét, úgynevezett önkéntesi évét.17 A pályakezdő fiatal Jávor sikeresen bekapcsolódott a művészeti
életbe, a kritika is reményekre jogosító tehetségnek tartotta.18 Lyka Károly is megemlítette
őt műcsarnoki kritikájában 1904-ben,19 sőt Lyka egy szénrajzát is megvásárolta és a Nemzeti Szalon 1904-es első kiállításán már mint a Művészet tulajdonaként lehetett találkozni e
művel (Csavargó). A Művészet 1906-ban reprodukálta is e rajzot.20 Jávor már ekkor dolgozni kezdett a Művészet című folyóirat számára, stilizált fejléceit, záródíszeit a lap 1910-ig
közölte.21 Jávorról tudjuk, hogy ekkoriban ex librisek készítésével is foglalkozott, ő tervezte
Ámon Ottó, a szocialista Koch Ferenc, Berán Lajos szobrász (róla arcképet is festett),
Zerkovitz Emil, a neves közgazdász, mérnök ex librisét.22 A Nemzeti Szalon 1906-ban
ugyancsak könyvjegyeket állított ki tőle.23 Itt említjük meg, hogy fiatalon plakátot is tervezett.24
Izgalmas és tanulságos lenne majdan annak felderítése és
körbejárása is, hogy Jávornak
élete folyamán milyen művészi
és művészeten kívüli kapcsolatrendszere volt (a müvek címei,
dedikációi is sokszor segíthetnének ebben). Az viszont ismert, hogy az ifjú Jávor a Japán
kávéház asztaltársaságához tartozott és a „nagy öregek" körül
kialakult fiatal csoport tagja volt
(Falus Elek, Pólya Tibor, Hermann Lipót, Horthy Béla, Stróbl
Alajos, Mester Jenő), Hermann
Lipót szerint emellett a New
York kávéházat is látogatták a
Csendélet porcelánokkal. Olaj, vászon. 5764 cm. Jelölve
balra fent: Jávor Pál 922. Nagyházi Galéria és Aukciósház.
16. Festményárverés. 1997. október 7—8. p. 54. 329. sz.
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Jávorral közösen.
Jávor záródísz-, könyvjegy- és plakáttervező tevé-
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kenysége természetesen másodlagos
jelentőséggel bírt festészete mellett.
Főiskolás éveiben és utána is még a
kiállításokon nagyrészt arcképekkel, valamint emberábrázolásokkal jelentkezett, műcsarnoki szereplésének első periódusában, az 1907—1908-as téli kiállításig, pedig zömében ilyen műveket
állított ki. Tisztázódni látszik az is
előttünk, hogy Jávor kezdetben barna
tónusú, konvencionális képeket festett.26
Datált, sötét háttérből előderengő női
portréja (1902) tanúsítja ezt a megállapítást.27 Stíluskritikai alapon szintén
korai művei közé sorolható további két
festménye: Önarcképe, melyen szintén
árnyékból előtűnő arcot láthatunk, és
Orbán Dezső arcképe.28 A fenti művek
valószínűleg a Műcsarnokban kiállított
(1901—1905) arcképei közül valók.
Jávorra az elkövetkezendőkben tanulmányokban, utazásokban, ösztöndíjakban gazdag évek vártak. A szolgálati
idő letelte után továbbtanulásra szánta el
magát: az 1905/6-os tanévben Benczúr
Gyula mesteriskolájának növendéke Női portré. Olaj, karton. 2418 cm. Jelölés hátul:
Mély tisztelet jeléül
Nagys.
Teles Ede
lett. A művész szerint azonban csak
szobrászművész Úrnak (Bp. 1902. XI. 8.) Klein
egy-két hónapig látogatta Benczúr
Lipót. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 72.
iskoláját. A Benczúr-iskolának bizoFestményárverés. 2001. október 16. 92. sz.
nyosan szerepe lehetett abban, hogy oly
kitűnően megtanulta az anyagok megfestését. Arra vonatkozólag, hogy az iskola tagjaként milyen képeket festett, a későbbi
híradások különbözőképp emlékeznek vissza: van, aki szerint még sötét tónusú képeket fes31
32
tett, más forrás szerint már „impresszionistákat". Ha ezen ellentmondást nem is tudjuk
megfejteni, festészetének átalakulását erre a korszakra tehetjük. A kérdés súlyát csökkenti,
hogy a mesteriskolában töltött idő és a változást hozó szolnoki művésztelepre való
leköltözés között csak hónapokban mérhető a távolság.
Az ismert források konkrét évszámhoz nem kötik, de körülbelül 1905 végén vagy 1906
elején folyamodott Kohner Adolf, a nagy mecénás báró, a Szolnoki Művészeti Egyesület
első alelnöke 1905-ben alapított ösztöndíjáért.33 1906-ban ezzel összefüggő fontos esemény
34
történt Jávorral: ez évben, egy forrás szerint tavasszal, lehívták a szolnoki művésztelepre.
A meghívás részleteiről nem értesülünk. A szolnoki művésztelepre való meghívás véleményünk szerint nem lehetett más, mint az elnyert ötszáz koronás Kohner-féle ösztöndíj
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egyenes következménye. Ugyanis, akiknek a pályázatát az ösztöndíjra a művésztelep
tagjaiból álló bizottság elfogadta, azoknak a telepen való továbbtanulást és hat hónapra
lakást és műtermet biztosítottak.35
1906-ban Jávor kapta meg újra a Nadányiné-féle ösztöndíjat.36 Egy adat szerint Nadányiné díját első nagyobb művével nyerte el, amit már Szolnokról küldött be a Műcsarnokba.37 A díj szempontjából egyedül számításba vehető kiállítás valóban említésre méltónak tartható: az 1906-os tavaszi tárlaton Jávor két festménye az első teremben kapott helyet
élvonalbéli festők között. A teremben valamilyen okból leginkább a borús, melankolikus
tematikájú képeket állítottak ki. Joggal feltételezhetjük, hogy az említett teremben kiállított
Bohém nyomorúság vagy esetleg a Bánat című művével szerezte meg az említett díjat 38
Jávor ezen túlmenően 1906-ban megpályázta az ezerkoronás állami ösztöndíjat/9 melyet az
OMKT javaslatára a Vallás- és Közoktatási miniszter adományozott a végzett növendékeknek. Jávor is elnyerte ezt, rajzokat, grafikákat kellett benyújtania.40 Jávorról tudni kell,
hogy 1904—1907 között több művészeti technikában is kiállított az olajfestmények
rovására (szénrajz, pasztell, tempera), így lehet, hogy ezen beadott pályaműveiből is kiállított. Véleményünk szerint is csak a fenti ösztöndíjak birtokában vághatott neki nyugateurópai körutazásának,41 mely 1906-ban történt,42 minden bizonnyal annak második
félévében, ugyanis ekkor nem állított ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban sem. Jávor
Bécset, Párizst, Brüsszelt, valamint Brügge-t tartotta érdemesnek megemlíteni.43 A felsoroltak mellett több okból gyaníthatjuk, hogy a körutazás keretében, vagy netán attól
függetlenül, más alkalommal Olaszországban (Velencében) is megfordult ekkortájt. Jávor
jelezte („stb.") felsorolásában, hogy nem hozta szóba az összes várost.44 Másodszor, egyik
rövid életrajza útállomásaként jelölte meg Olaszországot és Velencét.45 Harmadszor, Jávor
első gyűjteményes kiállításán, 1910-ben, négy velencei látképet is kiállított „Brüggei tér"
című müve mellett.46
A hazatérő Jávor a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban is jelentkezett műveivel.
1907 tavaszán japán öltözékű nőalakjáról (Vörös) a műcsarnoki katalógus — őtőle első
ízben — reprodukciót közölt.47 Az említettnél nagyobb siker és megtisztelés lehetett
számára 1907 márciusában az, hogy a Nemzeti Szalon palotafelavató kiállítására a
nagybányaiakkal rokon szellemiségű szolnoki festők közül, Fényes és Zombory mellett, a
fiatal Jávor két képét is beválogatta a nevesebb festők közé Ferenczy Károly, a Nemzeti Szalon alelnöke, aki a kiállítás képanyagát állította össze.48 Jávor kialakult kapcsolatai, művészi
irányultsága kapcsán is 1907-ben a MIÉNK csatlakozó tagjává vált.49 Már a MIÉNK első,
1908. januári kiállításán részt vett és a további két MIÉNK kiállításon is (1909. február —
március, 1910. január — február).50 Kapcsolatot láthatunk azon két tény között, hogy Jávor
a MIÉNK fennállása alatt 1907 végétől 1911 elejéig nem állított ki a Műcsarnokban, hanem
a MIÉNK-et befogadó Nemzeti Szalonban. Ez akár a Műcsarnoktól való elhatárolódásként
is értékelhető az egyébként a művészeti közéletben nem aktív Jávor részéről a MIÉNK
irányvonalának megfelelően.
51
Jávor ez idő alatt külföldön is járt. 1907—1908-ban Párizsban és Münchenben. Pá52
rizsban a Julián akadémián dolgozott egy darabig, más adat szerint az Ecole des Beaux
53
Arts-ban is megfordult. Második párizsi tartózkodása idejéből ismerünk ott készült
54
olajfestményt, grafikákat,55 ami szintén huzamosabb jelenlétre utal. Távollétét jelzi, hogy
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kiállítói aktivitása is igencsak csökkent 1907 és 1908 májusa között.56 1908 augusztusában
pedig Berlinbe utazott ismeretlen okból és ideig.57
Budapesti szereplései, külföldi útjai mellett leginkább a művésztelepen időzött
1907—1910 között. Szolnoki jelenléte olyannyira intenzív, hogy a katalógusok a szolnoki
müvésztelepet jelölik meg a művész lakóhelyéül 1907-ben, 1908 őszén, de még 1910 elején
is legutoljára.58 A fentiek igazolják az irodalom megállapítását, hogy ez idő tájt lejárt Szolnokra.59
A történésekben gazdag évek művészi impulzusokban is bővelkedtek. Ha hitelt adunk
Hermann Lipót visszaemlékezéseinek, Jávor nyitott és érdeklődő volt az új festészeti
törekvések iránt.60 Legkorábbi adatunk 1906 tavaszáról származik a feltételezett Nadányiné-díjas festmény kapcsán arról, hogy erőteljes színeket használt.61 Egy évvel később az
előbb említett Vörös című képéről is hasonlóképp emlékeztek meg.62 A későbbi
visszaemlékező írások is egyértelműsítik azt a tényt, hogy Jávor ekkoriban a posztimpresszionista festészet hatása alá került.63 Festészetének alakulására alapvető hatással volt a
Szolnokra lejáró művészek közössége, elsősorban a telep stílusmeghatározó egyéniségének,
Fényes Adolfnak posztimpresszionista festészete. Kezdetben Fényesnek a plein air
eredményekre építő, a Nap fényhatásaiból kiinduló posztimpresszionizmusa, majd a stilizáló, dekoratív, szecessziós ízű posztimpresszionizmusa (1907—1912) jelenthetett követendő példát számára.64 Csak elgondolhatjuk, hogy Párizsban is találkozhatott a kortárs, illetve a közelmúlt francia festészetével, és ez is inspirálóan hathatott rá. A Franciaországban
festett Bretagne-i táj című festménye lendületes, energikus, egyszerűsítő formáival, vad
vörös és kalapácskék színeivel mintha egy új formanyelvvel való kísérletezés tanúbizonysága lenne.65
Jávor festészetéről elsősorban a müvei beszélhetnének. A szolnoki művésztelepre való
bejutását követő évek festészetéről ellenben kevés támpontunk van. Ez részben annak is
betudható, hogy Jávor a műveit elég ritkán, ötletszerűen datálta. Viszont dekoratív, olykor
kontúros, posztimpresszionista korszakából ismerünk képeket, készülésük idejét is jól
lehatárolhatjuk. A szolnoki Damjanich János Múzeum állandó kiállítása Jávor ezen képeit
vonultatja föl (Cigánylány, Virágcsendélet, Fiú portré).66 Itt látható, hogy valóban Fényes
szecessziós ihletésű posztimpresszionista korszakával rokon festészetet müveit. Vásznairól
ömlik a fény, színei átütő erejűek,67 de egyszersmind hallatlanul kulturáltak. Ecsetjárása
érzékletes, anyagszerüen, vastagon rakta fel a festéket, bátran élt a harmadik dimenzió adta
lehetőségekkel, hiszen fehér csúcsfényei, akárcsak Fényes munkáin, kiemelkednek a
képsíkból. Jávor a kifejezés érdekében asszimilálta a modernnek számító festészet
eredményeit, csakhogy puhán modellált formái zártak, tárgyiasak maradtak. A rajzi, plasztikai értékek nem kérdőjeleződtek meg nála, a naturalista hagyomány biztos alapot jelentett
számára. Nagy műgonddal, lelkiismeretesen megfestett alkotásainak velejárója az illuzionizmus: a képtárgyak az anyagszerűség benyomásával ajándékoznak meg, ha kellő
távolságból szemléljük őket. Fontos kitérnünk arra is, hogy témaválasztásában is tetten
érhető a Fényes által képviselt festői irány. Jávort az intim, bensőséges festői feladatok
vonzották, mindamellett tematikája széles körű maradt: legfőképp csendéletek, enteriőrök,
aktok, arcképek, tájképek váltak fő tárgyköreivé életre szólóan.
