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Köszönetnyilvánítás 

 

 Elsőként is köszönettel tartozom Sebestyén Györgynek és Kiszl Péternek, hogy a 

doktori képzésbe történt jelentkezésemkor bíztak abban, hogy a magam elé tűzött célt 

képes leszek elérni, és a munkát elvégezni – így felvételt nyertem a képzésbe. – Köszönöm, 

hogy megkaptam a lehetőséget.  

 Köszönettel tartozom Voit Krisztinának, aki elvállalta a témavezetést, és halála 

napjáig segített abban, hogy a kutatást a helyes irányban kezdjem el. Nemcsak tanácsokkal 

látott el, korábbi kutatásai során általa fellelt dokumentumokat is rendelkezésemre 

bocsátott, ma már nehezen beszerezhető könyvekkel látott el. Az utolsó vagyok abban a 

sorban, akiknek munkáját megkönnyítette, hálás vagyok, hogy ebben részesülhettem. 

 Köszönettel tartozom Sebestyén Györgynek azért is, hogy Voit Krisztina váratlan 

halálakor segítségemre sietett a témavezetés feladatainak magára vállalásával. 

 Köszönettel tartozom a Wienbibliothek im Rathaus (Bécs) kéziratgyűjteménye 

valamennyi könyvtárosának, akik nemcsak példásan rendezték, és így könnyen kutathatóvá 

tették a gyűjteményükben őrzött levelezést, de a legmegbízhatóbban szolgáltatták is a 

kikért anyagot. 

 Köszönöm a Soproni Múzeum munkatársainak a rendelkezésemre bocsátott 

dokumentumokat. 

 Köszönet Zsidi Vilmosnak, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem levéltárosának, aki a 

Divéky levelezés kikutatásában segítségemre volt.  

 A kutatás folyamán különböző németországi könyvtárakhoz fordultam segítségért. 

Tapasztalatom a lehető legjobb volt, mindig segítségre találtam. – Vielen herzlichen Dank! 

 Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy rátaláltam Franziska Dettling-Divéky 

asszonyra, Divéky József unokájára, aki készségesen válaszolt minden hozzá intézett 

kérdésemre, és a még a tulajdonában lévő Divékyre vonatkozó dokumentumokat meg-

osztotta velem. Köszönöm neki.  

 Köszönöm Nováki Gyulának, hogy szóbeli közlésével és a tulajdonában lévő Divéky 

alkotások rendelkezésemre bocsátásával teljesebbé tehettem a művész bemutatását. 

 Számos barátom nevét kellene felsorolnom, akik a disszertáció írása közben 

felmerült technikai problémák megoldásában segítségemre voltak. Köszönöm mind-

annyiuknak a segítséget és a biztatást. 

 Köszönöm Kiszl Péternek, hogy mindig érezhettem a támogatását. 

 Köszönöm a családomnak, hogy olyan sokszor lemondtak rólam annak érdekében, 

hogy Divéky Józseffel foglalkozhassak, és köszönöm azt a sok segítséget és támogatást, 

amit kaptam tőlük. 

 

Budapest – Bécs – Sopron, 2019. június 20. 
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Bevezetés 
 

1. A kutatás témája – a kutatás előzményei 
 

 “Divéky Józsefet (1887-1951) kivételes rajztudása és tipográfiai ismeretei a magyar fába 

metszett illusztráció elindítójává tették.” Az idézet Németh Lajos (1929–004) 

művészettörténésztől, a XX. század első fele művészeti életének szaktekintélyétől, az 

ELTE művészettörténeti tanszékének tanárától, számos rangos tudományos díjjal 

kitüntetett tudóstól származik. Ez a néhány szó egyértelműen azt bizonyítja, hogy Németh 

Lajos milyen fontos személyiségnek tartotta Divéky Józsefet a könyvművészet területén. 

Művészetének nagyszerűségét a tudós elismerő szavain kívül azok a könyvek is bizonyítják, 

amelyeket illusztrációival, könyvdíszeivel, vagy akárcsak kötéstervével díszített.  

 Ha a szakirodalomból, vagy lexikonokból szeretnénk többet megtudni róla, kevés 

információhoz jutunk. Az utóbbi évtizedekben sem a művészeti élet, sem a könyvművészet 

nem emlékezik meg róla, és ha olykor-olykor mégis, akkor továbbterjednek a hiányosan és 

hibásan megszerkesztett lexikon-szócikkekben közölt információk. 

 

2. A kutatás célkitűzései  
 

 Életrajzi adatait olvasva egy európai polgár mozgástere jelenik meg előttünk. 

Magyarország, Ausztria, Svájc, Belgium, Németország azok az országok, ahol alkotott, 

ahonnan munkát rendeltek tőle és ahol megjelentették. Vajon mi az oka ennek a kiterjedt 

mozgásterületnek? Kiterjedt mozgástürelet volt-e ez valóban, vagy csak visszatekintve 

látjuk annak? 

 De melyek is voltak azok a munkák, amelyek okán olyan nagy jelentőségű 

művészként tartják számon? 

 Melyik kiadók tartották méltónak ahhoz, hogy kiadványaik illusztrálásával Divékyt 

bízzák meg? 

 Mely lapokban, milyen összefüggésben és milyen gyakorisággal volt jelen Divéky 

József? 

 Mindezek megválaszolásához segítséget jelenthet-e az a hozzávetőleg száznyolcvan 

levél, amit a művész közel negyven évet átfogó időhorizont alatt Arthur Roessler bécsi 

művészettörténészhez írt? 
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 Ki is volt Arthur Roessler, akihez az említett levelek íródtak? 

 1946. decemberében a soproni Soproni Világosság című helyi lapban a Sterbenz 

Károly (1901-1993) soproni grafikusművésszel készült interjúban olvasható: „Itt él 

például Sopronban Divéky Ferenc (sic!) a világhírű grafikus és szinte nyomorog…“ 

 Hogyan került Divéky József Sopronba, és mi lehet nyomorgásának az oka? 

 Legvégül: tágulnak-e ismereteink Divéky Józsefről ezen levelek tartalmának 

ismeretében? Kutatásunk célja Divéky József életének és könyvillusztrációs 

tevékenységének feltárása, az eddigi ismeretek szélesítése és elmélyítése a felkutatható 

dokumentumok segítségével. Nem utolsó sorban rávilágítani egy csaknem elfelejtett kitűnő 

grafikus munkásságára.  

 

3. A kutatás módszerei 
 

 A disszertáció három, egymást helyenként átfedő, és egymást kiegészítő rétegből áll. 

Ez a három egymásra vetített réteg adja ki a ma ismert legteljesebb Divéky-képet. 

 

3.1 Az első réteg  

 

Azok az információk, amelyek ma a legegyszerűbben elérhetőek, amelyeket egy 

könyvtárhasználó vagy művészet iránt érdeklődő személy elér: a lexikonok szócikkei.  

 Innen kiindulva kerestük meg Divéky József keresztlevelét, az abban talált életrajzi 

adatok alapján indult Divéky József szüleinek, a Divéky család anyagának felkutatása.  

 Mindebben nagy segítséget nyújtottak a korabeli Budapesti Közlöny hírei, ahol a 

későbbi grafikus apjával kapcsolatban rendszeresen jelentek meg közlemények. Innen 

tudhattuk meg azt is, hogy a művész apját 1888-ban a földmivelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi m. kir. minister bécsi állomáshellyel miniszteri irodatisztté nevezte ki. 

Így került a család Bécsbe.  

 A Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv (Minoritenplatz 1, A-1010 Wien) a legnagyobb készséggel 

szolgáltatta a náluk fellelhető idősebb Divéky Józsefre vonatkozó iratanyag másolatát 

(ÖStA HHStA KA Dir. Akten 1893-3). Idősebb Divéky József minisztériumi 

kinevezésével kapcsolatban egy fontos dokumentumhoz jutottunk: az álláspályázathoz 

csatolt részletes önéletrajzához, amelyből számos, a Divéky családra vonatkozó eddig 

ismeretlen részletre derült fény. 
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 A lexikonok szócikkeiből azt az információt nyertük, hogy ifjabb Divéky József a 

bécsi képzőművészeti akadémiát látogatta. Az akadémia jogutóda, az Akademie der 

bildenden Künste Wien levéltára rendelkezésünkre bocsátotta személyi lapját, amiről 

újabb, az életére vonatkozó adatokra derült fény.  

 Hasonlóképpen járt el Divéky következő iskolája, az egykori Kunstgewerbeschule 

jogutóda, az Universität für angewandte Kunst Wien levéltára is – ők is releváns 

információkat tudtak szolgáltatni.  

 Szorosan a lexikon közlései nyomán haladva kerestük meg a MOME: Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem (mai címe Budapest XII., Zugligeti út 9.), az 1870-ben alapított 

Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde jogutódának levéltárát 

annak az információnak igazolására, hogy Divéky József 1942-ben hazatért, és egy ideig 

az Iparművészeti Főiskolán tanított.
1
 A MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal iratai 1940-42. 

Divéky József, Divéky Adorján és Szablya-Frischauf levelezése iratanyag áttekintése nagy 

meglepetést rejtett.  

 Mindezzel párhuzamosan igyekeztünk rátalálni Divéky József leszármazottaira is. 

Mindössze annyi információval rendelkeztünk, hogy legalább egy gyermeke volt, nevezett 

Helene Divéky, aki szintén a bécsi Kunstgewerbeschulét látogatta.
2
  

 A Divéky József halála után megjelent nekrológokból tudtuk meg,
3
 hogy a grafikus 

családja az 1950-es években Svájcban élt. A svájci telefonkönyveket végigkutatva minden 

bejegyzett Divéky nevű előfizetőnek levelet írtunk, leírva, hogy milyen okból keressük, és 

arra kérve, hogy amennyiben rokoni kapcsolatban állnak Divéky Józseffel, vegyék fel 

velünk a kapcsolatot. Így találtunk rá Franziska Dettling-Divékyre, Divéky József 

unokájára. Bár nem ismerte nagyapját, de sok, és releváns információt szolgáltatott a 

művészről.  

 Divéky József tevékenységének kezdetétől haláláig számos ex librist készített. A 

kezünkbe került ex librisek között találtunk rá egy Nováki Gyula számára készített lapra. 

Sikerült találkoznunk Nováki Gyulával, aki személyesen ismerte még a művészt. Dr. Nováki 

Gyula régész pályája kezdetén a Soproni Liszt Ferenc Múzeumban dolgozott, ahol az akkori 

igazgatót, Csatkai Endrét rendszeresen meglátogatta a már súlyosan beteg grafikus. Így 

találkoztak többször Nováki Gyulával is, aki ezekről a találkozásokról, a művész akkori 

helyzetéről beszélt, és világította meg számunkra a kor soproni művészeti életét is. 

                                            
1 Iparművészeti Főiskola és Divéky: ld. https://bit.ly/2xQhRAS - letöltés dátuma: 2018. szeptember 20. 
2 Helene Divéky: vö. https://bit.ly/2YemzaA - letöltés dátuma: 2018. szeptember 20. 
3 Divéky nekrológ: ld. Cs[ATKAI] E[ndre]: Divéky József. In: Szabad Művészet, 6(1952), 12. sz., p. 600-601. 

https://bit.ly/2xQhRAS
https://bit.ly/2YemzaA
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3.2 A második réteg  
 

A korabeli sajtóban (1910-1952) Divéky Józsefről megjelent sajtóközlemények, és a 

Divéky munkáit publikáló cikkek felkutatása. 

 A kutatás ezen részéhez elsődlegesen három online forrás használtunk. 

 

3.2.1   Elektronikus források 

 

3.2.1.1  ANNO - AustriaN Newspapers Online (http://anno.onb.ac.at/)  

 

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár honlapján 1568-tól 1948-ig lapozhatunk a történelmileg 

jelentős újságokban és folyóiratokban, az 1689 és 1948 közötti években megjelent 

periodikumok teljesszövegűen megjeleníthetőek és letölhetőek. 

 

3.2.1.2  Universitätsbibliothek Heidelberg Digitale Bibliothek  

 

A heidelbergi egyetem digitális könyvtára által kínált számtalan lehetőség közül a 

művészeti és szatirikus újságok és folyóiratok teljes szövegű és letölthető gyűjteményét 

használtuk. 

 http://zeitungen-digital.uni-hd.de), 

 http://artjournals.uni-hd.de/  

 Belgium, Dánia, Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Nagybritannia, 

Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia, és az USA XIX-XX. századi 

legfontosabb lapjait digitalizálták és tették teljes szövegűen szabadon hozzáférhetővé.  

 

3.2.1.3  Arcanum Digitális Tudománytár (https://bit.ly/2Y68jAm) 

 

Nagyon gazdag tárháza az általunk keresett időszaknak, a XX. század első felének 

magyarországi periodikáinak. 

 

3.2.1.4  Folyóiratok bibliográfiai adatai 

 

Ezek kereséséhez a regensburgi egyetem könyvtárának (https://bit.ly/2LpXxio) 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (´elektronikus folyóirat-könyvtár`) keresési lehetőségét 

is igénybe vettük. 

 

3.2.2   Nyomtatott források 

 

Divéky József élete utolsó éveiben Sopronban élt, és az akkori soproni művészeti életnek 

http://anno.onb.ac.at/
http://zeitungen-digital.uni-hd.de/
http://artjournals.uni-hd.de/
https://bit.ly/2Y68jAm
https://bit.ly/2LpXxio
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aktív tagja volt, ezért is találtuk fontosnak a korabeli helyi sajtót áttekintését. Divéky az 

I.N. 149.175 jelzetű Sopronban, 1947. április 18-án kelt Roesslerhez írt levelében 

említette, hogy olykor egy helyi lapnak is dolgozik. Ez a közlés méginkább megerősített 

bennünket abban, hogy a korabeli helyi lapokban is kutatnunk kell. 

 Ezeket a lapokat még nem digitalizálták. A soproni levéltár (https://bit.ly/2LWPut1) 

állományában minden ezidőben megjelent lap megtalálható, de a lapok rossz fizikai 

állapotára hivatkozva a levéltártól nem kaptunk engedélyt a kutatásra. A Soproni Egyetem 

Központi Könyvtárában (https://bit.ly/2JBEfEA) nem teljes a gyűjtemény, de a meglévő 

lapokat készséggel rendelkezésünkre bocsátották. Így tudtuk átnézni a Soproni Világosság 

című 1946 és 1948 között hetente, majd hetente kétszer, végül hetente háromszor 

megjelenő lapot, és a Sopronvármegye című 1947 és 1950 között naponta megjelenő újság 

számainak zömét. Nem sikerült hozzájutni a Sopronvármegye Hivatalos Közlönye címet 

viselő 1901 és 1950 között eleinte hetente, végül rendszertelenül megjelenő lap 

számaihoz.
4
  

 

3.3 A harmadik réteg 

 

Divéky József Arthur Roessler (1877-1955) művészettörténész, művészeti íróhoz írt levelei.
5
 

 A Wienbibliothek kéziratgyűjteményében Arthur Roessler hagyatékából 5.157 

levelet őríznek, amelyek 1956, 1963 illetve 1969-ben kerültek a könyvtár állományába. A 

legkorábban keletkezett levelek az 1900-as évből származnak. Ezek között található az a 

179 levél is, amit Divéky József 1911 és 1948 között írt Roesslerhez, és amelyeket a 

könyvtár helyben használatra rendelkezésünkre bocsátott. 

 

3.4 Divéky kiadói  

 

Divéky József személyi alkotói bibliográfiájának
6
 összeállítása volt szükséges ahhoz, hogy 

megállapíthassuk, hogy a grafikus mely években, mely országban és mely kiadóknak 

dolgozott. A bibliográfiai adatok szolgáltatásában elsődlegesen a  

 KVK - Karlsruher Virtueller Katalog (https://bit.ly/2JCu6b4) 

online adatbázist használtuk. Emellett a német Subito elnevezésű dokumentum-szolgáltató 

(https://bit.ly/2Lqx1p5) is számos esetben nyújtott segítséget.  

                                            
4 A korabeli soproni lapokról: https://bit.ly/2xSMyW0 - letöltés dátuma: 2019. május 28. 
5 Wienbibliothek hagyatékok: https://bit.ly/2LnSMWD – letöltés dátuma: 2019. május 28. 
6 Alkotói bibliográfia: ld. (1. sz.) melléklet. 

https://bit.ly/2LWPut1
https://bit.ly/2JBEfEA
https://bit.ly/2JCu6b4
https://bit.ly/2Lqx1p5
https://bit.ly/2xSMyW0
https://bit.ly/2LnSMWD
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4. A disszertáció felépítése 
 

4.1 A könyvillusztrálás rövid története a könyvnyomtatás 

 megjelenésétől a XX. század első feléig 
 

A disszertáció témája Divéky József grafikus, könyvillusztrátor élete és munkássága. 

Ahhoz, hogy a művész mind témában, mind technikákban egyaránt nagyon sokrétű és 

sokoldalú életművéhez közelebb kerülhessünk, szükségesnek találtuk az illusztráció 

műfajának rövid történeti összefoglalását.  

 A könyvtörténet szakirodalmában a könyvillusztrálás történetét a könyvnyomtatás 

“mellékágaként” tárgyalják. Könyvillusztrálásról olvashatunk a grafikai eljárásokat 

tárgyaló művekben is. A disszertációhoz mellékelt “Felhasznált irodalom” jegyzékben 

egyetlen átfogó, a könyvillusztrálás történetét tárgyaló mű sem szerepel. Ennek oka, hogy 

az elmúlt száz év szakirodalmát áttekintve számos olyan tanulmányt találtunk, amely egy 

adott időszakot, egy adott technikát, vagy egy művész tevékenységét tárgyalja, de átfogó, 

nagy mű erről a témáról nem került a látókörünkbe.  

 Fontosnak találtunk felmutatni a nyomtatott könyvillusztráció fejlődését, és a 

kimagasló teljesítményt nyújtó alkotók rövid bemutatását, hogy ezzel kontextusba tudjuk 

helyezni Divéky József könyvillusztrátori tevékenységét.  

 

4.2 Divéky József és Arthur Roessler életrajza – az első réteg 

 

4.2.1   Divéky József (1887–1951) életrajza 

 

Divéky életrajzát az alábbi, részben kutatásaink során fellelt új információk alapján 

állítottuk össze: 

 lexikonok szócikkei,  

 Divéky József keresztlevelének eddig ismeretlen személyi adatai,  

 a korabeli Budapesti Közlöny híreiből nyert információk, 

 a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, 

  Hof- und Staatsarchiv (Minoritenplatz 1, A-1010 Wien) iratanyagának idősebb 

  Divéky Józsefre és családjára vonatkozó dokumentumainak tartalma. 

 az Akademie der bildenden Künste Wien levéltára által rendelkezésünkre bocsátott 

  személyi lapján talált személyes adatok,  
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 az Universität für angewandte Kunst Wien levéltárában őrzött bizonyítványok 

  információi  

 a MOME: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal  

  iratai 1940-42. Divéky József, Divéky Adorján és Szablya-Frischauf levelezése 

  iratanyagából nyert tudás, 

 a Divéky József halála után megjelent nekrológokból nyert adatokkal és  Franziska 

  Dettling-Divéky, Divéky József unokájának közlése, valamint 

 Nováki Gyula régész személyes közlése adatainak felhasználásával. 

 

4.2.2   Arthur Roessler (1877–1955) életrajza 

 

 Az osztrák művészettörténész és művészeti író szerepe azért olyan fontos 

esetünkben, mert a bécsi városháza könyvtárának kézirattárában (Wienbibliothek 

Handschriftensammlung - https://bit.ly/2JGEzAW) őrzik hagyatékának egy részét, és 

ebben az iratállományban találtunk arra a 179 levélre, amelyeket Divéky József 1911 és 

1948 között írt Arthur Roesslerhez. A levelek tartalmának pontosabb megértéséhez 

elengedhetetlennek találtuk a levelet címzettjének bemutatását.  

 

4.2.2.1  Arthur Roessler kapcsolata kora képzőművészeivel 

 

A művészeti írónak a korabeli művészeti életben elfoglalt helyének megismertetésére 

szolgál a közte, és a korának képzőművészei közötti kapcsolat rövid ismertetése.  

 Az életrajzi összefoglaló megírásához és Arthur Roessler művész-kapcsolatainak 

felvázolásához Tobias NATTER és Ursula STORCH Roessler és Schiele kapcsolatáról írt 

monográfiáját tekintettünk kiindulási alapnak és tájékozódási pontnak.
7
  

 

4.3 Divéky József a korabeli sajtóban – a második réteg 

 

Feltételeztük, hogy a korabeli sajtóban Divéy Józsefről megjelent publikációk olyan apró 

részletekre is rávilágítanak, amelyeknek ismeretében magyarázatot kaphatunk életének 

olyan mozzanataira, amelyeket a már felsorolt dokumentumok, személyes közlések nem 

tartalmaztak. Feltevésünk beigazolódott. Ezek a sajtóközlemények hírül adták Divéky 

művészi életének fontos momentumait. A megjelent művek kritikái, a kiállítások, a díjak 

                                            
7 NATTER, Tobias, G., STORCH, Ursula, WIEN MUSEUM [Hrsg.], Schiele & Roessler. Der Künstler und 

sein Förderer. Kunst und Networking im frühen 20. Jahrhundert. Wien, Wien Museum; Hatje Cantz Verl., 

[2004]. 

https://bit.ly/2JGEzAW
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és kitüntetések, de az elmarasztalások is megjelentek a korabeli sajtóban. A kutatott 

folyóiratok Ausztriában, Németországban és Magyarországon jelentek meg, de találtunk az 

USA-ban és Angliában megjelent publikációt is Divékyől.  

 

4.4 Divéky József levelei – a harmadik réteg 

 

A Wienbibliothekben megtalált hozzávetőleg 180 levélnek ismerete bátorított bennünket 

abban, hogy foglalkozzunk Divéky József illusztrátor életével és munkásságával. Nem 

okozott csalódást, valóban sok, a művészre, a XX. század első felének művészeti életére 

vonatkozó anyag birtokába kerültünk. Ezeket a németül íródott leveleket soha nem 

publikálták még – németül sem. Az első feladat a levelek lefordítása volt. Miután nem csak 

számában sok, hanem igen terjedelmes levelekről esik szó, a közölhetőség és kezelhetőség 

érdekében a fordításokból tömörítvényt kellett készíteni. Ezeket a tömörörítvényeket a 

mellékletek alatt közöljük.  

 A levelek jelentős részét Divéky József írta Arthur Roessler művészettörténészhez, 

művészeti íróhoz, ez hozzávetőleg negyven év levelezése. Az említett leveleken felül 

Divékyné is írt néhány levelet ugyancsak Roesslerékhez, majd Divéky József élete utolsó 

éveiből a Hans Ankwicz-Kleehoven bécsi művészettörténészhez címzett néhány levél 

egészíti ki a gyűjteményt. Valamennyi az említett bécsi könyvtár tulajdonát képezi, 

hagyatéki anyagok. 

 A levelezés egyirányú: csak a Divéky által írt leveleket ismerjük, a válaszokat nem. 

Olykor, ha nincs mihez kötni, nem is érthető pontosan a levél teljes tartalma, mert nem 

ismerjük azt a levelet, amire a válasz íródott. Emiatt tartottuk fontosnak, hogy a német 

nyelvű levelek rövid tartalmi összefoglalása, leírása előtt olyan mélységben ismerjük meg 

Divéky Józsefet, a művészt és az embert, a kort, a kor művészeti életét, amennyire csak 

lehetséges, hiszen csak ezeknek a megszerzett ismereteknek a segítségével válhatnak 

bizonyos közlések érthetővé. 

 A levelek ismeretében pontosan követhető Divéky 1911 és 1948 közötti mozgástere. 

Megismertük a művészetről alkotott képét, megismertük ambícióit, sikereit és kudarcait. 

Néhány kortársáról, a korabeli kiadókról és jelentős művészeti galériákról kialakított 

véleménye is megjelent ezekben az írásokban. Megtudtuk, hogy mivel foglalkozott és mi 

foglalkoztatta. Baráti kapcsolatai is kirajzolódtak ezekből a levelekekből. Családi 

kapcsolatairól nem kaptunk folyamatos tájékoztatást, de élete végén – Roessler kérésére –

kimerítő beszámolót írt a szeretteivel történtekről. 
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4.5 Kiadók, amelyeknek Divéky József dolgozott 

 

Az illusztrátor munkáját a kiadókkal karöltve végzi. A kiadó jelöli ki az illusztrálandó 

kiadványt és választ hozzá illusztrátort. Alapvető, hogy kettejük érdeklődési köre és 

ízlésvilága közel essék egymáshoz, ugyanakkor emberileg is jól megértsék egymást, 

kölcsönösen tiszteljék és elismerjék egymás tevékenységét. Felsorolva azokat a kiadókat, 

amelyeknek több alkalommal, némelyikkel gyakran dolgozott együtt a grafikus, láthatjuk, 

hogy ez Európa egész német nyelvterületét, valamint Magyarországot és Belgiumot is 

magába foglalja. Nem voltak földrajzi határok.  
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5. A könyvillusztrálás rövid története a 

 könyvnyomtatás megjelenésétől a XX. század  

 első feléig 
 

Az illusztráció kisgrafikai alkalmazott műfaj, amely az utóbbi időben egyre inkább a 

gyermekirodalom, kevésbé a felnőtt szépirodalom szövegértését erősíti és a kiadvány 

megjelenését szépíti. A könyvillusztráció szemlélteti, megvilágítja és díszíti a szöveget, az 

illusztrátor, akit akár képírónak is nevezhetünk, a szöveggel intenzíven foglalkozó és a 

történetet képi eszközökkel megjelenítő alkotó. Egyik fő célja, hogy az olvasót a szöveg 

teljesebb megértéséhez segítse, az olvasó képi világát és képzelőerejét megmozgassa.  

 A művészi illusztráció azon túl, hogy a szöveg tartalmát képi eszközökkel közvetíti, 

egy, a szöveg közlése nélkül is élő, teljes művészi élményt nyújtó alkotás. Igazi hatást 

akkor képes kelteni, ha a képzőművészet és irodalom egyenrangú társművészetként jelenik 

meg. „S az illusztráció, versek, szövegkivágások jók arra, hogy fogalmat adjanak s 

gondolkoztassanak. Akiben magában is ott vannak a dolgok, annak egy utalás is elég.”
8
 

A szöveg és a kép viszonya az elmúlt századokban jelentős változáson ment keresztül. 

 „Egy kép megér ezer szót.”
9
 SHEPARD mutatta ki először tónusos képekkel, hogy 3-4 

órával egy adott felvétel megnézése után is 90%-os biztonsággal meg tudják mondani az 

emberek, hogy valóban ezt a felvételt látták-e? Ugyanezt képtelenek vagyunk 

mondatokkal, szavakkal, könyvekkel elvégezni.
10

 

 A képek, az illusztrációk fontosságára elsők közt idősebb PLINIUS
11

 hívta fel a 

figyelmet. A természet históriája
12

 című, az első században született művében írja le a 

görög botanika mint tudomány teljes kudarcát. Ezt a kudarcot William IVINS, Jr.
13

 így 

foglalja össze az A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció
14

 címen megjelent 

                                            
8 NÉMETH László, Utolsó széttekintés. Életrajzi írások. Esszék. Drámák. Műhelyvallomások. Budapest, 

Magvető, Szépirod. Kvk., 1980. 87. p. 
9
 SHEPARD, Roger Newland (sz. 1929) amerikai pszichológus, a kognitív tudomány művelője. 

10 Vö. A tanár és a tankönyvi szöveg. Kerekasztalbeszélgetés. PLÉH Csaba hozzászólása.  

Online: https://bit.ly/2Y595Og - letöltés dátuma: 2017. augusztus 3. 
 2000. A tanár és a tankönyvi szöveg. Kerekasztal-beszélgetés. In: PETŐFI S. János, BÉKÉSI Imre, VASS 

László (szerk.), Szemiotikai szövegtan 13. 13.0. A szövegtani kutatáshoz általában. 13.1. A szaknyelvi 

szövegek elemzéséhez. 13.2. A tankönyvi szövegek elemzéséhez. Szeged, JGYF Kiadó, 2000. 
11 Teljes nevén CAIUS PLINIUS SECUNDUS MAIOR (Kr. u. 23/24 – Kr. u. 79), író, katona, polihisztor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YVOwAW - letöltés dátuma: 2017. augusztus 2.) 
12 Magyar fordításban: CAIUS PLINIUS Secundus, (maior); HOFFMANN Zsuzsanna, Naturalis historia = 

Természetrajz : XX-XXVII. könyv : római medicina és farmakológia. Szeged, Quintus, 2012. 
13

 IVINS, William Jr. (1881-1961) a Metropolitan Museum of Arts New York kurátora, író.  

 (Vö. https://bit.ly/2SjfH6g - letöltés dátuma: 2016. november 4.) 
14 Eredeti címe: Prints and Visual Communication. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1953, XXV, 

190 p., 42 t. 

https://bit.ly/2Y595Og
https://bit.ly/2YVOwAW
https://bit.ly/2SjfH6g
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munkájában: „A görög botanikusok felismerték, hogy leírásuk érthetőségéhez szükség van 

képekre is. Ezért megpróbálkoztak a képek alkalmazásával, de ezeket csak olyan 

módszerekkel tudták előállítani, amelyek alkalmatlanok voltak a vizuális tények teljes és 

pontos megismétlésére. Az egymást követő másolók keze végeredményben olyan torzulást 

eredményezett, amely nemhogy segítette volna, de gátolta a verbális közlés megvilágítását 

és pontosítását. Ezért a görög botanikusok tanulmányaikban felhagytak az illusztrációk 

közlésével, megpróbáltak legjobb tudásuk szerint szavakkal boldogulni. Ugyanakkor 

szavakkal képtelenek voltak úgy leírni a növényeket, hogy azokat fel is lehessen ismerni 

azért, mert a különböző helyeken ugyanannak a dolognak más volt a neve, és ugyanaz a 

név különböző helyen mást és mást jelentett. Végezetül a görög botanikusok lemondtak 

arról, hogy szavakkal írják le a növényeket, és megelégedtek azzal, hogy megadták 

valamennyi általuk ismert növény nevét, és felsorolták, milyen emberi betegség ellen 

használhatók. Más szóval, a tudományos leírás abban a pillanatban összeomlott, amikor 

meggyőző képek híján kizárólag szavakhoz kötődött."
15

  

 Európában a képnyomatok technikáját a XIV. században találták fel, miközben az 

első táblanyomatos könyv, a Gyémántszutra Kínában már 868-ban elkészült. Hat lapból, 

kis, féloldalas fametszetekből
16

 áll.  

 Európában a XV. századot megelőzően nem létezett a képnyomatok technikája, a 

kézzel másolt képek másolásról másolásra torzultak. PANOFSKY
17

 szerint a XIII-XIV. 

században "hasadás" jön létre „egyfelől a nem-klasszikus jelentéssel felruházott klasszikus 

motívumok, másfelől a nem-klasszikus figurákkal és nem-klasszikus kompozíciókkal 

megjelenített klasszikus témák között", s hogy ennek magyarázatát "kézenfekvő az 

                                            
15 IVINS, William M. Jr., A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Ford. LUGOSI LUGO László 

[Budapest], Enciklopédia, 2001, 18. p. 
16 A létező másolat egy hozzávetőleg 5 méteres tekercs. Stein Aurél régész talált rá a szövegre. 1907-ben a 

kelet-turkesztáni Tun-huangban, egy kínai szerzetestől vásárolta meg.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Y0Do8I - letöltés dátuma: 2018. szeptember 10.)  
17 PANOFSKY, Erwin (1892–1968) német származású művészettörténész. Az általa kidolgozott ikonográfiai 

modell szerint a műalkotások értelmezésének három rétege különböztethető meg. Az első réteg a 

preikonografikus leírás, a jelenségértelem, a képen látható formák azonosítása. Ez a látás és a stílusismeret 
révén valósul meg. A második réteg az ikonografikus elemzés, azaz a preikonografikus leírás során 

megtörtént a formák azonosítása, majd az ikonografikus elemzés során irodalmi ismereteink segítségével a 

képek, történetek, allegóriák azonosítása, a jelentésértelem tárható fel. A harmadik réteg a 

dokumentumértelem, mely az ikonológia segítségével tárható fel. Panofsky szerint a tulajdonképpeni 

értelem a műnek nem tudatos része, ösztönszerűen jön az alkotóból, így a jelentéstartalom sem a szemlélés 

során, sem a szövegből nem derül ki, a kor szellemiségének ismerete kell hozzá. A háttérismeretek előre 

meghatározzák a lehetséges ismereteket, azaz a preikonografikus leírásnál az ábrázolások felismeréséhez az 

egyes korszakok ábrázolási stílusának ismerete szükséges, az ikonografikus elemzésnél az egyes 

személyek, jelenetek ismerete a típusba sorolás feltétele, az ikonológiai értelmezéshez a korszak 

szellemiségének ismerete elengedhetetlen. (Vö. PANOWKY, Erwin, A jelentés a vízuális művészetben. 

Budapest, Gondolat, 1984, 296 p.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Stein_Aur%C3%A9l
https://bit.ly/2Y0Do8I
https://hu.wikipedia.org/wiki/1892
https://hu.wikipedia.org/wiki/1968
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%B1v%C3%A9szett%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz&action=edit&redlink=1
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ábrázolásbeli és a szöveges hagyomány eltérésében keresni"
18

, akkor ehhez hozzátehetjük: 

a kétféle hagyomány eltérésében alighanem szerepet játszik az írásos átadás-átvétel 

fokozódó hűsége és a képi átadás-átvétel folyamatos gyatrasága közötti különbség is.  

 Európában a XIV. században elsőként a fametszetnyomatok jelentek meg. A 

nyomtatás módszere egyszerűnek tűnik: az ábra negatív képét egy szálirányba vágott 

fadúcra rajzolták, a vonalak körüli felesleges fafelületet lefaragták, ezzel a kontúrok 

kiemelkedtek a dúcról. Ezt a felületet befestékezték, és a ráfektetett nedves pergament, 

később papírt, addig dörzsölték a labdacsnak nevezett eszközzel, míg a pergamen vagy 

papír a festéket fel nem vette. A metszetek általában utólag a levélfestő, később a 

levélnyomdász által kézzel színezett, tónusozás nélküli egyszerű kontúrrajzmetszetek 

voltak. A XIV–XV. században a munkát kézműves munkának tekintették, nem számítottak 

a mai értelemben vett művésznek a metszetek készítői. Nem is törekedtek művészi 

eredetiségre, hagyományos mintákat követve, megbízható kézműipari termék előállítása 

volt a cél.  

 Európában a legelső olcsón sokszorosított nyomatok játékkártyák voltak. A XIV. 

században elharapódzott a kártyázás szenvedélye, a nagy mennyiségben fogyó és 

mindaddig kézzel rajzolt és festett kártyák készítéséhez vették segítségül a dúcokat. Az 

egyház is korán felfedezte a nyomtatás nyújtotta lehetőségeket. Kezdetben többnyire 

szentképeket nyomtattak, és az úgynevezett szegények bibliájának, a Biblia 

pauperumnak
19

 több változata ismert. A búcsúcédulák
20

 és szentképek tömege készült 

fadúcról nyomtatva. A legkorábbi ismert lap a Keresztrefeszítés – töredék –, feltehetőleg 

1370-1380 között készült, a franciaországi Maşonban akadtak rá. A legkorábbi datált lap a 

Memmingen melletti Buxheim kolostorában előkerült, 1423-ban készült Szent Kristófot
21

 

                                            
18 PANOFSKY, Erwin, A jelentés a vizuális művészetekben. Ford. TELLÉR Gyula. Budapest, Gondolat, 1984, 296. p. 
19 „A képhasználat klasszikus érvrendszerét kidolgozó Nagy Gergely pápa (590-604) képértelmezése a 16. 

század elejéig a nyugati egyházban mind a hivatalos képtisztelő teológia, mind a képkultúszt korlátozni 

igyekvők számára mintaadó volt. Gergely pápa a képek imádását megtiltotta ugyan, de a nevelő célzatú 

képhasználatot („Biblia pauperum") támogatta.“ (PAPP Júlia, „Ob Hungariam pacis et belli artibus 

illustratam”. In: Folia Historica - A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve 23-1, [Budapest, 

MNM], 2002, p. 58-59.) Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a képek értelmezésére a laikusok nem lettek 
volna képesek, minden bizonnyal az alsópapság számára készültek ezek az ó- és újszövetség összefüggéseit 

szemléltető, néhány latin magyarázó mondattal ellátott, többnyire 34 képcsoportot magába foglaló munkák,  

melyek mintegy átmenetet képeztek a kézzel festett kódexek és az illusztrált nyomtatott könyvek között. 
20 X. LEÓ pápa 1515-ben búcsút hirdetett azoknak, akik a Szent Péter-bazilika befejezéséhez 

pénzadományokkal járultak hozzá. Az anyagi visszaélések miatt a búcsúcédulák pénzért történő árusítását a 

tridenti zsinat (1545. december 13. – 1563. december 4.) szüntette meg.  

 (Vö. KÁDÁR Imre, Fordulat a Vatikánban? In: Theológiai Szemle, 5(1962), 11-12. sz., p. 339-348.) 
21 A képet a fametszetek egyik legkorábbi kutatója és rendszerezője, Christian Heinrich HEINEKEN 

(1721-1725) német művészeti író, könyvtáros fedezte fel. Heineken kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően 

értékes kutatásait széles körben publikálta és terjesztette, tette ismertté a maga korában.  

 (Vö. https://bit.ly/2JDgs60 – letöltés dátuma: 2018. július 20.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1545
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1563
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_4.
https://bit.ly/2JDgs60
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ábrázoló fametszet. Ezeken a korai lapokon a képeket gyakran szöveg egészítette ki, 

amelyeket nem ritkán közvetlenül a rajzba komponáltak, máskor a kép mellett helyeztek el, 

de minden esetben közvetlenül a nyomódúcba metszették.
22

  

 A leporellószerűen összefűzött táblanyomatok a tömbkönyvek.
23

 Európában az első 

ismert tömbkönyvek egyike a legelső Biblia pauperum az 1340–1350-es évekből 

származik, továbbá az Ars moriendi, amely az ulmi LUDWIG
24

 mester feltehetőleg 1460-

ban készült munkája, valamint számos ábécés könyv és donátus.  

 Hauser Arnold a kései középkor művészetéről írva állítja, hogy „…még a táblakép is 

a jómódú, igényes ember művészete, a kisemberé, a kispolgáré – ha nem is a paraszté meg 

a proletáré – a nyomat. A fametszet és a rézmetszet a képzőművészet első népszerű, 

viszonylag olcsó terméke. A mechanikus sokszorosítás technikája lehetővé teszi e téren is 

azt, amit a költészetben a nagy auditóriumok és ismételt előadások. A grafika az előkelő 

miniatúra népszerű megfelelője: amit a fejedelmek és mágnások számára az illuminált 

kéziratok, azt jelenti a polgároknak a vásárokon, templomkapukban árusított lenyomatok 

vagy fatáblakönyvek. A művészet népszerűsítését célzó törekvés most oly erős, hogy a 

durvább és olcsóbb fametszet nemcsak a miniaturák, hanem a finomabb és drágább 

rézmetszet felett is győzelmet arat.“
25

 

 Hauserrel merőben ellentétes Ivins megállapítása. A fába metszett magasnyomó 

dúcok Ivins szerint a képnyomtatás találmánya a kommunikáció történetének sokkal 

forradalmibb eseménye volt, mint fél évszázaddal később a könyvnyomtatás feltalálása, 

mivel a képsokszorítás megfelelő technikájának hiánya a XV. század elejéig a tudomány 

fejlődésének egyik fő akadálya volt, hiszen az első tisztán vonalas fametszetek csupán 

1410 és 1420 között készültek. 

 Gutenberg 1455-ben fémből öntött betűkkel, szedés-nyomásos eljárással kinyomtatta 

hatalmas művét, a 42 soros Bibliát
26

. A mű (más példa híján) a kéziratosságot utánozta, a 

könyv iniciáléit utólagosan rajzolták meg és színezték ki. Ez a találmány nyitott utat ahhoz, 

                                            
22 Kép és szöveg nyomtatása: Vö. MELLER Simon, XV. századi fametszetek a Szépművészeti Múzeumban. In: 

Művészet, 13(1914), 8. sz., p. 435-450. 
23 Kezdetben a képeket dúcról nyomtatták és a szöveget kézírással vitték a lapra, később a szöveg is a 

nyomtatandó dúcra került. Eleinte a lap egyik oldalára nyomtattak csak és két lapot ragasztottak össze 

(anopisztografikus lenyomat), majd a lap mindkét oldalát nyomtatták (opisztografikus lenyomat). 

Legfeljebb 50 lapot tartalmazott egy–egy könyv. 

 (Vö: SOLTÉSZ Zoltánné, A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Budapest, Akadémiai Kk., 1961.) 
24

 LUDWIG [Hohenwang von Elchingen] (1440-1506).  

 (Forrás: Morgenblatt für gebildete Leser, Kunst-Blatt, Nr. 94, 1840. november 24., p. 389-390, továbbá 

online https://bit.ly/2JyT1Mt - letöltés dátuma: 2018. január 4.) 
25

 HAUSER, Arnold, A művészet és irodalom társadalomtörténete. Ford. NYILAS Vera és SZÉLL Jenő. 

Budapest, Gondolat, 1980, 1. köt., p. 218-219.  
26 Gutenberg Biblia (GW 04201).  

https://bit.ly/2JyT1Mt
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hogy a szövegek és képek pontosan megismételhetőek legyenek, mindmáig a műveltség 

terjedésének egyik legfontosabb pontja.  

 Az első illusztrált nyomtatott könyv ismereteink szerint Johannes von TEPL
27

 

(1350-1414) Der Ackermann aus Böhmen
28

 című műve, amely a bambergi Albrecht 

PFISTER
29

 nyomdájában 1460-ban készült. A nyomdász 1461-ben
30

 fametszetekkel 

díszítette Ulrich BONER
31

 Edelstein
32

 című mesekönyvének általa készített kiadását
33

 is. Az 

első kiadásban az illusztrációkat a lap tetején a szöveg fölött helyezte el, így a szöveg 

nyomtatása és a képek beillesztése külön-külön munkafázisban történhetett, ám a második 

kiadásban már egyszerre nyomtatta a szöveget és a képeket. Megjegyzendő, hogy a 

mesekönyvet író svájci Ulrich BONER készítette 1462 körül az első német nyelvű Biblia 

pauperumot is.  

 A Der Ackermann aus Böhmen és az Edelstein című könyvek szépirodalmi művek, 

tehát ezek a könyvek az első illusztrált szépirodalmi munkáknak tekinthetőek, és ezzel 

Albrecht Pfister az első nyomdásznak, aki illusztrált szépirodalmi művet nyomtatott.
34

 

 Az illusztrált ősnyomtatványok között számunkra, magyarok számára különösen 

becses, és bizton állítható, hogy a leggazdagabban illusztrált hungarica ősnyomtatvány a 

szerzője
35

 után Thuróczi-krónika néven ismert, Chronika Hungarorum címen 1488-ban 

Brünnben
36

 jelent meg Matthias PREINLEIN és Konrad STAHEL
37

 nyomdájában. A munka 

42 fametszettel illusztrált, 36 soros, 168 fólióból álló könyv. Thuróczi a krónikában 

                                            
27 TEPL, Johannes von (1350-1414), csehországi (bohémiai) német nyelven alkotó költő, városi írnok és 

közjegyző. (Vö. https://bit.ly/32yFBYz - letöltés dátuma: 2019. május 10.) 
28 Der Ackermann aus Böhmen (´A bohémiai földműves`), más címen Der Ackermann und der Tod (´A 

földműves és a halál`), melyben a főhős, a parasztember, felesége halála miatt perlekedik a kaszással – a 

késő középkori német irodalom jelentős műve. (GW ACKEBOH). 

 Online: https://bit.ly/2XNlDKE - letöltés dátuma: 2019. május 10. 
29 PFISTER, Albrecht (1420-c.1466), Bamberg nyomdásza. A XV. század derekán Bamberg számított az 

európai könyvnyomtatás egyik fő központjának. Az első illusztrációkat nyomtató és az első nem Mainzban 

működő nyomdász. (Vö. https://bit.ly/2LYZYrN - letöltés dátuma: 2018. július 4.) 
30 1461-ben, vagy már korábban, ugyanis két kiadásban jelent meg: az egyik datált, a másik kiadási év nélkül 

jelent meg. Az első datálható fatábla blokknyomat ennél később, 1472-ben jelent meg. 
31 BONER, Ulrich (c.1280-1349) berni dominikánus barát. 

 (Vö. https://bit.ly/2Y16AMV - letöltés dátuma: 2019. május 10.) 
32 Edelstein (´Drágakő`) (GW 04840).  
 Online: https://bit.ly/2XO6WXV - letöltés dátuma: 2019. május 10. 
33 Vö. BARBIER, Frédéric, A könyv története. Ford. BALÁZS Péter. Budapest, Osiris, 2005, 114. p. 
34 BONER, Ulrich, Edelstein című művének egy lapja: ld. (3) sz. melléklet.  
35 THURÓCZY János, (1435 körül – 1490 körül) „budai kancelláriai hivatalnok“, ahogy Fitz József az A 

magyar könyv története 1711-ig című munkájában (Budapest, Helikon, 1959, 61. p.) nevezi. 

 (Vö. https://bit.ly/2XVNzaF  - letöltés dátuma: 2016. november 4.) 
36 Thuróczi krónika, 1488 Brünn (RMK III16; GW M14782). 
37 PREINLEIN, Matthias és STAHEL, Konrad német vándornyomdászok, 1486 és 1499 között Brünnben 

működtek. (Vö. FABIAN, Bernhard (szerk.), Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, 

eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken; 3: Tschechische Republik: Böhmen, 

Mähren. Hildesheim, Olms-Weidmann, 1998, 165. p.) 

https://bit.ly/32yFBYz
https://bit.ly/2XNlDKE
https://de.wikipedia.org/wiki/1420
https://de.wikipedia.org/wiki/1466
https://bit.ly/2LYZYrN
https://bit.ly/2Y16AMV
https://bit.ly/2XO6WXV
https://bit.ly/2XVNzaF
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megemlíti Bécsújhely 1847. augusztus 17-én történt elfoglalását, a mű hét hónappal 

később már piacra került. Az ősnyomda gyorsan dolgozott.
38

 Az első megjelenés után 

röpke három hónappal a budai Theobald FEGER
39

 kiadásában Augsburgban Erhard 

RATDOLT
40

 nyomdájában elkészült a második kiadás,
41

 amely számára új képeket 

metszettek. Ez a kiadás politikai okokból két változatban jelent meg. A Német-római 

Császárságban terjesztett példányokból hiányzik Bécs és Bécsújhely elfoglalásának 

története, és Mátyás címerei között nem szerepel Ausztria címere. Az oldalakat 38 sorosra 

szedték, a teljesebb 174, a kisebb változat 172 számozatlan lapon jelent meg és 66 metszet 

díszíti. A metszeteket már korábban felhasznált, kicsit megfaragott dúcokról nyomtatták, 

így is csak 32 fadúcról nyomtattak, nyolc dúcot csak egyszer használtak, harmincat kétszer 

és egyet háromszor.
42

 Az egyszerűbb kiadást papírra nyomtatták, a díszkiadás pergamenre 

készült. A második kiadás kiállítása szebb és igényesebb, mint az első, a brünni kiadásé 

volt.
43

  

 1493-ban Nürnbergben Anton KOBERGER
44

 műhelyében megjelent a mai 

szóhasználattal élve első best-seller, Hartmann SCHEDEL
45

 világkrónikája.
46

 A kor jeles 

művészeinek rajzai nyomán, többek között Michael WOLGEMUTH
47

 nürnbergi festő munkái 

után Wilhelm PLEYDENWURF
48

 metsző 1809 egyes fametszettel díszítette a kiadványt. A 

mű leghíresebb illusztrációja Nürnberg kétoldalas látképe, amely pontosságának 

köszönhetően történeti kordokumentumnak is tekinthető. A Budát ábrázoló szépen 

színezett metszetet látva igen jelentős város képe tárul elénk. Buda első hitelesnek 

                                            
38 Vö. FITZ József, A magyar könyv története 1711-ig. Budapest, Helikon, 1959, 61. p. 
39 FEGER, Theobald az első név szerint ismert magyarországi, könyvkiadással is foglalkozó könyvkereskedő. 

Születési és halálozási dátuma nem ismert, a feltevések szerint 1498 körül halt meg.  

 (Vö. https://bit.ly/2GdrzBQ - letöltés dátuma: 2017. november 4.) 
40 RATDOLT, Erhard (1447-1528), 1485-ben színes fametszetet nyomtatott a holdfogyatkozás érzékeltetésére 

SACRO BOSCO, Johannes de (ca. 1195–1256) Sphaericum opusculum (GW M14646) című művéhez.  
41 Thuróczi krónika, 1488 Augsburg (RMK III 15; GW M14775). 
42 RÓZSA György, Grafikatörténeti tanulmányok. Fejezetek a magyar vonatkozású grafikai ábrázolások 

múltjából. Budapest, Akadémiai Kk., 1998, p. 11. 
43 Vö. SOLTÉSZ Zoltánné, A magyarok krónikája. Budapest, Helikon, 1986, 890 p. 
44 KOBERGER, Anton (1440/1145-1513) nürnbergi nyomdász, kiadó, könyvkereskedő, egyike az első 

nyomdászoknak, aki a könyvkiadás és könyvkereskedelem gazdasági lehetőségeit felismerte, és „üzemét“ 

kapitalista vállalkozásként vezette. Hozzávetőleg 250 fametszettel díszített könyvet készített. Érdekesség, 
hogy Dürer keresztapja volt (forrás https://bit.ly/2GfqZn5 – letöltés dátuma: 2018. május 3.), valamint két 

házasságból 25 saját gyermeke született (forrás: https://bit.ly/2Gg78Ek – letöltés dátuma: 2018. május 3.). 
45 SCHEDEL, Hartmann (1440–1514) német orvos, polihisztor és történetíró.  

 (Vö. https://bit.ly/2XM6WaS - letöltés dátuma: 2018. május 3.) 
46 SCHEDEL, Hartmann: Chronica. Mit Holzschnitten von Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurf. 

Nürnberg, Anton Koberger für Sebald Schreyer und Sebastian Kammermaister, 1493. (GW M40796). 
47 WOHLGEMUTH, Michael (1434-1519) Dürer mestere.  

 (Vö. https://bit.ly/2xQljLQ - letöltés dátuma: 2018. május 3.)  
48 PLEYDENWURF, Wilhelm (1460-1494) nürnbergi festő, faszobrász.  

 (Vö. https://bit.ly/2GfrPAa - letöltés dátuma: 2018. május 3.)  

https://bit.ly/2GdrzBQ
https://bit.ly/2GfqZn5
https://bit.ly/2Gg78Ek
https://bit.ly/2XM6WaS
https://bit.ly/2xQljLQ
https://bit.ly/2GfrPAa
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tekinthető ábrázolásaként tartják számon a vedutát. Szükséges megjegyeznünk, hogy ennek 

a könyvnek az 1809 metszetét is számszerint ennél sokkal kevesebb dúcról nyomtatták, pl. 

ugyanazok a portrék a könyvben más-más aláírással többször előfordulnak, vagy egy 

azonos látkép tizenegy esetben más és más város látképeként jelenik meg. Erre a 

„gazdaságos“ megoldásra különösen jó példa Johann GRÜNINGEN
49

 1496 és 1499 között 

megjelent Terentius-kiadása
50

 is, ahol 85 dúccal 745 képet készített oly módon, hogy a 

figurákat, az épületrészleteket és a növényeket külön-külön kifaragta, és tetszőlegesen 

kombinálta.
51

 A dúcok nem csak egy nyomdász tulajdonát képezhették, több nyomdász is 

használhatta azokat különböző nyomtatványon, akár gazdát is cserélhettek, eladhatták, 

kikölcsönözhették vagy megörökölhették. Másolták is, kisebb módosítással újra 

felhasználták a motívumot. Kézműves termékek voltak, ekkoriban még nem tekintették 

szellemi tulajdonnak.  

 Az illusztrátor olyannyira nem számított még említésre méltó alkotónak, hogy a XV. 

század legszebb könyvének mondott, Velencében 1499-ben Aldus MANUTIUS
52

 

nyomdájában, Nicolas JENSON
53

 metszette betűkkel szedett könyv 172 kontúros 

fametszetét készítő mester nevét sem ismerjük.
54

 Igaz, az említett Hypnerotomachia 

Poliphili
55

 címen megjelenő mű szerzőjének – Francesco COLONNA
56

 – neve sem állt még 

a könyvben.  

 A XV. század második felétől a rohamosan növekvő igények kielégítésére az európai 

fametszők és nyomdászok céhekbe tömörülve hangolták össze munkájukat, mi több, csak 

                                            
49 GRÜNINGEN, Johann (1455–1532) sváb nyomdász, kiadó. 

 (Vö. https://bit.ly/2YTcUmR - letöltés dátuma: 2018. május 3.)  
50 TERENTIUS Afer, Publius, Comoediae. Strassburg, Johann Grüninger, 1496.(GW M45481), 

 TERENTIUS Afer, Publius, Comoediae. Strassburg, Johann Grüninger, 1499. (GW M45485),  

 TERENTIUS Afer, Publius, Comoediae. Strassburg: Johann Grüninger, 1499. (GW M45583). 
51 Vö. FUNKE, Fritz: Könyvismeret. Könyvművészet: A nyomtatott könyv tervezése, kialakítása. Budapest, 

Osiris, 2005, p. 316. 
52 ALDUS Manutius (1449–1515), bár családneve olaszul MANUZIO, gyakorta nevezik röviden az Aldus 

néven. Velencei nyomdász és kiadó, az antikva és a kurzív betű bevezetője, a XV–XVI. század fordulóján 

Európa vezető nyomdásza és könyvkiadója volt. Könyvei jól olvasható, szemet gyönyörködtető 

kiadványok, Aldus a szép könyv megteremtője.  

 (Vö. https://bit.ly/2Y40xXT - letöltés dátuma: 2018. május 3.)  
53 JENSON, Nicolas (1420-1480) francia betűmetsző, tipográfus, nyomdász, kiadó és könyvkereskedő.  

1468-tól Velencében működött, 1470-ben metszette az első antikva típusú betűjét. 

 (Vö. https://bit.ly/2Sk5qXn - letöltés dátuma: 2018. május 3.) 
54 Jenson nyomdász-jelvénye: ld. (4). számú melléklet. 
55 Ld. (5) számú melléklet. 
56 COLONNA, Francesco (1433/1434–1527) itáliai író. 

 (Vö. https://bit.ly/2XSaeVg - letöltés dátuma: 2018. május 3.) 

https://bit.ly/2YTcUmR
https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/Show.asp?dir=TEREPUB&file=TEREPUB&localref=
https://bit.ly/2Y40xXT
https://bit.ly/2Sk5qXn
https://bit.ly/2XSaeVg


 

 

21 

az használhatott kiadványai díszítéséhez fametszetet, aki tagja volt valamelyik céhüknek. 

Példaként megemlítjük, hogy 1404-ben alapították Ulmban a kártyafestők első céhét.
57

 

 A fametszet lehetőségeit I. MIKSA német-római császár (1459–1519) nagyon korán 

felismerte, és Európában elsőként igyekezett a technikát önmaga és az uralkodócsalád 

népszerűsítésének szolgálatába állítani, és egyben önmagát az utókor számára 

megörökíteni. Ennek a tervnek egyik része az általa megrendelt „Triumphzug Kaiser 

Maximilians I“ (´I. Miksa császár diadalmenete`) elnevezésű nagyszabású vállalkozás volt 

azzal a céllal, hogy az elkészült metszetek a birodalom városainak tanácstermeiben az 

uralkodó nemes cselekedeteit hirdessék.  

 Maga a vállalkozás három részből állt: az első az Albrecht DÜRER által tervezett 

diadalív (´Ehrenpforte`) terve - 192 metszet, hozzávetőleg 3×3,5 méteres nagyságban; 

majd egy szintén Dürer által tervezett nyolc metszetből álló diadalkocsi terve, valamint a 

császár és Johannes STABIUS
58

 által 1512-ben kidolgozott koncepció szerinti diadalmenetet 

ábrázoló sorozat metszeteiből. A metszetek terveit a kor legnevesebb művészei alkották 

meg, Hans BURGKMAIR,
59

 Albrecht ALTDORFER,
60

 Hans SPRINGINKLEE,
61

 Leonhard 

BECK,
62

 Hans SCHÄUFELEIN,
63

 Wolf HUBER,
64

 és Albrecht DÜRER. A mű befejezetlen 

maradt, 1519-ben, Miksa halálával megszakadt az alkotás.
65

 

 A képek sokszorosításának lehetőségével felgyorsult a tudományos könyvkiadás is, 

bár a könyvillusztrálás kezdetben elmaradt a különálló lapra nyomtatott fametszetek 

akkorra már elért színvonalától, csak a XV. század második felében érte utol azok 

                                            
57 Kártyafestők céhe: Vö. SCHMIDT-BACHEM, Heinz, Aus Papier. Eine Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der 

Papier verarbeitenden Industrie in Deutschland. Berlin, Walter de Gruyter, 2011, 687. p. 
58

 STABIUS, Johannes (1468–1522) humanista, természettudós, történész. 

 (Vö. https://bit.ly/2NYplMX - letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
59 BURGKMAIR, Hans (c.1473-c.1531) német festő, grafikus, fametszet-tervező, idősebb és ifjabb Holbein 

mellett a késő-gótika és a reneszánsz legfontosabb augsburgi mestere. 

 (Vö. https://bit.ly/2LW4zv2 - letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
60 ALTDORFER, Albrecht (1480-1538) német építőmester, festő, fa- és rézmetsző, Dürer tanítványának tartják, 

a reneszánsz kiemelkedő alkotója volt. 

 (Vö. https://bit.ly/2GcHQqA - letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
61 SPRINGINKLEE, Hans (c.1490/1495-1540) nürnbergi festő, grafikus, ismert fametsző. Dürer tanítványa, 

majd annak műhelyében alkotó mester volt. 
 (Vö. https://bit.ly/30yhrLN - letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
62 BECK, Leonhard (c.1480-1542) augsburgi festő, rajzoló, fametsző. Holbein tanítványa, majd műhelyének 

tagja volt. (Vö. https://bit.ly/2XHKShz - letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
63 SCHÄUFELEIN, Hans Leonhard (c.1480/1485-c.1538/1540) festő, grafikus, fametsző, könyvillusztrátor. 

Dürer műhelyében tanulta a mesterséget, kezdetben vele dolgozott. Dürer oly mértékben elismerte 

képességeit, hogy 1505-ben Szászországban egy általa elkezdett oltár festésének befejezését Schäufeleinre 

bízta, miközben ő második itáliai utazását tette. 1507-1508-ban idősebb Holbein szolgálatába állt. 

 (Vö. https://bit.ly/2XLhNSb - letöltés dátuma: 2018. január 20.)  
64 HUBER, Wolf (c.1485-1553) osztrák/német manierista festő, grafikus, építész. 
65 Vö. APPUHN, Horst, Nachwort. In: PFINTZING, Melchior, APPUHN, Horst, Der Triumphzug Kaiser 

Maximilians I. 1516-1518. Dortmund, Harenberg Kommunikation, 1979, p. 157-167. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Burgkmair
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Altdorfer
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Springinklee
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Beck
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Beck
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Sch%C3%A4ufelein
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wolf_Huber
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
https://hu.wikipedia.org/wiki/1522
https://bit.ly/2NYplMX
https://bit.ly/2LW4zv2
https://bit.ly/2GcHQqA
https://bit.ly/30yhrLN
https://bit.ly/2XHKShz
https://bit.ly/2XLhNSb
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minőségét. A legelső nyomtatott botanikai könyvek egyike, az 1481-1483 körül Rómában, 

Johannes Philippus de LIGNAMINE
66

 nyomdájában nyomtatott, Pseudo-Apuleius Herbarius 

(GW 2300) címen ismert mű – egy negyedik századi botanikai kézirat nyomtatott 

változata. Ábrái a kézirat illusztrációi alapján készültek, és bármiféle növényazonosításra 

alkalmatlanok. Ám az 1485-ben megjelentetett Gart der Gesundheit
67

 szerzője
68

 – mutat rá 

Ivins – már lényegesnek tartotta, hogy képeit egy avatott mester ténylegesen a természet 

után fesse. Ivins emlékeztet arra, hogy amikor például LESSING
69

 a Laokoón-szoborról írt, 

nemcsak annak az ókorból fennmaradt eredetijét nem látta, de a létező ábrázolások alapján 

nem is tudhatta, hogy az pontosan hogyan néz ki. „Mindegyik metsző" írja Ivins
70

 

„természetesen úgy formálta meg az információt, ahogy azt az ő racionalitáshálója 

megengedte. Az elkészült vizuális kijelentések közt azonban olyan nagy különbség 

mutatkozik, hogy csak történelmi képzelőerő segítségével feltételezhető, hogy ezek az 

egymástól ennyire különböző képek ugyanarról a dologról szólnak“.
71

  

 A tudományok terén a sebészeti irodalom egyik legkorábbi kiadványa az 1497-ben 

Augsburgban Johann SCHÖNSPERGER műhelyében nyomtatott könyv, Hieronymus 

BRUNSCHWIG
72

 Dis ist das buch der Cirurgia (GW 5594) című munkája. Mintegy félszáz 

kézzel színezett fametszet ismerteti a korabeli borbély-sebészekkel az akkori 

segédeszközöket, kötözési módokat és egyéb sebészeti fortélyokat. A kiadvány 

érdekessége, hogy a szakirodalom kalózkiadásként tartja számon, ugyanis a szöveg ekkorra 

már Chirurgia Magna címen számos más nyelven is megjelent: franciául 1478-ban 

Lyonban BUYER-nél, majd 1490-ben ugyancsak Lyonban FABRI nyomdájában, majd ismét 

Lyonban 1498-ban VINGLE kiadásában. Olaszul Velencében 1480-ban GIRARDENGUS 

kiadásában, 1493-ban QUARENGIIS és OCCIMIANO kiadásában. Eljutott a mai 

Spanyolország területére is, 1492-ben Barcelonában MIGUEL katalánul jelentette meg, 

                                            
66 Johannes Philippus de Lignamine (1420-1493), római író, nyomdász.  

 (Vö. https://bit.ly/30AZcFG – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
67 Gart der Gesundheit, Mainz, Schöffer, 1485 (GW M09766). 
68 BREIDENBACH, Bernhard von megbízásából Johannes von Cuba [Johann Wonnecke von KAUB] frankfurti 

orvos állította össze, az illusztrációkat az utrechti Erhard REUWICH készítette, Peter SCHÖFFER nyomtatta 
Mainzban. (GW M09766). Ugyanebben az évben megjelent Augsburgban, Johann Schönsperger 

nyomdájában is (GW 097519). 
69 LESSING, Gotthold Ephraim (1729–1781) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás 

szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Az említett, 1766-ban 

keletkezett mű eredeti címe Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie. Magyarul: LESSING, 

Gotthold Ephraim, Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól. In: LESSING, Gotthold Ephraim: 

Válogatott esztétikai írásai. Ford. VAJDA György Mihály. Budapest, Gondolat, 1982.  
70 IVINS, i.m. 18. p. 
71 Vö. https://bit.ly/2XUMsHY - letöltés dátuma 2016. május 10. 
72 BRUNSCHWIG, Hieronymus (c.1450–1512) német sebész doktor.  

 (Vö. https://bit.ly/2XPGyb3 - letöltés dátuma: 2017. augusztus 2.) 

https://bit.ly/30AZcFG
https://hu.wikipedia.org/wiki/1729
https://hu.wikipedia.org/wiki/1781
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felvil%C3%A1gosod%C3%A1s
https://bit.ly/2XUMsHY
https://bit.ly/2XPGyb3
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1493-ban Sevillában UNGUT und POLONUS spanyolul adta ki. Két velencei latin nyelvű 

kiadásról tudunk: 1498-ban LOCATELLUS, 1499-ben LUERE és TORRESANUS adta ki.
73

 

 1542-ben Leonhart FUCHS
74

 Baselben füveskönyvet adott ki De Historia Stirpium 

commentarii insignes
75

 címen, 1543-ban ugyancsak Baselben Johannes OPORINUS
76

 

megjelentette Andreas VESALIUS
77

 De humani corporis fabrica
78

 című anatómiai atlaszát. 

Huszonöt egész oldalas táblája, valamint számos szövegközti ábrája forradalmi jelentőségű 

volt az emberi test megismerésében. A művészileg igényes és tudományosan helyt álló 

fametszeteket feltételezhetően a németalföldi Jan Stephan VAN CALCAR
79

 – TIZIANO
80

 

tanítványa - készítette.  

 1556-ban jelent meg Georgius AGRICOLA,
81

 a bányászatok és földtudomány 

megalapozójának fametszetekkel illusztrált műve, a De re metallica libri XII.
82

 Conrad 

GESNER
83

 ötkötetes zoológiai munkáját, a Historiae animalium című művet, amely a 

modern zoológia kezdetét jelenti, 1551 és 1587 között adták ki. Gesner sokoldalúságának 

bizonyítéka az 1545-ben kiadott Bibliotheca universalis,
84

 amely a valaha élt összes latin, 

görög és héber írók katalógusa a műveikkel együtt. Második része, a Pandectarium sive 

partitionum universalium Conradi Gesneri Ligurini libri xxi 1548-ban, utolsó része, a 

teológiai enciklopédia, Partitiones theologicae címen 1549-ben jelent meg. Tervezett 

orvosi művét azonban soha nem fejezte be. 

                                            
73 Vö. SUDHOFF, Karl, Brunschwigs Anatomie. In: Archiv für Geschichte der Medizin, 1(1907), p. 41-66. 
74 FUCHS, Leonhart (1501-1566) német orvos, botanikus. 

 (Vö. https://bit.ly/2Gfp8Pr - letöltés dátuma: 2017. augusztus 2.)  
75 De Historia Stirpium commentarii insignes: online hozzáférés https://bit.ly/2SkTsge - letöltés dátuma: 

2017. augusztus 2. 
76 OPORINUS, Johannes (Eredetileg Herbst, Johannes) (1507-1568) nyomdász és kiadó. 

 (Vö. https://bit.ly/30BNMRT – letöltés dátuma: 2017. augusztus 2.)  
77 VESALIUS, Andreas (1514–1564), eredeti neve Andries van WEZEL. Németalföldi orvos, anatómus, a 

modern anatómia megteremtőjének tartják. 1537-től orvos professzor volt a velenceiek uralma alatt álló 

Pádovában, ahol nem kellett az inkvizíció beavatkozásától tartania, így boncolhatott – ennek köszönhetően 

az orvostudomány jelentős fejlődésen ment keresztül.  

 (Vö. https://bit.ly/2GexyGL – letöltés dátuma: 2018. január 14.)  
78 De humani corporis fabrica címlapja: https://bit.ly/2O1e6Du – letöltés dátuma: 2017. augusztus 2. 
79 VAN CALCAR, Jan Stephan (1499-1546), német-alföldi festő és grafikus, Tiziano tanítványa  
 (Vö. https://bit.ly/2Yeyx41 – letöltés dátuma: 2017. augusztus 2.)  
80 Tiziano VECELLIO (1488-1576) kora legkitűnőbb velencei mestereitől tanult, Velence hivatalos festője volt 

a manierista művész. (Vö. https://bit.ly/2YY577k – letöltés dátuma: 2018. január 14.) 
81 AGRICOLA, Georgius (1494-1555) születési neve Georg Bauer. Eredetileg orvos, patikus, mégis a 

mineralógia atyjaként, a modern geológia és bányaművelés megalapozójaként ismerjük. 

  (Vö. https://bit.ly/2JzyFm9 – letöltés dátuma: 2017. augusztus 2.)  
82 AGRICOLAE, Georgii, De re metallica libri XII. Basileae ; Hieron. Frobenius et Nicolavs Episcopivs ; 

1556 ; [6] Bl., 538 [vielmehr 502] S., [35] Bl. [a bibl.].  

 (AZ adatok forrása: BVB – BibliotheksVerbund Bayern) 
83 GESNER, Conrad (1515–1565) svájci természettudós, zoológus, botanikus. 
84 Bibliotheca universalis: online https://bit.ly/2xS3Qm4 – letöltés dátuma: 2018. január 14. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius
https://bit.ly/2Gfp8Pr
https://bit.ly/2SkTsge
https://bit.ly/30BNMRT
https://bit.ly/2GexyGL
https://bit.ly/2O1e6Du
https://bit.ly/2Yeyx41
https://bit.ly/2YY577k
https://bit.ly/2JzyFm9
https://bit.ly/2xS3Qm4
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 Magyar nyelvterületen MÉLIUSZ JUHÁSZ Péter
85

 fametszetekkel illusztrált 

Herbárium
86

 című füveskönyvét, Kolozsvárott HELTAI Gáspárné
87

 műhelyében 1578-ben 

nyomtatták.  

 E kor kiadványai többnyire vagy az egyházakat szolgálták, vagy tudományos 

munkák voltak, miközben kijelenthetjük, hogy az illusztrációk tudományos 

információértékével kapcsolatban súlyos kétségeink lehetnek. Gombrich szerint 

„…kimutatták, hogy még a legnagyobb vizuális felfedező, Leonardo maga is követett el 

hibákat anatómiai rajzaiban. Olyasmit is belerajzolt az emberi szívbe, amit csak látni vélt 

[…] de semmi esetre sem láthatott.“
88

 

 A XVI. század elején a fametszet a későbbi kurírok előfutáraként tudósító, hírmondó 

funkciót is betöltött, az írástudatlanok számára képekben közölte az eseményeket. Számos 

lap maradt hátra, amelyen az inkvizíciós perek aktuális eseményeiről tájékoztatták a 

korabeli publikumot.
89

  

 A XVII-XVIII. században a fametszet veszített könyvillusztrációs szerepéből. A 

könyvekben leggyakrabban csak fejléceket vagy záródíszítményeket készítettek 

fametszéssel. Leginkább kalendáriumok, röplapok és más aprónyomtatványok 

illusztrálásánál alkalmazták a technikát, ahol a szöveg és a képek szoros kapcsolatban 

álltak egymással, egyik a másik nélkül csak nehezen volt értelmezhető. Összességében 

hozzávetőleg már csak harmadannyi fametszet készült, mint rézmetszet.
90

  

 A rézmetszés a XVII-XVIII. században a könyvillusztrálás terén uralkodó technikává 

vált. A rézmetszet majd a rézkarc előnye a fametszettel szemben, hogy könnyebben 

állítható elő és több lenyomat készíthető róla. Rendkívüli finomsággal tudták az irodalmi 

                                            
85 MÉLIUSZ JUHÁSZ Péter (1532-1572) kálvinista teológus, herbalógus. 
86 A Herbárium (RMK I 141, RMNy 413) „alcíme pontosan tájékoztat tartalmáról: a »fák és füvek« a teljes 

növényvilágra utalnak. A »nevek« jelentik a megismerés kulcsát. A növények »természete« az elméletre, a 

növények »haszna« a gyakorlatra utal. Tíz virágtalan növény, 403 virágos növényfaj, 43 termesztett 

változat, tehát közel félezer növényrendszertani egység (taxon) azonosítása sikerült a kötetben olvasható 

625 különböző »tudományos« (latin és görög), 327 német és 1236 magyar növénynév, illetve ezek leírásai 

alapján” – írja könyvében SZABÓ T. Attila: Méliusz Juhász Péter. In: Nemzeti évfordulóink 2007. 

[Budapest], Balassi Intézet, 2007, 39. p. 

 A könyvet kiadó Heltai Gáspárné maga írta a mű bevezetőjét, ami ebben a korban ugyancsak szokatlan 
volt, Heltainé ezzel az első magyar női szerzők egyikének tekinthető. 

87 HELTAI Gáspárné (?-1582) született Gyulai Zsófia a prédikátor és nyomdász Heltai Gáspár felesége, aki 

férje halála után továbbvezette a sokrétű könyvkiadói vállalkozást. Feltételezhetően már férje életében is 

jelentős szerepet vállalt a nyomda működtetésében. Hét év alatt mintegy 46 magyar és 9 latin művet adott 

ki. (Vö. https://bit.ly/2JAtSkC – letöltés dátuma: 2018. február 4.) 
88 GOMBRICH, Ernst Hans Josef, Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Ford. SZABÓ Árpád. 

Budapest, Gondolat, 1972, p. 83-84. 
89 Vö. SZENTECZKI Csaba, A nyomtatott grafika története és technikái. Budapest, Műszaki K., 2003, 78. p. 
90 Vö. KREJCA, Ales, A művészi grafika technikái. A nyomtatott grafika eljárásainak és történetének 

kézikönyve. [Budapest], Corvina, [1986], 30. p. 

https://bit.ly/2JAtSkC
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szövegeket képileg visszaadni, kis részletek megjelenítésére alkalmas a technika. A 

könyvek mérete is egyre kisebbé válhatott, ami a könnyebb használhatóságot segítette elő. 

Hátránya az előállításban jelentkezett, ugyanis a kép és a szöveg nem volt együtt 

nyomtatható. 

 A rézmetszeteket épp úgy, mint korábban a fametszetek dúcait, nem mindig egy 

adott kiadvány számára készítették, gyakran került sor “másodlagos” felhasználásra is. Ez 

azzal az egyszerű ténnyel magyarázható, hogy egyrészt a metszetek elkészítése költséges 

volt, másrészt az egyszerűség okán a nyomdászok gyakran a már meglévő készletükből 

választották ki a megítélésük szerinti témához illeszkedő illusztrációt. A rézmetszetes 

illusztrációk többnyire szignáltak, ellentétben a fametszetekkel, ahol csak ritkán 

azonosítható a készítő metsző. Az első datált rézmetszet a Krisztus megkínoztatása vagy 

Krisztus ostorozása
91

 címen ismert lap, készítésének éve 1446, a Felső-Rajna vidéken 

készült.
92

  

 Az e lapot készítő mester nevét még nem ismerjük, de tudott, hogy 1425 és 1450 

között a Rajna-vidéken működött és játékkártyametszéssel foglalkozott. Lapjainak sajátos 

stílusa volt, ebben a tekintetben a rézmetszők között talán a legelső. Az első név szerint 

ismert rézmetsző az elzászi, colmari születésű Martin SCHONGAUER.
93

 Apja 

ötvösműhelyében szerzett tudásával sikerült megteremtenie a német grafikai iskolát. Több, 

mint száz lapját ismerjük, legismertebbek bibliai jelenetei, a tizenkét lapos Passió-sorozat, 

vagy a Szent Antal megkísértése című lapja. Munkássága hatással volt Dürerre is, aki 1513-

ban ugyancsak készített egy rézmetszetes Passió sorozatot. 

 A rézmetszés különösen jelentős volt a térképkészítés területén, hiszen a fa törékeny 

anyag és kevésbé volt alkalmas a finom vonalak, az apró jelek megjelenítésére és 

nyomására, és javítani sem lehetett.  

 A rézmetszeteket az orvosi irodalom is nagyon korán felhasználta, különösen gazdag 

az illusztrált sebészeti irodalom. Mivel tudós ember kézzel nem gyógyított, ezt a munkát 

borbély-sebészek végezték, akik számára fontos volt az egyes műveletek pontos 

illusztrálása. Rómában Bartolomeo EUSTACHI
94

 1552-ben (Vesalius után mindössze kilenc 

évvel) állította össze Tabulae anatomicae című anatómiáját, a műhöz Giulio de MUSI
95

 46 

                                            
91 Krisztus megostorozása: ld. (6) számú melléklet. 
92 Vö. KREJCA, i.m., 67. p. 
93

 SCHONGAUER, Martin (1430-1491), német festő és grafikus, korának talán legnagyobb rézmetszője. 
94 EUSTACHI, Bartolomeo – latinul Bartolomaeus Eustachius (c.1500-1520-1574) itáliai orvos és anatómus. 

  (Vö. https://bit.ly/32vvvHA - letöltés dátuma: 2018. március 3.)  
95 Vö. KÁDÁR Zoltán, SZLATKY Mária: Orvosi könyvillusztrációk a 15—18. században. In: Orvosi Hetilap, 

122(1981), 9-13. sz., 712. p. A metszőről közelebbi információhoz nem jutottunk. 

https://bit.ly/32vvvHA
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rézmetszetű táblát készített. A munka mind tudományosan, mind művészi szempontból 

versenyre kelhetett volna Vesalius alkotásával, ha az első kiadás nem csak 1714-ben jelent 

volna meg.
96

 

 1588-ban Monyorókeréken Johannes MANLIUS
97

 vándornyomdász nyomdájában 

készült az a rézmetszetekkel illusztrált könyv, amely egyben az első magyar nyelvű orvosi 

mű, FRANKOVITH Gergely
98

 Hasznos és fölötte szükséges könyv az Isten fiainak… testi 

épületökre
99

 című munkája. Eközben Sopron tudós polgármestere, LACKNER Kristóf,
100

 

megmetszette a város címerét és számos emblémát készített. Kortársa volt a másik 

„műkedvelő“ rézmetsző, SZELEPCSÉNYI György
101

 esztergomi érsek, aki Pázmány Péter 

portréja mellett a sajátját is elkészítette.
102

 

 Magyarországon a XVII. század nagy vállalkozása volt a NÁDASDY Ferenc
103

 

országbíró költségén Nürnbergben 1664-ben kiadott Mausoleum
104

 című uralkodói 

arcképgyűjtemény. A már korábban készült nyomódúcok 1620 körül a pozsonyi jezsuiták 

révén kerültek Nádasdyhoz. A barokk legnagyobb összefüggő arcképsorozata, 59 

rézkarcon, rézmetszeten mutatja be a hun és magyar vezérektől 1657-ig, I. Lipót 

                                            
96 Tabulae anatomicae kiadásai: Róma 1714, Leiden 1744, Velence 1769. (Forrás: TSHISUAKA, Barbara I., 

Eustachius, Bartolomaeus. In: GERABEK, Werner E. [et al., szerk.], Enzyklopädie Medizingeschichte. 

Berlin - New York,. De Gruyter, 2005, 382. p.) 
97 MANLIUS, Johannes (c.1530-c.1604) egyes vélemények szerint Janž MANDELE néven született szlovéniai 

származású, elsősorban a mai Burgenland területén a Batthyány család pártfogása alatt működő 

vándornyomdász. Ennek ellentmond FITZ József, aki szerint „1562-ben a württembergi Feketeerdő 

vidékéről, Urachból Laibachba telepedett át Hans Mandl könyvkereskedő, s ott a főpiacon könyvesboltot 
nyitott, mely mellé 13 évvel később, 1575-ben nyomdát alapított.“ (In: FITZ József, A magyar nyomdászat, 

könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 2. A reformáció korában. Budapest, Akadémiai Kk., 1967, 

260. p) 
98 FRANKOVITH Gergely (1557-1559) orvosdoktor, kora füvészetének ismerője. A könyvnek három 

fennmaradt példányát ismerjük, melyek közül egy az 1557-ben alapított soproni evangélikus líceum (ma: 

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium) könyvtárában, egy példány Budapesten az Egyetemi 

Könyvtárban, valamint egy további példány az ausztriai, burgenlandi Güssingben (´Németújvár`), az 

egykori Batthyány birtokon, a Ferences Rend kolostorának könyvtárában található. Az információ forrása: 

Szála Erzsébet szóbeli közlése. (Vö. MONOK István, A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség 

olvasmányai a XVI-XVII. században. Budapest, Kossuth, 2012.) 
99 FRANKOVITH Gergely, Hasznos és fölötte szikséges könyv az Isten fiainak… testi épületökre. Monyoró-

kerék, Manlius, 1588. (RMNY 532; RMK I 223) 
100 LACKNER Kristóf (1571-1631), eredeti foglalkozása szerint aranyműves volt, így rendelkezett a 

rézmetszés tudásával. (Vö. PATAKY Dénes, A magyar rézmetszés története : a XVI. századtól 1850-ig. 

Budapest, Közoktatási K., 1951, 18. p.) 
101 SZELEPCSÉNYI György (1865-1691), esztergomi érsek, egyházi író; az ellenreformáció fontos 

személyisége. (Vö. https://bit.ly/2GzPID1 – letöltés dátuma: 2018. március 3.)  
102 Szelepcsényi arcképe: Vö. PATAKY, i.m. 22. p. 
103 NÁDASDY Ferenc (1623-1671), főnemes, országbíró, a Wesselényi-féle összeesküvés egyik résztvevője. 
104 A mű teljes címe: Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et primorum 

militantis Ungariae Ducum (Magyarország leghatalmasabb és legdicsőbb királyainak emlékeztető […] 

mauzóleuma). A címlap szerint a nyomdász Mich. & Joh. Fried. Endter. (RMK III. 2254). 

https://bit.ly/2GzPID1


 

 

27 

trónralépéséig, a magyar királyok egész alakos képét.
105

 A metszetek készítőjének nevét 

nem ismerjük.
106

  

 Megjelent az első női rézmetsző is. SCHREFL Anna
107

 az első magyarországi, Budán 

működő rézmetszetes könyvillusztrációkat készítő nő, aki 1783 és 1787 között kilenc 

könyvet illusztrált.
108

 

 A XVIII–XIX. század fordulóján lezárul a könyvnyomtatás első nagy periódusa, az 

1800-as évek elején megkezdődött a könyvelőállítás nagyipari időszaka. 

 Jelen volt a XVII–XVIII. század fordulóján kidolgozott tónusos fametszet az 

illusztrációk készítésének műfajában, de számos rézmetszetes mű is megjelent. A XIX. 

század nagy újdonsága a litográfia volt, mindehhez az acélmetszetes könyvek sokasága 

öntötte el a piacot. Kijelenthetjük, hogy ez a század a könyvillusztráció terén a tömegízlés 

kielégítését szolgálta, kevés igazán igényes illusztrált könyv került nyomtatásra – zsáner 

szövegek zsáner illusztrációval nagy mennyiségben nyomtatva.  

 A XIX. század végén – leginkább angliai, elsősorban William MORRIS
109

 és körének 

hatására – átértelmezték a könyvművészet és az illusztráció fogalmát. A fő követelmény a 

könyv egészére kiterjedő egységes kialakítás volt. JASCHIK Álmosnak
110

 tulajdonítják a 

mondást, miszerint „a kötés a könyv arca”. Összhangot kellett teremteni a kötéstábla, a 

védőborító, az előzéklap, a fejlécek és záródíszek, az önálló díszítő elemek, az iniciálék, és  

nagyon hangsúlyosan a szöveg és az illusztrációk között. Fontos elem volt a jó minőségű 

papír, amelyre egységes tipográfiával nyomtatták a szöveget. Mindez éles ellentétben áll 

akár csak a ZICHY Mihály
111

 illusztrálta munkákkal, ahol a tipográfiával mit sem törődtek, 

az illusztráció és a könyv tartalma egymással nem harmonizált, a kép és a szöveg között 

nem alakult ki művészi egység. Ez a romantika korának egyik jellegzetessége volt, ez ellen 

                                            
105 Mausoleum: ld. (7) számú melléklet. 
106 Mausoleum: Vö. RÓZSA György, A Nádasdy-Mausoleum és Nikolaus Avancini. In: Irodalomtörténeti 

Közlemények, 74(1970), 4. sz., 467. p., valamint MISKOLCZI Noémi, Újabb adatok a Nádasdy 

Mausoleumról. In: Kultúra és Közösség. Művelődéselméleti folyóirat. 10(2006), 1. sz., p. 75-80.  
107 SCHREFL Anna (c.1768-?), a rézmetszőnő halálának dátumát nem ismerjük. (Vö. PATAKY, i.m., 31. p.)  
108 Vö. RÓZSA, 1995, p. 284-295. 
109 MORRIS, William (1834-1896) angol festő, iparművész, építész, író és költő, egy ideig igazgatóként az 

Arts and Crafts Exhibition Sociality munkáját irányította. A művészeti ágak és az alkalmazott művészetek 

közti szakadékok áthidalásán munkálkodott.  

 (Vö. https://bit.ly/2yj9MoC - letöltés dátuma: 2018. március 4.)  
110JASCHIK Álmos (1885-1950) a XX. század polihisztorának tartott művész. Grafikus, festő, iparművész, 

szakíró, művészpedagógus és jelmeztervező volt. Magániskolájából sok ismert művész került ki, többek 

között Kovács Margit keramikusművész is. 

  (Vö. https://bit.ly/2xOZCM6 – letöltés dátuma: 2018. március 4.)  
111 ZICHY Mihály (1827-1906), festő, grafikus, a maga korában Arany, Petőfi, Lermontov, Gogol, és Puskin 

műveinek elismert illusztrátora. (Vö. LÁNDOR Tivadar, Zichy Mihály. In: Művészet, 5(1906), 2. sz., p. 

73-79.) 

https://bit.ly/2yj9MoC
https://bit.ly/2xOZCM6
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is irányult William Morris mozgalma, az Arts and Crafts Movement (´Művészetek és 

Kézművesség Mozgalma`) változtatás iránti törekvése.
112

  

 A XIX–XX. század fordulóján az illusztráló művészek visszatértek a lapdúc, a 

lapmetszés technikájához, a könyvművészet megújítását középkori minták nyomán 

kívánták véghezvinni. Bár Angliában a század végére a morrisi mozgalom kifulladt, 

Magyarországon a XX. század elején NAGY Sándor
113

 és a Gödöllői Művésztelep 

közvetítésével megjelent irányzatuk. Törekvésük a magyar népművészet formakincsére 

támaszkodó magyar szecesszió, a nemzeti művészet megteremtése volt. A művésztelep az 

összművészetet kívánta megvalósítani - a művészet és az iparművészet csaknem 

valamennyi ágával foglalkozott. RUSKIN
114

 nyomán vallották: „az élet minden 

megnyilatkozásának művészi tartalmat kell adni”.
115

  

 A csoport tagja volt KOZMA Lajos,
116

 akinek a Kner nyomda számára készített 

munkáiban, vagy a Nyugat könyvek címlapjain, jelenik meg a gödöllői művésztelep 

irányultsága. A Kner nyomdával a szép magyar könyv megteremtésére tipográfiai 

kísérleteket végeztek. Alaptörekvésük a stílusos, de egyszerű kiállítás, jó papír, és szép 

fekete nyomtatás. A könyveket fametszetek és barokk könyvdíszek ékesítették. Az 

illusztrációk nem pusztán a könyv díszítésére szolgáltak, törekvésük szerint annak a 

tartalomból kellett fakadnia. A szöveg gondolatmenetét, hangsúlyait, logikai felépítését 

kellett követnie, a szöveg erősítését, alátámasztását hivatott szolgálni. Mint látható, a 

Magyarországon a húszas évekig uralkodó rézkarc és rézmetszet kora ezzel lehanyatlott, a 

könyvillusztrációk terén a fametszet váltotta fel azt, és ezzel egyidejűleg a szép kiállítású, 

minőségi tartalommal bíró könyv vált fontossá. Ez a felfogás a vidéki, kis, újonnan 

alapított nyomdáknál, mint Gyomán a Kner, Békéscsabán a Tevan nyomdánál vagy a 

Budapesten működő Amicus kiadónál érzékelhető leginkább.  

 „Az utolsó évszázadban tehát úgy helyreállt a rend, a betűk fegyelme, aránya, 

összhangja, szerkezete, minden jó tipográfiai tulajdonság a könyvnyomtatásban, hogy ma 

már nem kell félni azoktól az átkozott illusztrációktól.“ – írja NÁDAI Pál
117

 1930-ban a 

Magyar Bibliofiliai Társaság évkönyvében.
118

  

                                            
112 William MORRIS és az Arts and Crafts Movement-ről Magyarországon az elsők között számolt be MELLER 

Simon (1875-1949) művészettörténész, aki 1901 és 1949 között Szépművészeti Múzeum munkatársa volt. 

Az írása: A modern művészi ipar. In: A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 35(1901), 5. sz., p. 

249-272. 
113 NAGY Sándor (1869–1950) magyar festő és grafikus, könyvillusztrátor, a Gödöllői Művésztelep, a magyar 

szecesszió szellemében megvalósított egyetlen szervezett társulás egyik alapítója. Irodalmi érdeklődése 

vitte a könyvillusztrálás felé, Ady felkérésére illusztrálta a költő 1906-ban megjelent Új versek című 

kötetét. (Vö. https://bit.ly/2Zp0yDi - letöltés dátuma: 2018. március 4.) letöltés dátuma: 2018. március 4.) 
114 RUSKIN, John (1819-1900), angol művészeti író, festő és esztéta. 

  (Vö. https://bit.ly/2ynWLdw – letöltés dátuma: 2018. március 4.) 
115 Vö. GELLÉR Katalin, Nagy Sándor. Budapest, Corvina K., 1978. 
116 KOZMA (született Fuchs) Lajos (1884-1947), iparművész, grafikus, építész és belsőépítész. 

 (Vö. https://bit.ly/2ZjXDvs – letöltés dátuma: 2018. március 4.)  
117 NÁDAI Pál (1881-1945), művészeti író, újságíró 
118 NÁDAI Pál, A könyvillusztráció technikája és szelleme. In: A Magyar Bibliofil Társaság évkönyve 2. 

1929-1930. Budapest, M. Bibliofil Társ., (Hungária Hirlapnyomda R.-T.), 1931, 5. p. 

https://bit.ly/2Zp0yDi
https://bit.ly/2ynWLdw
https://bit.ly/2ZjXDvs
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6. Divéky József, a levélíró, és Arthur Roessler,  

 a levelek címzettjének életrajza – az első réteg 
 

A két alább következő életrajz felvázolását alapvető fontosságúnak tartjuk ahhoz, hogy a 

disszertáció egyik központi kérdését, Divéky József társadalmi és művészi kapcsolatainak 

hálóját értelmezni tudjuk. Divéky esetében különösen fontosnak tartjuk egy pontos életrajz 

elkészítését, hiszen ez adja a disszertáció „első rétegét“, ráadásul a forrásokban erre 

vonatkozóan számos pontatlanságot, tévedést találunk. Az életrajz lexikonszócikkek, 

nekrológok alapján készült, kiegészítve a MOME levéltárában fellelhető irattári anyaggal. 

Valamennyi, Divéky személyére vonatkozó fellelhető információt igyekeztünk itt 

összegyűjteni – ellentétben Arthur Roessler életrajzával, ahol nem volt szempont a 

teljesség, hiszen nem az ő tevékenységével foglalkozunk. Arthur Roessler személyének 

fontossága Divéky József életében a levelekből tűnik majd ki. 

 

6.1 Divéky József életrajza 

 

Divéky József 1887. szeptember 28-án a Pest megyei Farmoson született, a tápiószelei 

katolikus plébánia anyakönyve szerint a keresztségben a József Zsigmond Mihály
119

 nevet 

kapta. 

 Apja, a szigetvári születésű idősebb Divéky József (1856–1922) Veszprémben három 

gimnáziumi és két kereskedelmi iskolai osztályt végzett, majd tizenhét éves korában 

önként lépett a császári és királyi hadsereg szolgálatába. 1886-ban feleségül vette Petrás 

Ilonát, nemes Petrás Ferenc gazdatiszt és Kelemen Franciska lányát. 

 Házasságukból egyetlen gyermek született, Divéky József, a későbbi grafikus 

művész.
120

  

 Idősebb Divéky József 1888-ig a hadseregben különféle feladatokat látott el, míg 

1888. decemberében a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztériumban irodatiszti 

posztot kapott.
121

 Magyar anyanyelvén kívűl beszélt németül, így 1893-ban megpályázott 

egy, a császári kabinetirodában megüresedett kabineti lajstromozó tiszti állást.  

                                            
119 Forrás: Farmos plébánosának szóbeli közlése (2014. május), valamint: https://bit.ly/2XV7RRl – letöltés 

dátuma: 2016. május 20. 
120 Divéky Franciska, a művész unokájának közlése alapján. 
121 „A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister: Divéky József igazolványnyal biró altisztet — 

ideiglenes minőségben — ministeri irodatisztté nevezte ki.“  

 (Forrás: Budapesti Közlöny, 22(1888), 285. sz., 1888. december 8., 1.p.) 

https://bit.ly/2XV7RRl
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A pályázathoz csatolt tizenkét eredeti mellékletből
122

 számos, a családra vonatkozó 

információra derül fény. Nyitra megyei nemesi családból származott, apja, a legidősebb 

ismert Divéky József negyven éven át adóhivatali ellenőrként szolgált, három fia és egy 

lánya volt. 

 Idősebb Divéky József elnyerte a megpályázott bécsi kabinetirodai állást, így 1893. 

június végével megszüntette a hétszáz forintnyi évi fizetéssel, háromszáz forintnyi 

lakpénzzel és százöt forint lakpénz pótlékkal járó minisztériumi irodatiszti állását,
123

 a 

család feladta a Budapest VII. kerületi Rottenbiller u. 36.
124

 szám alatti lakásukat, és 

Bécsbe költözött.  

 A gyermek Divéky tanulmányait egy bécsi iskolában kezdte. Az elemi iskola után 

mindössze öt és fél évet végzett gimnáziumban, majd egy évig tanult az un. Strehblow-

ban.
125

 Mindezt Divékynek, a bécsi Képzőművészeti Akadémia
126

 archívumában fellelt 

anyakönyvi lapjáról
127

 tudjuk. Ebből tudható az is, hogy 1905 őszén felvételt nyert az 

Akadémia általános festőiskolájába (´Allgemeine Malerschule`). Az 1905-ös téli és az 

1906. évre a tavaszi és téli félévre is kifizette a tandíjat, később azonban anyagi gondjai 

lehettek, ugyanis a tandíj be nem fizetése miatt törölték azonban a hallgatók közül. A 

széljegyzet szerint májusban engedélyt kapott az újrafelvételhez. Ez volt az utolsó féléve 

az Akadémián. Vizsgákat csupán egy félévben tett le. 1906. július 3-án került bejegyzésre, 

miszerint érdemjegyei: természet utáni fejrajz 4, kompozíció 3–2, szorgalom 2, haladás 3. 

Ezidőtájt az Akadémián a legjobb érdemjegy az 1-es, a legrosszabb az 5-ös jegy volt. A 

Divékyre vonatkozó adatokat Christian GRIEPENKERL
128 

professzor jegyezte a lapra. 

                                            
122 Forrás: ÖStA HHStA KA Dir. Akten 1893-3 (Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség – Ungarische 

Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minoritenplatz 1, A-1010 Wien). 
123 Forrás: ÖStA HHStA KA Dir. Akten 1893-3 (Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség – Ungarische 

Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minoritenplatz 1, A-1010 Wien). Ellentmondó 

adatok: a „Tartozási kivonat“-on 300 forint lakpénz szerepel, míg ugyanabból az időből a „A szolgálat 

részletezése“ adatlapon csupán 200 forint áll.  
124Forrás: Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 7(1891-1892), 6. rész. Lak-jegyzék, 487. p.  

 Online: https://bit.ly/2XV8F8P - letöltés dátuma: 2016. augusztus 13. 
125 Hivatalos neve: "Münchner Zeichen- und Malschule H. Strehblow, Wien", később: "Kunstschule 

Strehblow". Az 1889-ben Heinrich STREHBLOW (1862-1915) üvegművész, festő és könyvillusztrátor 

alapította első olyan magán művészeti iskola, amelyet nők is látogathattak. Az osztrák oktatási 

minisztérium koncessziójával bíró és Bécs városa által szubvencionált iskola Bécsben, az Annagasse 3. 
alatt működött. Az 1900-as év körül számos később jelentős művész látogatta, kitűnő alapképzést 

nyújtottak. (Vö. STIEGLITZ, Olga (et al.), Der Bildhauer Richard Kauffungen (1854-1942), zwischen 

Ringstrasse, Künstlerhaus und Frauenkunstschule. Frankfurt, Lang, 2008, 138. p.) 
126 Mai nevén: Akademie der bildenden Künste Wien. 
127 ld. (8) sz. melléklet. 
128 GRIEPENKERL, Christian (1839-1916) német-osztrák festő, a bécsi Képzőművészeti Akadémia 

professzora. Bár számos nagyszerű festő mestere volt, mégis egy nem tanítvány által lett igazán 

emlékezetes. Ő az a professzor, aki Hitler 1907-ben benyújtott felvételi próbarajzait a következőképpen 

ítélte meg: „Probez. ungenügend. Wenig Köpfe“ (´Próbarajz elégtelen. Kevés fej.`). Ennek 

következményeként utasították el 1908-ban Hitler felvételi kérelmét.  

 (Vö: https://bit.ly/2LTtI9o – letöltés dátuma: 2016. szeptember 20.) 

https://bit.ly/2XV8F8P
https://bit.ly/2LTtI9o
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Ugyanezekben az években, 1906 és 1908 között Egon SCHIELE is Griepenkerl tanítványa 

volt az Akadémián. 

 Divéky ekkortájt a szüleivel élt Bécs XVI. kerületében a Gaullachergasse 1. alatt.
129

 

A következő félévben, 1907 októberében a K. K. Kunstgewerbeschule in Wien
130

 

hallgatóinak sorában tűnik fel. A Kunstgewerbeschule, azaz az Iparművészeti Iskola rajz- 

és festészeti szakára, Berthold LÖFFLER
131 

osztályába nyert felvételt. Ez volt Löffler első 

osztálya, hivatalos nevén Fachklasse für Malerei und die Werkstätte für Druckverfahren, 

magyarul Festészeti szakosztály és a nyomtatási eljárások műhelye. Az 1907-ben indult 

osztály tizenöt hallgatója közül három nevet mindmáig emlegetnek: Oskar KOKOSCHKA
132

, 

Elsa OELTJEN-KASIMIR
133

 és Josef von DIVÉKY, azaz Divéky József nevét. Löffler híres 

tanítványa volt még 1922 és 1926 között Joseph BINDER
134

 alkalmazott grafikus, 

plakáttervező is. 

 Divéky ebben az osztályban találkozott azzal az Erich SCHMALEvel,
135

 aki 1949-ben 

– negyven év múltával – a Kunst ins Volk 11–12. számában
136

 oly elismerően írt az egykori 

diáktárs munkájáról. 

 A Nationale-ban rendes hallgatóként tüntetik fel Divékyt. A korabeli, mai szemmel 

kicsit tekervényesnek tűnő szóhasználattal felvetett kérdésre, miszerint: a foglalkozás, 

amire a tanuló tanulmányaiban törekedik, a következő válasz áll, illusztrátor. Tehát már 

húsz éves korában megfogalmazódott benne, hogy illusztrálással kíván foglalkozni, az 

ehhez szükséges tudás elsajátítása irányába indult el. Ekkor szülei Bécs XIII. kerületében, 

a Freyenthurmgasse 18. alatt laktak,
137

 ám a grafikus előbb a VII. kerületi Lindengasse 1a, 

                                            
129 Lakcímük a Divéky Józsefről a Képzőművészeti Akadémián kiállított személyi lapról származik. 
130 A Kunstgewerbeschulé-t 1867-ben alapította az Österreichisches Museum für Kunst und Industrie 

(´Osztrák Művészeti és Ipari Múzeum`). Olyan híres tanárok, mint az alapítás ötletének atyja, Rudolf 

Eitelberger (1817–1885) művészettörténész, Josef Hoffmann, Koloman Moser és Alfred Roller művészek 

szereztek az intézménynek tekintélyt. 1941–1945 között „Reichshochschule für angewandte Kunst" 

(´Birodalmi Iparművészet Főiskolája`)néven működött, 1948-ban átvette az osztrák állam, és akadémiaként 

működtette. 1970-től Hochschule = főiskola, majd 1998-tól mindmáig „Universität für angewandte Kunst 

Wien” (´Bécsi Iparművészeti Egyetem`) néven működik.  

 (Vö. https://bit.ly/2JzenJM letöltés dátuma - letöltés dátuma: 2016. szeptember 20.) 
131 LÖFFLER, Bertold (Berthold) (1874–1960), osztrák történelmi és freskó festő, grafikus és formatervező. A 

bécsi Kunstgewerbeschule-ban 1888–1890 között Franz Matsch és Koloman Moser tanítványa volt. 1905-

ben alapította a „Wiener Keramik“ műhelyt. 1907-től a Kunstgewerbeschule tanára, 1909-től professzora.  
132 KOKOSCHKA, Oskar (1886–1980) osztrák expresszionista festő, grafikus, drámaíró és költő 
133 OELTJEN-KASIMIR, Elsa (1887-1944), szlovéniai származású szobrász és festő 
134 BINDER, Joseph (1898–1974) osztrák grafikus. 1934-től az USA-ban oktatott, majd 1938-ban végleg New 

Yorkba emigrált. 
135 SCHMALE-WALTER, Erich (1886–1964), bécsi grafikus, illusztrátor és újságíró. Publikációit általában 

Erich SCHMALE  néven jegyezte. 
136 Erich SCHMALE: Sechs „Faust“-Impressionenen von Josef v. Divéky. In: Kunst ins Volk, 1949. 11–12. sz. 
137 Forrás: Lakcímük a korabeli lakcím-nyilvántartóból származik.  

 Online: https://bit.ly/2JAyGGx – letöltés dátuma: 2017. március 10.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kokoschka
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elsa_Oeltjen-Kasimir&action=edit&redlink=1
https://bit.ly/2JzenJM
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kokoschka
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elsa_Oeltjen-Kasimir&action=edit&redlink=1
https://bit.ly/2JAyGGx
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majd a Mariahilferstrasse 56. alatti lakcímmel szerepel. Eszerint 1907-ben, 20 évesen 

elköltözött szüleitől.  

 A széljegyzet – feltételezzük – magyar állampolgárságát, veszprémi illetőségét 

igazolja.
138

 Ez számunkra nehezen követhető, mivel semmi nyom nem utal arra, hogy 

korábban Veszprémben élt volna a család – bár apja, mint már tudjuk, oda járt 

gimnáziumba. 

 Divéky József az 1907-1908-as tanévben számos tantárgyat vett fel, de nem 

teljesítette valamennyit. A főszakot teljesítette, de a felvett Projektionslehre, 

Schattenlehre, Perspektive, azaz vetítés- és árnyéktan valamint perspektíva tárgyakat nem 

látogatta, nem is vizsgázott ezekből. Ugyanígy nem teljesítette a csendélet tantárgyat sem. 

Művészettörténetből elégségest kapott, míg általános akt rajzból kitűnőre vizsgázott. A 

megjegyzés rovatban az szerepel, hogy természet utáni tanulmányokat készített, plakátot, 

illusztrációt, címkéket és levelezőlapokat tervezett, valamint kosztümképeket rajzolt. 

Az 1908-1909-es tanévre is rendes tanulóként jelentkezett be. Kitűzött célként itt már a 

festő pálya áll. Lakhelye továbbra is a bécsi Mariahilferstrasse 56.  

A Nationale szerint az 1909–1910-es tanévben is rendes tanuló, és célja a festészet 

elsajátítása volt.  

 Az 1867-ben alapított Kunstgewerbeschule harminc éves működése után olyan 

reformokat vezettek be, amelyek a kontinens egyik leghaladóbb művészeti iskolájává 

tették az intézményt. Ebben jelentős szerepe volt Otto WAGNERnek,
139

 aki a bécsi 

Akademie der bildenden Künste professzoraként az iskola kuratóriumának is tagja volt, és 

meggyőződéses híve annak a gondolatnak, hogy a művészetet a kézművesség területén is 

támogatni és fejleszteni kell. Ennek érdekében olyan tanárokat foglalkoztattak, akik ennek 

a szellemnek a hívei voltak, így egy egész generációt cseréltek le „szecesszionistára“.
140

 

Olyan mestereket kerestek, akik egy modern, haladó típus képviselői voltak, akik számára 

a használati stílus vagy a konstruktív elv jelentése tartalommal telített volt. Ez a szellem 

vonzóvá tette az iskolát, és a Monarchia legkülönbözőbb népeinek tehetséges képviselői 

kérték felvételüket.  

