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SÓS GÉZA 

Sokat szenvedett művész szállt sírba az év 
január 30-án Budapesten. Sorsa hasonlatos ama 
regények egyikéhez, amelyek a müvésznyomort 
választották tárgyul s amelyekről a nagyközön-
ség nem is hiszi, hogy az író fantáziáján kívül, 
a való életben is realizálódhatik. Keserű 
sorsát már születésekor szinte magával hozta. 
Mert az, hogy éppen Bécsben született (1870 
dec. 31.), mint valami átok nehezedett egész 
pályafutására. Atyja ugyanis évtizedeken át 
Budapesten hivatalt bírt egy bányavállalatnál, 
tehát magyar honosságú volt, Sós Géza tehát 
bécsi születése ellenére is magyar illetőségű 
volt. Ennek az lett a következménye, hogy 
később pályafutásának nehéz napjaiban sem itt, 
sem Bécsben tudni sem akartak róla. 

Iskoláit még Budapesten járta, de a szob-
rászati akadémikus tanulmányokat már Bécs-
ben kellett végeznie, mert a bányavállalat aty-
ját Bécsbe helyezte át, Bécsben Kundmann és 
Hellmer voltak tanárai. Tehetségét , amely kü-
lönösen állatok mintázásában nyilvánult meg, 
hamar elismerték a tanárai s akadémiai kitün-
tetésekhez is juttatták, ő t azonban elfogta a 
honvágy s befejezve tanulmányait, a legszebb 
reményekkel sietett Budapestre. 

Itt nagy csalódás érte. N e m fogadták el ma-
gyar szobrásznak s egy ösztöndíjtól is ily cí-
men ütötték el. Hogy legyen miből megélnie, 
beállt Zala György műtermébe s ott segédke-
zett a millenáris emlékmű munkálataiban. Öt 
esztendeig tar tot ta fönn magát ily módon, ámde 
az önálló munkálkodás vágya felülkeredett 
benne. Ott hagyta a műhelymunkát s a maga 
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eszméi szerint kezdett dolgozni. Efajta műveit 
azután a Műcsarnokban állította ki, ahol egy 
évtized minden kiállításán megjelent valamely 
művével. Szobrász-társai el ismerték tehetségét ' 
ám a közönség nem nagyon kapott müvein, 
ő maga sem igen volt a lkalmas arra, hogy 
esetleg társadalmi szerepléssel, összeköttetések 
keresésével bizonyos népszerűséget vagy a m a -
tőr* kört te remtsen magának. Szerény, szótlan, 
elvonult, c sak éppen a munkának élő ember 
volt. Csakhamar meg kellett Ízlelnie a nyo-
mort, minden formájában. Oly keserves anyagi 
körülmények közé került, hogy már a frissen 
mintázott munkák gipszbeöntésére sem tellett. 
Nem egy műve ennek következtében tönkre is 
ment. Ismételten folyamodott ösztöndíjért, se-
gélyért. Mindig bécsi származása címén utasí-
tották vissza. Nagy nyomora visszahajtot ta tehát 
Bécsbe, hátha ott jobban boldogul. Itt azonban 
a Magyarországon töltött tíz évet rót ták fel 
neki, s benne csak az idegen, magyar szobrászt 
nézték. Szörnyű öt év következett . Hogy éhen 
ne haljon, potom áron sorra elvesztegette a mun-
káit s gyakran hónapokon át sem jutott hozzá, 
hogy művészi munkát végezzen, 

Ekkor a nyomor te tőpontján egyszerre feléje 
mosolygott a remény. Egy Buenos Airesben 

élő magyar szobrász biztatta levélben, jöjjön 
ki, van ott munka bőven, a Nemzeti Bank uj 
palotájának építkezésénél. 

A meghasonlott, nyomortól elgyötört szegény 
művész kapva kapott az alkalmon. Pénze nem 
lévén, mint fedélközi utas tette meg a nagy 
utat az új igéret-földje felé. 