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Posztimpresszionizmus felé hajló stílusperiódusának datálható művei 1909—1910
körül készültek, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne nagyobb időintervallumban
gondolkodnánk e korszakáról. A Virágcsendélet (Virágok cserépben) a MIÉNK harmadik
kiállításán tűnt fel először 1910 januárjában,68 a Cigánylány pedig első gyűjteményes
kiállításán 1910 decemberében.69 Ezeket a dekoratív kísérleteket egyébiránt a kritika újszerűként üdvözölte.70 Ezekhez a jól ismert festmények köré stíluskritikai alapon több
hasonló felfogású mű kapcsolható, melyek nagyrészt a műkereskedelemben bukkantak
fel.71 Jávor Pál életműve a művészettörténet-írásban és következésképp emlékezetünkben
szerény helyet kapott ugyan, de bizonyára nem véletlen, hogy munkásságának ezen legprogresszívebbnek tarható része vált ismertté az elmúlt évtizedekben.
Jávor a Nemzeti Szalonban való kiállításait és ottani szerepvállalását (tudjuk róla, hogy
1911 előtt valamikor a Nemzeti Szalon választmányi tagja is volt)72 az 1910 decemberében
rendezett első gyűjteményes kiállításával koronázta meg és egyben zárta le,73 többé nem
állított ki a Nemzeti Szalonban, leszámítva néhány tárlatot az 1920-as évben.74 A kritika
alapvetően nem fogadta rosszul kiállítását. Csendéleteit és enteriőrjeit elismeréssel
illették.75 A Hét kritikusa festészetének fogalmakkal való leírásával is megpróbálkozott.76
Arcképeiről már megoszlottak a vélemények.77 Két kritikus ezeken túlmenően Vázsonyi
Vilmos politikusról készült konvencionálisán megfestett portréját élesen megbírálta,
ízléstelennek minősítve azt.78 Nem egy helyről megfogalmazódott az is, hogy a gyűjtemény,
illetve maga Jávor ingadozó festészetet képvisel.79 Ennek az ítéletnek kialakulásában
közrejátszhatott az, hogy Jávor természetszerűleg több év terméséből válogatott és művészi
útkeresésének különböző fázisai együtt voltak láthatók, és tőle sem lehetett idegen, hogy
más-más felfogásban fessen.80 Gál Gyula színészről készült portréjával (Nyaraló színész)
viszont elnyerte a neves műgyűjtő, Nemes Marcell jubileumi ötszáz koronás díját.81
Kollektív kiállítása előtt, 1910 folyamán települhetett vissza Budapestre Szolnokról.82 Első
ízben rendelkezett bejelentett lakcímmel, ami arra utal, hogy önálló lakáshoz jutott.83 A
lakcímváltozásból azonban korántsem következtethetünk arra, hogy végleg elszakadt volna
Szolnoktól. Mint későbbiekben látni fogjuk, szoros kapcsolatban maradt a művészteleppel.
Az 1910-es évek eleje három művészteleppel fennálló állítólagos kapcsolatai miatt is
érdekes. Lyka szerint Jávor rövid ideig dolgozott a gödöllői művésztelepen,84 a Művészet
című folyóirat ismeretlen szerzője (lehet, hogy éppen Lyka volt az) is megemlíti, hogy
gyűjteményes kiállítása előtt Gödöllőn festett Jávor egy sor képet és ezeket is bemutatta.85 A
MIÉNK gyakorlati feloszlása, utolsó kiállítása és Jávor Pestre költözése, a gyűjteményes
kiállítás között elvben adódhatott egy időszak, amikor Gödöllőn járhatott, bár Jávort eddigi
személyes kapcsolatai, művészi törekvései alapján nehéz elképzelnünk Gödöllőn.86
Festészetére sem bírhatott számottevő hatással.
Jávor tevékenykedését a kecskeméti művésztelepen ma már tényként kezeli az iroda87
lom, holott az több mint kétséges. Egri Mária említette meg Jávort a kecskeméti művész88
teleppel kapcsolatban, hivatkozási alapul Telepy Katalin kiállításkatalógusát adta meg,
89
azonban e katalógus bevezetőjében Telepy nem említette meg Jávort, viszont Vásárfia
című képét (a kecskeméti Katona József Múzeum tulajdonát) közölte, ami közvetve Jávor
90
kecskeméti tartózkodására való utalásként is felfogható. A szóban forgó kép egyébként
Nemes Marcell ajándéka révén kerülhetett Kecskemétre 191 l-ben, amikor Nemes nyolcvan

209

Bk

MŰVÉSZET

képet ajándékozott a városnak, hogy megvesse képzőművészeti gyűjteményének alapját.91
A mü 1910 januárjában, a MIÉNK harmadik kiállításán szerepelt92 és ott vehette meg Nemes. A festmény nem hozható kapcsolatba Kecskeméttel, hiszen tudjuk, hogy 1911 tavaszán költöztek le legelőször művészek Kecskemétre.93 Egyáltalán Kecskemét említésénekjogosságára csak egy adatot találhatunk: a Nemzeti Szalon Almanachja 1912-ben azt
jegyezte meg, hogy a még alakulóban lévő kecskeméti művésztelepen további művészek
fognak működni, közöttük Jávor Pál.94 Természetesen Jávor rövid időre akár Kecskeméten
is megfordulhatott, de ottani jelenlétének bizonyítása megalapozást kívánna.
Jávor mindezek mellett Szolnokhoz kapcsolódott ezután is. Legkésőbb 191 l-ben már
biztosan fölvették törzstagnak a müvésztelepre.95 Lyka úgy indokolta ezt, hogy Kléh János,
Vidovszky Béla és Jávor azért válhatott törzstaggá — a kontextus szintén 1911 körüli
időpontot sejtet —, mert Bihari Sándor (1906) és Mihalik Dániel (1910) halálával és Olgyay
Ferenc Kecskemétre távoztával a telep három helye megüresedett, illetve üresen állt.96 A
törzstagság ekkor már a Művészeti Egyesület igazgatósági tagságával és önálló, kedvezményes térítési díjú műteremmel, művészlakással járt együtt.97 Jávor nem is adta fel szolnoki lehetőségeit más müvésztelep kedvéért, hiszen a folyóiratok, különböző napilapok
több-kevesebb folyamatossággal tájékoztattak Jávor szolnoki jelenlétéről, így például a
tízéves jubileumi ünnepség alkalmával tartott műhelykiállításáról 1913-ban.98 Legkésőbbi
adatunk 1920-ból tudósít arról, hogy a háború után a felújított műtermekbe visszaköltöztek a
művészek, köztük Jávor is. 99 Minden valószínűség szerint élete végéig lejárt a művésztelepre, életművében végig megtalálhatók a szolnoki tematikájú képek. E megállapítás
bizonyítékai tájképei, hiszen itt többször szerepel a címben a földrajzi megjelölés.100
Jávor 1911 elejétől újra kiállítója lett a Műcsarnoknak, folyamatos jelenléte egy idő
után meghozta gyümölcsét. Ennek az évnek azonban legfőbb művészi teljesítménye egy eleddig tőle szokatlan művészeti technikában látott napvilágot. Megbízást kapott és vállalt a
főváros iskolaépítési programjában felépülő szecessziós stílusú Soroksári úti népiskola és
101
óvoda művészi alkotással való díszítésére. Az új iskolák díszítése művészi alkotásokkal
bevett gyakorlat volt e korszakban, több művész végzett ilyen munkákat (például Pór Berta102
lan, Márffy Ödön). A feladat két részből állt: a kisebbik rész volt az óvoda fedett bejárata
feletti timpanon kifestése. Ide galambokat etető, azokkal játszadozó kislányokat festett. A fő
munka bent, az udvaron adódott. Itt egy gyermekek számára készült fedett, fából készült
játszóhely két méter magas és tizenegy méter hosszú hátsó falszakasza várt rá. Témául
Kriza János gyűjtéséből (Vadrózsák) származó udvarhelyszéki népmese, a Möndölöcskék
történetét választotta. Jávor három kulcsfontosságú epizódot választott ki a népmeséből és
104
ezeket ábrázolta triptychon formában. Minthogy falfestészettel eddig nem foglalkozott,
kihívás lehetett számára a munka kivitelezése. A technikában egykori kedvelt mesterét,
Székely Bertalant követte. Kazeinnal, túró és ammóniák-keverékkel vegyített porfestékkel
festette a falra a képet al secco.105 Az elkészült művet október 22-én mutatták be a
közönségnek. Malonyay Dezső lelkesen dicsérte a művet és alkotóját, kiemelve a téma és a
megjelenítés magyar és népi jellegét.106 Az Újság kritikusa is komoly és becsületes
munkának tartotta, de fenntartásainak is hangot adott. A Möndölöcskékkel kapcsolatban
kompozíciós hibaként rótta fel a következőket: nem narratív a képsor, a triptychonon a két
szárnyra jutottak a mozgalmas csoportok és a nagy színfoltok, míg a szélesebb középső rész
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lényegében csak tájábrázolás, de az is kusza a sok motívum miatt. Jávor alakjait, tájait túl
naturalisztikusnak tartotta, jobban kellett volna stilizálnia szerinte. A színeket is túl
élénknek és kevésbé összefogottaknak találta, de ezt az al secco festés rovására írta. Bírálata
azonban tekintetbe vette, hogy egy fiatal művész első kísérlete a megvalósult mű. 107
Jávor 1912 közepén, év végén véglegesen letelepedett, a lakcíme élete végéig már nem
változott többé (VII. kerület, Aréna [Dózsa György] út 80.). 108 Bár magánéletét érintő
kérdésekről nem sokat tudunk, itt kitérhetünk rá, hiszen apósa is ugyanebben a házban lakott
ugyanezen időponttól fogva. Jávor Szalay Mihály lányát, Margitot vette el feleségül. Szalay
Mihály nyelvészeti, irodalmi, filozófiai doktorátussal rendelkező író, hírlapíró volt, ő
alapította a Magyar Estilapot (1894), melynek sokáig főszerkesztője volt, a Glóbusz Nyomdai Rt. vezérigazgatói posztját is betöltötte egy időben. A fővárosi közgyűlésben különböző
bizottságok tagjaként tevékenyen részt vett a közéletben.'09 Szalay ezenkívül irodalmi,
elsősorban drámaírói, munkásságáról is ismert.110 Jávor házasságkötését úgy értékelhetjük,
hogy megalapozott egzisztenciájú polgári, értelmiségi környezetbe nősült. A házasságkötés
időpontjának megismerése további kutatást igényebe még, de ettől az időtől fogva ezt már
tényként kell figyelembe vennünk. Arról sincs semmilyen adatunk, hogy Jávornak
leszármazottai lettek volna. Hozzávetőleg 1913-tól kezdődően Jávor pályájáról egyébként is
hézagosabb értesülésekkel rendelkezünk, ami arra a bizonyosan egyszerűsítő kijelentésre
sarkall, hogy Jávor élete külső eseményekben ténylegesen kevésbé volt gazdag, a művész
megállapodott.