 

 

                                            
138 Ld. (9) sz. melléklet. 
139 WAGNER, Otto Koloman (1841-1918) osztrák építész.  

 (Vö. https://bit.ly/2s1RLtP - letöltés dátuma: 2018. szeptember 20.)  
140 A szecesszió szó (jelentése: kivonulás) - inkább utal egy művészeti irányzatra, világképre, mint egységes 

stílusra. 

https://bit.ly/2s1RLtP
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 A hallgatók korán, akár tanulmányaik alatt, akár közvetlenül annak befejezése után 

bekapcsolódhattak a Wiener Werkstätte
141

 munkájába. Így került a Wiener Werkstätte 

mindmáig jelentős képeslap sorozatának alkotói közé Divéky József is. Törzslapjára 

bejegyzésre került, hogy három hónapot a Wiener Werkstätté-nek dolgozott. Meglehet, 

hogy hivatalosan csupán ilyen rövid ideig foglalkoztatták, ám a valóságban 1908 és 1912 

között legalább ötvennyolc képeslapot készített a Wiener Werkstättének.
142

 A Divéky 

József által készített képeslapokat témájuk szerint több csoportba sorolhatjuk: voltak 

Ferenc József uralkodásának 60. évfordulóját köszöntő lapok, karácsonyi, húsvéti, illetve 

egyéb alkalmakra üdvözlőlapok, városképek, mesefigurák, divatképek, és a Kaulitz-

babák.
143

  

 1907-ben a Wiener Werkstätte kiadásában jelent meg egy mindössze 8 oldalas,  

17,5×17,5 cm nagyságú könyvecske, címe: Theater und Kabarett Fledermaus : Wien, 

Kärntnerstrasse 33.
144

 A Kunstgewerbeschule diákjainak és tanárainak közös munkája volt 

ez, a borító elkészítését Divéky Józsefre bízták. Ismereteink szerint ez volt az első általa 

készített könyvborító.  

 Ugyanebben az évben készített a Fledermausnak egy programfüzet-borítót. A bécsi 

MAK
145

 gyűjteményében található tervrajz mérete 20×32 cm, vegyes technika: akvarell, 

tus, fedőfesték kartonon. Üzleti névjegyet készített 1910-ben Leopold Tritsch 

fényképésznek, mérete 12,2×20,2 cm.
 
 

                                            
141 Az 1897-ben egyesületként alapított Wiener Secession-ból (Bécsi Szecesszió) vált ki 1903-ban Koloman 

Moser és Josef Hoffmann vezetésével a művészi igényességű ipar támogatására a Wiener Werkstätte (Bécsi 

Műhely). Első elnöke 1897 és 1899 között Gustav Klimt volt. Alapító tagjai közül számos a 
Kunstgewerbeschule professzora volt, akik szorgalmazták a diákok bevonását a Műhely munkájába. 1908-

tól bízták meg a tagokat képeslapok készítésével. A Wiener Werkstätte működése során (1908–1932) 

hatvankét ismert, és néhány azonosítatlan művész 1.012 rajzát nyomtatták ki. A példányszám 200 és 7.000 

között mozgott. A képeslapokat számozták. A társaság készletét anyagi nehézségei következményeként 

1932-ben elárverezték (Vö. MRAZEK, Wilhelm, Künstlerpostkarten aus der Wiener Werkstätte (1908–

1915). Salzburg, Galerie Welz, 1977, valamint DG [GREGORI, Daniela], Gebrauchsgraphik der Wiener 

Werkstätte. In: BRANDSTÄTTER, Christian [et al.], Wien 1900. Wien, Brandstätter, 2018, p. 172–187). 
142 Ld. (2). melléklet. 
143 KAULITZ, Marion (1865–1948), a braunschweigi születésű grófnő, portréfestő és gyerekkönyvillusztrátor a 

XX. század elején jelentősen megváltoztatta a babák megjelenését: létrehozott egy festők, szobrászok, 

mintakészítők és más képzőművészek alkotta művészkört, és addig nem ismert, természethű megjelenésű 
művész-babákat terveztek és készítettek – a finoman kidolgozott arcoktól a teljes ruházaton át, egészen a 

cipőkig. 1908-ban a müncheni Tietz áruházban rendezett babakiállításon óriási sikert arattak a mindaddig 

ismeretlen, élethű játékszerek. A híres Kaulitz-babák a mai napig keresett, értékes (és drága) gyűjtési 

tárgyak. Mindemellett az I. világháború alatt bábszínházat alapított, ahol a mesejátékokon túl háborús 

történeteket is bemutattak. (Vö. MEINTS, Tobias: Highlights der Frühjahrsauktion von Poestgens. In: 

Puppen und Spielzeug, 2018, 2. sz., 68. p.  Online: https://bit.ly/32zVDBs – letöltés dátuma: 2018. április. 

20.) 
144 Fledermaus: Vö. DG [GREGORI, Daniela]: Kabarett Fledermaus. In: BRANDSTÄTTER, Christian [et al.], 

Wien 1900. Wien, Brandstätter, 2018, p. 154–161. 
145 MAK: Museum für angewandte Kunst Wien (´Iparművészeti Múzeum Bécs`), 

https://bit.ly/2T3dkn3 - letöltés dátuma: 2018. április. 20.)  

https://bit.ly/32zVDBs
https://bit.ly/2T3dkn3
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 1908-ban a Wiener Werkstätte keretein belül a bécsi Fledermaus mulató számára 

dominó figurákat tervezett. A tervrajzok ugyancsak a MAK gyűjteményében találhatóak, 

27,5×25,5 cm nagyságú papír alapon akvarell, tus, ceruzarajzok (vegyes technika).
 
 

 Levélpapírt és borítékot tervezett – szintén a Wiener Werkstätte megbízásából – a 

Falter című havilapnak. 

 Az ex libris készítés technikájával is ezidőtájt ismerkedett meg. A 

Kunstgewerbeschule rendszeresen írt ki ex libris pályázatot – ezzel is motiválva a 

hallgatókat arra, hogy foglalkozzanak a műfajjal. Az Österreichisches Jahrbuch für 

Exlibris und Gebrauchsgraphik 1910-es kötetében Alfred ROLLER
146

 számol be arról a von 

BRÜCKE
147

 által szponzorált pályázatról, amelynek tizenöt kiválasztott, nyertes rézkarca 

készítőinek sorában ott találjuk a fődíj nyertese, Franz RENNER
148

 mellett Divéky Józsefet 

is. Divéky élete végéig foglalkozott ex libris készítéssel. Ex libriseinek pontos száma 

ismeretlen.
149

 A kisgrafika számos más műfajával is megismerkedett itt, még borcímkét is 

készített. 

 Ugyancsak a Wiener Werkstätte szárnyai alatt kezdett fémmunkával is foglalkozni, 

melyre példa a bécsi MAK anyagában található fénykép Divéky József 1911-ben tervezett 

és a Wiener Werkstätte által kivitelezett 20,7×8,9 cm méretű fém Akt-Figur reliefjéről. 

 Az 1910 őszén megrendezett Österreichische Kunstgewerbeausstellung im Museum 

für Kunst und Industrie – azaz ´Osztrák Iparművészeti Kiállítás a Művészeti és Ipari 

Múzeumban` téli tárlatáról tudósított Arthur Roessler az Arbeiter-Zeitung 1910. november 

16-i számában,
150

 ahol kiemeli a Brüder Rosenbaum kiadó ízléses kiadványait, a tervezők 

között Josef Hofmann (sic!) és Koloman Moser mellett Divéky Józsefet is név szerint 

említi. 

 1911. december 23-án a Sport und Salon: Illustrierte Zeitschrift für die vornehme 

Welt, egy Bécsben és Budapesten megjelenő társasági lap, a császári udvar színes hírei 

után dicsérőleg ír az ugyancsak a Brüder Rosenbaum kiadónál megjelent Neuwiener 

Almanach című könyvről, melyet jó szívvel ajánl a hölgyeknek, akik benne – a teljesség 

                                            
146 ROLLER, Alfred (1864–1935), osztrák festő és grafikus. A Secession egyik alapító tagja, 1899-től a 

Kunstgewerbeschule tanára. Tevékenysége szorosan kötődött a színházhoz, kezdetben jelmezt és díszletet 

is tervezett a Fledermaus számára.  

 (Vö. https://bit.ly/2LYGfbU – letöltés dátuma: 2017. április 20.) 
147 BRÜCKE, von: személyét illetően nem jutottunk további forráshoz. 
148 RENNER, Josef Franz (1886–1957), Koloman Moser festészeti osztályának hallgatója a Kunstgewerbe-

schulén. (Vö. https://bit.ly/2Sl4zFK – letöltés dátuma 2017. október 10.) 
149 (10) sz. melléklet: Arthur Roessler számára készített ex librise, (11) sz. melléklet: a Kner Imre számára 

készített ex libris.  
150 A.R-r. [Arthur ROESSLER], Österreichisches Kunstgewerbe. Ausstellung im Museum für Kunst und 

Industrie. In: Arbeiter Zeitung, 22(1910), 315. sz., 2.p. 

https://bit.ly/2LYGfbU
https://bit.ly/2Sl4zFK
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igénye nélkül – Rainer Maria Rilke és Arthur Roessler írásai mellett Gustav Klimt, Oskar 

Kokoschka és Divéky József illusztrációiban gyönyörködhetnek. A cikk írója DR. M. ST. 

akronímával jegyzi magát, nem tudni, ki bújt meg mögötte.
151

 

 Sikeres kezdés után 1911-ben Divéky József ismét lakhelyet változtatott. 

Visszaköltözött a VII. kerületi Lindengassébe, de ezúttal a 3-as szám alatt lakott. 

Ezekben az években ismerkedett meg Bécsben Jeanne (Johanna) Burgerrel, a későbbi 

feleségével.
152

 Első gyermekük, Helene
153

 Zürichben született 1912. március 26-án, aki 

később a zürichi Gewerbeschulét, majd a bécsi Kunstgewerbeschulét látogatta, 

fémszobrász, aranyműves lett. Második gyermekük Viktor is Svájcban született, Weesen 

am Walensee-ben, 1920. április 10-én. Tanult szakmája a gépészeti műszaki rajz volt, de 

Zürichben önálló grafikus- és fotográfusként tevékenykedett.
154

 

 CSATKAI
155

 Endre szerint
156

 Divéky József a katonaság elől menekülve hagyta el 

Ausztriát. 1911-ben majdani feleségével Zürichbe költözött, a J. E. WOLFENSBERGER
157

 

cégnél vállalt munkát. Ebben az 1909-ben alapított, és turisztikai plakátairól híres 

nyomdában sajátította el a kőrajz technikáját. Ez a műhely is jó iskola volt számára. 

 Valamennyi fellelhető forrás arról számol be, hogy Divéky József 1912 és 1914 

között Brüsszelben élt. 1912 áprilisában költözhetett Brüsszelbe, 1913 februárjától 1914 

májusáig levelei keletkezésének helyéül Uccle-t
158

 jelöli meg.  

 

 

 

 

 

                                            
151 Sport und Salon, 14(1911), 52. sz., 13. p. 
152 A család közlése szerint 1910-ben vagy 1911-ben Bécsben házasodtak össze. Ugyancsak a család közlése, 

hogy felesége, Hansi (ahogy a családban becézték – Divéky József családi beceneve Jupp volt), szintén 

ügyesen rajzolt. Elsősorban virágmotívumok festésével és porcelánfestészettel foglalkozott. 
153 Helene DIVÉKY (1912–1982). 

 Forrás: https://bit.ly/2YemzaA - letöltés dátuma 2016. október 10., valamint Franziska Dettling-Divéky, 
Divéky József unokájának közlése nyomán. 

154 Viktor DIVÉKY (1920-1982) – lányának, Franziska Dettling-Divékynek közlése alapján. 
155 CSATKAI Endre (1896-1970), soproni múzeumigazgató, művészettörténész, zenetörténész, helytörténész.  

(Vö. https://bit.ly/2xTN9H7 – letöltés dátuma: 2016. november 27.)  
156 CSATKAI Endre, Divéky József 1887- 1951. In: Soproni Szemle, 17(1963.), 2. sz., p. 186–190. 
157 A művészet iránt érdeklődő Johann Edwin WOLFENSBERGER (1873-1944) 1902-től foglalkozott művészi 

igényű kőnyomatos plakátok készítésével. Kezdetben Zürichben a Gessnerallee-n volt a nyomdája, majd 

1910-ben új helyen, de ugyancsak Zürichben, a Bederstrasse 109. alatt nyitotta meg nyomdáját és 

művészeti galériáját. Bár már nem ezen a helyen, de mindmáig működik és a család birtokában van a 

nyomda. (Forrás: https://bit.ly/2JHhZYY – letöltés dátuma: 2016.október 17.) 
158 Brüsszel egyik elegáns – és drága – kerülete. 

https://bit.ly/2YemzaA
https://bit.ly/2xTN9H7
https://bit.ly/2JHhZYY
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 A müncheni Saxonia Galéria honlapján
159

 2008-ban még az volt olvasható, hogy a 

művész 1912-ben a brüsszeli La maison des arts decoratifs
160

 grafikai részlegének 

művészeti vezetésére kapott meghívást, és a rézkarccal foglalkozott. Bizonyított tény, hogy 

Brüsszelben a rézkarc technikájával ismerkedett, mi több, gyors sikerekre tett szert. Arthur 

Roessler egy 1912-ben megjelent írásában
161

 is említi, hogy Divéky József a La maison 

hívására költözött Brüsszelbe. Roessler ebben az írásában felsorolja azt is, hogy az 

alkalmazott grafika mely ágaival foglalkozott már – és sikeresen – Divéky: képeslapok, 

üdvözlőlapok, üzleti- és menükártyák, levélpapír fejlécek, ex librisek, díszlécek, vinyetták, 

címkék, plakettek, védőlap-minták terve, divattervek, könyvillusztrációk, naptár-rajzok, 

művészi tervezésű hirdetések. Mindezen túl még hattyú-legyezőket is festett, a Wiener 

Werkstätte számára pedig elefántcsontlapocskákra miniaturákat készített, ékszerészeknek 

dísztárgyakat tervezett, szövőknek mintákat, vicclapoknak karikatúrát rajzolt, és portrékat 

is készített, amelyeket egyenesen a litókőre rajzolt.  

 Ebben a két Brüszelben töltött évében sikerült részben megvalósítania régi vágyát: 

egy kis belga művészcsoport által működtetett bábszínház számára tervezett figurákat, 

rajzolta a díszleteket, tervezte a figurák ruháit. Átvette a közreműködő faszobrász feladatát 

is. A visszaemlékezések szerint kitűnően mozgó, nagy kifejezőerejű arccal és kezekkel 

bíró figurákat faragott. Vágya egy saját bábszínház létrehozása volt, ahol Pergolesi és 

Mozart kis operáit mutatták volna be – de ez a terve nem valósult meg, belebukott a 

vállalkozásba.
162

 

 Mindeközben kapcsolatban állt már az alkalmazott grafika és a képzőművészet 

magyarországi képviselőivel is. Részt vett az 1914. évi müncheni kiállításon
163

 a magyar 

                                            
159 Forrás: https://bit.ly/2O1dA8J - letöltés dátuma: 2008. április 8. – 2016. november 27-én nem érhető el a 

keresett információ, megváltoztatták a honlap tartalmát. 
160 Ma már nehéz ennek az intézménynek nyomára bukkanni, de létezésére és Divéky Józseffel történő 

együttműködésére bizonyíték, hogy a Pierre Bergé & associés 2011. szeptember 19-én aukcionált egy 

Divéky József által a La maison des arts decoratifs számára készített plakátot. A plakát szövegéből derül 

ki, hogy Brüsszelben, a királyi palota közvetlen szomszédságában, a Rue de Namur 9. alatt működtek. Ezen 

a címen ma nem más, mint egy fodrász működik. A plakátot 10-20 € áron kiáltották ki és 1600 €-ért ütötték 

le. (Forrás: https://bit.ly/2JDql57 – letöltés dátuma: 2016. október 17.) 
161 ROESSLER, Arthur, Josef von Divéky – Brüssel. In: Deutsche Kunst und Dekoration : illustr. Monatshefte 

für moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungs-Kunst u. Künstlerische Frauen-Arbeiten. 30(1912), 7. 

sz., p. 265–268. 
162 Nem kizárható, hogy a Wiener Werkstättenél együtt töltött évek alatt Richard TESCHNER (1879–1948), 

csehországi származású sokoldalú képzőművész - bábszínház iránti szenvedélye gyakorolt olyan erős hatást 

Divéky Józsefre. Teschnernek sikerült megvalósítania álmát – felesége vagyonának köszönhetően. (Forrás: 

ROESSLER, Arthur, Richard Teschner. Wien, 1947, Gerlach & Wiedling, valamint: KOHN, Hannah, Richard 

Teschners Figurenspiel als Spiegel des Zeitgeistes einer Epoche. Diplomarbeit. Universität Wien, Theater-, 

Film- und Medienwissenschaft, 2012). 
163 1914. évi müncheni kiállítás: ´Münchener Jahres-Ausstellung 1914 im Königlichen Glaspalast. 1. Juni bis 

Ende Oktober. (Vö. ROHE, Maximilian Karl, Die Jahresausstellung 1914 im Münchner Glaspalast. In: Die 

Kunst für alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, 30(1914–1915), 3–4. sz., p. 55–64.) 

https://bit.ly/2O1dA8J
https://bit.ly/2JDql57
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csoport tagjaként - ezzel Magyarországon is felfigyeltek művészi tevékenységére. 1914-

ben a Művészet című lapban Somogyi József
164

 így ír:  

 „A magyar eredetű, Wienben tanult és Belgiumban élő Divéky József három 

nagyobbméretű rézkarcot állított ki, amelyek a wieni művészet külsőségeit árulják el 

ugyan, de felépítésükben – konstrukciójukban határozottan magyarosak, valami ősi – el 

nem használt – kultiválatlan erő párosul a wieniek könnyed eleganciájával. Erre a 

kivételesen nagy művészre nekünk magyaroknak gondot kellene fordítanunk!“
165

 

 Kner Imrével 1913-ban, a Szent-György-Céh ex libris kiállítása kapcsán kerültek 

ismeretségbe. Divéky József készítette a kiállítás katalógusának címlapját, ezzel hívta fel 

magára Kner figyelmét. Ezek után 1914 júniusában Kner felkereste Brüsszelben Divéky 

Józsefet, hogy az esetleges együttműködésről beszéljenek.   

 „1914 körül készíthette első báli meghívó-terveit, 1916-ban illusztrált először: 

Balázs Béla Lélek a háborúban című könyvét. Legjobb illusztrátori teljesítménye az 1917-

ben megjelent misztikus novellák két kötete. Divéky azonban több volt illusztrátornál: 

kitűnő ízlésű és technikai jártasságú könyvtervező is. Sokáig élt Ausztriában és Svájcban, 

ahol alkalmazott grafikusként a nyomdákkal érintkezve, nagy technikai tapasztalatra tett 

szert. Az említett két novelláskönyv színes papírra készült kötésterve mesterien megrajzolt, 

lendületes, ízléses grafika. Legszebb kötéstervét Byron Mazeppájához készíti 1917-ben: a 

kis könyv újszerű, puha fedelű papírkötésben jelent meg. Tipográfiai jártasságát tanúsítja 

egy 1917. évi kiadású, kartonfedelű verskötet kitűnő betűrajzos borítója is. 1918 után már 

nem tervez könyvet Kneréknek, de más nyomtatványok létrehozásában továbbra is 

közreműködik.“
166

 

Ex libris művészetéért az 1914-ben Lipcsében megrendezett Bugra
167

 aranyéremmel 

tüntette ki. 

                                            
164

 SOMOGYI József szerzőt nem sikerült azonosítanunk. 
165 SOMOGYI József: A müncheni magyar kiállítások. In: Művészet, 13(1914), 6. sz., p. 327–332. 
166 HAIMANN György: A Kner család és a magyar könyvművészet 1882-1944. Budapest, Corvina, 1979, p. 

20–21. 
167 Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. (´Nemzetközi Könyvmíves és Grafikai 

Kiállítás`) A német Könyvmíves Egyesület (´Deutscher Buchgewerbeverein`) rendezvénye 1914. május 6. 

és október 18. között Max Seliger (1865–1920) német festő és iparművész ötlete nyomán került 

megrendezésre. Németországot 2300 cég képviselte, huszonkét további ország vett részt a kiállításon. A 

könyv körül forgott minden, annak előállítása, az ehhez szükséges nyersanyagok és gépek, valamint a 

grafika művészete. A legkiemelkedőbb munkákat éremmel díjazták. Olyan kitűnő művészek részesültek 

kitüntetésben, mint Max Klinger, Edvard Munch, Käthe Kollwitz vagy Gustav Klimt – és Divéky József.  

A kiállításnak 2,3 millió látogatója volt, az I. világháború kitöréséig (1914. július 28.) 2 millió, ám a háború 

kitörésének napjától a látogatottság drasztikusan visszaesett. (Forrás: Der große Brockhaus. F.A. 

Brockhaus, Leipzig, 1929, Bd. 3., p. 485.) 



 

 

38 

 Az alkalmazott grafika csaknem valamennyi ágát művelte, de ha kellett, festésre is 

vállakozott. 1914-ben Lehár Ferenc a pesti Angol Királynő Szállóban ünnepelte 

születésnapját. A kézzel színezett menükártya elkészítésére Divéky József kapott 

megbízást.
168

 

 A Nagy Háború kitörése Divéky József életében is változásokat hozott. 1914 nyarán 

a németek lerohanták Belgiumot, a grafikus ismét visszajött Ausztriába. 1914. 

augusztusában katonai szolgálatra kényszerült bevonulni, és mint egykori katona-

szökevényt azonnal a frontra parancsolták. Sebesüléséig, 1915 februárjáig, az orosz 

fronton szolgált. Sebesülése után a sajtóhadiszállásra osztották be.  

 Az első világháború alatt a sajtó súlya és jelentősége megnövekedett. Ekkor jelent 

meg a szólásmondás: a sajtó a hetedik nagyhatalom.
169

 Az egymással hadban álló országok 

kormányai mindent megtettek annak érdekében, hogy országuk sajtóját közvetlen 

irányításuk alá vonják, és alárendeljék a hadviselés érdekeinek. A sajtó követte a 

kormányok utasítását. A magyar lapok a háború mellett foglaltak állást, és többnyire 

kerülték azokat a tudósításokat, amelyek izgalmat vagy félelmet kelthettek volna. 

Ugyanakkor a németek propagandájukban plakátjaikkal igazolni kívánták, hogy ők, mint 

kultúrnép, jogos háborút vívnak, az antant ezzel szemben a németek brutalitását igyekezett 

bemutatni. Ennek a gépezetnek a szolgálatába állították Divéky Józsefet is.
170

 Divéky 

KPQ-s tevékenységéből a grafikák mellett képeslapok, hadi levélzáró bélyegek,
171

 és 

nagyhatású plakátok
172

 maradtak fenn. A plakátokat a csoport munkáinak kiállításaira 

készítette. 

 A KPQ-ba beosztott művészek számára előírták, hogy hozzávetőleg két hónapi 

frontszolgálat után a hátországba visszavonulva készítsék benyomásaik alapján 

alkotásaikat.
 

Hetente egy vázlatot, havonta egy kész képet kellett beszolgáltatniuk, 

amelyekből 1915 és 1918 között 39 kiállítást szerveztek. Az első kiállítást a bécsi 

                                            
168 WAGNER István: Von Revolutionen und Weltkriegen verweht. Hotelkette am Donau-Ufer ann. In: Neue 

Zeitung : Ungarndeutsches Wochenblatt, 51(2007), 19. sz., 5. p. A közleményben a cikk szerzője az 

egykori Angol Királynőhöz címzett szálloda múltjáról is beszámol. Itt olvasható, hogy 1914-ben az Angol 
Királynőben ünnepelte születésnapját Lehár Ferenc, a menükártyát szecessziós stílusban kézzel színezve 

Divéky József készítette. A motívum: a szálló bejáratánál libériás inas fogadja a hermelinbe burkolt hölgyet 

és frakkos, cilinderes kísérőjét. (Vö: https://bit.ly/2JLEZ9k – letöltés dátuma: 2017. január 24.) 
169 Vö. MUCSI Ferenc, Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején. In: Történelmi Szemle, 

27(1984), 1–2. sz., p. 192–202. 
170 A Kriegspressequartier (KPQ) (´Sajtóhadiszállás`) iratanyagában található Oliver Posfay (1877-?) német 

nyelvű írása (Na. Nr. 81), amelyben a zenepropagandáról ír, nevezetesen leírja, hogy Lehár Ferenc 

Christianiában (Koppenhága) köteles koncertet vezényelni. A bevétel költségekkel csökkentett összegének 

fele a zeneszerzőt illeti, a másik fele a KPQ javát szolgálja. 
171 Hadi levélzáró bélyegek: ld. (12) sz. melléklet. 
172 Hadi plakát: ld. (14) sz. melléklet. 

https://bit.ly/2JLEZ9k
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Künstlerhausban rendezték 1915. október 2. és november 1. között. A dokumentumok 

szerint 12.052 fizető látogatója volt. Az első budapesti kiállítást 1916. január 1. és február 

27. között a Nemzeti Szalonban tekinthették meg az érdeklődők.
173

 A kiállításhoz készült 

katalógus
174

 bevezetőjében a sajtóhadiszállás parancsnoka, lovag Hoen Miksa [Maximilian 

von Hoen] ismerteti a művészek feladatát, tevékenységét, az általuk bejárt utat. A 

bemutatott munkák jegyzékéből képet kapunk arról, milyen jelentős művészeket állítottak 

a hadi propaganda szolgálatába.
 
 A mellékelt kép azt bizonyítja, hogy ebbe a munkába a 

hadifoglyokat is bevonták.
 175

 

 „Háborús rajzai nem a szokásos teátrális kompozíciók közül valók, tárgyuk mindig 

baka, a közember, a szenvedő katona, aki egy hatalmas organizációba szorítva vívja a 

maga küzdelmeit sárral, féreggel, piszokkal, feneketlen utakkal, lóval, »ellenséggel«. Ebből 

az időből több illusztrációja van s néhány nagyalakú litográfiája, amelyekben sok apró 

elmélyedő tanulmányát foglalja össze.“
176

 

 Levelei keltezéséből feltételezhető, hogy 1914 szeptemberében Zágrábban teljesített 

szolgálatot. 1915 februárjában Troppauból
177

 érkeztek a küldemények. Márciusban már 

Laibachban
178

 jegyezte leveleit. Számos levelet írt ezidőben – Arthur Roesslernek is –, de 

szokásával ellentétben sem a levél keletkezésének helyszínét, sem a pontos dátumot nem 

tüntette fel. A katonai szolgálatból íródott bizonyíthatóan legutolsó levél Laibachban kelt 

1916. március 11-én. Az időrendben ezt követő levelét 1916. április 23-án már Bécsben 

keltezte. Egy 1941-ben kelt önéletrajza szerint 1916 és 1918 között több, mint 100 háborús 

rajzot készített a bécsi Hadtörténeti Múzeum (´Heeresgeschichtliches Museum`) számára. 

Ugyanitt közli, hogy a háborúban teljesített szolgálata elismeréseként Ezüst Vitézségi 

Éremmel és a Ferenc-József-rend lovagkeresztjével tüntették ki.
179

 Ezt erősíti meg a 

Fremden-Blatt 1918. július 12-i számában közölt hír
180

 is, miszerint a Császár több festő 

                                            
173 Bőséges képanyag található: Képpé formált háború [szerk.: Katona Anikó. A képeket válogatta és a 

bevezető tanulmányt írta: Szarka Anita ...] - Budapest : OSZK - Budapest : Osiris 2014.  
174 A Császári és Királyi Sajtóhadiszállás műkiállításának katalógusa. 1916. január [Nemzeti Szalon, 

Budapest, V., Erzsébet-tér]. 
175  Olasz hadifogyok: ld. (13) sz. melléklet. 
176 KNER Imre, Divéky Józsefről. In: Magyar Grafika, 2(1921), 3. sz., 34.p. 
177 Troppau: napjainkban Opava néven ismert kelet-csehországi kisváros. 1742–1918 között osztrák uralom 

alatt állt, Szilézia tartomány székhelye volt. 
178 Laibach: Ljubjana német neve.  
179 MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal iratai 1940–41. Divéky József, Divéky Adorján  és Szablya-Frischauf 

Ferenc levelezése. 
180 Forrás: Fremdenblatt 72(1918), 186. sz., 2. p. 

  Online: https://bit.ly/2YYP4Gi  - letöltés dátuma: 2017. június 5. 

http://193.30.112.134/F/3YPDV4JSR1DC8IIV3NSXHP5NQDNIMHJV2796SLASDQVSKRBV61-00863?func=full-set-set&set_number=046820&set_entry=000001&format=999
http://193.30.112.134/F/3YPDV4JSR1DC8IIV3NSXHP5NQDNIMHJV2796SLASDQVSKRBV61-00863?func=full-set-set&set_number=046820&set_entry=000001&format=999
https://bit.ly/2YYP4Gi
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társaságában Divéky Józsefet a ellenség szeme előtt végzett kitűnő művészi teljesítményéért 

“Ferenc József-rend Lovagkeresztje hadi díszítménnyel”
181

 kitüntésben részesítette. 

 A háború végével ismét visszatért Svájcba, életközpontja 1918-tól 1942-ig Svájc, 

Betlis volt.
182

 Feleségével festő- és rajziskolát igyekeztek létrehozni ebben az idilli 

környezetben. Mindeközben Zürichben is bérelt egy lakást.  

 Már a Nagy Háború alatt megkezdődött együttműködése a Kner nyomdával. 1916-

ban egy, 1917-ben kettő, 1918-ban ismét egy könyvet illusztrált számukra. Ezzel azonban 

be is végződött a közös munka. Naményi Ernő a Magyar Iparművészet című folyóirat 

Krónika rovatában megemlékezik arról, hogy az Országos Iparegyesület 1925. évi 

aranyérmével Kner Izidort tüntette ki. Méltatásában többek között ezt írja: „…a régi 

könyvnyomtatómesterek munkájának legjavát jellemző művészi tudást párosítva a modern 

magyar grafika fejlett ízlésével a magyar könyvek közt a legelső helyet foglalja el. E 

lapokról is ismeretesek Divéky illusztrációi a Kísértethistóriák és az Éjfél című kötetekhez, 

amelyek egybeolvadva a szöveg betűtípusához, a Kner-nyomda és a magyar 

könyvnyomtatás újabb fejlődésének határkövei.“
183

 

 Ez időből politikai elkötelezettségéről nincs információ, de érdekességként 

megjegyezhető, hogy az Életünk című lap 1970. (8. évf.) 2. számában Heitler István Lenin 

ábrázolása a magyar képzőművészetben címen megjelentetett tanulmányában közli, 

miszerint Divéky 1919-ben fametszetet készített Leninről.
184

 

 Svájcban az Orell Füssli
185

 alkalmazottja volt, tervező művészként alkalmazták. Egy 

1941-ben kelt önéletrajzában leírtak szerint
186

 1924 és 1928 között a cég értékpapír és 

bankjegynyomdájának vezetője volt. Itt ismerkedett meg Paul Grossmannal, a budapesti 

Pénzjegynyomda igazgatójával. Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását követően 

megszűnt a korona, a közös valuta, így az utódállamoknak meg kellett teremteniük saját 

                                            
181 A kitüntetést, amely sem rangemeléssel, sem privilégiumokkal nem járt, 1849-ben alapította Ferenc 

József, és a Monarchia összeomlásáig adományozták. 
182 Betlisi képeslap: ld. (15)  sz. melléklet. 
183 Magyar Iparművészet, 29(1926),1-2 sz., 26. p. 
184 Divéky József Lenin-ábrázolásáról: HEITLER László, Lenin ábrázolása a magyar képzőművészetben. In: 

Életünk, 2(1970), 2. sz., p. 183-186. 
185 Zürich városa 1519-ben nyomdát alapított. Ezt a nyomdát 1735-ben Conrad ORELL és Hans Rudolf 

FÜSSLI vette át, innen származik az intézmény mindmáig használatos neve. A 19. században háttérbe 

szorult a kiadói tevékenység, a nyomdászat került előtérbe. 1827-ben nyomtatták az első értékpapírt, 1843-

ban az első bélyeget. A svájci nemzeti bank (SNB) 1907-es alapítása után került sor az egységes svájci 

bankjegy bevezetésére. Ekkor készült a nyomda legismertebb terméke, az 1909-ben nyomtatott bankjegy, 

amit ugyan csak próba képpen nyomtattak. A második sorozatot 1909-ben nyomtattatta a bank, a 

megbízást ismét az Orell Füssli nyerte el. A könyvkiadás 1925-ben vált önálló piaci tevékenységgé Orell 

Füssli Verlag néven. (Vö. https://bit.ly/2LYlNaQ - letöltés dátuma: 2017. május. 6.) 
186 MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal iratai 1940-42. Divéky József, Divéky Adorján és Szablya-Frischauf 

levelezése. 
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nemzeti valutájukat. A Monarchia idején mind a tervezés, mind a kivitelezés Bécsben 

történt, Magyarországnak az alapoktól kellett felépítenie a folyamatot. Kezdetben 

külföldön állították elő a bankjegyeket. A számos ajánlat közül a semleges Svájcot, a 

zürichi Orell Füssli nyomdát választották. A nyomda az 50 pengős és annál magasabb 

címletek nyomtatását vállalta, az alacsonyabb címleteket Magyarországon kellett készíteni. 

Diósgyőrben bankjegypapír előállítására képes papírgyárat hoztak létre, Budapesten – az 

Orell Füsslivel közösen – megalapították a Pénzjegynyomdát. A felszerelést a svájci cég 

hozta. Kezdetben a nyomda 51%-a a magyar állam, 49%-a az Orell Füssli tulajdonában 

volt. Szakembergárdával sem rendelkeztek, külföldön keresték a szaktudással bíró 

alkalmazottakat. A helyzetet nehezítette a korabeli jogi szabályozás, miszerint külföldi 

állampolgárt csak úgy alkalmazhattak, ha megadott időn belül magyar szakembereket 

tanítanak be, képeznek szakemberré. Ennek következményeként sokan az optálást 

választották, azaz az egykori Magyarországon, de a trianoni határon kívül rekedtek 

hazájuknak Magyarországot választották. A másik lehetőség a honosítás volt. Így történt ez 

Grossmann Pál, azaz Paul Grossmann, a Pénzjegynyomda igazgatójának esetében is.  

 Divéky egy éve volt az Orell Füssli alkalmazásában, mikor Paul Grossmannal 

megismerkedett. Mint Grossmannak elmondta, az értékpapírmetszés technikájának 

elsajátítása volt a legfőbb célja. Grossmann igyekezett megnyerni az induló pénzjegy-

nyomda művész-gárdája számára – Divéky József azonban soha nem jött a budapesti 

Pénzjegynyomdába.
187

 Ennek okát nem ismerjük. 

 Az 1930-as milánói triennálén magyar résztvevőként aranyérmet nyert.
188

 

 Ugyanebben az évben részt vett Budapesten az 1928-ban alapított Magyar Könyv- és 

Reklámművészek Társasága
189

 bemutatkozó kiállításán, az Országos Magyar 

Iparművészeti Múzeumban. A kiállítás április 12-27. között került megrendezésre.
190

  

 Goethe Faustjához a mű megjelenésétől
191

 kezdve folyamatosan készültek 

illusztrációk, melyek részben a szöveg megértését szolgálták, részben lehetőséget 

nyújtottak a grafikusoknak a megnyilvánulásra és az új technikák, eljárási módok 

                                            
187 Vö. GARAMI Erika: Pénztörténet. Budapest, Tas-11 Kft., 2007, 248 p. 
188 Milánói Triennale: A résztvevők között volt többek között Berény Róbert, Bortnyik Sándor, Fáy Dezső, 

Gádor István, Jaschik Álmos, Kaesz Gyula, Kassák Lajos, Kner Imre, Kozma Lajos, Moholy-Nagy László, 

Molnár C. Pál. Forrás: ROSNER Károly,  A Milanói Triennale. In: Magyar Iparművészet, 36(1933), 5–6.sz. 

p. 90–95. 
189 Az alapításról in: Magyar Gyáripar 19(1928), 6–7. sz. 32. p.  
190 MIHÁLYFI Ernő: A könyv- és reklámművészeti kiállításról. In: Magyar Grafika, 11(1930), 3–4. sz., p. 

76-79. 
191 GOETHE, Faust: 1808-ban jelent meg az első rész, a teljes mű nyomtatásban 1832-ben látott napvilágot. 

Maga Goethe is készített a műhöz illusztrációt, hét ceruzarajzot.  

 (Vö. https://bit.ly/30IuiLD – letöltés dátuma: 2017. augusztus 25.) 
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bemutatására. Goethe halálának 100. évfordulóján (1932) Lipcsében nemzetközi kiállítást 

rendeztek. Erre az alkalomra száz tipográfus készített Goethével kapcsolatos kompozíciót, 

és száz grafikus készített Faust ihlette illusztrációt. Divéky József is képviseltette magát a 6 

darabból álló fametszetes Faust sorozatával.
192

 

 1934-ben a Budapesti Hírlap Divéky újabb sikeréről számolt be: az 1933. évi 

Milánói Iparművészeti Kiállításon kitüntetésben részesült.
193

 

Ugyancsak 1934-ből származik az Esztergom és vidéke
194

 közleménye, miszerint az 

Esztergomi Kiállításon képzőművészet kategóriában ezüst éremmel tüntették ki Divéky 

Józsefet. 

 Az 1930-as évek második felében a Divéky Józseffel történtekről kevés 

információval rendelkezünk, annál több ismeretünk van az 1940-es évek elejével kezdő 

időszakról.  

 A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – Budapest (MOME) levéltárában 1940-ben és 

1941-ben kelt Divéky Józsefre vonatkozó anyagot őríznek.
195

 Az alábbiakban foglaljuk 

össze a gyűjteményben fellelhető Divékyre vonatkozó információkat. 

 A legkorábbi levél 1940. április 10-én kelt Debrecenben, Divéky Adorján
196 

írta 

vélhetőleg Szablya-Frischauf Ferencnek,
197

 az Iparművészeti Iskola akkori igazgatójának. 

                                            
192 Goehte illusztrációkról: ROSNER Károly, „Goethe a világ könyvművészetében“. A Goethe-év nemzetközi 

kiállítására. Leipzig, 1932. In: Magyar Grafika, 13(1932), 5–6. sz., p. 56–58., valamint RK. [ROSNER 
Károly], Divéky József. Két Goethe. Faust-mappa In: Magyar Grafika, 13(1932), 7–8. sz., 113. p.  

193 „(A milánói iparművészeti kiállítás kitüntetett magyar kiállítót) A milánói Triennale iparművészeti 

kiállítás magyar kiállítóinak kitüntetései most érkeztek meg a kultuszminisztériumhoz. Nagydíjat kapott: az 

Országos m. kir. Iparművészeti Iskola, Balogh Rudolf; díszoklevelet kapott: Kaesz Gyula, Bierbeuer Virgil 

dr., Rahmer Mária, a székesfővárosi iparrajziskola, Vadas Ernő, Rónay Pónes, Pekáry István; aranyérmet 

kapott: Weichinger Károly, Divéky József, Molnár C. Pál, Berény Róbert, Kovács Margit, Pannonia-

csipke, Seiden Gusztáv, Kálmán Kata, vitéz Nagy László, Hetvey Pál, Osváth Károly; ezüstérmet kapott: 

Fáy Dezső, Bortnyik Sándor, Gádor István, Gorka Géza, Ohmann Béla, Oláh Gusztáv, Tipor Tibor, Győző 

Ferenc, Szőllősy Kálmán, Kinszky Imre, Pécsi József, Escher Károly, Ramhab Gyula; bronzérmet kapott: 

Dallos Hanna, Szabó G. Kálmán, Nemes Erik, Fülöp Zoltán, Vértes Árpád, Bor Pál, Kontuly Róza, 

Hasenfels Oszkár, Marnitz Frigyes, Zinner Erzsébet, Kaas Ede; közreműködő oklevelet kapott: minden 

kiállító. A kitüntető és közreműködő oklevelek átvehetők az Országos m. kir. Iparművészeti Iskola 
igazgatóságánál (IX., Kinizsy-utca 31.) délelőtt 9-től—2 óráig.“  In: Budapesti Hírlap, 54(1934), 83. sz., 8. 

p., 1934. április 14. 
194 Esztergom és Vidéke, 55(1934), 65. sz., 5. p. – 1934. augusztus 19. 
195 MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal iratai 1940-1941. Divéky József, Divéky Adorján és Szablya-Frischauf 

levelezése. 
196 DIVÉKY Adorján (1880-1965), történész, Divéky József távoli rokona. 

 (Vö. https://bit.ly/2Onkc1c – letöltés dátuma: 2018. szeptember 20.)  
197 SZABLYA-FRISCHAUF Ferenc (1876–1962) festő és iparművész. Münchenben és Nagybányán végzett 

tanulmányai után 1903-ban Bp.-en festőiskolát nyitott, s társaival 1907-ben megalakította a KÉVE 

művészegyesületet, melynek kiállításain a “kolorisztikus naturalizmus” felfogása szerint festett figurális 

kompozíciókkal és arcképeivel vett részt. Lakásművészettel, belső tervezéssel is foglalkozott. 1912-től az 

Iparművészeti Főiskola tanára, majd igazgatója volt 1943-ig. Évekig szerkesztette a Magyar Iparművészet 

című folyóiratot. Forrás: ZÁDOR Anna – GENTHON István [főszerk.], Művészeti lexikon. Budapest, 

Akadémia Kk., 1984. 4. köt. p. 397. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Div%C3%A9ky_Adorj%C3%A1n
https://bit.ly/2Onkc1c
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Divéky Adorján egy Szablya-Frischaufhoz korábban írt levelére hivatkozik, melyet, mint 

írja, KŐSZEGHY Elemér
198

 elmondása szerint a címzett megkapott, de nem válaszolt rá. Így 

megismétli kérését, miszerint a Főiskolán megüresedett tanári állásra rokonát, a külföldön 

élő Divéky József grafikus művészt ajánlja, aki megkérte, hogy járjon el ügyében az 

igazgatónál. Hivatkozik arra, hogy a magyar grafikának is nagy szolgálatot tenne az 

igazgató, ha ezzel az állással Divéky Józsefet hazahívnák Magyarországra, valamint 

megemlíti, hogy GEREVICH
199 

 professzor is amellett volna, hogy Divéky visszajöjjön. 

Divéky művészetét bizonyítandó néhány grafikát is mellékelt leveléhez. 

 Ezek után Szablya-Frischauf 1940. április 18-án levélben kereste meg az akkor 

Zürichben élő Divékyt.
200

 Levelében hivatkozik arra, hogy a nyugdíjazás folytán 

megüresedett alaktani tanszéki tanári állásra Divéky Józsefet Divéky Adorján és Kőszeghy 

Elemér
 
is ajánlotta. Mint írja, ő ugyan kevéssé ismeri Divéky József művészetét, de 

szimpátiával áll jelentkezéséhez és támogatja törekvését. Kéri, hogy az ügy sürgőssége 

miatt postafordultával jelezze elhatározását, akár nemleges akár igenlő az. Egyúttal 

megkéri a művészt, hogy juttassa el hozzá a HÓMAN Bálint
201

 miniszterhez címzett, 

kinevezése iránti kérvényét, a döntés ugyanis a miniszter kezében van. Mellékletként 

curriculum vitaet, művészi működéséről részletes tájékoztató ismertetést, fametszeteket, 

folyóiratokban megjelent művészi reprodukciókat vár. Felhívja Divéky József figyelmét 

arra, hogy munkássága Magyarországon kevésbé ismert, így ajánlatos volna pl. az 

Iparművészeti Múzeumban kiállítás keretében bemutatni művészi tevékenységét, mert ez, 

meglátása szerint „…igen hatékonyan és objektíve támogatnák törekvéseinket.“ 

 A következő levelet Szablya-Frischauf írta Divéky Adorjánnak, amelyben 

elpanaszolja, hogy az 1940. április 18-án Divéky Józsefnek express ajánlottan feladott 

levelére nem kapott még választ, bár kérte, hogy Divéky József postafordultával 

nyilatkozzék szándékárol, ugyanis „.. a minisztériumban április utolsó napjaira kitűzött 

elemi költségvetési előirányzatunk tárgyalása alkalmával állásfoglalásomat döntően 

meghatározza…“ 

                                            
198 KŐSZEGHY (születési neve Winkler) Elemér (1882–1954), művelődéstörténész, festő.  

 (Vö. https://bit.ly/2SOYmSI – letöltés dátuma: 2018. szeptember 20.)  
199 Feltételezhetően GEREVICH Tibor (1882–1954) professzorról esik szó.  

 (Vö. https://bit.ly/2MqC3l9 – letöltés dátuma: 2018. szeptember 20.)  
200 MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal iratai 1940–1941. Divéky József, Divéky Adorján és Szablya-Frischauf 

levelezése. Divéky ekkori levelezési címe: Zürich, Albisstrasse 58. 
201 HÓMAN Bálint (1885–1951), 1939 és 1942 között vallás és közoktatásügyi miniszter.  

 (Vö. https://bit.ly/2LMJBPT - letöltés dátuma: 2018. szeptember 20.)  

https://bit.ly/2SOYmSI
https://bit.ly/2MqC3l9
https://bit.ly/2LMJBPT
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 1940. április 27-én kelt Divéky Adorján következő levele, amelyben nem reagál az 

előbb ismertetett levél tartalmára, talán még nem jutott el hozzá. Felhívja Szablya-

Frischauf figyelmét a Divéky Józsefről 1930-ban megjelent könyvre,
202

 valamint arra a 

tényre, hogy Divéky grafikai munkáiból SOÓ Rezső
203

 tulajdonában egy 30-40 darabból 

álló gyűjtemény van, amelyet egy leendő kiállításon ugyancsak be lehetne mutatni.  

 1940. május 18-án Szablya-Frischauf Ferenc ismét levélben fordult Divéky 

Adorjánhoz. Megtudjuk, hogy május 4-én táviratilag sürgette Divéky Józsefet, de erre sem 

érkezett a grafikustól válasz, miközben a minisztérium várta már az igazgató konkrét 

előterjesztését a katedra betöltésére. Nem talál magyarázatot Divéky József hallgatására és 

kényelmetlennek nevezi saját helyzetét. Közli Divéky Adorjánnal, hogy ezen körülmények 

között kénytelen lesz Divéky József személyét kikapcsolva annak előterjesztését maga 

megtenni. 

 1940. június 18-án kelt Divéky József Szablya-Frischauf Ferenchez írt levele, a 

következő szöveggel: „Méltóságos igazgató úr! Ide mellékelem az aláírt folyamodványt és 

az érzékszerveimet illető nyilatkozatot úgy mint egy fényképet. Nagyon köszönöm 

Méltóságod támogatását és maradok kiváló tisztelettel Méltóságod kész híve Divéky 

József.“ 

 A folyamodványt feltételezhetően továbbították a minisztériumba, mert nem 

található a MOME levéltárában.  

 1940. október 18-án kelt a Hóman Bálint kézjegyével ellátott Szablya-Frischauf 

Ferenchez címzett levél, melyben a miniszter hozzájárul, hogy „…az alakrajz tanitásának 

ellátása céljából a folyó tanév tartalmára Divéky József grafikus müvész tiszteletdijas 

tanári minöségben meghivassék. A szóban levő tiszteletdijas fedezetéről a tiszteletdij 

javadalom felosztása során gondoskodtam. Megjegyzem, hogy Divéky József tiszteletdijas 

tanári megbizatása kifejezetten csak folyó tanévre szól és nevezett ebből kifolyólag 

semmiféle további igényeket nem támaszthat.“ A levél 1940. október 24-én express ajánlva 

érkezett az Iparművészeti Iskolába. 

 1940. október 28-án Szablya-Frischauf levélben értesítette Divéky Józsefet a 

kedvező döntés megtörténtéről. Mellékeli a miniszteri leiratot és elemzi az abban 

foglaltakat. A késedelmes ügyintézést Erdély egy részének visszacsatolásával, az akörüli 

mérhetetlenül sok tennivalóval indokolja. Ezzel magyarázza az ügyiratba került általa 

                                            
202 ROSNER Károly, GERGELY Jenő, Divéky József. Budapest, Magyar Grafika, 1930.  
203 SOÓ Rezső (1903-1980), botanikus, egyetemi tanár, híres kisgrafikagyűjtő és –értő.  

 (Vö. https://bit.ly/317psaX – letöltés dátuma: 2018. szeptember 20.)  
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súlyos lapsusnak nevezett tényt, miszerint Divéky József alakrajz tanításra nyert 

tiszteletdíjas tanári megbízást, holott felterjesztésében a grafikai szakosztály élére történő 

kinevezési kérelem állt. Nyugtatja Divéky Józsefet, hogy közben már tisztázták a 

félreértést, és helyesbítették a megbizatást. Az, hogy a megbizatás csak a tanév végéig 

szól, véleménye szerint puszta formalitás, és a rendes tanári kinevezése is már 1941. január 

1-jével aktuális. Éppen emiatt kéri Divéky Józsefet, hogy mielőbb foglalja el tisztjét, és 

postafordultával közölje azt az időpontot, amikor ennek eleget tud tenni. Mint írja, 

Debrecenből Budapestre hívta mindennek az alapos megtárgyalására Divéky Adorjánt, aki 

ennek eleget is tett. 

 Fizetését illetően a minisztérium a IX. fizetési osztályba
204

 sorolta, de biztosítja 

afelől, hogy a VIII. és IX. fizetési kategória közti különbséget megkapná, és jelzi, hogy 

ezzel jogilag és anyagilag a hazai viszonyok között kapható legmagasabb illetményben 

részesülne, amit egy tanár első kinevezése alkalmával kaphat. Mindezt kiegészíti az 

alakrajz tanításért járó havi 54,- illetve januártól 60,- pengő. Ismét felhívja figyelmét egy 

első rangú kiállítás megrendezésének fontosságára. 

 Divéky Adorján 1940. november 18-án Szablya-Frischaufnak fogalmazott levelében 

közli, hogy levelet kapott Divéky Józseftől, melyben azt írja, hogy a tanári megbizatást 

elfogadja. Divéky József levele késedelmességét influenzájával magyarázza. Egyúttal arról 

ír rokonának, hogy az elhúzódó kinevezés miatt megélhetése biztosítására több munkát is 

elvállalt, amelyeket előbb be kell fejezni, ám ez is húzódik, mert közbe jött a betegség. De 

mint Divéky Adorján idézi, levelében így ír: „Igyekszem munkáimat mielőbb rendbe tenni 

és mielőbb Pestre jönni“. 

 Ezzel nem egyezik az, amit az 1940. november 20-án Szablya-Frischaufnak küldött 

táviratában írt: Visum noch nicht erhalten stop was tun = Diveky
205.

 

A táviratra Szablya kézzel ezt írta: „Bundesministerium intervenierte wegen italienischem 

Visum. Szablya.”
206.

 

 Bár Szablya-Frischauf október 28-án kelt levelében biztosította Divéky Józsefet 

afelől, hogy megbizatása a tanév végén nem jár le, ugyanakkor az igazgatót 1940. 

november 28-án a minisztérium III.1.ü.o. 21.065/1940. számú levelében felszólította, hogy 

                                            
204 „Az V. fizetési osztályba sorolt miniszteri tanácsosok 1928-ban havi 8–900 pengőt, a IX.-be sorolt 

miniszteri fogalmazók pedig 270–300 pengőt kerestek. Az egyetemi tanár kezdő fizetése 1941-ben havi 574, 

a középiskolai tanáré 226, az elemi iskolai tanítóé 163 pengőre rúgott.“ In: ROMSICS Ignác: Magyarország 

története a XX. században. Budapest, Osiris, 2010. Online: https://bit.ly/2OfIcn9 – letöltés dátuma: 2016. 

január 16. 
205 Ford.: Még nem kaptam vízumot stop mit tegyünk = Diveky  
206 Ford.: A minisztérium eljárt az olasz vízum miatt. Szablya. 

https://bit.ly/2OfIcn9
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haladéktanul közölje, mikor kezdi meg működését Divéky József, és megismétlik, hogy 

„…1940. évi december hó 31.-ig havi 350 pengő tiszteletdíjat engedélyeztem. Megjegyzem, 

hogy Divéky József szóban levő tiszteletdíjas tanári megbizatása kifejezetten csak a fenti 

határidőig szól és nevezett ebből kifolyólag semmiféle további igényeket nem támaszthat.“ 

A levél csak töredékben maradt meg, így nem tudjuk, ki írta alá. De azt tudjuk, hogy 

Irányossy Knoblauch Gézának ment, Budapest IV., Váci-utca 62/64 címen, a borítékon 

Szablya-Frischauf kézírásával olvasható a következő szöveg, ami talán egy távirat 

fogalmazványa : „Ernennung zum ordentlichen Professor erfolgt, antreten der Professur 

unverschiebbar, bei Gesandten in Berlin mit Erfolg interveniert. Direktor Szablya.“
207

 

 November 18-án érkezett Szablya-Frischaufhoz Divéky Józseftől egy távirat: 

„Komme vorasussichtlich Ende November Expressbrief folgt. Diveky”.
208

 

 1940. november 28-án Divéky Adorján ismét levelet írt Szablya-Frischaufhoz, 

melyben kifejezte azt a reményét, hogy öccse
209

 tudatta már az igazgatóval, hogy örömmel 

foglalja el az állást. Megerősíti, hogy a művész betegsége miatt nem tudta elvégezni a 

vállalt munkáit, de amint elkészül, elindul Zürichből, miközben gyűjti már a kiállítása 

anyagát is – és ismét kifejezi háláját Szablya-Frischaufnak jóindulatáért. 

 1940. december 3-i dátummal Pro domo! megjelöléssel került elő Szablya-Frischauf 

feljegyzése: „Divéky József hazautazása vizumszerzési nehézségek folytán késik; erről a 

felettes ügyosztály szóbeli uton tájékoztatva is van. Hazautazásáig további intézkedés itt 

nem tehető; egyelőre ad acta!“ 

 1940. december 4-én írt Divéky József az igazgatónak. Levelében a vízum-szerzés 

nehézségeit taglalja. Leírja, hogy az olaszok egy bizonyos „Arier-Ausweis-t“
210

 

követelnek, amit a magyar konzulátus csak a szülők és nagyszülők kereszleveinek 

bemutatásával állít ki, édesanyja jár el ezek beszerzésének ügyében, de ez még időbe telik. 

A német vízumot november közepén sürgönyi elintézéssel kérte meg. Az akkori ígéret 

szerint tíz nap alatt megkaphatja, de eddig még nem járt eredménnyel. Ígéretet tesz arra, 

amennyiben fordulat áll be, azonnal jelentkezik. 

 Szablya-Frischauf 1940. december 13-án kelt levelében messzemenő együttérzését 

fejezi ki Divéky Józsefnek, és leírja, hogy a nehézségekről tájékoztatta a minisztériumot, 

                                            
207 Ford.: Rendes tanári kinevezése megtörtént, katedrára lépése halaszthatatlan, a berlini követnél 

eredményesen közbenjártam. Direktor Szablya. 
208 Ford.: Előreláthatóan november végén érkezem, express levél megy. Divéky. 
209 Divéky Adorján Józsefet Józsi öcsémként emlegeti, de nem voltak vértestvérek, csak nagyon távoli rokoni 

kapcsolatban álltak. Divéky József unokája, Franziska Dettling-Divéky sem tudott erről közelebbi 

információt szolgáltatni. 
210 Arier-Ausweis: árjaságát igazoló bizonyítvány. 
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ahol sikerült a történetet vis maiorként elfogadtatnia. A külügyminisztérium útján 

lépéseket tettek az olasz vízum ügyében. Kéri a művészt, kövessen el mindent azért, hogy 

okmányait mielőbb beszerezhesse, és hozza majd magával születési anyakönyvi kivonatát, 

középiskolai illetőleg művészképző iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványait, eddigi 

esetleges alkalmaztatásának, illetőleg műkődésének igazoló dokumentumait, valamint 

felesége személyi okmányait. 

 Ezen a napon tájékoztatta Divéky Adorjánt is a történtekről, és mint írja, HAÁSZ 

Aladár
211 

intézkedik az olasz vízum megszerzése ügyében. Egyúttal arra kéri Divéky 

Adorjánt, hogy Divéky József nála lévő dolgait juttassa el hozzá.  

 December 17-én válaszol Divéky Adorján a hozzá írt levélre, amelyben tudatja, hogy 

sikerült már beszereznie két iratot, amit elküldött öccsének. Köszönetet mond, hogy Haász 

Aladár segítségéért folyamodtak, és megerősíti, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak 

érdekében, hogy Divéky József mielőbb hazajöhessen. Felajánlja segítségét a 

külügyminisztériumban történő közbenjárásban. Közli, hogy a nála lévő grafikákat a nagy 

karácsonyi postai forgalom után juttatja el Szablya-Frischauf Ferenchez. 

 1941. január 26-án kelt a következő dokumentum, a Direktor Szablyának címzett 

távirat Zürichből. Szövege: ERWARTE SEIT ZWEITEN JANUAR DURCHREISEVISUM 

DRAHTET WAS TUN ERHALTE BRIEFE DREI WOCHEN VERSPAETET 

AUSFÜHRLICHES FOLGT = DIVEKY
212

 

 1941. január 24-i keltezéssel érkezett a Hómán Bálint által aláírt levél, amelyben 

közlik, hogy – többek között – Divéky Józsefet a VIII. fizetési osztályba sorolva rendes 

tanárrá kinevezték.  

 1941. január 29-én Szablya-Frischauf levélben fordult SZTÓJAY Döme
213

 berlini 

követhez Divéky József vízuma ügyében. Az igazgató hosszasan hivatkozik arra, hogy 

milyen nagy kárt szenved az iskola azáltal, hogy Divéky József vízum hiányában nem 

tudja elfoglalni katedráját. Biztosítja Sztójayt afelől, hogy Divéky József igazoltan 

keresztény családból származik, semmiféle vonatkozásban nem merül fel ellene kifogás. 

Kéri a követet, járjon el a német birodalmi hatóságoknál annak érdekében, hogy Divéky a 

vízumát mielőbb megkaphassa.  

                                            
211 HAÁSZ Aladár (1887–1966) a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a III. ügyosztály (művészeti és 

irodalmi ügyek stb.) főnöke, miniszteri tanácsos.  

 (Forrás: Gyászjelentése – letöltés dátuma: 2018. április 20.) 
212 Ford.: Január másodika óta várom az átutazási vízumot sürgönyözzetek mit tegyek levelek három hét 

késéssel érkeznek bővebben később = Diveky 
213 SZTÓJAY Döme (születési neve Dimitrije SZTOJAKOVICS) (1883–1946), 1936–1944 között Magyarország 

berlini követeként teljesített szolgálatot.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YXSKYO – letöltés dátuma: 2018. április 20.) 

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/238295
https://bit.ly/2YXSKYO
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 1941. február 2-án Divéky Adorján ismét levélben fordul Szablya-Frischaufhoz, és 

elpanaszolja, mennyire nehéz rokona helyzete, aki a „böröndökön ülve” várja, hogy 

mielőbb Budapestre utazhassék. Azt tanácsolja, a kultuszminisztériumon keresztül 

forduljanak a külügyhöz a vízum ügyében. Ajánlást küld az igazgatónak a külügynél 

Cserenyey osztályfőnökhöz, és mint írja, személyesen ír SAY Gézának
214 

azzal a kéréssel, 

hogy ő is forduljon ezügyben a külügyhöz. 

 1941. február 7-én Divéky Adorján válaszol egy általunk nem ismert Szablya-

Frischauftól érkezett levélre, és biztosítja az igazgatót afelől, hogy másnap elküldi neki 

öccse és annak apja keresztény származását igazoló keresztlevelét. Az anyai ág igazolása 

nehézségekbe ütközik, de ígéretet tesz arra, hogy igyekszik beszerezni a szükséges iratokat 

Divéky József Sopronban lakó édesanyjától. 

 1941. február 8-án állították ki azt a nyilatkozatot, amelyben Divéky Adorján rokona 

római katolikus vallását igazolja. 

 1941. február 8-án – ahogy azt Divéky Adorján kérte – Szablya-Frischauf levélben 

fordul a frissen kinevezett külügyminiszterhez, BÁRDOSSY Lászlóhoz.
215

 Hasonló indokkal 

mint a berlini követnél, kéri járjon el a külügyminiszter a német birodalmi hatóságoknál a 

vízum kiadásának érdekében. A külügyminisztert is biztosítja Divéky József keresztény 

származása felől. 

 Szintén 1941. február 8-án, ahogyan ígérte, Divéky Adorján levél kíséretében postára 

adja Szablya-Frischauf címére Divéky József és apja keresztlevelét. 

 1941. február 19-én újabb fordulat áll be. Divéky Adorján beszámol Szablya-

Frischaufnak rokona hozzá írt leveléről. Megtudjuk, hogy a tél folyamán Divéky József 

nem mert nagyobb munkát vállalni, Budapestre készült. A hosszú várakozás közben lassan 

felélték az utazásra félretett pénzt, és mindehhez még gyógykezeltetnie is kellett magát, 

mert a tél folyamán az alig fűtött lakásban reumás fájdalmai keletkeztek. Mivel alig van 

pénzük, újra munkát kell vállalnia. Kéri rokonát, járjon el Szablya-Frischaufnál, kérje 

megértését és türelmét. Divéky Adorján kéri Szablya-Frischaufot, a kultusz-

minisztériummal értesse meg a vis maior helyzetet. Egyúttal nyugtatólag közli, hogy 

megérkeztek Divéky József felmenőinek keresztlevelei és házassági levelük. 

 1941. március 25-én Divéky József levélben fordul a zürichi német konzulátushoz, 

hogy vízumát megsürgesse. 

                                            
214 SAY Géza (1892–1958), festő. (Forrás: https://bit.ly/2LTzPuB – letöltés dátuma: 2018. április 20.) 
215 BÁRDOSSY László (1890-1946), diplomata, politikus, 1941. áprilisától 1942. márciusáig Magyarország 

miniszterelnöke. (Forrás: https://bit.ly/2LqecTa – letöltés dátuma: 2018. április 20.) 

https://bit.ly/2LTzPuB
https://bit.ly/2LqecTa
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 1941. március 26-án Divéky Adorján levelet ír Szablya-Frischauf Ferenchez. Mint 

ebből a szövegből kiviláglik, az igazgató levélben tájékoztatta arról, hogy a magyar követ 

eljárt Divéky József vízum ügyében, erre íródott a válasz. Divéky Adorján válaszából 

megtudjuk, hogy megsürgette öccsét, aki erre válaszként a következő szövegű táviratot 

küldte: „Telegramme und Briefe erhalten, Konsulat weiss nichts von Visum, ich verstehe 

das Ganze überhaupt nicht mehr, Divéky”.
216

 Kéri Szablyát, hogy tegyen jelentést a 

kultuszminisztériumnak, kérje türelmüket, és egyúttal jelentse Sztójaynak is az ügyet. 

Ígérete szerint ő Haásznak és Saynak ír a történtekről. 

 1941. március 28-án küldi válaszát Szablya-Frischauf Ferenc Divéky Adorjánnak. 

Türelmetlenségről árulkodik és értetlenségét fejezi ki. Mint írja, Sztójay hozzá írt levelei 

kedvező elintézésről szólnak, aztán megkapta Divéky József ellenkező értelmű táviratát, és 

ismételten segítségre kérte Sztójayt. Erre még nem érkezett hozzá válasz. Nem tartja jó 

ötletnek, hogy Haászhoz forduljanak, mert szerinte Haász is Sztójayhoz fordulna, akinek 

előzékenységét anélkül is élvezik.  

 1941. március 28-án Divéky József nem pártfogóján és rokonán keresztül, hanem 

egyenesen Szablya-Frischaufnak ír. Levelében kifejti, hogy mennyire fontos volna számára 

ez az állás, nemcsak Szablya-Frischauf, ő is nagyon szeretné, ám úgy látszik, vízum 

hiányában nem lesz képes ezt elfoglalni. Mint írja, belebetegedett az egészbe, nem mert 

más munkát elvállalni, és most itt áll pénztelenül. Kilátástalannak látja, hogy utazhatna, és 

nem akar a bizonytalanra várni, meglevő munkát el nem vállani. Szablya tanácsát kéri: 

„Mit kell tenni, mit lehet tenni anélkül, hogy Méltóságod mindeddigi fáradozása miatt, 

vagy dacára kellemetlenségbe kerülne?” 

 Kronológikus beszámolót mellékel a vízum ügyében eddig megtett lépéseiről. 

 1941. április 4-én Divéky Adorján arról tájékoztatja Szablya-Frischaufot, hogy 

Divéky József feleségétől levelet kapott, amelyben az asszony a kilátástalanságra és az 

ebből fakadó feszült helyzetre panaszkodik. Mint tudatja, írt Haász Aladárnak és Say 

Gézának a kinevezést megköszönni, és tájékoztatta őket arról, hogy Divéky József még 

mindig nem kapott vízumot. 

 1941. április 22-én Szablya-Frischauf válaszolt Divéky József 1941. március 28-án 

kelt levelére. Megértéssel veszi Divéky József írását, és tájékoztatja mindarról, amit ő tett 

az ügy érdekében. Megerősíti, hogy Haász Aladárral megállapodva figyelembe veszik a 

hazautazás körüli vis maiort és kinevezésének hatályosságát fenntartják. Ugyanakkor kéri 

                                            
216 Ford.: A táviratokat és leveleket megkaptam, a konzulátus semmit sem tud a vízumról, az egészet már 

egyáltalán nem értem, Divéky. 
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Divéky Józsefet, hogy ő is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy állását még a tanév 

befejezte előtt elfoglalja. Egyúttal azt is kéri, hogy a továbbiakban is tájékoztassa a 

fejleményekről.  

 1941. június 7-én kelt Divéky József újabb levele Szablya-Frischauf Ferenchez. Mint 

megtudjuk, a művész közben beteg volt, két fogoperáción esett át, és az idegei is nehezen 

bírták a kilátástalan helyzetet. Közben a berni magyar követség megbízásából a zürichi 

magyar konzulátus felszólította, nyilatkozzék, miért nem foglalta még el állását 

Budapesten? A vízum hiányára hivatkozik, és hosszasan ír arról, hogy pénzt kell keresnie, 

azaz ha megkapná a vízumot, akkor sem tudná azonnal elfoglalni állását, mivel elsőként a 

Svájcban vállalt kötelezettségeit kell teljesítenie. A fennálló svájci szerződést pedig amiatt 

kellett aláírnia, mert nem tudott biztosat afelől, hogy mikor utazhat? Számításai szerint 6–7 

hétre van szüksége, hogy a vállalt munkát befejezze, és ha addigra megkapja a vízumot, 

utazhat Budapestre. Panaszkodik, hogy a levelek 10–14 napig vannak úton, ez is 

megnehezíti az érintkezést.  

 1941. június 18-án Divéky Adorján újra levéllel fordul Szablya-Frischaufhoz. Leírja, 

hogy levelet kapott Józsi öccsétől, tartalma lényegében megegyezik a Szablya-

Frischaufhoz írt levél tartalmával, talán csak az anyagi nehézségek leírásában részletesebb. 

Megtudjuk, hogy elévült a holmiai kivitelének engedélye, már kétszer kellett megújítania. 

Lejárt a tartózkodási engedélye, azt is újból kérte. Elfogyott az utazásra szánt pénze, pénzt 

kell keresnie. Divéky Adorján értetlenül áll azelőtt, hogy a berlini követ azt az információt 

kapta, miszerint Divéky József megkapja a vízumot, de ez a valóságban nem történt még 

meg. Ismét kéri Szablyát, hogy szorgalmazza a vízum kiadását. Mint áthidaló megoldást, 

az Olaszországon és Horvátországon keresztüli utat latolgatja, és arról ír, hogy ebben talán 

Gerevich professzor segítségükre lehetne.  

 Erre a levélre minden bizonnyal nem válaszolt Szablya-Frischauf Ferenc, mert 

Divéky Adorján 1941. július 5-én kelt levelében – arra hivatkozva, hogy az előző levelét 

talán nem kapta meg az igazgató – megismételte a már leírt gondolatait. Ismételten kérve, 

hogy Szablya értesítse a helyzet állásáról. 

 1941. július 14-én Szablya-Frischauf Ferenc levelet intéz Divéky Józsefhez, 

amelyben a kialakult helyzet miatti sajnálatát fejezte ki, és egyben Divéky József 

megértését kéri: az év folyamán két tanárukat elvesztették, Divéky József nem tudta 

katedráját elfoglalni, tehát három helyettesítésről kellett gondoskodnia, ezt a továbbiakban 

nem vállalhatja. „Érthető és indokolt tehát, hogy a következő 1941/42. tanévre semmi 

körülmények között sem lehet ezeket a kaotikus jelenségeket átvinni; a jövő tanévet már 
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feltétlenül rendezett kérdésekkel kell megindítanom.[...] Nagyon kérem Művész Urat, hogy 

postafordultával szíveskedjék velem közölni a vízumügy jelenlegi állását, illetőleg 

megkérem arra, hogy minden erejével szálljon harcba, hogy augusztus 31-ig állását el 

tudja foglalni.” 

 1941. szeptember 6-án Szablya-Frischauf Ferenc a miniszterhez fordul. Levelében 

leírja Divéky József meghívásának és kinevezésének körülményeit, majd időrendben 

taglalja a vízum megszerzéséért vívott harcot. Kifejti, hogy nem érti, hogy lehet az, hogy 

Divéky József nem kapott vízumot, miközben másoknak sikerült azt megszerezniük. 

Leveléhez csatolja a Divéky Józsefnek 1941. július 14-én írt levelét, melyre – mint írja – 

idestova nyolc hete nem kapott választ. Levonva a következtetést Szablya-Frischauf így ír 

a miniszternek: „...tisztelettel javasolom Nagyméltóságodnak, hogy a szóbanlévő 

kinevezést hatálytalanítani kegyeskedjék.[...] Divéky József kinevezési okmányait 

tisztelettel mellékelem.” 

 1941. november 5-én a Budapesti Közlönyben az alábbi hirdetést jelentették meg: 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ezúton is felhivja a Svájcban tartózkodó 

Divéky Józsefet, az Orsz. M. kir. Iparművészeti Iskolához kinevezett rendes tanárt, grafikus 

művészt, hogy hivatali esküjének letétele és tanári állásának elfoglalása céljából az Orsz. 

M. kir. Iparművészeti Iskola igazgatójánál folyó évi november hó 30.-ig jelentkezzék, mert 

ellenkező  esetben olyannak fogja tekinteni, mint aki a kinevezését nem fogadta el. (28.390/ 

1941. V. K. M. III. szám.)
217

 

 Ugyanezzel a szöveggel még kétszer, 1941. november 6-án
218

 és 1941. november 7-

én
219

 is megjelent a felhívás. A következő lépés a kinevezés visszavonása volt. 

 A felhívásra reagálva jelent meg 1941. november 6-án az Újság közleménye,
220

 

amelyben egyrészt pontos tényekkel alátámasztva magyarázták a hír hátterét, másrészt 

sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy Divéky József nem foglalta el az elnyert tanári 

posztot. 

 És most ezek után térjünk vissza az eredeti kérdésünkre: tanított-e Divéky József az 

Iparművészeti Iskolában? A válasz egyértelműen: nem, hiszen nemcsak hogy az iskolát 

nem látta soha, de nem tette le a tanári esküjét sem. 

 A Divéky Adorjánnak leírt anyagi nehézségeinek valós alapja lehetett, ugyanis 

Divéky Józsefet – unokája közlése szerint – 1942-ben adótartozása miatt a svájci 

                                            
217 In: Budapesti Közlöny, 75(1941), 250. sz., 3. p. – 1941. november 5. 
218 In: Budapesti Közlöny, 75(1941), 251. sz., 2. p. – 1941. november 6. 
219 In: Budapesti Közlöny, 75(1941), 252. sz., 6. p. – 1941. november 7. 
220 In: Újság, 18(1941), 253. sz., 4. p. 
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hatóságok kiutasították az országból. Fia és menye kikísérte a zürichi pályaudvarra – ez 

volt utolsó találkozásuk –, majd a művész vonaton Ausztria irányában elhagyta Svájcot. 

Minden bizonnyal egyenesen Magyarországra, feltételezhetően Budapestre utazott. 

 Az ezt követő években vele történtekről csak hézagos információink vannak, 

életének utolsó kilenc, magyarországi évéről kevés és ellentmondásos adattal 

rendelkezünk.  

 A legfőbb forrás Csatkai Endre művészettörténésznek, a soproni múzeum akkori 

igazgatójának írása, amely a Soproni Szemlében jelent meg.
221

 Ebben az írásban bukkan 

fel GERGELY Ödön
222

 neve, aki 1962-ben Csatkainak címzett levelében számol be Divéky 

József életének általa ismert utolsó néhány évéről. A levél válasz Csataki korábban hozzá 

írt levelére, amelyben Csatkai Endre informálja Gergely Ödönt Divéky József utolsó 

soproni éveiről. Ez a Gergelyhez címzett levél azonban nem található. Gergely 

beszámolója szerint a felszabadulás előtt Divéky József a Gergely családnál lakott a 

Budapest, VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 29. alatt. Gergely Ödön ismeretei szerint 

1941-ben jött haza Magyarországra azzal az ígérettel, hogy az Iparművészeti Főiskolán 

kinevezik tanárnak. Tudjuk, hogy nem 1941-ben, hanem legkorábban 1942-ben jött haza, 

mikor már ismert volt számára, hogy az állás nem áll többé rendelkezésére. Téves 

Gergelynek az az információja is, hogy a kultuszminiszter volt az, aki az ígéretét nem 

tartotta be. Téves az a közlése is, hogy Divéky József csak egy könyvillusztrációs 

megbízást kapott, hiszen tudjuk, hogy 1942-ben még Svájcban a zürichi Oprecht kiadó 

számára illusztrált egy könyvet, 1943-ban pedig Magyarországon három könyv
223

 jelent 

meg Divéky József illusztrációival. Gergely leírása szerint eljárt a MEGE-be,
224

 

rendszeresen kapott ex libris megrendeléseket. 1943-ban maga Gergely Ödön bízta meg 

Ady Endre Intés az őrzőkhöz című verséhez egy nagyobb lap elkészítésével, “mint 

vészkiáltást a fassizmus (sic!) minden humánumot eltörléssel fenyegető árjával szemben”. 

Egyes vélemények szerint ennek következményeként került 1943-ban a Munkácsy Mihály 

utcából a Markó utcai fogdába, ahol a kormányzósértésért kapott fél éves büntetését kellett 

                                            
221 CSATKAI Endre : Divéky József 1887–1951. In: Soproni Szemle, 17(1963), 2. sz., p. 186-190. 
222 GERGELY Ödön (1897-1970), mérnök, ismert ex libris gyűjtő. 1944-45 telén Wallenberg munkatársa volt. 

1949-ben egy koncepciós perben elítélték, teljes vagyonelkobzással sújtották, így veszett oda értékes 

festménygyűjteménye. A börtönből 1956-ban szabadult. (Vö. HERNÁDI Miklós, Préselt virágok. Chagall 

galéria, Gergely Ödön ex libris gyűjteménye. In: Szombat, 3(1991), 1. sz., p. 34-35.) 
223 CSOKONAI Vitéz Mihály, Dorottya vagy is a dámák diadalma a farsangon. Furcsa vitézi versezet négy 

könyvben. 1799. Budapest, Hungária Nyomda Rt., 1943. (Tizedik Hungária könyv) 

 GELLÉRT Lajos, Elajándékozott évek. Budapest, Bíró Ny., [1943].  

 TÁRKÁNYI Jenő, A hatalom őrültjei. Budapest, Vajna és Bokor, 1943. 
224 MEGE: Magyar Exlibris és Grafikagyűjtők Egyesülete, 1932-ben alapították.  

 (Vö. https://bit.ly/30ZTRYD – letöltés dátuma: 2018. szeptember 24.)  
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letöltenie.
225

 Innét ismét Gergelyékhez tért vissza, de hamarosan trombózist kapott, és a 

Rókus kórházba szállították. Rövid kórházi tartózkodás után ismét Gergelyékhez került, de 

mint a levélben olvasható: “Ekkor már teljesen munkaképtelen volt. Miután már a magunk 

sorsa is bizonytalanná vált, visszatért Sopronba édesanyjához.” 

 Édesanyja közel ötven évi ausztriai tartózkodás után kényszerült visszatelepülni 

Magyarországra, miután özvegyi nyugdíját nem utalták már többé külföldre. Hozzá 

költözett fia 1944-ben Sopronba, a mai Wesselényi utca 7.
226

 szám alá, egy udvari lakásba. 

Megélhetésük biztosítására a későbbiekben társbérlőket fogadtak.  

 Csatkai a nekrológban írja, miszerint “1945 nyarán belépett a kommunista pártba, de 

pártmunkát betegsége miatt nem tudott végezni. Utolsó munkáját a Pártnak szentelte, 

arcképsorozatot kezdett fába vésni: Lenin, Sztálin és Gorkij arcképe el is készült“.
227

 

 Dr. NOVÁKI Gyula
228

 régész szóbeli közlése alapján tudjuk, hogy Divéky József a 

Sopronban töltött évek alatt gyakran meglátogatta a városi múzeumot. Az akkori igazgató, 

Csatkai Endre igyekezett a művész anyagi gondjait oly módon is enyhíteni, hogy a 

múzeumban lehetőséget biztosított számára munkáinak szűk körben történő bemutására, és 

megvásárlásra felkínálni azokat a múzeum dolgozóinak. Így őríz néhány darabot a Nováki 

család is, amely egyenesen a művésztől került tulajdonukba. Nováki Gyula elmondása 

szerint a hatvan év körüli művész megtört, beteg öregember benyomását keltette. Lába 

megbénult, szíve egyre gyengébb volt, nagyon szánalomra méltó körülmények között 

tengette életét. 

 Ha a megbízások egyre apadtak is, azért néha jutott számára némi anyagi és erkölcsi 

elismerés. Az MTI Belföldi Hírek B 28., 1948. szeptember 1-jei, 18 óra 50-kor jegyzett 

kiadásában beszámol arról, hogy kiosztották a Kultuszminisztérium 1948. évi írói és 

művészi munkajutalmakat. A díjazott 103 képzőművész névsorában feltűnik Divéky József 

is. Egy társaságban van – számos mára már feledésbe merült díjazott között – Ferenczy 

Valérral, Hermann Lipóttal, Szabó Vladimírrel, Szervánszky Jenővel vagy Szánthó 

Piroskával. A díj négyszáz forint havidíj, ám arról nem esik szó, hogy milyen időtartamon 

keresztül élvezik a díjazottak ezt az illetményt. Az indoklásban ez áll: „A jutalmazottakat a 

minisztérium elsősorban a tehetség és a végzett alkotómunka szempontjából válogatta ki, 

                                            
225 Megkeresésünkre az Országos Levéltár nem talált dokumentumot annak igazolására, hogy Divéky a jelzett 

időt valóban börtönben töltötte volna. Egy esetleges bűntetőperre vonatkozó dokumentumok sem állnak 

rendelkezésre.  
226 A korabeli cím: Esterházy u. 9. 
227 Cs[ATKAI] E[ndre]: Divéky József. In: Szabad Művészet, 6(1952), 12. sz., 601. p.  

 Csatkainak ezt az állítását nem sikerült sem megerősítenünk, sem cáfolnunk.  
228 NOVÁKI Gyula (*1926) régész. 
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de helyenkint tekintetbe vett multbeli érdemeket is, általában pedig figyelemmel volt a 

szociális rászorultságra“.
229

 

 Ez a Divéky Józsefnek odaítélt pénzjutalom arra utal, hogy magyarországi jelenlétét 

számon tartották, művészi tehetségét értékelték, és támogatásra méltónak ítélték. 

Pusztán érdekességként említendő, hogy a 47 díjazott író között megtalálható Pilinszky 

János, Kálnoki László, de Erdős René is. A díjazott zenészek csak tízen voltak, köztük 

Kurtág György, Ligeti György és Török Erzsi. 

 Csatkai Endrének a Soproni Szemlében megjelent írása szerint: “Városunkban akkor 

még megvolt a kisgrafika-gyűjtők csoportja és tagjai hamarosan megvásárolták Divéky 

készleteit, sőt két ízben fametszetes karácsonyi köszöntő lapot is rendeltek nála. Hanem hát 

mély fájdalommal kellett látni, hogy a mester hajdani művészetének árnyéka sincs már 

meg. A betegség megbénította a kezét; mire a teremtő gondolat az idegpályán bénult 

ujjaihoz érkezett, nehézkes, kemény rajz telt ki csak azoktól. Így is készített még néhány 

exlibrist: Nováki Gyula, a Ruhmann család, Kótai Albert, Csipkés Kálmán és mások is 

megbízták. Igyekezett pályázatokon részt venni, de gyengén sikerült munkáival leszorult. 

Tervezett egy arcképsorozatot: Gorkij, Lenin, Sztálin képmását meg is alkotta, azután az is 

elakadt. Amikor hírét vette, hogy a bábjátékot feltámasztják, azonnal tervezgetéshez 

kezdett. Ott sem sikerült ajánlkozása. Hasztalan próbált grafikus kurzust rendezni, nem 

akadtak tanítványok. Lassan elmaradtak a rendelők, majd az ismerősök, csak a szorosabb 

barátok vették körül, de azok is csak nehezen tudtak bajain segíteni. Kívánt pl. tolókocsit, 

hogy néha szabad levegőre is juthasson, mert lába már nem bírta; megszerezték neki, 

akkor nem volt, aki tolja, hiszen édesanyja is túl volt a 80-on már. […] 1951 

szeptemberében meghalt az özvegy. A baráti kör nagy gondban volt, és már korábban 

kieszelték, hogy a művészt szociális otthonban helyezik el, amiről csak a temetés után 

beszéltek: Divékynek nem volt ellenvetése, de másnap 1951. szeptember 9-én reggel a 

szomszédok holtan találták, szívgörcs ölte meg.“
230

  

 A soproni halotti anyakönyvbe Simon Árpád helyettes anyakönyvvezető 1951. 

szeptember 7-én a 298-as szám alatt Divéky Józsefné 87 éves nyugdíjast, szeptember 10-

én a 299. szám alatt ifj. Divéky József grafikusművészt – akinek házastársa ismeretlen – 

jegyezte be. A halál oka: szívbénulás, hirtelen halál, szívizom elfajulás. A halál szeptember 

9-én, délelőtt 11 óra körül állt be. 

                                            
229 A díjazottak névsoránák forrása: MTI belföldi hírek, B 28. kiadás, 1948 szeptember 1, 18 óra 50 perc: 

Kiosztották a kultuszminisztérium írói és művészi munkajutalmait. 
230 CSATKAI, i.m., p. 189–190. 
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 STERBENZ Károly
231

 soproni grafikusművész, ismert ex libris-művész lánya, Helene 

Polster személyes közlése szerint a temetkezés költségeinek javát a Sterbenz család 

fedezte, a sírhely megváltását is Sterbenzék állták. Néhány évvel ezelőtt azonban nem 

fizették ki a sírhely újraváltási díját, így az a soproni temetőben felszámolásra került.
232

 

 Halálakor művészetét, munkásságát Magyarországon Csatkai Endre méltatta,
233

 a 

bécsi Wiener Zeitungban Hans Ankwicz-Kleehoven, a bécsi Képzőművészeti Akadémia, 

az Akademie der bildenden Künste Wien könyvtárigazgatója, híres ex libris gyűjtő 

emlékezett meg róla.
234

 

 Divéky József életpályáját végignézve egy művészi tehetséggel megáldott, de emberi 

gyarlóságoktól sem mentes XX. századi figura jelenik meg előttünk. Ám ha össze kell 

foglalnunk, mi az, ami miatt számunkra oly fontos Divéky József életpályája, akkor a 

kortárs és alkotótárs, a könyvművész Kner Imre 1921-ben írt szavait emeljük ide, akinél 

pontosabban és szebben talán senki nem fogalmazta meg, mitől volt Divéky József a XX. 

század első felének oly fontos alkotó személyisége, és mi teszi mindmáig megőrzésre 

méltóvá művészetét. 

 “Összefoglalva Divéky legjellemzőbb tulajdonságait, meg kell állapitanunk róla, 

hogy alaptermészete egy bizonyos ösztönös és mély becsületesség, amely megtiltja neki, 

hogy félmegoldásokkal, felületes tetszetősségekkel kacérkodjék. A régi mesterember 

komoly kísérletező kedve él benne, aki minden technikának, minden mesterségnek egész 

lényegét, minden titkát meg akarja tanulni, hogy aztán, amikor annak minden eszközével 

rendelkezik, igyekezzen az egyszerűségnek minél magasabb fokára eljutni. Divéky mindent 

eredeti nagyságban rajzol meg, mert keze feltétlenül engedelmeskedik neki és nincs 

szüksége a fotográfiái kicsinyítés finomkodó hamisításaira. És minden rajza sokkal jobban 

hat, sokkal szebb nyomtatásban, mint eredetiben. Aki ismeri hazai művészeinket, tudja, 

hogy a szép eredeti rajzok hatása rendesen elvész a reprodukcióban, mert a legtöbb 

művész nem ismeri a sokszorosítás feltételeit. De Divéky pontosan tudja, mit hogyan lehet 

lenyomtatni, s őt ilyen meglepetések nem érhetik. Ugyanez a művészi becsületesség készteti 

őt arra, hogy kompozícióit mindig nagyon alaposan megoldja és sok elmélyedő 

tanulmánya, fejlett térérzéke, kitűnő stilusérzéke nem engedi nyugodni, mig a legérettebb, 

                                            
231

 STERBENZ Károly (1901-1993) soproni festő, grafikus, ex libris művész. (Vö. ORBÁN Anna, Ex libris 

Sterbenz. Egy XX. századi soproni mester munkái. Edutech, Sopron, 2010, 370 p.) 
232 Sírhely felszámolása: Helene Polster, Sterbenz Károly lányának szóbeli közlése alapján. 
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 CS[ATKAI] E[ndre]: Divéky József. In: Szabad Művészet, 6(1952), 12. sz., p. 600–601,  

 CSATKAI Endre: Divéky József : 1887–1951. In: Soproni Szemle 17(1963), 2. sz., p. 186–190. 
234 ANKWICZ-KLEEHOVEN, Hans: Maler Josef von Divéky gestorben. In: Wiener Zeitung, 24. September 

1951. 
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legjobb megoldást meg nem találta. Nagy tisztelettel foglalkozik a régi nagy mesterekkel és 

elevenen él benne a grafika régi, nemes tradíciója. Ezeken kívül azonban Divéky modern, 

érző és gondolkozó ember is, akitől a kor és az ember egyetlen problémája sem idegen. 

Ezért olyan rendkívül erős benne a kifejezés utáni törekvés, s ezért nem elégszik meg a 

tisztán rajzbeli, formális megoldással, hanem igyekszik feladatai minden gondolatbeli és 

érzésbeli tartalmát is kimeríteni. Éppen ezért Divéky József a legfejlődésképesebb 

egyéniségek egyike, aki küzdelmes, fáradságos pályáján, az igazi művészek verejtékes, 

göröngyös utján biztos léptekkel halad előre s akitől még sokat, nagyon sokat várhatunk.“ 

Kner Imre.
235

 

 

6.2 Arthur Roessler életrajza 

 

 Arthur Roessler író, kiadó, műkereskedő és műkritikus Simon Roessler vegyész és 

felesége, Josefa Brauner gyermekeként született Bécsben 1877. február 20-án. A bécsi 

egyetemen filozófiát, irodalom- és művészettörténetet hallgatott, a híres 

művészettörténész, Franz WICKHOFF
236

 tanítványa volt, majd Karl Wilhelm 

DIEFENBACH
237

 festőiskoláját látogatta.  

 1898-ban Münchenben telepedett le, ahol 1899-től a Münchner Zeitung 

szabadfoglalkozású újságírójaként dolgozott. Itt jelentkezett korai publikációival - ezek 

novellák és prózai versek voltak. Első művészettörténeti monográfiáinak keletkezése 

1903-1904-re tehető. A gótikáról írt munkája
238

 után a kortárs művészettel legelőször az 

1850 és 1914 között működő, laza szervezettségű dachaui művésztelepről
239

 1905-ben 

megjelentetett képeskönyvében foglalkozott.
240

 A müncheni években ismerkedett meg 

majdani feleségével. Ida Lange (1877–1961) egy életen át társa volt.  

                                            
235 KNER Imre: Divéky Józsefről. In: Magyar Grafika, 2(1921), 3. sz., p. 33–48. 
236 WICKHOFF, Franz (1853-1909), művészettörténész.  

 (Vö. https://bit.ly/2YduRQs - letöltés dátuma: 2018. január 20.)  
237 DIEFENBACH, Karl Wilhelm (1851–1913), német festő és szociálreformista, a naturizmus zászlóvívője.  

 (Vö. https://bit.ly/2xTGIng – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
238 ROESSLER, Arthur, Die Stimmung der Gothik und andere Essays. Berlin, Verl. Volkserzieher, 1904  

 (A művet 1902-ben írta, 1903-ban részletek jelentek meg belőle. További kiadások 1922-ben és 1947-ben). 
239 München szomszédságában az Ammer partján 1850 és 1914 között működő laza szervezettségű 

művésztelep, ahol a nagyvárosból kiszabadulva a természetben alkotás vágyával jöttek össze a kor festői. A 

koloniaalapítók között magyar festő, Strobentz Frigyes (1865–1929) neve is felbukkan. A dachaui 

művésztelepről: MURÁDIN Jenő, Művészetet átíró történelem – Fény és árnyék Dachauban. In: 

MúzeumCafé, 7(2013), 3.sz., p. 35–38. 
240 ROESSLER, Arthur, Neu-Dachau. Ludwig Dill, Adolf Hölzel, Arthur Langhammer. Bielefeld & Leipzig, 

Velhagen & Klasing, 1905 (Reihe Künstler-Monographien ; Bd. 78). 

https://bit.ly/2YduRQs
https://bit.ly/2xTGIng


 

 

57 

 1905-ben Münchenből visszatért Bécsbe és átvette a Miethke galéria
241

 vezetését. A 

galériát 1861-ben a potsdami születésű Hugo Othmar Miethke (1834-1905) és Carl Joseph 

Wawra (1839–1905) antikvár könyvkereskedésként alapította. Működésének legkorábbi 

idejétől fogva tevékenységi körébe tartozott a művészeti kiadványok megjelentetése is. A 

kezdetben Bécs belvárosában, a Plankengasse 6-ban és a Neuer Markt 13-ban, majd a 

Dorotheergasse 11-ben működő galéria rövid időn belül a historizmus bécsi festőinek 

fontos ügynökségévé vált és aukciós házként is megjelent, a Monarchia egyik 

legjelentősebb műkereskedése volt. Később az ismert osztrák művészek, mint például 

Gustav Klimt, mellett a francia moderneket, Éduard Manet-t, Paul Cézanne-t vagy Vincent 

van Goghot is igyekezett ismertté tenni. 1904-ben Gustav Klimt egyik barátja,  

Paul BACHER
242

 (1867–1907) ékszerész vásárolta meg a galériát azzal a céllal, hogy a 

Bécsi Secession
243

 elárusítóhelyeként működjék. Arthur Roesslert bízták meg a galéria 

vezetésével, az együttműködés azonban nem tartott sokáig. A művészet üzletiessé 

tételének terve a Klimt körüli művészek egy csoportjának oly mértékű egyet nem értését 

váltotta ki, hogy kiléptek a Secessionból. 1906-tól Roessler tevékenysége is megszűnt a 

galériában - egyes vélemények szerint ennek oka az volt, hogy a provízió összegében nem 

jutottak egyezségre.
244

  

 1907. márciusától Bécsben, a Lothringerstrasse 14–16. alatt működő Galerie Pisko
245

 

művészeti tanácsadó- és tudományos segédmunkatársként
246

 alkalmazta. 1907-ben Gustav 

                                            
241 Miethke galéria: Vö. SCHWEIGER, Werner J., „Damit Wien einen ernsten Kunstsalon besitze.“ Die 

Galerie Miethke unter besonderer Berücksichtigung von Carl Moll als Organisator. In: Belvedere, 

4(1998), 2. sz., p. 64–85. 
242 Paul Bacher 1907-ben bekövetkezett halála után özvegye, Emma Bacher vette át a galéria működtetését és 

Carl Moll (1861-1945) osztrák festőt bízta meg annak vezetésével, míg 1915-ben eladta a galériát. A 

galéria egykori épületében, az Eskeles palotában 1993 óta a bécsi Zsidó Múzeum működik.  

 (Vö. https://bit.ly/2yjqAMe – letöltés dátuma: 2018. február 20.)  
243 Secession: 1897. április 3-án 49 képzőművész – élükön Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, 

Joseph Maria Olbrich, Max Kurzweil, Josef Engelhart – kivonult az általuk konzervatívnak ítélt bécsi 

művészeti központból, a Künstlerhausból, és Wiener Secession néven saját egyesületet hoztak létre. 
Példaképük az 1892-ben alapított müncheni Secession volt. Első kiállításukat 1898-ban rendezték meg. 

(Forrás: https://bit.ly/2yod7Ts – letöltés dátuma: 2018. február 20.)  
244 Vö. NATTER, Tobias G., Die Galerie Miethke, eine Kunsthandlung im Zentrum der Moderne. 

[Ausstellungskatalog]. Wien, Jüdisches Museum, 2003. 
245 A Pisko galériát 1896-ban Gustav Pisko műkereskedő alapította két kiállító hellyel: Bécs I. kerületében a 

Parkring 2, illetve a Lothringerstrasse 14-16. alatt. (Vö. HEIMANN, Elisabeth, Migrationsziel Wien. Die 

moderne Großstadt als Anziehungspunkt für Kunstschaffende und Mäzene. In: RÖHRLICH, Elisabeth 

(szerk.), Migration und Innovation um 1900. Perspektiven auf das Wien der Jahrhundertwende. Wien; 

Köln; Weimar, Böhlau, 2016, 421. p.) 
246 Fizetése havi 300 korona és az eladott művek után 10% provízió illette meg. Forrás: Wiener Stadt- und 

Landesbibliothek, Handschriftensammlung (´Kéziratgyűjtemény`), leltári szám: Inv-Nr. 161.662. 

https://bit.ly/2yjqAMe
https://bit.ly/2yod7Ts
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PISKO
247

 műkereskedővel közösen jelentetette meg a Ferdinand Georg WALDMÜLLER
248

 

festőről írt monográfiát.
249

 

 A Pisko Galéria leginkább azzal írta be nevét a művészettörténetbe, hogy 1909. 

decemberében – Arthur Roessler közreműködésével – itt rendezte első kiállítását a 

Neukunstgruppe elnevezésű művészeti csoportosulás, amelyet 1909 nyarán Egon Schiele 

és művészbarátai
250

 alapítottak. Azokat a fiatal művészeket hívták magukhoz, akik 

elhagyták a Wiener Akademie-t (´Bécsi Akadémiát`), és új művészi kifejezési módot 

keresve végül egyéni osztrák “színexpresszionizmust” hoztak létre. A társaság 

megalakulásának eredeti kiváltó oka Egon Schiele 1909. áprilisi, az Akadémiából történt 

kizárása volt. Schiele egy úgynevezett Beschwerdebrief-et (´panaszlevelet`) fogalmazott 

meg, amelyben az Akadémia hallgatónak több szabadságjogot követelt – ezt követte a 

kizárás.
251

 

 Az 1909-es év Roessler életében is jelentős változást hozott, ekkor ismerkedett meg 

Anton FAISTAUER
252

 festővel, és került a fiatal Egon SCHIELE is a baráti körébe. 1912-ben 

részt vett a német mintára létrehozott Österreichischer Werkbund
253

 (ÖWB) alapításában. 

1915 és 1917 között az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, az idő jelentős 

részében a k. k. Kriegsarchiv-ban
254

 tevékenykedett. 1918-ban jelentette meg a Kritische 

Fragmente
255

 című monográfiáját. 1919-ben ismét visszatért a Miethke családhoz. A bécsi 

Dorotheergasse 11. alatti Eskeles palotában működő egykori Miethke galéria ugyan már 

Bacher ékszerész tulajdona volt, de az új tulajdonos az egykori galérista fia, Otto Maria 

MIETHKE(-GUTENEGG),
256

 rendelkezésére bocsátotta, 1919–1920-ban Haus der Jungen 

                                            
247 PISKO, Gustav (1866–1911), forrás: gyászjelentése – letöltés dátuma: 2018. február 20. 
248 WALDMÜLLER, Georg (1793–1865), bécsi festő, a biedermeier jeles mestere;  
249 ROESSLER, Arthur, PISKO, Gustav (szerk.), Ferdinand Georg Waldmüller, sein Leben, sein Werk und seine 

Schriften. Wien, Pisko, 1907. 
250 A tizenöt alapítótag között Schiele sógora Anton PESCHKA, valamint Anton FAISTAUER, Rudolf 

KALVACH, Hans BÖHLER, Erwin OSEN, Franz WIEGELE, és Robin Christian ANDERSEN festők, továbbá 

Arthur LÖWENSTEIN zeneszerző volt jelen. 
251 Vö. ROESSLER, Arthur, Neukunstgruppe. Ausstellung im Kunstsalon Pisko. In: Arbeiter Zeitung, Wien, 

1909. december 7, Morgenblatt, 21(1909), 336. sz., 7 p. (Roessler a széles nyilvánosság előtt az osztrák 

Arbeiter Zeitungban rendszeresen publikált művészeti kritikáival vált ezidőben ismertté.) 
252 FAISTAUER, Anton (1887–1930), a Neukunstgruppe egyik alapítótagja; 1909-ben állított ki első 

alkalommal, ennek helye a Galerie Pisko, Bécsben. 

 (Forrás: https://bit.ly/2SlBdr2  – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
253Österreichischer Werkbund (ÖWB): 1912-ben a német Deutscher Werkbund (DWB) mintájára létrehozott 

egyesület célja a képzőművészek, építészek és kézművesek összefogása a minőségi kézművesmunka 

megvalósítására. Alapító tagjai között találjuk Josef Hoffmannt is, aki 1920-ig volt az egyesület tagja.  

 (Vö. https://bit.ly/2LWCPpR – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
254 Kriegsarchiv: 1801-ben alapított császári és királyi udvari hadi levéltár. 
255 ROESSLER, Arthur, Kritische Fragmente. Aufsätze über österreichische Neukünstler. Wien, Lányi, 1918. 
256 MIETHKE(-GUTENEGG), Otto Maria (1881–1922), osztrák festő, grafikus, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2JSmQH0 – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 

https://www.geni.com/people/Gustav-Pisko/6000000025738047061
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Faistauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kalvach
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kalvach
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_B%C3%B6hler
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Wiegele_%28Maler%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Robin_Christian_Andersen
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Roessler
https://bit.ly/2SlBdr2
https://bit.ly/2LWCPpR
https://bit.ly/2JSmQH0
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Künstlerschaft (´a fiatal művésztársadalom háza`) név alatt, Arthur Roessler segítségével 

hat kiállítást rendezett. Ugyanebben az időben az újonnan alapított Avalun-Verlag
257

 

kereskedelmi vezetője is volt. 1906 és 1921 között az Arbeiter-Zeitung
258

 művészeti 

referenseként is tevékenykedett. 1923-ban Hans TIETZE
259

 ötletére megalapították a 

Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst in Wien (´A modern művészetet támogató 

társaság Bécsben´) elnevezésű társaságot, amelynek Roessler egyik alapítótagja volt. 

1924-ben megszűnt a kapcsolata az Avalun kiadóval, így el tudta vállalni az 

Österreichischer Werkbund (ÖWB) elnökségi tagságát. Ebben a minőségében 1925-ig 

tevékenykedett, miközben a párizsi iparművészeti kiállítás
260

 osztrák részének 

megszervezéséért is felelős volt. 1925-től a Wiener Neueste Nachrichten
261

 munkatársa. 

Ezzel egy időben kezdődött előadói tevékenysége is a bécsi Volkshochschule 

(´Népfőiskola`) keretein belül. 1925-ben az újonnan alapított Vereinigung der 

Kunstreferenten der Wiener Tageszeitungen, a bécsi napilapok kultúrreferenseinek 

érdekképviseleti egyesületének elnökségi tagjává választották. 1927-ben, 50. születésnapja 

alkalmából, Bécs városa kultúrális és művészeti életéért folytatott munkájáért a Bécsi 

Egyetem Arany
262

 Érdemjele
1263

 kitüntetésben részesítették. 1927 és 1929 között az osztrák 

                                            
257 Avalun-Verlag néven jelentkezett a Selbstverlag für Technik und Industrie Julius Brüll Wien cég 

részlegeként az 1919-ben alapított kiadói vállakozás. Tulajdonosai a Julius és Franz Brüll fivérek, 

székhelye Bécsben a Peregringasse 1. alatt volt. Az alapítótagok között található Arthur Roessler, akit a 

kezdetektől fogva a cég gazdasági ügyvezetőjeként tüntettek fel, és már az első évben kiadtak egy 

publikációját. A kiadó elzárkózott a szépirodalom megjelentetésétől, de luxuskiadványokat, bibliofil 

munkákat, egyedi mappákat adott ki nemes anyagokat felhasználva és ügyelve arra, hogy egyedülálló 

szellemi termékek és művészi tartalom jelenjék meg. Jó példa erre első kiadványuk: H.C. ANDERSEN, 
Reiseblätter aus Österreich című munkája, amelyet Luigi KASIMIR 12 rézkarcával számozva adtak ki. 

Általában 110 és 450 közötti példányszámban jelentek meg a munkák az Österreichische Staatsdruckerei 

vagy a Drezda mellett működő Jakob Henger nyomda előállításában. Ismereteink szerint negyven mű jelent 

meg az 1923-ig aktív kiadónál. A cégjegyzékből 1931-ben törölték. 

  (Forrás: https://bit.ly/2XNXDXJ – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
258 Arbeiter-Zeitung (´Munkás-újság`) az osztrák szociáldemokrácia 1889 és 1938, majd 1945 és 1991 között 

megjelenő, az Első Köztársaság politikailag egyik legfontosabb orgánuma. 
259 TIETZE, Hans (1880-1954), prágai születésű osztrák művészettörténész, az osztrák művészettörténeti 

topográfia összeállítója; 1938-ban az USA-ba emigrált.  