Két hónapig jól ment minden. Akkor aztán 
egyszeribe politikai okokból beszüntették a 
bankpalota építését. Ott állott tehát, ahol kezdte. 
Hogy betevő falatja legyen, dekoratív szobrá-
szoknál vállalt munkát és éveken át ezen ten-
gődött. Az idegen környezet, minden érdekes-
sége el lenére sem tudta lelkének honvágyát 
elcsitítani, gyenge fizikumát pedig kikezdte a 
szokatlan éghajlat. Nem tudott többé a hon-
vágynak ellenállani. A mostoha, de szeretett 
hazába eljutni, ez lett most már egyetlen tö-
rekvése. Mint fedélközi utas jött az új Ígéret 
földjére, mint fedélközi szegény utas tért vissza 
onnan egy krajcár nélkül. 

Itthon elszánta magát a végső küzdelemre. 
De közbejött a háború s minden kilátása el-
enyészett. Betegen, összetörve, apró hivatal-
noki munkálkodással próbálta a maga és csa-
ládja számára valahogy lehetővé tenni a meg-
élhetést. Ebből a súlyos, keserves küzdelemből 
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végre a jótékony halál szólította utolsó pihe-
nőre. Meghalt a budapesti István-kórházban, 
családján kívül senki által észre nem véve, 
mindenkitől elhagyatva. 

Sós Géza Budapesten a Műcsarnokban és a 
Nemzeti Szalonban Szokott volt kiállítani. Bécs-
ben a Künstlerhausban és a Secessionban. Ipar-
művészeti munkáit a milanói nemzetközi ipar-
művészeti kiállításon ezüst éremmel tüntették 
ki. Sokféle, kisebb-nagyobb méretű művei szár-
mára nagyobbára az állatvilágból szerzett mo-
delleket : oroszlánok, párducok, bikák, sasok 
stb. művészi szemmel meglátott mozdulatai s 
jel lemképei teszik ki szorgalmas munkássága 
eredményét . Jeles tehetségét nagy buzgalom-
mal s a művészetbe vetett rendíthetetlen hittel 
fejlesztette s valóban nagy kár, hogy érvénye-
sülnie nem engedtetett. Dísztelen sírja intő jel 
azok számára, akik a művészek sorsára befo-
lyással bírnak. Úgy tudjuk, hogy hátrahagyott 
munkái gyűjteményes kiállításon lesznek látha-
tók. A közönségnek tehát alkalma lesz holta 
után észrevenni a művészt, akit éltében szinte 
rendszeresen mellőzött. 
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A MŰCSARNOKBÓL* 

AZ 1917/18. ÉVI TÉLI TÁRLAT ERED-

MÉNYEI. A téli számban jeleztük már, hogy 

a sivár esztendők után a téli tárlaton végre a 

képzőművészet terén is bekövetkezett a várva-

várt fellendülés. A közönség vásárló kedve 

mindjárt a megnyitás után megnyilatkozott és 

meg nem csappant a tárlat bezárásáig, ami 

január 6-án történt meg. A szép eredményt 

minden szónál ékesebben bizonyítják az alábbi 

statisztikai adatok. 

A tárlaton kiállított 435 műből eladó volt 

396 és ezek közül megvet tek 147-et 279 ,150 

koronáért , még pedig: az állam 4-et 14,500 

koronáért, Budapest székesfőváros 4-et 8750 

koronáért , a társulat Andrássy Dénes gróf ala-

pítványának a kamataiból 3-at 10,000 koroná-

ért, a Pesti Műegylettől átvett vagyon kamatai-

ból 1-et 1400 koronáért és 50 éves fennállá-

* E rova to t L e s k ó J á n o s a t i t ká r s ág v e z e t é s é v e l 
megb ízo t t h. t i tkár á l l í tot ta ö s sze . 
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