Az év vége elismerést is tartogatott számára: a Műcsarnokban az 1912—1913. évi téli
kiállításon aratta legnagyobb sikerét Merengő című művével, mely fekvő női aktot ábrázol,
akinek kezén egy papagáj ül. 111 A kép Manet Olympiájának Jávor-féle parafrázisaként is
felfogható. A festmény az Erzsébetvárosi Casino ötszáz koronás díját nyerte el, melyet a
kiírás értelmében férfi vagy női aktot, aktcsoportot ábrázoló olajfestmények között osztottak
ki. A díjat odaítélő testületbe három tagot a Casino, kettőt az OMKT delegált.'12 Jávornak a
Műcsarnokban ez volt az egyetlen jegyzett és egyben legrangosabb díja, amit elért. A több
ezer koronás díjak, állami aranyérmek mellett ez a díj szerényebbnek számított. A kiállítás
némiképp rendhagyó volt a tekintetben, hogy javarészt fiatal művészek kaptak díjakat. A
Szabad Művészet című folyóirat is bemutatta és ünnepelte őket. A Műcsarnok eddigi rossz
tradícióinak kicsúfolásaként értékelte a folyóirat a hét tehetséges fiatal díjazását, akik
megérdemelten kapták a neves zsűri által garantált jutalmukat.113 A nagy méretű (149199,5
cm) Merengöt az OMKT megvette 4000 koronáért a Szépművészeti Múzeumnak, amely a
maga költségén szintén vett ekkor egy képet Jávortól. (Gyümölcsök)."4
A Merengő más szempontból is figyelemre méltó, nemcsak az általa szerzett megbecsülés körülményei okán. A Merengő stílusa már más, mint a korábban tárgyalt posztimpresszionista irányú művei. A festésmód is eltérő: Jávor e képre nem viszonylag vastag, hanem egyenletesen papírvékonyságú festékréteget hordott fel és egynemű, matt képfelületet
ért el. Színei továbbra is élénkek maradtak, az akt testszínét körbefogó selymek zöldjének és
lilájának és a hátsó fal vörösének nagy területeket egybefogó felületei nyugodt színharmóniát eredményeznek. Az anyagszerűség illúziójára való törekvést figyelhetjük meg
5
többek közt a zöld selyem hajtogatott éleinek megfestésében." Ugyanazt a festői problémát
Jávor immár más festői eszközökkel próbálta megoldani. A fenti festésmódot figyelhetjük
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meg ez időből két további művén, melyeket a műcsarnoki katalógus reprodukált.116 A Házi
oltáron, mely egy asztalra helyezett Mária-szobrot és oldalán egy hozzá imádkozó lányt
ábrázol a hátteret eltakaró drapéria előtt, szinte teljes egészében a Merengőre emlékeztet.117
Félalakos ülő női aktján, a Vöröshajú nőn is sok részlet árulkodik e festői felfogásról.118
Nem tudjuk, hogy ez egy bizonyos számú műre kiterjedő kísérletezés volt nála, vagy ez jellemezte általában 1912—1913 körül Jávor festészetét, és kérdéses az is, hogy milyen
hatások játszottak közre e művek létrejöttében."9 Iménti és a későbbi művei egyben azt is
jelzik, hogy a „Gauguin-láz"120 véget érni látszott.
A Müvészház előbb említett folyóiratával ekkor másképpen is kapcsolatba került Jávor,
ő írta az említett, díjat hozó kiállítás kritikáját. Mint festő a kritikus szerepét nem vállalta
magára. A művészeti élet megosztottságát, a műcsarnoki kiállításokat, a művész és a
közönség kapcsolatát taglaló kiegyensúlyozott hangvételű írás került ki tollából. Soraiban
ars poeticája is felbukkant: „Ha van bennünk,—mint magunk sokszor valljuk—isteni szikra, hogy azt—ami leikünkben lobog,— égő színekben vászonra varázsoljuk: akkor ezeket a
varázsokat soha és semmiféle alkalommal ne vonjuk el a közönség szeme elől." 121 Jávortól
ez ideig más publicisztikát, írásművet nem ismerünk. Magával a Művészházzal is kapcsolatba került Jávor egy más válfajú megbízatás folytán, nem kiállítóként, hiszen nevével sohasem lehetett találkozni a Művészház kiállításain,122 hanem a Művészház felavatandó palotájának belső dekorációjával kapcsolatosan.123 A tervek szerint az emeleti nagy lépcsőházat
felkért jeles művészek freskói, szobrai díszítették volna, közöttük Jávor freskója is.
Körösfői-Kriesch Aladár, gr. Zichy István alkotásai 1913 februárjában már a helyükön voltak, 124 azonban nem tudjuk, hogy a többi alkotás megvalósult-e a későbbiekben.
Jávor a tízes években is az általa kedvelt műfajok körén belül alkotott, de kisebb változásokat megfigyelhetünk ezeken belül. Portréi között megjelentek a jómódú úriasszonyok
arcképei, magas tisztségű személyek megörökítésére is kapott megrendelést: a főváros
megbízásából három budapesti főpolgármester portréját (Fülepp Kálmán, Rottenbiller
Lipót, Heltai Ferenc) 125 és egy miniszteri rangú államférfi arcképét készítette el. 126 Kiállított
enteriőrjei körében megszaporodtak a különböző stílusban berendezett polgári szalonok, de
palotaterem is került ecsetje alá. 127 Színvonalas aktjait is ebből az időből ismerjük, sőt egy
aktkompozíciójáról is van tudomásunk.128 Csendéletein a vidékies, népi tárgykör háttérbe
szorult, a polgári környezet és az abban található tárgyak kerültek inkább megörökítésre.
Budapesti tárgyú képeket is kezdett festeni már 1910 körül, témaként előszeretettel
választotta lakásai környékét. 1913 decemberében a Könyves Kálmán Szalonban rendezett
Budapesti képek című kiállításon is részt vett két képpel. 129 A portrémegrendeléseken kívül
a főváros hatósági vásárlóként saját képtára számára jó pár budapesti témájú művet vásárolt
tőle, de emellett más műfajú képeket is. 130 Jávor szolnoki témájú tájképeket is szép számmal
festett ebben az időben, sőt az alföldi tájat ábrázoló festményeivel már elismerést is tudott
szerezni, amint azt a későbbiekben látni fogjuk. Az imént számba vett új jegyek kialakulásában talán házasodása miatt megváltozott körülményei is szerepet játszottak.
Az első világháború kezdetén több szolnoki fiatal festő bevonult katonának, Egri Mária
szerint Jávorra is a frontszolgálat várt, és azt is tudni véli, hogy szerencsés módon hadirajzoló lett, sajnos adataira vonatkozólag Egri nem adja meg forrását.131 Jávor távollétére
utalhat, hogy a Műcsarnok 1913—1914. évi téli kiállításától egészen 1916 október végi
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gyűjteményes kiállításáig csak két ízben állított ki: a Műcsarnok téli tárlata helyett tartott
háborús kiállításon 1914-ben,'32 és a sáros megyei orosz pusztítás miatt rendezett jótékonysági kiállításon vett részt 1915-ben, ahol egy tájképpel képviseltette magát a hétszázötven
felajánlott mű között. m Külföldön pedig két festményével szerepelt a San Francisco-i Panama—Pacific nemzetközi kiállításon 1915-ben, ahol ezüstérmet nyert tizenegy másik magyar alkotóhoz hasonlóan.134 Jó szereplésében része lehetett annak, hogy az amerikai zsűri a
hazai viszonylatok ismerete nélkül értékelt. A díjazott magyar festők névsora és Az Újság
nemtetszése, hogy a legkitűnőbb magyar művészek a zsűri hozzá nem értése miatt eredménytelenek voltak, erre enged következtetni.135 Jávor az utóbbi, és a tanulmány elején
említett müncheni kiállításon kívül még római és velencei nemzetközi kiállításokon vett
részt műveivel,136 ez utóbbiak időpontjai, körülményei is könnyen felderíthetők lennének a
továbbiakban. Visszatérve hadirajzolói tevékenységére, fontos megállapítanunk azt az
elgondolkodtató tényt, hogy a Nemzeti Szalonnál és az OMKT-nál rendezett Császári és
Királyi Sajtóhadiszállás műkiállításain, de még a hadviselt művészeknek a kiállításán sem
szerepelt Jávor egyszer sem.137 Ilyen témájú képét is alig ismerünk, az Ernstnél 1916-ban
bemutatott Orosz fogoly, illetve Orosz lányok című rajzok talán hadirajzolói minőségére
vetnek halovány fényt.138
A nyilvánosságtól távol töltött hosszabb időszak után az Ernst Múzeumban rendezett
második gyűjteményes kiállításával mutatkozott be újra. Kiállítása 1916. október 22-én
nyílt meg nagy érdeklődés mellett,139 több mint száz művel, grafikákkal, festményekkel jelentkezett. A kiállított művek negyede volt már magántulajdonban, ezek közé tartoztak
régebbi alkotásai, harmadukat ölelték fel a rajzok. Még ha azt is figyelembe vesszük, hogy
aktív kiállítói korszakából (1911—1913) is beválogathatott festményeket, akkor is nagyszámú mű képviselte az utóbbi időszak festői fejlődését. Reprodukált, legnagyobb értéken
kínált jelentős alkotásai pedig mindenképp a közelmúltat képviselték.140 Spekulatív
kérdésfelvetés ugyan, de felvetődik bennünk az, hogy Jávor hogyan tudta összeegyeztetni a
katonai szolgálatot és terméketlennek nem nevezhető festői működését, hacsak nem
sebesülés vagy más ok miatt a katonáskodása rövidebb ideig tartott. A kiállításkatalógus
141
előszavában Lázár Béla emelkedett stílusban méltatta a művész festményeit. Lázár szerint Jávor évekig készült erre a kiállításra. Kifejező szavakkal jelenítette meg festményei
képi világát, színvilágukat magasra értékelte, és úgy vélte, hogy Jávor magára talált,
142
festészetének egy mindenben kiteljesedett állomását láthatjuk. A kritikai visszhangok
közül Az Új Időké volt az, mely kizárólag elismerő szavakat írt. Meglepőnek, egy új
színvonal jelentkezésének látta a kiállítást, mert szerinte „tegnap Jávor még másutt tartott",
és ilyen előretörés akkor sem volt várható tőle, még ha két-három éve nemigen lehetett
találkozni képeivel.143 Elismert csendéletei és egyéb műteremképei mellett tájképeit emelte
ki a kritika.144 Az Élet hasábjain Margittay Ernő is dicsérte csendéleteit, az anyagok kitűnő
megfestését. Aktjait már gyengébbnek tartotta, tájképeit a többi szolnoki festő műveihez
hasonlónak vélte. 145 Fontosnak tartotta azonban kiemelni Jávor művészi erejét, tehetségét
ellentmondva az utánzás burkolt vádjának, mely véleményünk szerint A Hét nem sokkal
korábbi kritikájára vonatkozhatott.146 A Hét kritikusa ugyanis a giccs és mestermű
dichotómiájában vizsgálta Jávor festményeit. Ennek kapcsán vetődött fel más művészek
hatásának szerepe, eklekticizmus vádja.147 A kritikus szemléletesen sorolta Jávor virtuóz
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festményeinek jellemzőit, de ezt csak a
könnyű sikerhez vezető út eszközeinek
tartotta.148 A Nyugatban Bálint Aladár
emlékezett meg a kiállításról. Csodálattal
adózott Jávor művei előtt, a többi
kritikával egybehangzó módon tért ki az
általa müveit festészet sajátosságaira.