 (Forrás: https://bit.ly/2SkeSKt – letöltés dátuma: 2018. január 20.) 
260 Apró érdekesség: ennek a kiállításnak a nevéből (Exposition des Arts Décoratifs et Industriels) ered a XX. 

század első felének jelentős művészeti irányzatának elnevezése – egyben az art deco csúcspontjaként is 

szokták ezt a kiállítást emlegetni. 
261 Wiener Neueste Nachrichten: 1894 és 1945 között különböző formában Bécsben megjelenő jelentős 

politikai lap, 1925 és 1945 között a hét minden napján megjelenő napilap. 
262 Forrás: Archiv der Universität Wien, R 34.4: Ehrenbuch 1921–1959; Akademischer Senat, Gz. 801 ex 

1926/27. 
263 Ehrenmedaille der Universität Wien, arany vagy ezüst fokozatát 1922 és 1975 között adományozták. Az 

egyetem I. világháború utáni anyagi gondjainak enyhítésére alapították. Az alapszabály szerint azon 

személyek kaphatták, akik az egyetemnek különösen magas támogatást nyújtottak, vagy a kitüntetett 

személy elismert államférfi vagy szellemi nagyság volt. Az évek során többször módosították ezt a rendet.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YXQMaH – letöltés dátuma: 2018. január 21.) 

https://bit.ly/2XNXDXJ
https://bit.ly/2SkeSKt
https://bit.ly/2YXQMaH
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építészek központi egyesülete
264

 folyóiratát, az 1924-ben alapított Bau- und Werkkunst
265

 

című havilapot szerkesztette. Roessler a művészeti- és a kultúregyesületek iránti 

elkötelezettsége az Eckart-Bundban
266

 és az osztrák P.E.N. Clubban folytatódott. Az 1920-

as évek közepétől előadásokat tartott a művészetről a rádióban, 1934-től a RAVAG
267

 

egyik állandó kultúr-referense, általában az aktuális kiállításokat ismertette, elemezte élő 

adásban. 1928 és 1938 között rendszeresen publikált a Radio Wien
268

 című 70.000 

példányban megjelenő havilapban, amelynek kiadója a RAVAG volt. 1937-ben,  

60. születésnapja alkalmából az osztrák kormány professzori címet adományozott neki. A 

II. világháború éveit Bécsben vészelte át – újabb művei nem születtek, a korábbiak új 

kiadásait gondozta. A Roessler házaspár anyagi nehézségein gyűjteménye eladogatásával 

enyhített. 1955-ben a gyűjteményből 1.400 darabot életjáradék fejében átengedtek Bécs 

városának – ez biztosította Ida Roessler megélhetését Arthur Roessler 1955. július 20-án 

bekövetkezett halálát követően.
269

 

 A halála után megjelent nekrológok közül ki kell emelni Hans ANKWICZ-

KLEEHOVEN
270

 a Das Antiquariat
271

 című lapban megjelent írását. Megemlékezésében 

Roesslert alkotó kritikusként méltatta, munkáját a képzőművészeti élet területén annak a 

HEVESI Lajosnak
272

 a tevékenységéhez hasonlította, aki a bécsi szecesszió egyik 

népszerűsítője volt, és művészeti kritikáival pozitívan befolyásolta a közízlést, az új 

művészeti irányzat elfogadását. Ankwicz-Kleehoven megítélése szerint, ahogy Hevesi a 

Wiener Secessiont a korabeli médiában a nagyközönség számára ismertté tette, Roessler 

                                            
264´Zentralvereinigung der Architekten Österreichs` 
265 ´Építészet- és műalkotás` 
266 MAYER, Erich August (1894–1945), író 1927-ben alapította a nemzetiszocializmus ideológiájához közel 

álló társaságot, melynek célkitűzése a szépművészet támogatása volt. Nevét arról a Dietrich Eckart 

(1868-1923) bajor publicistáról, íróról kapta, aki Hitler korai híve – egyesek szerint felfedezője -, és 

ötletadója volt, a Hitler puccs után letartóztatták, szívrohamot kapott, kiengedték, majd pár nap múlva egy 

újabb szívroham végzett vele. Az Eckart-Bund 1939-től Wiener Gesellschaft zur Förderung der schönen 

Künste [Bécsi társaság a szépművészet támogatására] néven működött, a társaságot 1947. december 29-én 

feloszlatták. 
267 RAVAG: Radio Verkehrs AG rövidítése, az első, 1924-ben alapított és 1958-ig működő osztrák 

rádiótársaság. 
268 Radio Wien: a lap az aktuális rádióműsor mellett többek között irodalmi és zenei résszel, ismeretterjesztő 

rovattal, a rádióban elhangzó nyelvkurzusok szöveg mellékletével és az aktuális kiállítások fénykép 

anyagával jelent meg. A külföldi adók programját – így a budapestiét is – közölte, jelezve azt is, melyik 

hullámhosszon foghatók. 
269 Roessler gyűjteményének eladása: vö. https://bit.ly/2GgQAw5 – letöltés dátuma: 2018. január 21. 
270 ANKWICZ-KLEEHOVEN, Hans (1883–1962), művészettörténész, a bécsi képzőművészeti akadémia 

könyvtárának nyugalmazott vezetője. 
271 Das Antiquariat, 11(1955), 14–15. sz, p. 174–175. 
272 HEVESI Lajos (1843–1910), író, újságíró. Német nyelterületen Ludwig Hevesi néven ismert. Élete hosszán 

több, mint húsz lapnak írt, ebből közel negyven évig dolgozott a Pester Lloyd számára. Halálakor 

ugyancsak a Pester Lloyd hasábjain Hatvany Lajos írt nekrológot – 1910. március 27-én jelent meg. 

  (Vö. https://bit.ly/2ST0vNA - letöltés dátuma: 2018. január 21.) 

https://bit.ly/2GgQAw5
https://bit.ly/2ST0vNA
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ezt a tevékenységet folytatva épp így tette ismertté a következő képzőművész generációt. 

Mai értelemben multifunkcionális volt: művészeket fedezett fel, keresekedett, gyűjtött, és 

támogatott - tekintet nélkül az összeférhetetlenségre. Társadalmi kapcsolatok létrejöttében 

segédkezett, felépítette felfedezetteinek imázsát, és ha úgy adódott, haláluk után 

gondoskodott az illő mítoszról.
273

  

 

6.2.1    Arthur Roessler kapcsolata kora képzőművészeivel 

 

6.2.1.1  EGON SCHIELE  

(Tulln an der Donau, 1890. június 12. – Bécs, 1918. október 31.) 

 A Neukunstgruppe első kiállítása alkalmával ismerte meg Roessler a nála 13 évvel 

fiatalabb Egon Schielét. 

 A Pisko galériai közös kiállítást fél évvel követően jelentkezett Roessler először, 

mint Schiele rajzainak terjesztője. A pénzhiányban szenvedő művész szabad kezet 

biztosított Roesslernek a lapok kiválasztásában; műtermének kulcsa a házmesternél 

Roessler számára letéve.
274

 A kiállítást követően került Roessler tulajdonába –a művész 

ajándékaként – az első Schiele kép, és azonnal megegyeztek egy, a feleségéről, Ida 

Roesslerről készítendő portréban is. A kép két év múlva készült el. 1910 októberében 

készült Roesslerről a jól ismert olaj portré.
275

 Ez időtől kezdve Roessler rendszeres 

segítséget nyújtott Schielének rossz anyagi helyzete áthidalásában. 

 Roessler, a festő műveinek egyik legkorábbi gyűjtője, jelentős Schiele 

gyűjteménnyel rendelkezett. Hagyatékában 22 olajfestmény, 33 rajz és akvarell, valamint 

három nyomtatott grafika maradt hátra,
276

 az egyik legjelentősebb korai Schiele-

gyűjtemény, ami ma Bécsben, a Wien Museum állományában található. Amellett, hogy 

Roessler maga is gyűjtötte Schiele munkáit, számos, a kor híres gyűjtőjét
277

 győzte meg a 

festő nagyságáról - miközben egyértelmű volt számára, hogy Schiele nem az arisztokrácia 

vagy a nagypolgárság ízlését szolgálja ki – és ezzel a művész számára rendszeres 

                                            
273 Mítosz: ld. a következő fejezetben, Egon Schiele halála után a festőről megjelentetett számos mongráfiát. 
274 Forrás: Egon Schiele levele 1910. május 13-án Arthur Roesslernek. In: Christian M. NEBEHAY, Egon 

Schiele 1890–1918. Leben, Briefe, Gedichte. Residenz, Salzburg, 1979, Nr. 98. 
275 Roessler portréja: ld. (16) számú melléklet. 
276 NATTER; Tobias G., „Nichts und Niemand half mir!“ : Egon Schiele und sein Promoter Arthur Roessler. 

In: Schiele & Roessler. Der Künstler und sein Förderer. Kunst und Networking im frühen 20. Jahrhundert. 

[Wien Museum Karlsplatz, 8. Juli – 10. Oktober 2004]. Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2004.  

(... Sonderausstellung des Wien-Museums ; 313). 
277 Ide tartozik a stájerországi nagyiparos Carl von Reininghaus, vagy a számos gyűjtő orvos közül Oskar 

Reichel belgyógyász, aki tekintélyes expresszionista gyűjteménnyel bírt. 
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megrendelést és eladási lehetőséget biztosított. A portréfestészet divatának köszönhetően 

számos társadalmi kapcsolat kötődött, és nem kevés megbízást sikerült szerezniük.
278

 

 Roessler publikációinak
279

 eredményeként Schiele a művészeti közbeszéd tárgyává 

lett, ugyanakkor Roessler sikerrel vezette be a festőt az osztrák mellett a német művészeti 

piacra is. Berlini kapcsolata az a Paul Cesarri (1871–1926) volt, aki művészeti szalonjában 

többek között Cézanne, Daumier, Degas, Delacroix, van Gogh, Kokoschka, Matisse, 

Manet, Monet, Munch, Renoir műveit állította ki. Münchenben Hans Goltz (1873–1927) 

műkereskedő 1912 őszén tizenhat Schiele lapot vásárolt. Roessler és Goltz levelezéséből
280

 

kitűnik, hogy az eladási árat ketten, Schiele részvétele nélkül alkudták ki. 1912. februárban 

és márciusban Goltz a könyvesboltjában állította ki Schiele műveit, majd 1913. június és 

július hónapban reprezentatív kiállítást rendezett a művésznek. A kiállítás azonban 

olyannyira nem hozta meg a remélt sikert, hogy Goltz 1913. októberében felbontotta a 

festő képviseletére kötött szerződésüket – miközben a rajzokkal továbbra is kereskedni 

kívánt. 

 Roessler kettős szerepet töltött be kapcsolatukban: egyrészt a műveket közvetítő 

ügynök, másrészt a véleményt formáló kommunikátor volt. Ismeretségük elején Roessler 

szinte apai feladatokat is ellátott a nála 13 évvel fiatalabb művész életében. Ha kellett 

anyagi segítséget nyújtott számára, de otthonának ajtaja is mindig nyitva állt az ifjú 

művész előtt.  

 Kapcsolatuk azonban rövid időn belül fellazult. Ennek kezdete 1910 karácsonyára 

tehető, mikor is Schiele a Halott anya című képét elküldte Roesslernek. A műkritikus ezt 

ajándéknak tekintette, egy könyvvel viszonozta, miközben a művész pénzt várt érte. 1910. 

január 10-én kelt levelében
281

 csalódottságát kifejezve írja Roesslernek: „Ki segít nekem? 

– Nem vagyok képes vásznat venni, festeni akarok, nincs festékem.“ A konfliktus 1913 

nyarán tetőzött. Schiele levélben
282

 közölte Roesslerrel, mennyi pénzre tart igényt, a 

részletfizetés lehetőségét is felkínálva. Roessler becsapva érezte magát – megromlott a 

kapcsolat.  

 Mindennek ellenére Roessler Schiele halála után gondoskodott a festő hírének, 

művészetének ápolásáról. Közvetlenül a festő halála előtt, 1918-ban jelent meg a Kritische 

                                            
278 A számos modell közül: Eduard Kosmack (1910), Walburga Neuzil (1912), Fräulein Beer (1914). 

Monográfia a témáról: COMINI; Alessandra, Egon Schiele’s portraits. Berkeley, University of California 

Press, 1974. 
279 Arbeiter Zeitung 1911. április 28, 1912. május 14, 1913. január 28, 1915. január 14. 
280 Vö. Nebehay, 1979, Nr. 275. 
281 Vö. Nebehay, 1979. Nr. 172. 
282 Vö. Nebehay, 1979. Nr. 493. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://de.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier
https://de.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://de.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kokoschka
https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://de.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
https://de.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir


 

 

63 

Fragmente
283

 című munkája, amelyben jelentős fejezetet szentelt Schiele művészetének. 

Már korábban publikált, részben átdolgozott szövegeket jelentetett meg itt újra. Az 1920-as 

évek elején több monográfiát is megjelentetett Schieléről, (In Memoriam Egon Schiele, 

1921
284

; Briefe und Prosa von Egon Schiele, 1921;
285

 Das Egon Schiele Buch, 1921;
286

 

Egon Schiele. Im Gefängnis, 1922;
287

 Erinnerungen an Egon Schiele, 1922
288

) amellyel 

biztosította a művész jelenlétét a művészeti életben.  

 Roessler legnagyobb felfedezettje Schiele volt. Schiele számára Roessler 

kapcsolatokat teremtett, egyengette útját az osztrák és német műkereskedés irányába, és 

felbecsülhetetlen értéket jelentett a művész számára, mint kiállításszervező is. Újságíróként 

jelentős szerepe volt Egon Schielének, mint „márkának“ a kialakításában és 

elhelyezésében a művészeti életben. Ugyanakkor, mivel Schiele hagyatékához Roessler 

jogokat biztosított magának, szabadon alakíthatta, formálhatta azt a képet, amely aztán 

beivódott a köztudatba, és hatása mindmáig érezhető.  

 

6.2.1.2   FRITZ HEGENBART 

(Salzburg, 1864. szeptember 15. – Bayerisch Gmain, 1943. október 29.)
289

 

 Ma már alig ismert grafikus, festő és szobrász. Eredetileg zenésznek készült, majd 

1886-ban beiratkozott a prágai képzőművészeti akadémiára. Tanulmányait 1888-tól a 

München melletti Kirchbachban folytatta. Münchenben telepedett le, ahol később 

festőiskolát nyitott. A Jugend
290

 és a Fliegende Blätter
291

 munkatársa volt. Roessler 

kiemelekedő tehetségnek tartotta, támogatta a festőt. 1911-ben a Bildende Künstler-ben
292

 

jelent meg írása
293

 az azóta feledésben merült művészről – az idő nem igazolta a 

művészettörténész véleményét. 

                                            
283 ROESSLER, Arthur, Kritische Fragmente. Aufsätze über österreichische Neukünstler. Wien, Lányi, 1918, 

p. 127–153. 
284 ROESSLER, Arthur, In memoriam Egon Schiele. Wien, Lányi, 1921. 
285 ROESSLER, Arthur (Hrsg.), Briefe und Prosa von Egon Schiele. Wien, Lányi, 1921. 
286 KARPFEN, Fritz (Hrsg.), Das Egon Schiele Buch: mit einem Beitr. von Arthur Roessler und einem 

Leitspruch von Gustinus Ambrosi. Wien - Leipzig, Wiener graph. Werkstätte, 1921. 
287 ROESSLER, Arthur [szerk], Egon Schiele im Gefängnis: Aufzeichnungen u. [eingedr.] Zeichn. Wien, 

Leipzig, C. Konegen, 1922. 
288 ROESSLER, Arthur, Erinnerungen an Egon Schiele. Marginalien zur Geschichte des Menschentums eines 

Künstlers von Arthur Roessler. Wien, Carl Konegen, [1922]. 
289 HAGENBART, Fritz. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, 2. köt. (1958), 237. p. 
290 Jugend. Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. München, Verl. d. Jugend. 

1.1896 - 45.1940,13, képes művészeti és társasági hetilap.  

 Online letölthető: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jugend – letöltés dátuma: 2016. június 18. 
291 Fliegende Blätter. München, Schreiber. 1.1845 - 100.1944, szatirikus hetilap. 

 Online letölthető: https://bit.ly/2LWmxxf– letöltés dátuma: 2016. június 18. 
292 Bildende Künstler. Monatsschrift für Künstler und Kunstfreunde. Wien, Leipzig, Rosenbaum. 

1.1911 - 12.1911 
293 Vö. ROESSLER, Arthur, F. H., in: Bildende Künstler, 1(1911), p. 3. 

https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=%22Roessler%2C+Arthur%22
https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=%22Roe%C3%9Fler%2C+Arthur%22
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jugend
https://bit.ly/2LWmxxf–
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6.2.1.3   JOHANNES FISCHER 

(Feldbach, Csehország, 1888. szeptember 21. – Bécs, 1955. december 13.)
294

 

 festő, az osztrák expresszionizmus képviselője, mára ugyancsak kevéssé ismert 

művész.  

 Roessler pártfogoltjaként tartják számon a Schiele baráti köréhez tartozó művészt. 

Természettudományokat és filozófiát hallgatott a bécsi egyetemen, majd Bécsben 

David KOHN
295

 és Anton HLAVÁCEK
296

 festőiskoláját látogatta. A Kunstschau
297

 alapító 

tagja, 1925 óta a Hagenbund
298

 tagja volt. 1937 és 1939 között a Secession tagja, 1939-től 

a Künstlerhaus
299

 tagja volt. Mint fotográfus is ismert, 1915-től rendszeresen fényképezte 

Egon Schielét.
 300

 

 

6.2.1.4   MAX OPPENHEIMER 

(Bécs, 1885. július 1. – New York, 1954. május 19.)
301

  

 Roessler gyűjteményében szép számban jelennek meg a festő művei. 1900 és 1903 

között a bécsi képzőművészeti akadémián [Akademie der bildenden Künste] majd 1903-tól 

1906-ig a prágai művészeti akadémián tanult, és szoros barátságban állt Schielével. 1906-

ban csatlakozott a prágai „OSMA“ csoportosuláshoz, amely egyike volt az első cseh 

avantgard egyesületeknek. 1907-ben visszatért Bécsbe, további munkásságára jelentős 

                                            
294 FISCHER, Johannes. (Forrás: https://bit.ly/2SjfLD5 – letöltés dátuma 2018. július 4.) 
295 KOHN, David (1861-1922), osztrák festő. (Vö. https://bit.ly/2YzJTPS – letöltés dátuma 2018. július 4.)  
296 HLAVÁCEK, Anton (1842–1926), osztrák festő. 

 (Forrás: https://bit.ly/32Zd3HF – letöltés dátuma: 2018. július 4.)  
297 Bund österreichischer Künstler, Kunstschau: 1908-ban alapított egyesület. Ferenc József császár 

trónralépésének 60. évfordulójának megünneplésének alkalmából a kortárs művészet bemutatására jött 
létre. A kiállítás 1908. június 1. és november 16. között volt megtekinthető Bécsben, ahol 179 művész 54 

teremben állította ki munkáját, a kiállítást Gustav Klimt nyitotta meg. A Bécsi Modernek előfutárának 

tekinthető. Érdekességként megemlítendő, Klimt itt állította ki először a Csók című képét, amit az akkori 

osztrák Oktatási és Kultuszminiszter az állam számára azonnal megvásárolt. 

  (Vö. https://bit.ly/2MqylYM – letöltés dátuma: 2018. július 4.)  
298 Hagebund: a „modernek“ európai művészeti hálózata bécsi központtal 1900 és 1938 között. A helyszínek: 

Bécs, Prága, München, Budapest, Lemberg, Pozsony, Krakkó, Trieszt. A két világháború között haladó 

művészegyesületet 1938. tavaszán – az Anschlusst követően - politikai, művészi és rasszista okokból 

feloszlatták. Rendes tagjai között egyetlen magyarként Gergely Tibor (1900-1978) festőművész, grafikus 

volt található, két magyar származású külföldi levelező tagja Lesznai Anna (1885-1966) grafikus, 

iparművész és Kövesházi Kalmár Elza (1876–1956) szobrász. A Bunddal kapcsolatban állt Ferenczy Béni, 
Mayer-Marton György és Simay Imre is, ám, hogy rendes tagok, vagy csupán „vendégek“ voltak nem 

tisztázott – dolgozatunk tárgya most nem ennek kiderítése.  

 (Forrás: https://bit.ly/2O0VXpw – letöltés dátuma 2018. augusztus 20.) 
299 Künstlethaus: Gesellschaft bildender Künstler Österreichs, Künstlerhaus (´Az osztrák képzőművészek 

egyesülete, művészház`). Az 1851 ben alapított Vereins junger Künstler und Akademiker (´Fiatal művészek 

és diplomások egyesülete`) későbbi nevén Albrecht-Dürer-Verein (´Albrecht Dürer egyesület`) és az 1858 

ban alapított Eintracht (´Egyetértés`) művészegyesület közös ötlete volt Bécsben egy „Künstlerhaus“ azaz 

művész ház építése. A megvalósítás érdekében 1861 ben egyesültek, és a felépített – mindmáig működő 

házba – 1868-ban költöztek be. (Vö. https://bit.ly/2Sk1pCl – letöltés dátuma 2017. augusztus 20.) 
300 Schiele fénykép-portréja: ld. (17) sz. melléklet.  
301 Oppenheimer, Max: vö. https://bit.ly/2XNfFcW – letöltés dátuma 2018. december 4. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_der_bildenden_K%C3%BCnste_Wien
https://bit.ly/2SjfLD5
https://bit.ly/2YzJTPS
https://bit.ly/32Zd3HF
https://bit.ly/2MqylYM
https://bit.ly/2O0VXpw
https://bit.ly/2Sk1pCl
https://bit.ly/2XNfFcW
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befolyást gyakorolt Oskar Kokoschka, Egon Schiele és Albert Paris Gütersloh.  

A bécsi expresszionizmus kiemelkedő egyénisége volt, Roessler jelentős segítséget 

nyújtott indulásához. Bár 1910-ben közbenjárt Oppenheimer első németországi 

kiállításának létrejöttéhez Heinrich TANNHAUSER
302

 müncheni galériájában, a festő 

többnyire önállóan intézte kiállításainak dolgait, nem hagyatkozott Roessler további 

segítségére. Roessler a Bildende Künstler-ben
303

 publikációt jelentetett meg a művészről, 

majd 1911-ben monográfiát állított össze Oppenheimerről, amit azonban a megjelenés 

előtti utolsó pillanatban visszavont. Oppenheimer 1911 és 1915 között Berlinben 

működött, 1915 és 1925 között Svájcban élt, majd ismét visszatért Berlinbe. 1931 és 1938 

között Bécsben élt, míg végleg elhagyta Európát, élete további éveit az USA-ban töltötte.  

 Roessler gyűjtőkörébe tartoztak még Anton FAISTAUER
304

 és Albert Paris 

GÜTERSLOH
305

 festők is. 

 

6.2.1.5   DIVÉKY JÓZSEF 

(Farmos, 1887. szeptember 28 – Sopron, 1951. szeptember 9.) 

 Roessler hagyatékában Divéky 135 munkája maradt hátra, és ezzel az egyik 

legszélesesebben reprezentált művész a gyűjteményben: rajzok, rézkarcok, fametszetek, a 

Haláltánc ciklus teljes mappája,
306

 a Kriegsgrafik und Kunstgewerbe kiállításra (1917) 

tervezett két plakátja,
307

 címlap tervek, ex librisek, és az Arthur Roesslerről 1928-ban 

készített ceruzarajz portré.  

 

                                            
302 TANNHAUSER, Heinrich (1859–1934) német galérista és műgyűjtő. 1904-ben alapította a Modernen 

Galerie-t, ahol olyan művészeket állított ki mint Édouard Manet, Edgar Degas és Paul Gauguin, vagy Pablo 

Picasso. (Vö. https://bit.ly/2xQICFh – letöltés dátuma 2018. szeptember 4.) 
303 Bildende Künstler. Monatsschrift für Künstler und Kunstfreunde / szerk. Arthur Roessler. Wien; Leipzig, 

Rosenbaum, 1911; ezzel a lap megszűnt. 
304 FAISTAUER, Anton (1887–1930) a Neukunstgruppe alapító tagja 
305 GÜTERSLOH, Albert Paris (1887–1973), osztrák festő, eredeti neve Albert Konrad KIEHTREIBER. Osztrák 

író és festő, a Bécsi Iskola és a Fantasztikus Realizmus atyjaként tartják számon. Mestere Klimt volt, a 

mester környezetében ismerkedett meg Schielével és Josef Hoffmannal.  

 (Vö. https://bit.ly/2YfDJp1 – letöltés dátuma:2018. szeptember 4.)  
306 Haláltánc-ciklus: 1913-ben készült hat lapból álló ciklus. 
307 Ld. Kriegsausstellung 1917 plakátja: (14) sz. melléklet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://de.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
https://bit.ly/2xQICFh
https://de.wikipedia.org/wiki/1887
https://de.wikipedia.org/wiki/1930
https://bit.ly/2YfDJp1
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7. Divéky József a korabeli sajtóban –  

 a második réteg 
 

7.1 Amit a sajtóból Divékyről megtudtunk 

 

A művész személyéről és tevékenységéről a korabeli osztrák, német és magyar sajtóban az 

alábbi közlemények jelentek meg.
 

A közlemények forrása az ANNO – AustriaN 

Newspapers Online (http://anno.onb.ac.at/), az Universitätsbibliothek Heidelberg Digitale 

Bibliothek (https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/Welcome.html), valamint az Arcanum 

Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/#all-titles).  

 Az 1945 és 1952 között megjelent soproni helyi lapokat a Soproni Egyetemi 

Könyvtár állományában kutattuk, ennek a könyvtárnak a tulajdonát képezik.  

 Azokat a közleményeket, amelyekhez más forrásból származnak, külön jelöljük. 

 Az egyes publikációk bibliográfiai adatait a lábjegyzetben közöljük, a felhasznált 

irodalom jegyzékében ismételten nem tüntetjük fel.  

 

A Die Muskete
308

 című lap 1907. április 25-én megjelent számának a 32. oldalán közölte  

Divéky József rajzát a következő címmel: Die kommunalen Ratten. (´A község patkányai.`)  

 Képaláírás: O Gott! O Gott! Der kommunale Mist soll künftig verbrannt werden 

und´s allgemeine Wahlrecht kommt auch! (´Ó Istenem! Ó Istenem! A községi szemetet 

ezentúl el kell égetni és jön az általános választójog is!`) 

 Feltehetőleg ez a művész első megjelent illusztrációja.
309

 

 

A Die Muskete című lap
310

 1907. november 28-án a Die Wohlgesinnten. (´A jóindulatúak.`) 

című Divéky munkát közölte.
311

 

 

A Deutsche Kunst und Dekoration
312

 1909-ben HARDENBERG, Kuno Ferdinand von, Von 

der Mode című írásának illusztrálására három Divéky dominó figura-tervet közölt. 

 

A Wiener Zeitung 1910. március 17-én
313

 a Deutsche Kunst und Dekoration című lapban 

megjelent közleményt ismertette, miszerint a német lapban megjelent cikk beszámolt a 

Gustav Klimt és Josef Hoffmann körében tevékenykedő művészekről. Emellett hosszan 

                                            
308 Die Muskete, IV. köt., 82. sz., 1907. április 25., 32. p. 
309 Ld. (19) sz. melléklet.  
310 Die Muskete, IV. köt., 82. sz., 1907. november 28., 66.  p. 
311 Ld. (20) sz. melléklet. 
312 Deutsche Kunst und Dekoration, 25(1909/1910),  p. 413-418. 
313 Wiener Zeitung, 141(1910), 62. sz., 9. p. 

http://anno.onb.ac.at/
https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/Welcome.html
https://adtplus.arcanum.hu/hu/#all-titles
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taglalta Hoffmann iparművészeti teljesítményét, ami egyrészt az általa készített 

tárgyakban, másrészt belsőépítészeti tevékenységében jelenik meg. Mint írta, a cikk sorra 

veszi a kör művészeit, kiemelve azok – Roessler számára – érdekes műalkotásait. Így 

került említésre Divéky József, és a művész dominó-tervei. 

 

Az Arbeiter Zeitung
314

 1910. november 16-án az A.R-r. [Arthur ROESSLER], 

Österreichisches Kunstgewerbe. Ausstellung im Museum für Kunst und Industrie címen 

számolt be a mai nevén MAK
315

 akkori, aktuális kiállításáról, dicsérte a Brüder 

Rosenbaum kiadó izléses kiadványait, Josef Hofmann, Koloman Moser és mások mellett 

név szerint említette Divékyt, mint a Rosenbaum kiadó egyik illusztrátorát. 

 

A Sport und Salon
316

 című lapban 1911. december 23-án Dr. M. St. meleg szavakkal írt a 

Brüder Rosenbaum kiadó Josef Anger & Söhne Maschinenfabrik und Eisengießerei Wien-

Hernals számára készített kalendáriumról, melynek terveit – név szerint említve – Divéky 

József készítette.  

 

A Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)
317

 1911. december 24-én ugyanerről 

tudósított, épp így az  

 

Az Österreich-Ungarische Buchdrucker Zeitung
318

 is 1911. december 28-án, amelynek 

cikke Divékyt, mint ismert művészt dicsérte.  

 

Az Österreichische Nähmaschinen- und Fahrrad-Zeitung
319

 1911. december 30-án írt a 

megjelent kalendáriumról, külön kiemelve, hogy azt az ismert művész, Divéky József 

tervezte. 

 

A Feuerwehr-Signale
320

 című bécsi lap 1912. január 5-én a számolt be a kalendárium 

megjelenéséről, kiemelve a közreműködő Divéky Józsefet, az ismert illusztrátort. 

 

Az Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik
321

 című lapban 1912-ben jelent meg 

Burkhard MEIER, Josef von Diveky című közleménye, amely egyike a legkorábbi, 

Divékyről megjelenő jelentős publikációknak. Azért is különösen jelentős ez a cikk, mert 

                                            
314 Arbeiter Zeitung, 22(1910), 315. sz., 2.p. 
315 MAK: Museum für angewandte Kunst.  
316 Sport und Salon, 14(1911), 52. sz., 13. p.  
317 Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 45(1911), 354. sz., 20. p. 
318 Österreich-Ungarische Buchdrucker Zeitung, 39(1911), 52. sz., 637. p. 
319 Österreich-Ungarische Buchdrucker Zeitung, 8(1911), 90. sz., 27. p. 
320 Feuerwehr-Signale, 29(1912), 7. sz., 19. p. 
321 Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik, 22(1912), 4. sz., p. 165-168. 
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Divéky József az illusztrátori feladatáról nyilatkozik benne: „Mindig igyekeztem megérteni 

és értelmezni a költőt. A jelenet nekem csaknem mellékes; fontosabb számomra az értelem 

és a hangulat, és igyekszem úgy a rajz jellegében mint a technikában követni a költőt. Az, 

hogy eközben súlyt helyezek a dekoratív hatásra és az érzéki rajzra, az a bécsiességemmel 

függ össze. És hogy miért éppen az illusztráció vonz engem? Mert az támasztja a 

legsokoldalúbb igényt a művésszel szemben. Szellemet és viccet lehet belevinni, lehet kicsit 

gondolkozni és bolondozni, tépelődni és töprengeni anélkül, hogy eközben túlságosan 

irodalmiasnak kellene lenni. Ezért érdekel engem az ex libris is.“
322

  

 A szerzőről nem sikerült jelentős információkat szerezni, de a Karlsruher Virtueller 

Katalog
323

 segítségével különféle könyvtári katalógusokat átnézve megtudtuk, hogy az ex 

libris témájával foglalkozott, valamint a későbbiek folyamán útikönyvek és népszerű 

építészettörténeti könyvek jelentek meg a neve alatt.  

 

A Deutsche Kunst und Dekoration, illustrierte Monatshefte für moderne Malerei, 

Plastik, Architektur, Wohnungs- Kunst u. Künstlerische Frauen-Arbeiten
324

 című, a 

darmstadti Verlagsanstalt Alexander Koch kiadónál megjelenő folyóiratban 1912. 

áprilisában Arthur ROESSLER Joseph (sic!) von Divéky – Brüssel címen publikált a 

művészről. Bemutatta Divéky József eddigi pályáját, igyekezett az olvasóval 

megismertetni a fiatal művészt. A cikket a nemsokkal korábban megjelent, Divéky József 

illusztrációival illusztrált kalendárium öt dekoratív lapja, valamint a Brüder Rosenbaum 

kiadónál E.T.A. Hoffmann, Klein Zaches címen megjelent művének négy illusztrációja 

díszítette.  

 

A Neueu Freie Presse
325

 című lapban 1912. április 7-én, a hirdetési rovatban közli hírét a 

berlini Morawe & Scheffelt kiadó, miszerint megjelent Heinrich HEINE, Der Doktor Faust 

című műve. A könyvhöz Karl Georg Wendriner írt utószót, a kötetet Josef v. Divéky, az 

utóbbi időben joggal magasztalt művész tervezte, aki tizenegy egészoldalas 

illusztrációjával és számos iniciáléval illetve vignettával díszítette a mindössze 400 

példányban megjelenő kézműves selyemkötésű könyvet, melynek huszonhat márka az 

eladási ára.  

 

                                            
322 MEIER i.m. 166. p., saját fordítás. 
323 Karlsruher Virtueller Katalog: online: http://kvk.bibliothek.kit.edu 
324 Deutsche Kunst und Dekoration, 30(1912), 7. sz., p. 266–268. 
325 Neueu Freie Presse, 48(1912), 17106. sz., 40. p. 
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A Prager Tagesblatt
326

 1913. május 10-én irodalmi rovatában számolt be a Morawe & 

Scheffelt kiadó új kiadványáról, a Das Freiherrn Münchhausen Reisen und Abenteuer 

(Müchhausen báró utazásai és kalandjai) című könyv új kiadásáról, amelyet Divéky 

számos képe díszít, és ajándékozásra alkalmas könyvnek minősít. 

A Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)
327

 1913. május 14-én ugyancsak a Morawe & 

Scheffelt kiadó által megjelentetett Münchhausen báró utazásai… című munkáról írt, 

megemlítve a könyv illusztrátorának, Divéky Józsefnek a nevét. 

 

A Neues Wiener Abendblatt
328

 1913. november 10-én, az irodalmi rovatában, a magát E. 

S. monogrammal jegyző kritikus hosszasan méltatta a Morawe & Scheffelt kiadó új 

Münchhausen kiadását. Dicsérte a kiadó választását, Divékyt „erősen feljövő“ 

illusztrátornak nevezte, aki már többször bizonyította illusztrátori tudását. Párhuzamot vont 

a mű korábbi kiadásainak illusztrációival, például említve a talán legjelentősebb, DORÉ
329

 

által készített illusztrációkat. Megítélése szerint Divéky Doréval szemben nem azonos 

szintről, hanem a már korábban létrejött szövegnek alárendelve készítette illusztrációit: 

tisztelve a kort, méltó, elővigyázatos, érzékeny és megkülönböztető munkát végzett. 

Divéky humora a Münchausen illusztrációiban lépést tart a témával, stílusérzéke 

hozzásegítette a helyes kifejezéshez, mindeközben a könyv egészét tekintve lekerekített 

munka, amelynek egyes elemei tipográfiai és művészi szempontból szétválaszthatatlanul 

egymáshoz tartoznak. A kritikus szerint a tartalom irodalmi alapossága mellett fontos 

szerepet kell szánni a megjelenésnek is, és a kiadó ennek tett eleget azzal, hogy az 

illusztrációkon túlmenően a művészt bízta meg a papír, a betűtípus és a méret 

megválasztásával is, így jött létre az a mű, amelynek stílusa az elejétől a végéig egységes. 

A cikk írója szerint Divéky különösen finom összhangot alakított ki, az illusztráció és a 

szedéstükör egységes, ami a bibliofilek számára a szép könyv egyik fontos kritériuma.  

 

A Grafikai Szemle
330

 1913. november 1-jén Feljegyzések rovatában számolt be az 

Iparművészeti Múzeum termeiben a Szent György-Céh rendezésében megtartott 

nemzetközi ex libris kiállításról. A bemutatott, hozzávetőleg nyolc-ezer könyvjegyet a 

Nemzeti Múzeum könyvtári osztálya és néhány magángyűjtő köcsönözte a kiállításra. A 

beszámoló szerint a páratlanul gazdag tárlat értékes anyagából a külföldi kiállítók mellett a 

                                            
326 Prager Tagesblatt, 38(1913), 127. sz., 8. p.  
327 Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 47(1913), 47. sz., 24. p 
328 Neues Wiener Abendblatt, 47(1913), 308. sz., 4. p. 
329 DORÉ, Gustav (1832–1883), francia festő, szobrász, illusztrátor – élete során több, mint 120 könyvet 

illusztrált. (Vö. https://bit.ly/30zioUb – letöltve: 2018. augusztus 18.)  
330 Grafikai Szemle, 23(1913), 11. sz., p. 255–256. 
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magyarok csoportjából — magyar állampolgársága révén Bayross is itt szerepelt — 

Divéky József, Nagy Sándor, Jaschik Ákos, Sassy Attila, Bíró Mihály, Faragó Géza, 

Kürthy György, Lakatos Artur, Gara Arnold és Egry József munkái tűntek ki leginkább. 

 

Az Ujság
331

 1913. november 8-án Képzőművészet rovatátában a magát (e.a.) rövidítéssel 

jegyző újságíró a Szent György-Céh ex libris kiállításáról számolt be. Véleménye szerint: 

„A Szent György-czéh üllői-uti kiállítási helyiségének négy termében kissé zsúfoltnak hat a 

hatalmas ex libris-anyag. Egy-egy művész munkái igen helyesen ugyan egy keretbe 

foglalva függnek a falakon, csak kár, hogy a keretek nagyon is meg vannak terhelve. A 

magyar művészek külön termet kaptak és igen jól hatnak benne.“ Dicsérte a Szent György-

Céh folyóiratát, a Gyűjtőt, amely ebből az alkalomból háromszoros terjedelemben jelent 

meg, és hozzávetőleg négyszáz ex libris egy- és többszínű reprodukcióját közölte. 

„Czimlapját Divéky József, egy külföldre származott magyar művész rajzolta, aki a 

kiállítás anyagában is pompás lapokkal szerepel.“ 

 

A Népszava
332

 1913. november 9-én megjelent számában B-t. újságíró is beszámolt a 

Szent György-Céh ex libris kiállításáról. „Biró Mihály, Divéky József, Gara Arnold, 

Kozma Lajos, Kürti György, Tichy Gyula neveit jegyezzük föl elsősorban, akik ötletesség, 

ízlés, tudás tekintetében egyáltalában nem állanak a külföldi művészek mögött. Sőt. […] A 

szemlélőt valósággal megszédíti a látnivaló sokasága. A kiállítás katalógusa szinte 

forrásmunka-számba megy. 

 

A (Neuigkeits) Welt-Blatt
333

 című lapban 1914. április 3-án a lap ENDERES néven jegyzett 

újságírója részletesen beszámolt a bécsi Sezession tavaszi tárlatáról, megemlítve - de nem 

minősítve – a X. teremben kiállított Divéky által készített rézkarcokat. 

 

Az Arbeiter Zeitung Morgenblatt
334

 1914. április 4-én megjelent számában Arthur 

ROESSLER Sezession címen jelentette meg beszámolóját a tavaszi tárlatról. Divéky kiállított 

munkáinak elemzéséből megtudtuk, hogy összesen kilenc rézkarca került kiállításra, 

amelyből hat a Totentanz (´Haláltánc`) ciklus darabja. Roessler szerint Divéky a haláltánc 

témáját, amellyel már oly sok művész próbálkozott – Roessler szavait idézve – „a kiállított 

lapok tanúsága szerint burjánzó, gazdag fantáziával, soha nem apadó, a témának 

megfelelő művészet-technikai kifejezéssel, nagy sikerrel kezeli“. 

                                            
331 Az Ujság, 11(1913), 265. sz., 15. p. 
332 Népszava, 41(1913) 263. sz., 8. p. 
333 (Neuigkeits) Welt-Blatt, 41(1914), 76. sz., 13. p. 
334 Arbeiter Zeitung Morgenblatt, 26(1914), 93. sz., p. 1-4.  
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A Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)
335

 1914. április 8-án rövid hírben számolt be 

arról, hogy Sezession tavaszi tárlatán összesen tizennégy képet adtak el, amelyből két 

művet Bécs város gyűjteménye számára vásároltak meg, a további tizenkét eladott kép 

egyike pedig Divéky József „Brücke“ (´Híd`) című alkotása volt. 

 

A Művészet
336

 című folyóiratban 1914-ben SOMOGYI Miklós: A müncheni nyári 

kiállítások című müncheni levelében hosszan és alaposan elemezte München aktuális 

kiállításait. Megtudtuk, hogy a Glaspalastnak
337

 nevezett kiállítóhelyen június elsején 

megnyílt München legnagyobb, és állami pártfogással fenntartott, évente megrendezett 

képvására. Hetvenhat teremben 2.893 műtárgyat mutattak be, eközött számos közepes, és 

még annál is gyengébb minőségű alkotás került kiállításra, miközben ebben az évben 

magasabb volt a művészi színvonal, mint 1911-ben, 1912-ben, vagy az 1913-as 

nemzetközi kiállításon. Írásában Somogyi kitért a magyar kiállítókra is: „Ezúttal igen nagy 

számban vettek részt a magyar művészek, úgy a külföldön, mint a Magyarországon élők, 

így Belányi Viktor néhány arcképpel és csendélettel a Luitpold Gruppé termeiben. A 

magyar eredetű, Wienben tanult és Belgiumban élő Divéky József három nagyobbméretű 

rézkarcot állított ki, amelyek a wieni művészet külsőségeit árulják el ugyan, de 

felépítésükben — konstrukciójukban határozottan magyarosak, valami ősi, el nem használt 

— kultiválatlan erő párosul a wieniek könnyed eleganciájával. Erre a kivételesen nagy 

művészre nekünk magyaroknak gondot kellene fordítanunk.“ 

 

A Gemeinsames Zentralnachweisbureau által 1914. szeptember 14-én kiadott Első 

világháború – Veszteséglisták, hírek a sebesültekről és betegekről 12. számában olvasható, 

miszerint Divéky József címzetes őrvezető a 19. Gyalogezred menetzászlóaljtól beteg, 

tartózkodási helye: Bécs, k.u.k. 2. számú Garnisonsspital (´Helyőrségi kórház`) (Rennweg 

89.). 

 

Az Österreichisch-ungarische Buchhändler-Correspondenz
338

 1914. november 25-én 

megjelent számának 621. lapján hírdetés olvasható, miszerint hamarosan, első ízben 

megjelenik a „Concordia-Kalender 1915“ a bécsi újságírók és írók egyesülete, a 

Concordia Verein kiadásában. A naptár havi képeit Divéky József készítette. 

 

                                            
335 Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 48(1914), 97. sz., 15. p. 
336 Művészet, 13(1914), 6. sz., p. 327–332. 
337 Glaspalast (´üvegpalota`) kiállítóhely München belvárosában.  

Vö. https://bit.ly/30EjttP - letöltve: 2019. április 19. 
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https://bit.ly/30EjttP


 

 

72 

A Fremden-Blatt
339

 1914. november 27-én a 16. lapján az előbbi hírről számolt be, de 

bővebben, ugyancsak kiemelve, hogy a kalendárium művészi illusztrációit Divéky József 

készítette. 

 

A Neues Wiener Journal
340

 1914. november 27-én szintén megjelentette – szó szerint - a 

már ismertetett közleményt a naptár megjelenéséről. 

 

A Neues Wiener Tagblatt
341

 1914. november 29-én ugyancsak leközölte a kalendárium 

megjelenéséről kiadott hírt. 

 

A Fremden-Blatt
342

 1914. december 15-én ismételten felhívta a figyelmet a megjelenő 

Concordia-Kalenderre, a közlemény tartalmilag azonos a november 27-én megjelent 

írással, de szószerint azzal nem megegyező. 

 

A Gemeinsames Zentralnachweisbureau által 1915. január 9-én kiadott Első 

világháború – Veszteséglisták, hírek a sebesültekről és betegekről 198. számában 

olvasható, hogy Divéky József szakaszvezető, a 19. Gyalogezred 10. századának tagja 

beteg, tartózkodási helye: Krakkó, 15. számú helyőrségi kórház. 

 

A Die Muskete
343

 1915. május 6-án, a következő címmel jelentette meg Divéky 

karikatúráját: Der entlarvte Seeräuber. A cím fordítása: A leleplezett kalóz, képaláírás: Az 

istenit! Mit meg nem enged magának! Én vagyok a tengerek ura, vagy ő?
344

 

 

A Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)
345

 1915. december 5-én beszámolt az 1915. 

évi karácsonyi jótékonysági kiállításról, ahol számos más, jól ismert, a KPQ keretein belül 

szolgálatot teljesítő művész munkái között Divéky alkotásait is kiállítottak. 

 

A Neue Freie Presse
346

 is közzétette – 1915. december 6-án – a karácsonyi jótékonysági 

kiállításról szóló hírt, megemlítve, hogy Divéky József is a kiállítók között található. 

 

A Wiener Illustrierte Zeitung
347

 1915. december 11-én leközölte Divéky egyik harctéri 

élménye nyomán készített rajzát.
348
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A Wiener Illustrierte Zeitung
349

 című lapban 1915. december 25-én Divéky két harctéri 

tapasztalatai alapján készült rajza került közlésre, a 11. oldalon a Sturmangriff (Támadás), 

a 12. oldalon a Pietas (Kegyesség) című alkotás. 

A Die graphischen Künste
350

 címen megjelenő folyóiratban 1916-ban Hermann UBELL
351

 

Josef von Divéky címen megjelent tanulmányában méltatta a fiatal művész eddigi 

eredményeit és tehetségét. A tanulmány a művész számos illusztrációjának közlésével 

jelent meg. 

 

A Photographische Correspondenz
352

 1916. januárban tudósított a Graphischen Lehr- 

und Versuchsanstalt, Wien aktuális kiállításáról, ahol Divéky három munkáját is 

kiállították: az Angriff (´Támadás`) című lapot és Nieder (´Lefelé`, de fordítható az ´Aljas` 

kifejezéssel is) címen két harctéri munkát. 

 

A Neue Freie Presse
353

 1916. január 11-én az egyesületi hírek között Előadások és 

összejövetelek alcím alatt közölte, hogy a Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, 

Wiennek a Tudományos Akadémia termeiben megtartott, rendes évi közgyűlése 

alkalmából kiállítást rendeztek, ahol többek között Divéky József munkáit is bemutatták. 

 

A Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)
354

 1916. január 21-én beszámolt a 

Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt január 18-án megtartott rendes évi közgyűléséről, 

valamint az egyesület litográfiai osztályának kiállításáról, amelynek keretében többek 

között Divéky József – a lap által nagyszerűnek nevezett – műveit is kiállították. 

 

A Wiener Illustrierte Zeitung
355

 1916. április 29-én Divéky egyik, harctéri élményei 

alapján készült, litográfiáját közölte.
356

 

 

A Borsszem Jankó
357

 1916. május 7-én rövid hírben számolt be a Kner nyomda újabb 

kiadványáról, Balázs Béla honvédtizedes följegyzéseiről „Kner Izidor nyomdája megint 

remekelt: technikailag pompás köntöst adott egy különben zavaros és művészieden háborús 

naplónak : Balázs Béla honvéd-tizedes feljegyzéseinek. A szöveget Divéky József rajzai 
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díszítik. Ha a híres Kner nyomda a külsőségek iránt való igényeket (amelyeknek minden 

elismerésre méltóan felel meg) a tartalommal szemben is érvényesíti, hamarosan mint 

keresett könyvkiadó jegyzi be nevét a magyar kultúrába.“ 

 

A Borsszem Jankó, a Corvina, az Az Ujság és a Világ című lap 1916. április 30. és 1917. 

január 3. között folyamatosan megjelentette a Kner Nyomda kiadványának, a Balázs Béla 

honvédtizedes följegyzéseiről című könyvnek a reklámját, és hirdették, hogy a könyv 

illusztrációit Divéky József készítette. 

 

A Neue Freie Presse
358

 cimű lapban 1916. május 21-én a sajtóhadiszállás (KPQ) 

művészeti kiállításáról Hoen Miksa lovag [Maximilian von Hoen], az egység parancsnoka 

nyilatkozott, az egységébe beosztott művészek önfeláldozó, bátor tevékenységéről számolt 

be, és felsorolta mindazokat az alkotókat, akik műveikkel a kiállításon jelen voltak – a 

névsorban szerepelt Divéky József is. 

 

A Reichspost
359

 is beszámolt 1916. május 21-én az Kriegsausstellung Wien 1916 

(´Háborús kiállítás Bécs 1916`) eseményéről, ahol kilencvennégy, a KPQ berkein belül 

alkotó festő és más képzőművész harctéri tapasztalatai alapján készült munkáját állították 

ki – a név szerint említett alkotók egyike Divéky József volt. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

lap felsorolta az összes kiállító művészt, és ebben a sorban számos, híres magyar alkotó 

volt található. 

 

A Neues Wiener Tagblatt (Tagesausgabe)
360

 1916. július 29-én hírül adta, hogy a Verlag 

der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst kiadó kiadásában megjelenő Die graphische 

Künste című lap éppen megjelent, második számában Hermann UBELL Divéky József, 

bécsi illusztrátor és rézkarcolóművészről írt tanulmánya olvasható. 

 

A Prager Tagesblatt
361

 1916. december 10-én beszámolt a Wiener Mode, Frauen und 

Modenblatt című bécsi lap karácsonyi különszámáról. Dicsérte a füzet igényességét, a 

tervező, Divéky József művészi teljesítményét.  

 

A Marburger Zeitung
362

 is dicsérő szavakkal jelentette meg recenzióját az előbbiekben 

ismertetett karácsonyi különszámról 1916. december 16-án, kiemelve Divéky József 

értékes munkáját. 

                                            
358 Neue Freie Presse, 53(1916), 18587. sz., p. 13–14. p. 
359 Reichspost, 23(1916), 236. sz., 10. p.  
360 Neues Wiener Tagblatt (Tagesausgabe), 50(1916), 208. sz., 28. p. 
361 Prager Tagesblatt, 51(1910), 342. sz., 6. p.  
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A Mährisch-Schlesische Presse
363

 1916. december 16-i számában dicsérte a Wiener 

Mode, Frauen und Modenblatt kiadványát és annak tervezőjét, Divéky Józsefet.
364

 

A Wiener Neueste Nachrichten
365

 1916. december 18-án ugyancsak a divatlap 

karácsonyi számára kívánta felhívni a figyelmet, kiemelve, hogy a lap művészi kiállítása 

Divéky József tehetségét dicséri. 

 

A Salzburger Chronik für Stadt und Land
366

 1916. december 20-án szintén elismerően 

írt a Wiener Mode karácsonyi kiadványáról, Divéky József művészi munkáját dicsérte. 

 

A Mühlviertler Nachrichten
367

 1916. december 23-án, kicsit ugyan megkésve, de 

leközölte a fentebb említett lapokban már megjelentetett közleményt a Wiener Mode 

karácsonyi számáról, amelynek elsődleges célja a reklám volt, megkönnyíteni a 

hölgyeknek a legmegfelelőbb karácsonyi ajándék megtalálását – emellett színvonalas 

irodalmi mellékleteket is tartalmazott. A füzet művészi megjelenését Divéky József 

igényes munkája biztosította – amit minden egyes közleményben kiemelten megemlítettek.  

 

A Die Kunst für alle
368

 című folyóiratban 1916-ban Arthur ROESSLER Josef von Divéky 

címen számos képpel illusztrált cikket jelentetett meg a művészről, kiemelve annak 

különös tehetségét és addigi teljesítményét. 

 „Gazdag tehetséggel megáldva, Divékynek sosem kellet arra félve figyelnie, miként 

megtartsa meg jellegzetességét, azt a munkájában világosan kifejezére juttatja, hisz annak 

ereje önnön magától áttört. A befejezett munkával szinte soha sem volt megelégedve, 

Divéky mégsem tartóztathatta föl magát körülményes átformálással vagy bíbelődős 

javítgatással, mert csőstül tolongtak benne az ötletek és hevesen követelték a rajzbani 

megjelenítést.“ 

 

                                                                                                                                    
362 Marburger Zeitung, 55(1916), 288. sz., 5. p. 
363 Mährisch-Schlesische Presse, 33(1916), 101. sz., 7. p. 
364 Ugyanezen a napon a művész apja, idősebb Divéky József is bekerült az osztrák sajtóba. A (Linzer) 

Tages-Post és pár nappal később a Wiener Zeitung, valamint a Linzer Volksband is arról számolt be, hogy 
idősebb Divéky megkapta a Vaskorona-rend 3. osztályát. A rendet 1815-ben I. Ferenc császár alapította, 

1884-ig rangemelést is jelentett, sőt a 3. osztállyal nemesség járt korábban – de Divéky már úgyis nemes 

volt. „1784. május 27—28-i közgyűlésen hirdetik ki Divéky József fejérmegyei főszolgabiró részére Nyitra 

megye által kiadott nemesi bizonyságlevelet. Divéky József atyja Gáspár volt. Gáspár atyja pedig 

Zsigmond. Más adatot a jegyzőkönyv nem tartalmaz. (628. 1.)“ In: SCHNEIDER Miklós: Fejérmegyei nemes 

családok. Székesfehérvár, Csitáry, 1935, p. 51-52. 

 Érdekességként említjük meg, Munkácsy Mihály 1879-ben nyerte el a Vaskorona-rend 3. osztályát. 
365 Wiener Neueste Nachrichten, 23(1916), 51. sz., 5. p. 
366 Salzburger Chronik für Stadt und Land, 52(1916), 290. sz., 3. p. 
367 Mühlviertler Nachrichten, 28(1916), 52. sz., 7. p. 
368 Die Kunst für alle, 32(1916), p. 74–80. 
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A Világ
369

 1918. március 24-én KŐHALMI Béla
370

, Egy kis könyvtár, a magyar illusztrált 

könyv viszontagságairól című írásában számba vette az éppen aktuálisan megjelent, általa 

szépnek talált könyveket, és így írt: „Kner többi szép könyvei között van két kötet novella-

gyűjtemény. Egy a magyar, egy az idegen írok misztikus novelláiból (Éjfél s kisértet-

historiák). Mindkettőhöz Divéky József költött illusztrációkat, Divéky robusztus naturaliz-

musához, véső alá kívánkozó vonalvezetéséhez, plasztikai hajlamaihoz ugyan nem nagyon 

illik az elszabadult fantáziák toronyszobái körül való kereskedés, de egy-két részében 

sikerült kilépnie a sorok rácsai közül. Kner utolérhetetlen tisztaságú tipográfiájának 

kemény, hideg, betűihez Divéky rajzai mindig frappánsan hozzáillenek.“ Méltatta a a 

Tevan kiadó kiadványát is: „Fazekas Mihály Ludas Matyija Divéky József fametszeteirel 

jelent meg stilusos könyvtáblával. Divéky itt a ponyva örök életét élő magyar rege paraszti 

primitívségét stilizálja meg nemesen.“ 

 

Az Irodalomtörténet
371

 című folyóiratban 1919-ben Régi magyar írók izléses kiadásai 

címen a magát (R.)-rel jegyző kritikus a következőket közölte: „Fanni hagyományai és a 

Ludas Matyi után most jelent meg a legújabb amatőr Tevan-kiadás: Egy falusi nótáriusnak 

budai utazása. 580 példányban készült a Wéber Simon Péter-féle 1790-iki pozsonyi kiadás 

alapján. A címlap, könyvdíszek és szövegképek Divéky József fametszetei.“ 

 

A Magyar Grafika
372

 című lapban jelent 1921-ben KNER Imre Divéky Józsefről című 

tanulmánya, amely az első jelentős Divékyről szóló publikáció volt Magyarországon.  

 

Az Ujság
373

 1921. november 3-án az Iparművészeti Múzeumban megrendezett gyermek-

képeskönyvek kiállításáról számolt be, amely a maga nemében, és különösen ekkora 

méretekben első Magyarországon. Megtudtuk, hogy a „Magyar Bibliophil Társaságé a 

szép gondolat, hogy összegyűjtötte a magántulajdonban és nyilvános gyűjteményekben 

őrzött művészi gyermek- képeskönyveket, a nagyközönség okulására, ízlésének 

megnövelésére', és grafikusok, nyomdászok, könyvkiadók számára, ösztönzőnek […].“ 

Kiállításra került „a kitűnő Divéky József német Münchhausenje“ is. 

 

                                            
369 Világ, 9(2018), 71. sz., 12. p. 
370 KŐHALMI Béla (1884-1970), könyvtáros, bibliográfus.  

(Forrás: https://bit.ly/2LUM6yR – letöltve: 2019. január 14.) 
371 Irodalomtörténet, 8(1919), 135. p. 
372 Magyar Grafika, 2(1921), 3. sz., p. 33–48. 
373 Az Ujság, 19(1921), 246. sz., 4. p. 

https://bit.ly/2LUM6yR


 

 

77 

A Szózat
374

 1922. február 18-án Irodalom és Művészet rovatában arról tudósított, hogy 

megalakult a Magyar Rézkarcolóművészek Egyesülete. „Az Egyesület Rendes tagjai 

művészek, akiket a tagok választanak, pártoló tagja pedig bárki lehet, aki az egyesület 

programmja iránt érdeklődik. A pártoló tagok éri 500 koronát fizetnek és ennek fejében az 

egyesület kállításán évente egy számozott, alári eredeti rézkarcot választhatnak, díjtalanul 

látogathatják az egyesület kiállításait és előadásait. Az egyesület évente legalább egy 

kiállítást rendez a tagok és meghívott művészek műveiből s ezenkívül népszerűsítő 

előadásokat rendez. […] Az egyesület elnökévé Olgyay Viktort, titkárává Conrad Gyulát 

választotta, művésztagjai: Baransky László, Beron Gyula, Divéky József, Gara Arnold, 

Kmetty János, Kozma Lajos, Kubinyi Sándor (München), Lénárd Róbert, Nagy Sándor, 

Prihoda István, Sándor József, Szönyi István, dr. Székely Andor, Zádor István.“ 

 

Az Ujság
375

 1922. február 18-án ugyancsak tudósított a Magyar Rézkarcolóművészek 

Egyesületének megalakulásáról.  

 

A Magyar Iparművészet
376

 című folyóirat 1924-ben Divéky öt fametszetes illusztrációját 

közölte, és méltatta a művészt: „Alapos rajztudása, képzelőereje és fegyelmezett, 

választékos ízlése érvényesülnek munkáiban, melyekkel méltán megérdemelt hírnevet és 

megbecsülést vívott ki magának.“  

 

A Szózat
377

 1924. június 28-án az Irodalom, művészet rovatában A magyar grafika sikere 

Svájcban címen beszámolt a zürichi „Wolfsberg”-ben
378

 a Magyar Grafikusok Egyesülete 

által rendezett kiállításról, ahol Divéky József munkáit is kiállították.  

 

Az Esti Kurir
379

 1924. július 13-án a Művészet rovatában Magyar művészek sikere 

Svájcban címen két hasábon számolt be a Magyar Rézkarcolók Szövetségének 

kiállításáról. „Hogy ez a nagysikerű kiállítás létrejöhetett, annak megvan a maga külön 

története. Svájc legnagyobb grafikai müintézete, az Orell Füssli cég, egyik munkatársa, 

Divéky József, kiváló magyar grafikus révén érdeklődni kezdett a magyar grafikai művészet 

iránt s ennek eredményeként magára vállalta egy ily kiállítás összes költségeit. A Magyar 

Rézkarcolók Szövetségét kérte fel a rendezésre s ennek az egyletnek titkára, Conrad Gyula, 

a jeles grafikus, nagy körültekintéssel szedte össze az anyagot. Kérésére a régibb 

                                            
374 Szózat, 4(1922), 40. sz., 7. p. 
375 Az Ujság, 20(1922), 40. sz., 7. p. 
376 Magyar Iparművészet, 27(1924), 3. sz., 66. p. 
377 Szózat, 6(1924), 138. sz., 9. p. 
378 Wolfsberg: zürichi művészeti szalon. (Vö. https://bit.ly/2KkjsES - letöltve: 2018. szeptember 20.)  
379 Esti Kurir, 2(1924), 140. sz. 8. p. 
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nemzedékekből Zádor, Vaszary, Rudnay, Rippl- Rónai, Olgyai, Matyasovszky, Lérnárd, 

Barensky, Krón, Haranghy, Kozma, az ifjabbak közül Aba-Novák, Förstner, Istúkovits, 

Kmetty, Komjáti, Patkó, Simkovits, Szűnyi, Varga és még egy sor, mintegy négyszáz lapot 

adott össze. A kiállítást Conrad rendezte a helyszínén, megtold vén vagy száz darab 

magyar népművészeti tárggyal,; a pompás katalógust is Orell Füssliék nyomatták, éppúgy 

a mindenfelé terjesztett szép plakátokat is. A kiállítás nehézségeire való tekintetből még a 

keretezést is a zürichi cég végeztette ott a helyszínén. Csak ennek a nagy áldozatkészségnek 

köszönhető, hogy a kiállítás létrejött. Mindjárt az első héten elkelt a mülapok egyharmada 

s a kiállítás, amelynek előkelő elrendezése Conrad Gyula érdeme, - a szomszéd városokból 

is - sok amatőrt gyűjtött a Wolfsbergbe.“ - olvasható a közleményben. 

 

A Magyar Iparművészet
380

 1926. évi első számának Krónika rovatában Naményi Ernő 

arról tudósított, hogy az Országos Iparegyesület 1925. évi aranyérmével Kner Izidort 

tüntette ki. A kitűnő nyomdász érdemeinek méltatására írta a cikk szerzője: „Geiger 

Richard rajzai után Örkényi, Greff, Muhits, Divéky, Vadász Miklós munkáinak ezer és ezer 

példánya nemcsak a Kner-nyomda hírnevét öregbítette messze túl a Lajtán is, hanem 

különösen a magyar vidék ízlésének fejlesztése terén valóságos kultúrmissziót végzett. 

[…]Az akkor dívó szecessziós irány mesterkélt és tapogatódzó formanyelve csakhamar 

helyet adott az utolsó tízesztendő Kner-nyomtatványainak, amelyek a régi 

könyvnyomtatómesterek munkájának legjavát jellemző művészi tudást párosítva a modern 

magyar grafika fejlett ízlésével, a magyar könyvek közt a legelső helyet foglalják el. E 

lapokról is ismeretesek Divéky illusztrációi a Kísértethistóriák és Éjfél című kötetekhez, 

amelyek egybeolvadva a szöveg harmonikus betűtípusához, a Kner-nyomda és a magyar 

könyvnyomtatás újabb fejlődésének határkövei.“ 

 

A Magyar Iparművészetben
381

 ROSNER Károly, A fametszet magyarországon a huszadik 

században címmel jelentette meg 1926-ban tanulmányát, amelyben arról írt, hogy az újkori 

magyar fametszet születésének az időpontja 1904-re tehető, amikor Conrad Gyula a 

Műcsarnokban kiállította első fametszetű lapját (´Holzschnitt`), ami a régi iskolával 

(´Holzstich`) való szakítást jelentette. Hosszú időn át nem talált követőre, mígnem Divéky 

József 1916-ban a békéscsabai Tevan nyomda ösztönzésére elkészítette FAZEKAS Mihály 

Lúdas Matyi című könyvének fametszetes illusztrációit. Rosner szerint fametszet 

szempontjából az igazi áttörést GVADÁNYI János Peleskei nótárius című művének 

                                            
380 Magyar Iparművészet, 29(1926), 1–2. sz., 126. p. 
381 Magyar Iparművészet, 29(1926), 3–4. sz., p. 46–47. 
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illusztrációi jelentették, „Divéky ebben a gazdagon illusztrált kötetben mutatta meg 

virtuozitását, a tárgy teljes átérzését, és rusztikus módon kis képeiben tökéletesen 

érzékeltetni tudta a kor egész atmoszféráját. Mindezzel biztos rajz-tudással párosulva, 

maradandót alkotott nemcsak a fametszet, hanem a magyar könyvillusztrálás terén is. 

Újabb fametszetű munkáit nem ismerjük, de nagy érdeklődéssel várjuk kb. hatvan lapját, 

melyeket az elmúlt tíz évben zürichi működése alatt alkotott.“ 

 

Az Ujság
382

 1927. január 26-án címében is szenzációs hírként tudatta: „Divéky Józsefet az 

Orell Füssli cégtől a magyar bankjegynyomdához szerződtették. A bankjegynyomdának és 

a magyar képzőművészetnek nagy nyeresége a külföldről hazahívott magyar grafikus 

művész — Divéky József számos idegen ország bankjegyét készítette — Rövidesen 

elfoglalja uj (sic!) állását Budapesten.” A magát (l.s.) akronimával jegyző újságíró 

meglehetősen tájékozatlan volt, és számos téves információt közölt szenzációhajhász 

írásában. Állítása szerint „Divéky hazai munkálkodásának teljességében a Magyar 

Rézkarcolók Egyesületének legutóbbi zürichi grafikai kiállításán mint magyar művész vett 

részt s a kritika a legelső helyre emelte s a külföldi lapok a legnagyobb elismeréssel írtak 

róla s ugyanakkor nem kerülte el a szakértők bámulatát sem. A zürichi kiállítás sikere volt 

döntő abban, hogy az Orell Füssli cég szerződtette Divéky Józsefet a bankjegynyomdához, 

művészi vezetőnek. […] Divéky József meghívást kapott a Magyar Nemzeti Banktól, hogy 

jöjjön el Budapestre, mert tárgyalni szeretnének vele szerződtetéséről. Olyan ajánlatot 

kapott, amelyet nem is lett volna szabad visszautasítania, már csak a nemzeti szempontok 

miatt sem és Divéky József elfogadta a meghívást s most már rövid idő kérdése, hogy 

elfoglalja állását a magyar bankjegynyomdában, mint annak művészeti vezetője. A magyar 

bankjegynyomdára mindenesetre rendkívüli nyereség és nagy szerencse, hogy Divéky 

József a jövőben itt fog dolgozni nálunk.” Nagy reményekkel voltak Divéky József iránt, 

mint az írás végén olvasható: “„De nagy nyereség Divéky József hazatérése és uj 

szerződtetése a hazai művészetre is. Ő, aki európai viszonylatban már elismert és híres 

grafikus, bizonyára időt és módot talál majd arra, hogy a magyar bankjegynyomdánál lévő 

elfoglaltságán kívül a hazai grafikusművészetet is előbbre vigye s reméljük, hogy hivatalos 

elfoglaltságán kivül arra is lesz ideje, hogy képzőművészeti életünkben és kiállításainkon is 

szerepeljen”.
383

 

 Divéky József ezt az állást soha nem foglalta el, aminek okát nem ismerjük.  

                                            
382 Az Ujság, 3(1927), 20. sz., p. 3. 
383 (S.L.) Divéky József az Orell Füssli cégtől […], In: Ujság, 3(1927) 20. sz., 3. p. A szószerinti idézetet a 

cikk stílusának érzékeltetésére tettük a szövegbe. A helyesírás az eredetivel megegyező, nem javítottuk.  
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Az Ujság
384

 1928. március 10-én Képzőművészet rovatában A Műcsarnok tavaszi tárlata 

címen a magát (e.a.) akronimával jegyző újságíró nagyon mélyrehatóan számolt be a 

kiállításról. Így írt: „Divéky József, ez a grafikus, úgy tudjuk, először szerepel itthoni 

kiállításon. Haláltánc ciklusa megrázó erejű elképzelés.“  

 

A 8 Órai Ujság
385

 1928. március 13-án., a Művészet rovatban (gy. t.) szignóval Grafikusok 

és szobrászok a Műcsarnokban címen beszámolt a Műcsarnok tavaszi tárlata grafikai 

csoportjának, a Rézkarcolók Egyesületének külön kiállításáról, említésre méltónak nevezve 

Divéky József ornamentális haláltánc szériáját. 

 

A Magyar Grafika
386

 1929-ben közölte le ROSNER Károly, Almanachokról című írását, 

amelyben dicséri a Kner kiadó 1919-ben kiadott almanachját, melynek fejléceit Kozma 

Andor készítette, az illusztrációk Berény Róbert és Divéky József munkái. 

 

A Magyarság
387

 1929. április 10-én a Der Holzschnitt (´A fametszet`) című Stuttgartban 

kiadott lap Magyar fametszet külföldön címen megjelenő számára hívta fel olvasói 

figyelmét. A Rosner Károly által összeállított szám 64 reprodukciót közölt, köztük Divéky 

József alkotásait is.  

 

Az Ország-Világ
388

 1929. április 28-án Reiter László Bécsben, gróf Lerchenfeld német 

követnek a vezető bibliofilek tiszteletére rendezett estélyén, német nyelven elmondott 

felköszöntőjét közölte magyar fordításban. Reiter László ebben a köszöntőjében röviden 

összefoglalta a magyar bibliofíliát, és korának jelentős nyomdáit említve így vélekedett: 

„Nagyon szépen dolgozott a békéscsabai Tevan-nyomda is, mely a bibliofilia terén 

tulajdonképen (sic!) úttörő volt, mert még a háború alatt néhány nagyon szépen 

tipografizált könyvet jelentetett meg. Ezekhez leginkább Divéky József rajzolt 

illusztrációkat.“ 

 

Az Est
389

 1929. december 7-én Svéd lap a modern magyar fametszetről címen arról 

számolt be, hogy Svédország egyik legelőkelőbb iparművészeti folyóirata, a Stockholmban 

megjelenő „Nordisk Boktrgcharc Konst“ nagyobb tanulmányt jelentetett meg a modern 

magyar fametszetről. Címe: TräsnHtet i Ungarn i Tjugonde Arhumlradef (´A magyar 

                                            
384 Az Ujság, 4(1928). 58. sz., 9. p. 
385 8 Órai Ujság, 14(1928) 60. sz., 11. p. 
386 Magyar Grafika, 10(1929), 1–2. sz., p. 31–35. 
387 Magyarság, 10(1929), 80. sz., 12. p. 
388 Ország-Világ, 50(1929), 17–18. sz., p. 90-91. 
389 Az Est, 20(1929), 279. sz., 9. p. 
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fametszet a huszadik században`), ROSNER Károly írta, akinek erről a témáról már több 

tanulmánya jelent meg különböző külföldi lapokban. A cikk behatóan foglalkozott a 

magyar grafikai kultúrával és bemutatta a fametszéssel foglalkozó magyar művészeket. A 

svéd lap a cikk mellett, közölte Molnár C. Pál, Kozma Lajos, Divéky József, Csabai-Ékes 

Lajos, Vértes Marcel, Flora Margit, Kolozsvárg Sándor, Vág Dezső, Conrád Gyula és 

Major Henrik fametszeteinek egy-egy reprodukcióját is. 

 

A Magyar Grafika
390

 1930. március 1-jén A könyv- és reklámművészeti kiállításról címen 

tudósított a Magyar Könyv- és Reklámművészek Társasága április 12. és 27. között az 

Iparművészeti Múzeumban megrendezett bemutatkozó kiállításáról. A kiállítók között 

említették Divéky József nevét is, és egy fotót is közöltek a kiállított munkáiról.  

 

A Magyar Grafika
391

 1930. május 1-jén közölte ROSNER Károly Divéky József címen, a 

művészről írt tanulmányát. „Divéky kifejezésmódjának alapja abszolút biztos technikai 

tudása. Egyforma biztonsággal kezeli a fametsző vésőt, a rézkarcoló tűt, a litográfiái 

krétát, a grafikus tollát és a festő ecsetjét. Elsőrangú, képzett tipográfus, iparművészeti 

munkái pedig nagy stílusismeretről és még nagyobb stílusérzékéről tanúskodnak. Itt rejlik 

pedig a dolgok lényege ! A huszadik századnak vannak kiváló grafikusai, de még a 

legjobbaknál is gyakran hiányzik a technikai tudás, az anyagba való elmélyedés. És ez 

gyakran a legsikerültebb munkáknál is zavar. Divéky mindent kihoz az anyagból, amit a 

technikai lehetőségek nyujtanak és ez teszi minden munkáját teljesen anyagszerűvé.“  

 A lap Divéky József negyvenkét, 1918 és 1928 között készült illusztrációját és öt 

mellékletét közölte. Található közöttük számos fametszet, rézkarc, és két litográfia is, 

amelyek közül az egyik 1927-ben készült, és Hansi Divékyt, a grafikus feleségét 

ábrázolta.
392

 

 

A Magyar Grafika
393

 RABINOVSZKY Márius, A modern fametszet címen megjelentetett 

írása a Studio című lap különszámában M. C. SALAMAN írásának
394

 ürügyén foglalkozott a 

fametszettel. Az említett írásnak számos hiányosságát sorolta fel, de jó ok arra, hogy 

megfogalmazza saját véleményét a fametszetről és a fametszetet alkotó művészekről. 

Rabinovszky szerint két igazán jelentős magyar művésze van a grafika ezen ágának, 

Kozma Lajos és Vértes Marcel. A jó mesterek között említi többek társaságában Divéky 

Józsefet is, akinél a festői alapszemlélethez a népies reneszánsz modor járul.  

 

                                            
390 Magyar Grafika, 11(1930), 3–4. sz., p. 76-80. 
391 Magyar Grafika, 11(1930), 5–6. sz., p. 161-184. 
392 Hansi Divéky portréja: ld. (23). sz. melléklet. 
393 Magyar Grafika, 11(1930), 11–12. sz., p. 161-350. 
394 SALAMAN, Malcolm Charles, The Woodcut of Today and Abroad. Studio: Special number. Studio, 1927. 
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A Magyar Iparművészet
395

 1930-ban ROSNER Károly, A magyar fametszet két évtizede 

címen jelentette meg tanulmánya, amely pontos képet rajzolt a XX. század első 

harmadának magyarországi fametszet-művészetéről. Itt olvasható:  

 „A háború sodorta vissza Magyarországba Divéky Józsefet, ki a háború előtti éveket 

Ausztriában, Belgiumban és Svájcban töltötte. Divéky találkozása a magyar 

könyvkiadással döntően befolyásolta kiadóink elhatározását fametszetekkel illusztrált 

könyvek kiadására. Az a két kötet, melyet a háborús inség közepette a békéscsabai Tevan-

nyomda Divékyvel karöltve produkált, Fazekas: Ludas Matyija és Gvadányi Peleskei 

nótáriusa ma is díszei a magyar könyvkiadásnak. Divéky ezekben a gazdagon illusztrált 

kötetekben mutatta meg virtuozitását, a tárgy teljes átérzését és kis képein rusztikus módon 

érzékeltetni tudta a kor teljes atmoszféráját. Mindez biztos rajztudásával párosulva, 

nemcsak a magyar fametszet, de a magyar könyvillusztrálás terén is maradandót 

eredményezett. Harmadik kötete enпек a sorozatnak nem jelent meg, bár Csokonai 

Dorottyájához készült illusztrációi, ha lehet, még az első két kötetét is fölülmúlták gazdag 

humorukkal. A háború után Divéky visszakerült Svájcba, hol folytatta grafikai 

munkásságában a fametszetet is. Az Orell-Füssli-cég egy jubileumi kiadványában 

megjelent illusztrációi, Roelli daloskönyvének több mint harminc képe még érettebben, 

még gazdagabban tükrözik művészetét és technikai tudását. Mindezeket azonban 

felülmúlják fametszetű képei : «Savonarola», «Bábel» és «Menekülés Egyiptomból», 

melyekkel a fametszet mestereinek első sorába küzdötte fel magát.“ Az írást számos 

illusztráció díszítette, többek között Divéky József öt illusztrációját mellékelték. 

 

A Magyar Grafika
396

 1930-ban ROSNER Károly és GERGELY Jenő, Divéky József című, a 

művészt ismertető és munkásságát méltató nagy tanulmány, számos könyvillusztrációjának 

mellékletével. 

 

Az Erdélyi Helikon
397

 1930. október 1-jén közölte ROSNER Károly, A fametszet a XX. 

században című tanulmányát, amelyben a szerző hosszan írt Divéky József művészetéről 

és kivételes tehetségéről. Mint olvasható: „Divéky találkozása a magyar könyvkiadással 

döntően befolyásolta kiadóink elhatározását fametszetekkel illusztrált könyvek 

kiadására.”
398

 Az írást Divéky számos illusztrációja díszítette. 

 

                                            
395 Magyar Iparművészet, 33(1930), 10. sz., p. 219–260. 
396 Magyar Grafika, 11(1930), 5-6. sz., p.161–175. 
397 Erdélyi Helikon, 3(1930), 8. sz., p. 649–657. 
398 i.m. 651. p. 
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A Corvina
399

 című lap 1931. január 25-én HOFFMANN György, Egy figyelemreméltó 

„külön-szám" címen írt beszámolója a folyóirat első lapján jelent meg, és arról tudósította 

olvasóit, hogy a lipcsei Deutscher Buchgewerbeverein (´német könyvipari egyesület`) 

lapja, az Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik (´a könyvipar és alkalmazott 

grafika archívuma`) 1930. évi 10-ik száma a «Sonderheft Ungarn» (´Magyarország 

különszám`) alcímet viseli. A lapot Rosner Károly szerkesztette. A recenzió írója 

beszámolt a lapban megjelentetett értékes tanulmányokról és azok szerzőiről, valamint 

arról, hogy „ötvennégy kiváló magyar grafikus szerepel a füzetben több-kevesebb 

illusztrációval, tervvel, plakáttal, fej- és záróléccel vagy szabad grafikai munkával. Aba 

Novák Vilmos, Berény Róbert. Bortnyik Sándor, Conrád Gyula, Divéky József, csabai Ékes 

Lajos, Jaschik Álmos, Jeges Ernő, Kmetty János, Kner Albert, Kozma Lajos, Molnár C. 

Pál, Pólya Tibor, Végh Gusztáv és még sokan mások. Minden művész egy-egy mérföldköve, 

lépcsőfoka a fejlődő és mindinkább teljességében kibonlakozó magyar grafikának.“  

 

Az Erdélyi Helikon
400

 1931. március 1-jén ROSNER Károly, Újabbkori magyar 

könyvművészet című írásában a békéscsabai Tevan Nyomda kiadványait bemutatva 

dicsérte a háborús viszonyok ellenére egymás után megjelenő köteteket, kiemelve a 

magyar klasszikus költészet három műremekét, Fazekas Ludas Matyiját, Gvadányi 

Peleskei nótáriusát és Csokonai Lilla dalai című művét, „mindhárom Divéky József 

fametszeteivel. A legsikerültebb közülük a Peleskei nótárius, a rusztikus, magyaros 

fejlécekkel, strófa közé helyezett képekkel és záródíszekkel, meleg kék színével. Majd a 

háború után új művész illusztrálja az újabb köteteket. Kolozsváry Sándor tűnik fel, előbb 

mint Divéky-epigon.“ 

 

A Literatura
401

 1931. szeptemberi számában közölte RADNÓTI Miklós, A Livre d`Art 

világkiállítása. Molnár C., Divéky, Kozma, Kassák, Dallos, Jaschik, Bortnyik és a többiek, 

mint a Salon „modernjei” A költő elmarasztalta a franciák által bemutatott anyagot, 

dicsérte a cseheket, a magyaroknál hiányolta Buday Györgyöt, és azt, hogy csupa külföldi 

szerző művét állították ki ahelyet, hogy a magyar írókat propagálnák.  

 

A Magyar Grafika
402

 1932. május 1-jén ROSNER Károly, Goethe a világ 

könyvművészetében; A Goethe év nemzetközi kiállítása, Leipzig, 1932. címen számolt be a 

                                            
399 Corvina, 54(1931), 4. sz., 1. p. 
400 Erdélyi Helikon, 4(1931), 3. sz., p. 201–207. 
401 Literatura, 6(1931), szeptember, p. 164–166. 
402 Magyar Grafika, 13(1932), 5-6. sz., p. 56–58. 
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kiállításról, és mint írta: „Száz könyvművész mutat be illusztrációt Goethe Faustjának 

általa választott tetszőleges jelenetéhez. E csoportban Magyarországot a Svájcban élő 

kiváló grafikus, Divéky József, Molnár C. Pál, Végh Gusztáv, Gróf József, Gáborjáni 

Szabó Kálmán (Debrecen), Buday György (Szeged), Jaschik Álmos képviselik.“ A lap 

beszámolt a kiállítás magyar résztvevőiről, megemlítve, hogy a Divéky József a Kner 

nyomda Kísértethistóriák című kiadványának illusztrációjával, nevezetesen az Énekesnő 

barátja című novellához készített tollrajzú munkájával is szerepelt a kiállítók között. 

 

A Magyar Grafika
403

 utolsó megjelent számában RK. [ROSNER Károly], Divéky József, 

Két Goethe: Faust-mappa címen közölte azt a rövid hírt, amelyből megtudtuk, hogy a 

művész két, 6-6 lapból álló Goethe, Faust ihlette mappát juttatott el hozzá. Az első mappa 

hat fametszetet, a második mappa hat litográfiát tartalmazott. Rosner megítélése szerint 

„Divéky kiváló, régen jólismert fametszettechnikáján túl az újabb stíltörekvések 

eredményeit is felhasználja fametszeteiben, kompozíciói zártak, lapjai legnagyobb részt 

kiegyensúlyozottak, addig litográfiái sem stílusban, sem elgondolásban nem felelnek meg a 

mai stílusnak.“ 

 

Az Esztergom és Vidéke
404

 1934. augusztus 19-én hírül adta, hogy az esztergomi 

kiállításon résztvevőket a bírálóbizottságok mely kitüntetésben részesítették. A 

képzőművészeti csoportban Divéky Józsefet ezüstéremmel tüntették ki. A lap A Szent Imre 

utcai és a Hősök-téri iskolákban rendezett kiállítás országos viszonylatban is megállta 

helyét címen méltatta a kiállítást. Divékyről ez volt olvasható: „Divéky linómetszetei igen 

nagy technikai biztonsággal készültek. A tökéletes stilusismereten keresztül a művész 

ihletettségét érezzük“. 

 

A Magyar Művészet
405

 című folyóirat 1937-es kötetének Tanulmányok rovatában a 202. 

lapon ELEK Artúr, Az újabb magyar grafikai művészet című tanulmányában olvasható: 

„Németországban tanult és alakult ki páratlan egyéni tehetséggé Divéky József. Csak a 

háború vetette haza; s az a néhány év, amit itthon töltött, fölöttébb megtermékenyítő hatású 

volt különösen könyvillusztráló grafikánkra.“  

 

                                            
403 Magyar Grafika, 13(1932), 7–8. sz., 113. p. 
404 Esztergom és Vidéke, 55(1934), 65. sz., 1.p. 
405 Magyar Művészet, 13(1937). p. 214–215. 
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A Magyar Művészet
406

 jelentette meg 1938-ban Tanulmányok rovatában SOÓ Rezső, 

Modern magyar kisgrafika című írását, amelyben – megfogalmazásában - a grafika 

valamennyi ágának legkiemelkedőbb modern magyar mesterét ismerteti. Ebben a 

tanulmányban a 348. lapon olvashattuk: „Mint könyvillusztrátort és exlibrisművészt három 

grafikust kell kiemelnem, akiknek sajátos stílusa a szecesszióból virágzott ki. Divéky József 

plasztikus, dekoratív modorában, a rajz és metszés technikájának teljes birtokában, biztos, 

finom vonalaival számos kis mesterművet alkotott. A korán tragikus véget ért Gara Arnold 

a szecesszió formakincséből bájos, artisztikus egyéni stílust teremtett, tele intuí-cióval, 

fantáziával és poézissel, néha nyugtalan, furcsa, érzéki, de mindig érdekes és hatásos. 

Kozma Lajos az építő- és iparművész, mint grafikus a modern magyar barokkdíszítőstílust 

teremtette meg. A háború megsemmisítette hazánkban a kisgrafika iránti érdeklődést, csak 

a 930-as évek elején indult meg új mozgalom, lobban fel a gyüjtőkedv lángja, lelkes és 

áldozatkész művészbarátok új híveket szereznek, számosan java művészeink közül 

tudásukat és tehetségüket áldozzák a könyvjegynek és alkalmi grafikának.“ Soó Rezső 

írását számos képpel illusztrálta, Divéky Józseftől az Arthur Roessler számára készített, 

rézbe metszett ex librist közölte. 

 

Az Ujság
407

1941. november 6-án Divéky József budapesti tanársága címmel közölte a hírt, 

miszerint „Divéky európai hirű művésze a grafikának, ritka eredeti képzeletjárásu 

illusztrátor, a grafika minden eljárásának mestere és a grafika iparművészeti részében, az 

üzleti és reklámgrafikában is Európa szerte méltányolt kiválóság“, akit 1941-ben az Orsz. 

M. kir. Iparművészeti Iskola tanárává neveztek ki, „s már csak meg kellett volna érkeznie. 

De helyette az utazás nehézségei miatt, mentegetődző levelek érkeztek. Egy esztendeig 

helyettesités utján töltötték be a helyét, de a további várakozást illuzóriussá tette az az 

értesülés, hogy Divéky súlyos betegen fekszik Zürichben.“ Ennek következtében a magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter felszólította Divékyt,
408

 hogy jelentkezzék folyó 

év november 30-ig hivatali esküjének letételére és állásának elfoglalására, mert ellenkező 

esetben úgy tekintik, mint aki a kinevezését nem fogadta el. „Művészeti életünkre nézve 

igen nagy kár, hogy a balsors útjába állott Divéky haza jövetelének. A világháboru idején 

mint katona több évet töltött itthon s akkori munkálkodásával, a „Peleskei nótárius", a 

„Ludas Matyi“ és más magyar könyvek remekbe készült illusztrálásával ő indította meg azt 

                                            
406 Magyar Művészet, 14(1938), p. 344–350. 
407 Az Ujság,18(1941), 253. sz., 4.p. 
408 A hivatalos felszólítás megjelent: 

In: Budapesti Közlöny, 75(1941), 250. sz., 3. p. – 1941. november 5. valamint 

In: Budapesti Közlöny, 75(1941), 251. sz., 2. p. – 1941. november 6. 
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a mozgalmat, amelynek során a magyar művészi grafika és különösen a könyv, illusztrálás 

művészete valósággal újjászületett.“ 

 

A Soproni Világosság
409

 című helyi lapban 1946. december 16-án jelent meg a Sterbenz 

Károly grafikussal készült interjú: Elpusztult soproni műtermek nyomában. Művész-

problémákról beszél Sterbenz Károly a grafika művésze. A korabeli soproni művészeti 

életről nyilatkozva mondta Sterbenz Károly: „Itt él például Sopronban Divéky Ferenc 

(sic!) a világhírű grafikus és szinte nyomorog…“ 

 

A Sopronmegye vasárnapja 1947. március 15-én
410

 Divéky egyik cím nélküli fametszetét 

jelenetette meg, majd 1947. április 5-én
411

 ismét megjelent a művésztől egy fametszet a 

lapban. 

 

A Sopronvármegye vasárnapja 1947. szeptember 4-én
412

 Sopron kulturális terve. 

Bábszínház – „éneklő ifjúság“ - kulturház a művelődési szerveknek című cikkében számolt 

be arról a kezdeményezésről, miszerint a kultuszminiszter támogatásával Sopronban és a 

közeli Brennbergbányán bábszínházat létesítenek, amelynek célja a magyar népmese 

legszélesebb körben történő terjesztése. „A bábszínház tervein már hosszabb idő óta 

dolgozik Divéky A. (sic!) festőművész és grafikus, aki egyébként a bábjáték régi 

szakértője.“  

 

A Szabad Művészet
413

 című lap 1947-ben M. KISS Pál Fametszők címen jelentette meg 

tanulmányát, amelyben röviden megemlítette Divéky József tevékenységét is. 

Illusztrációként a művész egyik fejlécét közölték. 

 

A Kunst ins Volk
414

 című osztrák lapban 1949-ben közölték le SCHMALE, Erich, Sechs 

„Faust“-Impressionen von Josef v. Divéky című tanulmányát  

 

A Szabad Művészet
415

 című folyóiratban jelent meg a grafikus halála után egy évvel 

CSATKAI Endre Divéky József címen írt nekrológja. 

 

 

                                            
409 Soproni Világosság, 1(1946), december 16., 6. p.   
410 Sopronmegye vasárnapja, 1(1947), 35. sz., 3. p. 
411 Sopronmegye, 1(1947), 47. sz., 3. p. 
412 Sopronvármegye vasárnapja, 1(1947), 67. sz., 6. p. 
413 Szabad Művészet, 1(1947), 11. sz., p. 201–207. 
414 Kunst ins Volk, 1(1949), 11-12. sz., p. 546–547. 
415 Szabad Művészet, 6(1952), 12. sz., 600. p. 
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A korabeli sajtóban megjelent közlemények összefoglalása 

 

Divéky József a fellelt dokumentumok alapján 1907-ben jelent meg első alkalommal a 

sajtóban, mikor is az osztrák Die Muskete című szatirikus lap a Die kommunalen Ratten 

(´A község patkányai`) című rajzát leközölte. Az utolsó közlemény, amelyben életében 

említésre került, a Szabad Művészet 1947. évi 11. száma volt.  

 

 A Divékyvel kapcsolatos közleményeket az alábbi kategóriákba soroltuk: 

  Divékyről megjelent tanulmányok 

   Divékytől közölt munkák, illetve a munkáiról megjelent kritikák 

   Valamely alkotásának reklámjával összefüggésben történő említése  

   Tudósítások kiállításon történő szerepléseiről 

   Az első világháború eseményeivel kapcsolatos közlemények a művészről 

   Divéky művészeti recenziókban történő említése 

   Hírek, amelyekben szerepel Divéky neve 

 

 Divéky számára a legfontosabb közlemények a művészetéről és alkotásairól 

megjelent tanulmányok, publikációk voltak.  Ezekkel a tanulmányokkal kívánta igazolni a 

művészeti életben való elismertségét, művészetének jelentőségét.  

 Az első jelentős publikáció az Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik című 

lapban 1912-ben Burkhard MEIERtől megjelent Josef von Diveky című közlemény volt.  

 Ugyanebben az évben, 1912. áprilisában jelent meg Arthur ROESSLER első jelentős 

írása a művészről Joseph (sic!) von Divéky – Brüssel címen a Deutsche Kunst und 

Dekoration című darmstadtban kiadott folyóiratban.  

 1913-ban a Neues Wiener Abendblattban ismertetés jelent meg a Morawe & 

Scheffelt kiadó új Münchhausen kiadásáról. A magát E.S. mongrammal jegyző szerző 

alapos elemzést írt a művész teljesítményéről, kiemelve művének számos értékét. Divéky 

Józsefre, a fiatal illusztrátorra terelte ezzel a műértők figyelmét. 

 1916. januárjában a Die graphischen Künste számos illusztrációval jelentette meg 

Hermann UBELL Josef von Divéky című tanulmányát.  

 1916. októberében jelent meg Arthur ROESSLER következő tanulmánya a grafikusról, 

a Die Kunst für alle című művészeti lapban Josef von Divéky címen. 

 1921-ben Magyar Grafika című lapban KNER Imre Divéky Józsefről címen jelentette 

meg az első jelentős magyarországi publikációt a grafikusról.  
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 Hosszabb szünet után, 1930. májusában jelent meg a Magyar Grafikában ROSNER 

Károly Divéky József című tanulmánya.  

 1930-ban a Magyar Grafika
416

 kiadásában (A magyar grafika mesterei 1.) megjelent 

Divéky József címen egy 20 lapos füzet 48 illusztrációval ROSNER Károly és GERGELY Jenő 

szerkesztésében. Itt többről, mint egy folyóiratban megjelent tanulmányról van szó, de 

amiatt tartottuk fontosnak megemlíteni, mert mindmáig a legnagyobb terjedelmű 

tanulmány a grafikusról.  

 Divéky József a nagyközönség előtt a Die Muskete című osztrák szatirikus lapban 

megjelent rajzaival vált ismertté. 1907. április 25-én jelent meg az első, a művész által 

készített rajz a lapban, 1907. november 7-én, majd néhány év elteltével, 1915. május 6-án 

követte ezt egy Divéky nevével jelzett karikatúra.  

 Az első világháború idején Divéky a katonai propagandát szolgálva jelent meg a 

sajtóban. 1915. december 1-jén a Wiener Illustrierte Zeitung lapjain jelent meg egy, a 

harctéri élményei alapján készült rajza. 1915. december 25-én ismét közölte a lap a 

grafikus egyik művét. Ezt az 1916. április 29-én megjelent rajz követte. 

 Magyarországon is figyelemmel követték Divéky József tevékenységét, 1924-ban a 

Magyar Iparművészet 3. számának lapjain jelent meg öt fametszetes illusztrációja. A 

kolozsvári Erdélyi Helikon 1930. októberében jelentetett meg a lapban számos Divéky által 

készített illusztrációt. 

 Divéky neve munkásságának kezdeti éveiben gyakran jelent meg a kiadói 

hirdetésekben. A kiadók egy-egy kiadványuk propagálásában számos alkalommal 

igyekeztek a figyelmet azzal az információval a műre terelni, hogy azt Divéky József, az 

ismert művész illusztrálta. Így a neve lassan beivódott az olvasók tudatába. Első 

alkalommal az Arbeiter Zeitung 1910. november 16-án megjelent számában, éppen Arthur 

ROESSLER írásában jelent meg Divéky neve, mint a Brüder Rosenbaum kiadó 

kiadványának egyik illusztrátora. Ezt követően a Rosenbaum kiadó megjelentetett egy 

naptárt, aminek híre 1910 december folyamán legalább öt alkalommal jelent meg 

különböző népszerű osztrák lapokban, és tudatta, hogy az illusztrációk Divéky József 

művei. 1914 novemberében ismét megjelent egy naptár Divéky illusztrációival. A havi 

képek divatrajzok voltak, a Concordia Verein adta ki. Hat közleményt találtunk, amelyek 

ezt a kiadványt népszerűsítették és Divéky művészi teljesítményét dicsérték.  

                                            
416 Magyar Grafika: ROSNER Károly, GERGELY Jenő: Divéky József. Budapest, Magyar Grafika, 1930 (A 

magyar grafika mesterei 1.) 
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 A Divékyről megjelent publikációk között fontos megemlíteni KŐHALMI Béla 

recenzióját, amely 1918. március 24-én a Világ című folyóiratban jelent meg. Kőhalmi a 

Kner és a Tevan kiadónál megjelent Divéky által illusztrált munkákat elemezte és dicsérte. 

 1919-ben az Irodalomtörténet című folyóiratban jelent meg a Tevan kiadónál 

megjelent Divéky illusztrációk dícsérete. 

 1930-ban a Corvina 4. számában közölt recenziót a lipcsei Archiv für Buchgewerbe 

und Gebrauchsgraphik című folyóiratnál megjelent Magyarország különszámról, amelynek 

szerkesztője Rosner Károly volt. A recenzió szerzője, HOFFMANN György dicsérte a 

kiadványt, és felsorolta az abban publikált művészeket, közöttük Divéky Józsefet is.  

 

 Az elemzett időszakban (1911–1951) mind a német, mind a magyar nyelvterületen 

számos tanulmány jelent meg a grafika különböző ágairól. Ezekben a tanulmányokban is 

gyakran hivatkoztak Divéky egyik-másik munkájára, vagy egész munkásságára.  

 1930-ban a Magyar Grafikában jelent meg RABINOVSZKY Márius tanulmánya A 

modern magyar fametszet címen, amelyben Divékyt a jó mesterek között említette. 

 Ugyanebben az évben a Magyar Iparművészet című folyóiratban publikálta 

tanulmányát ROSNER Károly. A Magyar fametszet két évtizede címen megjelent munkában 

hosszan, és igen elismerően írt Divéky művészetéről, aminek bizonyítására öt fametszetét 

mellékelte az íráshoz. Rosner Károly az év folyamán az Erdélyi Helikonban is 

megjelentetett egy tanulmányt A fametszet a XX. században címen, ahol ismét igen 

jelentős művészként ismertette Divékyt. A művész számos illusztrációt közölte a lapban.  

 1931-ben az Erdélyi Helikonban ismét megjelent egy tanulmány ROSNER Károlytól 

Újabbkori Magyar könyvművészet címen, amelyben a Tevan kiadónál megjelent Divéky 

által illusztrált műveket ismét példamutató munkának nevezte. 

 1932-ban a Magyar Grafika utolsó megjelent számában ROSNER Károly rövid 

közleményben adta hírül, hogy Divéky két Faust-mappát juttatott el hozzá, az egyik 

fametszet, a másik litográfia. A fametszeteket dicsérte, a litográfiákat elmarasztalta.  

 1937-ben a Magyar Művészetben ELEK Artur Az újabb Magyar grafikai művészet 

címen megjelent tanulmányában Divéky magyarországi illusztrációs tevékenységét a 

magyar könyvillusztráló grafikára megtermékenyítő hatásúnak nevezte.  

 

 A sajtóban megjelent közlemények nyomon követésével megállapítható, hogy a 

művész mikor és hol állította ki munkáit.  

 1913. november 1-jén jelent meg az általunk fellelt első ismertetés, amely a Grafikai 

Szemlében a Szent György Czéh ex libris kiállításról számolt be. A kiállítás a budapesti 
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Iparművészeti Múzeumban került megrendezésre. A cikk szerzője szerint Divéky is azok 

közé a művészek közé tartozik, akiknek a munkái leginkább említésre méltóak. Ugyanerről 

a kiállításról számolt be Az Ujság 1913. november 3-án, ahol szintén említésre került 

Divéky, aki a kiállítás katalógusának címlapját tervezte, és pompás lapokat állított ki.  

 1914. április 3-án jelent meg (Neuigkeits) Welt-Blatt című lapban a hír, amelyben 

arról értesültünk, hogy a bécsi Sezession tavaszi tárlatán a X. teremben Divéky József 

rézkarcait is kiállították. Egy nappal később az Arbeiter Zeitungban Arthur ROESSLER 

részletesebben számolt be erről az eseményről, írása nyomán tudható, hogy Divéky József 

kilenc rézkarca került bemutatásra. A Neues Wiener Tagblatt kritikusa 1914. április 8-án 

tudatta, hogy Bécs város gyűjteménye számára két művet megvásárolt a Divéky által 

kiállított műalkotások közül.  

 1914-ben a Művészet című folyóiratban SOMOGYI Miklós a müncheni nyári 

kiállításokról írt beszámolójában különös hangsúllyal emelte ki a Divéky által kiállított 

három rézkarcot, és Divéky tehetségére irányította a figyelmet. 

 1915-ben a Sajtóhadiszállás (KPQ) karácsonyi jótékonysági kiállításán vett részt 

Divéky, amiről a Neues Wiener Tagblatt (1915. december 5-én) és a Neue Freie Presse 

(1915. december 6-án) tudósításaiból értesültünk.  

 1915. december 25-én a Wiener Illustrierte Zeitung közölte Divéky két harctéri 

rajzát. 

 1916. január 18-án a Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien rendes 

közgyűlését tartotta a Tudományos Akadémia bécsi termeiben, ahol ezen alkalomból 

kiállítást is rendeztek. Az aktuális kiállításról beszámolt a sajtó is, a Photographische 

Correspondenz, a Neue Freie Presse, és a Neues Wiener Tagblatt. Mindhárom lap közli, 

hogy többek között Divéky József lapjait is kiállították. 

 1916. májusában Divéky ismét a Sajtóhadiszállás (KPQ) művészeti kiállításán vett 

részt, erről a Neue Freie Presse 1916. május 21-én megjelent számából értesültünk. 

Ugyanezt a hírt a Reichspost is megjelentette ugyanezen a napon.  

 1921. november 3-án Az Ujság számolt be a Magyar Bibliofil Társaság nagyszabású 

gyermek-képeskönyv-kiállításáról, amelyet az Iparművészeti Múzeumban rendeztek meg. 

A kiállításon Divéky József a Münchausen kalandjai című könyvvel szerepelt.  

 1924. július 13-án az Esti Kurir a Magyar Rézkarcolók Szövetségének a zürichi 

Wolfberg kiállítóteremben rendezett kiállításról számolt be, amelynek költségeit – a lap 

szerint – Divéky József vállalta magára.  
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 1930. március 1-jén számolt be a Magyar Grafika a Magyar Könyv- és 

Reklámművészek Társaságának április 12. és 27. között megrendezett kiállításáról, ahol 

Divéky József is kiállított. 

 1932. május 1-jén jelent meg a Magyar Grafikának az a száma, amelyben ROSNER 

Károly a Goethe-év alkalmából rendezett lipcsei kiállításról számolt be. A Kner nyomda az 

Énekesnő barátja című novelléhoz készített Divéky illusztrációt is kiállította.  

 1934. augusztus 19-én az Esztergom és Vidéke című helyi lap adta hírül, hogy az 

esztergomi kiállításon résztvevőket a bírálóbizottságok mely kitüntetésben részesítették. A 

képzőművészeti csoportban Divéky Józsefet ezüstéremmel tüntették ki. ‘ 

 

 A sajtó jelentéseiből további olyan kiállításról, ahol Divéky József kiállított, nem 

értesültünk. 

 Divékynek feltételezhetően soha nem volt önálló kiállítása – vagy még nem derült 

fény rá. 

 

 Divéky 1914. augusztusától feltételezhetően a háború végéig
417

 katonai szolgálatot 

teljesített. A Sajtóhadiszállásra osztották be, feladata a háború különféle jeleneteinek 

megörökítése, a katonák harciasságának, elszántságának dokumentálása volt, ami aztán a 

hátországban lévők felé azt a reményt sugallta, hogy győzni fogunk. Ezek a rajzok, harctéri 

ábrázolások nagy publicitást kaptak.  

 A katonai közlemények azonban nem korlátozódtak művészi tevékenységének 

bemutatására, rendszeresen megjelentek a szolgálati jelentések is, amelyekből a grafikus 

pillanatnyi személyes helyzetéről kaptunk hírt.  

 1914. szeptember 14-én az Első világháború – Veszteséglisták, hírek a sebesültekről 

és betegekről címet viselő jelentés 12. számában olvasható, hogy a grafikus egy bécsi 

helyőrségi kórházban fekszik.  

 1915. január 9-én az előbb említett jelentés 198. számában azt közölték, hogy Divéky 

egy krakkói helyőrségi kórházban van.  

 

 Divékyről híreket is jelentetett meg a sajtó. 

 

1922-ban a Szózat című lapban jelent meg a Magyar Rézkarcolóművészek Egyesülete 

megalapításának híre. Az alapítótagok névsorában megtalálható Divéky József neve is. Ezt 

a hírt Az Ujság is közölte.  

                                            
417 Nincsenek pontos információink arról, hogy a grafikus meddig szolgált a hadseregben.  
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 1927-ben Az Ujság azt a szenzációs hírt tudatta, hogy Divéky a svájci Orell Füssli 

cégtől a magyar bankjegynyomdához szerződött.  

 1929-ben az Ország-Világ című lap számolt be arról a társadalmi eseményről, hogy a 

német követ estélyt adott a vezető bibliofilek számára, és köszöntőjében a Tevan-nyomdát 

dicsérte, megemlítve, hogy számukra Divéky rajzolt illusztrációkat. 

 1941-ben Az Ujság adott hírt arról, hogy Divéky, akit az Orsz. M. kir. Iparművészeti 

Iskola tanárává neveztek ki, nem foglalta el állását, így felszólították, hogy folyó év 

november 30-ig tegyen eleget ennek, vagy úgy tekintik, mint aki kinevezését nem fogadta 

el. Ezt a hírt a Magyar Közlönyben is megjelentették.  

 1946. december 16-án a Soproni Világosság című helyi lapban STERBENZ Károly 

grafikus Divéky József nyomorúságos helyzetére hívta fel a figyelmet. 

 1947-ben a Sopronmegye című helyi lapban a egy bábszínház alapításának ötletéről 

nyilatkoztak, melynek működtetésében Divéky Józsefnek jelentős szerepet szántak.  

 1947-ben jelent meg a Szabad Művészet című lapban M. KISS Pál Fametszők című 

tanulmánya, amelyben röviden megemlítette Divéky József  tevékenységét is.  

 

7.2 A híreket közlő fontosabb sajtóorgánumok 

 

8 ÓRAI UJSÁG  

1915. december 1. és 1944. január 1. között jelent meg aTisza István ötletére alapított lap, 

de sikere soha nem érte el Miklós Andor lapjának, az Est-nek a sikerét. Nadányi Emil, 

majd Nagy Samu szerkesztette, délután jelent meg. „A harmincas években a Budapesti 

Hirlap délutáni „párjaként” a kormányhoz közel álló médiaként szerepelt, Bethlen István 

„házi bulvárjának” nevezték.1929-ben így hírdették: „8 Órai Ujság: A jó újság – jó barát. 

A legjobb barát: a 8 Órai Ujság. Mindent megtud, mindent meglát, mindenről informál, 

mindenről elmondja, tisztességes hangon tisztességes magyar véleményét.”1935-től 

Bethlen András szerkesztése mellett a Gömbös-kabinettel élesen szemben álló ellenzéki 

lapként működött.“
418

  

Online elérhető: https://bit.ly/2YUr1HE – letöltve: 2018. szeptember 20. 

BORSSZEM JANKÓ
419

 

1868 és 1938 között megjelenő politikai élclap, első szerkesztője Ágai Adolf volt. 

Virágkorában, a dualizmus évtizedei alatt 2.000 példányban megjelenő lap a legkiválóbb 

grafikusokat és festőket foglalkoztatta. Nagy hatással volt a magyar alkalmazott grafika, és 

                                            
418 8 órai újság: forrás: https://bit.ly/2YUr1HE – letöltve: 2018. szeptember 20. 
419 Borsszem Jankó: forrás: https://bit.ly/2GUEcCn – letöltve: 2018. szeptember 20.  

https://bit.ly/2YUr1HE
https://bit.ly/2YUr1HE
https://bit.ly/2GUEcCn
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a reklámgrafika fejlődésére, lehetővé téve, hogy több évtizedes lemaradása után 

felzárkózzon Európa legjobbjai közé a művészi kivitel, az eredeti ötlet, és a sablonok, 

sémák elhagyását követő intellektuális megfogalmazás vonatkozásaiban. 

 A Monarchia összeomlása után olvasótábora egyre csökkent, míg 1938-ban végleg 

megszünt. 

Online elérhető: https://bit.ly/2YID0Nr – letöltve: 2018. szeptember 20. 

 

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE
420

 

1879-1944 között megjelenő, majd 1987-ben újraindított helyi lap. 

Kezdetben hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön jelent meg. Az új folyam hetilap. 

Online: https://bit.ly/2MbkXIH – letöltve: 2018. szeptember 20. 

 

DIE GRAPHISCHEN KÜNSTE
421

 

A lap az 1879–1933 illetve 1936–1942/43(1944)
422

 közötti időszakban jelent meg. 

 Megjelenésének helye Baden, Wien, a kiadó: Gesellschaft für Vervielfältigende 

Kunst. 

 A negyedéves periodicitással megjelenő folyóirat grafikai technikák, művészek és 

kiállítások bemutatásával vált ismertté. Illusztrációi elsősorban grafikák, könyvdíszek és 

művészeti mellékletek voltak. Az 1890-es évek végén közeledett a Sezession szellemi 

irányzatához, majd a szecesszió, mint művészeti stílus egyik támogatójaként jelent meg. 

Az I. világháború után elvesztette jelentőségét és csaknem kizárólag történelmi témákkal 

foglalkozott. A lapot kiadó Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst megszüntetése után 

1933-ban megszűnt a folyóirat is, majd 1935-től 1944-ig, bár kisebb formátumban, de újra 

indították. Ebben az időszakban nem aktuális művészeti problémákkal, hanem kizárólag 

történelmi témákkal foglalkozott a bádeni Rudolf Rohrer Verlag kiadásában. 

Online elérhető: https://bit.ly/30LWNIn  – letöltve: 2017. november 30. 

 

DIE KUNST FÜR ALLE: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur
423

 

Az 1885-ben Friedrich BRUCKMANN alapította lap az első német művészeti folyóirat. 1885-

től 1944-ig a müncheni Buckmann Verlagnál, kezdetben Friedrich PRECHT szerkesztésében 

jelent meg. Évtizedeken keresztül a legnagyobb példányszámú, és egyben az egyik 

legbefolyásosabb német nyelvű művészeti folyóiratnak számított. Irányultsága az 

                                            
420 Esztergom és vidéke: forrás: https://bit.ly/2ZH2FSV – letöltve: 2018. szeptember 20. 
421 Die graphischen Künste: forrás: https://bit.ly/2YH6eLC – letöltve: 2018. szeptember 20. 
422 Die graphischen Künste: forrás: https://bit.ly/2MBSRWH – letöltve: 2018. szeptember 20.  
423 Die Kunst für Alle: forrás: https://bit.ly/2GMir7u – letöltve: 2017. szeptember 22.  

https://bit.ly/2YID0Nr
https://bit.ly/2MbkXIH
https://bit.ly/30LWNIn
https://bit.ly/2ZH2FSV
https://bit.ly/2YH6eLC
https://bit.ly/2MBSRWH
https://bit.ly/2GMir7u
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építészeten kívül a kortárs, elsősorban tárgyias művészet minden ágára kiterjedt, a festészet 

és a szobrászat azonban a többi művészeti ágnál szélesebben reprezentált volt. 

Célközönsége a polgári középosztály, célja a művészetek mennél szélesebb körben történő 

népszerűsítése volt. Ez a népművelő szándék végül a nemzeti szocializmus művészet 

propagandájába hajlott el. A lap 1944-ben megszűnt. 

Online elérhető: https://bit.ly/32wvkMa – letöltve: 2018. november 30. 

 

DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION: illustrierte Monatshefte für moderne Malerei, 

Plastik, Architektur, Wohnungskunst und künstlerisches Frauen-Arbeiten
424425

 

 1897-ben Darmstadtban Alexander Koch alapította a lapot. Célja az új művészeti 

irányzat, a szecesszió ismertté tétele volt, emellett felvállalta az iparművészet valamennyi 

területének népszerűsítését is. A lapban a művészekről, az építészet aktuális kérdéseiről, a 

belsőépítészetről, a különféle művészi technikákról, a művészképzésről, valamint a kül- és 

belföldi kiállításokról jelentek meg publikációk. Különösen hangsúlyosan jelentek meg 

írások az illusztrálásról. 1905-től rendszeresen jelentettek meg a Wiener Werkstätte 

tevékenységével kapcsolatos írásokat. 

1932-ben a folyóirat beolvadt a DIE KUNST című lapba. 

Online elérhető: https://bit.ly/2XWiAec – letöltve: 2018. november 30. 

 

ERDÉLYI HELIKON
426

 

1928. május és 1944. szeptember között Kolozsvárott, az Erdélyi Szépmíves Céh 

kiadásában megjelenő lap, amely a helikoni munkaközösség folyóirata volt. 

 1936 és 1937-ben között Helikon címen jelent meg, felelős szerkesztője eredetileg 

Kós Károly, a főszerkesztő mindvégig Kisbán Miklós (Bánffy Miklós) volt. Indulásakor 

Áprily Lajos, 1929 júliusától Kuncz Aladár, 1931 októberétől Lakatos Imre, 1932 

januárjától Kós Károly szerkesztette. A történelmi, irodalomtörténeti és politikai 

tanulmányok közlése mellett a képzőművészek fórumaként is számon tartott lap 

rendszeresen publikált műkritikákat, és a művészeti élet aktuális problémáit tárgyaló 

írásokat. 

Online elérhető: https://bit.ly/2GLauzy - letöltve: 2018. november 5. 

 

                                            
424 Deutsche Kunst und Dekoration: forrás: https://bit.ly/2yAFRbt – letöltve: 2017. szeptember 22.  
425 A Deutsche Kunst und Dekoration címlapja, ld. (25). sz. melléklet. 
426 Erdélyi Helikon: forrás: https://bit.ly/2T2Quxf  valamint  

https://bit.ly/2Yn12gL – letöltve: 2018. szeptember 28.  

https://bit.ly/32wvkMa
https://bit.ly/2XWiAec
https://bit.ly/2GLauzy
https://bit.ly/2yAFRbt
https://bit.ly/2T2Quxf
https://bit.ly/2Yn12gL
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KUNST INS VOLK: Zeitschrift für Freunde der bildenden Künste ; Malerei, Graphik, 

Plastik, Architektur, Kunsthandwerk 

 A bécsi kiadású művészeti lap 1949. januárban indult, az utolsó szám 1969-ben 

jelent meg.
427

  

 

MAGYAR GRAFIKA
428

  

A grafikai iparágak és rokonszakmák fejlesztését szolgáló szakfolyóirat. Az első folyam 

1920 és 1932 között jelent meg Budapesten, a lap 1957-ben újraindult. 

 Kezdetben kéthavonta, majd június és július kivétel havonta megjelenő lap, amely a 

grafikának mind a technikai, mind művészi oldalával foglalkozott. Az aktuális hírek 

mellett a műfaj történeti oldalát is szem előtt tartotta, számos mindmáig egyedülálló 

grafikatörténeti és könyvtörténeti tanulmány jelent meg a lapban. Német nyelvű melléklete 

UNGARISCHE GRAPHIK címen jelent meg. Az első periódus kiadója és szerkesztője Bíró 

Miklós volt, a lapot Budapesten a Bíró Miklós nyomdai műintézete és kiadóvállalata adta 

ki. 

Online: https://bit.ly/32uTbMk – letöltve: 2018. november 5 

 

EXLIBRIS, BUCHKUNST UND ANGEWANDTE GRAPHIK
429

 

A Deutscher Verein für Exlibris-Kunst und Gebrauchsgraphik lapja, Berlin; Görlitz-ben 

jelent meg 1907 és 1941 között.  

 

IRODALOMTÖRTÉNET
430

 

A magyar irodalomtörténet művelésére egyetemi és középiskolai tanárokból 1911-ben 

alakult Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapította 1912-ben. A lap indulásakor július és 

augusztus kivétel havonta, később kéthavonta, majd negyedévente jelent meg. A lapot 

1962 és 1969 között szüneltették. Az új folyam évente négyszer jelenik meg. Főbb 

érdeklődési területei közé tartozik: az irodalomtörténet-írás új módszerei és elméletei; az 

értelmezés elméleti kérdései; műelemzések a magyar irodalomból; összehasonlító 

műértelmezések; irodalmi korszakok, folyamatok értelmezései; kultúratudomány és 

irodalomtudomány viszonya. 

Online: https://bit.ly/2ZM7zxR – letöltve: 2018. szeptember 20. 

                                            
427 Kunst ins Volk: forrás: https://bit.ly/2YV2m9U –letöltve: 2018. szeptember 20. 
428 Magyar Grafika: forrás: https://bit.ly/2yQre3O – letöltve: 2018. szeptember 20.  
429 Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik:  

forrás: https://bit.ly/2MUByA2 – letöltve: 2018. szeptember 20. 
430 Irodalomtörténet: forrás: https://bit.ly/2KBnoBh – letöltve: 2018. szeptember 20.;  

Irodalomtörténet, 8(1919), 4. p. 

https://bit.ly/32uTbMk
https://bit.ly/2ZM7zxR
https://bit.ly/2YV2m9U
https://bit.ly/2yQre3O
https://bit.ly/2MUByA2
https://bit.ly/2KBnoBh
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MAGYAR MŰVÉSZET
431

 

Szinyei Merse Pál Társaságot 1920-ban alapították a mester tisztelői és barátai, a társaság a 

két világháború közti művészeti élet egyik legfontosabb irányítója volt. Számos kiadványt 

adtak közre, 1925-ben indították Majovszky Pál szerkesztésében a Magyar Művészet 

címen évente megjelenő periodikumot, amely 1938-ig jelent meg. A kiadvány ezt követően 

1948-ig szünetelt, majd Bernáth Aurél szerkesztésében folyamatos évfolyam-számozással 

újraindult, de csak két évfolyam jelent meg, az 1949-es évvel lezárult a lap megjelenése.  

Online: https://bit.ly/2Tmk2WH – letöltve: 2018. február 20. 

 

MARBURGER ZEITUNG
432

 

A lap 1866-tól 1945-ig a mai Mariborban (Szlovénia) hetente háromszor, kedden, 

csütörtökön és szombaton (este 6 órakor) jelent meg német nyelven az Edvard Janschitz, L. 

Kralik kiadónál. 

Online: https://bit.ly/31yAWV7, https://bit.ly/2YTaqE3 – letöltve: 2018. november 20. 

 

MÄHRISCH-SCHLESISCHE PRESSE
433

 

A helyi lap 1883. és 1925. között jelent meg a Freiwaldau nevű kisvárosban, a ma kb. 11 

ezer lakosú csehországi városka 1947 óta Jesenik néven ismert. A lap hetente kétszer, 

szerdán és szombaton délben jelent meg, mindkét alkalommal négyoldalas illusztrált 

melléklettel. 

Online elérhető https://bit.ly/2JAyNC1 – letöltve: 2018. november 20. 

 

DIE MUSKETE
434

  

1905 és 1941 között csütörtökönként megjelenő humoros hetilap. 

Kezdetben szűkebb célközönsége az osztrák katonatisztek köre volt, később szélesebb 

körben népszerű lappá vált. Az alkotók fiatal osztrák írók és képzőművészek voltak, akik 

erőteljes hangsúlyt fektettek a magas művészi megjelenésre és tartalomra, valamint a 

politikai, bürokratikus, klerikális, és katonai túlkapások elleni küzedelemre. Az első 

világháború idején humoros katona-lappá vált, majd 1919 után eltűnt a „humoros hetilap“ 

alcíme, és képes, férfiaknak szánt vicclappként jelent meg.  

Online elérhető: https://bit.ly/2TmvVw0 – letöltve: 2018. szeptember 20. 

 

 

                                            
431 Magyar Művészet: forrás: https://bit.ly/2Tmk2WH – letöltve: 2018. február 20. 
432 Marburger Zeitung: forrás: https://bit.ly/2yZUuFL – letöltve: 2018. február 20. 
433 Mährisch-Schlesische Presse: forrás: https://bit.ly/2YQVMgJ – letöltve: 2018. február 20.  
434 Die Muskete: forrás: https://bit.ly/2ZIld5b, valamint https://bit.ly/2MMGB5z – letöltve: 2018. február 20.  

https://bit.ly/2Tmk2WH
https://bit.ly/31yAWV7
https://bit.ly/2YTaqE3
https://bit.ly/2JAyNC1
https://bit.ly/2TmvVw0
https://bit.ly/2Tmk2WH
https://bit.ly/2yZUuFL
https://bit.ly/2YQVMgJ
https://bit.ly/2ZIld5b
https://bit.ly/2MMGB5z
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MÜHLVIERTLER NACHRICHTEN
435

 

1889-1938 és 1950-1986 között hetente egyszer (csütörtökön vagy pénteken) megjelenő 

helyi lap a felsőausztria Rohrbach nevű kisvárosban.  

Online: https://bit.ly/2Yefd6C – letöltve: 2018. december 30.  

 

MŰVÉSZET
436

 

1902 és 1918 között az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat támogatásával 

megjelenő folyóiratban a kor elismert művészeinek, műkritikusainak, művészeti íróinak 

közleményei jelentek meg. A lap ismert volt rendkívül igényes kiállítású mellékleteiről.  

 „Díszesen kiállított folyóirat viseli e czímet, Lyka Károly az ismert művészeti író 

szerkeszti, s az Országos Képzőművészeti Társulat támogatásával kiadja Singer és Wolfner 

könyvkereskedése. A Képzőművészeti Társulat tagjai évdíjaik fejében kapják a folyóiratot, 

melyből évenként hat füzet jelenik meg 8-10 ívnyi terjedelemben. A folyóirat a magyar 

művészetet kívánja szolgálni, s bemutatja festőink, szobrászaink, építészeink műveit; 

közleményeket, képeket ad művészeink műterméből, vázlatkönyveiből. A czikkeket Lyka 

Károly, Diner-Dénes József, Vajda Ernő, Landor Tivadar, Gerő Ödön és Divald Kornél 

írták.” (Vasárnapi Ujság 1902. 8. sz.) 

Online: https://bit.ly/2yLdk3f – letöltve: 2018. február 20. 

 

NEUE FREIE PRESSE
437

  

Az 1864–1939 között megjelenő polgári liberális lapot az egykori Die Presse (1848–1896) 

konkurenseként indították, kiadója a bécsi Oest. Journal A. G. volt. Kezdetben hetente 

tizenkétszer jelent meg, hétfőn délután, keddtől szombatig délelőtt és este, vasárnap este. 

Később ezt a kiadási számot többször redukálták, az utolsó évben, 1938 októberétől 

naponta egyszer jelent meg. A lap legjelentősebb időszakát Moritz BENEDIKT (1849–1920) 

tevékenysége alatt érte el. Benedikt 1872-től munkatársa, 1908-tól tulajdonosa, 1908 és 

1920 között a lap kiadója volt. 

 Ezekben az években a Neue Freie Presse a legbefolyásosabb osztrák napilappá vált, 

vezércikkeivel képes volt mind a gazdasági, mind a politikai életet befolyásolni. Míg 1901-

ben napi 55 ezer példányban jelent meg az újság, Benedikt halálakor, 1920-ban 90 ezer 

volt a napi példányszám. 1920-tól Julian STERNBERG (1868–1945) a lap kiadója, aki az 

1930-as években rábírta az osztrák kormányt, hogy társuljon be a lapba. Miután a kormány 

a lap 90%-os tulajdonával rendelkezett, félhivatalos jellegűvé vált, majd 1939-ban egyesült 

                                            
435 Mühlviertlel Nachrichten: forrás: https://bit.ly/31Ai3kL – letöltve: 2018. február 20.  
436 Művészet: forrás: https://bit.ly/2yLdk3f – letöltve: 2018. február 20.  
437 Neue Freie Presse: forrás: https://bit.ly/2Tfr3IY – letöltve: 2018. február 20.  

https://bit.ly/2Yefd6C
https://bit.ly/2yLdk3f
https://bit.ly/31Ai3kL
https://bit.ly/2yLdk3f
https://bit.ly/2Tfr3IY
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a Neue Wiener Journal és a Neue Wiener Tagblatt című lapokkal, és a továbbiakban Neue 

Wiener Tagblatt címen jelent meg.
438

  

Online: https://bit.ly/2YccWZL – letöltve: 2018. november 15. 

 

NEUES WIENER TAGBLATT (TAGESAUSGABE)
439

 

Az 1867-ban alapított lap az 1870-es évek közepétől Bécs legnagyobb példányszámú, és 

jelentőségében a város határain is túllépő napilapjává vált. 1938-ig hetente nyolcszor, 

ezután hetente hat alkalommal jelent meg. A Monarchiában nem nyilvánított politikai 

állásfoglalást, az 1. Köztársaságban jobboldali lapként volt ismert. Kiadója kezdetben a 

Steyrermühl Papierfabriks- und Verlagsgesellschaft, később az Ostmärkischer 

Zeitungsverlag-Gesellschaft. Az újság utolsó kiadása 1945. április 7-én jelent meg.  

Online: https://bit.ly/2ONtuUk – letöltve: 2018. szeptember 28 

 

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE BUCHHÄNDLER-CORRESPONDENZ
440

 

Az 1859-ben Bécsben alapított Verein der österreichischen Buchhändler (ma: 

Hauptverband des österreichischen Buchhandels – ´az osztrák könyvkereskedők 

szövetsége`) 1860-ban alapította Österrichische Buchhändler-Correspondenz című 

szakmai lapját. Az első szám 1860. február 1-jén jelent meg, kezdetben minden hónap  

1-jén, 10-én és 20-án jelent meg az aktuális szám. 1889 és 1921 között a Monarchia 

területének szakmai lapjaként szombatonként megjelenő hetilap Österreichisch-ungarische 

Buchhändler-Correspondenz címen. A lap első, és egyben hivatalos részében a kiadói 

jelentéseket közölték pontos bibliográfiai leírással. A „nem hivatalos“ részben szakmai 

hírek, és számos reklám jelent meg. 1922 és 1948 között Anzeiger für den Buch-, Kunst 

und Musicalienhandel címen havonta két alkalommal jelent meg, bár a könyvkereskedők 

egyesülete 1938 és 1945 között nem működött.  

Online: https://bit.ly/2Maj8Md – letöltve: 2018. szeptember 28.  

 

PRAGER TAGBLATT
441

 

1876 és 1939 között Prágában megjelenő német nyelvű napilap. 1918-ig Csehország 

legnagyobb liberális demokratikus napilapja volt, ebben az időszakban péntek és vasárnap 

kivételével naponta, és naponta több kiadásban jelent meg, 1918 után csak napi egy 

megjelenése volt. Korának egyik legjobb német nyelvű napilapjának számított. A németek 

                                            
438 Mint érdekesség: Herzl Tivadar 1891 és 1894 között a Neue Freie Presse párizsi tudósítója, Silberer Géza 

éveken át a londoni tudósító, valamint a lap rendszeres szerzője Felix Salten, született Salzmann Zsigmond 

volt. (Forrás: https://bit.ly/2Tfr3IY – letöltve: 2018. szeptember 28.) 
439 Neue Wiener Tagblatt: forrás: https://bit.ly/2GylhOf – letöltve: 2018. szeptember 28.  
440 Österreichisch-ungarische Buchhändler-Correspondenz : forrás: https://bit.ly/2OPynMW – letöltve: 2018. 

szeptember 28.  
441 Prager Tagblatt: forrás: https://bit.ly/2YZtbqm – letöltve: 2018. szeptember 28.  

https://bit.ly/2YccWZL
https://bit.ly/2ONtuUk
https://bit.ly/2Maj8Md
https://bit.ly/2Tfr3IY
https://bit.ly/2GylhOf
https://bit.ly/2OPynMW
https://bit.ly/2YZtbqm
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bevonulása után leállították, az utolsó kiadása 1938. április 4-én jelent meg. A művészet és 

kultúra számos kiemelkedő egyénisége dolgozott a lapnál, egy ideig szerkesztője volt Egon 

Erwin Kisch és Friedrich Torberg is.  

Online: https://bit.ly/33kg8T3 – letöltve: 2018. december 20. 

 

REICHSPOST
442

 

1894-1938 között Bécsben a Herold kiadásában naponta, olykor naponta kétszer 

megjelenő, a katolikus olvasóknaknak szánt független napilap. 1938-ban a német 

bevonulása után leállították, utolsó megjelenésének dátuma 1938. szeptember 30. 

Online: https://bit.ly/33og3gS – letöltve: 2018. szeptember 28. 

 

SZABAD MŰVÉSZET
443

 

Magyar Művészeti Tanács támogatásával a képzőművészet barátainak köre folyóirata volt 

az  

 1951-ben indított lap. 1951. januártól Szabad művészet : Magyar képző- és 

Iparművészek Szövetségének folyóirata címen jelent meg, majd 1956. októberében 

megszűnt a havonta megjelenő művészeti lap. 

Online: https://bit.ly/2TmOrEj – letöltve: 2018. szeptember 18. 

 

SALZBURGER CHRONIK FÜR STADT UND LAND
444

 

1873-1938  között Salzburgban, eleinte hetente háromszor, majd 1882-től munkanapokon 

megjelenő lap. Helyi híreket közlő katolikus újság volt, az 1. világháború alatt a háborús 

hírek közlése került előterébe a lapnál.  

Online: https://bit.ly/33j17Rn – letöltve: 2018. szeptember 18. 

 

AZ UJSÁG, UJSÁG
445

 

1903-ban Tisza István orgánumaként indult a librális polgárság támogatását élvező egyik 

legnépszerűbb napilap. Induláskor 15.000 példányban jelent meg, 1913-ra elérte a 65.000-

es példányszámot. A kor vezető publicistái dolgoztak a lapnál, Kozma Andor, Kóbor 

Tamás, Keszler József, de rendszeresen publikált a lapban Mikszáth Kálmán és Móricz 

Zsigmond is. 1925-ben a Népszava felelős szerkesztőjének, Somogyi Bélának meg-

gyilkolását leleplező cikke miatt betiltották a lapot, de megváltozott névvel – Ujság – 

azonnal újraindították. 1944. márciusában végleg betiltották a lapot.  

Online: https://bit.ly/2HbjWwv – letöltve: 2018. szeptember 18. 

                                            
442 Reichspost: forrás: https://bit.ly/2KqbTOn – letöltve: 2018. szeptember 28.  
443 Szabad Művészet: forrás: https://bit.ly/2TmOrEj – letöltve: 2018. szeptember 18. 
444 Salzburger Chronik für Stadt und Land: forrás: https://bit.ly/2ONdCBq – letöltve: 2018. szeptember 18.  
445 Az Ujság: forrás: https://bit.ly/2HbjWwv – letöltve: 2018. szeptember 18. 

https://bit.ly/33kg8T3
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https://bit.ly/2KqbTOn
https://bit.ly/2TmOrEj
https://bit.ly/2ONdCBq
https://bit.ly/2HbjWwv
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VILÁG
446

 

A XX. század elején az erősödő polgárság a korabeli sajtóban nem kapott helyet eszméi 

terjesztésére, és épp így megjelent a nagyközönségnek szóló, a szabadkőművesség eszméit 

terjesztő lap igényei is. E két igény összefonódásának igényéből született az 1910. március 

10-én Világ néven induló liberális „szabadkőműves“ lap, a polgári radikális elit lapja. A 

kiadóvállalat vezetője Bálint Lajos, felelős szerkesztője Yartin (Nyitrai) József volt.  

 A lap fejlécében így írnak szerkesztői hitvallásukról:„A Világ a polgári jogok 

harcosa. Tiszteli a tudomány, a művészet és a gondolat szabadságát. Oltalmazza a 

gyengéket, az elnyomottakat, az üldözötteket. Vétót kiált az igazságtalanságnak, a 

gyűlöletnek és a bosszúnak. Védelmezi a munkát, mely a békétlenség levegőjében elsorvad. 

Hirdeti a népek, osztályok és felekezetek egyetértését. Tanítja az egyén áldozatkészségét a 

nemzet és a társadalom nagy érdekei iránt, az erősebb mérsékletét a politikai és gazdasági 

életben. Hirdeti a műveltség hatalmát, a kultúra útjának szabadságát és vámmentességét.A 

Világ Magyarország megújhodását a demokráciától és a fokozott műveltségtől várja. Nem 

veszi hiába ajkára a haza nevét, de a hazát szolgálja minden betűje, gondolata, érzése. A 

Világ ereje a tiszta meggyőződés: megtörhetik, de meg nem hajlíthatják A Világ tiszteli 

mások meggyőződését, de hadat üzen az elvek mögé rejtőző kalandorságnak és üzletnek. A 

Világ eszméket, ideálokat, reformtörekvéseket szolgál, nem pártokat. Pajzsa a gyengéknek, 

védelmezője az elnyomottaknak, kardja a szebb, jobb és tisztább magyar élet 

gondolatának.” 

 Szerkesztői programja: Általános, titkos választói jog, felekezetlen közoktatás, 

teljes progresszív adózás és szekularizáció: ezek a nemzeti magyar állam legfőbb 

szükségességei. 

 A lap a publicisztika, a vezércikkírás magyarországi történetében jelentős 

előrelépést mutatott – legfontosabb publicistái (többek között) Jászi Oszkár, Ady Endre, 

Bölöni György és Csáth Géza voltak.  

 A lapot 1926. május 1-jén betiltották, miután a kor egyik vezető botrányának, a 

frankhamsítási ügynek részleteit felfedte. 

 1945. májusában Supka Géza szerkesztésében a régi szellemiségben újraindították, 

1949-ben végleg megszűnt. 

Online: https://bit.ly/2Y6iwgh – letöltve: 2018. november 20. 

 

 

 

 

                                            
446 Világ: Vö. FABÓ Irma: A radikális sajtó kialakulása, Világ: 1910–1914. In: Magyar Könyvszemle, 

82(1966), 4. sz., p. 317–330. 

https://bit.ly/2Y6iwgh
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WIENER ILLUSTRIERTE ZEITUNG
447

 

1914 és 1916 között a Gesellschaft der Graphischen Industrie kiadásában, Julius Ornstein 

szerkesztésében szombatonként megjelenő hetilap volt.  

Online: https://bit.ly/2KryZ77 – letöltve: 2018. november 20. 

 

WIENER NEUESTE NACHRICHTEN : MIT ILLUSTRIERTER WOCHENBEILAGE
448

 

A lapot a Wiener Neueste Nachrichten Verlags-AG alapította1925-ben, Bécsben adta ki, és 

a tulajdonosi jogokat 1925–1945 között gyakorolta. Az első főszerkesztője Rudolf Kalmar 

(1870-1939) író, újságíró volt. A lap az alapítástól 1934-ig hetente hétszer, ezt követően 

1945-ig hetente tizenkétszer jelent meg. Heti gyakorisággal jelentette meg a mellékletét, 

1934/1935-ben a melléklet alcíme: W. N. N. – Bilder
449

 volt. 1945-ben megszüntették a 

lapot. 

Online elérhető: https://bit.ly/2M2JwXL – letöltve: 2018. szeptember 8. 

 A lap nem tévesztendő az azonos címmel 1894–1945 között ugyancsak Bécsben 

megjelenő napilappal, amely magát az indulásakor független orgánumként jegyzi. Bár a 

lap alcíme az évek során számtalanszor változott, 1917-ig a négy jelző soha nem maradt ki 

belőle: politikai, gazdasági, társadalmi és keresztény. 1917–1918 között Montag-

Frühblatt
450

. 1919 és 1928 között Neues Montagblatt : Mit Sport des Sonntags
 451

, 1928-tól 

1943-ig: Wiener Montagblatt: Sport vom Sonntag
 452

 címen jelent meg.  

 

WIENER ZEITUNG
453

 

A világ egyik legrégebbi nyomtatott újsága az 1703-ban alapított Wiennerisches Diarium 

című lap, amelynek nevét 1780-ban változtattak meg a mai napig használatos Wiener 

Zeitung névre. 1857 óta ebben a lapban jelennek meg a hivatalos közlemények, Ausztria 

hivatalos lapja. Az Anschluss (1938. március 13.) után éppen emiatt előbb szűkített 

tartalommal jelentették meg, majd 1940-től szüneteltették a lapot, 1945. szeptember 21-én 

indították újra. 1855-ben 4.500 példányban jelent meg a lap, ma hozzávetőleg 24.000 

példányban jelenik heti hat alkalommal.  

Online: https://bit.ly/2YWqR2n – letöltve: 2018. szeptember 24.  

  

                                            
447 Wiener Illustrierte Zeitung: forrás: https://bit.ly/2KryZ77 – letöltve: 2018. november 20. 
448 Wiener Neueste Nachrichten: forrás: https://bit.ly/2YSaZhy – letöltve: 2018. november 20. 
449 W. N. N. – Bilder, azaz ´W[iener] N[neueste] N[achrichten] – Képek` 
450 Montag Frühblatt azaz ´Hétfői Reggeli Lap` címen jelent meg 
451 Neues Montagblatt : Mit Sport des Sonntags azaz ´Új hétfői lap : a vasánap sportjával`. 
452 Wiener Montagblatt: Sport vom Sonntag, (´Bécsi hétfői lap : vasárnapi sport`) 
453 Wiener Zeitung: forrás: https://bit.ly/2YUv7zq – letöltve: 2018. szeptember 24.  

https://bit.ly/2KryZ77
https://bit.ly/2M2JwXL
https://bit.ly/2YWqR2n
https://bit.ly/2KryZ77
https://bit.ly/2YSaZhy
https://bit.ly/2YUv7zq
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8 Divéky József levelei Arthur Roesslerhez – 

 a harmadik réteg 
 

8.1 A levelek feldolgozásának módszere 

 

Arthur Roessler hagyatékából 5.157 levelet őriznek Wienbibliothek
454

 kézirat-

gyűjteményében, amelyek 1956-ban, 1963-ban, illetve 1969-ben, Ida Roessler 

(1877-1961)
455

 halála után kerültek a könyvtár állományába. A legkorábban keltezett 

levelek az 1900-as évből származnak. Ezek között található az a 177 levél is, amelyeket 

Divéky József 1911 és 1948 között írt Roesslerhez, és amelyeket a könyvtár helyben 

használatra a rendelkezésünkre bocsátott. A hagyatékban találtunk három levelet, 

amelyeket Divéky Johanna írt a Roessler házaspárhoz. Ezeket az írásokat is felhasználtuk 

annak érdekében, hogy még teljesebbé tegyük a Divéky Józsefről megrajzolandó képet. 

 A levelek egyirányúak: Divékyné három levelének kivételével valamennyit Divéky 

József írta, de a levelezőtárs válaszait nem ismerjük. Olykor, ha nincs mihez kötni, nem is 

érthető pontosan a levél teljes tartalma, mert nem ismerjük azt a levelet, amire a válasz 

íródott. Emiatt tartottuk fontosnak, hogy a német nyelvű levelek rövid tartalmi 

összefoglalása, leírása előtt olyan mélységben ismerjük meg Divéky Józsefet, a művészt és 

az embert, a kort, a kor művészeti életét, amennyire csak lehetséges, hiszen csak ezeknek a 

megszerzett ismereteknek a segítségével válhatnak bizonyos közlések érthetővé. 

 Wienbibliothek gazdag kéziratgyűjteményében leltünk arra a hat levélre is, 

amelyeket Divéky József élete végén, a soproni éveiben Hans Ankwitz-Kleehoven
456

 

udvari tanácsosnak, bécsi művészettörténésznek írt. A grafikus életének utolsó éveiről, a 

korról, a magyarországi viszonyokról és a korabeli Sopronról vallanak ezek az írások, így 

fontosnak tartottuk megismertetni az ezekben foglaltakat is.  

 

                                            
454 Wienbibliothek: online: https://www.wienbibliothek.at/ – letöltve: 2018. szeptember 20. 
455 Ida ROESSLER: forrás: https://bit.ly/2N7dURi – letöltve: 2018. augusztus 22. 
456 Hans  ANKWICZ-KLEEHOVEN (1883-1962) művészettörténész, könyvtáros. 1907-1915 között Bécsben a 

Ministerium für Kultus und Unterrich (´kulturális és oktatási minisztérium´) könyvtárosa volt. 1925-ben 

átvette Bécsben a Museum für Kunst und Industrie (´iparművészeti múzeum`) könyvtárának igazgatói 

tisztségét, amit 1939-es kényszernyugdíjazásáig látott el. Nyugdíjazásának oka: anyai ágon zsidó 

származású volt. 1945-ben a Bécsi Képzőművészeti Akadémia, az Akademie der Bildenden Künste Wien 

archívumának igazgatója lett, 1949-ben vonult nyugdíjba. Mindeközben folyamatosan a Wiener Zeitung 

kulturális referense volt. Élete során jelentős ex libris-gyűjteményt hozott létre. (Vö. Österreichisches 

Biographisches Lexikon ab 1815,  

 online: https://bit.ly/33AN21M - letöltve: 2018. október 20.) 

https://www.wienbibliothek.at/
https://bit.ly/2N7dURi
https://bit.ly/33AN21M
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 A Wienbibliothekben megtalált és mindmáig publikálatlan, hozzávetőleg 180 levél 

tartalmának megismerése bátorított bennünket abban, hogy elkezdjünk Divéky József 

illusztrátorral foglalkozni. A munka nem okozott csalódást: valóban sok, a művészre, a 

XX. század első felének művészeti életére vonatkozó anyag birtokába kerültünk. Ezeket a 

németül íródott leveleket soha nem publikálták, még németül sem.  

 A levelek azonosításához közöltük a lelőhely (Wienbibliothek) jelzetének 

feltüntetését, amennyiben azonosítható volt, úgy a levél keletkezésének helyét és dátumat 

is. A levelek, egy kivételével, kézzel íródtak, tintával vagy ceruzával, ezt a leírásban 

feltüntetjük. A grafikus. B4-es méretű levélpapírra, vagy A4-es francia kockás 

papírlapokra írt. Kivételt képez, ha valamelyik szálloda levélpapírjára írt, ami általában 

A5-ös méretű volt. A levelek leírásakor a levélpapírok méretét külön nem tüntettük fel. A 

Wienbibliothek állományában számos fraktúrral írt Divéky levél található, amit nem 

tudtunk elolvasni. Annál inkább is sajnálatos, mert ezek a levelek Divéky és Roessler 

levelezésének kezdetéről, az 1911-es évből, valamint 1914-ből, az első háborús évből 

származnak, fontos információkat tartalmazhatnak.  

 

A levelek feldolgozása  

 

Az első feladat tehát a levelek lefordítása volt. Miután nem csak számában sok, hanem 

igen terjedelmes levelekről van szó, a közölhetőség és kezelhetőség érdekében a 

fordításokból tömörítvényt kellett készíteni. Elkészítettük a levelek tartalmi 

összefoglalását, illetve amennyiben egy levelezőlap vagy levél pusztán pár mondatból áll, 

annak szószerinti fordítását. Ezeket a tömörítvényeket a Mellékletek alatt közöljük 

 A fordítás nehézségét nem az okozta, hogy kézírásos levelekről van szó – 

Divékynek változó, de szép, és többnyire jól olvasható keze írása volt –, hanem az, hogy a 

száz évvel ezelőtti német nyelv argóját használta, amit ma már a nyelviskolákban nem 

tanítanak. A fordítások ellenőrzését Orbán István végezte, aki gyakorlott műfordítóként 

segített megfejteni az olykor megoldahatalannak vélt feladatot. A fordítás ellenőrzését 

azért is tartottuk fontosnak, mert nem szeretnénk a legapróbb hibával sem kiadni ezeket a 

Magyarországon első alkalommal közlésre kerülő leveleket.  

 A levelek feldolgozásának egyik nehézségét a gyakran előforduló dátum, vagy 

keletkezési hely megjelölésének hiánya jelentette. A levelek tartalma, esetenként a 

korábban már leírt történet folytatása nyújtott segítséget az időrendendi besoroláshoz, 

máskor hosszas kutató munkát kellett ahhoz folytatni, hogy egy levél besorolása a 

megfelelő helyre történjék.  
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A levél keletkezése helye és időpontja meghatározásának bemutatása egy példán keresztül: 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.272 

 Kelt [Uccle], [1914]. június 27. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta  

Divéky József a levélen sem a keletkezés helyét, sem az évét nem tüntette fel, mindössze a 

hónapot és a napot. Felmerült a kérdés, hogyan illeszkedik az írás a levelek kronológiai 

sorrendjébe? 

 Az első kapaszkodót Roessler megszólításának megváltozása hozta. A grafikus 

Arthur Roessler művészettörténészt levelezésük kezdetén következetesen „Kedves 

Roessler Úr“ (´Lieber Freund`) megszólítással köszöntötte. Ez az a levél, ahol először 

köszönti, mint Kedves Barátom (´Lieber Freund´). „Kedves Barátom! Engedje meg, hogy 

így szólítsam Önt“ – indítja levelét. Az 1914-ben keletkezett levek egy részében, és azt 

követő években íródott levelekben így szólítja meg a művészettörténészt. Ezzel már 

megállapíthatóvá vált, hogy a levél 1914-ben keletkezhetett.  

 A grafikus ebben a levélben „vallomást“ tesz Roesslernek arról, hogy számára ez a 

kapcsolat mennyire fontos, hogy milyen sokat számítottak neki a Roesslerrel töltött órák. A 

vele folytatott beszélgetések mennyire megváltoztatták a művészetről alkotott képét, a 

gondolkodásmódját. Vallomást tesz arról, milyen nehezen tudja kinyilvánítani az 

érzelmeit, miközben mennyire fontos ez számára. Hálás Roesslernek azért, hogy 

meglátogatta, és arra biztatja, hogy „visszaúton“ ismét térjen be hozzá.  

 A „visszaúton“ kifejezés jelentette számunkra a második kapaszkodót. 2017-ben 

jelent meg KAISER, Maximilian, Ein Magister der Wortmagie, ein Ekkehard der 

österreichischen Neukünstler oder ein Meister lebendiger Kunstbetrachtung? Auf den 

Spuren des Kunstkritikers Arthur Roessler
457

 című írása, melyben olvasható: „1914 reiste 

er mit seiner Frau nach England und Belgien“ (´1914-ben feleségével Angliába és 

Belgiumba utazott`) . 

Ugyancsak keletkezési hely és évszám megjelölés nélküli a következő levél:  

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.271 

 Kelt [Uccle], [1914.]  június 30. – 2 lap, 4 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta  

Ez a levél az I.N. 149.272 jelzetű levéllel tartalmilag összefügg, feltételezhető volt, hogy 

az előbbi levél folytatása. Ebben a levélben írja Divéky, hogy itt, Brüsszelben, csak kétszer 

                                            
457 KAISER, Maximilian, Ein Magister der Wortmagie, ein Ekkehard der österreichischen Neukünstler oder 

ein Meister lebendiger Kunstbetrachtung? Auf den Spuren des Kunstkritikers Arthur Roessler.  

 Online: https://bit.ly/2GgQAw5 –  letöltve: 2019. május 1.) 

https://bit.ly/2GgQAw5
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töltött túl, DE PRAETERE-rel,
458

 abban az időben, amikor a színházat szülték. Ebből a 

közlésből következtethettünk arra, hogy a levél Belgiumban íródott. 

 Ez a két információ tette bizonyossá, hogy feltélezésünk helyes volt, a levél 1914-

ben, és Belgiumban, nem bizonyítottan, de vélhetőleg Uccleben íródott. Roessler és 

felesége 1914-ben látogatta meg Divékyéket Belgiumban, ekkor történt a grafikus számára 

oly fontos találkozás. 

 További nehézséget okozott, hogy Divéky József a legelső leveleit, majd az I. 

világháború első évében számos levelét kurrenttel
459

 írta. Ezeket a leveleket nem tudtuk 

elolvasni, így most a disszertációban az ezekben foglalt információkat sem tudjuk közölni. 

Ezeknek a leveleknek a keletkezési ideje: 1911. február 14. és 1912. február 8. között 6 

levél, 1914. november 18. és 1915. február 27. között 13 levél, végezetül 1915. április 2. és 

1915. április 12. között 2 levél.  

 A fiatal művésznek, Divéky Józsefnek a bécsi művészeti életben már jól ismert 

Arthur Roesslerhez írt első levelei 1911-ből származnak. Ez az az év, amikor Divéky 

József az osztrák katonaságtól Svájcba szökött. Nem tudjuk pontosan, mikor kerültek 

ismeretségbe egymással, de Arthur Roessler az Arbeiter-Zeitung 1910. november 16-i 

számában
460

 tudósított az Österreichische Kunstgewerbeausstellung im Museum für Kunst 

und Industrie – azaz ´Osztrák Iparművészeti Kiállítás a Művészeti és Ipari Múzeumban` 

téli tárlatáról, és ebben a publikációjában említi első alkalommal Divéky József nevét.  

Feltételezhetően 1910 végén, vagy 1911 legelején hagyhatta el Divéky József Ausztriát. 

Az Arthur Roesslerhez írt levelei az ausztriai művészeti élethez való kötődését bizonyítják. 

A két férfi között a barátság lassan és később alakult ki, és az évtizedeken át tartó 

levelezést ismerve láthatjuk, hogy nem csak gyakoriságában, hanem mélységében is igen 

hullámzó volt ez a barátság.  

 A legelső általunk ismert levél az I.N. 149.256 jelzetű, Zürichben, 1912. március 

10-én íródott. Ez egy fontos levél, ugyanis a művész a levélhez számos munkát mellékelt 

Roesslernek, amiről pontos listát írt, tehát képet kapunk az addig készített, és részéről 

fontosnak tartott munkákról. Ezt a későbbiek folytán is így tette, több alkalommal is 

felsorolta azokat az alkotásait, amelyeket fontosnak, művészileg említésre méltónak ítélt. 

                                            
458 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
459 Kurrent: a német kézírás egyik formája.  

(Vö. https://bit.ly/33M4wZc  – letöltve: 2018. augusztus 21.) 
460 A.R-r. [Arthur ROESSLER], Österreichisches Kunstgewerbe. Ausstellung im Museum für Kunst und 

Industrie. In: Arbeiter Zeitung, 22(1910), 315. sz., 2.p. 

https://bit.ly/33M4wZc
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 Másrészt azért is fontos ez az írás, mert Divéky rövid életrajzát is megismerhettük, 

ugyanis a levélben röviden összefoglalta a vele eddig történt fontosabb momentumokat. 

Megtudjuk azt is, hogy Zürichben megtanult litografálni, ám rendesen elege van a 

svájciakból, nyers parasztok, akikkel nem akar az ember együtt élni, ha átlát a leheletnyi 

eredetiségen, ami a hamisságukat rejti. Valóban elege van belőlük. De könnyen mondta 

ezt, mert mint kiderült, a zürichi Kunstgewerbemuseum (´Iparművészeti Múzeum`) 

igazgatója, DE PRAETERE
461

 meghívta, hogy menjen vele Brüsszelbe, ahol „La Maison des 

Arts Décoratifs“ néven iparművészeti műhelyt alapított, és Divékyt szánta grafikai 

főnöknek. Divéky ekkor 25 éves volt.  

 Divéky József levelei alapján kirajzolódik a művész mozgástere, követhetőek 

életének helyszínei. 

 

8.2 Mit tudunk meg a levelekből 

 

8.2.1  Divéky József életének helyszínei levelei alapján 

 

ZÜRICHBŐL BRÜSSZBE 

Az első, Arthur Roessler hagyatékából feldolgozott és Divéky József által a művészet-

történészhez írt levél az I.N. 149.256 jelzetű, Zürichben, 1912. március 10-én keltezett 

levél. A grafikus ebben a levelében tudatja Roesslerrel, hogy a hónap végén Brüsszelbe 

költözik. Az eddigi életéről is ír Roesslernek néhány, talán érdekes adatot: 

Magyarországon született 1887-ben, Bécsben járt iskolába, ugyanitt lógott 2 évig az 

Akadémiáról,
462

 3 évig a Kunstgewerbeschuléból,
463

 fél évig dolgozott Rosenbaumnál,
464

 A 

katonasághoz került, ahol aztán nem volt képes belátni azt, hogy miért hagyja magát a 

igazi foglalkozása gyakorlásában akadályoztatni, mindehhez még szolgálati bajok is jöttek, 

így aztán meglógott. Itt, Zürichben, jobbára Rosenbaum húzta ki a vízből, majd négy 

hónapig egy litográfiai műhelyben dolgozott. Meglátása szerint éppen nagy 

kutyaszorítóban volt, amikor a Kunstgewerbemuseum (´Iparművészeti Múzeum`) 

                                            
461 DE PRAETERE, Jules (1879-1947), belga festő, grafikus. 1906-tól 1912-ig a zürichi Kunstgewerbeschule és 

a hozzákapcsolt Kunstgewerbemuseum igazgatója, 1907-ben a Deutscher Werkbund alapítótagja. 1914-től 

1917-ig a bázeli Gewerbeschule és Kunstgewerbemuseum igazgatója.  

 (Vö. https://bit.ly/2SKF2WY – letöltve: 2019. január 20.) 
462 Akademie der bildenden Künste, Wien. 
463 K. K. Kunstgewerbe-Schule in Wien. 
464 Brüder Rosenbaum: 1910 és 1986 között működő bécsi könyvkiadó. A kezdeti években Sigmund és 

Rudolf Rosenbaum, a két fivér együtt jegyezte a kiadót, míg Sigmund 1938-ben emigrált. 

https://bit.ly/2SKF2WY
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igazgatója, DE PRAETERE
465

 meghívta, hogy menjen vele Brüsszelbe, ahol a „La Maison 

des Arts Décoratifs“
466

 néven iparművészeti műhelyt alapított. Divéky lesz a műhely 

grafikai főnöke, és De Praetere bábszínháza számára is elbájoló programot állít majd 

össze: MAETERLINCK,
467

 Mozart első operája,
468

 POCCI,
469

 stb. Önmagában ez a feladat is 

vonzza. Közben egy berlini kiadótól egy helyes megbízása is van, valószínűleg „a 

Hoffmann alapján“.
470

 Így jelenleg éppen elégedett a helyzetével, csak „őrülten“ sok a 

dolga. Brüsszelben a Maison számára sok tennivalója lesz, ami szerinte Roesslert is érdekli 

majd: fa- és linóleum-metszetek, karcok, egyebek.  

 1912. március 23-án Zürichben íródott az I.N. 149.218 jezetű levél, amelyben 

Divéky legutplsó levelélére hivatkozva közli, hogy áprilisban végleg Brüsszelbe költözik. 

Ott rögtön megkezdi a bábszínház berendezését, amiről természetesen beszámol majd 

Roesslernek. Ezért arra kéri Roesslert, hogy közölje vele a déli címét.
471

  

 Divéky április 1-jétől a következő címen érhető el:  

 Divéky, Bruxelles, 2 Rue des Petits Carmes. „La Maison des Arts Décoratifs“. 

 1912. május 8-án Brüsszelben keltezte Divéky az I.N. 149.257 jelzetű levelét, 

amiből megtudjuk, hogy immár négy hete Brüsszelben van, és még mindig örül, hogy 

Zürichből egy valódi nagyvárosba jött. A kávéház ablakából szemléli a nagyszerű 

forgalmat, az itt uralkodó hatalmas életet, benyomásokat gyűjt és feldolgozza, 

összefoglalva sok látni-, nézni-, és feldolgozni valója van. 

 1912. június 12-én az I.N. 149.258 jelzetű levelében tudatja Brüssszelből 

Roesslerrel, hogy már két hónapja Brüsszelben van, és egyre jobban tetszik neki. Meg is 

fogadta, hogy többé nem megy 400.000 lakosúnál kisebb városba, és még kevésbé 

                                            
465 DE PRAETERE, Jules (1879–1947), belga festő, grafikus. 1906-tól 1912-ig a zürichi Kunstgewerbeschule 

és a hozzákapcsolt Kunstgewerbemuseum igazgatója, 1907-ben a Deutscher Werkbund alapítótagja. 1914-

től 1917-ig a bázeli Gewerbeschule és Kunstgewerbemuseum igazgatója.  

 (Vö. https://bit.ly/2SKF2WY – letöltve: 2019. január 20.) 
466 La Maison des Arts Décoratifs - ld. (26) sz. melléklet. A mellékelt plakátot 2011-ben 20 €-ért kiáltották ki 

és 1.600 €-ért ütötték le egy brüsszeli aukción.  

 Az aukció eredményének forrása: https://bit.ly/313lhfY – letöltve: 2018. március 4. 
467 MAETERLINCK, Maurice (1862–1949) belga író, ismereteink szerint 1894-ben három marionettdrámát írt: 

Alladine és Palomides (Alladine et Palomides), Családi kör (Intérieur ), Tintagiles halála (La Mort de 
Tintagiles) címen. Feltehetőleg az 1901-ben készült Soeur Béatrice című drámáját kívánta Divéky színre 

vinni. (Vö. https://bit.ly/30ZZANT – letöltve 2019. január 20.) 
468 Bastien és Bastienne: KV 50 (46b) W. A. Mozart egyik lekorábbi, 1767–1768 táján készült daljátéka. 

(Forrás: https://bit.ly/2Yb1ZZi – letöltve: 2019. április 20.) 
469 POCCI, Franz Ludwig Evarist Alexander von, gróf (1807-1876), német rajzoló, rézmetsző, író, zenész, 

zeneszerző. Kasperlgraf (´bábosgróf`) néven ismert a bábszínház iránti vonzalma, és több, mint negyven, 

bábszínház számára írt műve után. (Vö. https://bit.ly/2YynCC2 – letöltve: 2018. szeptember  4.) 
470 Julius Hoffmann Verlag Stuttgart, a kiadó ismert kiadványa a Dekorative Vorbilder : farbige Meister-

werke aus alter und neuer Zeit című folyóirat, mely 1890 és 1915, majd 1925 és 1928 között jelent meg.  

(Forrás: ZDB Zeitschriftendatenbank) 
471 Déli cím: vélhetőleg valamelyik déli országba utazik Roessler. 

https://bit.ly/2SKF2WY
https://bit.ly/313lhfY
https://bit.ly/30ZZANT
https://bit.ly/2Yb1ZZi
https://bit.ly/2YynCC2


 

 

108 

Zürichbe, mert minden embert óv a svájciaktól. Divéky Brüsszelt mindenkinek csak 

ajánlani tudja, szép és olcsó, az emberek szimpatikusak, ami neki a svájci tapasztalatai után 

jól esik. Az éghajlat kellemes, éppúgy az emberek, az életkörülmények is, szóval minden, 

amit eddig látott. és közli a címét: Bruxelles, 12 Avenue de Solbosch. 

 Alig három héttel utóbb, az I.N. 149.219 jelzetű levelében 1912. július 5-én írta 

Brüsszelből, hogy különösnek találja azt, hogy annak ellenére, hogy örül annak, hogy 

elment Bécsből, egyre hevesebben védi a „mi bécsi művészetünket”. Talán amiatt, hogy 

nincs már benne, és egy bizonyos távolságot nyert, jobban meg tudja ítélni. Sehol sem talál 

annyi szellemet és szellemességet, mint a bécsi művészetben. Itt ez nincs, vagy csak kevés 

van belőle, és szeretnék ezt megteremteni. 

 1913. január 24-én írta Brüsszelből az I.N. 149.232 jelzetű levelében, hogy 

költözőben van. Elhozatta a bútorait Zürichből, bérelt egy lakást és lassan beköltözik. 

Február 1-jétől a következő címet kéretik használni: Brüssel (Uccle) Rue Stanley 58
I.re èt.

 

 1913. február 15-én már Ucclet tünteti fel levelének keletkezési helyéül az I.N. 

149.260 jelzetű levelében, amiben arról számol be, hogy most megvan a munkához 

szükséges nyugalma, egy csendes lakás, egy kellemes műhely, hitel borra és cigarettára, 

„mi kell neked több szívem“? 

 1913. augusztus 27-án feltételezhetően Uccleből írta az I.N. 149.263 jelzetű levelet, 

amelyből megtudjuk, hogy nem bánta meg, hogy elment Bécsből, emberileg sokat profitált 

ebből. Bécsben talán elzüllött volna, de itt a saját lábán kell megállnia, így ehhez nincs 

ideje. A császári és királyi professzorság kilátása, ami most belga királyi kiadásban előtte 

áll, sosem vonzotta. Emlékezteti Roesslert, hogy írt már neki La Louvière városkáról, ahol 

engedélyezték az iskolát (Institut des Arts et Métiers) 250.000 frank az épület felépítésre 

engedélyezve, a telket ajándékba kapták. 1.) iskola, 2.) műhelyek, 3.) könyvtár. Az 

iskolának három osztálya lesz, a.) építészet, b.) festészet, c.) szobrászat. Az építészeten 

belül építészet, bútor, belső terek, a festészet alatt grafika, dekoratív festészet, akt, 

tanulmányok, festészet (természetesen dekoratív), a szobrászatban modellezés, öntés és 

faragás áll a tervben. Egyenlőre a következő műhelyeket rendezik be: nyomda, szövöde, 

asztalos műhely. Később ehhez jön a hímzés, a kerámia, a műlakatosság és a nemesfémek. 

Az igazgató Jules DE PRAETERE,
472

 egy egészen nagyszerű ember lesz, aki csak 32 éves, és 

hét évig Zürichben igazgatókánt tevékenykedett. Divéky szerint De Praetere indította el 

Zürichben a modern mozgalmat, új iparágakat vezetett be és fordított ki a sarkából, és 

                                            
472 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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mindezt Svájcban! A grafikus szerint zseniális szervező. Divéky leírása szerint „[…] az 

iskola önmagát építi majd. Azaz mindent megtervez, és egyenlőre átmeneti helyiségekben 

gazdálkodik.“A háznak 1914 decemberéig kell elkészülnie, és Divéky szerint a jövőév 

elején professzor lesz, ha a dezertálása nem jelent akadályt. Amennyiben mégis, akkor 

csak kurzusokat vezet majd. Úgy látja, hogy De Praetere nagyon bízik a képességeiben, 

mert teljesen szabad kezet ad neki. Az épületben lesz előadóterem, kiállítóhelyiségek, 

műhelyek, műtermek. A terveket a három osztályfőnök és De Praetere készíti majd, aztán 

mindenki a saját tantárgyának megfelelően díszíti azt. A környéket nagyszerűnek találja, 

ahol sok érdeklődő milliomos és nagyiparos lakik – ugyanis ez az egyetlen tartomány 

Belgiumban, ahol nem katolikusok kormányoznak. Egy nyomdásztól már azt a felajánlást 

kapták, hogy minden számukra szükséges anyagot beszerzi, és mindenben tartja magát az 

előírásukhoz. Kapcsolat a nagyiparral, megbízás tőlük, lehetőség műhelykísérletek 

végzésére, kiállítások, teljesen szabad kéz, hiszen De Praetere mellett mindig csak egy 

inspektor lesz majd. Divéky megállapítja, hogy ő ennek fejében feladja a szabadságát, amit 

nem tesz könnyen, és nem is egyszer és mindörökre. Néhány évre, aztán majd meglátja. 

Úgy gondolja, januárban elkezdheti a munkát. 

 1913. szeptember 5-én azt írta Divéky Uccleből az I.N. 149.265 jelzetű levelében, 

hogy a a professzorsága elég biztosnak tűnik, mert De Praetere mindenkinek erről beszél, 

és ha ő igazgatóként hisz benne, akkor annak úgy kell lennie. Anyagilag is nagyon egyet 

tud érteni ezzel, mert ott az „iskolán kívül“ is rendesen lesz munka. Ennek is örül.  

 Két hét sem telt el ezután, amikor 1913. szeptember 16-án ugyancsak Uccleben 

íródott Divéky I.N. 149.264 jelzetű levele, amelyből megtudjuk, hogy náluk valami 

kellemetlenség történt: a király (olvasd: a papok) eltörölte valamennyi hainauti 

költségvetési tételt, azaz az iskolájukét is. Divékyék természetesen megvalósítják, csak 

egyenlőre szerényebben, az épületet később, talán 1-2 év múlva. Ehelyett most azon van, 

hogy a munkáit ő maga „elműkereskedje“. 

 1913. október 7-én Uccleben kelt I.N. 149.267 jelzetű levelében Divéky megírja 

Roesslernek, hogy a La Louvièr-projekt a klerikális párt kultúra-támogató 

közreműködésének köszönhetően 1-2 évre elhalasztva, tehát így kútba esett. De 

Praeterenek megélhetés után kell néznie, ezért feltehetőleg Zürichbe megy, ahol már 

számos feladata van. Ha neki ez ott beindul, Divéky feltételezése szerint nem jön vissza 

azért, hogy itt a bizonytalanra várjon. Divékynek sincs kedve egy esetleges másik 

igazgatóság alatt hivatalos művészetet folytatni. Így tehát a dolog áll, ki tudja meddig. 

Divéky szándéka szerint bizonytalan ideig marad még, mert itt [Brüsszel] az élet olcsóbb, 
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és kivárja a különböző tervek és ötletek sikerét. A tervei három pontban összefoglalva: 

eladni, kiállítani, publikálni.  

 Ezek után arról ír Divéky, hogy ha pontosan meggondolja, a professzorsággal 

összefüggő fiaskó nem is olyan kellemetlen számára, mert így lehetősége van kötetlenül 

továbbdolgozni. Anyagilag sem jött volna ki olyan jól, hiszen George MINNE
473

 két hete 

rajztanár a genti akadémián, heti 4 óra (vasárnap is 2), és ezért évente 1.700 frankot kap. 

Divéky az egész napos állásért talán 2.400-at kapott volna, de többé nem lett volna ideje 

mást csinálni. A fent említett terveket így legalább egy évre kellett volna felosztani, 

miközben így most nekikezdhet. A feltétel mindig az forgótőke, de erre is vannak kilátásai. 

Reméli, hogy egy kis idő után aztán már másképpen állnak itt a dolgok, annál is inkább, 

mert a felesége számára is jó iparművészeti kapcsolatokra lelt. 

 Megírja, hogy De Praetere szeretné most létrehozni azt az ötletét, amit annak idején 

igazgatóként nem tudott már megvalósítani: egy svájci művészeti folyóiratot. Pénze és 

embere van hozzá. Divéky úgy látja, hogy akkor neki is volna még egy, úgymond, finom 

tartaléka, mert ki tudja, hogy nem megy-e később vissza ismét Zürichbe? Semmi nem 

fenyegetné, házassága révén érvényes papírjai vannak, tehát nem kellene kauciótól, vagy 

„egyéb svájci disznóságtól” tartania. „És ott mégiscsak németül beszélnek, habár az csak 

svájci német. És kultúra és megbízhatóság is milliószor több van, mint itt.”  

 Itt a helyzet a régi. Csak annyit még, hogy Belgium talán tíz év múlva lesz ahhoz 

érett, hogy részt vegyen a modern mozgalomban. Ők felgyorsíthatták volna ezt a 

folyamatot, de így most várni kell erre. Bizonyítékul hozza fel, hogy az itteni [belga] 

„művészeti írók” a német művészetről úgy ítélkeznek, „ha a németek a művészetben újak 

akarnak lenni, akkor csak nevetségességre és kaján formátlanságra jutnak”. Divéky szerint 

[a belgák számára] MONTALD
474

 a festő, a dekoratív művész, és pedig azért, mert kékítőt és 

aranyat ken iszonyatos [méretű] vásznakra. Leírja, hogy idén tavasszal kilátásban volt a 

megbízása a genti népház óriási festményekkel történő díszítésére, de mikor meglátta a 

házat, elutasította. Divéky szerint az épület a gótika, a szecesszió és a hülyeség keveréke, 

és nagyon csodálják, mert másfél millióba került. Mindebből azt a következtetést vonja le, 

hogy megpróbál anyagilag kissé lábra állni, és aztán eltűnni [Belgiumból]. A felesége már 

úgyis nagyon vágyik erre. 

                                            
473 MINNE, George (1866-1941) flamand festő, grafikus, szobrász.  

(Vö. https://bit.ly/2K7AiGU – letöltve: 2018. november 20.) 
474 MONTALD, Constant (1862–1944) belga festő, szobrász, tanár.  

(Vö. https://bit.ly/2Dl8T2r  – letöltve: 2019. január 4.) 

https://bit.ly/2K7AiGU
https://bit.ly/2Dl8T2r
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 Az 1913. október 26-án Uccleben írt .I.N. 149.269 jelzetű levelében már 

határozottan kijelenti, hogy visszamegy Zürichbe. De Praetere egy halom megbízással tért 

vissza onnan, többek között a Hotel Viktoria éttermének átépítése és berendezése, ahol 

Divéky a festéssel kezdhetne valamit, és van más egyéb is. Roesslerné számára is 

gondoskodik munkáról, kapcsolatok lesznek, úgyhogy a kilátások az elképzelhető 

legkedvezőbbek. 

 1914. január 7-én Uccleben keltezte az I.N. 149.280 jelzetű levelét, amelyben 

tudatja Roesslerrel, hogy a bábszínházuk csak Zürichben működik majd tovább, De 

Praetere keresi már ehhez a lehetőségeket. Zürichből érdeklődnek már az iránt, hogy 

szeretne-e, és mikor visszajönni? Eközben itt [Brüsszel] még 10 centimes-ért sem volt 

munkája, „akkor miért ne?“ 

 Az 1914. március 2-án Uccleből írt I.N. 149.277 jelzetű levélben az előzővel 

teljesen ellentétes fejleményekről ad hírt Divéky. Tudatja Roesslerrel, hogy talált Gentben 

egy amatőrt, illetve rajongót, aki meglátogatta és 500 frankot tett le az asztalára, továbbá 

Divéky minden várható munkájából rendelt, kész munkákat és fázisnyomatokat is. 

Rajongója munkáinak az elképzelhető legteljesebb kollekcióját szeretné birtokolni, ezek 

után úgy érzi Divéky, ezzel megváltozott a helyzete. Véleménye szerint a mecánása által itt 

[Brüsszel] ez már megtörtént, aki körbemutogatja és eladja, azaz rásózza a barátaira 

Divéky dolgait. Ezzel hamarosan eléri azt az ideális állapotot, hogy gond nélkül, szabadon 

dolgozhasson, mi több, a Zürichben (ahonnan elmenekült, mint ott mondják) hátrahagyott 

tartozását is kifizette már. Most kezdődik csak számára a munka: litókat és egyebeket is 

készít majd. . Ősszel Budapesten fog kiállítani, nyáron Lipcsében, ahová meghívták a 

magyar kiállítók közé, Kölnben a W.B.A.-ra [Werkbundausstellung] két üvegablak készül, 

talán Zürichbe is. 

 1914. március 26-án Uccleben keltezett I.N. 149.276 jelzetű levelében azt kérdezi 

Roesslertől, hogy írt-e már neki a mecénásáról? Megtudjuk, hogy Erich SCHMALE
475

 

szerint a Mezän szó a német mondásból ered: „Kunst me 10 (zehn) Guldn borgn? (´Tudsz 

nekem 10 guldent kölcsönözni?`)“. Ami azonban még jobb, hogy az úr, nevezett VAN 

HEEREWEGE,
476

 egészen hihetetlen perspektívákat nyit a grafikus számára. Fejébe vette, 

hogy összeállítja a legteljesebb „Divéky-kollekciót“, és e célból mindent felvásárol, még a 

lemezek különböző stádiumának próbanyomatait is. Nagy reklámot csap Divékynek, általa 

                                            
475 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
476 VAN HEEREWEGE: a mecénás, de nem sikerült azonosítanunk a személyt. 
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ismerkedett meg már MINNÉvel
477

 és KHNOPFFal.
478

 Divéky szerint komolyan pártfogolja, 

és mindehhez még szimpatikus ember is, így elmúltak belőle a Zürichbe való visszatérés 

gondolatai. Mivel a nyelvet is elég jól elsajátította már, igen jól érzi magát Brüsszelben. 

Van Heerewege gyűjti a róla megjelent közleményeket, egy nagyobb publikációt tervez 

valamelyik folyóiratban, és ha már több dolga [műve] lesz Divékynek, egy könyvet 

szeretne megjelentetni róla.  

 Az I.N. 149.274 jelzetű, hely és dátum megjelölése nélküli, de feltételezhetően 

1914-ben írt levelét Divéky egy rajzzal kezdi [olvasd: me-cén-ás(s)]. Megtudjuk, hogy a 

férfi egy Isten áldása, mert nemcsak mindent, amit Divéky készít – Divéky szerint ez nem 

kevés – megvesz, de másokat is vásárlásra késztet, megbízásokról gondoskodik, és a 

felesége Divékynével ugyanezt teszi. Mindehhez mindketten kedves, művészethez értő 

emberek. Ez az ismeretség arra készteti Divékyt, hogy tekintsen el a zürichi tervektől, és 

maradjon [Brüsszelben]. Úgy gondolja, hogy az az ország, ahol ilyesmi történik, egy jó 

ország. Pillanatnyilag kiállít Brüsszelben, és csak úgy, protekció nélkül, megtekintésre, 

kezd eladni. 

 I.N. 149.273 jelzetű Uccleben, 1914. május 6-án kelt leveléből megtudjuk, hogy 

Divéky éppen most érkezett vissza az Ostende melletti Middelkerke nevű tengerparti 

nyaralóhelyről, ahol a családjával együtt öt napot töltött a mecénásánál. „De nem volt 

rotspohn
479

 (sic!), hanem burgundi. Láttam a tengert; többet nem mondok.” Ma tért vissza, 

miután feleségét felültette az Ostende és Bécs között közlekedő vonatra, és ezek után 

otthon megtalálta Roessler becses gépírásos levelét. 

 1914. június 30-án
480

 íródott Divéky utolsó általunk ismert levele Uccleből. A 

jelzete I.N. 149.271. Ebben a levelében Divéky arról ír, hogy Van Heerewege őt 

[művészileg] DE BRUYCKER
481

 fölé helyezi, és szerinte SNEYERS
482

 mindenki fölött áll. 

Divéky az összehasonlítást értelmetlennek és feleslegesnek találja, de megírja, hogy őt már 

Belgium „legnagyobb művészének“ és „legnagyobb karcolójának“ nevezték. Mint Divéky 

                                            
477 MINNE, Georg: ld. I.N. 149.267 (Uccle, [1913]. október 7.) levél. 
478 KHNOPFF, Fernand (1858–1921), belga festő, grafikus, fényképész.  

(Vö. https://bit.ly/2YtLve2 –letöltve: 2019. március 20) 
479 Rotspon: vörösborfajta (Vö. https://bit.ly/2LLUkdg - letöltve: 2019. március 20.) 
480 A levél keletkezésének éve 1914, amire a szövegösszefüggésből, és Roessler életének eseményeiből 

tudunk következtetni. (Vö. „1914 reiste er mit seiner Frau nach England und Belgien“ In: KAISER, 

Maximilian: Biographie des Monats Februar 2017. Ein Magister der Wortmagie, ein Ekkehard der 

österreichischen Neukünstler oder ein Meister lebendiger Kunstbetrachtung? Auf den Spuren des 

Kunstkritikers Arthur Roessler. Online: https://bit.ly/2GgQAw5 – letöltve: 2019. május 1.) 
481 DE BRUYCKER, Jules (1870–1945), belga grafikus, festő, könyvillusztrátor. 

 (Vö. https://bit.ly/2GyRQLb – letöltve: 2019. május 1.) 
482 SNEYERS, Léon (1877-1948), belga festő, építész, a szecesszió kiemelkedő belga művésze. 

 (Vö. https://bit.ly/32Pf2OG – letöltve: 2019. május 1.) 

https://bit.ly/2YtLve2
https://bit.ly/2LLUkdg
https://bit.ly/2GgQAw5
https://bit.ly/2GyRQLb
https://bit.ly/32Pf2OG
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írja, nem szégyenlős szerénységből utasítja el ezt, de ezeknek az illetőknek meghagyja az 

örömöt, hogy felfedezzék őt. Kéri Roesslert, térjen ismét vissza, minden meg van bocsátva. 

Még arra is meghívja, hogy náluk étkezzen majd, gondoskodik egy jó és olcsó szobáról is. 

Ha ez Roesslernek így nem jó, gondoskodhat az italról. Kapcsolatba lépnek majd 

KHNOPFFal,
483

 MINNÉvel,
484

 van Heerewegevel, de Bruycherrel, úgyhogy lesz elegendő 

élmény.  

 Ez a levél két nappal Ferenc Ferdinánd meggyilkálása után íródott, négy héttel 

azelőtt, hogy Ausztria hadat üzent Szerbiának. A hadüzenet után két héttel Divéky már egy 

hadikórházból írta üzenetét Roesslernek.  

 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEI  

Troppau,
485

 1914. augusztus 13. az I.N. 149.240 jelzetű tábori lap keltezése.Ez Divéky 

legkorábbi üzenete Roesslerhez az első világháborúból. Tudatja Roesslerrel, hogy 

elkeverte a „háborús” címét, így a „civilen” keresztül próbál közelebb kerülni hozzá. 

Régen írt, de most az akkut írás-lustaság időszaka mintha múlóban volna. Közli, hogy 

három napja „háborús rajzolónak” nevezték ki, és már csak a parancsra vár, hogy mikor, 

és hova kell mennie. Nem a KPQ-ba,
486

 hanem egy hadtest parancsnokságához küldik, ami 

számára azért kellemesebb, mert itt közvetlenebb kapcsolatban van az eseményekkel, mint 

amaznál. Reméli, hogy ilyen módon sikerül majd az egész frontot végigjárnia, és nagyon 

sokat profitálhat belőle.  

 Pár héttel utóbb, 1914. szeptember 6-án Győrben írta a grafikus az I.N. 149.186. 

jelzetű levelét, amelyben arról számol be, hogy a harctéren napszúrást kapott, kórházba 

került, de már gyógyulóban van, és arra készül, hogy a lábadozókat szállító transzporttal a 

csapattestét követve hamarosan Zágrábba utazzék. Mint a levél további részeiből kiderül, 

közben megtörtént a visszaszállítása a csapattestéhez, a nyolc napig tartó úton teljesen 

kigyógyult a napszúrásból, és arra vár, hogy a Monarchia másik végébe utazzon újabb 

harctéri események megfigyelésére. Betegsége alatt sikerült találkoznia szüleivel és 

feleségével, ami – mint megtudjuk – visszaadta rugalmasságát, így örömmel lép újra 

szolgálatba, legyen az bármilyen is. „Megteszem a kötelességemet, hogy utána új életet 

kezdjek.“  

                                            
483 KHNOPFF, Fernand: ld. I.N. 149.276 jelzetű ( [Uccle], 1914. március 26.) levél. 
484 MINNE, Georg: ld. I.N. 149.267 (Uccle, [1913]. október 7.) levél. 
485 Troppau: ma Oprava néven kelet-csehországi város. Ld. 2. kötet (1) sz. melléklet (térkép). 
486 KPQ, azaz Kriegspressequartier, magyarul Sajtóhadiszállás. 
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 Az I.N. 149.185 jelzetű, Zágrábban, 1914. szeptember 13-án írt leveléből viszont 

úgy értesülünk, hogy a KK Garnisonspital két nap alatt kigyógyította idegbajából, és 

kidobta. Megtudta, hogy október 10-től a menetszázadhoz osztották be, kezelő és írnok 

lesz. Első próbálkozása a fronttal sikertelen volt a nem éppen atléta termete következtében. 

Most olyan helyzetbe kerül majd, hogy többet lát anélkül, hogy kidőlne, és többet szolgál 

majd a hazának, mintha még egyszer 120 km-en cipelné a borjút, és a végén kidőlne. Már 

látja, hogy mennyit tanulhat az őt ért benyomásokból, és szomjazik azután, hogy új 

benyomások érjék. Úgy látja, hogy a háborúban, annak végéig ugyan nem 

veszélytelenül - ami szerinte érdektelen volna -, de olyan pozícióban vesz majd részt, amit 

a teste kibír. 

 Az I.N. 149.235jelzetű,  feltételezhetően Zágrábban, 1914. szeptember 13-án írt 

tábori levezőlapon tudatja Roesslerrel, hogy az általa kínált megbízást lehetetlen 

kiviteleznie, mert ettől a naptól kezdve a 9. Menetszázadhoz, Zágráb, Sokolgebäude, van 

beosztva, tehát 1-2 héten belül ismét kimegy [a frontra], hogy a lustálkodáshoz és 

munkához is szükséges golyót beszerezze. 

 Tíz nappal később (I.N. 149.187 jelzetű levél, Zágráb, 1914. szeptember 23.) már 

arról tudatja Roesslert, hogy csapatvezető lett, és biztos abban, hogy jól végzi majd a 

dolgát, hiszen megtanult az emberekkel bánni, megtanulta a nyelvüket, és elégedett azzal, 

hogy néhány szóval mennyi eredményt képes elérni náluk. 

 Meglátása szerint teljesen katonává vált, és élvezettel teljesíti a szolgálatot. 

„Ennyire változhat az ember, ha egy eszmét kell követnie.“ Számára az a legfontosabb, 

hogy olyan élményeket szerezzen, amelyeket majd a művészetébe be tud építeni. 

Feltételezhetően Roessler kérdésére válaszolva írja, hogy a jövőre vonatkozó elképzelése 

az, hogy Bécsben telepedjen le, de korai volna még erről beszélni. Mint leveléből 

megtudjuk, nagyon tudatos él, vigyáz a testére, és arra törekszik, hogy ne tékozolja el azt, 

amit most lát. Tudja, hogy mi áll előtte, nem megy vakon a jövőbe, és azt sem szeretné, ha 

most hazaküldenék, „számomra ez olyan volna, mint a tiszta veszteség.“ Szeretne ugyan 

otthon lenni, de nem mondana le arról, amit még megélhet, megtapasztalhat. Már előre 

örül, hogy kiválaszhatja majd a művészileg alkalmas motívumokat, elkészítheti a 

vázlatokat. „Röviden: ez a háború a legpompásabb alkalom ahhoz, hogy azt [ a háborút] 

tanulmányozzuk, megismerjük, és betekintést nyerjünk olyan dolgokba, amelyek talán 

mindörökké elzárva maradnának előlünk.[…] Annyira erős annak a tudata, hogy a szerzett 

tapasztalatok belső gyarapodáshoz vezetnek, hogy ez által minden mást csaknem el tudok 

felejteni.“ 
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 Beuthen,
487

 1914. november 14. a keltezése az I.N. 149.220 jelzetű 

levélnek,amelyben Divéky arról értesíti kedves barátját, hogy igen is Németországban van, 

ahova autóval jött, kenyeret süttetni, mivel 14 napja a hadsereg szisztematikus táplálóihoz, 

a trénhez [hadtáp] tartozik. A századától számvivő altisztként a trénhez parancsolták, és 

előreláthatólag itt éli meg a háború végét. Nagyon sok mindent megélt és átélt, számára ez 

elég volt. Hétszer voltak rendesen tűzben: egyszer gyalogság, egyszer srapnel,
488

 egyszer 

gránát-tűz, és egyszer mindez vegyesen. Már a jövőre gondol. Munkára és alkotásra. A 

szolgálat és az irodai munka ellenére művészien lát, művészien érez, tanulmányoz és 

emlékezetben jegyzetel. Olyan ez számára, mintha kéjutazáson volna, egy nászutas 

szemével látja a tájat,és  a kellemetlenségeken, mint az átmeneti semmiségeken nevet, 

hangulatokat élvez, embereket és jellemeket tanulmányoz. Örül a számára 

visszaajándékozott élet minden percének, és egy szép jövőben reménykedik. Egyidejűleg 

él ott és Bécsben, a jövő és a jelen az álom és a valóság elegyévé keverednek, ami az 

utóbbit számára kevésbé kellemetlenné, az előbbit kevésbé illúzióval telinek tünteti fel. 

Már csak a vasárnapokat számolja. „És így mennek majd a hónapok, és a háborúnak vége 

lesz, haza fogok jönni, és megkezdem az élet harmadik periódusát, a nyugodt, öntudatos 

alkotásét, a tudatos produkcióét, és emberileg a boldog életélvezet idejét. 

 1915. március 6-án ismét Troppau a levél írásának helye, a levél jelzete I.N. 

149.153.  

 Saját szempontjából nézve szörnyűnek találja, objektív szempontból pedig – 

amelyre most, amióta a távolban van, kezd eljutni – szép [a háború]. Lehet, hogy ez 

balgaság, de arra kényszerült, hogy szépnek tartsa, vagy legalább nagyszerűnek, 

borzalmasan nagyszerűnek. Egyre inkább elhagyja a biedermeier utáni vágy is, mint talán 

akkor, mint mikor az ember először érkezik Dürnsteinbe. „Sajnos nem tudtam jól egy 

»rossz« vonatra szállni” –írja Divéky, de kilátása van arra, hogy mégis Bécsbe jöhet még, 

„[…] mert írja éppen Hans,
489

 hogy valószínűleg sikerülni fog, hogy engem Bécsbe 

»csábítsanak«. 

 1915. március 21-én feltételezhetően Troppauból írt I.N. 149.189 jelzetű levelében 

az útvonaláról írja: „Sandomierz, aztán Tarnow, aztán Varsó, vagy irány nyugat.“ Úgy 

                                            
487 Beuthen (német): Bytom néven délnyugat-lengyelországi város a sziléziai vajdaságban. A 2. világháború 

végéig Németországhoz tartozott, 1945-től tartozik Lengyelországhoz.  

 (Forrás: https://bit.ly/2yhNumX – letöltve: 2019. február 4.) 
488 Srapnel: A Nagy Háború egyik legismertebb, különleges és kegyetlen, a visszaemlékezésekben gyakran 

emlegetett fegyvere volt. (Vö. https://bit.ly/2yiGUwD –letöltve: 2019. február 4.) 
489 HANS: feltételezhetően Divékynéről van szó, akit Hansinak becéztek. 

https://bit.ly/2yhNumX
https://bit.ly/2yiGUwD


 

 

116 

gondolja, hogy hosszabb ideig, legalább 8-10 napig marad még T[roppauban]-ban, 

szeretné ezt az időt kihasználi és hozzáfogni valamihez.  

 1915. április 12-én [Troppau vagy Tarnow? olvashatatlan postai pecsét], az I.N. 

149.241 jelzetű tábori lapon tudatja Roesslerrel, hogy nagyon örült a lapjainak, az 

utolsónak is, amelynek a tartalma: katonaság, alkalmas. Mint írja, nem kárörömből, hanem 

mert valóban örül annak, hogy Roesslert is méltónak és alkalmasnak találták arra, hogy a 

közösségnek katonai szolgálatot teljesítsen. Úgy gondolja, az alkalmatlan urak mégiscsak 

kissé sértve érezhetik magukat férfiasságukban. Legalábbis vele ez így volt, és manapság 

bántja, hogy a frontszolgálatból irodistává degradálták. „Tehát csak üsd és vágd, és sok 

szerencsét!” 

 Feltételezhetően 1916-ban, június 11-én Laibachban íródott az I.N. 149.198 jelzetű 

levele, amelyben arról olvashatunk, hogy bízik abban, hogy Roessler a háború végéig 

biztos pontot talál majd magának, mert ő is szívesebben maradna otthon, minthogy ide-oda 

vándoroljon - bár sokat pofitál belőle. És „[…] ez az átkozott középkor, ha már egyszer 

vége lenne!“  

Címe: Laibach, Wienerstrasse 17/1. 

 Az I.N. 149.223 jelzetű levélen nem található dátum és helymegjelölés, az üzenet 

tartalmából tudjuk, hogy Bécsben íródott. A keletkezés időpontja feltételezésünk szerint 

1916 nyara lehetett. Ebben arra kéri Roesslert, ne csodálkozzék, hogy Bécsből kap levelet 

tőle, egy oklevélterv elkészítésa miatt (Toison d´Or
490

) utazott oda néhány napra, és ebből 

három hét lett. Úgy találja, hogy nem volt haszontalan ez az idő, mert a régi kéziratok 

tanulmányozása réven kifejlesztett magának egy kalligrafikus írásmódot.
491

 Este ismét 

Laibachba utazik. Úgy hiszi, Roessler ismeri az ottani címét, kéri írjon neki oda, Kérdezi 

Roesslert, hogyan van, van-e neki ismét egy biztos állása? Augusztus elején ismét 

visszajön [Bécsbe], reméli addigra ismét stabilizálódhat a helyzete, ugyanis végelenül sok 

munkaterve van, szívesen maradna néhány hónapig egy helyen. Elköszönésül ígéri, hogy 

értesíti Roesslert a visszautazásáról [Bécsbe], és reméli, hogy egyszer náluk üdvözölheti 

majd. 

 A feltételezhetően Laibachban, és ugyancsak feltételezhetően 1916-ban, 

szeptember 

 9-én keletkezett az I.N. 149.158 levél, jelzetű levél, amelyben tudatja Divéky, hogy 

egy Tevannak készülő fametszetes könyv miatt vonult vissza. Mint írja, el kellett mennie, 

                                            
490 Toison d´Or – (ford.: Aranygyapjú) nem találtunk magyarázatot erre a megjegyzésre. 
491 Kalligrafikus írásmód: ezt gyakorolja ennek a levélnek a megírásakor is. 
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nem bírta már ki. Semmihez sem jutott hozzá, mert újra és újra Bécsbe kellett utaznia. Itt 

mindez nincs, nyugalom van, itt folyamatosan tud dolgozni. Nem olvas újságot, nem tudja, 

hogy háború van, élvezettel dolgozik, ami remélhetőleg a művészetében is kifejeződik 

majd. Reméli, ha [Bécsbe] jön, meg tudja már mutatni a fametszetek egy részét. Nem 

marad sokáig Bécsben, szeretne mielőbb visszajönni, hogy továbbdolgozhasson. 

 Purkersdorf, 1916. szeptember 23. keltezésű, I.N. 149.239 jelzetű levelében arra 

kéri Roesslert, hogy ne haragudjon amiatt, hogy még nem jött el hozzá. Előreláthatólag 

„(Mjr. Sobičko szerint)” október 1-jén az 5. hadtesthez megy, ezért most irdatlanul sok a 

dolga, mert ahhoz pénz kell, és ez munkába kerül. 

 A Laibachban, feltételezhetően 1916-ban, október 10-én kelt I.N. 149.243 jelzetű 

levelezőlapon „Kedves Barátom, mint látja, Laibachban vagyok” – kezdi írását Divéky. 

Leírja, hogy itt különböző katonai műhelyekben dolgozik, ami rendkívül érdekes és gazdag 

művészeti eredményt ígér. Úgy november 5-ig marad itt, aztán Bécsbe jön, majd januárban 

Triesztbe kell mennie, hasonló tevékenységet végezni. Október 1. óta van itt, és a város 

rendkívül tetszik neki. – Divéky, Laibach, Römerstr. 2. 

 Feltételezhetően Purkersdorfból, és valószínűleg 1916-ban, október 20-án írta 

Divéky az I.N. 149.305 jelzetű levelét, amelyben azt közli Roesslerrel, hogy határozott 

szándéka, hogy a háború után külföldre megy, mert úgy látja, az ausztriai átalakítások nem 

teszik majd kényelmessé az életet. Azt gondolja, hogy most már lehet erről beszélni, és 

bízik abban, hogy a meglévő néhány kiadója hű marad hozzá. Tudatja, hogy elseje után 

Bécsbe megy, és minden esetre felkeresi Roesslert. 

 Laibachban, 1916. november 3-án kelt az I.N. 149.199.jelzetű levél, amelyben az 

olvasható, hogy a tervezettel ellentétben még mindig Laibachban van, és előreláthatólag 

november 25-ig itt is marad. Különböző katonai műhelyekben dolgozik, összefüggő 

áttekintést készít róluk. A feladatot érdekesnek találja, megfelel a gépek, ágyúk és 

hasonlóak iránti érdeklődésének. Mint írja, egy mozsár ágyú, egy revolver vagy egy 

esztergapad hihetetlen mutatóssága nagy örömöt jelent számára, így gyorsan halad a 

munkával. Sok szép lapja van már, amit a hónap végi visszatérése után szívesen megmutat 

majd Roesslernek.  

 1917 tavaszán hossszabb időt tölthetett Divéky Purkersdorfban, az I.N. 149.224 

jelzetű feltételezhetően szintén 1917-ben, április 7-én Purkersdorból írt leveléből 

megtudhatjuk, hogy a következő háborús kölcsön számára ROSENBAUMnál
492

 két plakátot 

litografál. 

                                            
492 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 A feltételezhetően szintén 1917-ben, május 16-án írt I.N. 149.184 jelzetű levele már 

Adelsberg
493

 városkából érkezett. Tudatja, hogy néhány gyönyörű napot töltött Triesztben, 

Capodistrián,
494

 és Piranoban.
495

 Éppen úton van az állomáshelyére, Laibachba. 

P[urkersdorf]-ban átköltöztek a Wienerstraße 56. alá. Ez egy elég nehéz szülés volt, de 

szerencsésen túlestek rajta. A korábbival ellentétben most valóban kedves és kényelmes 

náluk. Ha Divéky legközelebb szabadságra megy, Roesslernek meg kell látogatnia őket. 

 A levél tartalmából ítélve 1917- ben, június 19-én keletkezett Purkersdorfban az 

I.N. 149.252 jelzetű levél, amelyben arról ír Divéky, hogy várja a beosztását Pulára.
496

 

Szeretne a háború végéig ott maradna, és az elvesztett időt kétszeres munkával behozni. 

Jelenleg sem a nyugalma, sem a koncentrációs képessége nincs meg ahhoz, hogy valami 

értelmes dologba fogjon, mert bármelyik nap értesíthetik az új beosztásáról. És hogy a 

háború után mi lesz, azt csak az Isten tudja, egy kivétellel: nem megy vissza Brüsszelbe, 

legalább 1-2 évig Ausztriában kíván maradni. Stabil helyzetre vágyik, hogy a már nagy 

számban meglévő ötleteit fel tudja dolgozni. Emlékszik-e – kérdezi Roesslert – milyen volt 

Brüsszelben? Munkalehetőség volt, csak az eladás esélye nem adatott meg. Most csaknem 

fordított a helyzete: ha nyugodtan dolgozhatna, sokat tudna eladhatni. De nem siránkozni 

akar, hanem a szándékairól beszélni. Tengerészeti grafikussá szeretne válni. Már a háborús 

festészet során felállította a technikai programot, aminek egy tört részét a costanewicai
497

 

benzin-elektromos vasútnál már kivitelezte, és jónak találja. Éppen ennek a munkának a 

folyamán kapott kedvet a tengerészeti technikai problémák ismeretéhez. Látott ebből 

valamit Triesztben, ami csak fokozta a kedvét, mi több, még senkit sem ismer, aki hasonló 

feladatot hasonló módon próbált volna megoldani, úgyhogy az „újdonság bája” is 

közrejátszik. Várja a mielőbbi beosztását, hogy elkezdhesse ezt, mert annyi mindent csinált 

már, hogy semmi sem hiányzik számára ahhoz, hogy végre dolgozhassék. Mivel még több, 

mint egy hétig itt [Purskersdorf] van, Roessler számíthat arra, hogy elmegy hozzá, hogy 

aztán sok mindent, ami írásban nehezebb és körülményesebb, személyesen 

megbeszéljenek. 

                                            
493 Adelsberg: Postojna néven ismert szlovén város német neve. 

  (Vö. https://bit.ly/2Zh7ty1 – letöltve: 2018. február 4.) 
494 Capodistria: Koper szlovén kikötőváros olasz neve. (Vö. https://bit.ly/2YoIhIU – letöltve: 2018. február 4.) 
495 Pirano: a szlovéniai Piran város olasz neve. (Vö. https://bit.ly/2OmEEiP – letöltve: 2018. február 4.) 
496 Pula: Horvátországban, az Isztriai-félszigeten fekvő tengerparti település. 
497 Costanewica: nem sikerült megtudni, mire gondolt Divéky. 

https://bit.ly/2Zh7ty1
https://bit.ly/2YoIhIU
https://bit.ly/2OmEEiP
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 1917. július 22-én ismét szabadságon lehetett Divéky, mert a Peuerbachból
498

 írt 

I.N. 149.159 jelzetű levelében tudatja Roesslerrel, hogy Köln a/R.h-ből érkezett 

Peuerbachba, ahol a nyári táplákozási érzéseiket [?] kielégítik, és itt találta Roessler lapját. 

Szolgálati úton járt Kölnben, egy háborús grafikai kiállítást nyitottak meg – de ez Divéky 

szerint jelentéktelen. Jelentős viszont, hogy Köln városa vendégül látta őket, mégpedig a 

Dom Hotelben. Kölnben volt egy kis spanyolnáthája is, éppen kilábalóban van belőle. 

Pénteken Bécsbe jön, ha Roesslernek megfelel, szombaton fél három és három felé 

találkozhatnának Roessler szolgálati [munka?] helyének közelében, mondjuk a Stift- és a 

Lindengasse sarkán a kávéházban. Amennyiben Roesslernek más ötlete volna, írjon egy 

expressz-lapot Purkersdorfba. 

 Divéky I.N. 149.281 jelzetű levele 1917. szeptember 2-án, az I.N. 149.282 jelzetű 

levele 1917. szeptember 7-én íródott Purkersdorfban. Az I.N. 149.208 jelzetű levelét 

Bécsben keltezte 1917. november 6-án, majd Purkersdorfból érkezett Roesslerhez az I.N. 

149.206 jelzetű, 1917. december 6-án kelt levél. 

 

AUSZTRIÁBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ ÉVEKBEN 

Az I.N. 149.204 jelzetű levelet Peuerbachból írta 1918. december 27. 

 Az 1919-es év elején írhatta az I.N. 149.207 jelzetű levelét, amelynek 

helymegjelölése: Nochimmerpeuerbach,
499

 Megtudjuk, hogy már egy ideje itt [Peuerbach] 

ül [várakozik], a beutazási engedélyt már megkapta, bár sokáig tartott, és már csak néhány 

formalitás elintézésére vár. Elnézést kér, hogy elutazása előtt nem kereste fel Roesslert, 

mint ahogy mást sem, mert idegileg annyira kikészült, hogy minden kimondandó szó fájt 

volna neki. Így most írásban kell mindezt pótolnia. Reméli, hogy hamarosan megkezdheti 

tevékenységét Zürichben, ami nem csak plakátokra korlátozódik majd. Szívesen 

foglalkozna majd portrékkel is, ez egyre inkább érdekli. Van is pár új lapja, a gyereke, a 

szülei, az anyósa, néhány parasztember, fejek, stb. Mivel anyagot kap hozzá, szeretné 

[Svájcban] pergamenen folytatni és olajjal is próbálkozni. A kapcsolatteremtés nem okoz 

majd gondot neki – úgy véli -, mivel néhány jó ajánlással rendelkezik. Most, elutazása előtt 

Bécsben öt megbízást utasított el, és nem kételkedik abban, hogy Zürichben is legalább 

ennyi sikert szerez majd. Indulásnak két megbízása van már: egy Bernben és egy 

Bázelben. A tél folyamán szeretné kiállítani Zürichben és Bázelben az eddigi portrékat. 

Mint írja, Bécs iránti érdeklődését teljesen elvesztette, csak azt a néhány barátot sajnálja, 

                                            
498 Peurbach: Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban fekvő kisváros. Ez időben hozzávetőleg 4.000 lakosa 

volt a településnek, és ma sem éri el lakosságának száma a 4.500-at. (Forrás: Statistik Austria - 2018). 
499 ´még mindig Peuerbach` 
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„[…] akiket itt Önnel együtt ebben a kiéheztető börtönben itt hagyok.“ Mint írja, 

felszabadultan fellélegzett, mikor túl volt ennek a szerencsétlen városnak [Bécs] a határain, 

itt [Peuerbach] kipihente magát a sok munka, túlhajszolás és a kibírhatatlanság határán túli 

sok izgalom után. Nyolc év után az első valódi nyaralása, amire szüksége is volt, mielőtt 

Zürichben munkához kezd. Már 5 kilót hízott is! Kéri Roesslert, írjon neki hamarosan, 

hogy még itt érje még a hír. Ígéri, hogy amint meglesz a zürichi címe, közli, és reméli, 

hogy belátható időn belül ott üdvözölheti barátját – valamint tudatja, hogy felesége 

előreláthatólag még három hónapig itt [Peuerbach] marad. 

 

ISMÉT SVÁJCBAN 

Sok éves szünet után, feltételezhetően 1923-ban, május 25-én íródott Betlis bei Weesenben 

az I.N. 149.163 jelzetű levél, amelyben Divéky svájci életéről ír. Egy kicsit bővebben 

elmondva: miután Divékynek sokáig nagyon szemétül, később csak szemétül ment, [19]22. 

novemberében az ismert Orell Füssli cég [ajánlattal] fordult hozzá. Azóta elegendő 

munkája van, rendes, rendesen fizetett alkalmazott grafika. Emellett is keres még, mert 

szabad. Ez a mindennapi kenyere. Így most megengedheti magának azt a luxust, hogy 

művészileg előre, a jövő számára dolgozzon. Eredeti grafikát készít, olyan dolgokat, 

amelyek neki örömöt szereznek, amelyek nem rendelésre készülnek, és nem kell kibírniuk 

valamiféle „higiénikus kakabili-gyártó szakszerű véleményét”. Ha tetszik valakinek, 

megveheti, ha nem, hagyhatja. De mivel (még) nem egy „világhírű állat”, meg kell 

találnia azokat az embereket, akiknek [ezek] talán mégis tetszenek, hiszen huzamosan 

eladás nélkül nem tud nyomdaköltséget nyomdaköltségre halmozni. Nem tudja magát 

reklámozni és az eladást szervezni. Nem is néz ki jól, Divéky magát túlságosan 

indolensnek tartja, és mindez túl sok időbe és költségbe kerül. Talált most egy embert, 

nevezzük kiadónak, Paul ALTHEER
500

, Zürichben. Okos koponya, szerfelett jó üzleti 

érzékkel bír, és íróként tekintélyes. Tehát a Verlag Paul Altheer Zürich, Főpostafiók 

(postatakarékpénztári csekkszámla - telefon) átveszi ideiglenesen kizárólag az eredeti 

grafikáinak eladását. 

 Szintén 1923-ban íródhatott, november 6-án Zürichben vagy Betlisben az I.N. 

149.161 jelzetű levél. Divéky leírja, hogy az élete ott [Bécs] „talán”, itt [Zürich] egy 

nyugodt „biztonság”, az Orell Füssli által garantált megélhetéssel, Altheer segítségével az 

eredeti grafika készítésének lehetősége a kenyér- és a nyomtatás költségeinek gondja 

                                            
500 ALTHEER, Paul (1887–1959) svájci író, újságíró. Martin SALANDER álnéven is publikált.  

(Vö. https://bit.ly/2SR09qz –  letöltve: 2018. szeptember 4.) 

https://bit.ly/2SR09qz
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nélkül, és jelenleg egy sor megbízásssal. Kilátásuk van arra, hogy kedvező fizetési 

feltételek mellett, az Orell Füssli támogatásával, egy házikót vásároljanak. Mi több, 

Divéky szerint kezdik már megbocsátani neki azt is, hogy külföldi.  

 A jövőjét itt nyugodtabbnak és rózsásabbnak, úgymond polgáribbnak látja, mintha 

váltana. Ez az anyagi oldal, az erkölcsi oldal miatt tartja magát Roesslerhez, annak 

befolyásához és érdeklődéséhez. 

 Betlisből, és az 1924-es évben íródhatott az augusztus 1.keltezésű és I.N. 149.165 

jelzetű levél. Tudatja Roesslerrel, hogy Rudi ROSENBAUM
501

 a hónap elején meg akarja 

látogatni. Majd arról ír, hogy Schmalétól úgy értesült, miszerint Bécsben 4-5 mill [ezer]-et 

fizetnek egy illusztrált könyvért, így még innen [Svájc] is lehetne Bécs számára dolgozni. 

Azt kérdezi Roesslertől, hogy előnyösnek tartaná-e ezt? Fametszetet, és éppen úgy karcot 

is lehet a távolból készíteni.  

 Nem, mintha nem bírná itt ki, és anyagilag is kilábalóban van, „De az emberek, a 

forgalom!“ Legszívesebben addig maradna, amíg a grafikával olyan fokra jut, hogy meg 

tud belőle élni. Aztán, úgy két-három év múlva visszamenni Bécsbe. Szándéka szerint az 

ősz folyamán Zürich közelébe költözne, de nem talált még megfelelő helyet. Ha az 

meglesz, és Roessler nem ütközik meg a primitívségen, akkor szeretné meghívni, hogy 

látogassa meg őket. Nem csak, hogy jól esett neki, hogy Bécsben gondolnak rá, ez annál 

több. Jelenleg nincs mire panaszkodnia, van munkája, a helyzet tűrhető. Néhány egészen 

bájos bennszülöttel is megismerkedett, akiknek a létét korábban tagadta. Mégsem látja itt a 

jövőjét, folyamatosan nem elégíti ki ez az ország. Kicsi, hiányzik a művészeti központja, 

Zürich egy falu, az emerektől távol áll a művészet. Az alkalmazott grafika színvonala 

magas, de „művileg tenyésztett“, nem természetesen fejlődött. A „csak“ művészek 

éheznek, a „csak“ grafikusok, akik nem értenek az alkalmazott grafikához, szintén. (A 

„művészettel“ Divéky még tíz rappent
502

 sem keresett.) Kiadó nincs, sem grafikára, sem 

könyvre, és ha mégis, akkor csak bennszülöttek számára, még magának az Orell Füsslinek 

is „hazafiasnak“ kell lennie.  

 Éppen ezért szeretne Divéky elismerést és sikert szerezni, nem annyira a 

kenyérkereset miatt. Éppen ez nem megy, de talán nem rajta, hanem valaki máson múlik. 

Ez az a bizonyos hiúság, ami mindenkiben benne van, aki valamit teljesít. Ezúttal nem akar 

minden áron rögtön elmenni, de egy-két éven belül mégis. Divéky azt ajánlja Roesslernek, 

hogy megszerezheti magának azt a „halhatatlan érdemet“, hogy visszacsábítja Bécsbe. 

                                            
501 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
502 Rappen: svájci váltópénz, a frank egyszázada.  
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„Komolyan: csábítson, kérem!“ Kacérkodik Amerikával is, sikert remél. Két év stagnálás 

után ismét felfelé ível [a pályája], művészi értelemben a lelkiismerete (ami korábban 

egyáltalán nem volt) kifinomodott, és őszinteségre kényszeríti. Emberileg csaknem teljesen 

szabaddá tette magát a konvencionálistól és a szokásostól. Szabadnak érzi magát, azt teszi, 

amit helyesnek tart, és igyekszik a „helyes“ fogalmát pontosítani. Túlesett a töprengésen, 

úgy dolgozik, ahogyan a lelkiismerete diktálja, emberileg és művészileg a lelkiismeretére 

hallgat, tekintet nélkül bármi másra. 

 Szintén 1924-ben, augusztus 6-án, és feltételezhetően Betlisben írodott az I.N. 

149.166 jelzetű levél, amelyből megtudjuk, hogy Rudi ROSENBAUM
503

 járt nála. 

Megbízásokat kapott tőle, és úgymond „bekopogtatott“ hozzá hogy hajlandó volna-e 

Divéky a bécsi Kunstgewerbeschulébe (´iparművészeti iskola`) jönni? Divéky igent 

mondott, azzal a feltétellel, hogy úgy másfél-két év múlva, elkötelezettség nélkül. 

Rosenbaum arra kérte, hogy ne tegyen semmit, „csak valami dobverést“, majd [az iskola 

részéről] hozzáfordulnak és felkérik. Divéky arra kérte Roesslert, hogy támogassa ebben. 

Roessler KÉPES erre, és, hogy AKARJA, azt is tudja Divéky. Az Avalun
504

 számára is 

illusztrálhatna valamit, ha ez Roesslernek megfelel.  

 Az I.N. 149.254 jelzetű, Betlisben, feltételezhetően az 1924-es év augusztus 17-én 

kelt az a levél, amelyben mint újdonságot tudatja Roesslerrel, hogy szerződést kötött az 

Orell] Füsslivel és Zürichbe, a Hotze Straße 35
III

-be költözik. A Orell Füssli házában van 

egy műterme, és végre eredeti grafikákat tud majd készíteni. A szerződése három évre szól, 

és ha a kiadókhoz elegendő kapcsolatokat tud kiépíteni és elegendő grafikát tud eladni, 

szabaddá teszi majd magát. Ha nem, marad. Pillanatnyilag jól megy nekik [Divékyéknek], 

reméli, hogy így is fejlődik ez tovább. Az Orell Füssli mindenben a kedvében jár, így 

elégedett, és anyagi szempontból sem panaszkodhat – elkezdhet a nevéért és hírnevéért 

dolgozni. Az Orell Füssli kiadói vállakozása is fejlődik, onnan is remél munkákat. Kéri, 

hogy október 1-jétől a Zürich, Hotzestraße 35
III 

címet használja Roessler, a betlisi lakást 

nyári nyaralónak megtartják. Reméli, hogy Roessler jövőre meglátogatja őket itt vagy ott, 

hisz itt is van egy jó kis üvegecske, nemcsak Cöln 
a
/Rh-ban, tehát proszt! 

 Alig néhány nappal később, 1924. szeptember 1-jén az I.N. 149.167 jelzetű 

levelében azonban már azt írja, hogy sokat kell gürcölnie, mert költözési gondolatatik 

vannak. Egy kevésbé „vadromantikus“ környékre, a Toggenburgba mennének, és ehhez 

                                            
503 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
504 Avalun Verlag: ld. I. N. 149.306 jelzetű ([Betlis?], 1924. március 11.) levél.  



 

 

123 

zsozsóra van szükségük. Naponta várja a hírt onnan, és ígéri, „ha ott tartanak majd“, 

értesíti Roesslert. 

 Nem sikerült megtudnunk, hogy mikor írta Divéky az I.N. 149.169 jelzetű levelét, 

és azt is csak feltételezzük, hogy Zürichből. Arról ír ebben a levélben, hogy HOFFMANN
505

 

írt neki, WW
506

 = 00 [semmi]. Márkazuhanás, csőd, sajnálja. Kgw
507

 iskola: LÖFFLER,
508

 

nem látja be, = 00 [semmi]. Még csak nem is csalódott, mert túl szép lett volna. Divéky 

szerint, mivel Bécs azonnal nem megy, várni és eszeveszetten dolgozni [kell]. Hogy miért 

nem megy Bécs? Lakás és berendezés, ami itt [Svájc] megvan, primitíven de harc nélkül. 