Jávor aktjait ő is csupán átlagosnak tartotta. Szerinte Jávorban megvolt a tudás
és képesség, de az őszinteség, a lélek, az
érzések megmutatása hiányzott még ahhoz, hogy igazán nagy művésszé
váljon.149
Az előbb a lábjegyzetekben bőségesen idézett kritikák írott formában jellemezték Jávor festészetét, és belőlük
legalább azt, ami közös bennük, objektivitásnak vehetjük. Sajnos jelen tanulmány szerzőjének nem volt alkalma a
valóságban meggyőződni az ez időből
származó Jávor-képek kvalitásáról, így
Cigánylány. Kb. 1910. Olaj, vászon. 8071 cm.
autentikus véleményformálásra, leírásra Jelölve balra lent: Jávor. Damjanich János
Múzeum, Szolnok DMLtsz.: 69.5.1.
nincs módja. A műkereskedelemben ezzel szemben az elmúlt években több
festménye is felbukkant, melyek társíthatok lennének a tárgyalt időszakhoz. Jávor
legerősebb és festészetének jellemzőit legjobban hordozó műfajában, a csendéleteknél sikeres kísérletet tehetünk erre. A tényekre szorítkozva kiindulópontul Jávornak egy kivételesen
datált, 1922-ből származó, Csendélet porcelánokkal című munkáját jelölhetjük meg, mely
150
még színes reprodukción is sokat elárul magáról. Zöldes-vöröses háttér előtt egy mély
tüzű vörös asztalterítővel fedett asztalon „bágyadt" fehér porcelán tárgyakat láthatunk, melyeken a csúcsfény megvillan. A festmény megfelel a kritikák által megfogalmazottaknak.
Más ehhez hasonló stílusú csendéleteket is ismerünk Jávortól. A láthatólag kevésbé simán
megfestett Gyümölcscsendélet kék térítőn című munkáján sárga háttér előtt kék drapériával
151
leterített asztalon egy teli üvegkancsót, poharat, kanalat és egy tál epret láthatunk. Ez a
kép szinte teljes bizonyossággal azonosítható az Ernstnél 1916-ban bemutatott Eper és likőr
című képével.152 Ebből az is következik, hogy Jávor 1916-ban is hasonló modorban festett,
mint a későbbiekben. Az Ernst katalógusában reprodukált Porcelánvilág című munkájáról a
fekete-fehér sokszorosítás ellenére megállapítható, hogy az előbbi képekkel azonos felfo153
gású munka, az asztalterítő és a háttér gazdag mintái, díszítései pedig itt is visszatérnek. A
teljesség kedvéért az előbbiekhez még egy Gyümölcscsendéletet sorakoztathatunk, melyen
154
az asztalon lévő gyümölcsöstál mögött egy háttámlás karosszék is látható. A csendéletek
mellett az aukciókon voltak más alkotásai, melyek nem köthetők posztimpresszionista
155
156
tájékozódású festészetéhez: a kritika által jogosan bírált, kissé élettelen aktok, melyek-
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ről valami zavaró realizmus árad, élénk, friss tájképek,157 portré158 és enteriőr.159 Azonban
ezek esetében kevesebb támpontunk van a datálás, a kiállított művekkel való azonosítás, a
stílus megállapítása terén, és elsősorban a közvetlen müismeret hiánya miatt parttalan lenne
e művek problematikájának megoldására kísérletet tenni. Befejezésül felidézhetek Lyka
összegző megállapításai, amelyeket eléggé érdekes módon éppen Jávor későbbi munkáiról
tett,160 de ez nem pótolhatja abbéli kíváncsiságunkat, hogy Jávor miben és mennyiben
változott, hozott újat, színvonalukban ezek a művek hol helyezkednek el az életműben, és
adott esetben mennyire kellene korrigálnunk a kritikák megnyilvánulásainak hőfokát.
Visszatérve Jávornak az Ernst-ben bemutatott műveihez, ezek közül a Szépművészeti
Múzeum A szolnoki híd és Tanulmányfej című műveit vásárolta meg.161 A szolnoki híd egy
folyó fölött emelkedő fahidat ábrázol, amint egy szénásszekér és gyalogosok haladnak át
rajta a két gyepes part között. A festmény világos tónusú, áttetsző színekkel megfestett,
árnyékai ibolyaszínűek. A kép igen nagy hányadát foglalja el a világoskék felhős égbolt,
melynek alja rózsás fényben úszik. Az alacsony horizont és a hangsúlyos vízszintes irányok
a magyar Alföld táji jellegzetességét emelik ki, a kép kvalitásai mellett talán az általa hordozott imázs is közrejátszott a megbecsülést jelentő vásárlásban.162 A mű további sorsát
illetően felemlíthető momentum, hogy 1921-ben a Nyugat-Európát körbejáró Magyar
Reprezentatív Kiállítás kétszáztizennégy alkotása közé bekerült.163
Az Ernst-beli kiállítást követően Jávor 1917-ben a tavaszi tárlaton újra szereplőjévé vált
a Műcsarnoknak, ekkor tájt kiállított művei közül néhányat a különböző folyóiratok is
sokszorosítottak. 1917 szeptemberében az Ernst Múzeum újabb csoportkiállításán IV. Károly koronázási ünnepségét ábrázoló tervvázlatokat állítottak ki egy teremben.164 Az Ernst
gyűjtötte össze az eseményt megörökítő munkákat, Jávor tizedmagával négy alkotást is
kiállított.165 Ez abból a szempontból érdekes, hogy a művész új oldaláról mutatkozott be, hiszen a históriafestésben nem gyakorolta magát. Érdemes lenne látni, hogy mennyire érvényesítette saját festői egyéniségét.166 Úgyszintén a háború éveiben szerepet vállalt a Gellért
gyógyszálló művészi dekorációjában. A szálló modernizált empire stílusú zenetermének
lunettáit festette ki „freskószerű, a zenét ábrázoló" alkotásokkal.167 A festmények méretéről,
elhelyezéséről, technikájáról nem tudunk többet mondani, bár az utóbbi esetben Jávornál jó
okunk van az al secco technikát feltételezni. A műkereskedelemben nemrég feltűnt e munka
papírra festett, ovális formátumú, datált tervvázlata 1916-ból. Ez azt jelenti, hogy gyűjteményes kiállításával egy időben, vagy akár már előbb Budapesten tartózkodott, és ez volt az
az év, amelytől a munka elkezdődött, de a kivitelezés dátumának egyelőre nem tarthatjuk, az
eltolódhatott későbbre is. 168 A nem kevés bájt sugárzó vázlat előterében kottából éneklő,
sárga és rózsaszín ruhás gyermekeket láthatunk, akiket egy pirosasrózsaszín öltözékű lány
óvón átölel, hátrébb egy lila ruhás fiatal nő orgonái. A képet legfelül egy rózsaszín virágos
faágon ülő madár zárja. A színösszeállítás, színek egymás mellé helyezése erős kolorista
tehetségét példázza.
Jávor életének utolsó éveiről tudjuk a legkevesebbet elmondani. Bár fogyatkozó gyakorisággal, de továbbra is kiállított a Műcsarnokban, egy ideig a Nemzeti Szalonban is. Amint
már korábban említettük, 1920 nyarán a háborús károk miatt felújított szolnoki művész169
telepre visszaköltözők között ő is ott volt. Arra is van adatunk már 1918-ból, hogy tevé170
kenyen készült következő tervezett gyűjteményes kiállítására. Halálának részleteit vi-

215

m

MŰVÉSZET

szont jobban ismerjük. Állandó munkával töltötte idejét, mikor halála előtt hat héttel kimerültség jelei mutatkoztak nála és ájulások fogták el. Családja a lakása szomszédságában
fekvő Liget szanatóriumba (VI. kerület, Aréna [Dózsa György] út 84/B) vitte, ahol
agyvérzést kapott, és ebből kifolyólag két hét múlva halálozott el 1923. március 14-én,
negyvenkét évesen, élete derekán. Temetését az OMKT intézte, a Társulat díszsírhelyet kért
a fővárostól a Kerepesi úti temetőben és Nemes Antal címzetes püspököt kérte fel a
szertartásra.171 A Műcsarnok 1923. évi őszi tárlatán hagyatéki kiállítást rendezett Jávor műveiből, melyek közül tizenöt volt eladó. 172 A tárlatról beszámoló kritika rövid megemlékezései festészetével kapcsolatban nem tartalmaztak új meglátásokat. Elek Artúr finom
színérzékű tehetségnek tartotta, aki rafinált színharmóniákban tudta kifejezni magát.173
A Nemzeti Újság kritikusa is megjegyzést tett komplikált színhatásairól és Jávort komoly
művésznek nevezte, aki "a fejlődésnek talán keskeny, de annál meredekebb lehetőségével"
volt megáldva.174 A kritikai visszhangok közé tartozott Éber László fanyalgó beszámolója is. 175
Anélkül, hogy Jávor befogadtatás-történetének részleteiben elmélyednénk, röviden erről is kell szólnunk. Halála után Jávorra és életművére a felejtés sűrűsödő ködje ereszkedett.
Csupán a hatvanas évek végétől kezdett ismertté válni először a Vásárfia, majd különösen a
Cigánylány című munkája a szélesebb körökben. Jóllehet kortársai, akik még életében
megismerték művészetét, továbbra is méltató hangnemben emlékeztek vissza rá. Lázár Béla
„sokoldalú, kiváló" művésznek minősítette,176 Genthon István is „torzójában is figyelemre
méltó és értékes művésznek" tartotta őt. 177 Hosszasan lehet arról is elgondolkodni, hogy ennek a felejtésnek milyen okai, tényezői voltak. A kérdés korrekt megválaszolására azonban
nagyobb tárgyi megalapozottság elérése után nyílhat lehetőség.
Jávor életútjában és művészi pályafutásában is még sok elvarratlan szál maradt ugyan,
de amit tehettünk, célként megfogalmazhattunk, az az adatfeltárás volt, és ennek birtokában
az életpálya időrend szerinti tárgyalása. Jávor életművének a mostaninál is behatóbb megismerése után, talán annak — nem a múlt szempontjai szerinti — művészettörténeti értékelése is megtörténhetne, mely akár arra a konklúzióra is juthatna, hogy Jávor emancipálható és felmenthető az alól, ami már kortársai egy részét és bennünket is kísért a mai napig, hogy műveit, stíluskorszakait egyoldalúan más-más festőművészek követéséből
magyarázzuk. Talán ebből az értékelésből az is kiderülhetne, hogy Jávor a mának többet jelent, mint a tegnapnak. Abban viszont ma sem kételkedhetünk, hogy közös vállalkozásunkban, a múlt rekonstruálásában Jávor Pál és életműve egy újabb építőkőnek számít.