A beszerzések itt a jövedelemhez képest olcsóbbak. Divéky havonta átlagosan 1.000 

frankot keres. Egy nagyon jó öltöny 200 frankba kerül. Ha ott [Bécs] 5 mill[iót] keres, és 

egy öltöny 2 [millióba] kerül, akkor az arány sokkal rosszabb, és így van ez mindennel. 

Azonnal költözni csak állami állásba, lakással és berendezéssel volna értelme. 

Megkaphatja a brüsszeli ingóságait, ide [Svájc] megfizethető, oda [Bécs] nem, és egyebek.  

 I.N. 149.164 kelt Betlis, [1924]. október 18. Itt [Svájc] az úgynevezett krízis 

uralkodik, ami abból áll, hogy azoknak az embereknek, akiknek van pénzük, továbbra is 

van, és azok, akiknek nincs, még kevesebbet látnak belőle. A művészet iránti érdeklődés itt 

már mindig igen gyönge volt, de [az emberek] most még inkább képesek fékezni magukat 

abban, hogy valami olyan fölösleges „izét”, mint a műtárgyakat [vásároljanak]. Inkább 

eggyel többször mennek el inni és blattolni. Már régóta untig elege van belőlük, a kérdés 

csak az, hogy hova? Belgiumba vissza [-menni] nem megy. Bár úgy tűnik, mintha menne, 

de most annyira kiéleződött ott a helyzet, hogy neki, mint külföldinek, ott is nagyon 

csekély kilátásai volnának. Nemzeti sovinizmus, ami ott [Belgium] érthetőbb, [mint] az itt 

megszokott „sajpatrotizmus”, ami kifelé a svájci keresztet viseli, és hátulról, ahol csak 

lehet, valutát csihol. Angliába akart menni, de túlságosan kevés megbízható kiindulási 

pontja volt hozzá. Magyarországra akart menni: krízis, lakásínség, egyebek. Most 

Romániába, Erdélybe hívják. Van megbízás, érdeklődés, pénz, minden. Már most dolgozik 

számukra. Ha a feltételek kedvezőek, esetleg tanári állás az iparművészeti iskolában. Tehát 

azon igyekszik, hogy leváljon az ellenségről, és likvidálja a belga ügyeit is. Egyebek 

mellett ehhez tartozik az is, hogy a karcolatainak lemezeit, számszerint tizenkettőt, 

szeretné eladni. Németországban nem megy, Ausztriában nem megy, de talán 

                                            
505 HOFFMANN, Josef Franz Maria (1870–1956) osztrák építész, a Kunstgewerbeschule tanára. 
506 WW: Wiener Werkstätte rövidítése. 
507 Kgw: Kunstgewerbeschule rövidítése. 
508 LÖFFLER, Bertold (Berthold) (1874–1960) osztrák történelmi- és freskó-festő, a Kunstgewerbeschulén 

Divéky tanára volt. (Forrás: https://bit.ly/2Kkh6px – letöltve: 2018. január 20.; valamint (9) sz. melléklet – 

Nationale.) 

https://bit.ly/2Kkh6px
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Csehszlovákiában. Vannak-e ott Roesslernek ismerős kiadók, műkereskedők? Vagy 

máshol külföldön? 

 Ha Roessler nem tud, vagy nem akar valamit tenni, Divéky kéri, hogy akkor 

legalább néhány címet közöljön vele, ahol Divéky, Roessler véleménye szerint, sikerrel 

járhatna. Ezzel segítene Divékynek ebből a szép Svájcból elszabadulni, amelynek, 

megítélése szerint, a szellemi kultúrája biztosan nem magasabb, mint valamelyik belső-

afrikai néger törzsnek. Reméli, hogy már tavasszal sikerül ott lent [Erdély] megvetnie a 

lábát, és kipihenheti a „semleges idegenüldözést. [...] Végül is nem tudtak legyőzni.” Arra 

kéri Roesslert, hogy ha a munkáról valahol valamit ismét publikál, szőjön bele néhány 

mondatot a svájci kultúrálól, amihez Divéky szórakoztató részletekkel szolgál majd. 

Reméli, hogy tavasszal, ha majd oda [Erdély] leutazik, találkozhatnak Roesslerrel, és ha 

már megvetették a lábukat, vendégül is láthatják. Ide [Betlis] sajnos nem tudja meghívni, 

mivel helyük sincs, és különben is minden rossz. 

 Ismét csak feltételezhetjük, hogy az I.N. 149.215 jelzetű levél 1924-ben és 

Zürichben íródott, az azonban biztos, hogy október 19én. Ebben a levélben Divéky tudatja 

Roesslerrel, hogy már Zürichben van (címe: Orell Füssli, Friedheimstr.), egyenlőre 

szállodában, mert a bútorok még nincsenek itt. Fél napot fix fizetésért dolgozik, a másik fél 

napot szabadon, de az is Orell Füsslinek. A szerződése három évre szól. Kölcsönöztek neki 

ahhoz pénzt, hogy itt berendezkedhessen és elhozathassa a bútorait. Sok dolga van, eközött 

sok érdekes munkával. A kiadót kiépítik, egyre több szép munkája van számukra. Röviden: 

elégedett. Egyenlőre még a „távmunka“ maradványait dolgozza fel. Ha ez megtörtént, 

ismét az eredeti grafika felé néz, úgy két hónap múlva jut hozzá.  

 Úgy érzi, belátható időn belül előbbre jut ezen a nehéz terepen. Ezennel 

ünnepélyesen meghívja már Roesslert a jövő nyárra. Zürichben van egy helyes lakásuk, és 

megtartják a házikót Betlisben. Ezt nem megvesztegetésnek szánja, hanem azért, hogy 

Roessler lássa Divéky új produkcióját. Jöjjön el, hogy velük töltsön néhány örömteli napot 

vagy hetet.  

 Az I.N. 149.325 jelzetű, Zürich, 1924. december 10-én kelt levelében ismét arról is, 

hogy az Orell Füsslivel egy többéves szerződést kötött. Naponta 8-tól 12-ig gyári munkás 

lett, fix fizetéssel. Ezért Zürichbe költöztek, elhozatták a dolgaikat Peuerbachból, és a 

bútoraik is bármelyik nap megérkezhetnek Brüsszelből. Ezek az újdonságok. 

Szorgalmasan dolgozik, pillanatnyilag számos „gáláns” litográfián, ami szöveggel, 

könyvként bibliofil kiadásban jelenik majd meg. Eltekintve attól, hogy a képek jók 

lesznek, Divéky reméli, hogy „boltot” is csinál majd vele.  

Címe: Zürich VI. Hotze-Straße 35. 
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 Nem bizonyítható, de feltételezhető, hogy Zürichből, és az 1925-ös év január 17-én 

írta az I.N. 149.213 jelzetű levelét Divéky. A grafikus arról ír itt, hogy úgy látja, hogy ő itt 

[Zürich] mindent megtesz, ami lehetséges és szükséges, de Zürich egy falu, Svájc kicsi és 

nyárspolgári, kultúra nélküli. Az anyagi sikerét nem annyira művészete elismerésnek, mint 

majomszerű ügyességének és alkalmazkodási képességének, művésziességének és nem 

művésziségének köszönheti. Ez Divékyt nem elégíti ki, szerinte viszont ez anyagi alapként 

jó ahhoz, hogy gátlástalanul űzhesse a művészetet. 

 Hosszú szünet után 1927. október 19-én, feltételezhetően Betlisből írt I.N. 149.312 

jelzetű levelében ír magáról és körülményeiről Roesslernek Divéky. Az elmúlt években az 

Orell-Füssli alkalmazottja, az értékpapír-osztály műszaki vezetője volt, és meglátása 

szerint művészileg úgyszólván semmit sem teljesített. Azon dolgozott, hogy anyagilag 

„kiverekedje“ magát, és ezt meg is tette. Betlis an Wallenseeben (sic!), Isten szép földjének 

legszebb pontján vásárolt egy házat nagy telekkel, tóval, kilátással, tájjal. Most elkezdi a 

leválást az Orell Füssliről, mert torkig van az értékpapír-technikával. Szeretne, és számára 

muszáj visszatérni a művészethez. Újra szabadnak kell lennie, és kizárólag művészi 

munkát végeznie, csak anyagi kényszerből lett alkalmazott grafikus. A terve a következő: 

mint írta már, vásárolt egy házat falun. Természetesen a feleségéé, sosem lehet tudni... 

Berendeztek ott egy tyúkfarmot, ami két év múlva kifizetődik. Divéky az Orell Füsslinél 

három műszaki találmányt fejlesztett ki. Van egy érdeklődő, aki valószínűleg megveszi 

majd tőle a hozam őt illető részét. Azzal ki tudja fizetni a tartozásáit, tehermentesíti a kis 

tulajdont, és megélnek belőle úgy két-három éven át, vidéken, szerényen. A leválás az 

Orell Füssliről lassan, lépésenként történik majd. Előbb alkalmazott grafikát készít még, 

később már azt sem.  

Cím: Hotzestrasse 35, Zürich, vagy Betlis, Post Weesen 

 Betlisben, 1928. június 25-én írta Divéky az I.N. 149.310 jelzetű levelet. Arról ír 

Roesslernek, hogy Betlis távol esik a hadiúttól, úgy tíz szétszórtan fekvő házból áll, amiből 

kettő vendéglő. Nem tudja, hogy Roessler mennyire van elkényeztetve, de itt minden 

falusiasan egyszerű, faházak, és hasonlóak. Viszont a környék a létező legszebb. . 

Divékyék minden esetre örülnek, hogy Roesslert egy ideig itt láthatják majd, és megélhetik 

azt az örömöt, hogy egyszer ismét kapcsolatba léphettek a civilizált emberiséggel. Mindazt 

fenntartja Divéky, amit korábban Roesslernek a helyi emberekről, viszonyokról, művészeti 

viszonyokról írt, mert az évek során azt újra és újra igazolva látta. Civilizációt, amennyire 

az a külső tisztaságban és rendezettségben megnyilvánul, eleget talál majd Roessler. Ez az, 

ami az utazót, aki csak a külcsínyt észleli, megnyeri, és Svájcról egy teljesen hamis 

benyomást hagy benne. De Roessler a közép-afrikai aprónépeknél valószínűleg több 

kultúrát talál, mint itt. Nekik azonban mégis csak többet számít a kultúra, mint egy szép 
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WC; ilyet is szívesen lát, de az számukra nem az egyedüli üdvözítő. Sokat tudna Divéky 

Roesslernek erről mesélni, de azt majd szóban. 

 I.N. 149.308 jelzetű levél ismét hely és időpont megjelölése nélkül íródott, de 

csaknem biztosra vehető, hogy a keletkezésének éve 1928. Arról ír benne Divéky, hogy 

örül annak, hogy Roessler írt neki, és még inkább, hogy eljön. Úgy gondolja, ha egyszer 

eljön, marad is néhány napig, vagyaddig, ameddig Roesslernek náluk, a vidéki magányban 

tetszik. Kicsit egyszerű [itt], de szívből [jön]. És ivászat is lesz, mert nincsenek még 

annyira felfejlődve, hogy „antik“ [antialkoholisták] legyenek, unmodern romantikusok, 

ameddig az egészséges. Divéky úgy látja, ő már nem az a romantikus, akinek minden áron 

innia kellene, de van valami egy kibírható kortyban, jó társaságban. És azon a környéken, 

ahol a házikójuk áll, lehetetlenség nem romantikusnak lenni. Az elmúlt évben négy hetet 

töltött Párizsban, de Betlis, ahol a szomszédot sem látja, számára kedvesebb. 

 Az I.N. 149.298 jelzetű, Zürich, 1928. december 12. keltezésű levelében igazat ad 

abban Roesslernek, hogy nem volna értelme Bécsbe mennie. Szerinte ez nem is menne, 

mert az adósságaival ide [Svájc] van szögezve. Még egy évig keményen kell gürcölnie 

ahhoz, hogy megszabaduljon a „piszoktól”. A lamentálásaiban nem is erről van szó, 

hanem csak arról, hogy művészeti megbízásokkal gyorsabban célhoz érne, és azzal 

nemcsak pénz jönne be, az ugyanis a „nemszeretem” munkával is jön, hanem egyidűleg 

valami „történne”.  

Az előző levelet követően pár nappal később, 1928. december 21-én írta Divéky 

Zürichből az I.N. 149.300 jelzetű levelét. Köszöni barátja levelét, és azt a fáradozását, 

hogy Bécsben valami [munkát] szerezzen neki. Bármennyire érdekesnek is tűnik, nem 

tudja azt elfogadni. Hosszasan beszélgetett erről a feleségével is, aki már írt is 

Roesslernek.
509

 [Elmenni innen] teljes eltérés volna a kitűzött céltól, ami talán már egy év 

múlva elérhető lenne. Beismeri, hogy egy bécsi fizetett állás nagyon kecsegtető dolog. 

Ismeretlen helyen az újdonság bája elviselhetőbbé tenné a továbbműködést, mint a régi 

helyen. De van itt valami: Betlis. Ma az „övéivel” vidéken, a természetben szeretne élni, 

mert nem leli már örömét abban, hogy sok ember között éljen. Mennél kevesebb, annál 

jobb. Újra meg kell tanulnia többet foglalkozni önmagával, és élvezni a természetet. Olyan 

dolgok ezek, amelyeket már csaknem elfelejtett az „átkozott pénzkeresés mellett”. 

Korábban, az Orell Füssli előtt, teljesen Betlisben volt. Kevés pénze, de sok öröme volt az 

életben és a munkában. Ehhez szeretne ismét visszatérni. Azt reméli, hogy egy évnyi 

                                            
509 Divéky Johanna levele: Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, I.N. 159.311 jelzetű (Betlis, 1928. december 16.) 

levél. 
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kemény munkával olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy ez ismét elérhető közelségbe kerül. 

A „pénzkereső munkája” is úgy lesz megszervezve, hogy a hétköznapi megélhetésére 

automatikusan jönnek majd a megbízások, és ezzel időt nyer a művészi munkára. Roessler 

ismeri Betlist, Divéky reméli, hogy így megérti majd a döntését. Kéri, hogy ne vegye 

zokon, hogy a jószándákú és előnyös ajánlatot visszautasítja, legalábbis ebben a formában. 

Reméli, hogy olykor-olykor talán adódik majd lehetőség arra, hogy valamit, ha nem is 

sokat, készítsen az úrnak,
510

 és ha ő a fekete-fehér irányába hajlik, talán fametszetet. 

Divéky ajánlja, hogy tegyen vele próbát. Nagyon örülne, ha felkeresné, a személyes 

beszélgetés során adódhat egy és más. 

 Ezt a levelet követően évek telhettek el anélkül, hogy levelet váltottak volna 

egymással. A következő általunk ismert levél az: 

 I.N. 149.314 jelzetű, Betlisben, 1936. február 14-én íródott levél. Örömmel vette 

Divéky, hogy hosszú csend után ismét hallanak Roesslerről. Mint írja, az nem derül ki 

Roessler leveléből, hogy mi is történt vele, de remélik, hogy olyan jól van, amilyen jól 

csak lehet valaki manapság. „Az ember már annak is örül, ha már csak él is. Sokkal több 

ugyanis nekünk sincs.“  

 Mint megtudjuk, az iskolából nem lett semmi sem, és a panzió a valuta-nehézségek 

miatt csakhamar megszűnt. A művészettel sincs semmi, de úgy tűnik, ezt talán tudja is 

Roessler. Maradt a reklám és a krízis, és az attól való félelem. Az árak egyre csökkennek – 

de ezzel nem azt akarja mondani, hogy feladták volna a versenyt. Szerinte Viktor 

HAMMER
511

 Angliával jobban „eltalálta“, mint ők Svájccal, ahol az ember mindentől el 

van zárva, márcsak a valuta miatt is. Megtudjuk, hogy hivatalosan néhány éve nem 

vállalhat munkát Svájcban, ám ha az mégis megtörténik, a hatóság behúnyja a szemét, de 

mégis óvatosnak kell lennie – tart a „kollégák“ irigységétől. Ez az oka annak, hogy keresik 

a kiutat ebből a „barátságtalan országból“. Mindegy, hogy hová, de olyan helyre, ahol 

dolgozni tud és dolgozni engedik, és talán még el is tudja adni a munkáját. Kész akár 

reklámot készíteni is, bár, mint írja, […] még ebben is egyre inkább elterjed egy szomorú 

alsó-közép minőség, alátámasztva a megrendelők értetlenségével és az áralákínálással.“ A 

nyomdák megrendelései is elfogytak, maguk készítik a terveket. „Máshol sem rózsás a 

helyzet, de más helyeken talán létezik egy bizonyos szellemi kompenzációja az anyagi 

sorvadásnak.“ Azt latolgatja, hogy hova volna érdemes menniük, és úgy látja, nem 

Párizsba vagy Londonba, hanem akkor már „egészen el“, Brazíliába, Rio de Janeiroba 

                                            
510 Az úr: nem tudjuk, hogy kitől érkezett Roessler közvetítésével az állásajánlat, amit Divéky elutasít. 
511 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149198 jelzetű (Laibach, 1916. november 3.) levél. 
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kellene menni. Reméli, hogy egy kétmilliós város talán több lehetőséget nyújt, „mint ez az 

idióta «kantönligeist»-től
512

 szétszakított országocska“. Tudja, hogy az induláshoz pénzre 

is szüksége volna, saját találmányából reméli azt, ami a grafika területén egy új és 

praktikus raszter-fajta. Mint írja, kapott is már pénzt ezért, de végül mégsem tudtak 

megegyezni.
513

 Abban reménykedik, hogy talán sikerülne máshol a dolgot tető alá hoznia, 

és akkor lesz mersze ugrani. 

 

MAGYARORSZÁGI ÉVEK 

Sopronban, 1946. augusztus 10-én kelt az I.N. 149.172 jelzetű levél, amelyben Divéky  

leírja, hogy Magyarországon hatalmas infláció következett be, a külföldi postadíjak olyan 

magasra emelkedtek, hogy a levelezésre gondolni sem nagyon lehetett. 1942 óta 

Magyarországon tartózkodik, mert meghívták az Iparművészeti Iskolába a grafikai osztályt 

vezetésére, de mivel két év késéssel érkezett meg – ilyen sokáig várakoztatták meg a nácik 

az átutazási vízummal –, nem tudta a posztot elfoglalni. Már megérkezésekor aggasztó 

állapotok voltak Magyarországon, amiről – elmondása szerint – beszámolt egy Zürichbe 

küldött levélben, minek következtében 1942. október 22-én letartóztatták, és 6 hónap 

börtönre ítélték,
514

 amit le is töltött. Elmondása szerint azt követően elég jól megélt a 

kisgrafikáiból, míg 1944 márciusában agyvérzést kapott, jobb oldala megbénult, kórházba 

került. Mivel a sok bombatámadás miatt a tömegesen érkező sebesülteknek kellett az ágya, 

gyógyultnak minősítették és elbocsátották. Ekkor a keze már működött, de járni nem 

tudott, így Sopronba került az anyjához, és mint írja „már 25 hónapja anyám nyakán 

lógok“. Szívesen gyógykezeltette volna magát Bécsben, ahol régi barátja Erich 

SCHMALE
515

 az egyik barátját, Dr. Schulhofot ajánlotta, aki vállalta is a kezelését. Ha 

kapna útlevet és kiutazási engedélyt – abban bízik, hogy a békekötés után megkaphatja - a 

szállás a sógornőjénél megoldott volna. Schmale elegendő munkát is ígért Divékynek, 

mindezt házhoz szállítanák. Mint írja, a kezeivel már a régi állapotban van, de járni nem 

tud, nem tud a munka után menni. Sopronban csak néhány ex libris fametszetet készített, 

és két hónapja ismét munka nélkül van. Elvágyik ebből a „faluból és országból“, úgy látja, 

hogy az országnak nincs jövője, legalábbis nem hamarosan és nem egy grafikus számára.  

 Egy hónappal később, 1946. szeptember 14-én kelt Sopronban az I.N. 149.173 

jelzetű levél, amelyben Divéky arról ír, hogy úgy látja, hogy [Bécsbe] jövetele olyan sok 

                                            
512 Kantönligeist: svájcias kifejezés a vidéki kisszerűségre. 
513 Találmánya: ld. I.N. 149.317 jelzetű ([Betlis?], 1929. február 5.) levél. 
514 Divéky börtönben töltött idejéről, vagy egy esetleges perről sajnálatos módon sem Budapest Főváros 

Levéltárában, sem a Magyar Nemzeti Levéltárban semmiféle dokumentum nem található. 
515 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
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általa nem befolyásolható körülménytől függ, hogy addig még a tél is eltelik, amíg 

megvalósulhat. Itt van először is a vasfüggöny, amit hivatalosan mindig letagadnak, 

miközben a rendőrség szerint útlevél Nyugatra nem létezik, bárhova máshova igen, 

Nyugatra viszont csak a miniszterelnök állíthatja ki. Tehát nincs vasfüggöny, csak 

általános zár Nyugat felé, ami csak a csempészek és más síberek számára áttörhető. 

Másodszor: ha volna is útlevele, szüksége volna még egy kiutazási engedélyre, valamint 

osztrák oldalról egy beutazási engedélyre. „Különben gondolom nem léteznek nehézségek. 

Vagy tud Ön még valamilyen akadályról?“ – kérdezi Divéky Roesslert. Megtudjuk, hogy 

nagyon buzdítja Roesslernek az a közlése, miszerint Bécsben még mindig jó emlékük van 

az embereknek róla, és számíthatna illusztrációs megbízásokra. Divéky szerint számára 

egy meghívás nem jöhetne szóba, már csak a testi fogyatékossága miatt sem. Különben 

nem ülne úgyszólván tétlenül Sopronban, hanem Budapesten volna, „ahol ma »politikai 

mártírként« könnyű volna az elmulasztott iparművészeti iskolai professzorságot ismét 

aktualizálni.“ Sopronban tanítványokkal próbálkozik, de a bejelentett tizenegy 

tanítványból csak három létezik, a többiek pénzhiány miatt kijelentkeztek. A csökkentett 

fizetésekből, nyugdíjakból az emberek többnyire még a lakbért, gázt és villanyt sem tudják 

kifizetni. „Hogyan jusson így kultúrális célokra?“ – teszi fel a kérdést Divéky. 

 1946. december 17-én írta Sopronból az I.N. 149.178 jelzetű levelét a grafikus. 

Divéky azt tervezi, hogy a tavasszal három napos határátlépővel, ami állítólag itt helyben 

minden további nélkül megkapható, ő is kimegy. Most télen nem szeretné megkísérelni, 

mert az infláció következtében a télikabátját megették. Szerinte a Roessler tanácsolta 

vállalkozást, Sopronból Bécsbe kerülni, az osztrák cenzúra nyilvánvalóan veszélyesnek 

tartotta, ezért kivágta a levélből, hogy ne hozza őt abba a kísértésbe, hogy illegális módon 

jöjjön Bécsbe – amit úgysem tenne meg az élelmiszerjegyek miatt. „A cenzor tehát aludjon 

nyugodtan, csak legálisan jövök.“ –írja levelében a grafikus. Az útlevél-kérelmét már vagy 

négy hete benyújtotta, de mivel a békekötést csak februárra ígérték, hacsak nem halasztják 

el megint, mint eddig már vagy tízszer, nem is reménykedik korábban az útlevélben. Ezek 

után jön azután a kiutazási engedély, majd az osztrák beutazási engedély. 

 Pár hónap elteltével, 1947. április 18-én Sopronban kelt az I.N. 149.175 jelzetű 

levél. Divéky magáról semmi újat nem tud mondani. A lába béna, és az elkövetkező 

napokban egy kézzel hajtható önjáró kerekeskocsit kap ajándékba a szociális gondozón 

keresztül a várostól, továbbá folyamatban van valami, hogy az államtól (a fasiszta rendszer 

áldozataként) rokkant-nyugdíjat kapjon. Különböző dolgok történnek az érdekében, csak 

sok türelemre van szükség, mivel a hivatalos gépezet nagyon lassan dolgozik. Úgy látja, ha 
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időközben nem hal éhen, amit eddig anyja özvegyi nyugdíjának segítségével elkerült, 

akkor még megéli itt a „boltjának“ felvirágzását, mert már különböző budapesti 

hivatalokban is kezdenek vele, megbízásokkal, egyebekkel törődni. Amíg ebből pénz lesz, 

még jó idő eltelik, írja Divéky. Megtudjuk, hogy annyi ígérete van már, hogy egészen 

megijedt a „sikertől“. 

 Az előző levelet két hét múlva, 1947. április 28-án követte Sopronból a következő, 

amelynek jelzete I.N. 149.174. Megtudjuk, hogy Divéky tudomására jutott, miszerint 

készülőben van egy akció, hogy Bud[apest] és 10 vidéki város egy[-egy] művész 

patronálását vállalná, és a művésznek a semmiért, de egyáltalán a semmiért egy rendes 

fizetést juttatna. Sopron már jelentkezett, és több oldalról kezdeményezték, hogy Divékyt, 

mint a „fasiszta rendszer mártírját“ és Európa szerte híres művészt nevezzék erre. Sopron 

azonban annyira lokálpatrióta beállítottságú, mint egyik magyar város sem, és csak a 

soproni bennszülött „valaki“, jelent és tud számukra valamit. Már van is egy konkurense, 

egy ügyes akvarellista, akinek vele szemben az a tagadhatatlan előnye, hogy először is 

bennszülött, másodszor pedig Sopronban és a környéző falvakban senki sem hallotta volna 

a nevét, ha nem HORVÁTHnak
516

 hívnák, mint itt minden bennszülöttet. Divéky úgy véli, 

könnyen kiüthetné a mezőnyből, ha külföldi publikációkkal és kritikákkal állhatna elő. 

Mivel Divéky anyaga részint megsemmisült, részint elveszett, arra kéri Roesslert, a 

rendszerező embert, kölcsönözze neki a nála lévőket, hogy a polgármesternek 

előterjeszthesse, akié az utolsó szó, illetve hogy pártfogói a Kultuszminisztériumban a 

dolgot személyesen bemutathassák. 

 1947. május 22-én írja Sopronból az I.N. 149.177 jelzetű levelében azt a reményét, 

hogy valamikor csak vége lesz a „békekonferenciának nevezett galandféregnek, és a feje 

nem akad el”. Nem tud Bécsbe menni, mert február óta vár már a minisztérium által 

engedélyezett útlevélre, noha egy miniszteri rendelet március 19-én felfüggesztette a 

külföldre utazások minden korlátozását. Anyját, aki áprilisban betöltötte a 82. életévét, sem 

hagyhatja magára, mert a nyugdíjából egyedül sem tudna megélni. Neki néha csak csurran-

csöppen néhány forint, úgyhogy valahogy megvannak. Reménykedik a békeszerződés 

ratifikálásában is, hogy azután javulnak a körülmények, és a postaforgalom is 

normalizálódik Béccsel. A múlthónapban kapott a Művészeti Tanácstól Budapestről 200 

forint támogatást, és az itteni szociális gondozótól egy kézi kezelésű háromkerekű 

kerekesszéket, már csak a tömlők hiányoznak hozzá, de arra is kapott ígéretet. Reméli, 

                                            
516 Horváth, azaz SOPRONI HORVÁTH József (1891-1961) festőművész, 1954-ben Munkácsy–díjat kapott. 

(Vö. https://bit.ly/2ZhQYBY – letöltve: 2019. április 4. ) 

https://bit.ly/2ZhQYBY
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nemcsak az ígéret marad, mint annyi sok más, amit megígértek neki. Ha nem volna 

remény, már rég felakasztotta volna magát – írja. Reméli, hogy így, nyomorékként is tud 

egyet és mást produkálni. Mindemellett szerencsének tartja, hogy csak a lába (teljesen csak 

az egyik) ment tönkre. Minden más, a feje, a kéze, az étvágya, az emésztése egészséges, 

éppen úgy, mint valaha. „És mégis nyomorék!“ – írja a grafikus. 

 I.N. 149.176 jelzetű, Sopronban, 1947. május 27-én kelt levelében olvashatjuk, 

hogy ami a város részéről a patronálást illeti, az a HORVÁTH,
517

 akiről a minap írt, úgy 

tűnik kiesett a versenyből. Jelenleg a legesélyesebb egy bizonyos ÁGOSTON,
518

 tehetsége 

[olvashatatlan], és felületes. Divéky szerint egy bizonyos, állítólag zsidó klikk most 

minden áron vissza akarja csábítani Sopronba, mert a felesége zsidó. Ágoston bennszülött, 

de egy másik vidéki városban él. Megpróbálják hazacsábítani, és ha jön, rá akarják bízni az 

ősszel Pesten tartandó újjáépítési kiállítás valamennyi munkáját, és – Divéky szerint – 

ezzel felsülnek majd, mert Ágoston állítólag nagyon lusta és unproduktív. Divéky szerint, 

számára csak a klikk révén veszélyes. Ha Roessler megtalálná azokat a már kért 

publikációkat, könnyű volna kiütni a mezőnyből. Divéky tegnap hallotta, hogy Ausztria és 

Magyarország között újra elindították a csomagforgalmat. A házban lakó postafőinspektor 

szerint az ismét felélénkülő csempészet miatt Sopronból csak a Nemzeti Bank 

engedélyével lehet csomagot feladni. Ha Roessler megtalálná a kérdéses füzeteket, épp 

úgy, mint a munkákat, talán elküldhetőek volnának ajánlott nyomtatványként. Tegnap 

örvendetes hírt kapott Divéky, úgy döntött a város, hogy támogatásként 200 forint értékben 

vásárol tőle, és a járgánya tömlői is jó úton vannak, reméli, hogy a jövőhéten ki tud 

mozdulni. A kiutazást még mindig szándékozik megtenni, de nem, amíg az édesanyja él, 

mert most, mikor kezd kicsit felfelé ívelni, az ő [mama] nevetséges kis nyugdíja és a 

drágulás mellett nem nagyon hagyhatná egyedül. Az utóbbi hónapokban a nyugdíj 

duplájával tudott hozzájárulni a háztartáshoz, és még ez sem volt sok. A beszerzés teljesen 

lehetetlen, tehát mindent megettek, és emellett még takarékosak is voltak. A főzelék a 

normális, a bor ritkaság, amit csak különleges alkalmakkal engedhet meg magának. 

 Hosszabb szünet után, 1948. április 5-én írta Sopronból Divéky az I.N. 149.160 

jelzetű levelét. A grafikus igyekszik kíméletesen felkészíteni Roesslert arra, hogy 

valószínűleg néhány napra Bécsbe jön, és amennyiben megoldható, kint marad. Reményei 

szerint egy úgynevezett kivándorló útlevelet kap, erre pályázik. Volna-e Roesslernek olyan 

Divéky által illusztrált könyve, amit kölcsön tudna adni neki? Igyekszik itt [Sopron] 

                                            
517 HORVÁTH: ld. I.N. 149.177 jelzetű (Sopron, 1947. május 22.) levél. 
518 ÁGOSTON Ernő (1889-1967) soproni festő, tanár. (Vö. https://bit.ly/315jDL9 – letöltve 2019. január. 8.)  
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mindent összeszedni, amit csak fel tud hajtani. Ha sikerül Bécsben maradnia, „és sikerülni 

fog”, élnie kell valamiből, és már most kéri Roesslert, hogy mozgassa meg az általa ismert 

kiadókat, és írja meg Divékynek, ha kedvező reakcióra talált. Csak az első néhány 

megbízás nehéz. Divékynek itt [Magyarország] hat év alatt, illetve a Köztársaság három 

éve alatt nem sikerült említésre méltó megbízásokhoz jutnia. Budapesten talán sikerült 

volna, de Sopron a legvadabb értelemben vidék. Mindehhez a béna lába miatti 

fogyatékossága, ami a napi masszázsnak köszönhetően (öt hónapja naponta) annyira javult, 

hogy naponta megteheti a kétszer másfél kilométeres sétáját. Úgy hiszi, júniusra már egész 

rendesen tud majd járni, és így sok nehézséget egyedül tud megoldani. De itt nincs 

megbízás, és ha egyszer valami akadna, azt természetesen egy bennszülött kapja meg. Itt 

minden bennszülött ismeri a másikat, de neki ehhez nincs tehetsége. Az emberek pontosan 

ismerik a másik minden legintimebb dolgát, még érdeklődnek is iránta, mindenki 

mindenkivel tegeződik, és a háta mögött mindenki mindenkit szid. Divéky szerint, ha az 

ember ettől az „üzemmódtól” távol tartja magát, akkor nem tartozik közéjük, akkor egy 

idegen. „Egyszerűen egy telepes!” Mindemellett Sopronnak annyi lakosa van, mint 

Luzernnek. Eközben Sopron egy romváros, senkinek sincs pénze másra, mint ételre és 

italra. Hogyan jusson így egy telepes megbízáshoz? 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Divéky által Roesslernek leírottak szerint a grafikus élete igazából két országban, 

Ausztriában és Svájcban zajlott. Első – és talán kimondhatjuk, hogy a legjelentősebb 

sikereit – Ausztriában, egészen pontosan Bécsben élte meg. Fiatalon bekerült abba a magas 

színvonalú művészeti közegbe, amely befogadta, segítette, és egy életen át irányt mutatott 

számára. Egészen fiatalon, 23 éves korában a sorkatonaság terheitől kívánt megszabadulni, 

amikor új lakhelyéül Svájcot választotta. Talán soha nem érezte jól magát ebben az 

országban. Az első adandó alkalommal elhagyta, és az őt, a kezdetek kezdetén elbűvölő 

Belgiumba, pontosan Brüsszelbe költözött. Választásában vélhetőleg nem a hely, hanem a 

kínálkozó művészi lehetőség volt a döntő. Amint ez az ígéret megsemmisülni látszott, az 

első elbizonytalanodás után határozottan úgy döntött, hogy visszatér Svájcba. Nem 

kizárható, hogy ebben a döntésében felesége véleményének súlya is szerepet játszott. 

Majd, mintha megérintette volna a szerencse, egy támogatóra talált, és ezzel ismét 

megszépült számára Belgium. Ez azonban nem tartott sokáig, alig néhány hónappal később 

kitört az első világháború, és feltételezhetően a magyar állampolgárságú Divékyt 

„hivatalosan hívta a haza”. 
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 Az általunk ismert levelek arra nem adnak magyarázatot, hogyan történt mindez, de 

már 1914. augusztusában lelkes katonaként írta leveleit. Visszatekintve nehezen érthető az 

a lelkesedés, amit a harctéri tartózkodása kiváltott a grafikusból. Már 1917-ben arról írt, 

hogy a háború után nem akar visszatérni Belgiumba, 1-2 évig szeretne Ausztriában 

maradni.  

 1919-ben ismét visszatért az általa nyilvánvalóan nem kedvelt Svájcba. Mint 

leveleiből kitűnik, Svájcot nem, de választott lakhelyüket, Betlist, nagyon kedvelte, ide 

kötődött. Az itt töltött évek során mégis felmerült benne többször is az elvágyódás. 

Szeretett volna visszatérni Bécsbe, kacérkodott Romániával, míg az 1930-as évek második 

felében valahová egészen messze vágyódott.  

 Az, hogy Magyarországon éljen, nem került említésre a levelekben. 1927. január 

26-án az Ujság
519

 címében is szenzációs hírként tudatja, hogy Divéky Józsefet az Orell 

Füssli cégtől a magyar bankjegynyomdához szerződtették. Erről az eseményről Divéky a 

Roesslerhez írt leveleiben soha nem ejtett szót, így azt sem tudhatjuk, hogy mi volt az oka 

annak, hogy ezt az állást Divéky nem foglalta el.  

 Divéky több német kiadónak is dolgozott, jelentős illusztrációit jelentették meg 

Németországban, de mindössze két esetben írt arról a grafikus, hogy Németországban járt.  

 1942-ben a svájci hatóságok kiutasítását követően került Magyarországra, egyedül. 

Egy általa ismeretlen közegbe, a háború által megnyomorított, felfordult világba. Minden 

erejével azon volt, hogy visszajusson Bécsbe. Barátai a lehetőségekhez mérten segítségére 

voltak, de ezt sem sikerült megvalósítania.  

 

8.2.2  Divéky által alkalmazott művészi technikák 

 

Divéky József sokféle technikával dolgozott, az alábbiakban érdemesnek tartjuk 

megmutatni ezek közül a legfontosabbakat, amelyek az illusztrálásnak amúgy is a 

leggyakoribb formái. A levelekből kitűnik, hogy a grafikus ezek közül melyikről mit 

gondolt, és hogyan értékelte. 

 Divéky szerint a fametszet több munkával jár, mint a rézkarc, és a rézkarc nem 

többel, mint egy jó litográfia. Mindehhez szükséges a nyomtató mester tehetsége is. „Hol 

van a határ az értékes és értéktelen között“ – teszi fel a kérdést. Majd megadóan írja: „Ha 

a vásárló hivalkodó ember, vakart
520

 művészetet akar, metszetet akar; jó; kapja meg. Az 

                                            
519 Az Újság, (1927), 20. sz. 3., p. 
520 Vakart művészet alatt a rézkarc technikáját érthette Divéky. 
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eladásban úgysincs öröm, csak a készítésben. Az előbbi csak a pénzről szól, az utóbbi a 

művészetről, és az, legalábbis nálam, nem áll okozati összefüggésben a technikával.“  

 Divéky szerint a siker nem a képességen és az akaraton múlik, hanem a gyakorlaton 

és a reklámon. „Ha az emberekbe elég hosszú ideig sulykolod, hogy a »Schicht« szappan a 

legjobb és jobb, mint a vaj, akkor a kenyérre kenik és […] fölzabálják.“ Úgy gondolja, 

hogy Párizsban a reklámnak köszönönhetően van olyan sok művész, és manapság a 

művészet nem „kunszt“, a művészet az „eladás“ – (I.N. 149.287 jelzetű, [Betlis?], 1929. 

április 1-jén kelt levél). 

 

8.2.2.1  Rézkarc 

 

1912. szeptember 19-én írta Brüsszelből (I.N. 149.228 jelzetű levél) Roesselnek, hogy 

karcok, litográfiák, fa- és linómetszetek színes tömege nyüzsög a fejében. Így megy ez két 

éve, és anélkül, hogy akár csak egy modellt is látott volna, vagy egy tanulmányt 

készíthetett volna. Az, hogy a munkái egyre jobbak lesznek, az egyenesen a csodával 

határos. Jelenleg annyi grafikai ötlete van, hogy önmegtartóztatás kell ahhoz, hogy 

könnyelműen és gond nélkül egyszerűen hozzá ne álljon a munkához. Az a legnagyobb 

vágya, hogy fél, vagy háromnegyed évig gondtalanul dolgozhasson. Felsorolja azokat 

témákat, amelyeket szeretne elkészíteni:  

 Rézkarcok: Brüsszel, a város, 3 lap a Stadtplatzról, 2 öreg templom, és 1 szerfelett 

érdekes lap. A háttérben St. Gudule
521

, az előtérben kis, öreg, lebontás alatt álló házak, egy 

nagy daru munkában, régi kultúra, modern technika.  

 Litográfiák: az antwerpeni kikötő.  

 Fa- és linóleum kompozíciók: virágok, gyümölcsök, állatok, és „tisztán ideális 

anyagok“. Mindezt maga előtt látja, de hiányzik a pénz ahhoz, hogy meg tudja csinálni. 

Egy nagy karc a tanulmányokkal együtt, szűken számolva is egy hetet vesz igénybe. Ha 

közben nem kellene reklám-lapokat készítenie - még akkor sem, ha azok jók – egy 

negyedév alatt 15–20 nagy lapot készíthetne. 

 1912. október 31-én Brüsszelből, az I.N. 149.230 jelzetű levelében visszatér a 

szeptemberi közlésére: Elsőként is a karcokról: a brüsszeli és az antwerpeni sorozattól 

elállt, mert az a tapasztalata, hogy nem tud leülni, és szép régi dolgokat „lemásolni“. Ha 

                                            
521 Szent Mihály és Szent Gudula-székesegyház Brüsszel egyik, talán a legöregebb székesegyháza, román 

alapokon álló gótikus építmény. (Vö. BÁRÁNY Attila, Adalékok Mohács emlékezetéhez a Habsburgok 

államaiban. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban. In: A magyar emlékezethelyek kutatásának 

elméleti és módszertani alapjai. Szerk. S. VARGA Pál, SZÁRAZ Orsolya, TAKÁCS Miklós, Debrecen, 

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013 (Loci Memoriae Hungaricae, 2). p. 367-384. 
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szeretettel csinálja, akkor valami más lesz belőle, és ez kár; ha szeretet nélkül csinálja, 

akkor az rossz lesz, és ez még nagyobb kár. Tehát inkább nem. Kompozíciókat fog 

készíteni, mert úgy tartja, tudnia kell a munkában komponálni. Még nem tudja mi lesz, 

még csak néhány borzongató, groteszk, és a továbbiakig még álombéli sejtelmei vannak. 

Először a Totentanzra gondolt. De nem. Aztán valami lírai dologra gondolt, de az sem. 

Hagynia kell érni. A második már valamivel tisztább, a címe „Pierrot Polichinell[e] 

Colombine, Amor und der Teufel. Eine gewöhnliche Geschichte“.
522

 Roesslernek csak az 

összekötő-szöveget kell megírnia. Ártatlan történet, szép lehetne.  

 Ebben a levélben valja be, hogy neki a karctechnika legegyszerűbb alapelveiről 

sincs semmi fogalma. 

 Brüsszelben, 1912. november 17-én kelt az I.N. 149.210 jelzetű levél, amelyben azt 

a reményét írja le, hogy a munkájával néhány év alatt annyira előrehalad, illetve annyi 

tartaléka lesz, hogy módjában áll majd elsősorban rézkarccal foglalkozni. A festészet 

vágyként néha még felmerült benne, de már maga mögött hagyta. 

 Brüsszel, 1913. január 10., I.N. 149.231 jelzetű levél, amelyben leírja, hogy nem 

mappát, hanem egyes lapokat szeretne most karcolni, de nem tudja, hogy el lehet-e adni az 

ilyesmit – mert szüksége volna legalább arra a reményre, hogy valami bevételt is jelent a 

munkája. 

 Uccleben, 1913. február 8-án írta az I.N. 149.229 jelzetű levelét, amelyben 

bejelenti, hogy nagyszerű ötlete támadt: karcolni fog. Lehet, hogy Roessler ezt majd nem 

veszi komolyan tőle, hiszen már többször is ígérte, de hát ő ilyen, saját magának kell 

elhatározásra jutnia. Rögtön elkezdi, két-három lapot, mégpedig kompozíciókat készít. 

„Tisztelt Fiatal Titánok Felfedezője, kérem szedje össze minden erejét, hogy a.) ne 

nevessen, b.) ne haragudjon.“ 

 Pillanatnyi helyzetére visszatérve írja, hogy a genti ügy [a pártház falának kifestése] 

hamarosan beérik, és ehhez némi pénzre van szüksége, ezért szívesen elkészítené még 

ebben a hónapban a karcokat, 25×35 cm-es egyes lapok. Számára ugyanis – eltekintve az 

ötletektől, amelyektől meg kell szabadulnia, azaz el kell készítenie a képeket – csupán 

arról van szó, hogy néhány száz márka forgótőkére volna szüksége, hogy nyugodtan 

dolgozhasson majd a faliképeken, amelyek némi költséggel járnak majd. Divéky bízik 

abban, hogy Roessler megérti ezt, és kéri, hogy segítsen neki. Tehát az ötletek: az első lap 

a színházzal foglalkozna. Divéky leírása szerint: „Egy bábszínházat látni, világítás a 

                                            
522 ´Pierrot Polichinell[e] Colombine, Amor és az ördög. Egy hétköznapi történet`  



 

 

136 

színpad mögött. A helyiség mennyezetén az ördögöt látjuk, ahogy buzgón rángatja a 

drótokat. A bábu a színpadon alvó a kis Ámor alattomosan meggyilkolására készül. A 

színpad előtt néhány muzsikus látható, akik anélkül, hogy odanéznének, dühösen 

játszanak.“ A második lap derűs és bájos. Kocsmai asztalnál iszogat két ember, a nap a fa 

árnyékát a falra vetíti, Fortuna a golyóján állva a bőségszaruból türelmesen töltögeti 

poharukba a bort. [Lábjegyzet: Bacchus isten ott ül, és koccint velük]. Egy pici Ámor és 

egy kis ördögöcske tartja egyensúlyban a golyót. A harmadik lap: álarcosok vonulnak át 

egy hosszú hídon. Viharos felhőfoszlányok szállnak az égen. Lent a szurdokban 

láthatatlanul dolgozik Halál mester azon, hogy tönkretegye a híd faszerkezetét. Körülötte 

ül és kuporog egy sereg leírhatatlan alak, akik az összeomlásra várnak, miközben az 

álarcos menet gondtalanul továbbvonul. Divéky jónak tartja ezeket az ötleteit, de azt 

kérdezi Roesslertől, hogy szerinte nem sok-e a filozófiából? Nem kellene-e kevésbé 

irodalminak lennie? Vagy inkább verseket csinálni belőle, mert akkor inkább hagyja az 

egészet. Egyáltalán, mi a véleménye? Tudna-e egy kis áttekentést adni neki a 

műkereskedők és gyűjtők szociológiájáról? Csak vásárolnak és gyűjtenek, mert rézbe van 

vakarva, vagy a művészeti álláspontról indulnak ki? Talán mindannyian a nevet vásárolják 

meg, esetleg a műalkotást?  

 Uccle, 1913. február 15. az I.N. 149.260 jelzetű levél keltezése, amelyben Divéky 

tudatja Roesslerrel, hogy a jövőhét csütörtökén az első karc birtokába kerül. Ma készre 

vakarva, holnap maratva, hétfőn próbanyomva, kedden elküldve, egy-két darab 

Roesslernek, valamint egy példány az egyik, Divékynek már megadott címre. Amennyiben 

félig-meddig sikeres lesz, nekilódul egy hatlapos ciklusnak. Még nem tudja, hogy az mi 

lesz, de valami halvány elképzelése van már. Aztán a korábban már ajánlott Hoffmann-

parafrázisokat
523

 készíti el. A munka annyi örömöt jelent számára, és annyira érdekli, hogy 

legszívesebben teljes egészében a karcnak szentelné az életét. Reméli, hogy Roessler és a 

Jóisten segítségével ez majd hoz neki annyit, hogy ennél maradhat. Leírja, hogy mindig is 

az volt az „ideálja“, hogy karcolni tudjon. Miért is nem csinálta ezt már korábban? Úgy 

gondolja, hogy azért, mert „buci“ volt; de ez nem is baj, mert szerinte egy bizonyos 

érettség kell hozzá. Pénze sem volt soha hozzá. Most összeszedte magát, és egycsapásra 

majdnem 100 frankot adott ki anyagra, kitéve magát annak a veszélynek, hogy egyszer 

csak pénztelen lesz. De neki ez most mindegy, megkísérelheti, mert a feleségét nem 

zavarja az, ha hosszabb ideig kevesebbet főznek.  

                                            
523 Hoffmann-parafrázisok: feltehetőleg nem készültek el, mert nem jutottunk ezzel kapcsolatos további 

információkhoz. 
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 Roesslertől azt kéri, hogy csak akkor válaszoljon neki, amikor a lapot csodálkozó 

szeme elé tartva alig tudja majd felfogni, hogy ez valóban egy J. v. D. [Josef von Divéky] 

karc. Divéky úgy hiszi, technikailag nemsokára a csúcson lesz, és ötletben sem szenved 

hiányt. 

 Buxbaum mester, a Basilisk, a Stockimeisen, valaha fába akarta ezeket metszeni. 

Érdeklődik Roesslertől, hogy mi volna, ha ezekből úgy hat lapot karcolna? Létezik-e 

Bécsben egy kiadó, amelyik ilyesmivel foglalkozik? Aztán a Stephansdom, a 

Basiliskenhaus, a Spinnerin am Kreuz, Stockimeisen, egyebek. Roessler szerint volna-e 

lehetőség, kilátás ilyesmire [eladására]? Mi volna, ha készítene két lapot, és egy bécsi 

kiadónak 6-8-as szériát ajánlanának? Dekoratív kompozíciók a rézvakarás technikájával – 

talán volna érdeklődés ezek iránt Bécsben. Ha az első három karccal [az első a Halál] 

képes volna 500 márkát kicsiholni, akkor menne a dolog, mert nem kellene mást keresnie, 

és ezzel időt veszítenie. Örömöt szerez neki, és technikailag is érdekli, hiszen mindig az 

volt a célja, hogy azt csinálhassa, ami örömöt szerez számára, még ha csak annyit hoz is, 

amiből szerényen, de meg lehet élni. Sosem törekedett arra, hogy sokat keressen, mint 

ahogy ahhoz sincs tehetsége, hogy kipréselje a kiadókból az „utolsó arany sóhajt“. Mindig 

beleszámítja a munkában lelt örömét is. Úgy véli, elég gyakorlatias ahhoz, hogy éppen el 

ne süllyedjen. 

 „Tehát én most karcoló leszek! Szent Sebestyén tekints le reám!“ - írja Divéky. 

Majd azt kérdezi Roesslertől, hogy mit gondol, kezdjen-e el már most az összes címre írni 

ezzel a karccal? Vagy csak egy kiadónak? 

 Az Uccleben, 1913. február 24-én kelt I.N. 149.196 jelzetű levelében az iránti 

sajnálatát fejezi ki Divéky, hogy az adott szavát nem tudta betartani. Ennek az az oka, hogy 

az első lapot teljesen elrontotta. Leírása szerint egy jó karc volt, de a rézkarc (´Radierung`) 

hagyományos fogalma annyira belégyökerezett, hogy valóban egy radírozást készített, 

amiben aztán nem látszott a pupa, így meg kell ismételnie. Ha elkészül, mindkettőt elküldi 

Roesslernek, márciusban már mindhárom lap készen lesz, amiből kettőt ígér Roesslernek. 

Mint Divéky írja, megkéri majd LARISCHT,
524

 hogy ajánlja be LEISCHING
525

 udvari 

tanácsoshoz, talán kiválaszt néhány lenyomatot. Így annyi pénzhez juthatna, hogy őszig 

egy vagy két mappát el tudna készíteni. Ha jók az ötletek, akkor ezek annyi pénzt 

hozhatnának, hogy abból néhány hónapig meg tudna élni, és lehetősége volna csak a 

                                            
524 LARISCH, Rudolf, von (1856-1934), tipográfus, betűtervező, grafikai tervező, 1910-től 1920-ig a bécsi 

Kunstgewerbeschule tanára. (Vö. https://bit.ly/2MvxGpl – letöltés dátuma: 2018. július 4.) 
525 LEISCHING, Eduard (1858-1938), művészettörténész, 1909 és 1925 között az Österreichisches Museum für 

Kunst und Industrie igazgatója. (Vö. https://bit.ly/2MiTgwS – letöltés dátuma: 2018. július 4.) 

https://bit.ly/2MvxGpl
https://bit.ly/2MiTgwS
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rézkarccal foglalkozni. Pillanatnyilag nagyon érdekli a technika, szívesen vásárolna majd 

egy kis kézinyomtatót, hogy maga készíthesse a próbanyomatokat. Régen vágyik arra, 

hogy kézműves módon sokszorosítson, megítélése szerint ez inkább a rézkarc, mint a 

fametszés technikáját kívánja. Később a fametszettel is foglalkozna, de inkább a luxus, a 

változatosság kedvéért. „Röviden: immár teljes egészében a grafikának szeretném szentelni 

magamat.“ 

 Uccleben, 1913. március 7-én kelt az I.N. 149.261 jelzetű levél, amelyben Divéky 

megírja Roesslernek, hogy az előző levelében említett karc második kiadása már készül, 

4-5 nap múlva készen lesz. Korrigálja az első kiadást is, és összehasonlításra mindkettőt 

elküldi majd Roesslernek.  

 Divéky szerint a karcoló munkája nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ha 

az embernek nincsen pénze, akkor gyorsan csinálnia kell valamit. Példaként leírja, hogy 

ma kapott 200 márkát, így elhozatja a vámhivatalból a bútorait, ez 250 márkába kerül. 

Ehhez kölcsön kell kérnie 50 márkát. És ez így megy tovább, tovább, így aztán a karcok 

sajnos aránylag lassan fejlődhetnek. De akarja, és akkor ennek mennie kell, bár 

pillanatnyilag nagyon bizonytalan abban, hogy miből szerzi majd be a következő 

lemezeket? De majdcsak lesz valahogyan – írja. 

 Ugyancsak Uccleben, 1913. március 22-én keltezte Divéky az I.N. 149.181 jelzetű 

levelét, amelyben arra kéri Roesslert, hogy ne csodálkozzék az ő ígéretein, mert ezúttal 

nem lesz nehéz betartania, csak türelem kell hozzá. Egy karc már nyolc napja teljesen 

készen van, de nincs pénze kinyomtattatni. Mellesleg pár lapot kell készítenie  

HOFFMANN
526

 részére is. Egy igazi mappán dolgozik már, öt lapból fog állni. Azt kérdezi 

Roesslertől, hogy tudna-e egy jó címet hozzá? 1.) Egy majdnem meztelen táncosnő, 

álomszerűen, elragadóan táncol egy virágkoszorú közepén, amibe füstölőtálak vannak 

belefonva. Az előtérben egy kobra ágaskodik. 2.) Japán nő, bolondos, pillangókkal mókás 

táncot lejt, közben pillangók után kapkod. 3.) Salome féle nőszemély szenvedélyesen, 

érzékien táncol egy rózsákkal koszorúzott, levágott férfifej körül. 4.) Néger nő ékszerekkel 

fantasztikusan feldíszítve táncol egy hatalmas óriáskígyó gyűrűi között. 5.) Végezetül: 

három-négy női személy fekszik a földön, az ördög muzsikál, és egy csontváz kedvenc 

groteszk táncát lejti. Az első lap rajza teljesen készen van, a második skiccben eléggé 

előrehaladott állapotban, a többi skiccelve van. Pillanatnyilag nincs pénze lemezre, és az 

sincs, akitől el tudná lopni, így elkészíti most az összes rajzot. Roessler véleményét 

                                            
526 HOFFMANN: ld. I.N. 149.256 (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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kérdezi, hogy lehetne-e két nyomat és további három rajzban mellékelt lap alapján egy 

kiadóval tárgyalni, vagy csak majd akkor, ha már minden készen van, és nyomatokat tud 

bemutatni? 

 Divéky azt ajánlja Roesslernek, hogy nyugodtan tekintse őt a művészet hősének és 

mártírjának, mert az utóbbi időben egészen nyomorúságosan ment neki. Nagyon elégedett 

magával, azzal, hogy ennek ellenére sem hagyta abba a munkát, hanem éppen 

ellenkezőleg, olyan becsülettel dolgozott, mint még soha – ami néha elég nehéz volt. Arra 

kéri Roesslert, hogy gyorsan és kimerítően válaszoljon neki, mert olyan sok örömöt jelent 

számára ez a dolog, hogy szeretne a továbbiakban is így dolgozni. Ennek csak egy 

akadálya van, a pénz hiánya. Roessler tanácsát kéri abban, hogy hogyan, és milyen módon 

próbálja meg az első lapot pénzzé tenni, mennyit lehet azért kérni, ki, hol, mikor, és 

minden, ami ezzel összefügg. „Csak az a szerencse, hogy ennyi disznóság mellett a 

humorom még nem tört meg.“ 

 Uccle, 1913. május 5-én kelt, I.N. 149.180 jelzetű levelében olvashatjuk, hogy  

1.) nincs pénze, nincsenek lemezei; viszont megérkeznek a szülei, ami számára négy hét 

gondtalan munkát jelent, mert az apja kölcsönöz neki lemezekre – erről hall majd még 

Roessler. 2.) csomagoló – szenny – és más papíron 7 azaz hét karcolat rajza kész, amit 

Roessler nemsokára meglát majd. Holnap megpumpolja az apját, és azonnal elkezd 

karcolni. „Az Ön tehát mégis rézkarcolója D-J”. 

 Uccleben, 1913. május 17-én írt, I.N. 149.179 jelzetű levelében Divékynek az a 

kérdése Roesslerhez, hogy Bécsben HELLERt,
527

 vagy valaki mást meg tudna-e győzni 

afelől, hogy lapokat vegyen át tőle? Ha Roessler ezt megtenné, akkor Divéky szerint 

Roessler „merőleges mentőhorog, illetve angyal“ volna. Divéky úgy találja, hogy a dolgok 

nem annyira rosszak, bár még nem az, amit a karcok terén szeretne elérni. Barátja őszinte 

véleményét is kéri. 

 1913. június 9-én Uccleből írta az 149.324 jelzetű levelet Divéky, és Rossler 

véleményét kéri, hogy szerinte a karcok eladhatóak-e, vagy tűzze azokat a kalapja mellé? 

Természetesen elkészíti a mappát, és szorgalmasan karcol tovább, mert neki most éppen 

mindegy, bár jól jönne a pénz, de ha nincs, hát nincs. 

 Három nappal később, 1913. július 12-én szintén Uccleből, az I.N. 149.320 jelzetű 

levelében azt írja Roesslernek, hogy ő úgy karcol, mintha fizetnének érte. De ez 

                                            
527 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél.  
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tévedésnek tűnik. RICHTER,
528

 akitől óvták, azt a benyomást kelti, mintha a karcokat ugyan 

szeretné, de fizetni nem. 

 I.N. 149.225 jelzetű, Brüsszelben 1913. október 3-án kelt levelében újra arra kéri 

Roesslert, hogy adjon el annyit, amennyit csak tud, mert neki semmi pénze sincs. Már 

dolgozni sem tud, mert nincs papírja, nincs asztala, nincs ceruzája, egyszóval semmije 

sincs, és a vörösrézről már nem is szól. 

 Az Uccleből 1914. január 7-én írt levelében (I.N. 149.280) tudatja Roesslerrel, 

hogy ma megkérte DANILOWATZ
529

 barátja, hogy a nála lévő eladásra szánt Divéky 

karcokat a Secessionban kiállíthassa. Gondoskodik a keretezésről és más egyebekről is. 

„Szép, ugye?” – kérdezi Divéky. 

 Uccle, 1914. március 26. keltezésű, I.N. 149.276 jelzetű levelében leírtak azt 

mutatják, hogy Divéky tele volt új ötletekkel. Néhány egészen nagy karcot, és a lehető 

legnagyobb méretű fekete-fehér litográfiát szeretné elkészíteni. Csak figurális 

kompozíciókra gondol. Meglátása szerint eddig kevés dolgot készített, ami csak anyag és 

pénz kérdése volt, ám mivel most megengedheti magának a rezet, a követ, a linóleumot, a 

fát és a nyomdászt, mindent elkészít majd, csak türelem és elszántság kell ahhoz, hogy 

kivárja az ideális állapotot. 

 1914. április 12-én írta Uccleből az I.N. 149.275 jelzetű levelében, hogy nem, 

mintha katolikussá
530

 akarna válni, de szeretné megmetszeni a bibliát. Mecénásának az a 

véleménye, hogy először könyvformában fametszetekkel adja ki, előkészítve ezzel a talajt 

a karc-ciklusok számára. Mecénása már vizsgálja a lehetőségeket, néhány emberrel 

tárgyal, kiadókat keres, érdeklődik. Véleménye szerint – és Divéky szerint ő jól ismeri a 

körülményeket – a dolog megvalósítható. Megtudjuk, hogy Divéky ezt követően a karc-

sorozattal kíván foglalkozni, terve szerint ez 20-25 lap lesz, hozzávetőleg 45×55-ös 

méretben.  

 1917. június 19-én az I.N. 149.252 jelzetű levelében Purkersdorfból írja Divéky, 

hogy litográfiákat, karcokat és fametszeteket, „valóságos tengerészeti grafikát” szeretne 

készíteni. Ismeretei szerint tengerészeti grafika nem létezik még, vagy nem igazán jelentős 

formában. Ez bizonyos mértékben a jövő zenéje, de – mint írja – „legalább zene”. 

                                            
528 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
529 DANILOWATZ, Josef (1877–1945) osztrák festő és grafikus.  

(Vö. https://bit.ly/2SRw7De – letöltés dátuma: 2019. március 20.)  
530 Katolikus: a keresztségben katolikusnak keresztelték. 

https://bit.ly/2SRw7De
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 1924. október 15-én kelt, Betlisből írt levelében (I.N. 149.168) jegyzi le azt 

véleményét, hogy „karcokkal illusztrálni nemesebb, mint átnyomással, annak nem szép a 

szemcséje”. 

 Leveleiben az elmúlt tíz évben az karcolás technikájáról alig-alig írt valamit, míg 

aztán a Betlisből 1928. június 25-én írt, az I.N. 149.310 jelzetű levelében olvasható, hogy 

hosszú idő után ismét elkezdett komolyan foglalkozni a karccal, és örömére szolgál, hogy 

tiszteletre méltó élőrelépést állapított meg. Ennek eredményeként történhetett, hogy mint 

Betlisből 1929. április 1-jén az I.N. 149.287 jelzetű levélben leírja, színes rézkarcot is 

készít majd GALL úrnak
531

 – ezt technikai kérdésnek találja, de mint írja, számára a 

tematikus kérdések a fontosak. 

Ez volt az utolsó, amit Divéky József a rézkarcolásról írt. Nem tudjuk, hogy teljesen 

felhagyott-e e technika gyakorlásával, vagy csak nem írt róla többé Arthur Roesslernek. Az 

is lehetséges, hogy az erre vonatkozó írását tartalmazó levél nem került az általunk kutatott 

gyűjteménybe.  

 

8.2.2.2  Fametszetszet 

 

Divéky József Magyarországon a fametszettel illusztrált könyvei által vált ismertté és 

elismertté. Arthur Roesslerhez írt leveleiben az alábbaik szerint nyilatkozik a fametszetszés 

technikájához fűződő kapcsolatáról.  

 A Brüsszelből, 1912. november 17-én írt, I.N. 149.210 jelzetű levelében ejt első 

alkalommal szót arról, hogy fametszéssel illusztrál könyvet. Megtudjuk, hogy kilátásban 

van valami Scheffelttől,
532

 OPITZ,
533

 talán fametszetekkel. Georg MÜLLER
534

 is keres 

valamit számára. Remélte, hogy mindezzel néhány év alatt annyira előrehalad, illetve 

annyi tartaléka lesz, hogy megteheti majd azt, hogy elsősorban a rézkarccal foglalkozzon.  

 Uccleből, 1913. február 24-én (I.N. 149.196 jelzetű levél) írja, hogy pillanatnyilag 

nagyon érdekli a [rézmetszés] technika, szívesen vásárolna majd egy kis kézinyomtatót, 

hogy maga készíthesse a próbanyomatokat. Régen vágyik arra, hogy kézműves módon 

                                            
531 GALL úr: csaknem biztosra vehetően azonos Hermann Gall-lal, a Halm und Goldmann cég tulajdonosával, 

az egykori tulajdonos, Sigmund Goldmann vejével. (Vö. DOMANOVA, Stefania, HUPFER, Georg, 

„Arisierung“ am Beispiel der Firmen Halm & Goldmann und Verlag Neuer Graphik (Würthle & Sohn 

Nachf. ; 

 online: https://bit.ly/2ZfN8Jn – letöltés dátuma: 2018. december 2.) 
532 Scheffelt: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
533 OPITZ: vélhetőleg Opitz, Martin (1597–1639) német költőnek, a barokk költészet-elmélet tudósának egyik 

munkájának kiadását tervezhették. Nem találtunk forrást arra vonatkozóan, hogy bármi is megjelent volna a 

kiadónál Opitztól. 
534 MÜLLER, Georg (1877–1917) müncheni kiadó. 

 (Vö. https://bit.ly/2JXFyy6 – letöltés dátuma: 2019. január 4.) 

https://bit.ly/2ZfN8Jn
https://bit.ly/2JXFyy6
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sokszorosítson, megítélése szerint ez inkább a rézkarc, mint a fametszés technikáját 

kívánja. Később a fametszettel is foglalkozna, de inkább a luxus, a változatosság kedvéért. 

„Röviden: immár teljes egészében a grafikának szeretném szentelni magamat.“ 

 Uccle, 1913. május 17-én (I.N. 149.179 jelzetű levél) Divéky közli Roesslerrel, 

hogy mellékeli az első három [fametszetes] lap nyers nyomatát, amelyek csaknem készen 

vannak. Csupán apró változtatásokat kell végeznie a sziklában, a vitorlán és a 

fametszésben, és akkor már készen lesznek. 

 Uccleből írt 1914. április 12-én (I.N.149.275 jelzetű levél) arról a nagyszabású 

tervéről, hogy szeretné megmetszeni a bibliát. Mecénásának
535

 az a véleménye, hogy 

először fametszetekkel, könyvformában adja ki, előkészítve ezzel a talajt a karc-ciklusok 

számára. 

 1916. szeptember 9-én a katonaságtól, Laibachból írja (I.N. 149.158 jelzetű levél), 

hogy egy Tevannak készülő fametszetes könyv miatt vonult vissza. 

 Az I.N. 149.252 jelzetű, Purkersdorfban, 1917. június 19-én írt levelében tudja 

Divéky Roesslerrel, hogy Pulába készül, és azt a sok új dolgot, amit majd ott lát és 

tanulmányoz, elsősorban a grafikában szeretné “kitombolni”. Litográfiákat, karcokat és 

fametszeteket, „valóságos tengerészeti grafikát” szeretne készíteni. 

 Divéky Peuerbachból írja 1918. december 27-én az I.N. 149.204 jelzetű levelét, 

amelyben egy listát közöl azokról a műveiről, amelyek egy publikációban felhasználhatóak 

volnának: 33 ex libris, amelyek között 3 fametszet, 14 rézkarc, 13 klisé és 3 litográfia 

található. 

 1923. december 28-án Betlisből írja Divéky az I.N. 149.162 jelzetű levelében, hogy 

többek között egy Landesliederbuchot
536

 (´Az ország daloskönyve`) illusztrál 

fametszetekkel. 

 Betlisből, 1924. február 12-én az I.N. 149.253 jelzetű levelében írja Divéky 

Roesslernek, hogy mellékel egy könyvecskét néhány fametszettel. Részben 

megvesztegetésnek szánja, hogy Roessler cserébe néhány címet küldjön neki, részben 

pedig, hogy művészi életjelet adjon magáról. Feltételezhetően az éppen elkészült Mittag. 

Lautenlieder című könyvről esik szó. 

                                            
535 Mecénása: VAN HEEREWEGE – személyéről nem sikerült több információhoz jutnunk. 
536 Landesliederbuch: vélhetőleg a következő könyvről írt Divéky: ROELLI, Hans, Mittag. Lautenlieder. Zürich, 

Orell Füssli, [1924]., 54 p. 
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 Az 1924. március 11-én Betlisben íródott I.N. 149.306 jelzetű levélben olvasható, 

hogy Divéky örül annak, hogy Roessler ismét életjelet adott magáról, meglepte és 

megörvendeztette Divékyt Roessler levele. Duplán örül a fametszetei elismerésének.  

 1924. június 22-én feltehetően Betlisből írja Divéky az I.N. 149.216 jelzetű levelét, 

amelyben arról számol be Roesslernek, hogy leginkább a fametszet technikáját szeretné 

ismét ápolni. Mint megtudjuk, az Orell Füssli már „megmozdult”, de ez neki nem 

elegendő. Az utóbbi időben öt fametszetet készített, és leírja Roesslernek, hogy van egy 

nagy halom, folyóiratban még meg nem jelent fametszete. Három és fél magyar könyv, 

összesen kb. 40 fametszettel, és Mautner könyve (Steirische Volkslieder)
537

 kb. 17 

vignettával fában, valamint az új, fent említett öt metszet. 

 Az I.N. 149.166 jelzetű, 1924. augusztus 6-án Betlisben írt levelében Divéky arról 

tudatja Roesslert, hogy megállapodott ROSENBAUMmal
538

 könyvenként 5 millióban, eredeti 

fametszetekkel. 

 Majd 1924. szeptember 1-jén ugyancsak Betlisből az I.N. 149.167 jelzetű levelében 

azt írja a grafikus, hogy Rosenbaummal egy fametszetes könyv elkészítéséről tárgyal.  

 Betlisben, 1924. augusztus 17-én íródott az I.N. 149.254 jelzetű levél, amelyben 

Divéky arról értesíti Roesslert, hogy megkapta Tevantól az illusztrációk nyomatait, és 

valamennyi fametszetét, ami 31 illusztrációt jelent. Igyekszik Roesslernek valamennyit 

elküldeni: 14 illusztráció (laponként 2) gróf Gvadányi, Dorottya című vidám 

hőskölteményéhez, új kiadás Tevannál,
539

 tizenkét illusztráció a Peleskei nótáriushoz, 

Tevan új kiadásában, valamint szintén Tevan új kiadása, Fazekas Lúdas Matyi című 

könyvéhez, három álló lap. Vignettákat is mellékel hozzá, amelyek a Peleskei nótáriushoz 

készültek, és olyanokat, amelyek a „Mautner Steir. Volkslied”-et
540

 díszítik. Három 

illusztráció a Festspiel Froschauer-hez, Orell Füssli, Zürich,
541

 és a Turmbau zu Babel-t 

(´Bábel tornyának építése`), valamint WÄRNDORFER,
542

 HAMMER,
543

 SCHMALE
544

 és a saját 

                                            
537 MAUTNER, Konrad (Hrsg.), Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute. Mit 

Holzschnitten v. Josef von Diveky. Wien, Staehelin und Lauenstein, [1918], XXI, 412 S. 

  (Forrás: KVK - Karlsruher Virtueller Katalog, leöltve: 2019. január 20.) 
538 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
539 GVADÁNYI: Dorottya a Tevan kiadónál: Divéky több tévedést is elkövethetett, mert mint tudjuk, a 

Dorottya szerzője CSOKONAI Vitéz Mihály, valamint ismereteink szerint Tevan nem adta ki a Dorottyát. 

Külön kutatás tárgyát képezhetné, hogy Tevan rendelésére készítette-e Divéky az illusztrációkat? 

Feltételezhetően ezek a lapok azonosak azokkal a munkákkal, amelyek Hungaria Nyomdánál 1943-ban, a 

Hungária-könyvek. 10. köteteként megjelent művet díszítik. 
540 MAUTNER, ld. I.N. 149.216 jelzetű ([Betlis?], 1924. június 22.) levél.  
541 Christoph FROSCHAUER, Truckerherr in der wytberühmten Stadt Zürich: ein schön Festspiel gespielt zur 

Einweihung des nüwen Hauses der löbl. Kunstanstalt und Truckerey Orell Fuessli an der Ägertenstrasse. 

Zürich, [Orell Füssli], 1924. 
542 WÄRNDORFER: ld. I.N. 149.193 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 26.) levél. 
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maga számára készített ex libriseket. Mint írja, azért küld csak fametszeteket, mert 

szívesen lépne kapcsolatba német kiadókkal, és ehhez a DK&Dek-ben [Deutsche Kunst 

und Dekoration
545

] szívesen jelenne meg, mint fametszet-illusztrátor. Litográfiákat küld 

majd Roesslernek az új bécsi művészeti lap
546

 számára, de mivel nincs még mindenről 

nyomata, egyenlőre csak a fametszeteket küldi. 

 Zürichben, 1924. december 10-én írta Divéky az I.N. 149.325 jelzetű levelét, 

amelyben afelől érdeklődik Roesslertől, hogy mi történik az Avalunnál? Volna-e egy szép 

fametszetes megbízása számára?  

 Leírja a törekvését: 1.) fametszetes illusztrációkkal ismertté válni és 2.) gáláns 

karcokkal és litográfiákkal a Heinz MORS
547

 által a pálya szélére sodort BAYROS
548

 

szerepét továbbjátszani, csak jobban és művésziebben. Divéky mindkét ügyben szeretné 

Roessler véleményét hallani és támogatását élvezni.  

 Hosszabb szünet után, 1928. szeptember 3-án Betlisből, az I.N. 149.290 jelzetű 

levelében Divéky ismét a fametszet készítéséről, annak nehézségeiről ír. 

 Mentegetőzik, hogy a Lindenhof fametszet még csak félig van készen, nem tudja 

még küldeni. Azzal indokolja, hogy elsőként ott kell helyt állnia, ahonnan „közvetlenül“ 

jön a pénz, és számára ez a hely az Orell Füssli - még ha kevesebb is ez, mint amit 

„közvetve” keres. „Hic áru - hic pénz”. A Lindenhofhoz hasonló fametszet elkészítése 

esetében, beleértve a tanulmányokat is, a fára vitelhez és a metszéshez három hétre van 

szüksége, amennyiben azt folyamatosan csinálhatja. Az ő metszési módja mellett, („à la 

Froschauer”
549

) minden egyes mozdulatnak ülnie kell, nem lehetnek véletlenek. Ha 

mindezért 500 frankot kérne, az túl sok volna, de a megélhetésének szükségletéhez még 

mindig alig volna megfizetve, hiszen ahhoz havi 1.200 frankot kell keresnie. Meglátása 

szerint csak olyan módon lehet nagyobb méretű fametszetekkel valamit kezdeni, ha a 

nyomatokat adják el. Elképzelése szerint 100 nyomat készíthető, darabonként 20 frankért 

                                                                                                                                    
543 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
544 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
545 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
546 Új bécsi művészeti folyóirat: nem találtunk forrást ezidőből egy új lap alapítására vonatkozóan. 
547 MORS, Heinz: nem sikerült azonosítani a személyt, és kideríteni a történetet. 
548 BAYROS, Franz von (1866-1924), osztrák grafikus, illusztrátor, festő. 

 (Vö. https://bit.ly/32WJwhN – letöltés dátuma: 2018. szeptember 14.) 
549 FROSCHAUER, Christoph (~1490–1564) bajor származású nyomdász, 1515-ben ment Augburgból 

Zürichbe, Hans Rüegger nyomdájába. A mester halála után feleségül vette az özvegyet, így vitte tovább a 

nyomdát. Életében hozzávetőleg 700 művet adott ki, melyek közül a legismertebb talán a 1531-ben kiadott 

biblia-fordítás, a Zürcher Bibelübersetzug. 1546-ban kiadta HONTERUS János Rudimenta Cosmographica 

című, e korban Európa-szerte népszerű munkáját. Ezt a nyomdát tekintik a mai zürichi Orell Füssli nyomda 

ősének. 

(Vö. https://bit.ly/2OqeE6j, https://bit.ly/2JY8vtv, https://bit.ly/2Mnbwp1 – letöltés dátuma: 2018. 

szeptember 14.) 

https://bit.ly/32WJwhN
https://bit.ly/2OqeE6j
https://bit.ly/2JY8vtv
https://bit.ly/2Mnbwp1
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adni a kereskedőnek, aki aztán 35–0 frankért adná tovább. Így az ő haszna is 2.000 frankra 

rúghatna. Kisebb méretű illusztrációk esetében ezt lényegesen jobbnak találja. (Egy 

Froschauer méretű
550

 dúcot jól lehet 150 frankért készíteni.) Ha a kiadó megveszi azokat a 

dúcot, jól kereshet vele, mert készpénzért olcsóbban kaphatja meg, és annyi nyomatot 

készíthet, amennyit csak képes eladni. Megtudjuk, hogy WEIXELGÄRTNER
551

 a nála 

szokásos áron kapta Divéky Józseftől a dúcokat, de ha egy egész mappát rendelne, akkor 

dúconként 1.000 schillinget kellene a grafikusnak kapnia, hogy belátható időn belül el 

tudja azt készíteni. Leírja, hogy kitalált egy módszert, amivel az előmunkálatokat fel tudja 

gyorsítani: a módszerrel az eredetit oly módon tudja kidolgozni, hogy képes azt egyenesen 

a fára másolni. Mint írja, minderről azért ír Roesslernek, hogy éreztesse vele a kiadók 

iránti rajongását. Ismerteti jelenlegi anyagi helyzetét, miszerint fél napra hatszáz frankot 

kap az Orell Füsslitől, amiből 300 frank megy a régi tartozásokra és kétszáz az újakra, így 

száz marad. 1.200 frankra van szüksége a két háztartás fenntartására, tehát a másik fél 

napon 1.100-at kell keresnie – ez megy, de görcsösen.  

 1928. november 2-án Betlisben íródott az I.N. 149.293 jelzetű levél, amelyben 

Divéky leírja Roesslernek, hogy talált két fejet, amelyeket szívesen meg-

metszene.Természetesen nem megbízásból, pusztán örömből. Szeretne készíteni egy 

önarcképet is, meg még sok mást, de mikor? Nincs ideje, mert az idő pénz. Pénzt kell 

keresnie, bár egy egész évet kitöltő fametszet-programja volna. A fametszeteket nem a 

pénzkeresés miatt készíti, hanem belső kényszerből. Ezzel kapcsolatban nem gondol az 

értékesíthetőségre, a honoráriumra, egyebekre. Számára ez a művészi munka alapfeltétele, 

ameddig azon dolgozik. Amint aztán kész, kihúnyt az érdeklődése iránta, akkor a fadúc 

eladható áruvá válik. 

 1928. november 11-én Betlisből, az I.N. 149.295 jelzetű levélben Divéky tudatja 

Roesslerrel, hogy a fákat [fametszeteket?] illető kritikája nagyon felemelő számára, mint 

azt már írta is. 

 Zürichből írta 1929. január 3-án az I.N. 149.319 jelzetű levelében Divéky, hogy 

ebben a hónapban DE PRATER (sic!)
552

 nagyobb, fametszetes portréját készíti, az ötvenedik  

születésnapjára szánja, amire nagyobb „felhajtást csapnak”. A fejet csodálatosan 

                                            
550 Nem lehet tudni, mekkorák voltak ezek a lapok. Az tudott, hogy a bőséges mennyiségű illusztrációval 

díszített Zürcher Bibelübersetzug fólió méretű volt - de nem tudjuk ennek a méretét. Egy fólió, azaz az ívrét 

mérete attól függ, mekkora annak az ívnek a nagysága, amelyből egyszeri hajtogatás útján képezik a fóliót, 

és ebben a korban  a kézzel merített papírívek mérete eltérő volt. 
551 WEIXELGÄRTNER nem bizonyítottan, de feltételezhetően azonos Arpad Weixlgärtner (1872-1961) osztrák 

művészettörténésszel, aki a levél keletkezésének időpontjában a bécsi Kunsthistorisches Museum kusztosza 

volt. (Vö. https://bit.ly/2MnABQP – letöltés dátuma: 2018. december 14.) 
552 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2MnABQP
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érdekesnek találja, szerinte minden publikációban jól mutat majd. Időközben már 

tavaszodik, hozzá lehet fognia a tervezett táj-fametszetekhez is. 

 Az I.N. 149.301 jelzetű, 1929. január 15-én Zürichből írt levelében tudatja Divéky 

Roesslerrel, miszerint azt az ötletet dédelgeti, hogy készít egy fametszetes naptárt. Roessler 

beszélt neki egykor Halm & Goldm[ann]-ról,
553

 ha nem ő, akkor esetleg az az ember, aki 

Divékyt alkalmazni akarta, vagy Rosenbaum, vagy másvalaki adhatná ki. 

 1929. február 5-én írja Divéky az I.N. 149.317 jelzetű levelében Betlisből, hogy 

régóta érik a fejében egy fametszetsorozat ötlete, „A szegély Lázárus életének valóságos 

leírása a bölcsőtől a sírig”. Lázárus élettörténete a szegény ördög típusának története, aki 

„szar“ környezetbe született, ott nőtt fel, és soha nem lábalt ki belőle. Megházasodik, 

gyerekei születnek, meghal és eltemetik. Talán ha egyszer megérintette a szerencse –

modern, mai, valóságos módon. Hozzávetőleg tíz–tizenöt fametszet lehetne. Az új ciklus-

ötletei nem mappák esztétáknak és ínyenceknek, akik korlátozott példányszámot akarnak, 

japán[papír]on, minden szokásos finomsággal. Divéky számára maga az ötlet annyira 

általánosnak tűnik, hogy okvetlenül a szélesebb tömeghez kell szólnia. A „Glosszák“ 

esetében éppen így van ez. Emiatt szeretne eltekinteni a drága kézinyomtatástól, de 

megtartani a minőséget. A Lázárusnál éppen így. Divéky érdeklődik Roesslertől, hogy fel 

lehetne-e hívni erre a Buchgemeinschaft figyelmét? Talán abban a formában, hogy 

tagjaiknak könyv helyett ugyanazon az áron egy mappát adnának, vagy úgy, hogy a 

tagokat prospektusokkal előjegyzésre szólítják fel. Divékynek végül is bármelyik kiadó 

megfelelne, amelyik nem akar ebből bibliofil ritkaságot csinálni, mert szerinte az 

ilyesminek az emberek között van a helye. A (Buchgemeinsch[aft] esetében) a nyomtatás 

sokkal kevesebbe kerül, mint egy könyvé, és amennyiben a tagoknak 3 márkáért adják, és 

a kiadó Divékynek ennek csak egy töredékét fizeti tiszteletdíjként, az is elég tetemes 

összeget tesz ki. A tagok talán kifejezetten örülnének is valami ilyesminek, mint 

változatosságnak, vagy mint meglepetésnek. Arra kéri Roesslert, hogy mindkét ötletről írja 

meg neki a véleményét, nem hiszi, hogy azok olyan agyamentek volnának.  

 

 

 

                                            
553 Halm & Goldmann: ld. I.N. 1492.93 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 
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 1929. március 3-án Betlisből írja Divéky az I.N. 149.288 jelzetű levelét, amelyben 

tudatja Roesslerrel, hogy a Holzschnitt
554

 januári számában Magyarország
555

 különszámot 

jelentetett meg. A különszámban Divéky tudomása nélkül megjelent néhány fametszete, 

szerinte részben helytelen adatokkal. Mint írja, helyesbítést kért a laptól, és egyben egy 

különszámot javasolt, amely szövegének megírására Roesslert ajánlotta. 

 1929. április 1-jén Betlisben írja Divéky az I.N. 149.287 jelzetű levelét.  

 A levél első soraiból arra következtethetünk, hogy válasz Roessler azon levelére, 

amelyben a művészeti író a fametszet eladhatatlanságról írhatott, ugyanis Divéky arra 

panaszkodik Roesslernek, hogy „[…] levele az első pillanatban deprimált. Mégpedig 

azért, mert ilyen csodálatos technikát […], mint a fametszetet és a litográfiát nem lehet 

érvényesíteni.“ Majd leírja, hogy ennek okát abban látja, hogy a vásárlók nem örömükből 

vásárolnak, hanem azt veszik, ami nekik „drágának és nehéznek tűnik“, és „nem a 

művészet miatt, hanem a hivalkodás kedvéért“. 

 A továbbiakban a művész soproni éveiben készített néhány ex libriséről, és a 

soproni helyi lapokban publikált kisméretű illusztrációiról vannak csak ismereteink. 

Jelentős fametszetes munkájáról nincs tudomásunk. 

 

8.2.2.3  Litográfia 

 

 Az 1912. március 10-én Zürichből írt I.N. 149. jelzetű levelében számol be Divéky 

arról, hogy itt [Zürich] négy hónapig egy litográfiában dolgozott. Mellékelve ajándékba 

küld Roesslernek öt litográfiát, ebből tudható, hogy mely munkákat készítette már el 

ekkorra: Dr. HEGAR
556

 [portréja], egy énekes portréja, puttók lírával, a régi Zürich, és a 

Vasraktár. 

 Brüsszelből írja Divéky 1912. szeptember 19-én a I.N. 149.228 jelzetű levelében, 

hogy karcok, litográfiák, fa- és linómetszetek színes tömege nyüzsög a fejében. Így megy 

ez két éve anélkül, hogy akár csak egy modellt is látott volna, vagy egy tanulmányt 

készíthetett volna. A litográfiák: az antwerpeni kikötő. Fa- és linóleum kompozíciók: 

                                            
554 Der Holzschnitt, Monatsschrift zur Pflege und Förderung des Holzschnitts. Stuttgart, Körner, 1(1925), 

Aug. - 8(1932).  
555 Der Holzschnitt, Ungarn, 5(1929), 42. sz., 3. p. írnak Divékyről, a 4-5. oldalon összesen 3 fametszetet 

közöltek, csak egyiknél szerepelt képaláírás. Ezek részletek a Teván kiadónál Békéscsabán 1918-ban 

megjelent GVADÁNYI József, Egy falusi nótárius utazása című munkából. A cikk írója elismerte Divéky 

metszési virtuozitását, de megjegyez, hogy a mellékelt lapok kevésbé sikerültek, és sajnálatos, hogy 1918 

(sic!) óta, mióta Divéky áttette fő lakhelyét Svájcba, keveset hallani róla. [Külön köszönet a Deutsche 

Nationalbibliothek lipcsei könyvtára könyvtárosának, Kerstin Schwarznak, aki a szerzői jogi előírások 

miatt másolatot nem készíthetett, de begépelte és elküldte számomra a cikket.] 
556 HEGAR, Friedrich (1841-1927), svájci zeneszerző, karmester portréja.  

(Vö. https://bit.ly/2On2MBX – letöltve: 2019. március 5.) 

https://bit.ly/2On2MBX
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virágok, gyümölcsök, állatok, és „tisztán ideális anyagok“. Mindezt maga előtt látja, de 

pénz hiányában nem tudja megcsinálni. 

 Az 1914. március 26-án Uccle-ben íródott I.N. 149.277 jelzetű levélből tudjuk meg, 

hogy tele van új ötlettel, néhány egészen nagy karcot, és a lehető legnagyobb méretű 

fekete-fehér litográfiát szeretné elkészíteni. Csak figurális kompozíciókat. Meglátása 

szerint eddig kevés dolgot készített, aminek az oka csak az anyag és pénz kérdése volt, ám 

mivel most megengedheti magának a rezet, a követ, a linóleumot, a fát és a nyomdászt, 

mindent elkészít majd - csak tür elem és elszántság kell ahhoz, hogy kivárja az ideális 

állapotot. 

 Laibachból
557

 írja Divéky 1916. június 11-én az I.N. 149.198 jelzetű levelében, 

hogy a Kriegsgraphik-kiállítás plakátjának méretéhez és stílusához hasonló szénrajzaiból 

talán egy litó-mappa is készülhetne, és ha készen van, elviszi Schrollhoz.
558

 

 Feltételezhetően 1917. március 15-én Purkersdorfban írja Divéky az I.N. 149.209 

jelzetű levelét, amelyben arról számol be, hogy jelenleg néhány litó plakáton dolgozik, és 

különböző magyar kiadók számára két-három könyvön. 

 Feltételezésünk szerint ugyancsak Purkersdorban íródott 1917. április 7-én az I.N. 

149.224 jelzetű levél, amelyben Divéky tudatja Roesslerrel, hogy ROSENBAUMnál
559

 két 

plakátot litografál a következő háborús kölcsön számára. 

 Ugyancsak Purkersdorfban keletkezett, feltélezhetően 1917-ben, június 19-én, az 

I.N. 149.252 jelzetű levél, amelyben Divéky azt írja Roesslernek, hogy várja a beosztását 

Pulára,
560

 ahol a háború végéig szeretne maradna, és az elvesztett időt kétszeres munkával 

behozni. Azt a sok új dolgot, amit ott lát és tanulmányoz majd, elsősorban a grafikában 

szeretné “kitombolni”. Litográfiákat, karcokat és fametszeteket, „valóságos tengerészeti 

grafikát” szeretne készíteni. Azt kérdezi Roesslertől, hogy olvasta-e talán a Tagblatt-ban a 

KPQ [Kriegspressequartier, azaz Sajtóhadiszállás] zürichi kiállításának recenziójában,
561

 

hogy sikeresen állította ki a Roessler által már ismert litográfiákat? Bár ezek a munkák 

nem jöttek igazán teljes szívéből, mert ahhoz, hogy valóban teljesítsen, nyugalomra van 

szüksége. 

 Peuerbachból, 1918. december 27-én az I.N. 149.204 jelzetű levelében Divéky 

harminchárom ex librist felsoroló listát küld Roesslernek azokról a lapokról, amelyeket 

                                            
557 Laibach Szlovénia fővárosának Ljubjanának német neve. 
558 SCHROLL, Anton (1854-1919), bécsi, művészeti könyvekre szakosodott könyvkereskedő és kiadó.  

(Vö. https://bit.ly/2OpcVxO - letöltve: 2017. szeptember 4.) 
559 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
560 Pula: Horvátországban, az Isztriai-félszigeten fekvő tengerparti település. 
561 Tagblattban a zürichi kiállítás recenzióját nem sikerült megtalálnunk. 

https://bit.ly/2OpcVxO
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alkalmasnak talál egy publikáció mellékletének. A lapok közt három fametszet, tizennégy 

rézkarc, tizenhárom klisé és három litográfia található. Tudatja Roesslerrel, hogy a 

megbeszélt litográfia tervét is elhozza majd neki, de jelenleg az utóbbi hetek erőteljes 

munkáit piheni ki. 

 1923. november 6-án Zürichben vagy Betlisben íródhatott az I.N. 149.161 jelzetű 

levél, amelyből megtudjuk, hogy Divéky éppen egy nagy litográfián dolgozik. A címe 

„Badende Frauen” (´Fürdőző nők`), három akt. Divéky közlése szerint valami újat próbál 

ki ezzel, és számos más is előkészületben van. 

 1924. március 11-én feltehetőleg Betlisből írta Divéky az I.N. 149.306 jelzetű 

levelét, amelyben afeletti örömét fejezi ki, hogy Roessler ismét életjelet adott magáról. 

Meglepte és megörvendeztette Divékyt a levél. Duplán örül a fametszetei elismerésének. 

Közli Roesslerrel, hogy van még neki: 1.) ez a három
562

 2.) egy valamivel nagyobb lap, a 

„Turmbau”
563

 3.) egy karcolt lap, újévi lapként az O[rell] F[üssli]-nek készült, de írás 

nélkül, a címe „Wiedergeburt”
564

 4.) a „Turandot” litográfia, amit ismerhet már Roessler, 

5.) a nagy litó, a „Badende Frauen”
565

  és létezik erről egy egész jó klisé, 6.) „Susanne im 

Bade”,
566

 nagy litó, 3 éves, de jó.  

Ez azt dokumentálja, hogy Divéky már intentenzíven foglalkozott a litográfia 

technikájával.  

 Az 1924. június 22-én feltételezhetően Betlisben kelt I.N. 149.216 jelzetű levelében 

Divéky arról ír Roesslernek, hogy öreg barátnőjük, Miss LEVETUS
567

 talán 

megjelentethetne egy litográfíát, vagy ilyesmit a Studioban.
568

 Úgy hiszi, hogy 

Amerikában sikeres lehetne a litográfiákkal, így fontos volna találni valakit Angliában és 

Amerikában is, aki az ottani terjesztést átvenné. Azt kérdezi Roesslertől, hogy ismerne-e 

valakit? 

 Feltételezhetően Betlisben, 1924-ben, augusztus 1-jén íródott az I.N. 149.165 

jelzetű levél, amelyben Divéky arról értesíti Roesslert, hogy az új litográfiáiról vannak 

végre nyomatai, amelyeket hamarosan elküld barátjának. Tudatja, hogy van egy nagyobb 

litója (Susanne im Bade, 1920), amiről tudna nyomatokat szerezni. Készülőben van egy 

Judith, és készülőben van egy további litográfia is. A közeli napokban küld Roesslernek 

                                            
562 Ez a három: feltételezhetően azok a lapok, melyeket Roessler megdicsért. 
563 Turmbau (´Toronyépítés`) 
564 Wiedergeburt (´Újjászületés`) 
565 Badende Frauen (´Fürdőző nők`) 
566 Susanne im Bade (´Zsuzsanna a fürdőben`) 
567 LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
568 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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ajándékba egy kis gáláns litográfia-sorozatot, barátja véleményét kéri majd róla: szerinte 

két lap valóban jó, a további három mérsékelten. Talán ez is eladható. Mellékelve küld egy 

litografált lapot a lányáról. Schmale portréján dolgozik, ha készen van, azt is elküldi. Mint 

írja, az originál grafika ezen ágát is szeretné művelni, úgy látja, hogy rááll a keze.  

Örülne, ha barátja meglátogatná őket Betlisben, a legnagyobb kényelemben, egy korty jó 

bor mellett mindent alaposan meg tudnának beszélni, és készítene Roesslerről egy jó litó-

portrét. 

 A Betlisben, 1924. augusztus 17-én kelt I.N. 149.254 jelzetű levelében Divéky 

megírja Roesslernek, hogy litográfiákat küld majd hozzá az új bécsi művészet lap
569

 

számára, de mivel nincs még mindenről nyomata, egyenlőre csak a fametszeteket küldi el. 

A következő litográfiákat szánja Roesslernek: Turandot, Badende (´Fürdőzők`), egy még 

ismeretlen című további lapot, valamint néhány új karcolt vagy litografált ex librist. 

 1924. szeptember 1-jén Betlisből az I.N. 149.167 jelzetű levelében írja Divéky 

Roesslernek, hogy az originál grafikával lassan halad, mert sok kenyérkereső munkát, 

„kenyérművészetet“ kell folytatnia. Egy második lapon dolgozik, de nem jut a 

litografálásához. 

 Divéky 1924. december 10-én az I.N. 149.325 jelzetű levelében Zürichből megírja 

Roesslernek, hogy az Orell Füsslivel egy többéves szerződést kötött. Naponta 8-tól 12-ig 

gyári munkás lett, fix fizetéssel. Ezért Zürichbe költöztek, elhozatták a dolgaikat 

Peuerbachból, és a bútoraik is bármelyik nap megérkezhetnek Brüsszelből. Ezek az 

újdonságok. Szorgalmasan dolgozik, pillanatnyilag számos „gáláns” litográfián, ami 

szöveggel, könyvként bibliofil kiadásban jelenik majd meg. Eltekintve attól, hogy a képek 

jók lesznek, Divéky reméli, hogy „boltot” is csinál majd velük. Ebben a levélben írja le a 

hosszútávú törekvését: 1.) fametszetes illusztrációkkal ismertté válni és 2.) gáláns 

karcokkal és litográfiákkal a Heinz MORS
570

 által a pálya szélére sodort BAYROS
571

 

szerepét továbbjátszani, csak jobban és művésziebben. Divéky szeretné mindkét ügyben 

Roessler véleményét hallani és megkapni támogatását.  

 Zürichben, 1925. január 17-én kelt az I.N. 149.213 jelzetű levél, amelyből 

megtudjuk, hogy Divéky arra a döntésre jutott, hogy határozottan elkezd eredeti grafikákat 

a világra hozni. Éppen egy nagyobb méretű fametszeten dolgozik, aztán litográfiák 

                                            
569 Új bécsi művészeti folyóirat: nem találtunk forrást ezidőből egy új lap alapítására vonatkozóan. 
570 MORS, Heinz: nem sikerült azonosítani a személyt, és kideríteni a történetet. 
571 BAYROS, Franz von (1866-1924), osztrák grafikus, illusztrátor, festő. 

(Vö. https://bit.ly/32WJwhN – letöltve: 2018. szeptember 14.) 

https://bit.ly/32WJwhN
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következnek - de mindez hálátlan dolog, mert itt [Svájban] a kutya sem vásárol. Az 

illusztrációs megbízás ritka. 

 Zürichben, 1928. július 2-án írta az I.N. 149.309 jelzetű levelét Divéky 

Roesslernek. Az tűnik ki a levélből, hogy Roessler elvállalta Divéky menedzselését, és a 

grafikus azon töri a fejét, hogy mivel tudnának a nemzetközi grafikai életbe berobbanni. 

Úgy gondolja, hogy előbb fel kell deríteniük, hogy mi a legkelendőbb, és mi a legkevésbé 

kelendő a grafika területén. Tájékozódniuk kell arról, hogy mi iránt volna érdeklődés: talán 

egyes lapok, vagy mappák, milyen tartalommal, formaiak, irodalmiak, társadalmiak, 

filozófiaiak, fametszet, litó vagy karc? Szerinte kevesen vannak, akik valóban tudnak 

litografálni. Mert, ha SLEVOGT
572

 a kövön „össze-vissza fing“, az zseniális, de nincs 

litografálva, mert litografálni nem azt jelenti, hogy valamit valahogyan papír helyett kőre 

rajzolni, hanem, hogy az anyagból minden finomságot kihozni, azt uralni és 

maradéktalanul kihasználni, és annak nemcsak egyetlen különleges oldalát, egyetlen 

tulajdonságát használni. Ugyanígy van ez a karccal és a fametszettel is. Ma kevés művész 

tud úgy litografálni, mint KRIEHUBER
573

 [tudott]. Sokáig az újjáéledéséről beszéltek, az 

eredmény semmi. Talán ez lehetne a kiindulópont, Divéky tud litografálni, az O[rell] 

F[üssli]-nek van nyomtatója. A 90×140 cm-es méretig lehet elmenni. Divéky szerint nem a 

középosztály számára akarnak faldíszt és példányszámot nyomtatni, hanem megtalálni azt 

a 100-150 embert, aki ezt, mint teljesítményt és műalkotást értékelni tudja, és ezért akár 

200 márkát is kiadna.  

 Az 1929. március 20-án Betlisben kelt, I.N. 149.315 jelzetű levelében Divéky közli 

Roeslerrel, hogy végre el tudja küldeni a tervezett litografált mappa első lapját. Ezt ő már 

korábban elkészítette, de a nyomász elhanyagolta a munkát. A lapot sokkal jobbnak találja, 

mint amit a mappa ötletének régi skiccei mutattak. Elkezdi a második lapot is, hogy 

mihamarabb küldhesse azt is. 

 Betlisben, 1932. június 13-án kelt az I.N. 149.307 jelzetű levél, amelyben Divéky 

amiatt mentegeti magát, hogy már „az örökkévalóság óta” szeretné megköszönni Roessler 

lapját, de arra várt, hogy valami örvendeteset tudjon közölni. De az idő vacak, és a reklám 

is keveset hoz, így arra jutott, hogy ismét a művészettel próbálkozik. Egy barátra lelt 

Weesenben, aki lehetővé tette számára, hogy két mappát litografáljon, illetve fába 

metsszen, és ki is nyomtattathassa – mert ez egy rendes összegbe kerül. Egy bizonyos 

                                            
572 SLEVOGT, Max (1868–1932) német festő, grafikus, illusztrátor.  

(Vö. https://bit.ly/2MnJ5aq – letöltve: 2019. február 14.) 
573 KRIEHUBER, Friedrich (1800–1876) osztrák festő, litográfus.  

(Vö. https://bit.ly/3177mG5 – letöltve: 2019. február 14.) 

https://bit.ly/2MnJ5aq
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pontig ennek a két mappának akár a csekély sikerétől is függ egy rég megálmodott további 

mappa megvalósításának lehetősége: szeretne egy 15 lapból álló passiót litografálni és 

kiadni. Szerinte ez hatalmas mennyiségű pénzbe kerülne. Kíváncsian várja Roessler 

véleményét a mappákról, szerinte ezek művészileg jelentős előrelépést mutatnak. 

Elköszönésül leírja azt a reményét, hogy egy hónap múlva elkezdheti a passiót. A litók 

nyomtatás alatt állnak, a héten elkészülnek. 

 Ez volt az utolsó alkalom, hogy Divéky József az általunk ismert Roesslerhez írt 

levelei egyikében is a litografálással kapcsolatos terveiről vagy eredményeiről számol be. 

 

8.2.2.4  Divéky a saját művészeti tevékenységéről, és a körülményekről 

 

Divéky József 1912 és 1932 között keletkezett leveleiben ír Arthur Roesslernek művészi 

tevékenységéről, az általa használt művészeti technikákról, az egyes technikák 

alkalmazásával készített műveiről. A leveleiben említésre került és vizsgált három technika 

(rézkarc, fametszés és litográfia) mindegyike megjelenik már az 1912-ben írt levelekben is. 

A rézkarcról 1928-ban, a fametszésről 1929-ben, a litográfiáról 1932-ben ejt utoljára 

említést. Az utolsó levél, amelyben a művészek akkori lehetőségeiről, a művészeti élet 

gondjairól számol be Divéky, 1936. február 14-én Betlisben íródott. 

 1912. szeptember 19-én Brüsszelben keletkezett az I.N. 149.228 jelzetű levél, 

amelyben Divéky leírja, hogy úgy látja, amennyiben egy évig csak magának dolgozhatna, 

anyagilag egy életre biztosítva volna. Az a vágya, hogy egyszer szabadon dolgozhassék. 

Úgy hiszi, ha ez nem sikerül, akkor is előrébb léphet, de nem olyan mértékben, mintha 

kibontakozhatna, és azt a területet ápolhatná, ahová a természetes adottsága vonzza. Nála 

ez a grafika, amit eddig tulajdonképpen csak amatőrként gyakorolhatott, és sosem mint 

életcélt, annak ellenére, hogy mindig ennek irányba hajlott.  

 1912. október 30-án Brüsszelből írt I.N. 149.230 jelzetű levelében olvasható, hogy 

saját megítélése szerint neki a karctechnika legegyszerűbb alapelveiről sincs semmi 

fogalma. 

 Ezek után nem sokkal, 1912. október 31-én ugyancsak Brüsszelből, az I.N. 149.230 

jelzetű levelében arról ír, hogy egy képet szeretne festeni. „Nem festészetet csinálni, hanem 

egy óriási dekoratív dolgot; ahogy a fejemben van, 3×2 méter nagyságút.“ Hogy 

tulajdonképpen mit, azt nem tudja. Dekoratív pingálásról álmodik, valami mozgó káosz 

van a szeme előtt, amiből majd le kell bontania a lényeget, és lelket adnia a figuráknak. 

Elképzelése szerint életnagyságú figurák, temperával. 
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 Pár héttel később, 1912. november 17-én Brüsszelből, az I.N. 149.210 jelzetű 

levelében már azt írja, hogy a festészet vágyként néha felmerült benne, de már maga 

mögött hagyta – mert nem volt ez más, mint Sascha SCHNEIDER
574

 Nibelung-harca.  

 Alig néhány hónappal később, 1913. február 8-án az Uccleből írt az I.N. 149.229 

jelzetű levelében bejelenti, hogy nagyszerű ötlete támadt: karcolni fog. Ezt erősítik meg az 

ugyancsak Uccleből, 1913. február 15-én kelt I.N. 149.260 jelzetű levélben írottak, 

miszerint a karcolás annyi örömöt jelent számára, hogy legszívesebben az egész életét 

teljes egészében a karcolásnak szentelné. „Tehát én most karcoló leszek! Szent Sebestyén 

tekints le reám!“ - írta Divéky. 

 Az I.N. 149.196 jelzetű, Uccleben, 1913. február 24-én kelt levelében a következő 

kijelentést teszi: „Röviden: immár teljes egészében a grafikának szeretném szentelni 

magamat.“  

 Majd néhány héttel utóbb, 1913. március 7-én Uccleből az I.N. 149.261 jelzetű 

levelében viszont azt írja Divéky, hogy a karcoló dolga nem olyan egyszerű, mint 

amilyennek tűnik. Érezhetően pénzhiányban szenvedhet, mert arról ír, hogy bizonytalan 

abban, hogy hogyan szerzi be a következő lemezeket.  

 Két héttel később, 1913. március 22-én Uccleben kelt az I.N. 148.181 jelzetű levél, 

amiből megtudjuk, hogy egy karcolata már nyolc napja már készen van, de nincs ideje 

kinyomtattatni. Ugyanitt írja, miszerint pillanatnyilag nincs pénze lemezre, és nincs kitől 

ellopni sem, így most elkészíti az összes rajzot. Azt is tudatja Roesslerrel, hogy olyan sok 

örömöt jelent számára ez a munka, hogy szeretne a továbbiakban is így [karc] dolgozni. 

Ennek csak egy akadálya van, ez a pénz hiánya.  

 1913. május 5-én Uccleből írta az I.N. 149.180 jelzetű levelét, amelyben Divéky 

ismét anyagi nehézségeire hivatkozik. Nincs pénze, nincsenek lemezei; viszont 

megérkeznek a szülei, ami számára négy hét gondtalan munkát jelent, mert az apja 

kölcsönöz neki pénzt lemezekre. Reméli, hogy ebben a hónapban apja segítségével 

mindent el tud készíteni. További terveiről nem beszél, mert amíg nincs pénz a zsebében, 

addig azt úgysem tudja megvalósítani. 

 Az I.N. 149.322 jelzetű Uccleből 1913. június 16-án írt levélben olvashatjuk, hogy 

Divéky igényei alacsonyak: a munkához szükséges tőke, hogy valami újat csinálhasson, 

aminek talán ismét három hónapig örülhet. Nem kereskedő, legalábbis nem a saját javára. 

Örül a munkának, az azzal való küzdelemnek, amíg azzal meg nem birkózik. Ha kész, örül, 

                                            
574 SCHNEIDER, Sascha (1870-1927), német festő, szobrász. (Vö. STARCK, Christiane, Sascha Schneider: ein 

Künstler des deutschen Symbolismus. Marburg, Tectum, 2016.) 
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de már az újra gondol, ezért nem ragaszkodik a [eladási] számhoz, vagy egy összeghez. 

Nem kell neki több, mint, hogy megéljen, és dolgozni tudjon, az utóbbit lehetőleg gond 

nélkül. 

 Ugyancsak a pénztelenségéről panaszkodik az 1913. szeptember 16-án Uccleből írt 

I.N. 149.264 jelzetű levélben is, amiből megtudjuk, hogy addig kell várnia a nagybani 

kereskedelemmel, amíg legalább egy példányt el nem adott, mert pillanatnyilag nem tud 

tovább nyomtatni. 

 1913. október 3-án Uccleben kelt az I.N. 149.225 jelzetű levelében arra kéri 

Roesslert, hogy adjon el annyit, amennyit csak tud, mert neki semmi pénze sincs. Már 

dolgozni sem tud, mert nincs papírja, nincs asztala, nincs ceruzája, egyszóval semmije 

sincs, és a vörösrézről már nem is szól. Kenyéren és teán él. Neki ugyan mindig mindegy 

volt, hogy mit eszik, de most már a kenyér is hitelre van.  

 Az 1913. október 26-án Uccleből írt I.N. 149.269 jelzetű levelében arra 

panaszkodik, hogy ismét nagy anyagi bajban vannak. Élnek, de a továbbdolgozáshoz egy 

petákjuk sincs, miközben lehetősége volna különböző helyeken összesen húsz mappát 

bizományban elhelyezni, illetve gyűjtőknek elküldeni – ha a pénzhiány nem tenné ezt 

lehetetlenné. Az Akademischer Vereinnél a kiállítást le kellett mondania, mert nincs már 

nyomata, az acélozatlan lemezről nem lehet már nyomtatni, az eddigi nyomatok viszont 

vagy úton, vagy bizományban vannak. Keretre és szállításra sincs pénze. Gilhofer & 

Ranschburg
575

 három mappát kér, de nem tud adni. Sem a régi munkáit nem tudja 

értékesíteni, sem újakat nem tud készíteni. 

 A számtalan anyagi nehézségről beszámoló levél után az 1914. március 2-án 

Uccleben keltezett I.N. 149.277 jelzetű levelében Divéky arról ír, hogy talált Gentben egy 

amatőrt, illetve rajongót, aki felkereste és 500 frankot tett le az asztalára. Rajongója 

Divéky munkáinak az elképzelhető legteljesebb kollekcióját szeretné birtokolni, így 

minden várható munkájából rendelt, úgy a kész munkákat mint a fázisnyomatokat is. 

Divéky úgy érzi, hogy ezzel megváltozott a helyzete. Most kezdődik csak számára a 

munka: litókat és egyebeket is készít majd. Látja - írja Roesslernek – türelemmel és 

elszántsággal vitte már annyira, hogy nem kell litográfusok és könyvnyomdászok után 

futnia, hogy 10 frankért „megbízásokat” teljesítsen számukra.  

 Az 1914. március 26-án Uccleből írt I.N. 149.276 jelzetű levelél tartalma azt 

mutatja, hogy Divéky tele van új ötlettel. Néhány egészen nagy karcot, és a lehető 

                                            
575 Gilhofer & Ranschburg: ld. I.N. 149.267 jelzetű (Uccle, [1913]. október 7.) levél. 
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legnagyobb méretű fekete-fehér litográfiát szeretné elkészíteni, de csak figurális 

kompozíciókat. Meglátása szerint eddig kevés dolgot alkotott, ami csak anyag és pénz 

kérdése volt, ám mivel most megengedheti magának a rezet, a követ, a linóleumot, a fát és 

a nyomdászt, mindent elkészít majd - csak türelem és elszántság kell ahhoz, hogy kivárja 

az ideális állapotot. 

 1914. április 12-én írta Uccléből (I.N. 149.275 jelzetű levél), hogy nem kisebb 

munkát tervez, mint fába metszeni a Bibliát. 

 Az ezt követő nagy tervét évekkel később, feltehetőleg 1917-ben, június 19-én, 

Purkersdorfból, az I.N. 149.252 jelzetű levelében írta meg Roesslernek: tengerészeti 

grafikussá szeretne válni.  

 Szintén 1917-ben írhatta Purkesrdorfból, szeptember 2-án az I.N. 149.281 jelzetű 

levelét, amelyben azt kérdezi Roesslertől, hogy szerinte rá lehetne-e venni Lányit
576

 arra, 

hogy egy apró könyvecskét készítsen a könyvművészetről?  

 Feltételezhetően 1923. május 25-én írta Divéky az I.N. 149.163 jelzetű levelét, 

amelyben tudatja Roesslerrel, hogy talált egy embert, nevezzük kiadónak, Paul ALTHEER
577

 

Zürichben, aki ideiglenesen átveszi kizárólag az eredeti grafikáinak eladását. A külföldet is 

megcélozzák, ügynököket, kereskedőket, vagy magánszemélyeket keresnek. Anglia, 

Belgium, Hollandia, Dánia, és Svédország iránt érdeklődik, Romániában és 

Magyarországon van valakije. Azt kérdezi Roesslertől, hogy ismeri-e annyira 

Németországot, hogy magára vállalná az ottani terjesztést? Amerikát is szívesen bevonnák 

a terveikbe, ehhez talán emelnék a megjelentetett példányszámot. 

 Hosszabb szünet után, 1924. március 11-én Betlisben írta Divéky az I.N. 149.306 

jelzetű levelében, hogy szívesen belevetné magát ismét erőteljesebben az illusztrálásba. A 

fametszettel szeretné leginkább ismét foglalkozni. Pillanatnyilag az ex libris mappán kívül 

értékpapírt készít – a pénz miatt, amit elég érdekesnek talál, de nem jelent számára 

kihívást. 

 1924. augusztus 1-jén írta Betlisből Divéky az I.N. 149.165 jelzetű levelét, 

amelyben arról ír, hogy legszívesebben addig maradna Svájcban, amíg a grafikával olyan 

fokra jut, hogy meg tud élni belőle, aztán, úgy két-három év múlva visszamenne Bécsbe. 

Az a célja hogy elszakadhasson az alkalmazott grafikától, aminek a színvonala magas, de 

                                            
576 LÁNYI, Richard (1884–1942) bécsi születésű (szül. Löwy) magyar állampolgárságú bécsi könyvkereskedő 

és kiadó. 1917-től folytatott kiadói tevékenységet, az első kiadványa Egon Schiele 12 rajzot tartalmazó 

mappája volt. 1937-ig hozzávetőleg 60 munkát jelentetett meg. (Vö. HALL, Murray Gordon, 

Österreichische Verlagsgeschichte, online: https://bit.ly/2JWRJLo  – letöltve: 2017. március 23.) 
577 ALTHEER, Paul (1887–1959) svájci író, újságíró. Martin SALANDER álnéven is publikált.  

(Vö. https://bit.ly/2SR09qz – letöltve: 2018. szeptember 4.) 

https://bit.ly/2JWRJLo
https://bit.ly/2SR09qz
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művileg előállított, nem természetesen fejlődött. Barátjától, Schmalétól úgy értesült, hogy 

Bécsben 4-5 mill [ezer]-et fizetnek egy illusztrált könyvért, így még Svájcból is lehetne 

Bécs számára dolgozni. Fametszetet, és éppen úgy karcot is lehet a távolból készíteni. Arra 

kéri Roesslert, hogy szerezzen neki illusztrációs megbízásokat. Litográfiával is szívesen 

foglalkozna, mert úgy látja, hogy rááll a keze. Művészileg nagyon messze mutató céljai 

vannak, reméli, hogy ha nem is könnyen, de mégis elérheti azokat, mert megtanult 

komolyan dolgozni, és az eddigi eredményeivel nincsen megelégedve. 

 1924. augusztus 17-én Betlisben kelt I.N. 149.254 jelzetű levelében Divéky listát ír 

Roesslernek az eddigi könyvillusztrációiról. Fametszeteket küld Roesslernek, mert szeretne 

német kiadókkal kapcsolatba lépni, és ehhez a DK&Dek-ben [Deutsche Kunst und 

Dekoration
578

] szívesen jelenne meg, mint fametszet-illusztrátor. Megtudjuk, hogy óriási 

mennyiségű skicce, vázlata és ötlete van már. Az Orell Füsslinél lehetősége van mindent 

kivitelezni, minden technikai segédeszköz a rendelkezésére áll, és az akarata is megvan 

ahhoz, hogy az isteni lustaságát megtörje. Igyekeznie kell, hiszen már 37 éves, tíz évet 

elveszített, amit be kell hoznia. Az Orell Füssli mindenben a kedvében jár, így elégedett, és 

anyagi szempontból sem panaszkodhat – elkezdhet a nevéért és hírnevéért dolgozni. 

 Zürichben, 1924. december 10-én kelt az I.N. 149.325 jelzetű levelében írja 

Divéky, hogy számára az Orell Füsli hatósugara túl kicsi, és ahhoz, hogy egy kicsit ismét a 

nyilvánosság elé lépjen, Németországban kell illusztrátorként megjelennie. Ennek 

érdekében elkezd német kiadóknak anyagot és fametszeteket küldeni. Érdeklődik 

Roesslertől, hogy mi történik az Avalunnál, és volna-e egy szép fametszetes megbízása 

számára? Ebben a levelében pontosan megfogalmazza Divéky, hogy mire törekedik a 

jövőben: 1.) fametszetes illusztrációkkal ismertté válni és 2.) gáláns karcokkal és 

litográfiákkal a Heinz MORS
579

 által a pálya szélére sodort BAYROS
580

 szerepét 

továbbjátszani, csak jobban és művésziebben.  

 Alig egy hónappal esőbb, 1925. január 17-én írta Zürichből Divéky az. I.N. 149.213 

jelzetű levelét, amelyből megtudjuk, hogy valamennyi fametszetét elküldte különböző 

német kiadóknak, negatív sikerrel. Továbbra is küld anyagot az általa ismert címekre, de 

kevés sikerre számít. Anyagilag jól megy neki, de szívesebben keresné a pénzt 

művészettel, mint alkalmazott grafikával, mert szerinte az elvesztegetett idő. Mennyi 

szépet és jót lehetne teljesíteni, ha a művészi munkára fordított időt nem a pénzkereséstől 

                                            
578 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
579 MORS, Heinz: nem sikerült azonosítani a személyt, és kideríteni a történetet. 
580 BAYROS, Franz von (1866-1924), osztrák grafikus, illusztrátor, festő. 

(Vö. https://bit.ly/32WJwhN – letöltve: 2018. szeptember 14.) 

https://bit.ly/32WJwhN
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kellene elrabolnia. Meg kell élnie, és az eredeti grafika pénzbe kerül, amit előtte meg kell 

keresni. Arra panaszkodik, hogy lassan negyven éves lesz, és szeretné megélni, hogy a 

művészetéből legyen képes fenntartani magát, vagy legalább, hogy művészként ismerjék. 

Szerinte ez nem a színész hiúsága, hanem az az érzés, hogy sok embernek adhatna valamit, 

és az odavezető út a nyilvánosság, a grafika, az illusztráció. Örülne, ha jó illusztrációkat 

készíthetne, mert egészen jó illusztrátornak tartja magát, de mit segít az neki, ha ezt senki 

nem tudja. 

 Hosszú szünet után 1928. február 3-án Betlisben keletkezett az I.N. 149.313 jelzetű 

levél. Divéky arról ír Roesslernek, hogy meglátása szerint kezd ismét „emberré válni”, 

miután három és fél évig csak alkalmazott „gyári munkás” volt. Többé-kevésbé minden 

rendben van, az Orell Füssli bankjegy osztályának művészeti vezetője, ami szépen 

hangzik, de hiányolja a művészetet. Tudja, hogy csak művészként tudta ezt a munkát 

ellátni, de a technikus a művészt majdnem megölte. Így aztán rávetette magát a réz- és 

acélmetszésre, aminek első próbálkozásait mellékelve küldi. Szeretne visszavonulni a 

cégtől, elképzelése szerint 8-tól 12-ig dolgozik majd, aztán ebéd, egy és fél kettő között 

otthon van, és rendelkezésére áll az egész szép hosszú nap a végtelenségig. Otthon 

maradhat, akár modellje is lehet, és nem utolsó sorban sokkal többet kereshet, mert marad 

ideje másoknak is dolgozni. Igyekszik a megszakadt régi kapcsolatokat újraéleszteni. Az a 

terve, hogy néhány éven belül a cégtől teljesen visszavonuljon, és a pénzkeresés miatt a 

bankjegyek acélmetszésének szentelje magát. Amellett bőven tudna művészien alkotni 

anélkül, hogy a munkái eladásától vagy el nem adásától függne. Úgy látja, hogy az 

acélmetszést olyan jól megfizetik, hogy napi 3–4 óra munkából nagyon jól meg lehet élni, 

vagy másképpen számolva öt hónapnyi intenzív munkával az egész évre valót meg lehet 

keresni. 

 A keletkezési hely és dátum nélküli I.N. 149.286 jelzetű (a szövegösszefüggésből 

feltételezhetően 1929-ben íródott) levélben olvashatjuk, hogy Divéky szilárd 

meggyőződése szerint elvileg disznóság a művészetből élni, illetve arra spekulálni, hogy 

abból meg lehessen élni. Ez a meggyőződés azokban az években alakult ki benne, amikor 

némi betekintést nyert az Orell Füsslinél a kulisszák mögötti fontoskodásba és nyüzsgésbe. 

Ezt utálta meg, nem a művészetet. Igaz, csupán az utálatból nem lehet megélni, ezért 

kénytelen-kelletlen a múzsák kitartottját kell játszania; ha az embernek több múzsához van 

szerencséje, akkor egy kis kuplerájt tud nyitni. 

 Betlisből, 1936. február 14-én írta Divéky az I.N. 149.314 jelzetű levelét. Az igen 

keserű hangú levélben a grafikus így ír: „Az ember már annak is örül, ha már csak él is. 
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Sokkal több ugyanis nekünk sincs.“ Megtudjuk, az iskolából nem lett semmi sem, és a 

panzió a valuta-nehézségek miatt csakhamar megszűnt. A művészettel sincs semmi, de úgy 

tűnik, ezt talán tudja is Roessler. Maradt a reklám és a krízis, és az attól való félelem. Az 

árak egyre csökkennek – de ezzel nem azt akarja mondani, hogy feladták volna a versenyt. 

Szerinte Viktor HAMMER
581

 Angliával jobban „eltalálta“, mint ők Svájccal, ahol az ember 

mindentől el van zárva, márcsak a valuta miatt is. Nincsenek megbízások, és ha igen, akkor 

azt a „bennszülöttek“ kapják. Németország, Ausztria, vagy Magyarország számára sem 

lehet dolgozni. Az összes korábbi kiadója elveszett, vagy nem csinál már semmit sem. A 

grafikákat nem lehet eladni, a grafikusok – néhány prominens kivételével – éheznek, vagy 

támogatásokból élnek. Nem érti az állami támogatási rendszert: miért azokat támogatják, 

akiket, és miért azokat a munkákat, amelyeket? Divéky azt megérti, hogy a hatóságok a 

„bennszülötteket“ bízzák meg, de véleménye szerint a megbízók távol állnak a 

művészettől, így más okoknak kellene a kiválasztásnál mérvadóaknak lenniük. Megtudjuk, 

hogy hivatalosan már néhány éve nem vállalhat munkát Svájcban, ám ha ez mégis 

megtörténik, a hatóságok behúnyják a szemüket. Mégis óvatosnak kell lennie – tart a 

„kollégák“ irigységétől. Kész akár reklámot készíteni is, bár, mint írja, […] még ebben is 

egyre inkább elterjed egy szomorú alsó-közép minőség, alátámasztva a megrendelők 

értetlenségével és áralákínálással.“ Elfogytak a nyomdák megrendelései is, maguk 

készítik a terveket.  

 A Roessler-hagyatékban ez az utolsó, még Svájcból írt levél Divéky Józseftől.  

 

8.2.3 Arthur Roessler szerepe Divéky József életében 

 

Divéky József és Arthur Roessler megismerkedésének körülményeit, helyét nem ismerjük. 

Vélhetőleg a Wiener Werkstätte művészei és Divéky József iskolatársai, kollégái révén 

kerültek ismeretségbe egymással.  

 Az általunk feldolgozott legkorábbi, az I.N. 149.256 jelzetű levél 1912. március 10-

án már Zürichben íródott. Tudjuk, hogy levelezésük egy évvel korábban kezdődött, a 

grafikus mégis ebben az írásban “mutatkozik be” a művészettörténésznek. Leírta iskoláit, 

és tudatta Roesslerrel, hogy hamarosan Brüsszelbe költözik. Ebben a levélben olvasható, 

hogy elég sokat remél a DK&Dec-ban [Deutsche Kunst und Dekoration
582

] megjelenő 

ismertetéstől. Ex libriseket mellékelt levelében Röesslernek. „Azt hiszem, gyűjti az 

                                            
581 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149198 jelzetű (Laibach, 1916. november 3.) levél. 
582 DK & D, a Deutsche Kunst und Dekoration című 1897–1928 között Darmstadtban megjelent művészeti 

folyóirat. 
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ilyesmit. Bár ezek nem igazán ritkák, de mégis elég jó munkák.“ Roessler Divékyről írt 

tanulmánya meg is jelent a Deutsche Kunst und Dekoration-ban
583

. 

 Alig néhány hónappal később, már az 1912. szeptember 11-én a Brüsszelben kelt 

I.N. 149.227 jelzetű levelében újra arra kérte Roesslert, „hogy engedje el magát a Studio
584

 

és a Ges. für vielvältigende Kunst
585

 érdekében“, és ötleteket várt tőle. Biztosította 

Roesslert afelől, hogy sem nagyzási hóbortot nem kap majd, sem nagyobbnak nem tartja 

majd magát amiatt, hogy kinyomtatva látja önmagát, de különböző személyes okokból 

mégis szenvedélyes örömmel engedi magát megjelentetni. Biztosította Roesslert afelől, 

hogy szorgalmas, és gondoskodik az anyagról.  

 1912. szeptember 19-én az I.N. 149.228 jelzetű levelében tudatta Roesslerrel, hogy 

feladta az állását Brüsszelben. Hogy rögtön ajtóstul roh a házba, nem kevesebbre kéri 

Roesslert, aki olyan sok olyan embert ismer Bécsben, akik nemcsak érdeklődnek, hanem 

tesznek is a művészetért, hogy „(csupán Oppenheimer
586

 mecénására emlékeztetem)“, 

szerezzen neki egy mecénást. „Titokban azt mondja Ön, hogy én mesüge volnék. De 

egyrészt tudja, hogyan van ez: nyújtsd valakinek a kisujjadat, és ő mecénást akar!“ Az 

ideális mecénás biztos lehetne abban, hogy Divéky tesz is valamit, művészi szempontból 

hozzájárul a sikerhez. Arra az esetre, ami nem kizárható, hogy ő a helyszínről eltávozna 

[meghalna], megköthetnék úgy az életbiztosítást, hogy az éppen folyamatban lévő 

munkákat a mecénás nevére iratná, így a mecénás Divéky esetleges hirtelen halála esetén 

semmit sem veszítene.  

Összefoglalva: két-három-ezer koronát kérne, amit kb. három részletben à 1.000 kapna, 

visszafizetés az átvétel után egy évvel folyamatosan részletekben (à 50-60-100?) korona. 

Valamennyi munkájáról kézzel nyomtatott, számozott, szignált nyomatot adna. Roessler 

őszinte véleményét kéri, hogy létezik-e ilyen ember? OPPENHEIMER
587

 példájára gondolja. 

 1912. november 22-én az IN. 149.192 jelzetű levélben kéréssel fordult Roesslerhez: 

pénzre van szüksége. Mint leírta, 1912. december 15-én volna a bábszínház első előadása, 

                                            
583 Deutsche Kunst und Dekoration, 30(1912), 7. sz., p. 266–268. 
584 The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893 és 1964 között Londonban havi 

rendszerességgel megjelenő művészeti magazin. (Forrás: https://bit.ly/310b6J7 

  az 1893-1925 közötti évfolyamok online letölthetőek: https://bit.ly/310ztX8 – letöltve: 2018. december 30.)  
585 Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst (´Társaság a sokszorosított művészetekért`): 1871-ben a grafika 

valamennyi ágának támogatására alapított társaság, 1879 és 1933 között jelentették meg a Die Graphischen 

Künste (´Grafikai művészetek`) című folyóiratukat. A társaság működését 1935-ben megszüntették.  

 (Vö. https://bit.ly/2JWZ5yu – letöltve: 2019. május 4.) 
586 OPPENHEIMER, Max (1885–1954) osztrák festőre céloz Divéky. 

 (Vö. https://bit.ly/2OlP5TD – letöltve: 2019. január 4.) 
587 OPPENHEIMER: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19) levél. Nem találtunk információt a 

Divéky által vágyott mecénásságra. 

https://bit.ly/310b6J7
https://bit.ly/310ztX8
https://bit.ly/2JWZ5yu
https://bit.ly/2OlP5TD
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és nincs pénze az anyagok beszerzésére. Az előadást többször elhalasztották már, most 

viszont kitűzték az időpontot, a terem ki van bérelve, mindent előkészítették, csak ő nem 

kész a dologra, nincs pénze. Kéri, segítse ki Roessler, legfeljebb egy hétre 150 koronára 

vagy ugyanannyi frankra volna szüksége.  

 Megbánhatta a kérését, mert 1912. november 26-án az I.N. 149.193 jelzetű 

levelében arra kérte Roesselt, azonnal semmisítse meg a legutóbbi levelét, a bajba jutott 

ember zavarodottsága diktálta azt. Ismét leírta a már korábban közölteket, hogy mi az oka 

pénztelenségének, és miért volna égető szüksége anyagi támogatásra.  

 Az 1913. január 10-én Brüsszelből írt I.N. 149.231 jelzetű levelében számolt be 

arról hogy Jul[ius] HOFFMANN,
588

 Stuttgart számára „dekoratív mintaképeket” ráz ki az 

ujjából, egyrészt, mert Hoffmann rajong a munkáiért, másrészt, mert nyűgös már számára 

albérlőként élni, elhozatja a dolgait Zürichből, újakat is vásárol, és berendezkedik 

Brüsszelben. Ezzel magyarázza azt is, hogy megpróbálta Roesslert „megpumpolni”, amit 

meglátása szerint Roessler helyesen ismert fel, és rendben is van ez így. 

 1913. február 4-én az Uccleből írt I.N. 149.233 jelzetű levelében Roessler tanácsát 

kérte a grafikus: , hogyan állnak a dolgok a Pan Pressével
589

? Tegyék pénzzé a kész 

könyvecskéket, vagy csak majd a kész példányt? Eladják-e vele a lemezeket is? Vagy 

előbb nyomtassanak vele mindent készre, beköttetni, aztán az egész „vagont“ eladni? 

„Hogyan kell azt csinálni, hogy à la Oppenheimer az ember egy stósz japán kartont 

valakinek a nyakába varrjon?“ 

 Az I.N. 149.229 jelzetű 1913. február 8-án Uccleből írt levelében azt szerette volna 

megtudni Roesslertől, hogy hogyan is kezd az ember ahhoz, hogy egy művészeti 

nagykereskedővel üzletet kössön „(à la Oppenh[eimer])“
590

 az összekent japán kartonokat 

illetően? Tudna-e számára neveket, címeket tanácsolni, segítene-e neki, közvetítene-e? 

Majd leírta az éppen készülő művét, aminek az ötletét jónak tartja Divéky, de kérdezi 

Roesslert, hogy szerinte nem sok-e a filozófiából? Nem kellene-e kevésbé irodalminak 

lennie? Vagy inkább verseket csinálni belőle, mert akkor inkább hagyja. Egyáltalán, mi a 

véleménye? Tudna-e egy kis áttekentést adni neki a műkereskedők és gyűjtők 

szociológiájáról? Csak vásárolnak és gyűjtenek, mert rézbe van vakarva, vagy egy 

                                            
588 HOFFMANN: ld. I.N. 149.256 (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
589 Pan Presse: 1908 és 1921 között Berlinben működő, Paul CASSIRER tulajdonában lévő nyomdai 

vállalkozás, amelyet az angol William MORRIS által alapított Kelmscott Press mintájára szép könyvek 

nyomtatására hoztak létre. (Vö. CASPERS, Eva: Paul Cassirer und die Pan-Presse : ein Beitrag zur 

deutschen Buchillustration und Graphik im 20. Jahrhundert. Berlin : De Gruyter, 1989., 200 p.) 
590 OPPENHEIMER: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19) levél. 
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művészeti álláspontról indulnak ki? Vagy mindannyian a nevet vásárolják meg, vagy a 

műalkotást?  

 1913. február 15-én az I.N. 149.260 jelzetű levelében Divéky újabb ötletét közölte 

Roesslerrel, és azt kérdete tőle, hogy ismeri-e a szép bécsi mondákat, a Buxbaum mestert, 

a Basilisket, a Stockimeisent? Valaha fába akarta ezeket metszeni, mi volna, ha ezekből 

úgy hat lapot karcolna? Létezik-e olyan bécsi kiadó, aki ilyesmivel foglalkozik? 

Megszerezné-e Roessler Divéky számára az ehhez szükséges anyagot, mint pl. könyveket, 

fényképes dokumentumokat (Stephansdom, Basiliskenhaus, Spinnerin am Kreuz, 

Stockimeisen, stb.)? Roessler szerint volna-e lehetőség, kilátás ilyesmire? Mi volna, ha 

készítene két lapot és egy bécsi kiadónak 6-8-as szériát ajánlanának? Dekoratív 

kompozíciók a rézvakarás technikájával – talán volna érdeklődés ezek iránt Bécsben.  

 Az 1913. március 22-én Uccleből írt I.N. 149.181 jelzetű levelében leírta 

Roesslernek, hogy egy igazi mappán dolgozik már, öt lapból fog állni. Kérdezi Roesslert, 

hogy tudna-e egy jó címet tanácsolni hozzá? Arra kéri Roesslert, hogy adjon neki tanácsot 

abban, hogy hogyan, és milyen módon próbálja meg az első lapot pénzzé tenni, mennyit 

lehet kérni, ki, hol, mikor, stb. 

 Az IN. 149.180 jelzetű levelében 1913. május 5-én arról írt Divéky Roesslernek, 

hogy mennyire nincs pénze, és nem tudja eladni a lapjait. Azt kérdezi barátjától, hogy 

szerénytelen dolog volna-e őt arra kérni, hogy beszéljen Hellerrel
591

 az érdekében? „Talán 

már az R-er-i
592

 tekintélyével inkább elérné az elfogadást, mint én.“ Divéky szerint az 

ismeretlen mestereknek nem igazán magas az áruk, és a Kasi[mir]
593

-val nem tud 

versenyezni, mert ő (Divéky a legjobb forrásból tudja) fényképek után dolgozik, de Divéky 

az előrehaladott technika ellenére sem tudja az agytekervényeit lefényképezni és a lapra 

átmásolni, következésképpen ilyen árakat elérni. Ha valaki neki annak az ötödét fizetné, 

amit [Kasimir] kap, akkor a világ legboldogabb embere lenne. Divéky arra kérte Roesslert, 

írjon mielőbb, hogy Hellernek elküldje-e [a mappát], vagy az kilátástalan?  

 1913. május 5-én Uccleben kelt, I.N. 149.180 jelzetű levelében Divéky ismét 

hosszasan panaszkodott rossz anyagi helyzetére. Azt ajánlotta Roesslernek, hogy talán 

megemlíthetné őt valahol, például a Studioban,
594

 mint a legnagyobb osztrák illusztrátort. 

                                            
591 HELLER, Hugo (1870–1923) magyar származású, székesfehérvári születésű bécsi könyvkereskedőről és 

könyvkiadóról esik szó. 
592 R-er: Arthur Roessler egyik, gyakran használt szignója. 
593 KASIMIR, Luigi (1881–1961) osztrák rézmetsző. (Vö. https://bit.ly/2SJtdQT  – letöltve: 2019. január 5.) 
594 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 

https://bit.ly/2SJtdQT
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Ezek után Bruckmann
595

 a grafikust, mint színházi hőst és a divat emberét tarthatná a 

tisztelt közönség elé, hogy a szezon csattanóját, Roessler a rézkarcokról írt publikációját a 

DK & Doc. (sic!)-ban
596

 méltóan előkészítse, és Divéky nevét ezzel híressebbé tegye, mint 

a Maggi kockát. Szerinte ez egy olyan haditerv, amit érdemes volna a meggondolni. A 

Studiot pedig nem zavarhatná, hogy néhány rossz illusztrációja megjelent már a DK & D-

ben.  

 Majd röviden összefoglalta mindazt, amire Roesslertől választ várt:  

 1.) Hellernek az egyes és kettes mappát, vagy az egyes, vagy a kettes mappát 

küldje, vagy egyáltalán semmit?  

 2.) Van-e kilátása még ebben az évszázadban a “pávának”, hogy ROSENBAUM
597

, a 

csibész, kiadói tevékenységének világát megláthassa?  

 3.) Lehetségesnek tartja-e Roessler egy kis kampányt elereszteni: Studio – 

Bruckman – KOCH?
598

 Elküldje-e Roesslernek az említett 120 nyomatot, már jelezték 

Lipcséből, hogy visszaküldték, bármelyik nap megérkezhet.  

 4.) Mit tanácsol neki Roessler a Werkbunddal kapcsolatban?  

 Az 1913. május 17-én Uccleből írt I.N. 149.179 jelzetű levelében kéréssel fordult 

Roesslerhez: kapcsolatban áll a drezdai E. RICHTERrel,
599

 aki szerinte úgy handlizik, mint 

két zsidó, egyidejűleg Elsner & Sp[iekermann]
600

 –nak Cölnbe, H. T. Beyernek
601

 Lipcsébe 

küldött lapokat, darabonként 800 márkát kért, ami szerinte nem volt eltúlozva, de Divéky 

elégedett volna az összeggel. Az volt a kérése Roesslerhez, hogy Bécsben Hellert,
602

 vagy 

valaki mást meg tudna-e győzni afelől, hogy lapokat vegyen át tőle? Ha Heller, vagy valaki 

más érdeklődne, 3 lapot rögtön tudna küldeni, és szívesen adná. A többit 2-3 hét múlva. 

Majd ezt követi a tánc-sorozat, és egy nagyobb lap a Ges. f. v. K.
603

 számára. Divéky 

szerint jó volna, ha az első dolog [az éppen elküldésre kerülő három metszet 

megjelentetése, vagy eladása] addigra már elment volna. És akkor – ígéri – „úgy karcolok, 

hogy forró lesz a réz, sőt fehéren izzik, és szikrát hány [a lap]“. Garantálta, hogy havonta 

                                            
595 Bruckmann: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél.  
596 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
597 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
598 KOCH, Alexander (1860–1939), udvari tanácsos (´Hofrat`), a Deutsche Kunst und Dekoration című 

folyóirat alapítója, kiadója. (Vö. https://bit.ly/337f1pE – letöltve: 2019. március 20.) 
599 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
600 Elsner & Spiekermann, 1908–1918 között Kölnben működő, modern grafikával foglalkozó műkereskedés. 

(Vö. https://bit.ly/312QNLf – letöltve 2018. október 7.) 
601 H. T. Beyer: nem kizárható, hogy Divéky helytelenül írta le a nevet – nem sikerült azonosítani a személyt 

vagy intézményt. 
602 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél.  
603 Ges. f. v. K., ld. I.N. 149.261 jelzetű (Uccle, 1913.március 7.) levél. 

https://bit.ly/337f1pE
https://bit.ly/312QNLf
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három lapot elkészít, és az már mindegy, hogy el is adja-e azokat. Csak Roesslernek 

dolgozik majd, hogy lehetővé tegyen egy publikációt. 

 Az I.N. 149.324 jelzetű, 1913. június 9-én Ucclében keltezett levelében Divéky 

megemlíti, hogy Rossler tanácsolta már neki, hogy kevesebb bort és több salátromsavat 

fogyasszon, és ezt meg is fogadta, már egyensúlyban van. Majd komolyabb dolgokra tér át, 

és Rossler véleményét kérdezi, hogy szerinte a karcok eladhatóak-e, vagy tűzze őket a 

kalapja mellé? Természetesen elkészíti a mappát, és szorgalmasan karcol tovább, mert neki 

éppen mindegy, bár jól jönne a pénz, de ha nincs, hát nincs. 

 1913. június 14-én az I.N. 149.323 jelzetű levélben Divéky kéri Roesslert, bocsássa 

meg neki, hogy mindig a pénzről beszél, de meg lehet győződve afelől, hogy a munka 

folyamán nem gondol arra, hogy egyáltalán el tudja-e majd adni, és mennyiért? Ám utána, 

ha kész, magától jön a gondolat. Mivel Roessler egyszer már személyesen felajánlotta 

Divékynek, hogy kereskedik számára, Divéky szerint ez nem olyan gonosz gondolat, mint 

amilyennek tűnik.  

 1913. június 16-án Uccle-ből, az I.N. 149.322 jelzetű levélben hosszasan írt Divéky 

arról a próbálkozásáról, hogy eladja a lapjait. Majd ezek után a magánügyeikre tért át, és 

leírta, hogy mennyire hálás Roesslernek, amit Divékyné is megerősíthet, de az, hogy 

Roessler az eddigi „tiszteletbeli nagy prépost”-ról „puttóarc”-ra degradálta Divékyt, az 

nem szép! Meddig tart még, hogy Roessler Divékyt „embriófej”-nek és „főtuszebihal”-

nak nevezi, és hogy áll akkor majd ő az utókor elé? „Végül Ön az Ön (nagyságos) 

popópjával a sokszor kétségbevont orromon csúszkál, és azt hiszi, ezzel elkergetheti a 

»pattanásokat«!“ – írta a grafikus. 

 Az 1913. július 12-én Uccleben kelt I.N. 149.320 jelzetű levelében azt kérdezte, 

hogy lehetséges volna-e az, hogy Roessler egyszer egy nagyobb publikációt csap a DK & 

D-ben,
604

 ahol egyszer nemcsak azt mondja el, hogy minden milyen szép és jó, hanem 

dühös ököllel az „erkölcsi kutyaostort” lóbálná, és azzal néhány kis félreérthetetlen célzást 

osztogatna? Divéky arra kérte, hogy Roessler tegye meg ezt egyszer levélben is, szeretné 

tudni, hogy mennyit ér? Elmondhatná egyszer Roessler Divékynek azt is, miért van olyan 

kevés figurálisan dolgozó karcoló? Kereskedelmi trükk ez, vagy egyszerűen azért van, 

mert kényelmesebb tájakat ábrázolni?  

 1913. augusztus 13-án írt . I.N. 149.321 jelzetű levelében kérte Divéky Roesslert, 

hogy verjen rá egyszer rendesen a reklám-Odol-Deko
605

 dobra, hogy neki is úgy menjen, 

                                            
604 DK & D: ld. I.N. 149.219 jelzetű (Brüsszel, 1912. július 5.) levél. 
605 Dekorative Kunst című lapban megjelentetni valamit. 
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mint a GREINERnek,
606

 KOLBnak,
607

 másoknak. A siker nem érdekli, de szeretne egyszer 

„tisztességes alapra” kerülni, hogy tovább tudjon dolgozni. Roessler elnézését kérte, hogy 

olyan szerénytelenül ostromolja, de elképzelhető volna-e, hogy a Dekában lehozná a 

karcokat, aztán valamivel később az illusztrációkat a Bruckmannban,
608

 ugyanis egy 

semmi a Studio,
609

 egy képet hoztak le, és természetesen a legkevésbé sikerültet. Mint írta, 

számára valóban nem kellemes Roesslert folyton ezekkel a dolgokkal kínozni, de nem lát 

más kiutat, mint a publikációkat és a recenziókat. Roessler egyetlen, a Dekában 

megjelent
610

 publikációján kívül valamennyi, kevés egyéb publikáció elsikkadt. Kérése: 

illusztráció a Kunstban, színház bábukkal és a jelmezterv-rajzokkal a „Deká”ban,
611

 új, 

más karcok a „Kunst”-ban,
612

 esetleg „Kunst und Künstler?”
613

 Lehetségesnek tartja-e ezt 

Roessler, és mindezt 1914-ben? Úgy gondolta Divéky, hogy kiállításokkal előbbre tudna 

jutni, nem a babérjain megpihenni, hanem nekilátni a munkának. . „Tudja egyébként, hogy 

Dietrich
614

 von Brüssel engem a múltévi Deka
615

 alapján egyenesen családiasan 

fogadott?” Elköszönésül ismét rátért a témára: Deka. 

 1913. augusztus 22-án az I.N. 149.262 jelzetű levelében arról érdeklődött 

Roesslertől, hogy ismeri-e a budapesti Szemerét, aki Párizsban éppen egy pompás könyvet 

ad ki L´ Ex-libris Modern
616

 címen, és ex librist kért tőle. Készített számára néhányat, 

egyúttal Roesslernek is készített egyet – mint írta -, a „szerző“ megvesztegetére, hogy rajta 

keresztül megközelíthesse az Art & Déc[oration]-t. 

 1913. szeptember 12-én Uccleben írta Divéky az I.N. 149.266 jelzetű levelét, 

amelyben arról írtájékoztatta Roesslert, hogy szétküldött három példányt a Totentanzból, 

Drezdába, az Albertinába, és a Linz-Museumnak. Határozottan eldöntötte, hogy nincs 

olyan művészeti kiadó, amelyiknek akár csak a fejére is köpne. A dolgait maga értékesíti, 

                                            
606 GREINER: feltételezhetően kortársára, GREINER, Otto (1869–1916) német festőre, grafikusra gondol 

Divéky. (Vö. https://bit.ly/2LLF1RI – letöltve: 2018. december 20.)  
607 KOLB, Alois (1875-1942) német-osztrák rézmetsző és festő sikereire vágyhatott Divéky.  

 (Vö. https://bit.ly/2ypLY29 – letöltve: 2018. december 20.)  
608 A Bruckmann kiadónál megjelenő Dekorative Kunst című lapra gondolhat Divéky. 
609 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
610 Az említett publikáció: A. R.-r.[ ROESSLER, Arthur]: Josef von Divéky – Brüssel. In: Deutsche Kunst und 

Dekoration, 15(1912), 7. sz., p. 265–268. 
611 Deutsche Kunst und Dekoration: című lap rövidítése – feltételezhetően. A kiadóról ld.: I.N. 149.256 

jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
612 Die Kunst: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
613 Kunst und Künstler: ld. N.I. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
614 DIETRICH: ld.I.N. 149.320 jelzetű (Uccle, 1913. július 12.) levél. 
615 Deka: a lapban megjelent publikációra célozhat Divéky: A. R.-r.[ ROESSLER, Arthur]: Josef von Divéky – 

Brüssel. In: Deutsche Kunst und Dekoration, 15(1912), 7. sz., p. 265–268. 
616 L´ Ex-libris Modern: vélhetőleg nem valósult meg a terv, sehol sem bukkantunk a könyv nyomára. 

https://bit.ly/2LLF1RI
https://bit.ly/2ypLY29
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természetesen különösen híres mecénások segítségével, mint pl. A[rthur] R[oessler], és 

mások.  

 Néhány nappal később, 1913. szeptember 16-án arról írt az I.N. 149.264 jezetű 

levelében, hogy a munkáiból szétküldött ma három példányt, további kilenc címet kapott 

DE PRAETEREtől,
617

 és mivel Divéky szerint a műkereskedelem egész művészete a 

címanyagon nyugszik, kérte Roesslert, hogy küldjön számára abból sokat. Divékynek most 

15-17 címe van, aminek kb. negyede félig-meddig biztos. A legjárhatóbb útnak azt tartotta, 

ha a Totentanzot piacra dobja, azaz körbeküldi, olykor-olykor kereskedőknek bizományba 

adja. Ha majd 2-3 darabot eladott, ezen a tőkén vesz egy bizonyos számú [kép-]keretet, és 

a munkáit kiállításról kiállításra, múzeumról múzeumra utaztatja egész Európában. De 

Praetere ajánlja őt, Maga is? – kérdezte Roesslert. Időközben elkészíti majd a Tänze 

mappát, továbbá egy másik ötlapos mappát, az ötlet megvan, csak a réz hiányzik, és 

körbeküld majd néhány próbalapot az előjegyzési listájával valamennyi címre. Úgy 

gondolja, ha van ötven címe, és Roessler publikálja, biztos elad 10-15-öt. Utána kiállítás, 

kiállítás, és így tovább. Divéky tudja, hogy Roessler nem nagyon örül majd, ha megkapja 

ezt a levelet, mert ez úgy támaszt felé igényeket, mintha nem ő, hanem Roessler élvezné 

annak hasznát, ha megteszi. De kéri, cselekedjék így, és a legszívélyesebben üdvözli.  

 1913. szeptember 20-án arról írt az I.N. 149.063 jelzetű levelében arról írt, hogy itt 

lóg a levegőben, [nincs pénze], nem csináltathat nyomatokat, bár volna néhány jó címe, és 

sem Roessler, sem a Deko
618

 számára nem készíthet új karcokat. Ha Roessler két, de 

legalább egy lapot „dobra verne”, meg volna mentve a helyzet. Nem kívánná, hogy 

Roessler ezért sokat fáradozzon, de Divéky szerint nem lehet ez olyan nehéz feladat. 

 Az I.N. 149.225 jelzetű levelében 1913. október 3-án arról írt, hogy számára most 

az egyetlen „fájdalom“ az eladás, és hogy Roesslernek ahhoz a bizonyos publikációhoz 

elkészíthesse a karcokat. Hosszú időn át nem tudott semmit sem készíteni, mert örült, ha 

egy zsemlét, nem rezet tudott vásárolni magának. Mivel sikerült kikunyerálnia egy kics 

pénzt, reméli, hogy ezzel az elmaradás pótolható lesz.  

 1913. október 7-én az .I.N. 149.267 jelzetű levelében brüsszeli terveinek 

meghíúsulásáról számolt be, és a jövőjét illetően arról írt, hogy többek között bízik 

Roessler „erős karjában”. Arra emlékeztetette Roesslert, hogy a múltkor azt írta neki, 

hogy már nyolc kész karca van. Időközben 2 továbbit készített = 10. Két hét múlva további 

                                            
617 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű ( Zürich, 1912. március 10.) levél. 
618 Deko: Dekorative Kunst című folyóirat rövidítése. 
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hármat kaphat ahhoz, hogy eleresszen valamit a Dekoban
619

 – mert ami hiányzott, az csak 

az anyagra való pénz volt. „És látja kedves R-er úr, már rögtön szemtelen leszek. 

Lehetséges volna-e a Deka
620

 és a Die Kunst?
621

 Utóbbi talán illusztrációkkal és vegyes 

salátával?”Majd arra kérte Roesslert, hogy gyorsan készítse el a Deko-dolgot,
622

 ami 

KOCH
623

 megvesztegetésével nem lehet olyan nehéz. „Apropos: mi van azzal a legendás 

osztrák művészeti folyóirattal, amelyik nem falterez, nem rosenbaumoz,
624

 de 

roesslerez?”
625

  

 1913. október 26-án az I.N. 149.269 jelzetű levelében azt kérdezte Roesslertől, 

hogy el tudna-e adni talán mégis készpénzért 2-3 mappát? Vagy ismer-e valakit, aki 500 

koronát kölcsönözne neki, amit februárban visszafizetne? „Visszafizetni” alatt azt érti, 

hogy abból a pénzből, ami már az övé, azaz teljesen biztos, nem képzelgés. „Csak 

lehetetlennek, vagy egyáltalán kizártnak tartja ezt?”- kérdezte Roesslertől. Így zárta 

levelét Divéky: „[…] kedves R-er Úr, adjon el nekem három mappát! 

 1913. december 6-án az I.N. 149.268 jelzetű levelét azzal kezdte Divéky, hogy nem 

újdonságokról akar beszámolni, hanem azért ír, hogy kérdezzen. Egyrészt az a „legendás 

osztrák művészeti folyóirat”,
626

 másrészt a Deutsche Kunst und Dekoration
627

 érdekli. 

Mivel ő most karcokkal nem tud szolgálni, úgy találja, megtenné „egy vegyes saláta” is. 

 1914. január 7-én az az I.N. 149.280 jelzetű levelében Divéky afölött sajnálkozott, 

hogy régen kapott hírt Roesslertől. Attól tart, hogy tudatlanul tett valamit, amivel 

megbántotta, és ez nagyon kellemetlen volna számára. Kérte Roesslert, hogy írjon neki, 

hogy tisztázhassák a helyzetet. A levél befejezéseként a következőt írta a grafikus: most 

ismét három szó: Österreichische Kunstzeitschrift, Deutsche Kunst und Dekoration, 

rézkarcok. És kérte Roesslert, ha még egyszer valami baj volna vele, mondja meg az okát. 

 1914. január 15-én Uccleből írt I.N. 149.279 jelzetű levélben örömmel nyugtázta 

Roessler válaszát, és tudatta, hogy Roessler kölni útja során szívesen találkozna vele. 

Addigra már lesz egy kis pénze, és odautazik. 

                                            
619 Deko: Deutsche Kunst und Dekoration című folyóirat rövidítése. 
620 Deka: nem kizárható, hogy Divéky felváltva Deka, vagy Deko rövidítéssel említi a Deutsche Kunst und 

Dekoration című folyóiratot. 
621 Die Kunst: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
622 Deko: feltételezhetően a Deutsche Kunst und Dekoration című folyóiratban megjelenő publikációról van 

szó.  
623 KOCH, Alexander: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
624 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
625 Nem falterez: nem tudtunk rájönni, melyik folyóiratra célozhat Divéky.  
626 Die Graphischen Künste című folyóiratra célozhat Divéky. Ld. I.N. 149.227 jelzetű (1912 szeptember 11.) 

levél. 
627 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 Az 1914. február 17-én Uccleben kelt I.N. 149.278 jelzetű levélből megtudtuk, 

hogy a kölni találkozás nem jött létre. Tudatta Roesslerrel, hogy lendületes kereskedelem 

indul. Bár még nem sok pénz folyt be, de szép kilátásai vannak. Úgy látta, hogy itt volna a 

pillanat, amikor a Deka
628

 segítségével lendületbe lehetne hozni a kereskedelmet. Ha 

belátható időn belül megjelenne „egy szép fecsegés” a karcairól, megtörne a jég. Arról 

kérdezte Roessler véleményét, hogy előnyös volna-e talán, ha alkalmasint KOCH
629

 „lábai 

elé fektetne” ajánlással egy mappát? Mert nem szeretne az ismeretlen mesterek közé 

kerülni. Ezért is sír egyfolytában Roesslernek, és azért, hogy megkönnyítse Roessler szíves 

véleményét a művészetét illetően. Ha Roessler szívességet akarna neki tenni, akkor 

„csontozza ki“ a karcolói oldaláról, „mert a kutya sem illusztráltat ma már semmit sem, 

már végképp nem egy kiadó. Gondolom illusztrátori «pályafutásomat» bevégeztem, és 

beléptem abba a periódusba, amikor csak eladni szeretnék.” Úgy látta, hogy Richter 

többet tudna eladni, ha a Deka „a levest felmelegítené”. 

 1914. március 2-án keletkezett az I.N. 149.277 jelzetű levél, amelyben Divéky arról 

számolt be, hogy éppen egy nagy, 40×55 cm-es lemezen dolgozik, és javasolta, hogy 

várják még meg azt, úgy 14 nap múlva készen lesz. Ezenkívül a hónap végéig el kell 

készítenie még a Tänzéket is, így összesen 15 karca lesz. Amint a nagyok elkészültek, 

expressz elküldi Roesslernek a teljes kollekciót, és amíg Roessler a publikációt megírja, 

elkészülnek a Tänze sorozat további lapjai is. Megköszönte Roesslernek a cikket, amivel az 

elképzelhető legnagyobb szívességet teszi neki, mert nagy munkák előtt áll, aminek 

bevezetéséhez, illetve pénzzé tételéhez rendkívüli módon hozzájárul majd ez. Bár eléggé 

bízik Richterben,
630

 de ha Roessler Németországban karcolóként méltatja, akkor megtörik 

a jég. 

 1914. április 12-én az I.N. 149.275 jelzetű levelében tudatta Roesslerrel, hogy 

hamarosan kikéri a tanácsát biblia-ügyben, és tájékoztatását kér a Secessiont illetően, hogy 

lesz-e őszi kiállítás, és mi a helyzet.? Továbbá kérte Roesslert, hogy a Secessionnal 

kapcsolatos kritikákat küldje el neki, mivel VAN HEEREWEGE
631

 egy tervezett nagyobb, 

könyv formában megjelenő publikációhoz gyűjti a dokumentumokat. 

 Az Uccleben, 1914. június 27-én keltezett I.N. 149.272 jelzetű levél az egyik 

legfontosabb dokumentuma annak, hogy hogyan érzett Divéky Roessler iránt, miért volt 

                                            
628 Deutsche Kunst und Dekoration című lap rövidítése. A kiadóról ld.: I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. 

március 10.) levél. 
629 KOCH, Alexander: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
630 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
631 VAN HEEREWEGE: Divéky brüsszeli mecénása, de nem sikerült azonosítanunk a személyt. 
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fontos számára a művészettörténész, és mit érzett iránta néhány évi ismeretségük után. A 

levél Roesslerék brüsszeli látogatása után íródott, a házaspár éppen úton volt további úti 

céljuk, London felé. „Kedves Barátom! Engedje meg, hogy így szólítsam Önt […]“ Divéky 

megvallotta, milyen sokat jelentett számára Roessler látogatása. Megszerette, és 

szükségesnek tartja ezt közölni vele. Örömmel várta Roessler jövetelét, de nem sejtette, 

mit fog ezzel nyerni. Most, mikor két órája elutazott Roessler, tudja, hogy mit nyert ezzel a 

találkozással. Legszívesebben sírt volna, de a kultúránk ezt nem engedi meg, visszafojtjuk 

az érzelmeinket. Az vigasztalta, hogy az érzelmek végül mégis kifejeződnek, váratlanul, 

talán valami egyáltalán nem várt formában. „Az élet mégiscsak egy átkozottul szép dolog, 

és meg kell Önnek mondanom, Ön segített engem ahhoz, hogy megszabaduljak az utolsó 

maradék ócska pesszimizmustól, amely az utolsó években minden életigenlés ellenére 

[hozzám] besettenkedett.“ Mint írta, a bátorsága megtízszereződött, minden kételye 

eloszlott. 

 Divéky eddigi hangja megváltozott. Mint írta, ha csak egyvalaki megérti, hacsak 

Roessler megérti, akkor elégedett. Arra kérte Roesslert, hogy segítsen neki, és ő boldog 

[lesz]. Nem akar sem pénzt, sem eladást. Ha éhenhal, az csak azt bizonyítja, hogy 

alkalmatlan [művésznek]. „Nem azért, mert az emberek semmit sem vásárolnak, hanem 

azért, mert akkor képtelen volnék az állatot és az embert szétválasztani.[…] Orpheusnak 

tudnia kell a követket is meghatni. Ha nem tudja, nem Orpheus. És létezik elég kő, amit 

meg lehet hatni.“ 

 Gyorsan dolgozhatott a korabeli posta, mert az előző levelet három nappal később 

követte az újabb írás, amiben Divéky már Roessler válaszára reagált. A levél jelzete I.N. 

149.271, és 1914. június 30-én Uccleben keltezte a grafikus. „Kedves Barátom!“ – kezdi 

levelét Divéky, majd megköszönte Roessler írását, és arra válaszolva visszautasította 

barátja köszönetét, szerinte ugyanis, ami természetes, azt nem kell megköszönni. A dolog 

ráadásul érzelmi alapon történt, tehát nem tudta volna nem megtenni. Örült a kilátásba 

helyett viszontlátásnak, mert vele is úgy volt, mint Roesslerrel. Mikor Roessler elutazott, 

még sok dolog nyomta a szívét, és arra gondolt, milyen nagy szamár volt, hogy csak 

locsogott, ahelyett, hogy beszélt volna. Roessler felhívhatta Divéky figyelmét az 

alkoholfogyasztására, mert így válaszolt neki Dikéky: Őszintén bevallva nem absztinens, 

de állítja, hogy nem vedel, mert már régen rájött arra, hogy az, ha nagyobb mennyiségben 

történik, akadályozza a munkában. Ellenben pezsdíti a beszélgetést, gyakran a szellemet is 

erősíti, ahogy azt Roessler is tudja. Minderről csak azért beszél hosszabban, mert tudja, 

hogy Roessler jót akar neki. Pálinkát sosem iszik, bort is csak akkor, ha egy ötleten 
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tépelődik, mert úgy gondolja, hogy egy jó korty nagyon felélénkíti a fantáziát. Ha 

megszületett az ötlet, következik az absztinencia a részletek logikus kidolgozására. Ezért is 

pezsdíti a bor a beszélgetéseket, mert nem a kidolgozott ötletek, hanem a gondolatok 

pingpongját serkenti. Ha a másik is iszik valamit, gyorsabban képes venni a labdát. Így 

bizonyos értelemben a munka szolgálatába állítja az italt, és állítja, hogy biztosan képes 

mértéket tartani. Itt, Brüsszelben, csak kétszer töltött túl, DE PRAETERE-vel,
632

 abban az 

időben, amikor a színházat szülték. A sör – szerinte – veszélytelen, mert gyenge, éppen 

csak nedvesíti a garatot, nem élénkít és nem fáraszt. Kifejezte, hogy sokra értékeli az 

egészségét, márcsak a munka miatt is. Gyermetegségnek, gyerekkori atavizmusnak tartja, 

hogy aki sokat bír, az az iszákos glóriájával jelenik meg, és a nagy iszákos képében akar 

megjelenni. Ezt részéről csupán felvágásnak tartja. Bevallotta, hogy az ő életvitelük 

nyárspolgári: tízkor az ágyba, aztán hétkor ki, ritkán elmenni valahová, alapjában véve 

jámbor és igénytelen. Roessler elnézését kérte a magyarázkodásért, de számára ő nem az 

iszákos, hanem csak a tevékeny, a tudatosan tenni akaró szeretne lenni, és elkerülni a 

félreértéseket. Tudja, hogy Bécsben még mindig az a hír járja, hogy irtózatosan vedel. Ez 

még abból az időből származik, amikor képes volt még DANILOWATZot
633

 is „leinni“. Ha 

Roessler jelenléte alatt látszólag nem látott határt, az csak azzal magyarázható, hogy 

vágyott arra, hogy egyedül legyen vele, és ez, az ezzel együtt járó idegesség volt. 

Kinyilatkoztatásokat várt, és a dolog általános haszna, az indítványok, csak akkor 

tudatosodtak benne, amikor Roessler már elment. Ezért is örült annak, hogy meg tudta írni 

levelét, sikerült mindent kiadni magából. Mint írta, számára már az is nyereség, hogy 

mindennek az előidézője Roessler volt, és ha mindezt elfogadja, akkor annak kétszeresen 

örül. Bármilyen keveset is beszélgettek a művészetről, Divéky meglátása szerint ez a 

néhány nap megváltoztatta őt. Ha hihetetlen is, másképpen lát. Megijedt, amikor 

szombaton borotválkozott. Korábban egy borotválandó fiatalember nézett vele szembe, és 

most egyszerre egy fej, amely mindenféle ismeretlen jellegzetességeket mutatott. Az utcára 

futott, és ugyanez történt. Úgy hiszi, hogy túl sokat tanult a múzeumokban és a 

kiállításokon, de nem a képekből, hanem abból, ahogy azokra Roessler tekintett. „Kérem, 

nem udvarolok: irigylem a fiatalokat Bécsben, hogy Ön azoknak bármikor kéznél van, és 

ha jósolnom szabad, akkor Ön lesz majdan az, ami MEIER-GRÄFE
634

 (bocsásson meg a 

                                            
632 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
633 DANILOWATZ: ld. I.N. 149.280 jelzetű (Uccle, 1914. január 7.) levél. 
634 MEIER-GRÄFE, Julius (1867-1935), resicabányai születésű német művészettörténész és író, csaknem 

valamennyi impresszionista festőről írt monogafiát.  

 (Vö. https://bit.ly/2YaEsI6 – letöltve: 2019. április 3.) 

https://bit.ly/2YaEsI6
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kemény szóért!) talán lenni akart. A kritikus.“ Divéky szerint Roessler az alkotó kritikus, 

akinek a tevékenysége nem az, hogy megítéljen, hanem az, hogy értékeket és műveket 

alkosson indítványokkal, útmutatással, fékezéssel és irányítással. Divéky állítása szerint ő 

tudja, hogy hol van a hiba, és azt is tudja, hogy Roessler segít majd neki a teljesen 

kíméletlen ítéletével. Kéri, hogy legyen vele olyan szigorú, amilyen szigorú ő önmagával, 

mert önmagától magától többet követel, mint másoktól. Arra kérte Roesslert, hogy térjen 

vissza ismét, minden meg van bocsátva. Még arra is meghívta, hogy náluk étkezzen majd, 

ígérete szerint gondoskodik egy jó és olcsó szobáról is. 

 A következő üzenet tábori levelezőlapon érkezett: jelzete I.N. 149.240, kelt: 

Troppau,
635

 1914. augusztus 13. Az üzenetből megtudjuk, hogy Divéky katonai szolgálatot 

teljesít, három napja „háborús rajzolónak” nevezték ki és Roesslert is behívták katonának.  

 Az I.N. 149.237 jelzetű levelét Divéky Zágrábból írta az 1914-es év folyamán, 

amiből arról értesültünk, hogy Roesslert időközben katonai szolgálat teljesítésére 

alkalmatlannak minősítették.  

 Az IN. 149.235 jelzetű feltehetőleg Zágrábban, 1914. szeptember 13-én írt 

levelében Divéky megköszönte, hogy Roessler megbízást szerzett számára, de nem tudta 

elvállani, hiszen a katonaságot szolgálta. 

 A Troppauban 1915. március 6-án keltezett I.N. 149.153 jelzetű levelében írta 

Divéky, hogy „Sajnos nem tudtam jól egy »rossz« vonatra szállni” –, de kilátása van arra, 

hogy mégis Bécsbe jöhet még. Akkor majd tovább beszélhetnek a barátságról. Divéky úgy 

látta, hogy Roesslernek sok mindenben igaza van. A barátságról neki is jó véleménye van, 

és véleményük eltérése esetén sem tartja vissza a sajátját. Annál kevésbé sem, mert úgy 

látja, hogy Roessler Divéky levelét nem a jó szándékú tanácsok visszautasításaként vette, 

hanem mint egyszerű vélemény-nyilvánítást, amin még hosszasan lehetne vitatkozni – de a 

többit majd szóban. Tristan – Tantris: talán érdemes megfordítani – írja Divéky. Szerinte 

felesége és közte éppen olyan a viszony, mint amit Roessler „különösnek” nevez. A 

leveleknek éppen ezért a nagyközönség számára érdektelennek kell lenniük, ez szerinte 

nyilvánvaló – ez csak kettejükre tartozik. Annak, hogy ezeket a leveleket Roessler részben 

ismeri, a grafikus örül, mert barátja számára rávilágítanak a házaspár viszonyára. Ebből a 

közlésből arra kell következtetnünk, hogy Roesslerben már megérett annak a szándéka, 

hogy Divéky harctéri leveleit szerkesztve megjelenteti. Ezt igazolja az is, hogy a levél 

folytatásában azt írta Divéky, hogy tetszettek neki a „saját” tábori levelei, sőt néhány 

                                            
635 Troppau: ma Oprava néven kelet-csehországi város. 
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mondatát fel is ismerte. Az utolsó bekezdés ellen azonban enyhén tiltakozott, ez nem ő. 

Ami a következő leveleket illeti, tegnap megtörtént az első skicc – nyilvánvalóan 

gondolatátvitel - írta Divéky. Mindezt egy könyvecskében kezdte el, amit 10-15- levélre 

tervezett. Divéky úgy vélte, hogy ez a kezdődő barátságuk bizonyítéka, mert ő annak 

idején csak SCHMAL[E]
636

 barátjától és jó cimborájától, később a feleségétől kapott effajta 

„távparancsokat”. Tehát hozzáfogott a levelekhez, a következőkhöz bőven van téma, 

illusztrációkhoz is. Még humor is lesz majd bennük. Hogy a közönséget érdekli-e majd, azt 

nem tudja megítélni. Divékyt érdekli, megcsinálja, hogy kinyomtatják-e, az neki mindegy. 

Ha egy „vakmerő” személy megkísérli, az neki csak jó lehet. Roesslernek mindenesetre a 

legőszintébben köszöni a javaslatot és a várható fáradozásáit. Szerinte M. J. levelei részben 

egészen szépek, de M. J. csaknem felismerhetetlen. Kár, mert úgy gondolja, az volna az 

érdekes, és különösen kár a rajzokért, amelyeket nem készített hozzá – azok biztos jók 

lettek volna. 

 Feltételezhetően Troppauban írta Divéky 1915. április 12-én az I.N. 149.241 jelzetű 

levelét, amelyben ahhoz, gratulál Roesslernek hogy mégis alkalmasnak találták a katonai 

szolgálatra. 

 Laibach,
637

 1916. június 11. keltezésű az I.N. 149.198 jelzetű levében afölötti 

örömét fejezte ki Divéky, hogy Roessler végre talált egy állandó állást.
638

 Divéky 

feltételezése szerint Roesslernek segítségre volna szüksége ahhoz, hogy meg is kapja, így 

egy John nevű személyt ajánl. Ugyanakkor nem bízik abban, hogy John elég befolyással 

rendelkezik, de úgy gondolja HAMMER
639

 segíthetne, majd beszél vele ő is ez ügyben: „én 

is enyhén rugdosni fogom“. Reméli, hogy a jövőhónap végén, amikor hosszabb időre 

utazik majd Bécsbe, Roesslert fix alkalmazottként üdvözölheti, és alaposan megbeszélhetik 

terveiket. 

 Laibachból, 1916. november 3-án írta Divéky az I.N. 149.199 jelzetű levelét, 

amelyből megtudtuk, hogy a levélírás napjának délutánján a kávéházban belebotlott a 

Kunst aktuális számába,
640

 és abban Roessler nagyszerű cikkébe. Megköszönte a róla 

abban írt jó véleményt, és reméli, hogy a jövőben is megérdemli azt. Tetszett neki a 

leközölt rézkarcok kiválasztása is. 

                                            
636 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
637 Laibach Szlovénia fővárosának Ljubjanának német neve. 
638 Ismereteink szerint 1915–1917 között Roessler katonai szolgálatot teljesített a k. u. k. Kriegsarchivban, 

Bécsben. 
639 HAMMER, Viktor Carl (1882–1967), osztrák betűtervező, festő, szobrász, grafikus. Épp úgy, mint Divéky, 

ő is Griepenkerl és Lefler tanítványa volt, és az 1. világháborúban a KPQ-ban [k.u.k. Kriegspressequartier 

azaz a  cs. és kir. Sajtóhadiszállás] szolgált. (Vö. https://bit.ly/2GzggE9 – letöltve: 2017. szeptember 4.)  
640 ROESSLER, Arthur, Josef von Divéky. In: Die Kunst für alle, 32(1916), 3–4. sz., p. 74–80. 

https://bit.ly/2GzggE9
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 Feltehetőleg 1917-ben, június 13-án írta Purkersdorfból az I.N. 149.182 jelzetű 

levelét a grafikus. Azt Roesslertől, hogy mi az oka annak, hogy az úgy két hónapja írt 

levelére, amelyben az új címüket közölte, és megírta, hogy szívesen látnák maguknál 

Roesslert, nem kapott választ. Továbbgondolta, háború van, hogy „várni” – semmit sem 

lehet pontosan megmondani. Úgy érzi, hogy amióta Troppauban kórházban volt, valami 

azonosíthatatlan tolakodott kettejük közé. Roessler levelei ritkultak, és valami olyan hang 

volt bennük, ami „rémként ráült a tollamra és szétnyomta a legjobb szándékot”. Azt még 

nem tudja eldönteni, hogy kinél volt a hiba? Csak azt tudja, hogy valahányszor megpróbált 

Roesslernek írni, valami nagyon rossz érzése támadt; a levelek olyan ostobák lettek, hogy 

csaknem mindet eldobta. Feleségének gyakran írt erről, és troppaui látogatásai alkalmával 

meg is beszélték, de eredménytelenül. A gátlás áthidalhatatlanná vált, Roessler szűkszavú 

episztolái hatására még fokozódott. Úgy találta, talán Roessler sem volt akkor levelezős 

hangulatban. De mint Divéky írta, nem okokat keres, csak tényeket hoz fel. A 

sajtóhadiszállásra került, ahol egyszer találkoztak is, ismét az az átkozott jégcsap állt 

közöttük, vagy talán csak előtte, nem tud olyan pontosan számot adni az érzéseiről. Volt 

valami, de Roessler talán kevésbé érezte ezt. Aztán írt Roesslernek, miután Divékynével 

beszéltek Roesslerről, és tulajdonképpen folyton beszélnek. Nem kapott választ, de úgy 

gondolta, a háborúban mindenkinek megvan a maga gondja, talán nem akar Roessler. 

„Tudom én, hogy mi van Magával” – írja. Ma megkapta Roessler rövid, és határozott 

[írógéppel] lekopogott írását. „Kedves Barátom, miért nem lett már hónapokkal ezelőtt 

ilyen goromba, mint most?” – kérdete Roesslert, és biztosította afelől, hogy a levél 

számára óriási örömöt okozott, mert ha Roesslernek megéri gorombának lenni hozzá, 

akkor számára Divékynek valamennyire fontosnak kell lennie, és a barátság lehülésének 

oka Divékynél kell lenni. Jó, „mea culpa” – írja a grafikus – de akkor kéretik az őszinte 

vallomást kimondani, „absolvo te”. Divéky szerint az alapvető ok az volt, hogy Roessler 

többször vizet prédikált és bort ivott. „Prédikáljon nekem bort, és megisszuk négyen!” – 

ajánlotta Divéky. “Talán” így történt, de nem tudta még pontosan végiggondolni, azonnal 

válaszolnia kellett a levélre, átadta magát a pillanatnyi impulzus vezérlésének, mert 

szerinte gyakran így helyes. Igyekeznie is kellett, mert nemsokára ismét kimegy [a 

frontra]. Arra kérte Roesslert, hogy írjon neki kimerítően és gyorsan, robbantsa szét a 

jeget. Divéky szerint kössenek most átmenetileg fegyverszünetet, aztán a háború után egy 

“bor-esten” részletesen megbeszélik, mert számára fontos a barátság, szeretné azt 

fenntartani illetve visszanyerni. „ Ezért hagyjuk egyenlőre elmúlni az ideges időket, a 
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végleges megvitatás pillanatát nem fogjuk elmulasztani. Írjon gyorsan és sokat.[…]. Az Ön 

egészen helyregörbített Divékyje.” 

 1919. január és 1923. május 25. közötti időszakból nem találtunk levelet a 

hagyatékban. 

 Az I.N. 149.163 jelzetű levél feltételezhetően 1923-ban, május 25-én Betlis bei 

Weesenben íródott. Divéky ebben a levelében kimerítően számolt be Roesslernek az elmúlt 

időszakban vele történtekről. Talált most egy embert Zürichben, nevezzük kiadónak, Paul 

ALTHEER.
641

 Okos koponya, szerfelett jó üzleti érzékkel bír, és íróként tekintélyes, 

ideiglenesen átveszi kizárólag az eredeti grafikáinak eladását. Prospektusokat nyomtatnak 

és terjesztenek, a sajtó szolgálatkész, azaz mindent megtesznek, amit egy mozgékony 

kiadó megtehet, hogy egy művészt „menedzseljen” és naggyá tegyen. Mozgósította 

barátait az egész világon, így Roesslert is. Azt kérdezte Roesslertől, hogy elvállalná-e a 

bécsi „fiókban” a kiadó képviseletét, az eladást? Remélte, hogy nem veszi ezt rossz néven 

tőle barátja, hiszen itt Svájcban („ezért demokrácia a neve“) mindennel lehet kereskedni 

anélkül, hogy társadalmilag deklasszálódna az ember. A kiadó nevében az eladási ár 40%-

át tudja Roesslernek ajánlani. Roesslernek a számára ajánlott 40%-ból (ami nem olyan 

kevés, hiszen a fennmaradó 60%-on Altheer és Divéky azonos arányban osztozik) 

prospektusokat kellene készítenie és kiállításokat szerveznie, mint egy igazi 

műkereskedőnek. Azt kérdezi Roesslertől, hogy ismeri-e annyira Németországot, hogy azt 

is magára vállalná? Akkor ugyanis műkereskedőknek is adnának, de csak bizományba, 

25%-ra, mintha Roessler volna a vezérképviselő. Arra kérte Roesslert, hogy írja meg neki 

az őszinte véleményét. Roessler sokat tehet, ha akar, hiszen minden a jövő érdekében 

történik. 

 A Betlisből 1924. február 12-én írt I.N. 149.253 jelzetű levelét így kezdte Divéky: 

„Mi van Magával? Vagy azoknak a legszánalomra-méltóbbaknak a sorába tartazik, akik 

nem kapják meg a leveleimet?” Majd azt kérdezte Roesslertől, hogy tudna-e egy 

publikációt készíteni a DK&Dok.-ban [Deutsche Kunst und Dekoration
642

] vagy a Kunst f. 

Alle-ban [Die Kunst für alle
643

] az ex librisekről, hiszen létezik néhány korábbi jó munka 

is, pl. Roessleré, Thomsen, Mautner, Hammer, Dietfurt (sic!), és most mindehhez 

hozzájönnek a litográfiák, a karcok és két fametszet. Ígéri Roesslernek, hogy azonnal küld 

számára nyomatokat. A négy litográfia egy hét múlva elkészül, a két fametszet is. Ezt 

                                            
641 ALTHEER, Paul (1887–1959) svájci író, újságíró. Martin SALANDER álnéven is publikált.  

(Vö. https://bit.ly/2SR09qz – letöltve: 2018. szeptember 4.) 
642 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
643 Die Kunst für alle: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 

https://bit.ly/2SR09qz
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elegendő anyagnak találta, tíz lap, a régiekkel együtt. Ha csak egy kis cikkecskét írna 

Roessler, négy-öt illusztrációval, előkészítésként! Az E[x-] l[ibris] folyóiratoktól ígéretet 

kapott néhány közleményre, és gondoskodik arról, hogy oda majd más képek kerüljenek, 

mint amit Roessler kiválaszt. „Ha Ön egyáltalán tesz valamit!“ Végezetül kéri Roesslert, 

hogy írjon neki, mi van vele? 

 1924. március 11-én Betlisben íródott az I.N. 149.306 jelzetű levél, amelyből 

megtudtuk, hogy örül annak, hogy Roessler ismét életjelet adott magáról, meglepte és 

megörvendeztette Divékyt a levele. Duplán örül a fametszetei elismerésének. Mindehhez, 

hogy ajtóstul rohanjon a házba, közli, hogy van még neki: 1.) ez a három
644

 2.) egy 

valamivel nagyobb lap, a „Turmbau”
645

 3.) egy karcolt lap, újévi lapként az O[rell] 

F[üssli]-nek készült, de írás nélkül, „Wiedergeburt”
646

 4.) a „Turandot” litográfia, amit 

ismerhet már Roessler, 5.) a nagy litó, a „Badende Frauen”
647

 és létezik erről egy egész jó 

klisé, 6.) „Susanne im Bade”,
648

 nagy litó, 3 éves, de jó, 7.) a még soha meg nem jelent, a 

magyarországi Tevan számára 1917-ben készült, 12 darab metszet,
649

 8.) új ex librisek, 10 

darab. Azt ígérte, ha Roessler kimondja a rajtot, készít még egy nagyobb rézkarcot is. 

Szívesen belevetné magát ismét erőteljesebben az illusztrálásba, emiatt kérte Roessler 

tanácsát, legfőképpen afelől, kit lehet eredeti grafikát illetően figyelembe venni? 

Leginkább a fametszetet szeretné ismét ápolni, az Orell Füssli már „megmozdult”, de ez 

neki nem elegendő. Pillanatnyilag az ex libris mappán kívül értékpapírt készít – a pénz 

miatt, amit elég érdekesnek tart, de nem jelent számára kihívást. De jól fizetik.  

 Az I.N. 149.216 jelzetű, 1924. június 22-én Betlisben írt levelében megöszönte 

Roessler azonnali válaszát és beleegyezését. Attól tartott, hogy már nem is emlékeznek rá, 

és óriási munka lesz őt újra felfedezni. Altheerrel nagy akcióba fognak, azt kérdezte 

Roesslertől, hogy bevezetésként el lehetne-e helyezni valahol egy kis apró cikket? 

Érdeklődik öreg barátnőjük, Miss LEVETUS
650

 iránt, aki talán megjelentethetne egy 

litográfíát, vagy ilyesmit a Studioban.
651

  

 Arról írt Roesslernek, hogy van egy nagy halom, folyóiratban még meg nem jelent 

fametszete. Három és fél magyar könyv, összesen kb. 40 fametszettel, és MAUTNER 

                                            
644 Ez a három: feltételezhetően azok a lapok, melyeket Roessler megdicsért. 
645 Turmbau (´Toronyépítés`) 
646 Wiedergeburt (´Újjászületés`) 
647 Badende Frauen (´Fürdőző nők`) 
648 Susanne im Bade (´Zsuzsanna a fürdőben`) 
649 Tevan számára készült, még soha meg nem jelent metszetek feltételezhetően a Dorottya-lapok lehettek 
650 LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
651 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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könyve (Steirische Volkslieder)
652

 kb. 17 vignettával fában, valamint az új, fent említett 

metszetek. Ez együtt kiadhatna egy kis publikációt a Kunst & Dek. [Deutsche Kunst und 

Dekoration
653

] vagy a Kunst f[ür] Allében.
654

  

 Kérte Roesslert, hogy a Kunst & Dek.-ben és a Kunst f. Allében megjelent cikkeit, 

valamint UBELL
655

 cikkét a Graphischen Künstéből szerezze meg, és küldje el neki, 

természetesen fizeti. Jó volna ez neki itt [Zürich], mert amint a lapok itt vannak, Altheer 

szeretne valamit csinálni; kiállítás, egy kis sajtó, vagy egyéb. Tudna-e valamit tenni 

Roessler a Bildende Künstében?
656

  

 Az I.N. 149.165 jelzetű, 1924. augusztus 1-én Bertlisben írt levelében leírja a létező 

és készülő műveit, amiből igérete szerint küld majd barátjának, tehát Röessler nemsokára 

kap ahhoz anyagot, hogy újra felfedezhesse. Örülne, ha barátja meglátogatná őket 

Betlisben, a legnagyobb kényelemben, egy jó korty [bor] mellett mindent alaposan meg 

tudnának beszélni, és készítene Roesslerről egy jó litó-portrét. Arra kérte, hogy legalább 

elvileg fogadja el a meghívást, felesége is nagyon örülne, ha mindkettőjüket náluk 

üdvözölhetné.  

 Betlis, 1924. október 18., I.N. 149.164 jelzetű levelében ismét arra kérte Roesslert, 

ha nem tud, vagy nem akar valamit tenni, akkor legalább néhány címet közöljön vele, ahol 

Divéky, Roessler véleménye szerint, sikerrel járhatna. Ezzel segítene Divékynek ebből a 

szép Svájcból elszabadulni, amelynek, megítélése szerint, a szellemi kultúrája biztosan 

nem magasabb, mint valamelyik belső-afrikai néger törzsnek. 

 1924. október 19-én Zürichből írta az I.N. 149.215 jelzetű levelében, hogy már 

Zürichben van (címe: Orell Füssli, Friedheimstr.), egyenlőre szállodában, mert a bútorok 

még nincsenek itt. Úgy érzi, belátható időn belül előbbre jut ezen a nehéz terepen. Roessler 

alaposan hozzájárulhat ehhez, ha publikálja Divékyt. Kezdhetné a fametszetekkel, aztán 

folytathatná másokkal. Divéky természetesen mindig küld neki majd abból, ami jót csinált. 

Ha akarja, két vagy három példányt is, egyet személyesen számára dedikálva, két továbbit 

raktárra. Idővel művészi értéke lesz. „Szeretné?“ – kérdezte Roesslert. „Csináljon velem 

üzletet.“ Ha Divéky minden munkájából három darabot küld Roesslernek, ő azt 

felhalmozza, és ha a publikációival híressé tette Divékyt, lesz egy kis tőke a kezében, 

                                            
652 MAUTNER, Konrad (Hrsg.), Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute. Mit 

Holzschnitten v. Josef von Diveky. Wien, Staehelin und Lauenstein, [1918], XXI, 412 p. 

 (Forrás: KVK – Karlsruher Virtueller Katalog, leöltve: 2019. január 20.) 
653 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
654 Die Kunst für alle: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
655 UBELL írása: ld. IN 149.162 jelzetű ([Betlis?], 1923.12.28.) levél. 
656 Bildende Künste (´képzőművészet`): nem sikerült magyarázatot találni a kérdésre. 
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amivel akkor rukkol elő, ha elfogyott a kiadás. Ezzel Roessler Divéky pozícióját 

halhatatlanul erősítené. Itt [Svájc] nincs egy igazi művészeti folyóirat, effajta dolgokban a 

külföld a mérvadó. Tudja, hogy a publikációra vonatkozó kérése pökhendi és sznob, de 

(Mark Twaint idézte) „ha valaki aranyat adna ólomért, nem talál vevőt, ha nem hirdeti, 

nem reklámozza“ és Divéky önmagát nem tudja reklámozni. 

 Zürich, 1924. december 10., I.N. 149.325 jelzetű levél 

 „Kedves Barátom! Száz éve semmi hír Önről” – kezdte levelét Divéky. Az utolsó 

levelében arra kérte Roesslert, hogy várja meg a fametszeteket, amelyek most végre itt 

vannak, a kész példányok egyikét mellékelte. Arra kérte Roesslert, hogy valósítsa meg 

publikációs szándékát (DK & D, [Deutsche Kunst und Dekoration], vagy más). Számára az 

Orell Füsli hatósugara túl kicsi, és ahhoz, hogy ismét egy kicsit a nyilvánosság elé lépjen, 

Németországban kell illusztrátorként megjelennie. 

 A Zürichben, 1925. január 17-én kelt I.N. 149.213 jelzetű levelében Divéky azt 

kérdezte Roesslertől, hogy miért nem jelentkezik? Megírta már neki, hogy november óta 

Zürich 6, Hotzestraße 35
III

 alatt laknak, erre a címre várják Roessler leveleit. Valamennyi 

fametszetét elküldte különböző német kiadóknak, negatív sikerrel. Továbbra is küld 

anyagot az általa ismert címekre, de kevés sikerre számít. Úgy gondolja, ismét kellene egy 

publikáció, talán a DK u. Dec.
657

, vagy valami hasonló lapban. Azt kérdezte Roesslertől, 

hogy tudna-e tanácsot adni, vagy segíteni neki, és megkapta-e a lant-dalokat?
658

 . Meg kell 

élnie, és az eredeti grafika pénzbe kerül, amit előtte meg kell keresni. Ebben segíthetne 

neki Roessler, de Divéky szerint nem akar. Minden fametszete, amit Divéky készített, 

megvan Roesslernek, szép számban állnak rendelkezésre litók és rajzok is egy 

publikációhoz. De Roessler nem akar segíteni - állítja Divéky. Eddig nem állt Roessler 

rendelkezésére anyag, de most van, és nem segít. „ […] vagy szól ellenem 

valami?“ - kérdezte a grafikus. Majd megírta Divéky, hogy ő roppant szorgalmas, jól 

keres, tehát megengedheti magának, hogy eredeti grafikát, tehát a menedzseléshez anyagot 

készítsen. „Nem tudná elővenni egyszer az irodalmi gereblyéjét, és az utat egy kicsit 

simává tenni, a szekeret egy kicsit meglendíteni?“ – kérdezte Divéky Roesslertől. Nem 

olyan cél-e ez, amihez jó lelkiismerettel nyújthatná segítségét és támogatását? Vagy 

kételkedik a tehetségében, úgy látja, hogy már belefulladt az alkalmazott grafikába? A 

grafikus ezt nem így látta, és állította, hogy Roessler nem akar segíteni neki.  

                                            
657 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
658 Lant-dalok: ROELLI, Hans, Mittag. Lautenlieder von Hans Roelli. Zürich, Orell Füssli, [1924]. 

http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Roelli,%20Hans&u1=1003&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Mittag%20%2f%20%20Lautenlieder%20von%20Hans%20Roelli%20;%20%5BMit%20Melodien%20und%5D%20Holzschnitte%5Bn%5D%20von%20%5BJosef%5D%20Div%c3%a9ky.&u1=4&pos=1&beginsrch=1


 

 

177 

 1925. június 25-én Betlisből írta Divéky az I.N. 149.318 jelzetű levelét, amelyben 

érdeklődött, hogy mi van Roesslerrel, aki nyolc hónapja nem adott életjelet magáról. 

Remélte, hogy nem beteg. Kedves volna tőle, ha jelentkezne. Arra kérte Roesslert, hogy 

küldje el neki a Deutsche Buchgemeinschaft
659

 címét, szeretne hozzájuk fordulni, és kérte, 

hogy írjon neki, mert szeretné tudni, hogy mi van vele. 

 Ezt követően Divéky és Roessler között hosszabb ideig szünetelt a levélváltás. 

Ennek okára a Betlisben 1927. október 19-én írt I.N. 149.312 jelzetű levélben kaptunk 

magyarázat. „Kedves Barátom, levelezésünk azon a ponton szakadt meg, mikor Ön 

kijelentette, hogy én közép-európai fogalmak szerint eléggé mesüge
660

 volnék.“ Divéky 

nem sértődött meg, de belátta, hogy egy mesügével nehéz valamit kezdeni. Ez úgy két éve 

történt. Azon dolgozott, hogy anyagilag „kiverekedje“ magát, és ezt meg is tette. Betlis an 

Wallenseeben (sic!), Isten szép földjének legszebb pontján vásárolt egy házat nagy 

telekkel, tóval, kilátással, tájjal. Most elkezdi a leválást az O[rell] F[üssli]-ről, mert torkig 

van az értékpapír-technikával. Szeretne, és számára muszáj visszatérnie a művészethez. 

Újra szabadnak kell lennie, és kizárólag művészi munkát végeznie, csak anyagi 

kényszerből lett alkalmazott grafikus.  

 Úgy látja, hogy Roessler már számos kis és nagy tehetséget menedzselt, akkor őt 

miért ne? Csak azért, mert mesüge, vagy inkább mesüge volt? Mesélték Divékynek, hogy 

Angliában mindennapos a menedzser-rendszer. A menedzser „felfedez egy tehetséget“, 

aztán megbízásokat hoz neki, reklámozza, kiállítja, naggyá teszi. Mindezért egy bizonyos 

ideig jutalékot kap. Mindketten jól járnak vele. Divéky javaslatot tett Roesslernek: 

„Menedzseljen engem! Látja, félig sem vagyok olyan mesüge, mint gondolja.“  

 Végezüt Divéky arra kérte Roesslert, ha egyszer Németországba utazna, tegyen egy 

kerülőt Svájcon át, és látogassa meg őket Betlisben. De előbb írjon neki bőségesen arról, 

hogy le akar-e állni egy mesügével? (Cím: Hotzestrasse 35, Zürich, vagy Betlis, Post 

Weesen.)  

 1928. február 3-án írta Betlisből az I.N. 149.313 jelzetű levelet, amelyben afölötti 

örömét fejezte ki, hogy barátja hosszú hallgatás után újra jelentkezett, amire nem is volt 

                                            
659Deutsche Buch-Gemeinschaft (DBG) [Német Könyv-Szövetség]: 1924-ben Berlinben polgári ügyfélkör 

számára alapított társaság, amelynek alapgondolata, hogy a meglévő előállítási eszközökkel azon széles 

olvasóközönség számára, akik a tartalmilag értékes könyvek iránt érdeklődnek, megfizethető áron, ízléses 

megjelenésű könyveket jelentessenek meg. A II. világháború után Darmstadtba tették át székhelyüket.  

(Vö. MELIS, Urban van, Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik. Mit einer Fallstudie über die 

sozialdemokratische Arbeiterbuchgemeinschaft „Der Bücherkreis“. Stuttgart, Verl. Hiersemann, 2002. 

346. p.) 
660 Mesüge: jiddis eredetű szó, jelentése: bolond, félbolond, kelekótya.  

 (Vö. https://bit.ly/30WMUaw – letöltve: 2019. január 14.) 
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felkészülve, mert Divéky - saját bevallása szerint – csak később belátott cinizmussal olyan 

üzletekről írt Roesslernek, amelyek barátja számára elfogadhatatlannak tűnhettek. Örült 

annak is, hogy Roessler a tavasz folyamán Svájcba utazik, és biztatta, hogy látogassa meg 

őket Betlisben. Ígéri, hogy nem fogja megbánni a kitérőt, a környék a legszebb, amit csak 

el tud képzelni. Természetesen addig is várja Roessler levelét, amit barátja már meg is ígért 

neki. 

 Az I.N. 149.308 jelzetű levélről csak a tartalma alapján feltételezhetjük, hogy az 

1928-as év folyamán, és akkor Betlisből íródott. Örült, hogy Roessler írt neki, még inkább, 

hogy eljön. Úgy gondolja, ha egyszer eljött, marad is néhány napig, vagy ameddig 

Roesslernek náluk, a vidéki magányban tetszik. „Most pedig arrogáns leszek, kedves 

Barátom: tudok valamit és tehetséges vagyok.“ Divéky állítja, hogy tudja, mi hiányzik 

számára, fáradozik rajta, dolgozik, és nemcsak a művészeten, saját magán és az embereken 

is. „Maga felfedezte Schielét. Ő maradandó érték.“ Divéky szerint [Schiele] művészetileg 

minden esetre értékesebb, mint ő, mert kevésbé fegyelmezett, elementárisabb, ez belőle 

hiányzik. „Lehet, hogy én túl egészséges vagyok.“. Úgy látta, hogy Roesslernek volnának 

számára écái. Beszéljenek róla – ajánlja – egy-három üveg [pohár?] mellett. Őt lehet 

menedzselni. Van itt valami, csak művészileg túlságosan szétforgácsolódott. De talán jó 

volt ez így. Túlságosan „irodalmi“ akart lenni, semmilyen ötlet nem volt számára elég jó. 

Ma már tudja, hogy a „hogyanon“ múlik, akkor is, ha irodalom van mögötte. Divéky arra 

kérte Roesslert, hogy jöjjön el hozzájuk, „jöjjön, mint ember, nem, mint menedzser“. 

Várják a feleségét is, és maradjon, ameddig tetszik. 

 Betlisből írta 1928. június 25-én az I.N. 149.310 jelzetű levelét. Így kezdte Divéky: 

„Kedves Barátom, üzlettársam, leendő menedzserem! Nincs az egészen úgy, ahogyan azt 

Ön állítja.“ – kezdte levelét Divéky. „Annak idején, amikor Ön felfedezte Schielét, 

természetesen lényegesen könnyebb volt Magának, mert akkor még számított valamit a 

tudás.“ A grafikus nem akar semminek elébe vágni, és programot csinálni, majd meglátja 

Roessler, hogy az utazása egy felfedezőút lesz-e, vagy sem. Divékyék minden esetre 

örülnek, hogy egy ideig itt láthatják, és megélhetik azt az örömöt, hogy egyszer ismét 

kapcsolatba léphettek a civilizált emberiséggel. Elköszönésül azt kérdezi Divéky, hogy 

Roesslerné is eljön-e? 

 Zürichben, 1928. július 2-án kelt az I.N. 149.309 jelzetű levél. „Kedves Barátom és 

Menedzserem!“ – szólította meg Divéky Roesslert. Nagyon örült [Divékyék] Roessler 

beleegyezésének, úgy hiszi, kijönnek majd egymással. Ezt követően Divéky Roesslernek 

hosszan kifejtette menedzselésének módját. Divéky biztosítja Roesslert afelől, hogy nem 
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kíván elébe vágni, csak leírja a gondolatatit, amit barátja elutasíthat, vagy részben 

elfogadhat, ahogyan kívánja. Talán elindít benne egy gondolatot.  

 Majd valami másról: hozzon magával Roessler fürdőruhát, a tó szépen melegszik. 

Az emberek teljesen fesztelenek, egész nap fürdőruhában rohangálnak. Betlis tíz házból 

áll, egy [négyzet-]kilométeren szétszórva. Szomszédot nem látnak, a forgalom úgyszólván 

nulla. Néha talán egy vagy nyolc pohár bort is ihat [majd] Roessler. Divéky úgy nyolc 

napot szeretne nyaralni, ha itt lesz majd Roessler, ezért kéri, jelezze neki időben a pontos 

időpontot, hogy üzletileg úgy tudja intézni. Divéky nem ír már Roesslernek, rövid hírt vár 

tőle, és családjával együtt örül a viszontlátásnak.  

 1928. augusztus 24-én kelt Betlisben az I.N. 149.289 jelzetű levél, amelyben 

Divéky arról írt, hogy reméli, hogy Roesslerék szerencsésen hazaérkeztek, nem hiányzik 

nekik túlságosan a betlisi levegő, és Roesslernének a motorcsónak. Divéky azt igérte, hogy 

igyekszik az esedékes néhány fametszetet a lehető leggyorsabban elkészíteni, és mellesleg 

megköszönné Roesslernek, ha tudna számára valami illusztrációs munkát ajánlani. 

 Betlisben, 1928. szeptember 3-án íródott az I.N. 149.290 jelzetű levél, amelyben 

Roessler ismét hosszan taglalta nehéz egzisztenciális helyzetét. Remélte, hogy mindez 

megváltozik, ha egyszer “kint van”, ami akkor következik be, ha a jelenlegi helyzet félig-

meddig megváltozik . Úgy vélte, a helyzet javul, ha Rössler megkapja tőle a még hiányzó 

publikációs anyagot, illetve azok megjelennek. A három fametszet (Lindenhof, Roessler 

portréja és a „Tech.schnitt”) leadása után nem hagyja abba [a munkát], hanem folytatja, és 

várja Roessler publikációjának sikerét. 

 1928. szeptember 20-án tudatta Divéky Roesslerrel az I.N. 149.203 jelzetű 

levelében, hogy megismerkedett egy pénzzel rendelkező és üzleti alapon képeket vásárló 

berni közjegyzővel. Az illető úr amerikaiak részére szerzi be a kizárólag jó és drága 

műtárgyakat, úgynevezett galéria-darabokat. Feltette Roesslernek a kérdét, hogy érdekli-e 

az üzlet, és volna-e a közjegyző számára kínálható tárgya? Divékynek pillanatnyilag 

semmi anyaga sincs. Arra kérte Roesslert, ha tudna valamiről, küldje el a fényképét, az 

ember Bécsbe is elutazna, de magántulajdonnak kell lennie a tárgynak - ez a hóbortja. A 

napokban ismét találkozik majd az úrral, utána tájékoztatja Roesslert. 

 Zürich, 1928. szeptember 23. a keltezése az I.N. 149.294 jelzetű levélnek, 

amelyben tudatja Roesslerrel, hogy a publikációkat illetően mindent Roesslerre kell bíznia, 

csak arra kéri, hogy értesítse, lesz-e valami, és mikor? Kérte, hogy írja meg neki Roessler, 

hogy tetszett-e a két metszet? 
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 1928-ban írta Zürichből Divéky az I.N. 149.291 jelzetű levelét, amelyben 

képkereskedelmi üzletükről számol be Roesslernek. Csak nagyon különleges és drága 

műalkotásokról esett szó. De mindez Divéky számára kevésbé érdekes, mint a publikációk. 

MegtudTuk, hogy a kis művészi lapocskákról litográfiai nyomatokat csináltatott és küld 

egyet Roessler portréjával. Megemlítte, hogy Roessler talán meg tudná nyerni azt az angol 

kiadót, aki HAMMER
661

 mezzotinto lapjait kiadta. Ismét visszatért arra, hogy fizetett 

megbízás nélkül nem tudja otthagyni az O[rell] F[üssli]-t, egyéb megbízás hiányában 

továbbra is ott kell dolgoznia fél napban. Ezért halad olyan lassan a fametszetekkel, a 

Zürich lapot is még „melegen” kellett odaadnia, mert pénzre volt szüksége. Úgy gondolta, 

Roessler menedzserként közbeavatkozhatna, bár hogy milyen módon, azt nem tudta. Talán 

publikációk segítségével és kapcsolatteremtéssel a kiadókhoz. Szerinte Németországban 

egy egész sor kiadó van, akik „gáláns” dolgokat adnak ki, és LÁNYI
662

 biztos tudna hozzá 

egy listát adni. Véleménye szerint „az emberek” főként Berlinben vannak, és utat talál 

majd hozzájuk Roessler, aki, ha kritikusként ajánlaná a művészt, másként hangzana, 

mintha ő ajánlkozna. Szívesen készítene próbaképeket kockázatra -- bárcsak valaki 

ráharapna! - írta.  

 1928-ban az I.N. 149.302 jelzetű levelében azzal a kéréssel fordult Roesslerhez, 

hogy valamiféle hivatalos levélpapíron írjon neki a betlis iskola ötletéről. Pénzre volt 

szüksége, Guhltól, a bankártól remélte ezt, és igazolni kívánta nála, hogy az ötlete nem 

csak képzelgés. Ugyanakkor hálás volna, ha Roessler tudna neki egy kis megbízást 

[szerezni]. Majd az képkereskedelmi üzletek részleteiről írt, ahol Guhl neve, mint 

potenciális vevő, itt is előfordult. 

 Az 1928. november 17-én Zürichben kelt I.N. 149.296 jelzetű levelében ismét a 

képkereskedelmi aktivitásuk újabb híreit osztotta meg Roesslerrel. Ez folytatódott aztán az 

I.N. 149.297 jelzetű, 1928. november 23-án Zürichből írt levelében is. Az I.N. 149.298 

jelzetű 1928. december 12-án Zürichben kelt levélből többek között azt is megtudhattuk, 

hogy van remény az egyik kép eladására – ám vélhetőleg az üzlet mégsem jött létre, mert 

az eredménye nem mutatkozott. 

 Az I.N. 149.300 jelzetű Zürichben, 1928. december 21-én kelt levelében 

megköszönte barátja levelét, és azt a fáradozását, hogy Divékynek Bécsben valami munkát 

szerezzen. Bármennyire érdekesnek is tűnik, nem tudja elfogadni. Hosszasan beszélgetett 

                                            
661 HAMMER, Viktor: Exhibition of works by the Austrian painter Viktor Hammer, Florence. [At the Austrian 

Legation, 18 Belgrave Square.], [London], [k.n.], [1925]. 
662 LÁNYI: ld. I.N. 149.281 jelzetű (Purkersdorf, [1917?]. szeptember 2.) levél. 
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erről a feleségével, aki már írt is Roesslernek.
663

 Az, ha innen elmennének, az a kitűzött 

céltól történő teljes eltérés volna, ami talán már egy év múlva elérhető lenne. Beismerte, 

hogy egy bécsi fizetett állás nagyon kecsegtető dolog. Ismeretlen helyen az újdonság bája 

elviselhetőbbé tenné a továbbműködést, mint a régi helyen. De itt van valami: Betlis. Ma 

az „övéivel” vidéken, a természetben szeretne élni, mert nem leli már örömét abban, hogy 

sok ember között éljen. 

 Utóirat: mielőbbi közelebbi híreket kér a BELLINIről és a jade-gyűjteményről, 

valamint a szabadkézi rajzokról.  

 1929. január 3-án Zürichből írta Divéky az I.N. 149.319 jelzetű levelét, amelyben 

tudatta, hogy az új évvel megkezdte az új munkabeosztását, azaz hetente háromszor fél 

napot van Zürichben, a hét további részét Betlisben tölti. Elegendő munkája van, egyenlőre 

sok a reklámgrafika. Elköszönésül arra kérte Roesslert, hogy postafordultával írjon neki 

arról, hogy mi van a G. Belllinivel, mert a lapján csupán a jádét és a szabadkézi rajzokat 

említette.  

 Az I.N. 149.287 jelzetű, 1929. április 1-jén Betlisben keltezett levelében írta 

Divéky, miszerint a siker nem a képességen és az akaraton múlik, hanem a gyakorlaton és 

reklámon. „Ha az emberekbe elég hosszú ideig sulykolod, hogy a »Schicht« szappan a 

legjobb és jobb, mint a vaj, akkor a kenyérre kenik és […] fölzabálják.“ Úgy gondolja, 

Párizsban a reklámnak köszönönhetően van olyan sok művész, és manapság a művészet 

nem „kunszt“, a művészet az „eladás“. 

 I.N. 149.287 jelzetű, Betlis, 1929. április 1. keltezésű levelében írta Divéky, hogy 

megkapta az Ekkehard (!) füzetet. Teljesen odáig volt, és nagyon örült, mert Roessler 

cikkének
664

 megjelenése számára szimbólumértékű. Tegnap Roessler életjeleként 

megkapta a Böhler-prospektust, az Ekkehartot (sic!) egészségi-jelként veszi, így örömmel 

elhalasztja a tervezett kiállításokat annak érdekében, hogy az anyagot a barátjánál 

hagyhassa. Az iskolára nézve is jó ómennek találta a publikációt, a füzetek birtokában 

sokkal alaposabb propagandát végezhet. Úgy érezte, hogy megtört a jég, mert a 

publikációval a kezében a kiadókkal is eredményesebben tud tárgyalni. Szerinte Roessler 

olyan „szép, tündöklő bengáli világításba” helyezte, hogy nem akarta elhinni, hogy róla 

szól ez az írás. Ám a cím szerint ez helytálló volt, és nagyon örült.  

                                            
663 Divéky Johanna levele: Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, I.N. 159.311 jelzetű (Betlis, 1928. december 16.) 

levél. 
664 Roessler cikke az Der getreue Eckart. Familien Zeitschrift-ben: Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban 

kikértük a folyóirat 1928-as és 1929-as számait, de nem találtuk meg Roessler Divékyvel kapcsolatos 

cikkét. Feltételezhetően tévesen írta a megjelenés helyét Divéky József. 
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 Betlisben, 1929. november 12-én kelt az.IN. 149.248 jelzetű levél, amelyben 

Divéky sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Roessler olyan régen írt neki utoljára. Az egészségi 

állapota felől érdeklődik, mert legutolsó levelében barátja azt írta, hogy nincs jól. Divéky 

úgy gondolta, hogy valamikor már ki kell itt [Svájc] állítania, de nincs hozzá anyaga, túl 

kevés új munkája van, és kiegészítésként kell hozzá a régi. Ezért kéri Roesslert, küldje 

vissza neki azt az anyagot, amit elvitt. Meghívást kapott egy hollandiai kiállításra, de 

ahhoz is kellene neki az anyag. Ígéri, ha megjelenik az Ekkehard,
665

 mindent visszaküld, és 

arra kérte barátját, a további publikációkhoz csak aztán fogjon hozzá. Éppen azon 

dolgozott, hogy illusztrációs próbák szétküldésével szisztematikusan keressen 

megbízásokat. Valaha ugyanezen az úton találta néhány kiadóját, és úgy hiszi, ez most is 

működni fog, bár ma biztos több fáradtsággal jár, mint annak idején. Címeket gyűjt e célra, 

és arra kérte Roesslert, gazdagítsa ő is a gyűjteményét. Divéky visszaemlékezett arra, hogy 

Roessler valaha beszélt neki a Deutsche Buchgemeinschaftról
666

 („vagy hogy is hívják”), 

és írás közben talán eszébe jut még barátjának néhány ötlet. Ifjúsági könyvkiadók címe 

után is érdeklődött. Olyan kiadókat is keresett, akik erotikus vagy pikáns dolgokat adnak ki 

(CHEVALLIER
667

, Faublas
668

, BOCCACCIO, CASANOVA, stb.). Röviden: címeket kért 

kulcsszavakkal, ha az nem okoz Roesslernek túl sok fáradtságot. Arra Emlékeztetette 

Roesslert, hogy írt neki egyszer egy „elit” nyomdászról, aki szerződést kötött volna vele – 

nem kellene neki talán olykor a távolból néhány kis fametszet?  

 Az I.N. 149.250 jelzetű levelét Divéky egy zürichi kávéházban írta 1929. november 22-én, 

és az iránt érdeklődött Roesslertől, hogy hogyan áll a publikáció a Graphische Künstében
669

? 

Buchgemeinschaft?
670

 

 Betlisből írt 1930. január 15-én (I.N. 149.251 jelzetű levél) Roesslernek, és arra kérte, hogy 

a Magyar Grafika
671

 számára a készülő publikációhoz szerezze meg néhány művének a lemezét, 

illetve Roessler portréjának dúcát. Nagyon hálás volna, ha Roessler ezzel támogatná, de gyorsan 

kéri, mert a füzetnek hamarosan meg kellene jelennie 

 Hosszú szünet után 1932. június 13-án ismét írt Betlisből barátjának. A levél jelzete 

I.N. 149.307. Mentegette magát, hogy már „az örökkévalóság óta” szeretné megköszönni 

Roessler lapját, de arra várt, hogy valami örvendeteset tudjon közölni. De az idő vacak, és 

                                            
665 Ekkehard: újabb kutatás tárgyát képezhetné, hogy a publikáció egyáltalán megjelent-e az Ekkehardban, és 

ha igen, mikor?  
666 Deutsche Buchgemeinschaft:  ld. IN 149318 jelzetű ([Betlis], [1925]. február 5.) levél. 
667 CHEVALLIER, Gabriel (1895–1969) francia regényíróra gondolhat Divéky. 
668 LOUVET DE COUVRAY, Jean-Baptiste (1760-1797) szerző (mellesleg politikus) Faublas lovag szerelmi 

kalandjai című műve lehet az ajánlott könyv. (Vö. https://bit.ly/2ZhbDpR – letöltve: 2019. február 7.) 
669 Die graphischen Künste: ld. : I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
670 Deutsche Buchgemeinschaft: ld. IN 149318 jelzetű ([Betlis], [1925]. 02.05.) levél. 
671 Az említett írás: ROSNER Károly: Divéky József. In: Magyar Grafika, 11(1930), 5–6. sz., p. 161–163. 

https://bit.ly/2ZhbDpR
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a reklám is keveset hoz, így arra jutott, hogy ismét a művészettel próbálkozik. Egy barátra 

lelt Weesenben, aki lehetővé tette számára, hogy két mappát litografáljon, illetve fába 

metsszen, és ki is nyomtattathassa – mert ez egy rendes összegbe kerül. Csatolta a 

prospektust, és azt ígérte, amint elkészült, küldi a mappákat is. Műbarátok címei után 

érdeklődött Roesslernél, mert minden eladott mappa erősítené a továbbiakhoz a [weeseni] 

barát bizalmát. Egy bizonyos pontig ennek a két mappának akár a csekély sikerétől is függ 

egy rég álmodott további mappa megvalósításának lehetősége: szeretne egy 15 lapból álló 

passiót litografálni és kiadni. Szerinte ez hatalmas mennyiségű pénzbe kerülne. Kíváncsian 

várja Roessler véleményét a mappákról, szerinte ezek művészileg jelentős előrelépést 

mutatnak. Szívesen kiállítaná őket Bécsben, leginkább a Sezessionban. „Vagy gondolja, 

jobb volna várni, amíg a passió elkészült? Hát az a 6+6+15 szám következtében egészen 

más képet mutatna. Talán jön hozzá még egynéhány szóló lap, úgyhogy mintegy 30 

munkáról lehetne szó; akkor el lehetne kerülni az észre nem vétel veszélyét” – írta Divéky. 