Rövidítések jegyzéke: OMKT — Országos Magyar Képzőművészeti Társulat; — MIÉNK — Magyar
Impresszionisták És Naturalisták Köre; — DJM — Damjanich János Múzeum; — KJM — Katona József
Múzeum; — MNG — Magyar Nemzeti Galéria; — SZMK — Szépművészeti Múzeum Könyvtára.
Jegyzetek: 1. Magyar Országos Levéltár. Filmtár A 3562. Budapesti neológ egyházközség. Születési jegyzék
1879—1880. p. 446.1620. sz. — 2 . OMKT. Az 1923. évi őszi tárlat tárgymutatója. 1923. november—december. Poll Hugó és Glatz Oszkár gyűjteményes, Jávor Pál, Béli Vörös Ernő és Skuteczky Döme hagyatéki
kiállításairól, p. 7. [rövid életrajz] (Továbbiakban OMKT: 1923). — 3. Jeltelen: Krónika. [Az OMKT
1912/13. évi téli kiállításáról, benne rövid életrajz] Művészet 12. évf. (1913) 1. sz. p. 27. (Továbbiakban
Krónika: 1913). — 4. Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Iskola Évkönyve 1932/33. p. 101.
(Továbbiakban Évkönyv: 1932/33). — 5. Kérdőív életrajzi és működési adatokkal 1920-ból. MNG Adattár
899/1920. (Továbbiakban Kérdőív: 1920). — 6. Krónika: 1913. p. 27. — 7. Önarckép (1900). Nemzeti Szalon
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Legitim téli tárlat valamint Adrián Stokes és Jávor Pál gyűjteményes kiállítása 1910. december 1-től 1911.
január l-ig. p. 13.48. sz. (Továbbiakban Nemzeti Szalon:1910/b). — 8. OMKT. Téli kiállítás 1901-2. p. 42.
344. sz. Tanulmányfő, p. 43. 377. sz. Tanulmányfő. — 9. Kérdőív: 1920. — 10. Krónika: 1913. p. 27. és
Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 50 éves múltjára.
Művészet 10. évf. (1911) 2. sz. melléklete p. 132. (Továbbiakban Szmrecsányi: 1911). — 11. Krónika: 1913.
p.27.— 12. Kérdőív: 1920.— 13. Évkönyv: 1932/33. p. 61,101. — 14. OMKT:1923.p. 7. — 15. OMKT. Tavaszi kiállítás 1904. p. 43. — 16. Fónagy Béla: Jávor Pál. In: Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. A
Magyar Zsidó Lexikon kiadása. Bp., 1929. p. 407. és Budapest Főváros Levéltára. VI. kerület. Halotti
anyakönyv 1923. év. p. 72. 427. sz. (Továbbiakban Halotti anyakönyv: 1923). Névváltoztatásának, áttérésének dátuma, részletei további levéltári kutatást igényelne. — 17. Krónika: 1913. p. 27. és Hermann Lipót:
A müvészasztal. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Bp., 1958. p. 25. (Továbbiakban Hermann: 1958). —
18. Gozsdu Elek: A tavaszi képkiállítás. A Hét 15. évf. (1904. ápr. 3.) 14. sz. p. 225.: „Komoly, értékes
tehetségnek tartom. [...] hogyha ezt az őszinte, becsületes munkáját folytatja — a legkiválóbb arcképfestők
közé fog emelkedni!" — 19. Lyka Károly: A Műcsarnokból. Az ifjúság. Új Idők 11. (1904. nov. 27.) 48. sz. p.
532. — 20. A Nemzeti Szalon második vízfestmény-, rajz és metszet-kiállítása 1904. p. 20. 139. sz. és
Művészet 5. évf. (1906) 4. sz. p. 245. — 21. Művészet 5. évf. (1906) 2. sz. p. 13, 94, 100, 118, 127. 3. sz. p.
152,172,211. Művészet6. évf. (1907) l.sz.p. 1,14, 19,38,46,52,66. Művészet7.évf. (1908)3. sz.p. 194.
Művészet 9. évf. (1910) 6. sz.p. 227,235,242,250,263,10. sz.p. 427. Művészet. 10. évf. (1911)9. sz.p. 363.
— 22. Rozsnyai V. H. Kálmán: Újabb magyar ex librisek. Magyar Iparművészet 7. évf. (1904. szept.) 5. sz. p.
232—234. — 23. A Nemzeti Szalon 1906. évi és IV-dik grafikai kiállítása, p. 29—30.238. sz. Jávor Pál [több
művésszel felsorolva]: Könyvjegyek (Reprodukciók). — 24. A Petőfi Majális számára készült művészi
plakátok — Ú j Idők 13. évf. (1907. jún. 2.) 23. sz. p. 5 4 4 . - 2 5 . Magyar művészet 1890—1919.1-II. Szerk.
Németh Lajos. Akadémiai. Bp., 1981.1. p. 132. (Továbbiakban Magyar művészet: 1981.) és Hermann: 1958.
p. 23,56. — 26. Jeltelen: Jávor Pál kiállítása. Új Idők 22. évf. (1916. nov. 5.) 46. sz. p. 476. (Továbbiakban Új
Idők: 1916). — 27. Női portré. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 72. Festményárverés. 2001. október 16. 92.
sz. Jelölés hátul: Mély tiszteletjeléülNagys. Teles Ede szobrászművész Úrnak (Bp. 1902. XI. 8.) Klein Lipót.
— 28. MNG. Önarckép. Ltsz.: 54.318, Férfiarckép Ltsz.: 58.171.T. Jelölés balra lent: Jávor Pál / Dezső
barátomnak szeretettel. Hátoldalon ceruzával a vakkereten: Orbán Dezső parasztfestő portréja. Az önarckép
talán azonosítható egy műcsarnokban kiállított művével (OMKT. Tíli kiállítás 1904—5. p. 46. 417. sz).
Továbbá Lyka ez utóbbi kiállításról írt kritikájában (1. 19. sz. lábjegyzet) olyan leírást ad, mely az MNG-ben
őrzött önarcképre illik: „Finoman mintázott tanulmány Jávor Pál önarcképe, a szín itt mellékes, minden vonás
a tompán megvilágított test szelíd reliefjét követi, amint egyik forma lágyan átsiklik a másikba."
Természetesen Jávornak több önarcképe lehetett, legalább kettő okvetlenül, hiszen 1923-as hagyatéki
kiállításán két ilyen mű is szerepelt (OMKT: 1923. p. 8. 122. sz., p. 9. 162. sz.). — 32. Krónika: 1913. p. 27. —
30. Kérdőív: 1920. — 3 1 . Új Idők: 1916. p. 4 7 6 . - 3 2 . Krónika: 1913. p. 2 7 . - 3 3 . OMKT: 1923. p. 7. és Egri
Mária: A szolnoki művésztelep. In: Magyar művészet 1890—1919.1—II. Szerk. Németh Lajos. Akadémiai.
Bp., 1981.1. p. 232, 237. (Továbbiakban Egri:1981). — 34. Krónika:1913. p. 27. — 35. Egri:1981. p 237.
Egyelőre gyenge lábakon áll az a feltételezésünk, hogy Jávor kapcsolatai Szolnokkal korábbról kelteződtek.
Talán már főiskolás korában lelátogathatott a müvésztelepre, hiszen 1902-ben, amennyiben a dátumot helyesen olvasták ki, egy Szolnokkal szomszédos településen festett meg egy kúriaépületet (A tiszavárkonyi kúria.
BÁV. 47. Képaukció. Bp., 1978. december 12—13. p. 16. 147. sz. Jelölve balra lent: Jávor 1902. Nem
illusztrált.). Azt sem tarthatjuk véletlennek, hogy Jávor éppen Teles Ede szobrászművésznek dedikálta egyik
olajfestményét 1902-ben (1. 27. sz. lábjegyzet), aki a szolnoki művésztelepen dolgozott akkoriban.
(Egri:1981. p. 233.) — 36. Szmrecsányi: 1911. p. 132. — 37. OMKT:1923. p. 7. — 38. OMKT. Tavaszi
kiállítás 1906. p. 25. 2. sz., illetve 18. sz. — 39. Kérdőív: 1920. — 40. Pályázati Hirdetés. Magyar Iparművészet 7. évf. (1904. máj.) 3. sz. p. 135—136. alapján. — 41. OMKT: 1923. p. 7 . - 4 2 . Kérdőív: 1920. —
43. Uo. — 44. Uo. — 45. OMKT: 1923. p. 7. Igaz Sienát is megemlítik e helyt, ami inkább főiskolás korában
tett itáliai utazásához kapcsolható—46. Nemzeti Szalon: 1910/b. p. 14.72. sz. Szt. Márk Bazilika (Venezia);
73. sz. Szt. Márk-tér (Venezia); 74. sz. St. Giorgio Maggiore (Venezia); 75. sz. Ünnepi zászlók (Venezia) 79.
sz. Brüggei tér. — 47. Vörös. OMKT. Tavaszi kiállítás 1907. p. 27.63. sz. — 4 8 . A Nemzeti Szalon első csoport kiállítása 1907. március, [palotafelavató kiállítás] p. 28. 42, 43. sz. és Réti István: A nagybányai
művésztelep. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1954. (19962) p. 66. — 49. A Nemzeti Szalon Almanachja (Képzőművészeti lexikon). Szerk. Déry Béla, Bányász László, Margittay Ernő. Légrády testvérek.
Bp., 1912. p. 133. (Továbbiakban Almanach: 1912) és Krónika:1913. p. 27. — 50. MIÉNK első kiállítása.
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Nemzeti Szalon 1908. [január 11.] p. 28. 175. sz.; MIÉNK második kiállítása. Nemzeti Szalon 1909. február
— március, p. 27. 164, 165, 166. sz.; MIÉNK harmadik kiállítása. Nemzeti Szalon 1910. január [16] —
február [14]. p. 8. 19,20,21,22,23. sz. (Továbbiakban Nemzeti Szalon:1910/a). — 51. Kérdőív:1920. — 53.
Lyka Károly: Jávor, Pál. In: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Bánd XVIII. Leipzig, 1925. p.
447. (Továbbiakban Lyka: 1925). — 53. OMKT:1923. p. 7. — 54. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 41.
Festményárverés. 1999. november 9—10. p. 32. 159. sz. Bretagne-i táj. Jelölve balra fent: P. Jávor Párizs. —
55. Damjanich János Múzeum képzőművészeti gyűjteménye (1970—1980). Összeáll. Egri Mária. DJM.
Szolnok, 1980. p. 78. Női akt (ülő akt). Ltsz.: 74.34.1. Jelölve jobbra fent: Jávor Paris 08; Női akt (hátakt).
Ltsz.: 75.65.1. Jelölve jobbra lent: Jávor Párizs 1908. — 56. Csak a Műcsarnokban állították ki két képét.
OMKT. Téli kiállítás 1907-8. p. 38. 171, 184. sz. —57. Kérdőív: 1920. — 58. OMKT. Tavaszi kiállítás 1907.
p. 43.; OMKT. Téli kiállítás 1907-8. p. 59.; Nemzeti Szalon: 1910/a. p. 21. A Műcsarnokban 1907 telétől nem
állított ki jó darabig, a Nemzeti Szalon katalógusai pedig általában nem jelölik a lakhelyet. — 59. Egri: 1981.
p. 238. — 60. Hermann: 1958. p. 26. — 61. OMKT. Tavaszi kiállítás 1906. p. 25.2. sz. Bohém nyomorúság. A
SzMK-ban lévő példányon, mely egykor Forster Jenő tulajdona volt, a következő ceruzával bejegyzett
kézírás áll: „alsó test színben és rajzban tulzok / Remény szép". — 62. Kritikus: Tavaszi kiállítás a
Műcsarnokban. Vasárnapi Újság 54. évf. (1907. ápr. 28.) 17. sz. p. 335.: „Színes jelmezalakkal, világos,
erőteljes színeivel kelt figyelmet Jávor Pál, a fiatalabb müvésznemzedék kiválóan tehetséges tagja." — 63. m.