Kérdezte Roesslert, hogy ő szóljon-e a Sezessionnak, vagy inkább barátja venné fel velük a 

kapcsolatot? 

 Ismét évek teltek el a két levél keletkezése között. Az I.N. 149.314 jelzetű levelet 

Betlisben, 1936. február 14-én írta a grafikus. Örömmel vették Divékyék, hogy hosszú 

csend után ismét hallanak Roesslerről. Mint írta, az nem derült ki Roessler leveléből, hogy 

mi is történt vele, de remélik, hogy olyan jól van, amilyen jól csak lehet valaki manapság. 

„Az ember már annak is örül, ha már csak él is. Sokkal több ugyanis nekünk sincs.“ A 

levél csupa szomorúságról és elkeseredettségről árulkodik. Svájcban nincsenek 

megbízások, és ha igen, akkor azt a „bennszülöttek“ kapják. Németország, Ausztria, 

Magyarország számára sem lehet dolgozni. Az összes korábbi kiadója elveszett, vagy nem 

csinál már semmit sem. A grafikákat nem lehet eladni, a grafikusok – a néhány prominens 

kivételével – éheznek, vagy támogatásokból élnek. Kész akár reklámot készíteni is, bár, 

mint írta, még ebben is egyre inkább elterjed egy szomorú alsó-közép minőség, 

alátámasztva a megrendelők értetlenségével és áralákínálással.“ Elfogytak a nyomdák 

megrendelései is, maguk készítik a terveket. Divékyék elvágyódtak Svájcból. 

 A következő levelet 1946. augusztus 10-én Sopronból írta Divéky. (Jelzete: I.N. 

149.172). Megtudtuk, hogy felesége hat héttel korábban tudatta Divékyvel, hogy Roessler 

továbbra is a régi címen lakik. Leírta annak a történetét, hogy hogyan került Budapestről 

Sopronba, és hosszasan ecsetelte az akkor magyarországi viszonyokat. Megtudtuk hogy 

Sopronban csak néhány ex libris fametszetet készített, és két hónapja ismét munka nélkül 

van. Elvágyik ebből a „faluból és országból“, úgy látja, hogy az országnak nincs jövője, 
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legalábbis nem hamarosan és nem egy grafikus számára. Arról írt, hogy levelet kapott Rudi 

ROSENBAUMtól
672

 Zürichbe, aki látogatóba akar utazni Bécsbe, és talán már ott is van. 

Legvégül leírta, hogy minderről csak azért számolt be, hogy Roesslert levélírásra buzdítsa, 

és hogy megtudhassa, mi van velük, hogy van az egészségük, és hogyan látja Roessler az ő 

esetleges kilátásait Bécsben? 

 A Sopronban 1946. szeptember 14-én kelt I.N. 149.173 jelzetű levélben így 

szólította meg Roesslert: Kedves Öreg Barátom!  A soproni hétköznapairól számolt be 

ebben a levelében is, és arról a tervéről, hogy Bécsbe menjen. Arra kérte Roesslert, hogy 

talán elő lehetne készíteni már valamit levélben az említett kiadókkal, témákról beszélni, 

egyebek. Ha talán csak a tavaszra valósul is meg Bécsbe jövetele, mégis már most el 

lehetne indítani az előkészületeket. „Nem gondolja?“ – kérdezi Roesslert. Talán már itt elő 

tudna készíteni egyet és mást. Elköszönésül üdvözletét és Roessler feleségének kézcsókját 

küldte, és mint írta, „maradok az öreg hűséges Divéky.“ 

 Sopronban, 1946. december 17-én kelt a következő levele, jelzete I.N. 149.178. 

Kedves Professzor Úr és régi Barátom! – szólította meg Roesslert Divéky. Roesslerrel a 

Bécsbe jutás módját tervezhették, mert mint Divéky ebben a levelében írta: azt tervezi, 

hogy a tavasszal három napos határátlépővel, ami állítólag itt helyben minden további 

nélkül megkapható, ő is kimegy. Most télen nem szeretné megkísérelni, mert az infláció 

következtében a télikabátját megették. Szerinte a Roessler tanácsolta vállalkozást, 

Sopronból Bécsbe kerülni, az osztrák cenzúra nyilvánvalóan veszélyesnek tartotta, ezért 

kivágta a levélből, hogy ne hozza őt abba a kísértésbe, hogy illegális módon jöjjön Bécsbe 

– amit úgysem tenne meg az élelmiszerjegyek miatt. „A cenzor tehát aludjon nyugodtan, 

csak legálisan jövök.“ –írta a grafikus. Mellékelte a legújabb munkáját, a „Kunstfreunde“ 

(´Művészetbarátok`) karácsonyi számát annak bizonyítékául, hogy J. D. grafikus működik, 

legalábbis a köldökétől fölfelé.  

 Sopron, 1947. április 18-án írta Divéky az I.N. 149.175 jelzetű levelét. Divéky 

megállapította, hogy gyér levelezésük – Roessler utolsó levele ´46. november 18-án íródott 

és november 28-án érkezett meg – elszunnyadt. Megtudtuk, hogy Roessler az utolsó 

levelében leírta, hogyan tudna Divéky egyszerűen de illegálisan Bécsbe jönni. De hogy 

hogyan, azt mégsem tudta meg Divéky, mert az osztrák cenzúra a vonatkozó mondatokat 

kivágta. Divéky leírta, hogy Roessler ugyanebben a levélben a Meckdorfi-

akasztófadalokat, mint illusztrálandó anyagot említette. Divéky utánanézett egy közvetítő 

                                            
672 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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címnek, és megírta a válaszában, ám az osztrák cenzor vélhetőleg ezt is kifogásolta, és 

megsemmisítette a levelet, mert Roessler azóta nem írt és kézirat sem érkezett „arra“ a 

címre. Divéky azt írta, hogy tudatosan nem ismétli meg ezt a címet, Erich SCHMALE,
673

 

öreg cimborája ismeri azt, telefonon megkaphatja tőle Roessler. Hosszasan írt ismét 

jelenlegi helyzetéről. Elköszönésül Divéky megállapítja, hogy Roessler minden fontosat 

megtudott róla, most szeretne ő a barátjáról hallani: egészség? munka? és még mást is. 

„Írjon gyorsan és kézcsók a feleségének az Ön öreg Divékyjétől.” 

 Sopron, 1947. április 28-án,  az I.N. 149.174 jelzetű levelében Divéky barátjához 

ismét egy kéréssel fordul. Az előzménye, hogy tudomására jutott, miszerint készülőben 

van egy akció, hogy Bud[apest] és 10 vidéki város egy[-egy] művész patronálását vállalná, 

és a művésznek a semmiért, de egyáltalán a semmiért egy rendes fizetést juttatna. Sopron 

már jelentkezett, és több oldalról kezdeményezték, hogy Divékyt, mint a „fasiszta rendszer 

mártírját“ és Európa-szerte híres művészt nevezzék erre. Mivel Divéky anyaga részint 

megsemmisült, részint elveszett, arra kérte Roesslert, a rendszerező embert, kölcsönözze 

neki a nála lévőket, hogy a polgármesternek előterjeszthesse, akié az utolsó szó, illetve 

hogy pártfogói a Kultuszminisztériumban a dolgot személyesen bemutathassák. 

Biztosította Roesslert afelől, hogy ezek a papírok visszajönnének. Felsorolta, hogy mit 

szeretne: néhány szám Kunst für alle, Dekorative Kunst, D[etsche] Kunst und Dekoration, 

Der getreue Eckart, és talán megvan Roesslernek a Studio 1914-es száma,
674

 amiben Miss 

LEVETUS
675

 a rézkarcairól írt. Úgy gondolta Divéky, nagyon segítene neki Roessler, ha 

ezeket kölcsön tudná adni. Azt ajánlotta, hogy azon az úton küldje Roessler, ahogy ezt az 

utolsó levelében, e hó 18-án írta, közelebbi információ Erich SCHMALÉTől,
676

 akitől egy 

küldemény ezen az úton már megérkezett. Őszre egy kiállítást terveznek itt, amire 

meghívták. Erre elkéri majd azokat a sok éve Roesslernél lévő nyomatokat és rajzokat, 

amelyeket Roessler az első ide írt levelében említett, és Divékynek mindaddig fogalma 

sem volt róluk. A már említett úton, ha addig nem adódna kényelmesebb. 

 1947. május 22-én írta következő levelét Sopronból, a jelzete I.N. 149.177. 

„Kedves Öreg Barátom, nagy gondban vagyok Veletek, bécsiekkel!” – kezdte levelét 

Divéky. Megtudtuk, hogy öt hónapja egy sort sem kapott Roesslertől, három levele maradt 

válasz nélkül (előző év december 19., ezév április 18., és április 28-ról), Erich 

                                            
673 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
674 A. S. L. [LEVETUS, Amalia Sarah], Studio-Talk: Vienna. In: The Studio: an illustrated magazine of fine 

and applied art, 62(1914), Nr. 255, p. 166–167. 
675 LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
676 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 



 

 

186 

SCHMAL[E]
677

 sem válaszolt neki már két levélre sem. Életjelet kér, és kéri Roesslert, 

érdeklődjék telefonon Schmale felől is (Mariahilferstr. 82.). Mint írja, Schmalet ugyanerre 

kérte Roesslerrel kapcsolatban. R[udi] ROSENBAUMnak
678

 is ír ma, hogy ő mit tud róluk? 

Arra kérte Roesslert, hogy vegyen erőt magán, vagy a felesége által juttasson el néhányt 

sort hozzá, lehetőleg postafordultával, mert így is hozzávetőleg három hétig tart, mire 

megkapja.  

 Sopron, 1947. május 27., N. 149.176 jelzetű levél. „Kedves öreg Barát, és jubiláló 

szenior!”
679

 – köszönti Divéky Roesslert. „Egy egész görgeteg lavina, nemcsak egy hullott 

le rólam, amikor tegnap az Ön e hó 16-i levele bezúgott.“ Azonnal válaszolt is Roesslernek 

a levélben feltett kérdéseire. Emiatt annyira fontos ez a levél, ugyanis Divéky bőséges 

információt ad a családjáról, számos mindeddig nyitott kérdésre kaptunk választ ebből az 

írásból.  

 Sopronban, 1948. április 5-én kelt az I.N. 149.160 jelzetű levél. „Kedves Professzor 

Úr!” – szólította meg Divéky régi barátját. Kérdezte tőle, hogy talán elért már a füléhez, 

hogy Ankwicz udvari tanácsos úr júniusban a [Képzőművészeti] Akadémia könyvtárában 

ki akarja állítani a munkáit. Divéky igyekszik kíméletesen felkészíteni Roesslert arra, hogy 

valószínűleg néhány napra Bécsbe jön, és amennyiben megoldható, kint marad. Reményei 

szerint egy úgynevezett kivándorló útlevelet kap, erre pályázik. Azt kérdezte Roesslertől, 

hogy volna-e Divéky által illusztrált könyve, amit kölcsön tudna adni neki? Igyekszik itt 

[Sopron] mindent összeszedni, amit csak fel tud hajtani. Ha sikerül Bécsben maradnia, „és 

sikerülni fog”, élnie kell valamiből, és már most arra kéri Roesslert, hogy mozgassa meg 

az általa ismert kiadókat, és írja meg Divékynek, ha kedvező reakcióra talált. Hajlandóak 

volnának-e az urak úgy, mint egy évvel ezelőtt lettek volna, megbízásokat adni neki? 

Megengedik-e egyáltalán a körülmények (papír, konjunktúra), hogy a könyvek szépségére 

is súlyt helyezhessenek? Csak az első néhány megbízás nehéz. Divékynek itt 

[Magyarország] hat év alatt, illetve a Köztársaság három éve alatt nem sikerült említésre 

méltó megbízásokhoz jutnia. Budapesten talán sikerült volna, de Sopron a legvadabb 

értelemben vidék. 

Ez volt a fellelt utolsó levél, amit Divéky József grafikus Arthur Roessler 

művészettörténészhez intézett. 

 

                                            
677 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
678 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
679 Jubiláló szenior: talán arra céloz Divéky, hogy Roessler az adott év (1947) februárjában töltötte be a 

hetvenedik életévét. 
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 Végigtekintve ezen a hozzávetőleg harmincöt éven át tartó levelezésen azt kell 

megállapítanunk, hogy Divéky ismeretségük legelejétől fogva szorosan ragaszkodott a nála 

tíz évvel idősebb művészettörténészhez. Eleinte talán csak azt remélte tőle, hogy a 

művésztársadalomba történő beilleszkedését segíti. Számos publikációt jelentetett meg 

Divékyről, de a grafikus mindig többet várt tőle. Leveleinek visszatérő kérdése, hogy 

mikor és hol publikál róla? Roessler felfedezte Schielét, aki Divéky társa volt a 

Kunstakademien, titkon talán azt remélte, hogy Roessler őt is ilyen magasra tudja emelni. 

Biztos volt a tudásában, a tehetségében, a publicitásra vágyott, ami ismertté teheti. 

Folytonos pénzhiányban szenvedett, amire visszatekintve nem tudunk már magyarázatot 

adni. Ismeretségük legelején megpróbálkozott azzal, hogy Roesslertől pénz kérjen. Az 

elutasítás módját nem ismerjük, de Divéky oldaláról bocsánatkésérhez vezetett, és többé 

nem ismétlődött meg. Ezek után mecénást szeretett volna, amit többször is megírt 

Roesslernek. Ha nem tör ki az első világháború, talán szerencséje is lett volna Belgiumban, 

ahol 1914-ben egy pártfogóra és jóakaróra akadt. Majd egy menedzserre vágyott. Végül 

Roessler vállalta ezt a feladatot, ám, hogy mikor és milyen módon szakadt meg ez az 

együttműködésük, arra nem kaptunk választ. Ha tanácsra volt szüksége, Roesslerhez 

fordult. Munkájáról rendszeresen beszámolt a művészettörténésznek, és fiaskóit sem 

hallgatta el előtte. A magánéletéről nagyon keveset közölt. Ha élete végén Roessler nem 

fordult volna hozzá érdeklődő kérdésével, ezekből a levelekből úgyszólván semmi 

információt sem kaptunk volna a családjáról. Annál több szó esett művészetről, a 

művészeti életről. Mindvégig magázódtak – ez egy más kor volt – Divéky néha így is 

pimasz volt Roesslerhez. Feltételezhető, hogy ugyanezt a hangot Roessler is megengedte 

magának Divékyvel szemben, de ezt csak Divéky reakcióiból olvashatjuk ki. Divéky 

olykor talán dühös volt Roesslerre, elégedetlen volt vele, de az biztosan állítható, hogy 

nem csak a nagytudású művészettörténészt, hanem az embert, Arthur Roesslert szerette 

Divéky József. Talán kimondható, hogy ez fordítva is így volt.  
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8.2.4  Divéky József társadalmi kapcsolatai 

 

Az Arthur Roesslerhez címzett levelekben leggyakrabban említett személyekről a 

levelekből nyert ismereteket az alábbiakban foglaljuk össze. 

 

ERICH SCHMALE-WALTER 1886-1964
680

 

Már az 1910-es években a Simplicissimus című szatírikus folyóiratban is jelentek meg 

publikációi. 1920 és 1923 között a Verlag der Gesellschaft für Graphische Industrie 

számára könyveket illusztrált, amelyeket még Erich Schmale-Walter néven publikált, a 

későbbiekben az Erich Schmale nevet használta.
 

Ezt követően aztán már csak a 

szenvedélyével, az autóvezetéssel, az automobillal, és motorokkal kapcsolatos publikációi 

jelentek meg: 8 könyv 1926 és 1955 között. Ismereteink szerint folyamatosan Bécsben élt. 

 Divékyvel a Kunstgewerbe-Schulében kerülhetett ismeretségbe. Az iskola 

katalógusa alapján az 1909/1910-es tanévben a Spezialschule für Malerei (szabadon 

fordítva festészeti szakiskola) húsz látogatója között mindketten ott voltak. 

 Az 1912. november 17-én Brüsszelből írt I.N. 149210 jelzetű levélben tűnt fel 

először a neve. Itt tudatta Divéky Roesslerrel, hogy az imént kapta a „Verein für 

Exlibriskunst Berlin“-től azt az értesítést, hogy a következő füzetben jelenik meg a róla 

szóló cikk
681

. Schmale is értesítette, hogy a NWT
682

-ben „a Heinéről“ír majd egy tárcát, és 

ezek a dolgok a tervezett munkákra nézve csak előnyösek lehetnek. 

 Az Uccle-ben 1913. június 9-én kelt I.N. 149.324 jelzetű levélben olvasható, hogy 

miután Divéky pénz hiányában nem tudott anyagot vásárolni és dolgozni, Schmale  

20 koronát „tukmált rá“, amin két lemez volt vásárolható, így két lapot el tudott készíteni.  

„Most mondja meg, amíg ilyesmi megtörténhet, érdemes még a világon lenni. Ugye? 

Miközben én már októberben is megpumpoltam, mire ő 100 KR-t [koronát] küldött nekem 

sürgönyben. Éljen sokáig! 

 1913. augusztus 13-án az I.N. 149.321 jelzetű levelében Divéky a lapjai 

értékesítéséről írt. Megtudtuk, hogy Schmale ígéretet tett neki arra, hogy elad néhányat 

belőle.  

 1913. október 3-án az I.N. 149.225 jelzetű levelében arról számolt be a grafikus, 

hogy kenyéren és teán élt. Neki ugyan mindig mindegy, hogy mit eszik, de most már a 

kenyér is hitelre van. Budapestről még mindig a kollektív közös kiállítással fenyegetik, ami 

                                            
680 Schmale, Erich: https://bit.ly/2N4FIWi – letöltve: 2019. március 20.  
681 MEIER, Burkhard, Josef von Diveky. In: Ex Libris. Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik. 

22(1912), 4. sz., p. 165–168 
682 NWT, a Neues Wiener Tagblatt rövidítése. 

https://bit.ly/2N4FIWi
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meglehetősen sok pénzbe fog kerülni. Ezért is ösztönzi Roessler kereskedői szellemét a 

szabad terjesztésre. Úgy látta, hogy Schmaelnak nem volt még szerencséje, mert a felesége 

még mindig nincs itt. [Azaz nincs még pénze a Bécs-Brüsszel útvonalra vonatjegyet 

vásárolni.] 

 Az I.N. 149.276 jelzetű Uccleben 1914. március 26-án írt levélben Divéky az új 

mecénásáról számolt be Roesslernek. Megtudtuk, hogy Erich Schmale szerint a [német] 

szó, Mezän, a német mondásból ered: „Kunst me 10 (zehn) Guldn borgn? (´Tudsz nekem 

10 guldent kölcsönözni?`)“ – amiből Schmale jó humorára következtethetünk. 

 Troppau, 1915. március 6. az IN. 149.153 jelzetű levél keltezése, amelyben Divéky 

azt írta Rosselernek, hogy úgy véli, a neki írottak a kezdődő barátságuk bizonyítékai, mert 

ő annak idején csak Schmale barátjától és jó cimborájától, később a feleségétől kapott 

effajta „távparancsokat”. Ezzel Divéky egyértelműen megfogalmazta, hogy Schmalével a 

legszorosabb barátság köti össze. 

 Több éves hallgatás után a Betlisből 1924. február 12-én írt I.N. 149.253 jelzetű 

levélben olvashattuk, hogy lányuk, Helene, Bécsben van Schmalééknél. 

 Az 1924. augusztus 1-jén a Betlisből írt I.N. 149.165 jelzetű levélben tudatta 

Divéky Roeslerrel, hogy öreg cimborája, Schmale, éppen náluk van, és azzal bízta meg 

Divéky, hogy menjen el Bécsben Welzhez, és ha megvannak még nála a dolgok 

[képkeretezésre évekkel korábban beadott grafikák], akkor kiállítás céljára jutassa el 

azokat Roesslerhez. Ugyanekkor Schmalétól úgy értesült, hogy Bécsben 4–5 mill [ezer]-et 

fizetnek egy illusztrált könyvért, így véleménye szerint még innen [Svájc] is lehetne Bécs 

számára dolgozni. Schmale portréján dolgozik, ha készen van, azt is elküldi Roesslernek, 

tehát nemsokára kap anyagot ahhoz, hogy újra felfedezhesse. Schmale mesélte és igazolta 

neki, hogy Bécsben még ismerik és emlékeznek rá, aminek nagyon örült. 

 Az I.N. 149.166 jelzetű levelében 1924. augusztus 6-án írta Roesslernek, hogy 

Erich Schmale, öreg cimborája, holnap utazik haza Bécsbe, és visz Roesslernek 1.) Divéky 

lányának portréját, 2.) egy gáláns litográfiai sorozatot, és a 3.) Turandot litográfia néhány 

nyomatát.  

 1924. augusztus 17-én az .I.N. 149.254 jelzetű Betlisből írt levelében arról 

értesítette Roesslert, hogy elküldi neki Wärndorfer, Hammer, Schmale, valamint a saját 

maga számára készített ex librist. Erich Schmale meglátogatja majd Roesslert, és három 

olyan portré-rajzot mutat neki, amelyek talán alkalmasak bécsi publikálásra, és 

amennyiben Roessler jövőre meglátogatja majd őket, ő is kap egy ilyen rajzot, ha szeretné. 

 1928. augusztus 24-én Betlisből az I.N. 149.289 jelzetű levelében írta Divéky, hogy  
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ezen a héten Schmalékkel és Altheerékkel
683

 az Oepfelk.-ben
684

 voltak.  

 Hosszú idő után 1946. augusztus 10-én Sopronból, az I.N. 149.172 jelzetű levélben 

írt újra Schmalról Roesslernek. Szívesen gyógykezeltette volna magát Bécsben, ahol régi 

barátja Erich Schmale, az egyik barátját, Dr. Schulhofot ajánlotta, aki vállalta is a 

kezelését. Ha kapna útlevet és kiutazási engedélyt – abban bízik, hogy a békekötés után 

megkaphatja - a szállása a sógornőjénél megoldott volna. Schmale elegendő munkát is 

ígért Divékynek, mindezt házhoz szállítanák.  

 Miután ismét gyakoribb lett Roessler és Divéky között a levélváltás, 1946. 

szeptember 14-én Sopronból, az I.N. 149.173 jelzetű levelében írta a grafikus, hogy a 

kórházban, aztán itt [Sopron] megtanulta a türelmet gyakorolni, és gyakorolja naponta és 

óránként, ami nem árt a munkájának sem. Ismeretei szerint Erich Schmale és felesége 

egészségesek, és a régi szeretettel viszonyulnak hozzá. Mint Zürichen keresztül hallotta, 

Schmaléék háza megsérült, el kell költözniük, de Divéky nem tudja, hogy hova?  

 1947. április 18-án Sopronban kelt I.N. 149.175 jelzetű levelében írta Divéky, hogy 

utánanézett egy közvetítő címnek,
685

 és megírta a válaszában, ám az osztrák cenzor 

vélhetőleg ezt is kifogásolta, és megsemmisítette a levelet, mert Roessler azóta nem írt és 

kézirat sem érkezett „arra“ a címre. Divéky azt írta, hogy tudatosan nem ismétli meg ezt a 

címet, Erich Schmale, öreg cimborája ismeri azt, telefonon megkaphatja tőle Roessler. 

Most a VII., Mariahilferstrasse 82. alatt lakik, és az Austromotor című lapot adja ki. 

Roessler hosszú hallgatása azt a félelmet keltette Divékyben, hogy ezen a förtelmes télen 

megfagyott vagy megbetegedett, amit Divékyék itt épp csak elkerültek, és Bécsben Erich 

[Schmale] is el tudta kerülni. Megírta, hogy [Schmale] egy kényes munkához szerzett 

számára egy darab puszpángfát Bécsben, és eljuttatta hozzá azon a bizonyos címen 

keresztül. 

 Sopronból, 1947. április 28-án az I.N. 149.174 jelzetű levelében felsorolta a 

grafikus, hogy milyen, már megjelent publikációkat szeretne megkapni: néhány szám 

Kunst für alle, Dekorative Kunst, D[etsche] Kunst und Dekoration, Der getreue Eckart, és 

talán megvan Roesslernek a Studio 1914-es száma, amiben Miss Levetus a rézkarcairól írt. 

Divéky úgy gondolta, hogy nagyon segítene neki Roessler, ha ezeket kölcsön tudná adni. 

Azt ajánlotta, hogy azon az úton küldje Roessler, ahogy ezt az utolsó levelében, e hó 18-án 

                                            
683 Altheer: Divéky zürichi kiadója. 
684 Oepfelk.-ben: lehet, hogy a svájci-német Oepfelkuerche, azaz Apfelkuchen (´almás sütemény`) szó 

rövidítése, ami egy cukrászda neve is lehet. 
685 Roessler és Divéky azon mesterkedett, hogy különféle meg nem engedett utakon juttassanak el egymáshoz 

küldeményeket. A küldemények többnyire grafikák és korábban megjelent publikációk voltak. 
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írta, közelebbi információ Erich Schmalétől, akitől egy küldemény ezen az úton már 

megérkezett. Schmalééknek van telefonjuk, a címük VII., Mariahilferstrasse 82. 

 Sopronban kelt 1947. május 22-én az I.N. 149.177 jelzetű levél, amiben 

aggodalmait fejezte ki Divéky. „Kedves Öreg Barátom, nagy gondban vagyok Veletek, 

bécsiekkel!” – kezdte levelét a grafikus. Megtudtuk, hogy öt hónapja egy sort sem kapott 

Roesslertől, három levele maradt válasz nélkül, Erich Schmale sem válaszolt neki már két 

levélre sem. Életjelet kér, és kéri Roesslert, érdeklődjék telefonon Schmale felől is 

(Mariahilferstr. 82.). Mint írta, Schmalet ugyanerre kérte Roesslerrel kapcsolatban. Rudi 

Rosenbaumnak is írt ma, hogy ő mit tud róluk? Az imént kapott egy levelet Zürichből, 

amiben Erich [Schmale] a napokban [oda] írt leveléről esik említés, tehát él. Kéretik 

ugyanezt magukról is közölni – írta Roesslernek. 

 Sopron, 1947. május 27. a levél keltezése, jelzete I.N. 149.176. Még mindig a 

publikációról esett szó, és azt ajánlotta Roesslernek, ha megtalálná a kérdéses füzeteket, 

épp úgy, mint a munkákat, talán elküldhetőek volnának ajánlott nyomtatványként. Tehát 

csak a becsomagolásról és a postára cipelésről volna szó, amit Roessler - Divéky 

véleménye szerint - Erich [Schmale] nyakába tudna varrni, aki ezt szívesen elintézi. 

 1947. július 12-én írta Sopronból az I.N. 159.100 jelzetű levelében Divéky, hogy 

örömmel tölti el az a hír, amelyet Erich Schmale, öreg barátjától az imént kapott arról a 

megtisztelő szándékról, hogy Ankwicz-Kleehoven a munkáiból kiállítást szándékozik 

rendezni. Divéky úgy gondolta, hogy Ankwicz-Kleehoven a rézkarcokat Schmale révén 

már ismeri. Schmalétól tudja, hogy a Tanácsos hamarosan Svájcba utazik, így ajánlja, hogy 

az „art. Institut Orell Füssli, Zürich, III. Aegertenstr.” alatt kellene érdeklődnie, náluk 

lenni kellene még néhány dolognak. Biztatta, hogy megpróbál mennél több anyagot 

felhajtani, és mindent Schmalenek küld majd el, bár nem tudja még, hogy hogyan. 

 Sopron, 1948. március 25-én Sopronban íródott az I.N. 159.105 jelzetű levél, 

amiben Divéky arra hivatkozva, hogy az e hó 2-i levelére nem kapott választ, és Schmale 

sem jelentkezett, ismét az iránt érdeklődött, hogy mikorra tervezik a kiállítás megnyitását? 

 1948. április 5-én Sopronból írta Divéky az I.N. 149.160 jelzetű levelét, amiben 

arra emlékeztette Roesslert, hogy annak idején írt neki Latalról, és két további, közelebbről 

meg nem nevezett kiadóról, akik, ha ott [Bécsben] volna, szívesen adnának neki megbízást. 

Érvényes-e ez még júniusban is, amikor ott lesz? A pontos dátumot még nem ismeri, de 

Erich Schmaléval kölcsönösen folyamatosan tájékoztatják egymást, így Roessler 

Schmalétől mindent megtudhat. Divéky remélte, hogy Roesslert és kedves feleségét húsz 
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év elmúltával egészségben és jókedvben viszontláthatja, és felmelegítheti Roesslerrel a 

régi, elmúlt időket. 

 1948. november 7-én Sopronból írta Divéky az I.N. 159.104 jelzetű levelében 

Ankwicz-Kleehoven tanácsosnak, hogy arra kéri tisztelettel, gondoskodjék mennél 

nagyobb publicitásról. Talán el lehetne helyezni egy művészeti lapban egy képes cikket – 

Schmale ebben biztosan segítségére lenne, egyet és mást át tudna venni. 

 Ez volt Divéky utolsó üzenete, amiben Schmale nevét megemlítette. 

 

A következő üzenetet Schmale küldte Arthur Roesslerhez 1953. február 20-án Bécsből, 

jelzete: I.N. 150.540. A levél mellékleteként elküldte Roesslernek a „Kunst ins Volk“ 

1952. évi 11/12. számát, amiben – megfogalmazása szerint - lehetősége volt, egy kis „in 

memoriam“-ot publikálni, amivel közös barátuknak, Divékynek, egy emlékművecskét 

akart állítani, hogy ne feltsék el olyan gyorsan. 

 Az I.N.153.169 jelzetű levelet 1955. január 14-én Bécsből ismét Schmale írta 

Roesslerhez, és megköszönte a művészettörténész Schmaléné halálával kapcsolatban 

nyilvánított részvétét. Mint Schmale írta:  „A napokban valószínűleg rövid időre Zürichbe 

utazom Hansi D.-hez, és remélem, hogy így némileg el tudok távolodni a dolgoktól.“ 

 Erich Schmale 1964-ben húnyt el.  

 

Divéky és Roessler levelezésében Erich Schmale neve ritkán, de rendszeresen bukkant fel. 

Divékyt haláláig kísérte az egykori iskolatárs és kolléga barátsága. Ha kellett, anyagi 

segítséget nyújtott Divékynek, hogy dolgozni tudjon, postára vitte a csomagot, hogy 

biztosan eljusson a célba, kereskedőkkel tárgyalt Divéky érdekében, a gyerekét nyaraltatta, 

ha kellett, fát szerzett számára és konspirációkba fogott, hogy Divékyhez eljuttassa. 

Szerzett neki orvost, és munkát. Schmale volt Divéky életében az a barát, akire mindig 

számíthatott, és akinek az irányítását is elfogadta. Ha Schmalének lelki megbékélésre volt 

szüksége, akkor felkereste Divékyéket, és felesége halálakor Hansi Divékyhez ment 

megnyugodni.  
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BRÜDER ROSENBAUM
686

 - RUDI ROSENBAUM (1894-1965) 

A Rosenbaum fivérek által vezetett kiadó volt Divéky egyik legkorábbi kiadója. 1911-ben 

két Divéky által illusztrált könyv is megjelent náluk, és ezzel egy életre szóló jó 

munkakapcsolat alakult ki közöttük. Különösen Rudolf (ahogy Divéky nevezte: Rudi, és 

nevezzük mi is így őt a továbbiakban) és Divéky között volt jó a kapcsolat.  

 Az I.N. 149.257 jelzetű Brüsszelből 1912. május 8-án írt levelében kérdezte a 

grafikus, hogy tudja-e Roessler, hogy mit csinál BRENTANO?
687

 Már négyszer írt 

Rosenbaumnak, de nem kapott rá választ. Nagyon sajnálná, ha csírájában fojtanák el a 

könyvet, és nem jelenne meg. A kiadói tevékenységről semmi információja nincs, arra 

kérte Roesslert, ha valamit megtud, ossza meg vele. Fontos lehetett Divéky számára ennek 

a könyvnek a megjelenése, mert a 

 Brüsszelben, 1912. június 12-én kelt I.N. 149.258 jelzetű levelében egy szívességet 

kért Roesslertől: lépjen hatszor-hétszer Rosenbaum Sigmund tyúkszemére, („remélhetőleg 

sok van neki“), a Brentano miatt, mert semmilyen választ nem kapott még tőle. Szeretné, 

ha még idén, és nem öt év múlva jelenne meg, amikor talán már egészen másképpen 

dolgozik. 

 Uccleben, 1913. május 5-én kelt az I.N. 149.180 jelzetű levél, amiben azt kérdezte 

Roesslertől, hogy: „Mi van a páváskodó Rosenbaummal? A fickó a dolgokat csak 

antikvitásként, hagyatékként jelenteti meg?“ Arra kérte Roesslert, hogy a nevében lépjen 

erősen a hasára, és értesítse őt, hogy hatott-e? Van-e kilátása még ebben az évszázadban a 

“pávának”, hogy Rosenbaum, a csibész, kiadói tevékenységének világát megláthassa?  

 Feltételezhetően három évvel később, Laibachból, 1916. szeptember 9-én az  

I.N. 149.158 jelzetű levelében tudatta Roesslerrel, hogy elutazásáról Rosenbaumot is 

értesítette, írt is neki innen [Laibach], és vázlatokat is küldött. 

 1916. szeptember 23-án Purkersdorfból írta az I.N. 149.239 jelzetű levelét, 

amelyben arról számolt be, hogy Rosenbaum elkapta az utcán, és megbízásokat „(kérem: 

rendesen fizetetteket!) fúrt a testembe”, és miután Divéky nagyon fölényesnek mutatta 

magát, nagyon kedvesen viselkedett, és azóta is üldözi hasonló munkákkal. Divéky szerint 

erre egyszerűen nem lehet nemet mondani, „mert egy fal sem olyan magas, hogy egy 

arannyal teli stb….” 

                                            
686 A Brüder Rosenbaum kiadó története: ld. a (28) sz. melléklet. 
687 BRENTANO, Clemens (1778–1842), a heidelbergi romantika képviselője.  

 (Vö. https://bit.ly/2YddfED – letöltve: 2019. február 8.) – úgy tűnik, Rosenbaumnál nem jött létre a közös 

munka, mert egy Brentano mű csak évekkel később jelent meg: BRENTANO, Clemens: Das Märchen von 

Gockel, Hinkel und Gackelaia. Wien, Schroll, [1917]. 

https://bit.ly/2YddfED
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 1917. április 7-én Purkersdorfban kelt az I.N. 149.224 jelzetű levél, amiben arról 

számolt be Divéky, hogy Rosenbaumnál két plakátot litografál a következő háborús 

kölcsön számára. 

 Ismét évek teltek el, mire Rosenbaum neve újra feltűnt egy levélben. 

 1924. augusztus 6-án Betlisben kelt az I.N. 149.166 jelzetű levél, amiben az olvaható, 

hogy Rudi Rosenbaum járt nála, megbízásokat kapott tőle, és úgymond „bekopogtatott“, 

hogy hajlandó volna-e Divéky a bécsi Kunstgewerbeschulébe (´iparművészeti iskola`) 

jönni? Divéky igent mondott, azzal a feltétellel, hogy csak úgy másfél-két év múlva, 

elkötelezettség nélkül. Rosenbaum arra kérte, hogy ne tegyen semmit, „csak valami 

dobverést“, majd [az iskola részéről] hozzáfordulnak és felkérik. Divéky arra kérte 

Roesslert, hogy támogassa ebben. Majd megírta, hogy Rosenbaum szerint BRÜLL
688

 

pocsékul fizet. Divéky megállapodott Rosenbaummal könyvenként 5 millióban, eredeti 

fametszetekkel.
689

 Megírta Roesslernek, hogy egy grafikai iskolát illetően van egy egészen 

határozott ötlete, és azt meg is valósíthatná. Korábban, úgy 1918 körül Sigmund 

Rosenbaum egyszer megpendítette ezt neki, de akkor még nem fért volna össze a 

lelkiismeretével. 

 Ezek után 1924. szeptember 1-jén az I.N. 149.167 jelzetű levélben azt írta Betlisből 

Divéky, hogy Rosenbaummal egy fametszetes könyv elkészítéséről tárgyal. 

 Évekkel később, az I.N. 149.313 jelzetű, Betlisben, 1928. február 3-án kelt 

levelében arról írt Roesslernek, hogy Magyarországon visszakapott egy régi ügyfelet, és 

reméli, hogy Bécsben is talál majd valamit. Kérte Roesslert, hogy segítsen neki ebben, 

mindenekelőtt szeretné visszanyerni Rosenbaumot, akit nagyon elhanyagolt. De nem volt 

képes másra, és tudja, hogy Rosenbaum tudja, hogy ő bolond, elfelejti majd a történteket.  

 A Betlisben, 1928. december 9-én kelt I.N. 149.303 jelzetű levelében írta Divéky, 

hogy érti azt, hogy Rosenbaum élénken érdeklődik a címe után, ugyanis kilátásban van egy 

nagy közös munkájuk, amit Roessler legszigorúbb diszkrécióját és tanácsát kérve leírt: egy 

zsidó ismerőse ki akar adni egy művet, amely elsőrangú zsidó írók és költők munkáit, 

valamint Palesztináról, bevezetővel a zsidó államról, képeskönyv-szerűen gazdag kép-

anyagot tartalmazna. Nagy példányszámra, közvetlen terjesztésre gondoltak, a nyereséget 

valamilyen zsidó célra szánnák. Az előfizetés gyűjtése a cionizmus néhány jelentős 

                                            
688 BRÜLL: ld. I.N. 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. október 20.) levél. 
689 Megállapodás Rosenbaummal: nem ismerjük a folytatás. Nincs nyoma annak, hogy Divéky további 

könyvet illusztrált volna a kiadó számára. 
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személyiségének, mint például SOKOLOW,
690

SAMUEL,
691

 lord BALFOUR,
692

 és mások 

aláírásával és ajánlásával kellene történnie. Szerinte nagy példányszámban lehetne eladni. 

Divéky vezetné a nyomdai előkészítést, a könyv tervezését, és minden irodalmi munkához 

elkészítené a szerző fametszetszetes portréját, a címlappal szemben Sokolow, vagy más 

jelentős személyiség portréját képzeli el. – Rosenbaum hevesen érdeklődik, pénzes ember 

van. Kezdetnek valami jó zsidó írótól egy írást kellene kérni, portrét készíteni róla, hogy 

próba-oldalaik legyenek. Azt kérdezte Roesslertől, hogy ismer-e valakit, mert akkor 

Bécsbe utazna, és a portré alkalmával Rosenbaummal kiválaszthatnák a szedést, a papírt, 

azaz mindent megbeszélhetnének. A nyomtatást Rosenbaumnál végeztetné, egyrészt csak, 

másrészt a provízió miatt. Ismét kérdezte Roesslertől, hogy szerinte ki jöhetne számításba a 

bécsi írók közül, ismer-e Bécsben „egy nagy zsidót sok pénzzel“, aki esetleg a finan-

szírozásnál is szóba jöhetne? 

 1929. január 15-én Zürichben kelt az I.N. 149.301 jelzetű levél, amiben tudatta 

Divéky, hogy Rosenbaum megírta neki, hogy Roessler beszélni akart vele róla, de csak 

akart. Divékynek egy nagyon szép könyv-megbízásra van kilátása, a nyomtatásra is, amit 

szívesen juttatna Rosenbaumnak. Reméli, hogy ez megvalósul. Ezzel Betlis konszolidálva 

lenne, és megszabadulhatnának minden tartozás és kötelezettség kellemetlenségétől. Arra 

kérte Roesslert, hogy drukkoljon neki! – Ezen túl azt az ötletet dédelgetette, hogy készít 

egy fametszetes naptárt. Roessler beszélt neki egykor Halm & Goldm[ann]-ról,
693

 ha nem 

ő, akkor esetleg az az ember, aki Divékyt alkalmazni akarta, vagy Rosenbaum, vagy 

másvalaki [adhatná azt ki].  

 1929. januárjában írhatta Roesslernek az I.N. 149.302 jelzetű levelében, hogy a 

Rosenbaummal tevezett, és Roesslernek már elmondott dolog csak február vége felé érik 

be, tehát még úgy kell tennie, mintha az nem létezne.  

 Betlisből 1929. február 26-án írta Divéky az I.N. 149.285 jelzetű levelet, amelyből 

megtudtuk, hogy a betlisi iskola még nem született meg, Rosenbaum csak most küldte el a 

                                            
690 SOKOLOW, Nachum ben Josef Samuel (1859–1936), a modern héber újságírás úttörője, héber író volt. Az 

első világháború kitörésekor Berlinből Angliába emigrált. 1920 és 1931 között a cionista világkongresszus 
elnöke, 1935-ig a cionista világszervezet (WZO) elnöke volt. 

 (Forrás: https://bit.ly/2OyGSvo – letöltve: 2019. január 20.) 
691 SAMUEL, Herbert, sir(1870–1963), angol politikus és diplomata, 1920–1925 között Plasztina első, a 

történelmi Izrael 2000 év óta első zsidó származású kormányzója. 

 (Forrás: https://bit.ly/2MkFVUR – letöltve: 2019. január 20.) 
692 BALFOUR, Arthur James, lord (1840–1930), brit politikus, 1902-1905 között miniszterelnök, majd az 

akkor külügyminiszteri funkcióban lévő Balfour nevéhez fűződik az 1917-ben kiadott nyilatkozat, 

amelyben a brit kormány biztosította a cionistákat afelől, miszerint támogatják, hogy a zsidó nép 

Palesztinában nemzeti otthont teremthessen, azzal a kikötéssel, hogy ez nem jár együtt a területen élő más 

népek önrendelkezési jogainak csorbulásával. (Forrás: https://bit.ly/2LKDOKz – letöltve: 2019. január 20.) 
693 Halm & Goldmann: ld. I.N. 1492.93 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 

https://bit.ly/2OyGSvo
https://bit.ly/2MkFVUR
https://bit.ly/2LKDOKz
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prospektus próbanyomatait, Roessler cikke – melynek reklámhatására nagyon számítanak 

– még nem jelent meg, a műteremépület alap hiányában még nem készül. De ezt nem is 

igazán bánja, reméli, hogy közben a szobákat jobban be tudják rendezni. – Azt latolgatta, 

hogy milyen segítséget kaphatna a pénz előteremtéséhez: úgy remélte, hogy az Ekkehard
694

 

és a W.N.N.
695

 segítségével néhány ember megnyerhető volna, talán Rosenbaum is, 

cserébe ingyen lefestené Rosenbaum feleségét.  

 Az I.N. 149.288 jelzetű levelében Betlisből, 1929. március 3-án írta Divéky, hogy a 

prospektust négyoldalasnak, magasnyomásúnak képzeli el – megemlítve, hogy a mély-

nyomás alacsony példányszám mellett túlságosan költséges lenne -, az első oldalon 

fametszettel, a 2-3. oldalon szöveggel, amelynek megírására Roesslert kérte fel, a  

4. oldalon közölné a [részvételi] feltételeket. Amennyiben nem kerülne túl sokba, 

négyoldalas képes melléklettel, műnyomó papíron. Szüksége van emblémás levélpapírra, 

aminek az elkészítését Rosenbaumra bízza. 

 1929. március 20-án az I.N. 149.315  jelzetű Betlisben kelt levélben írta Divéky, 

hogy arra várnak, hogy Rosenbaum mielőbb elkészüljön a prospektusokkal, hogy 

kiküldhessék. 

 

Rudi Rosenbaum 1938-ban Görögországba emigrált, később Egyiptomban élt. Nincs 

pontos információnk arról, hogy mikor tért vissza ismét Bécsbe. Nincs ismeretünk a Rudi 

Rosenbaummal ezekben az években történtekről, és arról sem, hogy Divékyvel 

kapcsolatban álltak-e.  

 

 Sopronból írta 1946. augusztus 10-én az I.N. 149.172 jelzetű levelében Divéky, 

hogy levelet kapott Rudi Rosenbaumtól Zürichbe, aki látogatóba akar utazni Bécsbe, és 

talán már ott is van. 

 1947. május 22-én az I.N. 149.177 jelzetű Sopronból írt levelében életjelet kért 

Roesslertől, és arra kérte, hogy érdeklődjék telefonon Schmale felől is (Mariahilferstr. 82.). 

Mint írta, Schmalet ugyanerre kérte Roesslerrel kapcsolatban. Rudi Rosenbaumnak is ír 

ma, hogy ő mit tud róluk? 

 Rudi Rosenbaum 1965-ban húnyt el. 

 

                                            
694 Ekkehard: vélhetőleg téves a megnevezés, a bécsi Adolf Luser Verlag kiadásában 1923. és 1943. között 

megjelenő Der getreue Eckart. Familien Zeitschrift című félhavi lapról lehet szó. Az irodalmi szövegek 

mellett művészeti írások, történelmi, kultúrtörténeti és politikai cikke jelentek meg a lapban, amelyben már 

1930-tól jelen volt a nacionálszocialista szemlélet. (Vö. HALL, Murray Gordon, Österreichische 

Verlagsgeschichte, online: https://bit.ly/2ZgHyqf – letöltve: 2017. március 23.) 
695 W.N.N. a Wiener Neueste Nachrichten című Bécsben megjelenő napilap rövidítése. 

https://bit.ly/2ZgHyqf
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Divéky József és Rudi Rosenbaum kapcsolata munkakapcsolat volt. Nagy közös munkájuk 

ugyan alig volt, de Rudi Rosenbaum volt Divéky számára a biztos nyomdász. Rosenbaum 

több próbálkozást is tett, hogy Divéky sorsát jobbra fordítsa, de nem járt sikerrel. Egyfajta 

barátság is lehetett ez, hiszen a háború utáni években, amikor biztosra vehető volt már, 

hogy közös munkájuk nem igen adódik többé, Divéky számára fontos volt, hogy tudjon 

Rosenbaum sorsáról.  

 

JULES DE PRAETERE
696

 1879–1947 

Jules de Praetere és Divéky József megismerkedésének körülményeiről nincsenek 

információink. Zürichben történhetett, az 1910-es évek legelején. 

 Az 1912. március 10-én Zürichben kelt I.N. 149.256 jelzetű levelében írta Divéky, 

hogy éppen nagy kutyaszorítóban volt, mikor a Kunstgewerbemuseum (´Iparművészeti 

Múzeum`) igazgatója, De Praetere meghívta, hogy menjen vele Brüsszelbe, ahol a „La 

Maison des Arts Décoratifs“
697

 néven iparművészeti műhelyt alapított. Divéky a műhely 

grafikai főnöke lett, és De Praetere bábszínháza számára elbájoló programot állított össze. 

 1912. május 8-én Zürichből írt I.N. 149.257 jelzetű levelében a grafikus ismét 

beszámolt brüsszeli állásáról: De Praetere a zürichi Kunstgewerbemuseum (´Iparművészeti 

Múzeum`) egykori igazgatója több éves előkészület után Brüsszelben egy modern 

iparművészeti vállalkozást alapított, aminek a jövőt illetően szép kilátásai vannak, ugyanis 

[De Praetere] sok személyes kapcsolattal rendelkezik, valamennyi befolyásos párt és a 

mérvadó hivatalos körök révén azok tetterős támogatását élvezi. 

 1913. augusztus 27-én Uccleből az I.N. 149.263 jelzetű levelében arról írt, hogy az 

igazgatója Jules De Praetere, egy egészen nagyszerű ember, aki csak 32 éves, és hét évig 

Zürichben igazgatóként tevékenykedett. Divéky szerint De Praetere indította el Zürichben 

a modern mozgalmat, új iparágakat vezetett be és fordított ki a sarkából, és mindezt 

Svájcban! A grafikus szerint zseniális szervező. Megtudtuk, hogy egy művészeti iskolát 

kívánnak létrehozni, ahol tanári állást kap majd. 

 1913. szeptember 5-én az I.N. 149.265 jelzetű levélben írta, hogy a professzorsága 

elég biztosnak tűnik, mert De Praetere mindenkinek erről beszél, és ha ő igazgatóként hisz 

ebben, akkor annak úgy kell lennie. 

                                            
696 DE PRAETERE, Jules (1879–1947), belga festő, grafikus. 1906-tól 1912-ig a zürichi Kunstgewerbeschule 

és a hozzákapcsolt Kunstgewerbemuseum igazgatója, 1907-ben a Deutscher Werkbund alapítótagja. 1914-

től 1917-ig a bázeli Gewerbeschule és Kunstgewerbemuseum igazgatója.  

 (Vö. https://bit.ly/2SKF2WY – letöltve: 2019. január 20.) 
697 La Maison des Arts Décoratifs - ld. (26) .sz. melléklet. A mellékelt plakátot 2011-ben 20 €-ért kiáltották 

ki és 1.600 €-ért ütötték le egy brüsszeli aukción.  

 Az aukció eredményének forrása: https://bit.ly/313lhfY – letöltve: 2018. március 4. 

https://bit.ly/2SKF2WY
https://bit.ly/313lhfY
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 Egy héttel később, 1913. szeptember 12-én (I.N. 149.266 jelzetű levél) arról 

számolt be Roesslernek, hogy De Praetere segítségével címjegyzéket állít össze a nagybani 

műkereskedelem működtetéséhez.  

 1913. szeptember 16-án közölte Uccleből az I.N. 149.264 jelzetű levelében azt a 

kellemetlen hírt, hogy eltöröltek valamennyi hainauti
698

 költségvetési tételt, azaz az 

iskolájukét is. Divékyék természetesen megvalósítják azt, csak egyenlőre szerényebben, az 

épületet később, talán 1-2 év múlva. Ehelyett most azon van, hogy a munkáit ő maga 

„elműkereskedje“. Szétküldött ma három példányt, kapott további kilenc címet  

De Praeteretől, és mivel Divéky szerint a műkereskedelem egész művészete a címanyagon 

nyugszik, arra kérte Roesslert, hogy küldjön számára abból sokat. Ha 2-3 darabot eladott, 

ezen a tőkén vesz a.) a feleségének egy harmadosztályú jegyet a Bécs-Brüsszel [vasúti] 

vonalra, b.) egy bizonyos számú [kép-]keretet, és a munkáit kiállításról kiállításra utaztatja 

múzeumról múzeumra egész Európában. De Praetere ajánlja őt, Maga is? – kérdezte 

Roesslertől. 

 1913. október 3-án az I.N. 149.225 jelzetű levelében arról számolt be, hogy  

De Praetere megbízást kapott egy kiadótól egy ötkötetes mű kiadására a modern dekoratív 

mozgalmak fejlődéséről. Készen kellene lennie a párizsi kiállításig, annak a hivatalos 

dokumentumaként, szubvenciót is kap. Most keresi azokat az írókat, akik az egyes adott 

országokról értekeznének. Azt kérdezte Roesslertől, hogy vállalná-e azt, hogy Ausztriáról 

írna? Ez nem hivatalos kérdés, de De Praeterevel beszéltek már erről. A honorárium ugyan 

nem lesz magas, mert az itteni [belga] fogalmak szerint fizetnek, de érdekes dolog volna. 

De Praetere senkit sem ismer Ausztriában, így őt kérte meg, hogy legyen ebben az ügyben 

segítségére. Franciául jelenik meg, de ez mindegy, a derék író [De Praetere] majd 

lefordítja. Itt [Belgiumban] a művészek és a cégek szövetséget akarnak alapítani a silány 

művészet ellen. Ám ez jelentősen függ De Praetere sikerétől La Lourièrben, ezért csak 

akkor ír majd erről, ha biztos lesz. 

 1913. október 7-én az I.N. 149.267 jelzetű levelében újra arról írt, hogy a  

La Louvière-projekt [iskola] a klerikális párt kultúra-támogató közreműködésének 

köszönhetően 1-2 évre elhalasztva, azaz vízbe pottyant. De Praeterenek megélhetés után 

kell néznie, ezért feltehetőleg Zürichbe megy, ahol már számos feladata van, és ha ez neki 

ott beindul, Divéky feltételezése szerint nem jön vissza, hogy itt a bizonytalanra várjon. 

Divékynek sincs kedve egy esetleges másik igazgatóság alatt hivatalos művészetet folytatni. 

                                            
698 Hainaut: a belgiumi Vallónia régió legnyugatibb fekvésű tartománya. 
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De Praetere hamarosan Zürichbe utazik, elsőként tájékozódik, és 3-4 mappát magával visz, 

amit - Divéky reményei szerint – személyes közbenjárás segítségével biztosan elad. 

De Praetere révén csaknem minden német múzeumhoz [lehet] ajánlás – és ebből is jöhet be 

valami. – Megírta, hogy De Praetere szeretné most valóra váltani azt az ötletét, amit annak 

idején igazgatóként nem tudott már megvalósítani: ez egy svájci művészeti folyóirat 

alapítása. Pénze és embere van hozzá. Divéky úgy látta, hogy akkor neki is volna még egy, 

úgymond, finom tartaléka, mert ki tudja, hogy nem megy-e vissza később ismét Zürichbe? 

 1913. október 26-án Uccleből az I.N. 149.269 jelzetű levelében közölte döntését 

Roesslerrel: elhatározta, hogy visszamegy Zürichbe. De Praetere egy halom megbízással 

tért vissza, többek között a Hotel Viktoria éttermének átépítése és berendezése, ahol 

Divéky a festéssel kezdhetne valamit, és más egyebek is volnának. Roesslerné számára is 

gondoskodik munkáról, kapcsolatok lesznek, úgyhogy a kilátások az elképzelhető 

legkedvezőbbek. 

 1914. január 7-én Uccleben kelt az I.N. 149.280 jelzetű levél, amelyből megtudtuk, 

hogy a bábszínházuk csak Zürichben működik majd tovább, De Praetere keresi hozzá a 

lehetőségeket. Zürichből érdeklődnek már, hogy szeretne-e, és mikor visszajönni? Eközben 

itt [Brüsszel] még 10 centimes-ért sem volt munkája, „akkor miért ne?“ 

 Sok évvel később, 1929. január 3-án Zürichből írta Divéky Roesslernek az  

I.N. 149.319 jelzetű levélben, hogy ebben a hónapban De Prater (sic!) nagyobb, fametszetes 

portréját készíti, az 50. születésnapjára szánja, amire nagyobb „felhajtást csapnak. 

 1929. január 15-én az I.N. 149.301 jelzetű levélben tudatta, hogy a De Prater-portré 

(sic!) rajza kész, és nagyon jó. A napokban nekilát a metszésnek. 

 

Ez volt Divéky utolsó híre, amiben De Praetere neve említésre került. Kapcsolatuk félig 

baráti, félig hivatalos volt. De Praetere érezhetően sokra tartotta Divéky művészetét, és 

bízott benne. “Megfertőzte” a bábszínház szeretetével, bevezette ebbe a művészeti ágba is, 

amit a grafikus élete végéig szívesen gyakorolt volna, ha lehetősége lett volna hozzá. Bár 

nem valósult meg nagy közös álmuk, a belgiumi művészeti iskola, de az igazgató 

igyekezett gondoskodni arról, hogy Divéky további megélhetése biztosítva legyen. Nem 

tudunk arról, hogy Svájcba visszatérve hogyan alakult kapcsolatuk, de bizonyára nem 

szakadt meg, hiszen a levelek tanúsága szerint Divéky de Praetere 50. születésnapjára egy 

portrét készített. 
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A levelek tartalmának ismeretében arra a következtetésre jutottunk, hogy az ismertetett 

személyek voltak azok, akik a grafikus számára a legnagyobb jelentőséggel bírtak. Számos 

ausztriai és svájci, de német és belga művésszel is kapcsolatban állt Divéky, de róluk 

személy szerint nem tett említést a levelekben, csak másodlagos információk révén 

kerültek említésre. 

 

Akikről nem írt Divéky 

ROSNER KÁROLY 

A szerző számos tanulmányában említette a legnagyobb elismeréssel Divéky József nevét. 

A Betlisből 1930. január 15-én kelt I.N. 149.251 jelzetű levelében egy kéréssel 

kapcsolatban közölte is Rosner budapesti lakcímét, amiből arra következtethetünk, hogy 

személyes kapcsolatban álltak egymással. 

 

GERGELY JENŐ 

Divéky egyetlen levelében sem tett említést Gergelyről, aki az 1940-es évek elején 

Budapesten befogadta. Évekig lakott a Gergely családnál Budapesten a Munkácsy utcában, 

ahonnan a budapesti kórházból történt elbocsátása után költözött édesanyjához, Sopronba.  

 

TEVAN ANDOR 

A Népszabadságban 2010-ben megjelent olvasói levél bizonyítja, hogy együttműködésük 

ugyan megszakadt, de emberi kapcsolatuk megmaradt:  

„Tevan Andor – aki hazatért az 1944. évi deportálásból, és aki édesanyját, hat testvérét és 

idősebbik fiát vesztette el különböző megsemmisítő táborokban – elkeseredésében a 

következő levelet írta Divéky József grafikusnak 1946. október 11-én: „Az emberiségbe és 

a kultúrába vetett hitem ma már mind a múlté, s tulajdonképpen meg sem tudom érteni, 

hogy mi célból élek még ezen a nyomorúságos földtekén, ahol most már nyilvánvalóvá lett, 

hogy az ember az embernek valóban farkasa. Szegény Kner Imrével együtt (aki szintén 

elpusztult) miért kellett nekünk olyan nagyon a magyar kultúra és könyvművészet 

szolgálatába állnunk?” 

Tevan Zsófia 

Budapest“699 

Sajnálatos, hogy a Divéky Józsefnek Sopronba címzett levelekből egy sem maradt fenn.  

 

  

                                            
699 In: Népszabadság, 2010. február 23., 10. p. 
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8.2.5 Amit a levelekből Divéky családjáról megtudtunk 

 

Divéky József ritkán és keveset írt Arthur Roesslernek a magánéletéről, így a családjáról, 

családi kapcsolatairól 1947. május 27. előtt alig jelenik valami a levelekben. 

 1912. június 12-én Brüsszelből, az : I.N. 149.258 jelzetű levelében tudatta 

Roesslerrel, hogy megházasodott, mégpedig egy bécsi nőt vett feleségül, aki a „dezertálása” 

ellenére még Svájcba is követte. Van egy három hónapos lánya, és természetesen 

családapának érzi magát. „Látja tehát, hogy hű maradtam Bécshez!” – írta barátjának. 

 Éppen egy évvel később, 1913. június 9-én kelt Uccleben az 149.324 jelzetű levél, 

amiben arról írt Roesslernek, hogy egyedül van, mert a szülei, a felesége és a lánya a múlt 

szerdán reggel 5:45-kor teljesen elhagyták. „Apropos feleség: végre sikerült a 

rendőrségnek.” Leírta Roesslernek, hogy a dezertálása következtében bekövetkezett 

számos nehézségre sikerült megoldást találni, és héfőn, e hó másodikán belga törvények 

szerint véglegesen összeházasodtak.
700

 

 Felesége társa volt a munkában is. 1912. szeptember 3-án Brüsszelből írta az  

I.N. 149.259 jelzetű levelében, hogy megbízták a bábszínház számára Mozart Bastien és 

Bastiennejének
701

 kivitelezésével, felesége készíti hozzá a jelmezeket.  

 Divéky számára fontos volt feleségének véleménye a művészi munkájáról. 1914. 

június 30-án Uccleből írta az I.N. 149.271 jelzetű levelében, hogy arra kéri Roesslert, hogy 

legyen vele olyan szigorú, amilyen szigorú ő önmagával, mert ő saját magától többet 

követel, mint mástól. Másoknak ad enyhítő körülményeket, magának soha. A felesége épp 

olyan nyers, és kéri Rösslert, legyen ő is az. Felesége kezdetben kímélte az önérzetét, 

amitől ő csak bizonytalan lett, és azon töprengett, hogy a felesége nem látja a hibákat? 

Hogyan képes az előnyöket látni? Ám azóta brutálissá vált, és lehetetlent követel, amit ő 

helyesnek talál, mert nem deprimálja, hanem a legőrültebb erőfeszítésbe kergeti. – 

Ugyanebben a levélben írt anyagi gondjaikról is. Mindketten a bolondságig igénytelenek, 

és éheztek már hetekig is, tehát már nem félnek tőle. Az effajta tapasztalatok bátorságot 

adnak, és garantálják a sikert. Mert optimista. Olyan idők nem jönnek már, mint amikor 

hetekig a gyereküket kölcsön tejjel, magukat véres viccekkel táplálták. „Nem akarok 

dicsekedni, csak azt mondani, hogy a feleségem részéről sok-sok szeretet és hősiesség volt 

ebben.“ Kettesben könnyebb a harc. Divéky szerint az élet egy mókás szörny, amit egy 

biztos fogással két vállra lehet fektetni, ha a cselét ki tudjuk védeni. Mert optimista. Ezért 

                                            
700 Házasságkötésük időpontja: 1913. június 2. (Brüsszel) 
701 Bastien és Bastienne: ld. I.N. 149.227 (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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nem fél sem az élettől sem a végtől. – Ez megerősítette a már 1912. szeptember 19-én 

Brüsszelből írt I.N. 149.228 jelzetű levelében írottakat, ahol egy lehetséges kölcsön 

visszafizetéséről kívánta Roesslert azzal biztosítani, hogy visszafizetné az utolsó fillérig, 

ha nem is egyszerre, de részletekben, és nem is rögtön, hanem egy év múlva elkezdve. Ezt 

jó lelkiismerettel ígérheti, mert sem neki, sem a feleségének nincs más igénye, mint 

nyugodtan dolgozni, hogy kiállításokra és publikációkhoz anyagot készíthessenek. A 

nélkülözést jól tűrhette Hansi Divéky, mert mint a grafikus 1913. február 15-én Uccleből 

az I.N. 149.260 jelzetű levelében írta, neki az is mindegy, ha pénztelen, megkísérelheti, 

mert a feleségét nem zavarja, ha hosszabb ideig kevesebbet főznek. 

 Feleségét szigorú kritikusának tartotta. Mint az I.N. 149.308 jelzetű levelében az 

1928-as év folyamán írta, jaj neki, ha giccs közelébe kerül. Elővigyázatossá teszi és 

önfegyelemre tanítja. – De férje sikereit is nagy örömöt szereztek számára.  

 Az I.N. 149.287 jelzetű Betlisből, 1929. április 1-jén írt levélben olvashattuk, hogy 

az Ekkehard (!) füzet - amely Divéky méltatását tartalmazta – kézhezvételekor felesége az 

örömtől a plafonig ugrott, ami aztán megrepedt. 

 Mély bizalom is lehetett a férj és feleség között. Amikor a háborús években 

Roessler és Divéky között kissé elhidegült a kapcsolat, a grafikus 1917. június 13-án 

Purkersdorfban keltezett I.N. 149.182 jelzetű levelében írt erről Roesslernek. Az okát 

kereste, és mint írta, azt még nem tudja eldönteni, hogy kinél volt a hiba? Csak azt tudja, 

valahányszor megpróbált Roesslernek írni, valami nagyon rossz érzése támadt; a levelek 

olyan ostobák lettek, hogy csaknem mindet eldobta. Feleségének gyakran írt erről, és 

troppaui látogatásai alkalmával is megbeszélték, de eredménytelenül. 

 Divékyt 1942-ben kiutasították Svájcból, családja ott maradt. Nem tudjuk, hogy a 

későbbiek folyamán milyen kapcsolatban maradtak, de az kitűnt a Roesslerhez írt 

levelekből, hogy feleségével levelezett.  

 A Sopronban 1947. május 27-én keltezett I.N. 149.176 jelzetű levél sok nyitott 

kérdésre adott választ. Roessler érdeklődésére írta le ebben a levélben mindazt, amit 

családjáról akkor éppen tudott. Ebben a levélben írta le legelőször, hogy Helene lányán 

kívül egy fia is van, Viktor, aki házas, és éppen gyereket vártak. Ebből a levélből tudtuk 

meg, hogy volt egy nevelt fiúk, Martin, aki nagyon kalandos sorsú ember volt.  

 És mindeközben még élt Divéky idős édesanyja, akit a grafikus csak két nappal élt 

túl. 
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9. Divéky jelentősebb kiadói 
 

Három nagy könyvtári adatbázisban (KVK,
702

 Subito,
703

 OszK
704

) végeztünk keresést 

annak érdekében, hogy felmutathassuk azokat a könyveket, amelyek Divéky József 

illusztrációival jelentek meg, és hogy megállapítsuk, mely kiadók adták ki a művész által 

illusztrált műveket 1906 és 1943 között. 

 A kutatás eredményeként megállapíthatjuk, hogy Németországban jelent meg a 

legtöbb Divéky József által illusztrált könyv. Két kiadó foglalkoztatta rendszeresen a 

grafikust: a berlini Morawe & Scheffelt és a Kölnben működő Schaffstein kiadó.  

 

A Divéky által illusztrált művek jegyzékét
705

 átvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a grafikus a legtöbb munkát a Schaffstein kiadónak készítette, miközben az nem 

bizonyított, hogy Rudolf Erich RASPE: Des Freiherrn von Münchhausen [...] 1906-os 

kiadása valóban Divéky illusztrációval jelent meg. 

1906:  RASPE, Rudolf Erich: Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und 

 Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel 

 seiner Freunde selbst zu erzählen pflegte.  

 (Schaffsteins Volksbücher ; 16) 

1913:  BURNETT, Frances Hodgson: Der kleine Lord. Köln, Schaffstein.  

 (Schaffsteins Volksbücher ; 35) 

1914:  HEPNER, Clara: Indische Fabeln. Bodhisattva dem Weisen nacherzählt.  

 (Schaffsteins Blaue Bändchen ; Bdch. 58) 

1918:  SCHWAB, Gustav, RÜTTGERS, Severin: Eine schöne und lustige Historie von den 

 vier Haimonskindern und ihrem Roß Baiart, was sie für ritterliche Taten zu Zeiten 

 Karls des Großen begangen haben. 

 (Schaffsteins Volksbücher ; 45) 

1920: RASPE, Rudolf Erich: Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und 

 Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel 

 seiner Freunde selbst zu erzählen pflegte.  

 (Schaffsteins Volksbücher ; Bd. 16) 

 

                                            
702 KVK: https://bit.ly/2Z6Fu3u – utolsó letöltés dátuma: 2019. június 30. 
703 Subito: https://bit.ly/2KuQjZ0 – utolsó letöltés dátuma: 2019. június 30. 
704 OszK: https://bit.ly/2KFsM6q – utolsó letöltés dátuma: 2019. június 30.  
705 Divéky-bibliográfia: ld. 1 köt., (1) számú melléklet.  

https://bit.ly/2Z6Fu3u
https://bit.ly/2KuQjZ0
https://bit.ly/2KFsM6q
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1922:  HEPNER, Clara: Indische Fabeln. Bodhisattva dem Weisen nacherzählt.  

 (Schaffsteins Blaue Bändchen ; Bdch. 58) 

1922:  SCHWAB, Gustav, RÜTTGERS, Severin: Eine schöne und lustige Historie von den 

 vier Haimonskindern und ihrem Roß Baiart, was sie für ritterliche Taten zu Zeiten 

 Karls des Großen begangen haben.  

 (Schaffsteins Volksbücher ; 45) 

1939: RASPE, Rudolf Erich: Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und 

 Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel 

 seiner Freunde selbst zu erzählen.  

 (Schaffsteins Blaue Bändchen ; 27) 

1942: RASPE, Rudolf Erich: Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und 

 Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel 

 seiner Freunde selbst zu erzählen.  

 (Schaffsteins Blaue Bändchen ; 27)  

 

 A kölni Schaffstein kiadó Magyarországon kevésbé ismert, bár jelentős, mindmáig 

működödő német kiadó. Azért is találtuk fontosnak röviden bemutatni a kiadó indulásának 

történetét, hogy ezzel azt is felmutassuk, milyen kiadói programmal jelent meg az a kiadó, 

amelyik Divékyt szívesen látta alkotógárdájában, és kik voltak azok az illusztrátorok, akik 

Németországban Divéky pályatársai voltak, és a német könyvillusztrátori társadalmát 

reprezentálták. A kiadó alapítása utáni éveinek történetét a mellékletekben közöltük.
 706

 

 

A berlini Morawe & Scheffelt kiadó számára három könyvet illusztrált Divéky: 

1912: HEINE, Heinrich: Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über 

 Teufel, Hexen und Dichtkunst. 1847. 

1913: RASPE, Rudolf Erich: Des Freiherrn von Münchhausen Reisen und Abenteuer zu 

 Wasser und zu Lande. 

1920:  VOLTAIRE: Kandide oder: es ist doch die beste Welt! 

 

 A Morawe & Scheffelt kiadónál megjelent kiadványok Divéky munkásságának 

gyakran emlegetett művei. A Der Doktor Faust olyannyira sikeres kiadás volt, hogy az 

eddig ismert legutolsó kiadása 1999-ben, a frankfurti Insel-Verlagnál jelent meg (ISBN  

3-458-19030-9).  

                                            
706 A Schaffstein kiadó működésének kezdeti éveiről ld. 1. köt., (27) sz. melléklet. 
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 A Münchausen [...]-nek is legalább két kiadása volt a Morawe & Scheffelt kiadónál 

(1913, 1926), de ennél gyakrabban adta ki Divéky illusztrációival a művet a Schaffstein 

kiadó (1906?, 1912, 1920, 1921, 1930, 1939, 1942).
707

  

 A Kandide (sic!) csak 1920-ban jelent meg, több kiadást nem ért meg. 

 

A bécsi Rosenbaum fivérek igen jelentős helyet foglaltak el Divéky József életében. 

Nemcsak maga a kiadó, hanem Rudolph és Sigmund Rosenbaum emberileg is fontos volt 

számára – ezért mutatjuk be röviden a kiadó működését az első világháború kitöréséig, ami 

a mellékletekben olvasható.
708

  

 Ismereteink szerint csak a következő két kiadványt illusztrálta Divéky a Brüder 

Rosenbaum számára:  

1911: Hoffmann, E. T. A. : Klein Zaches genannt Zinnober ; ein Märchen.  

1913: Almanach auf das Jahr 1913 : nebst zwölf gefährlichen und denkwürdigen 

 Abenteuern, die ein fahrender Ritter mit den Zeichen des Tierkreises zu bestehen hat.  

 

 Bár a kutatott adatázisokban csak ezt a két munkát találtuk, de Divéky József 

Arthur Roesslerhez írt leveleiben több alkalommal említette, hogy Rosenbaum számára 

készít valamit. Lehetett ez apró könyvdísz, könyvborító, vagy aprónyomtatvány, aminek 

dokumentálásától eltekintenek a könyvtárak.  

 

DIVÉKY JÓZSEF MAGYARORSZÁGI KIADÓI 

Divéky munkáira 1913-ban figyelt fel Kner Imre, és együttműködést ajánlott a 

grafikusnak. Az első közös munkájuk a  

 Lélek a háborúban ; Balázs Béla, honvédtizedes naplója című mű volt, amelyet 

1916-ban jelentetett meg a Kner kiadó. 

 Egy évvel később, 1917-ben további két, Divéky József által illusztrált könyv jelent 

meg a Kner kiadónál:  

 Éjfél : magyar írók misztikus novellái,  

és a  

 Kísértet-históriák : idegen írók novellái című művek. 

                                            
707 Forrás: https://bit.ly/2KHjsin – letöltve: 2018. március 20.  
708 Brüder Rosenbaum kiadó: ld. 1. köt., (28) sz. melléklet. 

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=17/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=L%E2elek
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=17/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=h%E2aboruban
https://bit.ly/2KHjsin
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 Nem ismerjük annak az okát, hogy Divéky miért nem illusztrált több könyvet a 

Kner kiadónak, de a későbbiek folyamán még számos aprónyomtatványt, könyvdíszt, 

könyv-borítót készített a kiadónak.
709

 

 

Míg a Kner kiadó a szép tipográfiai megoldásokban remekelt, a Tevan-nyomda a szépen 

illusztrált könyveket részesítette előnyben.  

 

Tevan Andor jelszava: „Nagy példányszámban jót, olcsón és mégis szépen!” Ezzel nyitotta 

kiadói tevékenységét és ennek szolgálatában indította már 1912 elején a Tevan Könyvtárt, 

amelyben válogatottan nemes magyar és külföldi irodalmat jelentetett meg. Nem 

illusztrálták a sorozat valamennyi kiadványát, de a művészi címlappal, tiszta, jól olvasható 

betűvel arányosa nyomtatott külsővel megjelentetett így is feltűnést keltettek, európai 

nívójú könyvművészeti alkotások voltak. Tevan az írónak, és az illusztrátornak alkotótársa 

volt, az illusztrációkat általában együtt tervezte a művésszel. A kezdeti években Major 

Henrik
710

 készített illusztrációkat a kiadványaihoz, és számos könyvborítót is tervezett a 

kiadónak.  

 1917-ben a Lúdas Matyi
711

 a Tevan Amatőr sorozat negyedik könyveként jelent 

meg Divéky József illusztrációival. Ezt követte egy évvel később az Egy falusi nótárius 

utazása.
712

 

Divéky e két könyvet készítette a Tevan-nyomda számára, megjelenésüket a magyar 

fametsz-etes könyvillusztráció reneszánszaként szokták említeni. Németh Lajos szerint:  

“Divéky Józsefet (1887 1951) kivételes rajztudása és tipográfiai ismeretei a magyar fába 

metszett illusztráció elindítójává tették.”
713

 

Divéky kortársa, Rosner Károly így vélekedett: „Divéky találkozása a magyar könyv-

kiadással döntően befolyásolta kiadóink elhatározását fametszetekkel illusztrált könyvek 

kiadására. Az a két kötet, melyet a háborús ínség közepette a békéscsabai Tevan-nyomda 

Divékyvel karöltve produkált, Fazekas: Ludas Matyija és Gvadányi Peleskei nótáriusa ma 

is díszei a magyar könyvkiadásnak. Divéky ezekben a gazdagon illusztrált kötetekben 

                                            
709 Lásd: LÉVAY Botondné, HAIMAN György, A Kner-nyomda kiadványainak tükrében 1882-1944. Budapest, 

Akadémiai Kk., 1982. 
710 MAJOR Henrik (1889–1948), született MARKBREITER Henrik, művésznevén SICU – grafikus és festő, 

világhírű magyar karikaturista. A Tanácsköztársaság bukása után Párizsba emigrált, de továbbra is 

rendszeresen dolgozott magyar lapoknak, kiadóknak. 1926-ban elhagyta Európát, Amerikában telepedett le, 

ahol szintén elfogadott és sikeres karikaturistaként ismerték. (Forrás: https://bit.ly/2Kx97ql – letöltve:  

2018. december 29.) 
711 FAZEKAS Mihály, Lúdas Matyi, eredeti magyar rege négy levonásban. Békéscsaba, Tevan, 1917. 
712 GVADÁNYI József, Egy falusi nótárius utazása. [Békéscsaba], Tevan, 1918. 
713 In: NÉMETH Lajos (szerk.), Magyar művészet, 1890-1919, 1. köt., Budapest, Akadémiai Kk., 1981, 447. p. 

https://bit.ly/2Kx97ql
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mutatta meg virtuozitását, a tárgy teljes átérzését és kis képein rusztikus módon 

érzékeltetni tudta a kor teljes atmoszféráját. Mindez biztos rajztudásával párosulva, 

nemcsak a magyar fametszet, de a magyar könyvillusztrálás terén is maradandót 

eredményezett.”
714

 

 A Tevan 1918-ban megbízta egy harmadik könyv, CSOKONAI VITÉZ Mihály, 

Dorottya vagy is a dámák diadalma a farsangon, furcsa vitézi versezet négy könyvben 

című mű illusztrációinak elkészítésével. Divéky elkezdte, de Tevanék számára nem fejezte 

be a munkát. A kiadónál a fametszetes illusztrációk készítését Kolozsvári Sándor, Tevan 

sógora folytatta.  

 A mű végül mégis megjelent Divéky fametszeteivel, a Hungária Nyomda adta ki 

1943-ban.
715

 

 

 Az 1943-as év volt az utolsó, amikor Divéky József által illusztrált könyv jelent 

meg. A Vajna és Bokor kiadó jelentette meg Budapesten egy munkáját, és magánkiadásban 

jelent meg egy másik mű ugyancsak Budapesten. Az Arthur Roesslerhez írt leveleiből 

tudjuk, hogy Sopronban egy műkedvelő írónő (aki magánkiadásban akarta megjelentetni 

könyvét) bízta meg illusztrálással. Divéky elmondása szerint dolgozott is az illusztrációk 

elkészítésén, de nem találtuk nyomát, hogy a könyv megjelent volna. 

 

  

                                            
714 ROSNER Károly, A magyar fametszet két évtizede. In: Magyar Iparművészet, 33(1930), 10. sz., 223. p. 
715 CSOKONAI VITÉZ Mihály, Dorottya vagy is A dámák diadalma a fársángon, furcsa vitézi versezet négy 

könyvben. [Budapest] : [Hungária Ny.], [1943]. (Hungária Könyvek). 
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10. A kutatás eredménye 
 

 1. TÉZIS, amely Divéky József európai kiterjedt mozgásterét és európai polgár-létét 

  igazolná.  

  A levelek elolvasása után azt kell megállapítanunk, hogy Divéky József a kora által 

  biztosította szabadsággal élt. Ausztriában nőtt fel, levelei tanúsága szerint magyarul 

  éppen olyan jól tudott, mint németül, így a német nyelvterület kínálta lehető- 

  ségekkel éppúgy élt, mint a Magyarországról érkező ajánlatokkal. A korabeli  

  publikációk azt bizonyítják, hogy a nemzetközi szakkiállításokon Magyarországot 

  képviselte, miközben nincsen bizonyítékunk arra, hogy a kiállításokon személyesen 

  is jelen lett volna. Azt sem tudtuk meg, hogy 1893 (amikor Bécsbe költöztek) és  

  1942 (Svájcból történt kiutasítása) között járt-e Magyarországon?  
 

 2.  TÉZIS, amely bizonyította, hogy Divéky valóban korának egyik legnagyobb  

  tehetségű grafikusa volt. 

  Mindezt igazolják a disszertációban mellékelt életmű-bibliográfiájában felsorolt  

  munkái, valamint a róla megjelent publikációk. 
 

 3. TÉZIS, amely bizonyította, hogy Divéky József 1907-től haláláig változó 

  gyakorisággal, de jelen volt a németországi, az ausztriai, a magyarországi, és  

  ritkábban az angol nyelvterület szaklapjaiban. 

  Első alkalommal 1907. április 25-én a Die Muskete című bécsi szatirikus lap  

  közölte egy rajzát. A magyar szaksajtóban első ízben 1913. november 1-jén jelent 

  meg a neve, amikor is a Grafikai Szemle tudósított a Szent György-Céh  

  rendezésében megtartott nemzetközi ex libris kiállításról, és Divéky Józsefet mint 

  kiállító művészt említették.  
 

 4. TÉZIS, amely bizonyította, hogy Divéky József életéről a korábbinál jóval több 

  információval rendelkezünk a levelek feldolgozása után. 

  Ez nem csak mennyiségi, hanem minőségi változást is jelent, aminek illusztrálására 

  két példát mutatunk be: 

 

In: KENYERES Ágnes [főszerk.]: Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, Akadémiai, 1967. 1. 

kötet, A-K, 381. p. https://bit.ly/2xQhRAS — utolsó letöltés: 2019. június 30. 

„Divéky József (Farmos, 1887. szept. 28.— Sopron, 1951. szept. 9.): grafikus. Bécsben nőtt 

fel, s tanulmányai befejezése után csakhamar a Wiener Werkstätte munkatársa lett. Később 

Zürichben, majd Brüsszelben működött illusztrátorként. A világháború kitörésekor 

hazatérve a békéscsabai Tevan cég kiadta a Ludas Matyihoz és a Peleskei nótárius-hoz 

készített illusztrációit. A világháború után ismét Svájcba költözött. Illusztrációi közül 

Gogol Holt lelkek című művéhez készült rajzai és Haláltánc sorozata jelentős. 1942-ben 

hazatért és egy ideig az Iparművészeti Főisk.-n tanított, de németellenes magatartása miatt 

bebörtönözték. 1943-ban elkészítette Csokonai Dorottyájának illusztrációit. 1944-től 

Sopronban élt súlyos betegen. — írod. Csatkai Endre: D. J. (Soproni Szle, 1963. 2. sz.)” 

 

https://bit.ly/2xQhRAS
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A Magyar Elektronikus Könyvtár oldaláról a javított és átdolgozott kiadás nyitható meg, 

ugyanezzel a szócikkel (MEK_Divéky). A lexikon szócikkében az alábbi bizonyítható 

tévedéseket kell megjegyeznünk: 

„Bécsben nőtt fel, s tanulmányai befejezése után csakhamar a Wiener Werkstätte 

munkatársa lett.” 
 

 TÉVEDÉS: 

 Divéky nem a tanulmányai befejezése után lett a Wiener Werkstätte munkatársa, 

hanem tanulmányai folyamán kapott lehetőséget a Wiener Werkstätte számára dolgozni. 

Legelső ismert könyvborítóját 1907-ben a Wiener Werkstätte számára készítette: Theater 

und Kabarett Fledermaus: Wien, Kärntnerstrasse 33.
716

 Ekkor a bécsi 

Kunstgewerbeschule hallgatója volt. Az I.N. 149.256 jelzetű, Zürichben, 1912. március 10-

én írt levelében leírja Roesslernek addigi életét és munkáit, de arról, hogy a Wiener 

Werkstätte alkalmazásában állt volna, nem esik szó.  

 

„A világháború kitörésekor hazatérve a békéscsabai Tevan cég kiadta a Ludas Matyihoz és 

a Peleskei nótárius-hoz készített illusztrációit.” 
 

 TÉVEDÉS: 

 Divéky a világháború kitörésekor Belgiumból Ausztriába tért vissza, és rögtön 

frontszolgálatra küldték. Az I.N. 149.271 jelzetű levél még a belgiumi Uccleben íródott, 

1914. június 30-án. Az időben ezt követő írás 1914. augusztus 13-án Troppauban íródott, 

ezen a levelezőlapon közli Roesslerrel, hogy három napja háborús rajzolónak nevezték ki. 

A Lúdas Matyi 1917-ben, a Peleskei nótárius 1918-ban jelent meg. 1917 nyarán és őszén a 

felső-ausztriai sPeuerbachból érkeztek Roesslerhez Divéky levelei. Az 1918-as évből 

csupán egy levelünk van, az I.N. 149.204 jelzetű, Peuerbachban, 1918. december 27-én 

kelt írás, amiben Roessler számára egy listát küld a feltételezhetően publikációhoz 

reprodukálandó munkáiról. 

 A levelekből nem derül ki egyértelműen, hogy mikor szerelték le a katonaságtól, de 

az biztos, hogy nem Magyarországon élt ezekben az években. Vagy lehet, hogy a 

„hazatérve” kifejezés az Osztrák-Magyar Monarchiába történő visszatérést jelentené? 

 

„1942-ben hazatért és egy ideig az Iparművészeti Főisk.-n tanított[..].” 
 

 TÉVEDÉS: 

 A MOMEL 1/c Főigazgatói hivatal iratai 1940-1941. Divéky József, Divéky Adorján 

és Szablya-Frischauf levelezése iratanyag egyértelmű bizonyítékot tartalmaz arra nézve, 

hogy Divéky József megkapta ugyan a nyugdíjazás folytán megüresedett alaktani tanszéki 

tanári állást, amit 1941. január 1-jén kellett volna elfoglalni, de különféle felmerült 

gondokra hivatkozva 1941 októberéig sem jelent meg az Iparművészeti Iskolán. 1941. 

november 5-én a Budapesti Közlönyben
717

 az alábbi hirdetést jelentették meg: 

                                            
716 Fledermaus: Vö. DG [GREGORI, Daniela]: Kabarett Fledermaus. In: BRANDSTÄTTER, Christian [et al.], 

Wien 1900. Wien, Brandstätter, 2018, p. 154-161. 
717 In: Budapesti Közlöny, 75(1941), 250. sz., 3. p. – 1941. november 5. 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
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„A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ezúton is felhivja a Svájcban tartózkodó 

Divéky Józsefet, az Orsz. M. kir. Iparművészeti Iskolához kinevezett rendes tanárt, grafikus 

művészt, hogy hivatali esküjének letétele és tanári állásának elfoglalása céljából az Orsz. 

M. kir. Iparművészeti Iskola igazgatójánál folyó évi november hó 30.-ig jelentkezzék, mert 

ellenkező esetben olyannak fogja tekinteni, mint aki a kinevezését nem fogadta el. (28.390/ 

1941. V. K. M. III. szám.)” 

 Divéky József a felszólításnak nem tett eleget, így kinevezését visszavonták. 

 

“[…] németellenes magatartása miatt bebörtönözték”:  
 

 TÉVEDÉS: lehet,  

 vagy nem a tiszta igazság, ugyanis az I.N. 149.172 jelzetű levelében Sopronból 1946. 

augusztus 10-én Roesslernek azt írja, hogy már megérkezésekor aggasztó állapotok voltak 

Magyarországon – amiről beszámolt egy Zürichbe küldött levélben –, aminek 

következtében 1942. október 22-én letartóztatták, és hat hónap börtönre ítélték,
718

 amit le 

is ült. 

 

 „1943-ban elkészítette Csokonai Dorottyájának illusztrációit” 
 

 TÉVEDÉS: 

 legalábbis ami az illusztrációk készítésének dátumát illeti. Az I.N. 149.254 jelzetű, 

Betlisből, feltételezhetően 1924-ben, augusztus 17-én írt levélben számol be Roesslernek 

arról, hogy Tevan új kiadásához, a Dorottyához, tizenkét illusztrációt készített. 

Amennyiben ez így van, akkor a megrendelt munkát Tevan nem adta ki, és ezt, a már 

régen kész munkát sikerült Divékynek csaknem húsz évvel a készítést követően egy másik 

kiadónál megjelentettetnie. 

 

A következő szócikk: 

In: ZÁDOR Anna, GENTHON István [főszerk.]: Művészeti lexikon. Budapest, Akadémia, 

1984. 1. köt., 547. p. 

„Divéky József (Farmos, 1887. szept. 28.— Sopron, 1951. szept. 10.): grafikus. Bécsben az 

akadémián, majd az Iparművészeti Főiskolán tanult. 1918-tól 1941-ig Svájcban élt. Főleg 

illusztrációkat, könyvborító lapokat, ex libriseket készített. A felszabadulás után Sopronban 

élt, fametszeteket készített. Művészi hagyatéka a soproni Liszt Ferenc Múzeumban van, 

ahol 1952-ben emlékkiállítást rendeztek műveiből.  

Divéky József elhalálozásának dátumaként a szócikk tehát 1951. szeptember 10. jelöli 

meg. 
 

 TÉVEDÉS: 

 A soproni halotti anyakönyvbe Simon Árpád helyettes anyakönyvvezető 1951. 

szeptember 10-én a 299. szám alatt ifj. Divéky József grafikusművészt – akinek házastársa 

ismeretlen – jegyezte be. A halál oka: szívbénulás, hirtelen halál, szívizom elfajulás. A 

halál szeptember 9-én, délelőtt 11 óra körül állt be. 

 Tehát Divéky József 1951. szeptember 9-én húnyt el. 

                                            
718 Divéky börtönben töltött idejéről, vagy egy esetleges perről sajnálatos módon sem Budapest Főváros 

Levéltárában, sem a Magyar Nemzeti Levéltárban semmiféle dokumentum nem található. 
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„1918-tól 1941-ig Svájcban élt.” 
 

 TÉVEDÉS: 

 Az I.N. 149.204 jelzetű levél 1918. december 27-én Peuerbachban íródott. Az I.N. 

149.207 jelzetű levélből csupán annyit tudunk meg, hogy „Nochimmerpeuerbach“ (´még 

mindig Peuerbach`); ebben a levélben tudatja Divéky Roesslerrel, hogy a beutazási 

engedélyt már megkapta, de még néhány formalitás elintézésére vár. Ez egyértelművé teszi 

számunkra, hogy Divéky nem előbb, mint 1919-ben költözött újra Svájcba.  

 Divéky Józsefet – unokája közlése szerint – 1942-ben adótartozása miatt a svájci 

hatóságok kiutasították az országból. Fia és menye kísérte ki a zürichi pályaudvarra, majd 

a művész vonaton Ausztria irányában elhagyta Svájcot. Minden bizonnyal egyenesen 

Magyarországra, feltételezhetően Budapestre utazott. Tehát Divéky egészen biztosan 1942-

ig élt Svájcban. 

 

„Művészi hagyatéka a soproni Liszt Ferenc Múzeumban van.” 
 

 TÉVEDÉS: 

 Megkerestük a Soproni Múzeumot, ahol azt a választ kaptuk, hogy összesen három 

levéllel rendelkeznek, ami valamiféle kapcsolatban áll Divéky Józseffel, valamint egy 

olajkép van náluk, amit feltételezhetően idősebb Divéky József festett.  

 

Ezek a téves információk mindmáig rendszeresen terjednek.  

 

Az Europeana Collection honlapra néhány szép Divéky-képet töltöttek fel, valamint 

mindehhez néhány információt a grafikusról. Itt ez olvasható: 

„Divéky József grafikus, illusztrátor. A bécsi Képzőművészeti Akadémián, majd a 

budapesti Iparművészeti Főiskolán tanult. Előbb Brüsszelben, majd 1918–1941 között 

Svájcban működött. 1945-ben Sopronban telepedett le. 1952-ben Sopronban 

emlékkiállítást rendeztek műveiből. Művészi hagyatékát a soproni múzeum őrzi. (Forrás: 

kieselbach.hu)” Forrás: europeana.hu 
 

 TÉVEDÉS:  

 A már felsorolt tévedések számát tovább szaporítják, Divéky itt már nem a bécsi, 

hanem a budapesti Iparművészeti Főiskolán tanult – ami önmagában is téves, hiszen ebben 

az időben Iparművészeti Iskola néven volt ismert az intézmény. 

 

Korábban a bevezető kérdéseink között írtuk a következőket: 

 Ki volt Arthur Roessler, akihez az említett levelek íródtak? 

 1946 decemberében a Soproni Világosság című helyi lapban a Sterbenz Károly 

(1901–1993) soproni grafikusművésszel készült interjúban olvasható: „Itt él például 

Sopronban Divéky Ferenc (sic!), a világhírű grafikus, és szinte nyomorog…“ Hogyan 

került Divéky József Sopronba, és mi lehet nyomorgásának az oka? 

A feltett kérdésekre is választ kaptunk: sikerült Arthur Roessler személyét ismertebbé 

tennünk, és a kortárs Sterbenz Károlynak az interjúban olvasható kijelentése, miszerint 

Divéky nyomorog, igazolja, hogy a művész nemcsak a mából visszapillantva, hanem 

https://www.europeana.eu/portal/hu/record/2023859/_http___keptar_oszk_hu_042300_042321__.html
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korának megítélése szerint is méltatlan körülmények között élt. Ugyanakkor arra is 

igazolást kaptunk, hogy korának grafikustársai elismerték tehetségét, tisztelettel, mint 

„világhírű grafikus”-ról beszéltek Divéky Józsefről. 

 

11. Az eredmények hasznosítási lehetősége,  

 további kutatási lehetőségek 
 

 Legelőször is a Divéky Józsefről megjelentetett téves életrajzi adatok kiigazítását 

javasolnánk.  

 A levelek további feldolgozása lehetőséget nyújthat a korszak könyvkiadásának, 

könyvillusztrálásának, illetve mindezeknek a korabeli sajtóban való megjelenésének 

alaposabb kutatására. 

 A fellelt levelek elemzése a kor, a művésztársadalom, a korabeli művészeti élet 

pontosabb megismeréséhez és megértéséhez segítheti a kutatót, az érdeklődő olvasót. 

Számtalan szempont szerint lelhető belőle további értékes információ a kor 

könyvkiadásáról, a kiadók működéséről, a művészek életkörülményeiről, de akár a 

társadalmi mozgásról, a második világháború utáni magyarországi társadalmi viszonyokról 

is.  

 A disszertációban a levelek tartalmi feldolgozása folytán lehetőség nyílhat Sopron 

város háború utáni kulturális életének alaposabb megismerésére is. A levelekben írottak 

felvillantották a háború utáni kisváros megváltozott társadalmi összetételéből eredő 

feszültségeket – ez is újabb kutatás tárgyát képezhetné. 

 Érdemes lenne meggondolni a levelek - legalább az itt közzétett, tömörített 

formában történő - közzétételét. 

 Megítélésünk szerint több tudományágnak is értékes forrásanyagot nyújthat ez a 

dokumentumanyag.  
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DIVÉKY JÓZSEFÁLTAL ILLUSZTRÁLT KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA1 
 

Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer zu Wasser und zu 

Lande : wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen 

pflegte / Gottfried August Bürger ; [Vorw. von Wilhelm Spohr] ; [ill. von Jozsef von 

Divéky]. – Köln : Schaffstein, [1906]. 

(Schaffsteins Volksbücher ; 16)
2
 

 

Temporary Bristol Illustratet. New Year Number 1912. - Wien, 1911.
3
 – 32 p. 

 

Klein Zaches genannt Zinnober : ein Märchen / v.  E. T. A. Hoffmann ; [Nachw. von Ed. 

Castle] ;  [Zeichn. von Jos. v. Divéky]. -  Wien [u.a.] : Rosenbaum, [1911]. - 205 p.. : Ill. 
 

Kalendarium 1912 / Diveky, Josef ¬von¬ [Zeichner]. - Wien : Rosenbaum, 1911. - 32 p. 
 

Der Doktor Faust : ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und 

Dichtkunst ; 1847 / Heinrich Heine ; [Zeichn. von J. v. Divéky] ; [Nachw. v. Karl Georg 

Wendriner]. - Berlin : Morawe & Scheffelt ; Weimar : Dietsch & Brückner, 1912. - 84 p. : 

Ill.  
 

Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer / Verf. Rudolf Erich 

Raspe ; [deutsch v. G. A. Bürger] ; [Nachw. v. Paul Holzhausen] ; [ill.] von J. von 

Divéky]. - Berlin : Morawe & Scheffelt, 1913. – 151 p. : Ill.  
 

Almanach auf das Jahr 1913. Nebst 12 gefährlichen und denkwürdigen Abenteuern, die 

ein fahrender Ritter mit den Zeichen des Tierkreises zu bestehen hat. - Wien : Rosenbaum, 

1912. 25 p., 13 ganzs. Ill.
4
 

 

"Totentanz". Sechs Radierungen. / v. Diveky, Joseph - o.O., 1913. 
 

Der kleine Lord / Frances Hodgson Burnett ; Dt. v. Emmy Becher ; Ill.  v. Joseph Divéky. 

– Köln : Schaffstein, 1913. - 141 p.  

(Schaffsteins Volksbücher ; 35) 
 

Indische Fabeln : Bodhisattva dem Weisen nacherzählt / Clara Hepner ; Mit Zeichn. von 

Jos. v. Diveky. - Cöln : Schaffstein, [1914]. -  85 p. 

(Schaffsteins Blaue Bändchen ; Bdch. 58) 
 

Eine schöne und lustige Historie von den vier Haimonskindern und ihrem Roß Baiart, 

was sie für ritterliche Taten zu Zeiten Karls des Grossen begangen haben.  / Gustav 

Schwab ;  [Deckelzch. V. Georg Walter Rößner] ; [4 Farbtafeln v. Divéky]. - Köln a. Rh. : 

Schaffstein, 1913. 

(Schaffsteins Volksbücher ; 16)
5
 

 

1
 Nem állt módunkban a Divéky József által illusztrált művek mindegyikét autopszia alapján leírni, így az 

egységesség érdekében valamennyit a KVK - Karlsruher Virtueller Katalog (online: https://bit.ly/2oyq0G4) 

segítsével, a német könyvtárak által használt formában jegyeztük le. Számos könyvborítót is tervezett, de a 

könyvek leírásánál csak ritkán vették figyelme a borítók készítőjét, így ezeknek a munkáknak az egybe-

gyűjtése nagy kutatómunkát igényelne. 
2
 STARK, Roland, Der Schaffstein Verlag : Verlagsgeschichte und Bibliographie der Publikationen 1894-

1973. Frankfurt am Main [u.a.], Lang, 2003, az 1906-os évet jegyzi a mű megjelenési éveként (p. 194) 
3
 A bibl. adatok SEENEWALD, Adolf, Deutsche Buchillustratoren im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. 

Materialen für Bibliophile. Wiesbaden, Harrasowitz Verl., 1999 című mű alapján. 
4
 A bibl. adatok Sennewald alapján 

5
 A bibl. adatok Stark alapján 
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Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer [ill.] v. Jozsef von 

Divéky - Köln : Schaffstein, 1916. 

(Schaffsteins Volksbücher ; 16)
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Lélek a háborúban ; Balázs Béla, honvédtizedes naplója / Divéky József rajzaival.-  

Gyoma: Kner, 1916. - 154 p.  
 

Trommelfeuer / Mit zahlr. Illustrationen von Josef v. Diveky [u.a.]. ; Hrsg. von d. 

Humorist. Wochenschrift 'Die Muskete'. -  Wien: Perles, 1916. - 128 p.  
 

Éjfél : magyar írók misztikus novellái / a novellákat Bálint Aladár gyűjtötte össze ; [az 

előszót Kosztolányi Dezső írta] ; [... az illusztrációkat Divéky József rajz.] ; [írta Babits 

Mihály et al.]. - Gyoma : Kner, 1917. - 204 p., [11] t.fol.   
 

Kísértet-históriák : idegen írók novellái / ford. Balázs Béla ; [... az illusztrációkat Divéky 

József rajz.]. - Gyoma : Kner, 1917 - 200 p., [10] t.fol.  
 

Lúdas Matyi : eredeti magyar rege négy levonásban / Fazekas Mihály ; Divéky József 

fametszetei. - Békéscsaba : Tevan, 1917. - 36, 2 p. : ill. 
 

Isabella von Ägypten : Kaiser Karl des V. erste Jugendliebe / Arnim, Ludwig Achim ; 

Diveky Josef [Ill.]. - Wien : A. Schroll, 1918. - 135 p.. : Ill., 15 Taf. 
 

Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute / Mautner, Konrad 

(Hrsg.)  ; Mit Holzschnitten v. Josef von Diveky. – Wien : Staehelin und Lauenstein, 

[1918]. -  XXI, 412 p. 
 

Egy falusi nótárius utazása / [Gvadányi József] ; Divéky József. ill. – Békéscsaba : 

Tevan, 1918. – 157 p.: ill. 
 

Eine schöne und lustige Historie von den vier Haimonskindern und ihrem Ross Baiart, 

was sie für ritterlicher Taten zu Zeiten Karls des Grossen begangen haben / Gustav Schwab 

; Dt. v. Rüttgers, Severin. - Köln a. Rh. : H. Schaffstein, [1918]. - 149 p.  

(Schaffsteins Volksbücher für die Jugend ; Bd. 45) 
 

Der Narrenturm. Märchen / Carl Alexander Gleichen-Rußwurm, von. - Wien, 1920
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Kandide oder: es ist doch die beste Welt! / Voltaire ; [Übers. von Mylius] ; [Zeichnungen 

von Jos. v. Divéky] - Berlin : Morawe & Scheffelt, 1920. - 153 p. 
 

Der kleine Lord  / Frances Hodgson Burnett ; Dt. v. Emmy Becher ; Ill.  v. Joseph 

Divéky. – Köln : Schaffstein, 1921. - 141 p.  

(Schaffsteins Volksbücher ; 35)
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Indische Fabeln : Bodhisattva dem Weisen nacherzählt / Clara Hepner ; Mit Zeichn. von 

Jos. v. Diveky. - Cöln : Schaffstein, 1922. -  85 p. 

(Schaffsteins Blaue Bändchen ; Bdch. 58) 
 

Eine schöne und lustige Historie von den vier Haimonskindern und ihrem Ross Baiart, 

was sie für ritterlicher Taten zu Zeiten Karls des Grossen begangen haben / Gustav Schwab 

;  Dt. v. Rüttgers, Severin ; [Mit farb. Bildern von Diveky] - Köln a. Rh. : Schaffstein, 

1922. – 149 p.  

(Schaffsteins Volksbücher für die Jugend ; Bd. 45) 

6
 Stark, Roland, Der Schaffstein Verlag : Verlagsgeschichte und Bibliographie der Publikationen 1894-1973, 

Frankfurt am Main [u.a.], Lang, 2003, az 1906-os évet jegyzi a mű megjelenési éveként (p. 194) 
7
 A leírás Sennewald i.m. alapján készült. Sehol máshol nem találtuk nyomát ennek a kiadásnak. 

8
 A bibl. adatok Sennewald alapján – Stark (i.m. 200. p.) szerint az 1925-ös kiadást illusztrálta és a kötés 

tervet készítette Max Bürger) 
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Die Quelle / Ernst Eschmann. - Zürich : Orell Füssli, 1923. – 280 p. 
 

25 Jahre "Volksrecht" : 1898/1923 / Ernst Nobs. - Zürich : Genossenschaftsdr., [1923]. - 

III, 53 p. 
 

Mittag : Lautenlieder von Hans Roelli  / Hans Roelli ; [Mit Melodien und] 

Holzschnitte[n] von [Josef] Divéky. - Zürich : Orell Füssli, [1924]. - 54 p. : Ill.  
 

Ruedi's Irrfahrten : eine Erzählung aus der Stadt für die reifere Jugend / Buchschmuck 

von J[osef] Divéky. - Zürich ; Leipzig : Orell Füssli, 1925. - 304 p.  
 

Ein schweizerischer Robinson auf Spitzbergen : die Erlebnisse vier Schiffbrüchiger in der 

Polarnacht / Einem Tagebuch (von Walter Lüthy) nacherzählt von Hermann Hiltbrunner ; 

[Mit 4 Tafeln und illustr. Umschlag] v. [Josef] Divéky. - Zürich ; Leipzig ; Berlin : Orell 

Füssli, 1926. - 111 p. : Ill. 

(Schweizer Jugendbücher ; 11) 
 

Die "Windiwend"-Kinder / Gerti Egg ; [Mit farb. Bildern und Einband von J. Divéky]. - 

Zürich [u.a.] : Füßli, 1931. - 284 p. : Ill.  
 

L'Union syndicale suisse : 1880-1930 / la partie générale de l'éd. allemande a été réd. par 

Frédéric Heeb ; l'éd. française a été publ. sous la dir. de Charles Schürch ; en collab. avec 

Franz Reichmann ... [et al.] ; [portr., motifs et vignettes de cet ouvrage dessinés par Joseph 

von Divecky] - Berne : Union syndicale suisse, 1933. - 786 p. : ill.  
 