[Margittay Ernő]: Kiállítások. Ernst múzeumban Jávor Pál mutatja be munkásságának eredményeit. Élet 8.
évf. (1916. nov. 5.) 45. sz. p. 451. (Továbbiakban Margittay: 1916).: „Jávor Páltól első szereplése idején nagy
eredményeket vártak. Erős talentum volt, akinek kezdő lépései nagyon sokat ígértek. Felkapták, sokat
emlegették s a gyors siker annak idején nem vált előnyére. Divatosnak vélt irányokhoz csapott, mások hatása
alá került s apránként napirendre tértek felette, pedig nem volt a kritikusainak igazuk"; Jeltelen: Jávor Pál
képei. A Hét 27. évf. (1916. okt. 29.) 44. sz. p. 627. (Továbbiakban A Hét: 1916).: „A múltban, a hangos festői
forradalmak idején még megértettük gyakori ingadozásait, a Gauguin-lázat, a posztimpresszionista
elméletekkel való kacérkodását s egyéb kirándulásait az új sikerekkel biztatott új vizekre, de ma, a bensőséges
koncentráció e háborús éveiben végleges magára találását vártuk."; Genthon István közlése. MTA
Művészettörténeti Kutatócsoportja. Művészlexikon. J 22 doboz. Jávor Pál. (Továbbiakban Genthon:
Művészlexikon).: „Később Cézanne, Gauguin és a posztimpresszionizmus hatása alá került"; Új Idők: 1916.
p. 476.:,,..., amikor abba a meglehetősen sok festőt számláló társaságba került, melynek tagjai Gauguin [... ]
hatása alatt [...] festettek." — 64. Egri:1981.1. p. 2 3 7 . - 6 5 . Ld. 54. sz. lábjegyzet. — 66. Cigánylány. DM
Ltsz.: 69.5.1. Fiú portré. DM Ltsz.: 75.82.1. Virágcsendélet. DM Ltsz.: 61.7.1. Ez utóbbi mű, mely egy fél tucat cserepes virágot ábrázol, szinte teljes bizonyossággal azonosítható a Virágok cserépben című müvével. 1.:
68. sz. lábjegyzet. — 67. Jávor mellett Mihalik Dániel egyidejű utolsó munkái egyeznek e tulajdonságokkal
(például A Szolnoki Müvésztelep parkja című müve a DJM állandó kiállításán, DM Ltsz.: 80.157.1.) — 68.
Nemzeti Szalon: 1910/a. p. 8. 20. sz. A kecskeméti KJM tulajdonában lévő Vásárfia (KJM Ltsz.: 56.63)
ugyanitt volt kiállítva a 21. sz. alatt. — 69. Nemzeti Szalon: 1910/b. p. 14. 76. sz. — 70. Tövis [Rózsa Miklós]:
A MIÉNK kiállítása. A Hét 21. évf. (1910. jan. 16.) 3. sz. p. 47.: „Mindnyájuknál erősebb egy fiatal és —
legalább ebben a társaságban — egészen új művész: Jávor Pál. [Iványi] Grünwald mellett ő az egyetlen, aki új
utakon jár s Kemstockon kívül alig van ma valaki, aki a neoimpresszionizmus formakereső lázadását nálánál
jobban átértette volna. Új stílust kereső útjában tán a „Virágok cserépben" mutatja őt a legmesszebb érkezettnek, amelyben mellőzni tudta az impresszionizmusnak mindazon bilincseit, amiket a neo-impressszionizmus elvetendőnek ítél." — 71. Csendélet. Polgár Galéria. 34. Nagy festmény, bútor, szőnyeg,
műtárgy, ékszer árverés. 2000. december 4-5. p. 32. 32. sz.; Rózsak vázában. Blitz Galéria. Téli képaukció.
1997. december 15. p. 68. 138. sz. (Hátoldalon cédula: Szegedi kiállítás 1912). Talán azonos a Rózsák c.
kiállított művével (OMKT. Téli kiállítás 1912-13. p. 37. 11. sz.); Vásárfia. Kecskemét múltja a
képzőművészetben. Bev. Telepy Katalin. Kiállításkatalógus. MNG-KJM. Kecskemét, 1968. p. 40. (Továbbiakban Telepy:1968).; Fotelban ülő kendős nő. Kieselbach Galéria és Aukciósház. Nyári képaukció.
1998. június 12. p. 114. 194. sz.;Női fejtanulmány — Almanach: 1912. XXXVI. sz. tabló. Jelölve jobbralent:
Jávor 1911 [?]; Kalapos férfi. Műgyűjtők Galériája Aukciós Ház. 25. Festmény-, műtárgy és ékszerárverés.
1997. december 5. p. 8. 25. sz. Ezen a képen érvényesül legjobban a plein air-re épülő oldottabb posztimpresszionizmus.; Női portré. Belvárosi Aukciósház. 15. Művészeti árverés. 2000. május 8—9—10. p. 23. 151. sz.
Dekoratív tendenciájú arckép.; Tájképei közül stílusban leginkább a kis méretű Szolnoki részlet köthető e
müvekhez (Kieselbach Galéria és Aukciósház. Téli képaukció. 1997. december 12. p. 36. 56. sz. Továbbiakban Kiselbach: 1997. dec). Ez talán azonos a gyűjteményes kiállításán bemutatott azonos című művel,
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mely ugyancsak kis mérete miatt képviselhetett alacsonyabb eladási értéket (Nemzeti Szalon: 1910/b. p. 14.
82. sz.). — 72. Almanach: 1912. p. 116. — 73. Nemzeti Szalon: 1910/b. — 74. Téli tárlat. Nemzeti Szalon
1920. január — február, p. 9. 193, 194, 195. sz.; A M. Kir. Ministerelnök népgondozó akciója javára rendezett kiállítás. 1920. április, p. 6. 50. sz. — 75. Oerő Ödön: Nemzeti Szalon — Andorkó. A Hét 21. évf. (1910.
dec. 11.) 50. sz. p. 806. (Továbbiakban Gerő: 1910).: „Csendéletei és interiőrjei csupa szépséges festőiség.";
Sztrakoniczky Károly: Képzőművészeti szemle. Élet 2. évf. (1910. dec. 18.) 49. sz. p. 760. (Továbbiakban
Sztrakoniczky:1910).: „Jávor Pál például, akinek kis kollektív kiállításán sok finom, csendesen komoly
csendéletet láttunk...". Farkas Zoltán: A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Vasárnapi Újság. 57. évf. (1910. dec.
11.) 50. sz. p. 1026. (Továbbiakban Farkas:1910).: „Viszont mily nemesen egyszerű, müvésziesen megragadott, eredeti hangulat ömlik el világos tónusú csendéletein, interieurjein, kerti képein. A szegény ember lakása
s a többi intim interieur, csendélet, kerti kép azok a művei, melyek a jövő fejlődése iránt sok reményt keltenek:
ezek a képei azok, melyeken a fiatal festői gárda egy lelkesen hirdetett jelszava a nagyvonalú, kevés elemből
álló hangulati, szín és vonal egység keresése a leginkább sikerült'". — 76. Gerő: 1910. p. 806.: „Erős
formalátás és meleg színösszehangolás művei. Jávor az ösztökélést sokfelé keresi és tapasztalatai is sokfélék,
de finom kritikával válogat bennük. Sokfelé tanul és sokat tud. Jól rajzol, vonala bátran lendülő. Az impresszionista képhangulat és a naturalisztikus tárgyilagosság határán jár; hol ide, hol oda kalandozik s kalandjai
jobbára szépek". — 77. Gerő: 1910. p. 806.: „Nagy, erősen rajzolt arcképei új megfontolásnak eredményei,
régibb, leszűrtnek látszott meggyőződéseknek megtagadásai"; Kovács Jenő: A Nemzeti Szalon téli tárlata. A
Cél 1. évf. (1910)3. sz. p. 202. (Továbbiakban Kovács: 1910).: „Kisebb portréi igen közvetlenek, de túlságos,
bántó a realizmus rajtok"; Farkas:1910. p. 1026.: „Arcképein még nem szabadult fel amüvész, nem találta
meg a maga egyéniségét, de nem találta meg az ábrázolást sem". — 78. Kovács: 1910. p. 202.: „ízléstelen a
„Vázsonyi'-arckép, részleteiben otromba, más helyt ismét hibás."; Sztrakoniczky: 1910. p. 760.: „ ... a teljesen megalkuvó, szinte érthetetlen Vázsonyi-portré sem. Pedig ez a portré igazán kellemetlen benyomást gyakorol reánk,...". — 79. Farkas: 1910. p. 1026.: „Úgy a mint ez a gyűjteménye itt áll, nem annyira fejlődést,
mint inkább ingadozást mutat."; Kovács:1910. p. 202.: „Jávor Pál kollektív kiállítása egy ingadozó
művészlélek bemutatkozása, érdekes, problematikus, de még semmiesetre sem nagy művészé." — 80. Farkas: 1910. p. 1026.: „Senki sem hinné el, hogy a41. sz. conventionalis arcképet [Vázsonyi portréja] s a jobbnál
jobb modern stílusban tartott csendéleteket egy ember festette." — 81. Almanach: 1912. p. 128. A Vasárnapi
Újság által közölt fénykép a kiállításról (ANemzeti Szalon téli kiállításáról. Terem-részlet. Vasárnapi Újság.
57. (1910. dec. 11.) 50. sz. p. 1025.) kísértésként hathat ránk, mivel az ott látható nagyméretű, egészalakos, kiemelt helyen szereplő festmény, mely egy park padján ülő fehér öltönyös férfit ábrázol, a legnagyobb eladási
értéken szereplő Nyaraló színésszel is azonos lehetne. — 82. Nemzeti Szalon: 1910/a. p. 21.: Lakjegyzéke
még a szolnoki művésztelepet adja meg Jávor lakhelyéül. OMKT. Tavaszi kiállítás 1911. p. 56.: Jávor már a
bejelentett címen lakott Budapesten. Egyik rövid életrajza úgy tudja, hogy 1910-ben Budapesten telepedett le
és azután nyitotta meg első gyűjteményes kiállítását. (OMKT: 1923. p. 7.) — 83. Budapesti Czím és
Lakásjegyzék. 23. évfolyam. Franklin. Bp., 1911. p. 1492.: VII. kerület, István út [Ajtósi Dürer sor] 38. — 84.
Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet 1896-1914. Corvina. Bp., 1983 (19531) p. 148. (Továbbiakban Lyka:1983).— 85. Krónika:1913.p. 27. — 86. Szabadi Judit: A
magyar szecesszió művészete. Corvina. Bp., 1979. és Gellért Katalin — Keserű Katalin: A gödöllői
művésztelep. Corvina. Bp., 1987. vonatkozó munkái nem említik Jávort. — 87. Telepy Katalin: A kecskeméti
művésztelep. In: Magyar művészet 1890-1919.1-II. Szerk. Németh Lajos. Akadémiai. Bp., 1981.1. p. 319,
322. és Magyar művészet: 1981. II. p. 258. 549. sz. — 88. Egri Mária: A szolnoki müvésztelep. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1977. p. 103, 121. (Továbbiakban Egri: 1977). — 8 9 . Telepy: 1968. p.
9-17—90. Uo. p. 40. KJM Ltsz.: 56.63. — 91. Sümegi György: Nemes Marcell a műgyűjtő. Adalékok a magyar műgyűjtés századeleji történetéhez. Cumania III. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei.
Kecskemét, 1975. p. 2 9 8 . - 9 2 . Nemzeti Szalon: 1910/a. p. 8. 21. sz. — 93. Sümegi György: A kecskeméti
müvésztelep és alkotóház. Új Művészet. Bp., 1996.p.9.~94.Almanach:1912.p. 139. — 9 5 U o . p . 138. Tudniillik az 1912-ben megjelent almanach legkésőbbi adatai 1911-ből származnak. — 96. Lyka: 1983. p. 69. —
97. Egri: 1977. p. 70—71. és Almanach: 1912. p. 2 9 8 . - 9 8 . Szentmiklóssy József: Művész-kolónia Szolnokon. Népszava41. évf. 1913. máj. 27. p. 8. — 99. Jeltelen: Mi van a szolnoki müvészteleppel? Színházi Élet 9.
évf. (1920. máj. 30. —jún. 5.) 22. sz. p. 24. — 100. Az Ernstnél rendezett kiállításán hat kép címe volt köthető
Szolnokhoz. (Jávor Pál festményei és rajzai. Ernst Múzeum kiállításai XXII. Bev. Lázár Béla. Emst Múzeum
kiadása. Bp., 1916. p. 10. 21. sz., 24. sz., 25. sz., 32. sz., p. 11. 50. sz., 52. sz. Továbbiakban Ernst:1916).;
Hagyatéki kiállításán az eladó képek ötöde volt biztosan szolnoki vonatkozású. (OMKT: 1923. p. 8. 124. sz.,
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133. sz., p. 9. 156. sz.)— 101. Md. (Malonyai Dezső): Jávor Pál. Budapesti Hírlap 31. évf. 1911 okt. 24. p.
14. (Továbbiakban Malonyai: 1911). IX. kerület, Soroksári út 136. Soroksári út és Illatos út sarkán. - 102. A
középületek kifestéséről: Lyka: 1983. p. 111. — 103. Jeltelen: Jávor Pál falfestményei. Az Újság 9. évf. 1911.
okt. 27. p. 16. (Továbbiakban Az Újság:1911).— 104. Malonyai:1911. p. 14. Repr.: Művészet 10. évf. (1911)
9. sz. p. 3 9 5 — 1 0 5 . U o . — 106. Uo. —107. AzÚjság:1911. p. 16.— 108. Budapesti Czím és Lakásjegyzék.
25. évfolyam. Franklin. Bp., 1913. p. 1629, 2155. és OMKT. Téli kiállítás 1912-13. p. 99.; OMKT. Tavaszi
kiállítás 1912. p. 88.: 1912 májusában még azlstván úton lakott. —109. Jávor Pál festő meghalt. Az Újság21.
évf. 1923. márc. 15. p. 3. (Továbbiakban Az Újság: 1923) és Halotti anyakönyv: 1923. p. 72.427. sz. — 110.
Szalay Mihályról (1862-1937): Fővárosi Almanach, Lexikon és Útmutató. Szerk. és kiadja Gúthi Imre. 4.
kiadás. 1913-15. p. 493. és Szilágyi Géza: Szalay Mihály. In: Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. A
Magyar Zsidó Lexikon kiadása. Bp., 1929. p. 821. — 111. OMKT. Téli kiállítás 1912-13. p. 37. 10. sz. —
112. Uo. p. 24, 27. és Krónika: 1913. p. 27. — 113. Jeltelen: Hét kitüntetett művész. Új Művészet (Szabad
Művészet) 1. évf. (1913. jan.) 3. sz. p. 12—13. A kitüntetett művészekről a folyóirat arcképfotót is közölt. Ismereteink szerint Jávorról ez volt az első fénykép, ami a nyomtatott sajtóban megjelent. Jelen tanulmányban
ezt a fotót láthatjuk reprodukálva, ugyanis A Hét c. hetilap ezt a fényképet vette át a címlapján való közlésre (1.
Képek jegyzéke). — 114. Jávor Pál: Merengő; Gyümölcsök c. képeinek régi katalóguscédulái az
Szépművészeti Múzeumból. MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja. Művészlexikon. J 22 doboz. Jávor
Pál. — 115. MNG. Merengő. Ltsz: 4636.— 116. Felhozható ezen stiláris kapcsolatkeresés ellen, hogy ezek
múlt század eleji fekete-fehér reprodukciók, de a festésmód ezeken is jó érzékkel kivehető, abban az esetben,
ha az ember már a valóságban is látott Jávortól ilyen festményt (Merengő). — 117. OMKT. Tavaszi kiállítás
1912. p. 41. 99. sz. — 118. OMKT. 1913—14. évi téli kiállítás, p. 43. 229. sz. — 119. A Házi oltárral együtt
kiállított Terített asztal c. müvéről (OMKT. Tavaszi kiállítás, p. 41. 98. sz.) ellenben a következőket írják:
„Jávor Pál csendélete erős Csók befolyást mutat" (Farkas Zoltán: Tavaszi tárlat a Műcsarnokban. Vasárnapi
Újság, 59. évf. (1912. ápr. 28.) 17. sz. p. 337.) Jávortól egyébként ismerünk egy művet, egy asztali
csendéletet, melyen Csók és Zádor István hatása érezhető, különösen az asztalterítő megfestése emlékeztet
Csókra. Egymással való azonosításuk egyelőre csak hipotézis maradhat. (Asztali csendélet. Polgár Galéria.
Őszi festmény, bútor, szőnyeg, ékszer, műtárgy árverés. 1999. szeptember 20—21—22. p. 168. 454. sz.
Jelölés hátul: Asztali csendélet, Jávor Pál). — 120.1.63. sz. lábjegyzet. — 121. Jávor Pál: A kritikus kritikája
(A Műcsarnok kiállítása) Szabad Művészet 1. évf. (1912. dec.) 2. sz. p. 8—9. —122. Az SzMK állományában
őrzött Művészház katalógusok alapján. — 123. VI. kerület, Szegfű u. 4. A Rózsa és a Szegfű utca sarka. —
124. Iván Ede: A müvészház új palotája. Szabad Művészet 1. évf. (1912. nov.) 1. sz. p. 4. és —y —v: A
Müvészház palotája. Új művészet (Szabad Művészet) 1. évf. (1913. febr.)4. sz. p. 15.— 125. Lyka:1925. p.
447. és MNG. Heltai Ferenc arcképe Ltsz.: F.K. 1335. Jelölve balra lent: Jávor 1913. Nagy méretű egész alakos ülő portré. A fővárosi gázgyár megrendelésére készült, melynek vezérigazgatója volt egy időben. A
reprezentatív funkcióból kifolyólag Jávor kellemes kolorittal és visszafogottan oldotta meg a feladatot. —
126. Székely Ferenc volt igazságügyminiszter úr. Arckép tanulmány. OMKT. Téli tárlat 1917—18. p. 25.68.
sz. — 127. Morosini terem (Szapáry palota). OMKT. Tavaszi tárlat 1917. p. 24. 21. sz. Repr.: Uo. — 128.
Pihenő. OMKT. 1918—19. évi téli kiállítás, p. 14.238. sz. Repr.: Művészet 17. évf. (1918) őszi szám p. 79 —
129. Jeltelen: Budapesti képek. A Hét 24. évf. (1913. dec. 21.) 51. sz. p. 827-828. és A Budapest Kiállítás
képeinek jegyzéke. [?] 6. szám p. 5—6. (újságlap "Könyves Kálmán 1913. dec. 15." megjelöléssel — MTA
Művészettörténeti Kutatócsoportja. Művészlexikon. J 22 doboz. Jávor Pál.) — 130. Az elmondottak
illusztrálásául: OMKT. Budapest székesfőváros közönségének képzőművészeti gyűjteményéből rendezett
kiállítás 1924. február —március, p. 16.39. sz. Heltai Ferenc, 41. sz. Hűvös József, p. 20. 134. sz. Csendélet,
137. sz. Részlet a Vilma királyné útról, 138. sz. Részlet az Aréna útról, 140. Kora tavasz a Városligetben, 142.
sz. Erzsébet tér. A MNG-ban őrzött tizenöt Jávor festmény harmada a Fővárosi Képtárból származik. — 131.
Egri:1977. p. 46. A 74. sz. végjegyzet már a következő mondatra vonatkozhat. — 132. 1914. évi háborús
kiállítás Műcsarnokban. Művészet 13. évf. (1914) 8. sz. p. 451. Műcsarnoki katalógusa az SzMK
állományában nem fellelhető. — 133. Képes tárgymutató a József főherceg és Auguszta főhercegasszony
őfenségéik védösége alatt álló sárosi művészi sorsjáték kiállításról 1915. október, p. 21. 184. sz. A képet az
MNG őrzi: "Házak fák között" Ltsz.: F.K. 9792. Cédula: sárosi bizottság 1915. — 134. Catalogue de Luxé of
the Department of Fine Árts. Panama— Pacific International Exposition. Vol. I-N. Edited by John E. D.
Trask, J. Nielsen Lavrvik. San Francisco, 1915. II. p. 263. 281. sz. Hungárián Home Altar. A Házi oltár c.
festménye lehetett a kiállított mű. (ld. 117. sz. lábjegyzet), 282. sz. Altar: Hungárián Peasant Church. Lent by
Marcell Nemes. A címből következően vidékies templombelsőt ábrázoló mű azonos lehet a Templom belseje
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c. munkájával (OMKT. Téli kiállítás 1912—13. p. 39. 35. sz.), ugyanis az SZMK-ban őrzött példányon Nemes Marcrell nevét odaírták ceruzával a mű címe mellé. Továbbá Jávortól ismerünk egy korabeli
reprodukciót egy olyan müvéről, mely az angol mücímhez illeszthető (Szolnoki kis templom. Szolnok a
művészetben. Szerk. Lázár Béla. Szolnoki Müvészegyesület. Bp., 1913. II. sz. tabló.) —135. A magyar
művészet a san franciscoi kiállításon. Az Újság 14. 1916. okt. 27. p. 14. — 136. OMKT: 1923. p. 7. — 137.
OMKT. A Cs. és K. Sajtóhadiszállás mükiállításának katalógusa 1918. május —június; Nemzeti Szalon. A
Cs. és K. Sajtóhadiszállás mükiállításának katalógusa 1916. január és február; Nemzeti Szalon. A Cs. és K.
Sajtóhadiszállás második mükiállításának katalógusa 1917. február; OMKT. A hadviselt képzőművészek
kiállításának tárgymutatója 1919. március 9-23. — 138. Ernst:1916. p. 9. 23. és 26. sz. — 139. A
Jávor-kiállítás megnyitása. Az Újság 14. 1916. okt. 24. p. 12. — 140. Ernst:1916. A tablók sorrendjében: I.
Tükör előtt [akt]; II. Álom [alvó leány] III. A szolnoki híd IV. Porcelánvilág V. Kettesben [kettős portré].
További repr.: Alvó nő [akt] (p. 11. 35. sz.) Művészet 16. évf. (1917) őszi szám p. 50. — 141 Ernst: 1916. p.
3-5. — 142. Uo. p. 5.: •'Itt vannak ezek a fiatalos álmok, a csodás női test buja szépsége a selyem fényében ragyogva, a gobelinek előtt csillogó porcelánok vibrálása, a hatalmas magyar ég, amint a szolnoki híd fölött
domborodik, a zöld falomb és a folyam tiszta vize, mind egy sajátosan erős és egyéni kolorisztikus
megjelenítésben, [...] Egy egészen új színvilág. Mindnyájan láttuk és mégis meglep, mindnyájan igaznak
érezzük és mégis az övé, [...] Egy ragyogó színes világot, mely álomszerűvé varázsolja a legegyszerűbb
tárgyat, mágikus fénybe borítja az alvó nőt, ki neki egy rózsaszínű harmónia, a brokátot és a selymet, melyeknek színei fénybe borulnak, ha ránéz." — 143. Új Idők: 1916. p. 476. — 144. Uo.: "Jávor rajza ma sokkal kevesebb eszközzel még többet nyújt. A biztonsága és fölénye teljesebb, uralja a virtuozitást, sőt talán már ott is
tart. De ezen kívül, ami képeiben a szín erejére épül, a tónus finomságokra, levegőre: Jávor kifejező skálája itt
szintén gazdagodott. [...] Művészetének, főleg ha tájképeket fest, több íze van, frissessége, melegsége van." A
Fűzfák a Pityó partján és A szolnoki híd című képeiről: "Ezeken mas is van, mint amit a németek a festésben
"Handwerk"-nek neveznek. Aki e tájképeket látta, mindig emlékezni fog rájuk." — 145. Margittay: 1916. p.
451.: "Biztos kézzel és szemmel festi meg különösen csendéleteit, az anyagokat bravúros könnyedséggel adja
vissza, úgy, hogy ezen a téren kevesen állják vele az összehasonlítást. Az aktjai már gyengébbek. Néhol fából
valók és sokszor elrajzoltak, úgy, hogy egyes finom részletek sem békítenek ki velük. A tájképei pedig olyanok, mint amilyeneket Szolnokon festenek." — 146. Uo.: "Jávorban akkor is több volt és most is sokkal több a
komoly tudás és művészi erő, mint azokban, akik nálánál jóval sűrűbben és nagyobb eredménnyel szerepelnek. [...]... Jávor mostani kiállításával kapcsolatban is felhangzott az utánzás burkolt vádja. Talán nem járunk
messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az ugyanegy környezetben létrejött művészi termés nagyjában
hasonló. A különbség csupán a művészek belső értékén múlik s ha ez a belső érték a művészi alkotásban teljes
erejével megnyilvánul, akkor gyengül meg a hasonlóság érzése. Jávor még ma sem adja teljesen belső
művészi átéléseit, de ebből nem következik az, hogy ilyen átélései nincsenek." — 147. A Hét:1916. p. 627.:
"A festők azt mondják rájuk, hogy giccsek, a managerjük pedig azt hirdeti, hogy mesterművek, de mi azt
hisszük, hogy a két szélsőséges álláspont egyaránt hamis. Igaz hogy a Jávor képei közel állanak mindkét
kategóriához. A giccshez azért, mert nagyon szépen, szinte túlságosan szépen vannak festve s ez a sima, édes
tetszetősség kiölt belőlük minden temperamentumot, szalonképessé hígította az alkotás lázát... [...] Viszont
mesterművekre azért emlékeztetnek ezek a vásznak ... [...], mivelhogy mindnyájunk által jól ismert
mestermüvekre emlékeztetnek. Jávor erősen eklektikus művész, ezenkívül túlságosan hat rá minden fényes,
minden csillogó, alig tud ellenállni a kísértésnek, hogy az ilyesmit meg ne próbálja utánacsinálni ö is. Innen
van, hogy rendkívül sok név jut eszünkbe kiállítása láttán, nemcsak Ingres-é, a Lefébre-é, de a mieink közül
Fényes Adolfé, Csóké, Ferenczyé sőt még Vidovszkyé, Zádoré és Vadász Miklósé is. — 148. Uo.: „Csak öt
magát nem látjuk a kiállításon, ha ugyan nem mestersége alapos tudásában, faktúrája megvesztegető
tisztaságában, általában technikája virtuozitásában jelentkezik csupán egyénisége. [...] ... a siker eszközeit
találta meg csupán: a kompozíció báját, az anyagszerűség bravúros éreztetését, a színek sohasem vad, mindig
jóleső, kellemes harmóniáját, a kolorisztikus megjelenés hatásosságát." — 149. Bálint Aladár: Jávor Pál
kiállítása. Nyugat 9. 1916 21. sz. nov. 1. p. 654—655.: „ Forró szinte lángoló színek, csupa tűz, ragyogás —
nyári napsütésben pompázó kert káprázata hódítja el a szemlélőt az első pillanatban, mikor e képek közé lép.
A látás, a színekben való tobzódás túláradó öröme lobog a túlfűtött vásznakon, mintha szikrázó ecsettel
szórták volna rájuk a festéket. Jávor Pál szédületes kézséggel és tárgyilagossággal jeleníti meg mindazt, amit
megfestésre alkalmasnak talál, virtuozitása meglepi még azokat is, akik tárgyi tudását, reprodukáló tehetségét
eddig is magasra taksálták. A selyem törékeny fényét, a drágakő forró tüzet, ódon bútor patináját, gobelin
hamvas tompaságát, porcelán bágyadtságát, brokát keménységét nem hiszem, hogy most élő magyar piktorok
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közül valaki nagyobb realizmussal tudná megközelíteni, mint ő. Dúskál bennük, valóságos szerelmese a
matériának. Nagy szeretettel foglalkozik az élettelen tárgyak megfestésével, java erejét azokra fordítja, minden részlet érdekli, kilesi titkukat, egy-egy csendélet (a képei tanúsága szerint), nála a feladat oly fokozatát jelenti, mint a mi a piktúra fénykorában valamelyik freskókompozíció lehetett. Az anyagnak, a csendélethez
alkalmazkodó értékelése annyira elhatalmasodott felette, hogy amikor eleven emberi test kerül elébe, olykor
azt is színes, tetszetős de merev matériává életteleníti.[...] Az emberi test megformálásánál megelégszik a
Benczúr iskola tanulságaival, azokat alkalmazza és amikor ez irányban eljut teljesítőképessége határáig nem
jut tovább, mint ahova divatos angol festők, a párisi szalon konzervatív mesterei eljutottak. És ami Jávor
Pálnál meglepő, még technikai hibák is találhatók az aktjain." — 150. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 16.
Festményárverés. 1997. október 7—8. p. 54. 329. sz. Jelölve balra fent: Jávor Pál 922. (Továbbiakban
Nagyházi: 1997. okt.). — 151. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 55. Festményárverés. 2000. október 10-11.
51. s z — 152. Ernst: 1916. p. 11. 36. sz.—153Uo. IV. tabló. —154. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 11.
Festményárverés. 1996. december 3-5. 170. sz. — 155. Ld. 71 sz. lábjegyzet. — 156. Akt gyümölcstállal.
Nagyházi Galéria és Aukciósház. 7. Festményárverés. 1996. április 2—3. p. 37. 160. sz.; Fiatal lány sárga lepellel. Uo. p. 65. 309. sz. (Továbbiakban Nagyházi: 1996. ápr.) —157. Folyóparti fák. Nagyházi Galéria és
Aukciósház. 8. Festmény- és műtárgyárverés. 1996. június 4—5. p. 19. 60. sz. A kép azonos lehet a Fűzfák a
Pityó partján c. művel (Ernst: 1916. p. 11. 52. sz.). A festményen egy kis kanyarodó holtágat láthatunk, melynek partján visszavágott fűzfák állnak, a háttérben pedig házak helyezkednek el mindkét parton. A
bizonyságot Vidovszky Béla Pityó Szolnokon c. képe (repr.: Egri: 1977. p. 160.) szolgáltatja, mely a Zagyva
holtágát, a Pityót más szakaszán ábrázolja ugyan, de az egyezés egyértelmű, a visszavágott fűzfák itt is
feltűnnek. Következésképp Jávornak ez az első datálható tájképe; melyet színes reprodukcióról ismerünk.;
Tájkép pásztorral. Nagyházi: 1996. ápr. p. 68. 329. sz.; Napsütötte táj. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 59.
Festményárverés. 2000. november 28-29. 274. sz. — 158. Kékruhás hölgy. Kieselbach:1997. dec. p. 30. 43.
sz. — 159. Templombelső. Nagyházi: 1997. okt. p. 21. 79. sz. — 160. Lyka:1983. p. 69. Lyka, miután felsorolja Jávor különféle műfajú, későbbi időkből származó nevesebb hat alkotását, közülük az Ernstnél 1916-ban
kiállított három művét, a következőket írja: „A festésük körülbelül megfelel egy akkor mindenfelé terjedni
kezdő módnak, amely rajzában, plasztikájában realisztikus, színében sokat vett kölcsön az impresszionisták
tisztult palettájáról, ecsetjárása többé-kevésbé könnyed, egyébként a formáknál hiányzik minden élesség, a
modellatúra kerül minden keménységet."—161. Ernst: 1916. p. 15.97. sz, p. 11. 50 sz. Repr.: Uo. III. tabló
és Jávor Pál: Tanulmányfej, A szolnoki híd c. képeinek régi katalóguscédulái az Szépművészeti Múzeumból.
MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja. Művészlexikon. J 22 doboz. Jávor Pál. Későbbi címváltozat: A
szolnoki Zagyva-híd. — 162. MNG leltárkönyvei. Új Magyar Képtár III. 3709-5579. Ltsz.: 5020. A szolnoki
híd jelenleg az MNG állományában nem található, lappang. — 163. A külföldön bemutatandó Magyar
Reprezentatív Kiállítás első ciklusának katalógusa 1920. november— december, p. 31.53. sz. — 164. k. k. 1.:
Új csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Pesti Hírlap 39. évf. 1917. szept. 8. p. 9. (Továbbiakban Pesti
Hírlap:1917) — 165. Magyar mesterek ötödik csoportkiállítása és koronázási képek. Ernst Múzeum
kiállításai XXVII. Bp., 1917. p. 3, 9. 3. sz. A kardvágás, 5 sz. A kardvágás kis vázlata, 16. sz. Felvonulás a
koronázásra a Lánchídon, 18. sz. A kardvágás. — 166. Pesti Hírlap: 1917. p. 9.: „Kernstok naturalisztikusan.
Jávor inkább dekoratív hatást keresve ábrázolja jeleneteit." — 167. Jeltelen: A budapesti Gellért-gyógyftlrdő
és szálló. Építőipar—Építőművészet 43. 1919 12 sz. p. 93. és Thirring Gusztáv: Budapest és környéke 1. Budapest. (Részletes magyar útikalauzok). Turistaság és alpinizmus kiadása. Bp. 1919. p. 158. — 168.
Freskóterv a Gellért Szálló zeneterméhez. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 48. Festményárverés. 2000.
április 18—19. p. 88.257. sz. Méret: 8164 cm. Jelölve balra lent: Jávor Pál 1916. — 169.1.99. sz. lábjegyzet.
— 170. Iván Ede: A Szolnoki művészek. Színházi Élet 7. évf. (1918. szept. 8-15.) 36. sz. p. 27. — 171. Az
Újság:1923. p. 3. és Halotti anyaköny: 1923. p. 72.427. sz. Halál oka: „agyguta/ idegkimerülés". Szülei közül
édesanyja még élt halálakor. —172. OMKT:1923. p. 8—9. — 173. e. a. [Elek Artúr]: A Műcsarnok őszi
tárlata. Az Újság 21. évf. 1923. nov. 4. p. 8. — I74. Sz. I.: Öt gyűjteményes kiállítás az őszi tárlaton. Nemzeti
Újság 5. évf. 1923. nov. 4. p. 9 — 175. Éber [László]: A Képzőművészeti Társulat őszi tárlata. Ars Una 1. évf.
(1923) 3. sz. p. 126: „Ingadozó, nagyon egyenlőtlen, sokszor kellemetlenül diszharmóniás egyéniség, akinek
új irányokba vonzódó törekvései sohasem jutottak kíméletlenül, a meggyőzés erejével kifejezésre. Müvei ily
nagy számának kiállítása nem volt kegyeletes tett." — 176. Lázár Béla: A művésztelep története a háborúig.
In: Szolnok a művészetben. Szerk. ifj. Gonda Béla. Szolnoki Művészeti Egyesület. Bp., 1927. p. 40. — 177.
Genthon:Müvészlexikon.
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