Der Schweizerische Robinson : 8. Original-Ausgabe / Bearb. v. F[ranz] Reuleaux ; mit 

Titelbild und 134 Zeichnungen v. Wilhelm Kuhnert, 4 Tonbildern v. J[osef] Diveky, 

[illustr. Umschlag] und 1 Karte. - Zürich ; Leipzig : Orell Füssli, 1934. - IV, IV, 432 p. : 

Ill.  
 

Die Abenteuer Tschitschikows oder die toten Seelen / v. Nikolaus Gogol ; [Dt. v. Otto 

Buek] ; [Holzschnitte v. Divéky]. - Wien ; Zürich ; Prag : Büchergilde Gutenberg, [1937]. 
 

Die Abenteuer Tschitschikows oder Die toten Seelen / v. Nikolaus Gogol. [Dt. von Otto 

Buek] ; [Holzschnitte v. Divéky]. - Wien ; Zürich ; Prag : Büchergilde Gutenberg, [1939].  
 

Münchhausen Reisen und Abenteuer / v. Rudolf Erich Raspe ; [Übers. v. Gottfried 

August Bürger]  ; [Mit Federzeichn. von Jos. von Diveky]. - Köln : Schaffstein, [1939].  

(Schaffsteins Blaue Bändchen ; 27) 
 

Hanspeter erlebt die Grenzbesetzung / v. Schütze Joseph Hauser ; [Federzeichnungen und 

Schutzumschlag v. J[osef] Divéky]. - Einsiedeln : Waldstatt, 1940.  
 

Herman Greulich / v. Ernst Nobs ; [ ill. von J. Divéky]. – Zürich : Oprecht, 1942.  
 

Dorottya vagy is A dámák diadalma a fársángon : furcsa vitézi versezet négy könyvben, 

1799 / Csokonai Vitéz Mihály ; [a szöveget és magy. Toldi Ferenc, Harsányi István et al. 

ellenőrizték] ; [ill. Divéky József]. - [Budapest] : [Hungária Ny.], [1943]. - (Hungária 

Könyvek) 
 

Elajándékozott évek / Gellért Lajos ; [ill. Divéky József]. - Budapest : Bíró Ny., [1943]. 

 

A hatalom őrültjei / Tárkányi Jenő ; [ill. Divéky József]. - Budapest : Vajna - Bokor, 

[1943]. 
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http://opac.rero.ch/gateway?host=sarasvati.rero.ch%2b8891%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sessionid=2007042123452102306&skin=rero&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Union%20syndicale%20suisse%20%3a%201880-1930%20%2f%20la%20partie%20g%c3%a9n%c3%a9rale%20de%20l%27%c3%a9d.%20allemande%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20r%c3%a9d.%20par%20Fr%c3%a9d%c3%a9ric%20Heeb%20;%20l%27%c3%a9d.%20fran%c3%a7aise%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20publ.%20sous%20la%20dir.%20de%20Charles%20Sch%c3%bcrch%20;%20en%20collab.%20avec%20Franz%20Reichmann%20...%20%5Bet%20al.%5D%20;%20%5Bportr.,%20motifs%20et%20vignettes%20de%20cet%20ouvrage%20dessin%c3%a9s%20par%20Joseph%20von%20Divecky%5D&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://opac.rero.ch/gateway?host=sarasvati.rero.ch%2b8891%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sessionid=2007042123452102306&skin=rero&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Union%20syndicale%20suisse%20%3a%201880-1930%20%2f%20la%20partie%20g%c3%a9n%c3%a9rale%20de%20l%27%c3%a9d.%20allemande%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20r%c3%a9d.%20par%20Fr%c3%a9d%c3%a9ric%20Heeb%20;%20l%27%c3%a9d.%20fran%c3%a7aise%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20publ.%20sous%20la%20dir.%20de%20Charles%20Sch%c3%bcrch%20;%20en%20collab.%20avec%20Franz%20Reichmann%20...%20%5Bet%20al.%5D%20;%20%5Bportr.,%20motifs%20et%20vignettes%20de%20cet%20ouvrage%20dessin%c3%a9s%20par%20Joseph%20von%20Divecky%5D&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Schweizerische%20Robinson%20%3a%20%208.%20Original-Ausgabe%20%2f%20%20Bearb.%20von%20Prof.%20Dr.%20F%5Branz%5D%20Reuleaux%20;%20Mit%20Titelbild%20und%20134%20Zeichnungen%20von%20Wilhelm%20Kuhnert,%204%20Tonbildern%20von%20J%5Bosef%5D%20Diveky,%20%5Billustr.%20Umschlag%5D%20und%201%20Karte.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Schweizerische%20Robinson%20%3a%20%208.%20Original-Ausgabe%20%2f%20%20Bearb.%20von%20Prof.%20Dr.%20F%5Branz%5D%20Reuleaux%20;%20Mit%20Titelbild%20und%20134%20Zeichnungen%20von%20Wilhelm%20Kuhnert,%204%20Tonbildern%20von%20J%5Bosef%5D%20Diveky,%20%5Billustr.%20Umschlag%5D%20und%201%20Karte.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Schweizerische%20Robinson%20%3a%20%208.%20Original-Ausgabe%20%2f%20%20Bearb.%20von%20Prof.%20Dr.%20F%5Branz%5D%20Reuleaux%20;%20Mit%20Titelbild%20und%20134%20Zeichnungen%20von%20Wilhelm%20Kuhnert,%204%20Tonbildern%20von%20J%5Bosef%5D%20Diveky,%20%5Billustr.%20Umschlag%5D%20und%201%20Karte.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Abenteuer%20Tschitschikows%20oder%20die%20toten%20Seelen%20%2f%20%20von%20Nikolaus%20Gogol%20;%20Deutsch%20von%20Otto%20Buek%20;%20%5BMit%5D%20Holzschnitte%20%5Bn%5D%20v%5Bon%20Josef%5D%20Div%c3%a9ky.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Abenteuer%20Tschitschikows%20oder%20die%20toten%20Seelen%20%2f%20%20von%20Nikolaus%20Gogol%20;%20Deutsch%20von%20Otto%20Buek%20;%20%5BMit%5D%20Holzschnitte%20%5Bn%5D%20v%5Bon%20Josef%5D%20Div%c3%a9ky.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Die
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Abenteuer
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Tschitschikows
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=oder
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Die
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=toten
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Seelen
http://kavia.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=20/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=Mu%CC%88nchhausen
http://kavia.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=20/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=Reisen
http://kavia.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=20/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=Abenteuer
http://kavia.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=20/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=Gottfried
http://kavia.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=20/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=August
http://kavia.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=20/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=Bu%CC%88rger.
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Hanspeter%20erlebt%20die%20Grenzbesetzung%20%2f%20%20Geschichten%20aus%20dem%20Grenzdienst%20erz%c3%a4hlt%20von%20Sch%c3%bctze%20Joseph%20Hauser.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
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 Képeslapok a Wiener Werkstätte számára
9
 

 

 
 

 

Nr. 141 

FROHE OSTERN 

1908 

 

 

Nr. 180 

FRÖHLICHE-

CHRISTNACHT! 

1908 

 

Nr. 142 

FROHE OSTERN 

1908 

 

 

Nr. 183 

KAISERJUBILÄUMS-

HULDIGUNGSFEST-

ZUG WIEN, 1908... 

1908 

 

Nr. 160 

S:M: KAISER  

FRANZ JOSEF I 

1848-1908 

1908 

 

 

Nr. 184 

FROHE 

WEIHNACHTEN! 

1908 

 

Nr. 161 

FROHE OSTERN 

1908 

 

 

Nr. 189 

Osterkarte 

1909 

 

Nr. 162 

FJI 1848-1908 

1908 

 

 

Nr. 192 

FROHE OSTERN! 

1909 

 

Nr.168 

FROHE 

WEIHNACHTEN 

1908 

 

 

Nr.229 

Mode 

1909 

 

Nr.169 

KAISERJUBILÄUMS-

HULDIGUNGSFEST-

ZUG WIEN, 1908... 

1908 

 

 

Nr. 230 

Mode 

1909 

 

Nr.171 

KAISERJUBILÄUMS-

HULDIGUNGSFEST-

ZUG WIEN, 1908... 

1908 

 

 

Nr. 231 

Mode 

1909 

 

Nr.173 

KAISERJUBILÄUMS-

HULDIGUNGSFEST-

ZUG WIEN, 1908... 

1908 

 

 

Nr. 232 

Mode 

1909 

9
 Az összeállítás a http://www.theviennasecession.com és a http://sammlung.mak.at honlapok segítségével 

készült. Divéky WW lapjainak a ma ismert legteljesebb gyűjteménye. 

http://www.theviennasecession.com/
http://sammlung.mak.at/
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Nr. 176 

FRÖHLICHE-

CHRISTNACHT! 
azonos a180-as motívumával 

1908 

 

 

Nr. 233 

Mode 

1909 

 

Nr. 234 

Mode 

1909 

 

 

Nr. 246 

KAULITZ-PUPPEN 

1909 

 

Nr. 235 

Mode 

1909 

 

 

Nr. 247 

Krampuskarte 

1909 

 

Nr. 236 

Mode 

1909 

 

 

Nr. 248 

FROHE 

WEIHNACHTEN 

1909 

 

Nr. 238 

Nikolaus-Krampus-Karte 

1909 

 

 

Nr. 261 

KAISERLICHE VILLA 

IN ISCHL 

1909 

 

Nr. 240 

Schaukelpferd mit drei 

Kindern 

1909 

 

 

Nr. 262 

K.K. HOFBURG  

IN WIEN 

1909 

 

Nr. 241 

KAULITZ-PUPPEN 

1909 

 

 

Nr. 263 

KAISERLICHES 

JAGDSCHLOSS 

MÜRZSTEG 

1909 

 

Nr. 242 

KAULITZ-PUPPEN 

1909 

 

 

Nr. 264 

DER HRADSCHIN  

IN PRAG 

1909 

 

Nr. 243 

Kaulitz-Puppen 

1909 

 

 

Nr. 265 

KAISERLICHES 

LUSTSCHLOSS 

LAXENBURG 

1909 

 

Nr. 244 

Kaulitz-Puppen 

1909 

 

 

Nr. 266 

KAISERLICHES 

LUSTSCHLOSS 

SCHÖNBRUNN 

1909 
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Nr. 245 

KAULITZ-PUPPEN 

1909 

 

 

Nr. 267 

KÖNIGLICHE BURG 

IN OFEN 

1909 

 

Nr. 316 
WIEN, ALTE UNI-

VERSITÄT UND 

JESUITENKIRCHE 

1910 

 

 

Nr. 497 

DER WÄRWOLF 

1911 

 

Nr. 317 

SCHLOSS 

BELVEDERE 

1910 

 

 

 

Nr. 498 

SCHLAFMÄNNLEIN 

1911 

 

Nr. 402 

LAIMGRUBENKIRCHE 

1911 

 

 

Nr. 499 

DER RAWUZEL 

1911 

 

Nr. 403 

PETERSKIRCHE, 

PORTAL 

1911 

 

 

Nr. 500 

DIE KAMERADEN 

1911 

 

Nr. 404 

NORDWEST-

BAHNHOF 

1911 

 

 

Nr. 501 

DER WUNDERVOGEL 

1911 

 

Nr. 405 

WIEN, STEINHOF, 

KIRCHE. 

1912 

 

 

Nr. 749 

Grußkarte mit  

stilisierten Blumen 

1912 

 

Nr. 494 

HERR HAMPELMANN 

1911 

 

 

Nr. 750 

Vögel und  

stilisierte Blumen 

1912 

 

Nr. 495 

DER WASSERMANN 

1911 

 

 

Nr. 790 

Putto auf Widder reitend 

1912 

 

Nr. 496 

RINGELREIHEN 

1911 

 

 

Nr. 791 

Vogel mit Blume 

1912 
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Boner: Edelstein (1461) egy lapja.  

Forrás: https://bit.ly/2y0pnJH – letöltés dátuma: 2017. július 4.  

 

Melléklet: Nicolas JENSON nyomdász-jelvénye. 

Forrás: https://bit.ly/2LZ1c6n  - letöltés dátuma: 2019. május 10. 

https://bit.ly/2y0pnJH
https://bit.ly/2LZ1c6n


XI

  

A Hypnerotomachia Poliphili egy lapja 

Forrás: https://bit.ly/2GewiU3 - letöltés dátuma: 2019. május 10. 

 

 

Krisztus megkínoztatása, rézmetszet, 1446 

Forrás: https://bit.ly/2YccMSS – letöltés dátuma: 2019. május 10. 

https://bit.ly/2GewiU3
https://bit.ly/2YccMSS
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Mausoleum, 1664, címlap 

Forrás: https://bit.ly/2K0hryG – letöltés dátuma: 2019. május 10. 

 

https://bit.ly/2K0hryG
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Akademie der bildenden Künste Wien 

Divéky József anyakönyvi lapja 



XIV

 
 

Kunstgewerbeschule Wien 

Divéky József személyi lapja 



XV

 
 

Arthur Roessler ex librise 

Forrás: https://bit.ly/2yr06Z4 – letöltés dátuma: 2019. május 10. 

 

 
 

Kner Imre ex librise 

Forrás: https://bit.ly/2LRorQG – letöltés dátuma: 2019. május 10. 

https://bit.ly/2yr06Z4
https://bit.ly/2LRorQG
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Háborús levélzáró bélyegek 

Forrás: egy magát megnevezni nem kívánó magángyűjtő 

 

 
 

Olasz hadifoglyok egy osztrák-magyar fogolytáborban: festőműterem 

Forrás: ORLANDI, Fernando, Bozen 1917.  

Schriftsteller und Künstler im Ersten Weltkrieg. (2017). 

Forrás: https://bit.ly/2JLm1zv —  letöltés dátuma: 2017. május 20. 

https://bit.ly/2JLm1zv


XVII

 
 

Háborús plakát 

Forrás: https://bit.ly/31ucRyq – letöltés dátuma: 2017 május 20. 

 

 

https://bit.ly/31ucRyq


XVIII

 
 

Betlis képeslap 

Forrás: https://bit.ly/2OCnbmx – letöltés dátuma: 2017. szeptember 28. 

 

 

 

https://bit.ly/2OCnbmx


XIX

 
 

Arthur Roessler, Egon Schiele olajfestménye, 1910 

Forrás: https://bit.ly/2K5vEKS —  letöltés dátuma: 2017. augusztus 12. 

 

 
 

Egon Schiele, Johannes Fischer felvétele, 1918 

Forrás: https://bit.ly/2SjlqsO —  letöltés dátuma 2018. december 4. 

https://bit.ly/2K5vEKS
https://bit.ly/2SjlqsO
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Die Muskete, 1907. április 25., 32. p. 

Forrás: https://bit.ly/2MC0VXo —  letöltés dátuma 2018. augusztus 8.

 

 

 
 

Die Muskete, 1907. november 28., 66. p. 

Forrás: https://bit.ly/2YCABD2 —  letöltás dátuma:2018. augusztus 18. 

https://bit.ly/2MC0VXo
https://bit.ly/2YCABD2
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Die Muskete 1915. május 6. 

Forrás: https://bit.ly/2GXLuVN. —  letöltás dátuma:2018. augusztus 22. 

 

https://bit.ly/2GXLuVN.–
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Wiener Illustrierte Zeitung 1915. december 11. 

Forrás: https://bit.ly/2YCSbGW —  letöltés dátuma: 2018. december 20. 

 

 

 
 

Wiener Illustrierte Zeitung 1916. április 29. 

Forrás: https://bit.ly/2GLxcYp —  letöltés dátuma: 2018. december 20. 

https://bit.ly/2YCSbGW
https://bit.ly/2GLxcYp
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Hansi Divéky portréja 1927 
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A DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION címlapja  

Josef Rudolf Witzel
10

 műve (1898) 

Forrás: https://bit.ly/2xPIMgh —  letöltés dátuma 2018. szeptember 28. 

 

 

  

10
 WITZEL, Josef Rudolf (1867–1925), német illusztrátor, karikaturista, plakátművész, festő.  

https://bit.ly/2xPIMgh
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Plakát a La Maison des Arts Décoratifs számára 

Forrás: https://bit.ly/2TpL4N6 – letöltés dátuma: 2016. október 17. 

https://bit.ly/2TpL4N6
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A SCHAFFSTEIN KIADÓ KEZDETI ÉVEINEK TÖRTÉNETE11  

 

 

 

A kiadó első emblémája
12

 

A Schaffstein fívérek, Hermann és Friedrich 1894-ben 

megvásárolták Gustav Brake kiadótól a kölni Rheinische 

Verlags-Institut für Katolische Literatur
13

 elnevezésű 

kiadót. A kiadó szűk katolikus programmal rendelkezett, 

és rendszeres kiadványa volt a Rajna-westfáliai építőipari 

címtár. A Schaffstein fívérek a kiadó eredeti profilját 

szűkített méretben megtartották, a kiadóval együtt 

birtokukba került úti könyvek boltját tovább üzemeltették 

és később újabb profillal bővítették. Zenei érdeklődésű és a 

művészetek iránt fogékony emberek voltak, ez meghatározta a kiadó jövendő program-

jának irányát is. 1896-ban megjelentették a Deutschland in Bildern című mű második 

kiadását. A könyv Németország legszebb városainak és tájainak akvarelljei, kromográfia
14

 

sokszorosítással készült mappába kötött 48 lapja. 

 Ezzel még nem volt a kiadónak kialakult profilja. Az útkeresés során felmerült a 

szépirodalom kiadásának gondolata, de úgy találtak, hogy ehhez nem rendelkeznek 

elegendő kapcsolattal. Hermann Schaffstein emlékirataiban olvasható, miszerint az 1900-

as évek legelején lányainak gyerekkönyvet keresve szembesült a megjelenő gyerek- és 

ifjúsági irodalom tartalmi és formai silányságával. 1896-ban a „Börsen für den Deutschen 

Buchhandel”
15

 hasábjain Ernst BRAUSEWETTER
16

 hírdetést tett közzé: ötlete meg-

valósításához keresett kiadót, fiatalok számára szeretett volna évekénti ismétlődéssel 

11
 Schaffstein Verlag. A kiadó történek összefoglalásához STARK, Roland, Der Schaffstein Verlag. 

Verlagsgeschichte und Bibliographie der Publikationen 1894-1973, Frankfurt am Main, Lang, 2003. 

munkára támaszkodtunk. 
12

 A kiadó legelső emblémája, Peter BEHRENS (1868–1940) német festő, építész tervezte a1901-ben 

 (Vö. Stark, 2003.) 
13

 Magyarul: A katolikus irodalom rajnai kiadói intézete  
14

 A kromolitográfián belül a fotokrómia és a heliokrómia mellett ismert sokszorosító eljárás. NOVÁK (1925) 

szerint a kromolitográfiai nyomtatást pl. az akvarell fakszimile-nyomtatás esetén szokták fénynyomattal és 

heliogravürrel is kombinálni. 
15

 Börsen für den Deutschen Buchhandel : Fachzeitschrift für den deutschen Buchhandel (alcím: A német 

könyvkeresedem szakfolyóirata). A német könyvkereskedők egyesülete, a Börsenvereins der Deutschen 

Buchhändler zu Leipzig alapította 1834-ben. Eleinte hetente, 1867-től naponta jelent meg. 1945-ben 

átmenetileg szüneteltették, majd Németország nyugati részén 1945-től ismét megjelentették, címében a 

kiegészítéssel: „Frankfurter Ausgabe“ – frankfurti kiadás. Az NDK-ban 1946-tól heti rendszerességgel 

jelentették meg. 199-ben még keleti és nyugati kiadás jelent meg, a keleti számozás szerint: Leipzig, 157. 

évfolyam. A két Börsenverein újraegyesülése (1991. január 1.) óta csak egy Börsenblatt jelenik meg. A 

kiadás helye Frankfurt am Main, gyakorisága: hetilap. A lipcsei évfolyam számozást vezetik tovább.  

 (Vö. https://bit.ly/2MbSp1Q – letöltve: 2018. január 20.)  
16

 BRAUSEWETTER, Ernst 1863–1904, német fordító, író, kiadó, könyvkereskedő.  

 (Vö. https://bit.ly/2YXo39l – letöltve: 2018. január 20.)  

https://bit.ly/2MbSp1Q
https://bit.ly/2YXo39l
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verseket, meséket, rejtvényeket, humoros történeteket tartalmazó illusztrált karácsonyi 

lapot megjelentetni. A kiadványt a négy és tíz év közötti korosztálynak szánta, elképzelése 

szerint az egyes publikációk legfeljebb száz sort tehettek ki, a teljes terjedelmet 200 oldal 

körülire tervezte. 

 A Schaffstein kiadó és Ernst Brausewetter ötlete egymásra talált. 1899-ben Knecht 

Ruprecht: Kinder-Weihnachtsblatt
17

 címen megjelent a lap. Terjedelme csupán 50 oldal 

volt, Arpad SCHMIDHAMMER
18

 és Eugène BRALLEYGUIE
19

 illusztrálta. A korabeli kritika a 

művet az első modern képeskönyvként köszöntötte. Ezzel vette kezdetét a kiadó 

évtizedeken keresztül ívelő gyermek- és ifjúsági könyvkiadása.  

 A kiadót 1894-ben Schafstein & Co néven alapították. 1905-ben Hermann und 

Friedrich Schaffstein
20

 névre változtatták, majd Friedrich Schaffstein halála után 1914-től 

Firma Hermann Schaffstein néven jelentették meg kiadványaikat. 

 Második sikeres illusztrált gyerekkönyvük 1900-ban jelent meg, Ernst KREIDOLF,
21

 

Blumen- Märchen
22

 című könyve, amely az 1898-ban a müncheni Piloty & Loehle 

kiadónál megjelent mű új kiadása volt. Az írás egyszerű történetek fűzére a növény-

világból. A műre Ferdinand AVENARIUS, a Der Kunst
23

 című német művészeti lapban 

közölt recenziója irányította a kiadó figyelmét, ezzel kezdődött a kiadó és Kreidolf sok 

évtizedes együttműködése, és egyben a Schafstein kiadó gyerekkönyv programja is. 

Megjelentették a Knecht Ruprecht illusztrált aktuális, második kötetét, a következő évben 

kijött a harmadik kötet is. 1901-ben kiadták Ernst KREIDOLF, Die schlafenden Bäume (´Az 

alvó fák`) című könyvét, melynek kiadását 1909-ben, 1920-ban majd 1930-ban 

megismételték. Az ugyancsak 1900-ban Berlinben az Insel-Verlag kiadásában megjelent, 

17
 ´Krampusz : karácsonyi gyermeklap.` 

18
 SCHMIDHAMMER, Arpad:  Ne tévesszen meg bennünket a művész keresztneve, német születésű. Eredeti 

neve Arpath Emil Schmidhammer. Születési helye Sankt Joachimsthal (ma Jáchymov, Csehország) 1857-

ben és 1921-ben Münchenben húnyt el. Elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek illusztrálásával 

foglalkozott.  

 (Vö. https://bit.ly/33pn9B – letöltve: 2018. január 20.)  
19

 Nem sikerült azonosítani, de vélhetőleg nem azonos az Eugène LOUDUN (1818–1898) néven született 

FIDUS álnevet is viselő Eugène BALLEYGUIER francia író, újságíróval. Megjegyzendő, FIDUS álnéven 

publikált Hugo Reinhold Karl Johann HÖPPENER (1868–1948) német festő és illusztrátor is.  

 (Forrás: https://bit.ly/2ySGmh9 – letöltve: 2018. augusztus 24.)  
20

 Nem tévedés, nevüket ettől kezdve két f-fel írták. 
21

 Ernst KREIDOLF (1863-1956), svájci származású  Németországban élő gyerekkönyvillusztrátor. Az említett 

művet nem csak illusztrálta, a szöveg is KREIDOLF munkája.  

 (Vö. https://bit.ly/2GZbTTf – letöltve: 2017. augusztus 8.) 
22

 A mű 1903-ban Magyarországon Nágel Ottó kiadásában is megjelent. A magyar kiadás címe Virágmesék, 

VIKÁR Béla 15 versét tartalmazza, KREIDOLF Ernő néven jegyzik az illusztrátort.  

 (Forrás: https://bit.ly/33ww4kU – letöltve: 2018. augusztus24.)  
23

 Der Kunstwart : Monatshefte für Kunst, Literatur und Leben. München : Callwey 

https://bit.ly/33pn9B
https://bit.ly/2ySGmh9
https://bit.ly/2GZbTTf
https://bit.ly/33ww4kU
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Paula DEHMEL
24

 és Richard DEHMEL,
25

 Fitzebutze: allerhand Schnickschnack für Kinder
26

 

című, a már ismert illusztrátor, Ernst KREIDOLF közreműködésével készült könyvet részben 

átdolgozott kiadásban jelentették meg 1901-ben. A könyv népszerűségét mutatja, hogy 

mindmáig huszonegy kiadását ismerjük. 1902-ben ismét Kreidolf illusztrációival 

jelentettek meg egy gyerekkönyvet: KREIDOLF, Ernst: Die Wiesenzwerge (´A réti törpék`). 

Ez a kiadvány is kiadói sikert hozott, egyedül a Schafstein kiadó 1902 és 1940 között 

87.700 példányban jelentette meg.
27

 1902-ben új illusztrátor jelent meg a kiadónál, Julius 

DIETZ
28

. Az általa illusztrált könyv DANNHEISSER, Ernst,
29

 Miaulina, ein Märchenbuch für 

kleine Kinder (´Maulina, meséskönyv kicsinyeknek`). 1903-ban Karl HOFER
30

 illusztrálta a 

kiadónál Paulina DEHMEL, Rumpumpel, ein Buch für junge Mütter und ihre Kleinsten 

(´Rumpumpel, könyv fiatal anyáknak és aprókáiknak`). Sikeres kiadvány volt, évtizedekkel 

később más kiadóknál Ingeborg MEYER-REY
31

 illusztrációival jelent meg – magyarul is, 

1970-ben a kelet-berlini Kinderbuch-Verlag és a budapesti Móra kiadó közös kiadásában 

FAZEKAS Anna
32

 fordításában adták ki. 1903-ban ismét megjelentették Ernst KREIDOLF 

egyik munkáját, ezúttal a Schwätzchen (für Kinder), Bilder u. Reime (´Csevegés 

(gyerekeknek), képek és rímek`) került kiadásra. Mindössze 16 oldal, de számos illusztráció 

került az 5.000 példányban kinyomtatott könyvecskébe. 

 Hermann SCHAFFSTEIN szerkesztésében megjelent a Der getreue Eckart, Ernstes 

und Heiteres in Wort und Bild für Knaben und Mädchen (´A hűséges Eckart, komoly és 

vidám dolgok írásban és képben fiúknak és lányoknak`) című gyűjteményes kötet. Számos 

illusztrátor munkája jelent meg a kötetben, Reinhold Max EICHLER,
33

 Julius DIETZ, Walter 

24
 DEHMEL, Paula (1862–1918) született Paula OPPENHEIMER, német írónő.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Kwp6VS – letöltve: 2017. augusztus 8. ) 
25

 DEHMEL, Richard (1863–1920), német költő és író. (Vö. https://bit.ly/2MiGakn - letöltve: 2017. augusztus 8.)  
26

 A mű címe szabadon fordítva: Fitzebutze, mindenféle csacskaságok gyerekeknek. 

 Online: https://bit.ly/2JEEtLv – letöltve: 2017. augusztus 8. 
27

 Stark, 2003, p. 184. 
28

 DIETZ, Julius (1870-1957), német festő, grafikus, a Simplicissimus című (München, 1870–1957) szatírikus 

lap valamint a Jugend: Münchner illustrierte Wochenzeitschrift für Kunst und Leben (1896-1940) 

illusztrátora. (forrás: https://bit.ly/2Tq3YmV – letöltve: 2017. szeptember 4.) 
29

 Ernst, DANNHEISSER (1863–1920), német író, műfordító (Forrás: KLOTZ, Aiga, Kinder- und Jugendliteratur 

in Deutschland 1840–1950: Band 1: A–F. Stuttgart, Metzler, 1990, 313. p.) 
30

 HOFER, Karl (1878–1955), német származású festőművész  
31

 MEYER-REY, Ingeborg (1920–2001), német illusztrátor. Ingeborg MEYER-TSCHESNO néven is publikált. 

(Forrás: https://bit.ly/2yOce6G – letöltve: 2017. szeptember 4.)  
32

 FAZEKAS Anna (1905–1973) magyar író, költő.  

 (Forrás: https://bit.ly/33uF4r4  – letöltve: 2017. szeptember 4.)  
33

 EICHLER, Reinhold Max (1872–1947), német festő, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2yNYqJz – letöltve: 2017. szeptember 4.)  

https://bit.ly/2Kwp6VS
https://bit.ly/2MiGakn
https://bit.ly/2JEEtLv
https://bit.ly/2Tq3YmV
https://bit.ly/2yOce6G
https://bit.ly/33uF4r4
https://bit.ly/2yNYqJz
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GEORGI,
34

 FIDUS,
35

 Ernst KREIDOLF, Ernst LIEBERMANN,
36

 Paul RIETH,
37

 Arpad 

SCHMIDHAMMER, Franz STASSEN.
38

 A címlapot Emil Rudolf WEIß tervezte. 

 1903-ban szépirodalommal is próbálkozott a kiadó. Mindössze 500 példányban 

jelentették meg Paul LEPPIN
39

, Glocken, die im Dunkeln rufen (´A sötétben hívogató 

harangok`) című verseskötetét Hugo STEINER-PRAG
40

 illusztrációival.  

 1904-ben Hermann SCHAFSTEIN szerkesztésében jelentették meg a Hänschen an 

den Weihnachtsmann. Ein Bilderbuch mit Märchen, Geschichten und Schwänken für 

Mädchen und Buben am Alter von7-10 Jahren (´Jánoska a Télapónak. Képeskönyv 

mesékkel, történetekkel, tréfás elbeszélésekkel 7-10 éves lányoknak és fiúknak`) című 

kiadványt. A kiadvány illusztrátorai: Ernst KREIDOLF, Adolf MÜNZER,
41

 Berthold 

GRENZMER,
42

 Josef Benedikt ENGL,
43

 Julius DIETZ, Ludwig RITTER,
44

 és FIDUS – akinek 

munkái a könyv 1907-es új címmel (Die kleine Nimmersatt, magyarul A kis nagyevő) 

megjelenő kiadásában már nem kerültek közlésre.  

 Első alkalommal jelentették meg Jonathan SWIFT, Gulliver Reisen (´Gulliver 

utazásai`) című művét. A könyvet GRANDVILLE
45

 43 szövegközti és 3 színes táblája 

díszítette. 

 Richard DEHMEL szerkesztésében, K. F. E. von FREYHOLD
46

 valamint a már ismert 

Karl HOFER, Ernst KREIDOLF és Emil Rudolf WEIß illusztrációival luxuskiadásban (kézzel 

34
 GEORGI

 
Walter  (1871–1924), német festő, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2MeD3cO – letöltve: 2017. szeptember 4.)  
35

 FIDUS (1868–1948), eredeti nevén Hugo Reinhold Karl Johann HÖPPENER, német festő és illusztrátor 
36

 LIEBERMANN, Ernst (1869–1960), német festő, grafikus, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2KH8cCH – letöltve: 2017. szeptember 4.) 
37

 RIETH, Paul (1871–1925), német festő, grafikus, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2ZZ8AD4 – letöltve: 2017. szeptember 4.) 
38

 STASSEN, Franz (1869–1949), német festő, grafikus, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2MUyUKR – letöltve: 2017. szeptember 4.)  
39

 LEPPIN, Paul (1878–1945), prágai német nyelvű író, költő, drámaíró.  

 (Forrás: https://bit.ly/2KvtQes – letöltve: 2017. szeptember 4) 
40

 STEINER-PRAG, Hugo (1880–1945), prágai születésű német illusztrátor, díszlettervező, pedagógus. A náci 

uralom elől 1941-ben az USA-ba emigrált, ott húnyt el.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Ts91Df – letöltve: 2017. szeptember 4)  
41

 MÜNZER, Adolf (1870-1953), német festő és grafikus, teljes nevén Adolf Franz Theodor Münzer.  

 (Forrás: https://bit.ly/2N8mY8z – letöltve: 2017. szeptember 4)  
42

 GRENZMER, Berthold (1858–1927), német festő 
43

 ENGL, Benedikt (1867–1907), osztrák születésű német iparművész, karikaturista, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Z1nxD9 – letöltve: 2017. szeptember 4) 
44

 RITTER, Ludwig (1861–1927), születési neve Ludwig Joseph Kamillus ZUMBUSCH, 1888-tól Ludwig 

RITTER VON ZUMBUSCH, német festő és illusztrátor.  

(Forrás: https://bit.ly/2OO4Cfn – letöltve: 2017. augusztus 14.)  
45

 GRANDVILLE (1803–1847), polgári neve Jean Ignace Isidore GÉRARD. Francia karikaturista, illusztrátor. 

(Forrás: https://bit.ly/2MYkfhT – letöltve: 2017. augusztus 14.) 
46

 FREYHOLD, K. F. E. von (1878–1944), teljes neve Konrad Ferdinand Edmund von FREYHOLD, német festő 

és illusztrátor. (Forrás: https://bit.ly/2TjP6q0 – letöltve: 2017. augusztus 14.) 

https://bit.ly/2MeD3cO
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https://bit.ly/2MUyUKR
https://bit.ly/2KvtQes
https://bit.ly/2Ts91Df
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https://bit.ly/2TjP6q0
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színezett, számozott, dedikált) jelentették meg a Der Buntscheck. Ein Sammelbuch 

herzhafter Kunst für Ohr und Auge deutscher Kinder (´A borzderes. Tápláló művészet 

gyűjteményes kötete a német gyerekek füle és szeme számára`) című művet. 

 Emily
47

 és Fritz KÖGEL
48

: Die Arche Noah (´Noé bárkája`) című verseskötetét 

Hellmut EICHRODT,
49

 Otto FIKENTSCHER,
50

 Albert HAUEISEN,
51

 Franz HEIN,
52

 Karl HOFER, 

Hans von VOLKMANN
53

 és Bertha WELTE
54

 illusztrációi díszítették. 

 1905-ben K. F. E. von FREYHOLD két könyvet illusztrált a kiadó számára. Az első: 

Bilderbuch „Tiere” (´ „Állatok” képeskönyve`), kézzel színezett, színes borítóval. A 

könyvet 1906-ban, 1907-ben majd 1927-ben újra kiadták. A második: Malbuch, Band I 

(´Kifestőkönyv I`). Ernst KREIDOLF, Alte Kinderreime (´Régi gyerekrigmusok`) címen írt új 

könyvet, amit aztán 1924-ben újra kiadtak. Gustav FALKE,
55

 Zwei lustige Seeleute (´Két 

vidám tengerész`) című könyvét William Stewart ORR
56

 kézzel színezett illusztrációival 

jelentették meg. Ugyancsak Gustav FALKE szerkesztette a Das Büchlein Immergrün. Eine 

Auswahl deutscher Lyrik für junge Mädchen. (´Örökzöld könyvecske. Válogatás a német 

lírából fiatal lányoknak`) című kötetet. A könyvdíszeket készítette és a könyvet tervezte 

Heinrich VOGELER.
57

 Megjelent a későbbi években oly sikeres Volksbücher (´Népkönyek`) 

sorozat első kötete, ajándékkötet, Miguel CERVANTES: Leben und Taten des schrafsinnigen 

Edlen Don Quijote von La Mancha. A könyvet Adolph SCHRÖDTER
58

 öt eredeti rézkarca 

díszítette, a kötés E. R. WEIß munkája volt. 

 1906-ban megjelentették Hans von VOLKMANN Strabantzerchen (´Csavargócska`) 

című könyvét a szerző kézzel színezett illusztrációival, és megjelent a FREYHOLD Malbuch, 

47
 KOEGEL, Emily: született Emily GELZER, Fritz KOEGEL felesége, német írónő.  

 (Forrás: https://bit.ly/2GWssir – letöltve: 2017. augusztus 14.)  
48

 KOEGEL, Fritz (1860–1904), teljes neve Friedrich Karl Adolf KOEGEL. Német író, filológus, zeneszerző. 

(Forrás: https://bit.ly/31uVais - letöltve: 2017. augusztus 14.)  
49

 EICHRODT, Hellmut (1872–1943), német festő és grafikus. (Forrás: https://bit.ly/31va8F1 – 2017. augusztus 14.)  
50

 FIKENTSCHER, Otto (1862–1945), német festő, rézkarcoló, litográfus, illusztrátor és szobrász.  

 (Forrás: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Fikentscher – letöltve: 2017. augusztus 14.)  
51

 HAUEISEN, Albert (1872–1954), német festő, illusztrátor. 

 (Forrás: https://bit.ly/2ToURmv – letöltve: 2017. augusztus 14.) 
52

 HEIN, Franz (1863–1927), német festő és költő. (Forrás: https://bit.ly/2KDzVEr – letöltve: 2017. augusztus 14.) 
53

 VOLKMANN, Hans von (1860–1927), teljes neve Hans Richard von VOLKMANN, német illusztrátor, 

tájképfestő, író. (Forrás: https://bit.ly/33pyTo2 – letöltve: 2017. augusztus 14.) 
54

 WELTE, Bertha (1872–1931), német illusztrátor. (Forrás: https://bit.ly/2YYsBs7 – letöltve: 2017. augusztus 14.)  
55

 FALKE, Gustav (1853–1916), német költő, író. (Forrás: https://bit.ly/2MahfPR – letöltve: 2017. augusztus 14.)  
56

 ORR, William Stewart (1872–1944), skót festő, illusztrátor.  

 (Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_Orr – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
57

 VOGELER, Heinrich (1872–1942), német festő, dizájner, építész, író.  

 (Forrás: https://bit.ly/2hKgTyE – letöltve: 2017. augusztus 24.) 
58

 SCHRÖDTER, Adolph (1805–1875), német festő és grafikus, a képregény műfajának egy úttörője. Don 

Quijote című illusztrációi 1834-ben készültek. (Forrás: https://bit.ly/2GZhtFa – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
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Band II (´Kifestőkönyv II`) FREYHOLD egy további könyvét is kiadták ebben az évben 

Bilderbuch „Sport und Spiel” (´A „sport és játék” képeskönyve`) című kézzel színezett 

munkáját. Kiadták Gustav FALKE és Jakob LÖWENBERG
59

 Steht auf ihr lieben Kinderlein: 

eine Anthologie für das jüngere Kindesalter (´Álljatok fel kedves gyermekek. Antológia 

kisebb gyerekek számára`) című művét, a könyvet Emil Rudolf WEIß könyvdíszei tették 

széppé. Különösen igényes kivitelű kötésben, pergamentbe vagy bőrbe kötve jelent meg, a 

gyűjtők számára 56 számozott példány készült. Az 1911-es kiadást Rudolf KOCH
60

 

illusztrálta, az 1920-as kiadás Ernst BERGER
61

 illusztrációival jelent meg. Kiadták a 

Wilhelm HEY,
62

 Fünfzig Fabeln für Kinder (´Ötven fabula gyerekeknek`)című 

könyvecskét. A mű első kiadása 1833-ban Hamburgban jelent meg Otto SPECKTER
63

 

hamburgi rajzoló és rézmetsző ötven metszetével. Német nyelvterületen időről időre 

mindmáig megjelentetik ezt a művet az eredeti illusztrációk felhasználásával. Kiadták Otto 

Julius BIERBAUM,
64

 Zäpfel Kerns Abenteuer (´A kis Kern csapláros kalandjai`) című 

művét. Ezt a kiadást Arpad SCHMIDHAMMER hatvanöt rajzával illusztrálta. Ebben az évben 

kiadták FREYHOLD illusztrátor önálló munkáját, címe: Wandbilder (´Faliképek`). A kézi 

színezésű könyv vélhetőleg nagyon alacsony példányszámban jelent meg.  

 1907-ben Wilhelm SPOHR
65

 szerkesztésében megjelent a Die schönsten Märchen 

aus Tausend und eine Nacht (´Az ezeregy éjszaka legszebb meséi`) díszkiadásban  

W. F. A. I. VAARZON MOREL
66

 illusztrációival. Hans von VOLKMANN illusztrációival 

kiadták Carl FERDINANDS
67

, Bruder Lustig (´Lustig fivérek`) című könyvét. Megjelentették 

Emil WEBER
68

 szerkesztésében a Neue Märchen für die Jugend, aus neueren deutschen 

59
 LÖWENBERG, Jakob (1856–1929), német író és tanár.  

 (Forrás: https://bit.ly/2GZpXfs – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
60

 KOCH, Rudolf (1876–1934), német tipográfus, grafikus, kalligráfus, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2MZSTHQ – letöltve: letöltve: 2017. augusztus 24.) 
61

 BERGER, Ernst (1857–1919), osztrák születésű, 1882-től Németországban élő festő, festészeti szakíró. 

 (Forrás: https://bit.ly/2MSlwa8 – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
62

 HEY, Wilhelm (1789–1854), német lelkész és fabula költő.  

 (Forrás: https://bit.ly/2MVg0mT – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
63

 SPECKTER, Otto (1807-1871), német rajzoló és rézkarcoló. 

 (Forrás: https://bit.ly/2MNVxAC – letöltve: 2017. augusztus 24.)   
64

 BIERBAUM, Otto Julius (1865–1910), német író, librettista, újságíró, szerkesztő. Álnevei: Martin MÖBIUS 

illetve SIMLICISSIMUS. (Forrás: https://bit.ly/2vm0FB5 – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
65

 SPOHR, Wilhelm (1868–1959), német író, szerkesztő, és fordító a holland nyelvből.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Z1RrqO – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
66

 VAARZON MOREL, W. F. A. I. (1868–1955), holland illusztrátor, grafikus, teljes neve Willem Ferdinand 

Abraham Isaac VAARZON MOREL. (Forrás: https://bit.ly/2Z3co4K – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
67

 FERDINANDS, Carl (1874–1948), polgári nevén Carl Ferdinand VAN VLEUTEN, német orvos, író, költő.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YUUUYk – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
68

 WEBER, Emil (1877-1942), számos mesegyűjtemény szerkesztője: (Forrás: WILD, Reiner, Geschichte der 

deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 3. Aufl. Stuttgart; Weimer, Metzler, 2008, 190. p.) 

https://bit.ly/2GZpXfs
https://bit.ly/2MZSTHQ
https://bit.ly/2MSlwa8
https://bit.ly/2MVg0mT
https://bit.ly/2MNVxAC
https://bit.ly/2vm0FB5
https://bit.ly/2Z1RrqO
https://bit.ly/2Z3co4K
https://bit.ly/2YUUUYk
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Dichtern ausgewählt für Knaben und Mädchen vom 10. Jahre an (´Új mesék a 

fiatalaságnak, válogatás 10 év fölötti fiúknak és lányoknak a legújabb német költőktől`) 

című kötetet, melynek kötés tervét Fritz Helmuth EHMCKE
69

 készítette, az illusztrációkat a 

gyakran foglalkoztatott Ernst KREIDOLF és Reinhold Max EICHLER, valamint Walter 

GOERGI, Carl FAHRINGER,
70

 Hans LOOSCHEN
71

 és Adolf MÜNZER, a könyvdíszeket Emil 

Rudolf WEIß készítette. Egy későbbi kiadás valamennyi illusztrációjának elkészítésével 

Georg Wagner RÖßNER
72

 illusztrátort bízták meg. Ugyanebben az évben kiadták Cäsar 

CIERJACKS
73

 Kämpfe und Spiele, ein Buch für Knaben (´Harcok és játékok, könyv fiúknak] 

`) című könyvét, az illusztrációk és a könyvdíszek César KLEIN
74

 munkái voltak. 1908-ban 

kiadták Oktavie REH
75

 Das Märchen von der Osterhäschen (´Mese a húsvéti nyusziról`) 

című könyvecskét, melynek kőrajz illusztrációit és a borító díszeit Luise KUMPA
76

 

készítette. Ugyanettől a szerzőpárostól jelent meg a Wie es den Osterhäschen weiter erging 

(´Hogy volt aztán a húsvéti nyuszival`) című képeskönyv. Emil Weber könyve, a Die 

Traumbuche und andere Märchen für große Leute (´Az álombükkfa és más mesék 

nagyoknak`) 30 számozott példányban merített papíron jelent meg, a könyvdíszeket és a 

borítót Emil Rudolf WEIß készítette. Hasonlóan szép kiállításban jelentették meg Ludwig 

STARKLOF
77

 Sirene, eine Schlösser- und Höhlengeschichte (´Sziréna, kastély- és barlang-

történet`) című könyvét: 30 példányt számozva merített papíron, a tipográfiai munkákat 

Emil Rudolf WEIß végezte. 

 1909-ben a kezdeti évekkel ellentétben számos könyvet adtak ki illusztrácó nélkül, 

és számos korábban kiadott illusztrált művet új kiadásban jelentettek meg. Első kiadásban 

69
 EHMCKE, Fritz Helmuth (1878–1965), német grafikus, kalligrafus, könyvtervező és illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YWVCIx – letöltve: 2018. szeptember 29.)  
70

 FAHRINGER, Carl (1874–1952), osztrák festő, grafikus, illusztrátor. 

 (Forrás: https://bit.ly/2KsT8cV – letöltve: 2018. szeptember 29.)  
71

 LOOSCHEN, Hans (1859–1923), német festő, illusztrátor.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Z4nsOZ – letöltve: 2018. szeptember 29.)  
72

 RÖßNER, Georg Wagner (1885–1972), német grafikus, névváltozat RÖSSNER vagy ROESSNER.  

 (Forrás: SEENEWALD, Adolf, Deutsche Buchillustratoren im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Materialen 

für Bibliophile. Wiesbaden, Harrasowitz Verl., 1999, 161. p.) 
73

 CIERJACKS, Cäsar (1876–?), eredeti neve Wilhelm Leopold Cäsar CIERSACKS, német író, tanár.  

 (Forrás: HOPSTER [et al.], Kinder und Jugendliteratur 1933-1945. Stuttgart; Weimer, Metzler, 2001, 1731. p.) 
74

 KLEIN, César (1876–1954), eredeti neve Cèsar Carl Robert Andreas KLEIN, német díszlet- és 

jelmeztervező, grafikus, illusztrátor. (Forrás: https://bit.ly/2ORomif – letöltve: 2018. szeptember 29.)  
75

 REH, Oktavie (1861-1920) – közelebbi információkhoz nem jutottunk. (Forrás: KLOTZ, Aiga, Kinder- und 

Jugendliteratur in Deutschland 1840–1950: Band 4: R–S. Stuttgart, Metzler, 1996, 17.p. 
76

 KUMPA, Luise (1869-1955?), egykor Darmstadtban élő illusztrátor.  

 (Forrás: Kiállítás-katalógus: Der weibliche Blick. Vergessene und verschwollene Künstlerinnen im 

Darmstadt 1880–1930. Kunst Archiv Darmstadt e.V., Kasinostr. 3, 64293 Darmstadt, 23. Juni 2013 bis 28. 

Februar 2014) 
77

 STARKLOF, Ludwig (1789–1850), eredeti neve Carl Christian Ludwig STARKLOF, német író, jogász, az 

oldenburgi színház alapítója. (Forrás: https://bit.ly/2OQPFJn – letöltve: 2018. szeptember 29.)  

https://bit.ly/2YWVCIx
https://bit.ly/2KsT8cV
https://bit.ly/2Z4nsOZ
https://bit.ly/2ORomif
https://bit.ly/2OQPFJn
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jelent meg Georg Christian DIEFFENBACH
78

 munkája, címe Wache und bete : illustrierte 

evangelische Hausagende enthaltend die vollständige Ordnung des Hausgottesdienstes in 

Gebeten, Liedern und Bibellektionen für alle Tage des Kirchenjahres : gegründet auf die 

altkirchlichen Sonn- und Festtagsevangelien nebst einem Lektionarium zu den Episteln, 

einer Reihe von liturgischen Andachten und einer Sammlung von Gebeten. (´Őrködés és 

imádkozás: illusztrált evangélikus házirend, amely tartalmazza a házi istentisztelet teljes 

rendjét imákban... `) A művet Eduard GMELIN
79

 teológus magyarázataival jelentették meg, 

az illusztrációk régi mesterek munkái.  

 1910-ben Franziska BOAS
80

 fordításában adták ki Josephine Diebitsch PEARY
81

 

Das Schneekind, eine erlebte Geschichte mit Bildern nach dem Leben (´A hógyerek: az 

életből vett igaz történet képekkel`) művet. A leírások alapján a könyvet 95 fénykép 

díszítette.  

 Az eddig felsoroltakat áttekintve egyértelmű, hogy a kezdeti években a kiadó 

kiadási programjában a súlypontot a gyerekkönyvek képezték. A tartalom mellett fontos 

volt számukra az ilusztráció a művek esztétikusabb megjelenése, valamint a szöveg 

befogadásának megkönnyítése érdekében. A kiadványok kevés kivételtől eltekintve 

illusztrált könyvek voltak. A kiadó ezekkel a művészi igénnyel készített gyerekkönyvekkel 

tette ismertté magát a kiadói szakmában. 

 A kiadó - a teljesség igénye nélkül felsorolt hozzávetőleg hetven kiadvány esetében 

- csaknem negyven illusztrátort foglalkoztatott, többségük német volt. Az illusztrátorok 

egy csoportja két jelentős lap, az 1890 és 1940 között megjelent 

Jugend : Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben (´Ifjúság : Müncheni 

illusztrált hetilap a művészetért és az életért`) illetve a konkurens, 1896 és 1944 között 

ugyancsak Münchenben megjelenő Simplicissimus című szatirikus lap állandó munkatársai 

voltak. Az illusztrátorok nagy számát az is magyarázhatja, hogy számos kiadványuk 

újranyomtatás volt, azaz már korábban más kiadóknál megjelent művet újra, változatlanul 

kiadtak. A kiválasztás szempontja vélhetőleg az volt, beleillik-e az adott mű a kiadó 

tematikájába? 

78
 DIEFFENBACH, Georg Christian (1822–1901), német evangélikus  lelkész, gyermekdal szerző, író.  

 (Forrás: https://bit.ly/2H38Lps – letöltve: 2018. szeptember 29.)  
79

 GMELIN, Eduard (1786–1873), német teológus.  

 (Forrás: https://bit.ly/33EJaNk – letöltve: 2017. augusztus 24.)  
80

 BOAS, Franziska (1902–1988), nem tévesztendő össze a hasonló nevű német származású amerikai 

táncosnővel. 
81

 PEARY, Josephine Diebitsch (1863–1955), amerikai írónő.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Kw3Orp – letöltve: 2017. augusztus 24.) 

https://bit.ly/2H38Lps
https://bit.ly/33EJaNk
https://bit.ly/2Kw3Orp
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 1904-től az igényes megjelenésű könyvek mellett már megjelentettek egyszerűbb 

küllemű, illusztrálatlan, csak könyvdíszekkel széppé tett kiadványokat is. A könyvdíszek 

Emil Rudolf WEIß munkái voltak. A sorozat címe: Schaffsteins Volksbücher für die Jugend 

(´Schaffstein népkönyvek a fiataloknak`). A cím az évek során több apró változtatáson esett 

át. A sorozatban 1916-ig 95 kötet jelent meg, fiatalok számára válogatott és átdolgozott 

népi irodalom és világirodalom. Később az ebben a sorozatban megjelent műveket 

illusztráltan is kiadták.  

 Hermann HESSE
82

 a März
83

 1908. november 21-i számában dicsőítő szavakkal 

illette a kiadót, amely nemcsak a szép mesekönyveiről, hanem az olcsó áron (1 vagy 2 

márka) kapható illusztráció nélkül megjelentetett, a fiatalság számára szép kiállítású, 

kötött, szép papírra nyomtatott, mind a fiatalok mind az idősebb korosztály által jól 

olvasható betűtípussal nyomtatott könyvekiről vált ismertté. 

 1910-től 1970-ig jelent meg a Blaue Bändchen (´Kék könyvecskék`) sorozat, 

melyben összesen 297 kötetet adtak ki. Kék fűzött vagy félvászon kötésben versek, mesék, 

elbeszélések és iskolai olvasmányok jelentek meg, kezdetben minden kötet 11-14 fekete-

fehér vonalas rajz illusztrációt tartalmazott. Ebben a sorozatban jelentették meg 1913-ban 

Divéky illusztrációival a sorozat 35. kötetét,  ottfried August BüRGER, Des Freiherrn von 

 ünchhausen wunderbare  eisen und Abenteuer zu Wasser und zu  ande : wie er dieselben 

bei einer Flasche im  irkel seiner Freunde selbst zu erz hlen pflegte (´Münchhausen báró 

csodálatos utazása és kalandjai...`) című művet.  

 1910-től 1970-ig jelentették meg a Grüne Bändchen (´Zöld könyvecskék`) sorozatot 

is. A kiadott 122 kötetből 114 könyvet 1934-ig adtak ki. Szakkönyvek valamint kalandos 

irodalom jelent itt meg, didaktikailag az irodalom tanításának segítésére pedagógusoknak 

és iskolai könyvtárak kialakítására szánták. A sorozatot már neves művészek 

illusztrációival kívánták megjelentetni. A kiadó 1910. évi levelezéséből tudjuk,
84

 az 

illusztrátornak egy kötet tíz illusztrációjáért 100 márka honoráriumot ajánlottak, a könyv 

eladási árát 1-3 márka közötti árra tervezték. 

 

 Összefoglalva: a kiadó legfőbb törekvése a szép és megfizethető áron forgalomba 

hozható igényes gyermek- és ifjúsági irodalom kiadása volt. Ezt a kezdeti években a más 

82
 HESSE, Hermann (1877-1962), Emil SINCLAIR álnéven is publikáló irodalmi Nobel-díjas (1946) német-

svájci író, költő és festő. (Forrás: https://bit.ly/2Tpx7ib - letöltve: 2017. augusztus 24.)  
83

 Maerz Halbmonatsschrift für deutsche Kultur [März a német kultúra félhavi lapja], 1907-1917 között 

Münchenben megjelenő balliberális kultúrális lap.  

 Online: https://bit.ly/2yWBwje - letöltve: 2018. augusztus 25. 
84 Vö. STARK (2003) 149. p. 

https://bit.ly/2Tpx7ib
https://bit.ly/2yWBwje
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kiadóknál már sikerrel megjelentetett könyvek újra kiadásásával valósították meg, majd 

fokról-fokra törekedtek a könyveket új illusztrációkkal a piacra hozni. Példa erre a 

Münchhausen báró kalandjai amely a Schaffsteins Volksbücher f. d. Jugend sorozat 16. 

köteteként 1906-ban jelent meg első alkalommal a kiadónál, majd a Schaffsteins blaue 

Bändchen sorozat 27. köteteként 1913-ban – más adatok szerint 1912-ben – Divéky József 

illusztrációival újra megjelent. Ismereteink szerint öt kiadást ért meg, a legutolsó 1942-ben 

került nyomtatásra.  

 

BRÜDER ROSENBAUM KIADÓ 

 

85
 

 

Rosenbaum, Sigmund
86

 nyomdász és grafikus a csehországi 

Cheb [Eger] városkából 1870-ben költözött Bécsbe, ahol 

1874-ben papírboltot és egy ahhoz kapcsolódó kicsi 

nyomdát nyitott. Elsősorban luxus kiadványok előállításával 

foglalkozott. 1880-ban Brüder Rosenbaum néven Bécsben, 

az I. kerületi Stadiongasse 10.  

alatt testvéreivel könyvkötészetet nyitottak. 1883-ban hasonló néven tesvérei Heinrich
87

 és 

Ignaz Rosenbaum,
88 valamint Julius Rosenbaum csendestárs papírfeldolgozó üzemet 

alapítottak. Sigmund Rosenbaum itt nyomdászként tevékenykedett. A szakmában gyorsan 

ismertté váltak, elismertségüket nem kis részben egy találmányuknak és szabadalmuknak 

köszönhették, ez az úgynevezett csodafestés volt. Vegyszerekkel kezelt papírlapon a rávitt 

festék színét változtatta – a találmány nagy üzletet jelentett számukra. 

 1892 elején Julius Rosenbaum, a csendestárs kilépett a cégből, helyét az 

ambíciózus Sigmund Rosenbaum vette át, aki időközben egy bécsi vésnöknél elsajátította a 

gravírozás mesterségét és a bécsi Iparművészeti Iskola (Kunstgewerbeschule) tanulója is 

volt. Párizsi és londoni tanulmányútját követően 1892-ben tért vissza Bécsbe, és ismét a 

családi vállalkozásban tevékenykedett. Feladata a kiadványtervezés és ügynökösködés 

volt. A papírfeldolgozó vállakozás közben jelentős nyomdává és kőnyomtató intézménnyé 

fejlesztődött. Sigmund Rosenbaum jó kapcsolatot ápolt a bécsi szecesszió jeles 

85
 Brüder Rosenbaum kiadó jelvénye. (Forrás: https://bit.ly/2JCsqy1 – letöltve: 2019. március 4.)  

86
 ROSENBAUM, Sigmund (1867-1945)  

  (Vö. https://bit.ly/2JCsqy1 – letöltve: 2017. augusztus 4 https://bit.ly/2YXIMXr - letöltve: 2019. március 4.) 
87

 ROSENBAUM, Heinrich (1852–1908) 

 (Vö. https://bit.ly/32ucbKW – letöltve: 2019. március 4.) 
88

 ROSENBAUM, Ignaz (1854–1913) 

 (Vö. https://bit.ly/2SnYSH7 – letöltve: 2019. március 4.) 

https://bit.ly/2JCsqy1
https://bit.ly/2JCsqy1
https://bit.ly/2YXIMXr
https://bit.ly/32ucbKW
https://bit.ly/2SnYSH7
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személyiségeivel, Josef HOFFMANN,
89

 Koloman MOSER,
90

 Joseph Maria OLBRICH
91

 vagy 

Otto WAGNER
92

 művészekkel. 1910-ben sikerült konzervatív testvéreivel szemben akaratát 

érvényesítenie, kiadót alapítottak. Kiadványaik a bécsi szecesszió legszebb, legigényesebb 

példányai közé tartoznak. 

 

A kiadó korai kiadványai 

1910-ben, a kiadó alapítási évében kiadták a Dalmatien, 146 Original-Aufnahmen von 

Bruno REIFFENSTEIN
93

 (´Dalmácia : Bruno Reiffstein 146 erdeti felvételével`) című, 

mindössze 46 oldalas képeskönyvecskét, amelynek szövegét Arthur RÖSSLER írta. A könyv 

a Kunst und Natur in Bildern sorozat első darabja. Megjelentettek két programfüzetet is, az 

egyik a Divéky illusztrációival kiadott Fledermaus, Theater und Cabaret: Programmheft,
94

 

8 lapos füzetke, a másik a Max und Moritz, Annagasse 3,  a leírások alapján 14 oldalas, 

illusztrált kiadvány. A Paprika Schlesinger
96

 elnevezésű bécsi cipőbolt számára 60 oldalas 

színes képekkel illusztrált termékkatalógust nyomtattak, és Ditha MOSER
97

 összeállításában 

egy 13 lapos leporelló formátumú illusztrált naptárt jelentettek meg.  

 1911-ben kiadták E[rnst] T[heodor] A[madeus] HOFFMANN,
98

 Klein Zaches 

genannt Zinnober, ein Märchen című művét, az illusztrációk elkészítésével Divéky 

Józsefet bízták meg. A kiadó 1912-es naptárát Divéky tizenkét rajzával jelentették meg, a 

89
 HOFFMANN, Josef (1870–1956) morvaországi születésű, a Bécsi Képzőművészeti Akadémián Karl von 

HASENAUER és Otto WAGNER tanítványa, 1897-ben a Wiener Sezession egyik alapítótagja volt. 

  (Forrás: https://bit.ly/2MZY0Io – letöltve: 2017. október 4.)  
90

 MOSER, Koloman (1868-1918) osztrák festő, grafikus, képzőművész.  

 (Forrás:https://bit.ly/2TqMo22 – letöltve: 2017. október 4.)  
91

 OLBRICH, Joseph Maria (1867–1908) sléziai származású építész, tervező, Otto WAGNER építész irodájának 

kimagasló tehetségű munkatársa. (Forrás: https://bit.ly/2YEOyRw – letöltve: 2017. október 4.) 
92

 WAGNER, Otto (1841–1918), teljes nevén Otto Koloman WAGNER, osztrák építész, várostervező, a bécsi 

szecesszió egyik meghatározó személyisége. (Vö. https://bit.ly/2yTCaxO – letöltve: 2018. augusztus 24.) 
93

 REIFFENSTEIN, Bruno (1868–1951) osztrák fényképész. 

  (Forrás: https://bit.ly/2KFZCUI – letöltve: 2017. október 4.) 
94

 Fledermaus: A mulatót 1908-ban Fritz WÄRNDOFER (1868–1939) osztrák nagyvállakozó, a Wiener 

Werkstätte egyik alapító tagja és mecénása ötletére nyitották, a Bécs, Kärtnerstrasse 33. alatti helyiség 

belsőépítészeti terveit a Wiener Werkstätte legkiválóbb tagja készítették. 

 (Vö. https://bit.ly/2MeLl4A – letöltve: 2018. szeptember 10.)  
95

 Possenbühne Max und Moritz néven 1910-ben a bécsi Annagasse 3. alatt nyílt kabaré 1925-ig működött. A 

Kulturpoll osztrák központi kulturális kereső az Albertina közlésére hivatkozva egy, a Max und Moritzot 

reklámozó kőnyomatos plakát megjelenési éveként az 1905-ös évet jelöli meg, ami márcsak azért sem lehet 

helyes, mert a kabaré igazoltan 1910-ben nyílt meg. Ugyanitt olvashatjuk, hogy a plakátot Divéky József 

készítette, ám ez a közlés sem nem bizonyítható, sem nem cáfolható. 

 (Forrás: https://bit.ly/2KwDTjc – letöltve: 2018. szeptember 20.) 
96

 Paprika Schlesinger: Az luxus bőrtermékekkel kereskedő és a Monarchia számos városában üzlettel bíró 

cég első boltját a szegedi születésű Robert SCHLESINGER nyitotta Bécsben 1879-ben – talán ezért került a 

névbe a paprika szó. (Vö. https://bit.ly/33rxzBb – letöltve: 2018. december 20.)  
97

 MOSER, Ditha (1883–69) születési neve Edith MAUTNER-MARKHOF, Koloman Moser felesége, grafikus, 

képzőművész. (Forrás: https://bit.ly/2Z2wJHB – letöltve: 2018. szeptember 20.) 
98

 HOFFMANN, E[rnst] T[heodor] A[madeus] (1776–1822) író, zeneszerző, zenekritikus, grafikus és jogász. 

Eredeti neve Ernst Theodor Wilhelm HOFFMANN. (Vö. https://bit.ly/2YTuIBB – letöltve: 2018. december 20.)  

https://bit.ly/2MZY0Io
https://bit.ly/2TqMo22
https://bit.ly/2YEOyRw
https://bit.ly/2yTCaxO
https://bit.ly/2KFZCUI
https://bit.ly/2MeLl4A
https://bit.ly/2KwDTjc
https://bit.ly/33rxzBb
https://bit.ly/2Z2wJHB
https://bit.ly/2YTuIBB
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korábbi évnél bővebb terjedelemben, 32 oldalon. Lapot indítottak Arthur RÖSSLER 

szerkesztésében Bildende Künstler, Monatsschrift für Künstler und Kunstfreunde 

(´Képzőművészek, havilap művészeknek és művészetbarátoknak`), mindössze egy évfolyam 

jelent meg. Megjelentették a Das neue Narrenschiff (´Az új bolondok hajója`) című, a 

CONCORDIA
99

 által kiadott és Julius BAUER
100

 által szerkesztett könyvet, amely bár csak 66 

oldal terjedelmű volt, de jelentős munka, a kor legrangosabb bécsi képzőművészeinek 

illusztrációit tartalmazza. A Bécset bemutató könyvek fontos darabja Felix SALTEN
101

 és 

Emil MAYER,
102

 Wurstelprater című munkája. Salten szövege és Emil Mayer fotográfus 75 

eredeti felvétele a XX. század elejének bécsi Práterét, látogatóinak jellegzetes típusait 

mutatja be. Kiadták Rudolf Hans BARTSCH,
103

 Wien das Grüne (´Bécs, a zöld`) című 84 

oldalas könyvét, amely a korabeli Bécsről 64 tábla fotót közöl, és megjelentették Erich 

FELDER,
104

 Münchnerinnen, zwölf Characterskizzen (´ üncheni nők, tizenkét karakter 

vázlat`) című 92 oldalas monográfiáját, amely több művész tizenkét rajzát tartalmazza. 

Kiadták Arthur RÖSSLER kísérőszövegével a Fritz HEGENBART,
105

 ein Bildwerk mit 

begleitetem Text (´Fritz Hagenbart, képes mű kísérőszöveggel`), a festőről készült parádés 

kiállítású monográfiát japán császári merített papíron, pergamenben kézi kötéssel 300 

számozott példányban a Wiener Werkstätte nyomtatásában.
106

 Max MELL
107

 

szerkesztésében Hedda SAUER
108

 közreműködésével és Josef HOFFMANN könyvtervei 

alapján elkészítve jelentették meg az Almanach der Wiener Werkstätte (´A Wiener 

Werkstätte Almanachja`) című, 126 lap terjedelmű munkát. A mű valamennyi könyvdíszét, 

a bordüröket, az iniciálékat valamint a kötést Josef Hoffmann tervezte, az irodalmi részt 

99
 Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein Concordia (´Bécsi újságíró- és író-egyesület Concordia`), 

1859-ben alapították a tagok szakmai és anyagi támogatására. 1938-ban betiltották, 1946-ban 

újraélesztették és mindmáig működik. (Forrás: https://bit.ly/2z7hG4Z – letöltve: 2018. szeptember 20.)  
100

 BAUER, Julius (1853–1941) győri születésű, fiatal felnőttként került Bécsbe és vált osztrák újságíróvá, 

Sebastian BRANT DER JÜNGERE álnéven is publikált. 

 (Forrás: https://bit.ly/2KxQaUB – letöltve: 2018. szeptember 20.) 
101

 SALTEN, Felix (1869–1945, osztrák író, eredeti neve SALZMANN Zsigmond.  

 (Forrás: https://bit.ly/2MW0Q0K – letöltve: 2018. szeptember 20.)  
102

 MAYER, Emil (1871–1938) cseh származású osztrák jogász és ismert fotográfus.  

 (Forrás: https://bit.ly/2H5BWbn – letöltve: 2018. szeptember 20.)  
103

 BARTSCH, Rudolf Hans (1873–1952) osztrák író, költő.  

 (Forrás: https://bit.ly/2KuRLuo – letöltve: 2018. szeptember 20.)  
104

 FELDER, Erich (1865–1913) eredeti nevén Wilderich RHEINFELDER, osztrák író. 

 (Forrás: https://bit.ly/2KLtHT3 – letöltve: 2018. szeptember 20.)  
105

 HEGENBART, Fritz (1864–1943) osztrák festő, grafikus, rézmetsző, szobrász. 

 (Vö. https://bit.ly/2H5BSbL – letöltve: 2018. szeptember 20.) 
106

 Hegenbart könyvének forrása: https://bit.ly/2JD5sH9 – letöltve 2018. augusztus 20. 
107

 MELL, Max (1882–1971) maribori születésű osztrák költő, drámaíró.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YZ3Aky – letöltve 2018. augusztus 20.) 
108

 SAUER, Hedda (1875–1953) született Hedda RZACH, prágai író és műfordító, neve Hedvika SAUEROVÁ 

formában is előfordul. (Forrás: https://bit.ly/307U24d – letöltve 2018. augusztus 20.) 

https://bit.ly/2z7hG4Z
https://bit.ly/2KxQaUB
https://bit.ly/2MW0Q0K
https://bit.ly/2H5BWbn
https://bit.ly/2KuRLuo
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https://bit.ly/2JD5sH9
https://bit.ly/2YZ3Aky
https://bit.ly/307U24d
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Max Mell szerkesztette, a tizenkét tábla – abból négy színes – illusztrációt a Wiener 

Werkstätte legrangosabb művészei készítették, közülük az egyik Divéky József munkája. 

Otto Wagner 1911-ben ünnepelte 70. születésnapját, ez alkalomból számos méltatás jelent 

meg, a Verlag Brüder Rosenbaum is kiadott egy monográfiát Otto Wagner címen Julius 

DEININGER,
109

 Hartwig FISCHEL
110

 és Josef Hoffmann szerkesztésében. Az 1911. évi római 

nemzetközi művészeti kiállításra Josef Hoffmann tervezte az osztrák pavilont, melynek 

terveit megjelentették, Friedrich DÖRNHÖFFER
111

 szerkesztette a 32 oldalas füzetet. A 

Schieléről megjelent egyik legkorábbi esszét Paris von GÜTERSLOH
112

 írta, Egon Schiele, 

Versuch einer Vorrede (´Egon Schiele, előszókísérlet`) címen jelentették meg. Kiadták a 

GONCOURT fivérek
113

 Künstlerköpfe (´ űvészfejek`) című monográfiáját Emma MÜLLER-

RÖDER
114

 fordításában, Arthur RÖSSLER előszavával. Megjelentették a Kunstgewerbe-

schule (´Iparművészeti iskola`) aktuális kiállitásának 47 oldalas katalógusát, és a Kunst und 

Natur in Bildern sorozatban három új munka jelent meg: Arthur RÖSSLER 

Josef Danhauser
115

 című monográfiája a bécsi biedermeier kiemelkedő alakjáról, valamint 

Hartwig FISCHEL Wiener Häuser (´Bécsi házak`) című illusztrált könyve és 

Alois NISTLER
116

 Der Gardasee (´A Garda-tó´) című munkája. 

 1912-ben kiadták Bertold LÖFFLER
117
, a Wiener Werkstätte sokoldalú művészének, 

a bécsi Kunstgewerbeschule tanárának illusztrált könyvét, a Die sieben Zwerge 

Sneewittchens (sic!)
118

 (´Hófehérke hét törpéje`) című munkát. A könyv reprintjét az Insel 

Verlag Frankfurt am Main-ban 1970-ben majd 1980-ban ismét megjelentette.  

109
 DEININGER, Julius (1852–1924) bécsi építész.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Mhk0yK – letöltve: 2018. augusztus 21.) 
110

 FISCHEL, Hartwig (1861–1942) osztrák építész és művészettörténész.  

 (Forrás: https://bit.ly/301KibE – letöltve: 2018. augusztus 21.) 
111

 DÖRNHÖFFER, Friedrich (1865–1934) művészettörténész.  

 (Forrás: https://bit.ly/2ZY9Y8P – letöltve: 2018. augusztus 21.) 
112

 GÜTERSLOH, Albert Paris von  (1887–1973) születési neve Albert Conrad KIEHTREIBER, osztrák festő, író.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YV5Fy1 – letöltve: 2018. augusztus 21.)  
113

 GONCOURT, Edmont de, más néven Édmon GONKUR (1822–1896) és GONCOURT , Jules Alfred Huot de 

(1830–1870), mindkettő író, történész és műgyűjtő, jellegzetesen együtt alkottak, Edmont de  oncourt 

vagyonát az Académie Goncourt alapítására ajánlotta fel, az Akadémia 1903 óta Goncourt díjjal tünteti ki 

az év legkiemelkedőbb francia nyelvű regényét. Franciaország legrégebbi és legjelentősebb irodalmi díja.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Z3bdT0 – letöltve: 2019. augusztus 21.)  
114

 MÜLLER-RÖDER, Emma: a XX. század első évtizedében Wiesbadenden élt, számos könyvet fordított olasz 

és francia nyelvből. További személyes adatok nem állnak rendelkezésünkre. 
115

 DANHAUSER, Josef  (1805–1845), bécsi festő és grafikus.  

 (Forrás: https://bit.ly/2N1aUpi – letöltve: 2018. szeptember 4.)  
116

 NISTLER, Alois: a szerzőt nem sikerült beazonosítanunk. 
117

 LÖFFLER, Bertold (1874–1960), osztrák történelmi és freskó festő, grafikus és formatervező. A bécsi 

Kunstgewerbeschuléban 1888–1890 között Franz Matsch és Koloman Moser tanítványa volt. 1905-ben a 

Wiener Wertkstätte kereteiben belül a Wiener Keramik alapítótagja volt. 

 (Forrás: https://bit.ly/2H3p1GY – letöltve: 2018. szeptember 4.) 
118

 Más közlések szerint (Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg) a kiadás éve 1914. 
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 Claude Prosper Jolyot de CRÉBILLON
119

 Der Sopha : moralische Erzählungen 

(´A kanapé : erkölcsös elbeszélések`) című klasszikus, 18. századi frivol munkája Friedrich 

HIRTH fordításában és előszavával. A kiadó három különböző, aranynyomású 

lenvászonkötés variációban adta ki, amelyeknek terveit Koloman Moser készítette. 

Ugyancsak népszerű kiadványuk volt Auguste de LAGARDE,
121

 Gemälde des Wiener 

Kongresses 1814-1815 ; Erinnerungen, Feste, Sittenschilderungen, Anekdoten, (´A Bécsi 

Kongresszus képei 1814-1815 ; emlékekek, ünnepek, zsánerképek, anekdoták`) című két 

kötetes kiadványuk. A könyv Ludwig EICHLER
122

 fordításának felhasználásával, Hans 

EFFENBERGER
123

 szerkesztésében és bevezetőjével került kiadásra.  

 Egy, már ismert szerző újabb művét jelentették meg: Erich FELDER, Der Durst nach 

Druckerschwärze Beiträge zur Gesellschaftskritik gesammelt. (´A nyomdafesték utáni 

szomjúság. Társadalomkritikák gyűjteménye`).  

 A kiadó nyomtatásában jelent meg Paul STEFAN,
124

 a XX. század első felének egyik 

legkiemelkedőbb zenetudósának szerkesztésében: Das musikfestliche Wien. (´A zeneünnepi 

Bécs`) A könyv kiadója az Akademischen Verband für Literatur und Musik in Wien (´Az 

irodalom és a zene akadémiai bécsi egyesülete`). A Wiener Werkstättevel ápolt jó 

kapcsolatot igazolja, hogy az egyeület 1912 évi almanachját is ők adták ki, címe: 

Almanach der Wiener Werkstätte. És nyomtattak egy egy lapos kiadványt, amelyen a bécsi 

VOLKSHOCHSCHULE VEREIN Wien, Volksheim (´NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET`) iparművészeti 

kiállítására hívják fel a figyelmet: "Werkkunstausstellung" ... 1. - 21. Oktober 1912. 

 1913-ban megjelentették az Erich SCHMAL
125

 szerkesztette Almanach auf das Jahr 

1913 : nebst zwölf gefährlichen und denkwürdigen Abenteuern, die ein fahrender Ritter mit 

den Zeichen des Tierkreises zu bestehen hat. A mű 24 Divéky rajzot tartalmazott. 

 

119
 CRÉBILLON, Claude Prosper Jolyot de (1707–1777), francia író.  

 (Forrás: https://bit.ly/2GYB4Fx – letöltve: 2018. szeptember 4.)  
120

 HIRTH, Friedrich (1878–1952), német-amerikai sinológus.  

 (Forrás: https://bit.ly/2Z2bLZj – letöltve: 2018. szeptember 4.)  
121

 LAGARDE
, 
Auguste de (1783–1853?), vö. https://bit.ly/33osuJE – letöltve: 2018. szeptember 4.)  

122
 EICHLER, Ludwig (1814–1870), német író, az 1848-as  márciusi berlini forradalom egyik központi alakja 

volt. (Forrás: https://bit.ly/2Mhk0yK – letöltve: 2018. szeptember 4.) 
123

 EFFENBERGER, Hans (1884–1950), eredeti neve Jan ŚLIWIŃSKI, bécsi születésű lengyel származású szerző, 

komponista, énekes, műfordító. (Forrás: https://bit.ly/2MYnYvG – letöltve: 2018. szeptember 4.) 
124

 STEFAN, Paul (1879–1943), brünni születésű osztrák zenetudós, eredeti neve Paul Stefan GRÜNFELD 
125

 SCHMALE-WALTER, Erich (1886–1964), bécsi grafikus, illusztrátor és újságíró. Publikációit általában 

Erich Schmale néven jegyezte. (Vö. https://bit.ly/2SMtBxP – letöltve: 2018. szeptember 4.) 
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 A Rosenbaum kiadónál jelent meg legelőször (németül) LESZNAI Anna
126

 könyve, a 

magyarul 1958-ban a Móra Kiadónál A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos 

tündérországban címen kiadott könyvecske. 

 1914-ben 50 Konkordiabälle : eine Faschingsrevue címen 129 lapos, illusztrált 

kiadványt jelentettek meg. 

 A kiadó további történetét nem követtük nyomon, azt tudjuk, hogy Sigmund 

Rosenbaum 1938-ban a németek elől Ausztriából emigrált, Rudolph Rosenbaum a második 

világháború után továbbműködtette a kiadót, amit 1986-ban számoltak fel. 

 A kiadó korai kiadványait elemezve arra a következtetésre kell jutnunk, hogy 

kiadói programjában haladó volt, kora haladó szellemi áramlatait és képzőművészeti 

irányzatait támogatta nagyon igényes, magas minőségű kiadványaival. 

126
 LESZNAI Anna (1885–1966), költő, író, grafikus, iparművész, a Nyolcak vendégtagja.  

 (Vö. https://bit.ly/2YZFRwB – utolsó letöltés dátuma: 2019. június 30.) 

https://bit.ly/2YZFRwB
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LEVELEK JEGYZÉKE 

Divéky József levelei Arthur Rösszlerhez 

 

1. 1912. március 6.  Zürich  I.N. 149.256 

2. 1912. március 23. Zürich,  I.N. 149.218 

3.  1912. május 8.  Brüsszel  I.N. 149.257 

4.  1912. június 12. Brüsszel  I.N. 149.258 

5.  1912. júliús 5.  Brüsszel  I.N. 149.219 

6.  1912. július 30. Brüsszel  I.N. 149.188 

7.  1912. szeptember 3.  Brüsszel  I.N. 149.259 

8.  1912. szeptember 11. Brüsszel  I.N. 149.227 

9.  1912. szeptember 19. Brüsszel  I.N. 149.228 

10.  1912. október 31.  Brüsszel  I.N. 149.230 

11.  1912. november 17. Brüsszel  I.N. 149.210 

12.  1912. november 22. Brüsszel  I.N. 149. 192 

13.  1912. november 26. Brüsszel I.N. 149.193 

14.  1912. december 1. Brüsszel  I.N. 149.194 

15.  1912. december 11. Brüsszel  I.N. 149.195 

16.  1913. január 10. Brüsszel  I.N. 149.231 

17.  1913. január 24. Brüsszel  I.N. 149.232 

18.  1913. február 4. Uccle   I.N. 149.233 

19. 1913. február 8. Uccle   I.N. 149.229 

20. 1913. február 15 Uccle   I.N. 149.260 

21.  1913. február 21. Uccle   I.N. 149.196 

22.  1913. március 7. Uccle   I.N. 149.261 

23. 1913. március 22. Uccle    I.N. 149.181 

24. 1913. május 5. Uccle   I.N. 149.180 

25. 1913. május 17. Uccle   I.N. 149.179 

26. 1913. június 9. Uccle   I.N. 149.324 

27. 1913. június 14. Uccle   I.N. 149.323 

28.  1913. június 16. Uccle   I.N. 149.322 

29. 1913. július 12. Uccle   I.N. 149.320 

30. 1913. augusztus 4. Uccle   I.N. 149.152 



IV 

31. 1913. augusztus 13. Uccle   I.N. 149.321 

32. 1913. augusztus 22. Uccle   I.N. 149.262 

33. 1913. augusztus 27. Uccle   I.N. 149.263 

34. 1913. szeptember 5. Uccle   I.N. 149.265 

35. 1913. szeptember 12. Uccle   I.N. 149.266 

36. 1913. szeptember 16. Uccle   I.N. 149.264 

37. 1913. szeptember 20. Uccle   I.N. 149.063 

38. 1913. oktober 3. Uccle   I.N. 149.225 

39. 1913. oktober 7. Uccle   I.N. 149.267 

40. 1913. oktober 12. Uccle   I.N. 149.270 

41.  1913. oktober 26. Uccle   I.N. 149.269 

42. 1913. december 6. Uccle   I.N. 149.268 

43. 1914. január 1.  Uccle   I.N. 149.280 

44. 1914. január 15. Uccle   I.N. 149.279 

45.  1914. február 17. Uccle   I.N. 149.278 

46. 1914. március 2. Uccle   I.N. 149.277 

47. 1914. március 26. Uccle   I.N. 149.276 

48.  1914. április 12. Uccle   I.N. 149.275 

49. 1914. május 6. Uccle   I.N. 149.273 

50. 1914. 00.00. Uccle   I.N. 149.274 

51. 1914. június 27. Uccle   I.N. 149.272 

52. 1914. június 30. Uccle   I.N. 149.271 

53. 1914. augusztus 8. Troppau   I.N. 149.240 

54. 1914. szeptember 6. Györ   I.N. 149.186 

55. 1914. 00.00. Zágráb   I.N. 149.237 

56. 1914. szeptember 13. Zágráb   I.N. 149.185 

57. 1914. szeptember 13. Zágráb   I.N. 149.235 

58. 1914. szeptember 19. Zágráb   I.N. 149.236 

59. 1914. szeptember 23. Zágráb   I.N. 149.187 

60. 1914. november 14. Beuthen   I.N. 149.220 

61. 1915. március 6. Troppau   I.N. 149.153 

62. 1915. március 21. Troppau   I.N. 149.189 

63. 1915. április 12. Troppau   I.N. 149.241 

64. 1916. június 11. Laibach   I.N. 149.198 



V 

65.  1916. 00 00 Wien   I.N. 149.223 

66. 1916. szeptemeber 9. Laibach   I.N. 149.198 

67. 1916. szeptember 23. Purkersdorf  I.N. 149.239 

68. 1916. oktober 10. Laibach   I.N. 149.243 

69. 1916. oktober 20. Purkersdorf  I.N. 149.305 

70. 1916. november 3. Laibach   I.N. 149.199 

71. 1917. március 15. Purkersdorf  I.N. 149.209 

72. 1917. április 7. Purkersdorf  I.N. 149.224 

73. 1917. május 16. Adelsberg  I.N. 149. 184 

74. 1917. június 13. Purkersdorf  I.N. 149.182 

75. 1917. június 19. Purkersdorf  I.N. 149.252 

76. 1917. július 22. Peuerbach  I.N. 149.159 

77. 1917. szeptember 2. Purkersdorf  I.N. 149.281 

78. 1917. szeptember 7. Purkersdorf  I.N. 149.282 

79. 1917. szeptember 9. Purkersdorf  I.N. 149.283 

80. 1917. oktober 2. Purkersdorf  I.N. 149.284 

81.  1917. oktober 10. Purkersdorf  I.N. 149.202 

82. 0000. 00.00. s.l.    I.N. 149.157 

83. 1917. november 16. Wien   I.N. 149.208 

84. 1917. december 6. Purkersdorf  I.N. 149.206 

85. 1917. december 00. Purkersdorf  I.N. 149.205 

86.  1918. december 27. Peuerbach  I.N. 149.204 

87. 1919. 00.00. Peuerbach  I.N. 149.207 

88.  1923. május 25. Betlis   I.N. 149.163 

89. 1923. szeptember 11. Betlis   I.N. 149.170 

90. 1923. december 28. Betlis   I.N. 149.162 

91. 1924. február 12. Betlis   I.N. 149.253 

92. 1924. március 11. Betlis   I.N. 149.306 

93. 1924. június 22. Betlis   I.N. 149.216 

94.  1924. augusztus 1. Betlis   I.N. 149.165 

95.  1924, augusztus 6. Betlis    I.N. 149.166 

96. 1924. augusztus 17. Betlis   I.N. 149.254 

97. 1924. szeptember 1. Betlis   I.N. 149.167 

98.  s.d. Zürich   I.N. 149.169 



VI 

99. 1924. 00.00. Betlis  I.N. 149.171 

100. 1924. október 15.  Betlis  I.N. 149.168 

101. 1924. október 18. Betlis  I.N. 149.164 

102. 1924. október 19. Zürich  I.N. 149.215 

103. 1924. november 6. Zürich/Betlis I.N. 149.161 

104. 1924. december 10. Zürich  I.N. 149.325 

105. 1925. január 17. Zürich  I.N. 149.213 

106. 1925. 00.00. Zürich  I.N. 149.214 

107. 1925. június 16. Betlis  I.N. 149.318 

108. 1927. október 19. Betlis  I.N. 149.312 

109. 1928. február 3. Zürich  I.N. 149.313 

110. 1928. június 25. Betlis  I.N. 149.310 

111. 1928. 00.00. s.l.   I.N. 149.308 

112. 1928. július 2. Zürich  I.N. 149.209 

113. 1928. augusztus 24. Betlis  I.N. 149.289 

114. 1928. szeptember 3. Betlis  I.N. 149.290 

115. 1928. szeptember 20. s.l.   I.N. 149.203 

116. 1928. szeptember 23. Zürich  I.N. 149.294 

117. 1928. 00.00. Zürich  I.N. 149.291 

118. 1928. október 17. Betlis  I.N. 149.292 

119. 1929. 00.00. s.l.   I.N. 149.302 

120. 1928. november 2. Betlis  I.N. 149.293 

121. 1928. november 11. Zürich  I.N. 149.295 

122. 1928. november 17. Zürich  I.N. 149.296 

123. 1928. november 23. Zürich  I.N. 149.297 

124. 1928. december 8. Zürich  I.N. 149.299 

125.  1928. december 9. Zürich  I.N. 149.303 

126. 1928. december 12. Zürich  I.N. 149.298 

127.  1928. december 21. Zürich  I.N. 149.300 

128. 1929. január 3. Zürich  I.N. 149.319 

129. 1929. január 15. Zürich  I.N. 149.301 

130. 1929. február 3. Betlis  I.N. 149.304 

131. 1929. február 5. Betlis  I.N. 149.317 

132.  1929. február 23. Betlis  I.N. 149.316 
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133. 1929. február 26. Betlis  I.N. 149.285 

134. 1929. március 3. Betlis  I.N. 149.288 

135. 1929. március 20. Betlis  I.N. 149.315 

136. 1929. április 1. Betlis  I.N. 149.287 

137. 1929. 00.00. s.l.   I.N. 149.286 

138. 1929. november 12. Betlis  I.N. 149.248 

139. 1929. november 12. Betlis  I.N. 149.249 

140. 1929. november 22. Zürich  I.N. 149.250 

141. 1930. január 15.  Betlis  I.N. 149.251 

142. 1932. június 13. Betlis  I.N. 149.307 

143. 1936. február 14. Betlis  I.N. 149.314 

144. 1946. augusztus 10. Sopron  I.N. 149.172 

145. 1946. szeptember 14. Sopron  I.N. 149.173 

146. 1946. december 17.  Sopron  I.N. 149.178 

147. 1947. április 18. Sopron  I.N. 149.175 

148.  1947. április 28. Sopron  I.N. 149.174 

149. 1947. május 22. Sopron  I.N. 149.177 

150.  1947. május 27. Sopron  I.N. 149.176 

151. 1948. április 5. Sopron  I.N. 149.160 

 

Levelek Hans Ankwicz-Kleehoven
 
 hagyatékából 

152. 1947. július 12. Sopron  I.N. 159.100 

153. 1948. március 2. Sopron  I.N. 159.103 

154. 1948. március 25. Sopron  I.N. 159.105 

155. 1948. május 13. Sopron  I.N. 159.101 

156. 1948. június 11. Sopron  I.N. 159.102 

157. 1948. november 7. Sopron  I.N. 159.104 

 

Levél Dobó Jánoshoz 

158. s.d. Sopron K.76.1.243 

 

Divéky Johanna levelei a Roessler-házaspárhoz 

159. 1914. augusztus 26. Purkersdorf I.N. 159.234 

160. 1914. oktober 14. Purkersdorf I.N. 149.191 

161. 1928. december 16. Betlis I.N. 149.311 
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Levelek Arthur Roesslerhez 
 

A levelek leírásáról 

 

A közölt levelek a bécsi városháza épületében elhelyezett Wienbibliothek  

(Wienbibliothek im Rathaus, Magistrat der Stadt Wien –  MA 9. Rathaus, Stiege 6, 1. 

Stock, 1082 Wien) kézirattárában fellelhető Arthur Roessler hagyaték állományának részét 

képezik. 

 A levelek fordítását Orbán István segítségével végeztük, majd a többnyire 

terjedelmes írásokat tömörítettük. A levelek mindeddig sem német, sem magyar nyelven 

nem kerültek publikálásra. 

 A leírás során a hiányzó és igazolható adatokat [így jelezzük]. Amennyiben a 

kiegészített adat helyessége nem igazolt, csak feltételezett, akkor [ezt?] a jelölést 

használtuk. A disszertáció 4. fejezetében a levelek tartalmának összefoglalása során ezeket 

a jelölések elhagytuk. 

 A feldolgozott levelekben számtalan személy- és intézménynév fordul elő. Számos 

esetben az intézmény neve személynévként tűnik fel. Ennek megkülönböztethetőségére a 

SZEMÉLYNEVEKET KISKAPITÁLISSAL, az intézményi neveket dőlt betű használatával jelöltük. 

A levelek azon részét, amelyeket az eredeti levélből szószerint idéztük „ezen a módon“ 

jelöltük.  

 A hivatkozások között a Wikipédia segítségéhez csak abban az esetben 

folyamodtunk, ha sehol máshol nem találtunk információt, valamint a földrajzi helyek 

azonosításánál, ahol – megítélésünk szerint –  többnyire jó és elegendő összefoglalást 

nyújtanak ezek a szócikkek. 

 Mivel a Divéky-levelezés teljes, szöveghű lefordítása – 160 darab, esetenként több 

oldalas levél – meghaladta volna ennek a disszertációnak a kereteit, ezért azokból 

mindössze tartalmi kivonat készült. Ezek pontosan adják vissza az egyes levelek 

mondanivalóját, ám azok stiláris elemeit, egyéni hangú fordulatait nem tudják 

megjeleníteni. Ez egy majdani esetleges teljes fordítás-kiadás feladata lesz. 
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 1. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.256 

 Kelt Zürich, 1912. március 10. – 2 lap, 3 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

„Legeslegtiszteltebb Roessler Úr!“ – szólítja meg a grafikus a nála tíz évvel idősebb 

műkritikust. Tudatja, hogy ma megkapta a lapját, és röstelli magát saját küldeményének 

késlekedése miatt, aminak csak az az oka, hogy Roessler ex librise még mindig nincs 

készen. Ezt most már Brüsszelbe érkezéséig kell halasztania, ahova a hónap végén 

költözik. Leírja a csatolt munkák listáját:  

 1.) litográfiák: Dr. HEGAR
1
 [portréja], egy énekes portréja, puttók lírával, a régi 

Zürich, és a Vasraktár. 2.) Néhány karikatúra a „Figaro“-ból
2
. 3.) 2 WW [Wiener 

Werkstätte] naptár, talán talál benne valamit Roessler, pl. a Hradzsint, vagy Laxenbg.-ot 

[Laxenburg], vagy a piros kabátos hölgyet – megjegyzi, hogy a sárga hölgy nem tőle 

származik, 4.) ex libris Brücke, 5.) néhány természet utáni tanulmány és még meg nem 

jelent rajz, kb. húsz használható munka, amihez ha hozzászámítja a ROSENBAUMnál
3
 

heverő számtalan dolgot, elég nagy lesz a választék.  

 Erre a célra [milyen célra?] tulajdonképpen néhány rajzot akart készíteni, de 

jelenleg olyan sok a tennivalója, hogy éjjel-nappal csak a megbízások elintézésével kellene 

foglalk. Ezek nagyrészt már a brüsszeli alkalmazásának előmunkálatai. Úgy találja, hogy 

mivel már eddig is oly sok türelemmel volt iránta Roessler, meg sem meri kérni arra, hogy 

várjon még egy kicsit a már a lelkiismeretét égető ex librisre.  

 És most néhány, talán érdekes adat az életéből: Magyarországon született 1887-ben, 

Bécsben járt iskolába, ugyanitt lógott 2 évig az Akadémiáról,
4
 3 évig a Kunstgewerbe-

schuléból,
5
 fél évig dolgozott Ros.[enbaum]-nál, a katonasághoz került, ahol aztán nem 

volt képes azt belátni, hogy miért hagyja magát a tulajdonképpeni foglalkozása 

gyakorlásában akadályoztatni, mindehhez még szolgálati bajok is jöttek, így aztán 

meglógott. Itt, Zürichben, jobbára Ros.[enbaum] húzta ki a vízből, majd négy hónapig egy 

litográfiában dolgozott. Bőven elege van a svájciakból – mint írja – nyers parasztok, 

akikkel az ember nem akar együtt élni, ha átlát azon a leheletnyi eredetiségükön, ami a 

                                            
1
 HEGAR, Friedrich (1841-1927), svájci zeneszerző, karmester portréja.  

 (Vö. https://bit.ly/2On2MBX – letöltve: 2019. március 5.) 
2
 Figaro: 1857-1919 között Bécsben megjelenő szatírikus lap.  

 (Forrás: https://bit.ly/2MsiVDk – letöltve: 2019. március 5.) 
3
 Brüder Rosenbaum: 1910 és 1986 között működő bécsi könyvkiadó. A kezdeti években Sigmund és Rudolf 

Rosenbaum, a két fivér együtt jegyezte a kiadót, míg Sigmund 1938-ben emigrált. 
4
 Akademie der bildenden Künste, Wien. 

5
 K. K. Kunstgewerbe-Schule in Wien. 

https://bit.ly/2On2MBX
https://bit.ly/2MsiVDk
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hamisságukat rejti. Valóban elege van belőlük. Éppen nagy kutyaszorítóban volt, mikor a 

Kunstgewerbemuseum (´Iparművészeti Múzeum`) igazgatója, DE PRAETERE
6
 meghívta, 

hogy menjen vele Brüsszelbe, ahol a „La Maison des Arts Décoratifs“
7
 néven 

iparművészeti műhelyt alapított. Divéky a műhely grafikai főnök, és De Praetere 

bábszínháza számára elbájoló programot állít össze: MAETERLINCK,
8
 Mozart első operája,

9
 

POCCI,
10

 stb. Önmagában ez a feladat is vonzza. Közben egy helyes megbízása is van egy 

berlini kiadótól, valószínűleg „a Hoffmann alapján“.
11

 Így jelenleg éppen elégedett a 

helyzetével, csak „őrülten“ sok a dolga. Brüsszelben a Maison számára sok tennivalója 

lesz, ami szerinte Roesslert is érdekli majd: fa- és linóleum-metszetek, karcok, stb. Ígéri, 

hogy mindenből küld majd egy-egy lapot, hogy egy esetleges későbbi publikációhoz az 

anyag Roessler birtokában legyen már. „Látja, máris gőgössé és szerénytelenné válok. Már 

a »hírnevem« szélesebb terjesztésével számolok“ – írja Divéky. Egy további kérése is van: 

ha megjelenik a publikáció, már Br[üsszel]-ben lesz, ezért kéretik Divéky-Brüssel-t írni. 

Mindezt azzal indokolja, hogy a Hoffmannban egy rajzot Div. Zürich-hel jegyzett, és 

Berlinből a kérdést egyszerűen Z[ürich]-vel címezve kapta meg, ugyanis ennek a 

jegyzésnek alapján állapították meg tartózkodási helyét. Tudatja Roesslerrel, hogy ő a 

továbbiakban is kapható megbízásokra; elég sokat remél a DK&Dec-ban [Deutsche Kunst 

und Dekoration
12

] megjelenő ismertetéstől. Arra kéri Roesslert, hogy amíg a „legendás” 

ex libris elkészül, az öt litográfiát, tehát a Hegart, a másik portrét, Zürichet, a Vasraktárt, és 

a kézzel színezett angyalkákat, fogadja el tőle ajándékba. „Azt hiszem, gyűjti az ilyesmit. 

Bár ezek nem igazán ritkák, de mégis elég jó munkák.“ – írja.  

                                            
6
 DE PRAETERE, Jules (1879-1947), belga festő, grafikus. 1906-tól 1912-ig a zürichi Kunstgewerbeschule és a 

hozzákapcsolt Kunstgewerbemuseum igazgatója, 1907-ben a Deutscher Werkbund alapítótagja. 1914-től 

1917-ig a bázeli Gewerbeschule és Kunstgewerbemuseum igazgatója.  

 (Vö. https://bit.ly/2SKF2WY - letöltve: 2019. január 20.) 
7
 La Maison des Arts Décoratifs - ld. 1. kötet (26) sz. melléklet. 

 Az aukció eredményének forrása: https://bit.ly/313lhfY - letöltve: 2018. március 4. 
8
 MAETERLINCK, Maurice (1862-1949) belga író, ismereteink szerint 1894-ben három marionettdrámát írt: 

Alladine és Palomides (Alladine et Palomides), Családi kör (Intérieur ), Tintagiles halála (La Mort de 

Tintagiles) címen. Feltehetőleg az 1901-ben készült Soeur Béatrice című drámáját kívánta Divéky színre 

vinni. (Vö. https://bit.ly/30ZZANT - letöltve 2019. január 20.) 
9
 Bastien és Bastienne: KV 50 (46b) W. A. Mozart egyik lekorábbi, 1767-1768 táján készült daljátéka. 

(Forrás: https://bit.ly/2Yb1ZZi - letöltve: 2019. április 20.) 
10

 POCCI, Franz Ludwig Evarist Alexander von, gróf (1807-1876), német rajzoló, rézmetsző, író, zenész, 

zeneszerző. Kasperlgraf (´bábosgróf`) néven ismert a bábszínház iránti vonzalma, és több, mint negyven, 

bábszínház számára írt műve után. (Vö. https://bit.ly/2YynCC2 - letöltve: 2018. szeptember  4.) 
11

 Julius Hoffmann Verlag Stuttgart, a kiadó ismert kiadványa a Dekorative Vorbilder : farbige Meisterwerke 

aus alter und neuer Zeit című folyóirat, mely 1890 és 1915, majd 1925 és 1928 között jelent meg.  

(Forrás: ZDB Zeitschriftendatenbank) 
12

 DK & D, a Deutsche Kunst und Dekoration című 1897-1928 között Darmstadtban megjelent művészeti 

folyóirat. 

https://bit.ly/2SKF2WY
https://bit.ly/313lhfY
https://bit.ly/30ZZANT
https://bit.ly/2Yb1ZZi
https://bit.ly/2YynCC2
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 Reméli, hogy Roessler nem titkolja el előle a „déli“ címét, az övé április 1-jétől: 

Bruxelles, Rue des petits Carmes 2., Maison des Arts Décoratifs lesz, mivel még nem 

tudja, hogy hol fog lakni. „És ezennel maradok a legszívélyesebb üdvözlettel a 

legalázatosabb Divékyje.“ 

 

 2. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.218 

 Kelt Zürich, 1912. március 23. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Igen Tisztelt Roessler Úr!” – szólítja meg Divéky Roesslert. Közli Roesslerrel, hogy a 

kért, és már oly sokszor sürgetett munkákat e hó 17-én elküldte, és reméli, hogy a címzett 

megkapta. Feszülten várja Roessler véleményét. Nem kívánja sürgetni, de arra kéri, 

igazolja a kézhezvételét annak érdekében, hogy szükség esetén a postán megsürgethesse, 

ha a csomag a vámkezelésnél fekve maradt volna. Mint a legutolsó levelében már 

említette, áprilisban végleg Brüsszelbe költözik. Ott rögtön megkezdi a bábszínház 

berendezését, amiről természetesen beszámol majd Roesslernek. Ezért kéri, közölje vele a 

déli címét.
13

 Divéky április 1-jétől a következő címen érhető el: Divéky, Bruxelles, 2 Rue 

des Petits Carmes. „La Maison des Arts Décoratifs“, mivel még nem tudja, hogy hol fog 

lakni. Ígéri, hogy folyamatosan tájékoztatja majd Roesslert a munkájáról, és üdvözli „az 

Ön alázatos Divékyje“. 

 

 3. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.257 

 Kelt Brüsszel, 1912. május 8. – 1 lap, 2 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

„Igen Tisztelt Roessler Úr” - kezdi levelét Divéky. Immár négy hete Brüsszelben van, és 

még mindig örül, hogy Zürichből egy valódi nagyvárosba jött. A nagyszerű forgalmat, az 

itt uralkodó hatalmas életet a kávéház ablakából szemléli, benyomásokat gyűjt és 

feldolgozza, összefoglalva sok látni-, nézni-, és feldolgozni valója van.  

 Ismét beszámol brüsszeli állásáról: DE PRAETERE
14

 a zürichi Kunstgewerbemuseum 

(´Iparművészeti Múzeum`) egykori igazgatója több éves előkészület után Brüsszelben egy 

modern iparművészeti vállalkozást alapított, aminek a jövőt illetően szép kilátásai vannak, 

ugyanis [De Praetere] sok személyes kapcsolattal rendelkezik, valamennyi befolyásos párt 

és a mérvadó hivatalos körök révén azok tetterős támogatását és megbízásokat élvez. 

                                            
13

 Déli cím: vélhetőleg valamelyik déli országba utazik Roessler. 
14

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű ( Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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Divékyt festő és grafikusként alkalmazza, és a dek[oratív] művészet minden ágában 

tevékenykedik. Leginkább annak a ritka lehetőségnek örül, hogy mód van néhány nagy 

faliképből álló ciklust alkotnia, egyet egy színháznak, és egyet egy múzeumnak. Divéky 

feltételezi, hogy a munkákkal nem keres majd sokat, de számára annyira vonzóak, hogy 

magáért a munkáért szeretné megcsinálni azokat. Éppen egy színházi vázlatnál tart, ami 

egy népszerű vállakozás, a ciklust DE COSTER
15

 Ulenspiegel anyagából készíti. Ezenfelül is 

jól el van látva munkával, az illusztrátori tevékenységre gondol, amihez az állása elég időt  

hagy számára , mivel naponta délután 4 órától és szombatonként teljesen szabad. A berlini 

Morawe & Scheffelt kiadónál éppen megjelent a képeivel Heine D[octo]r Faustja
16

 – ezt 

még Zürichben készítette. Most ugyancsak ennek a kiadónak egy ötkötetes Hauff kiadáson 

dolgozik.
17

 Az első kötet valószínűleg karácsonyra jelenik meg – de Roessler diszkrécióját 

kéri, mert ez a kiadó üzleti titka.  

 Úgy látja, belátható időn belül „különböző zöld ágakra“ vergődik, különösen, ha 

még Roessler ismertetése is megjelenik a Deutsche Kunst & Dek[oration]-ban. Mikor lehet 

erre számítani? – teszi fel a kérdést Divéky. Tudja-e Roessler, hogy mit csinál 

BRENTANO?
18

 Már négyszer írt ROSENBAUMnak,
19

 de nem kapott rá választ. Nagyon 

sajnálná, ha csírájában fojtanák el a könyvet, és nem jelenne meg. A kiadói tevékenységről 

semmi információja nincs, kéri Roesslert, ha valamit megtud, ossza meg vele. Ha a 

Heinéből több példányt kapna, kéretik megengedni, hogy egy példányt Roesslernek 

elküldjön.  

 Elköszönésül megismétli, hogy, mint látható, elfogadhatóan él, és reméli, hogy 

Roesslert a déli tartózkodása ismét teljesen lábra állítja. Kéri, ha ismét lesz ideje, írjon neki 

néhány sort, „az Ön mindig alázatos Divékyje.“ 

 

 

 

                                            
15

 DE COSTER, Charles-Theodore-Henri (1827-1879) belga író 1867-ben megjelent La légende et les 

aventures héroïques, joyeuses et glorieuses, D’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et 

ailleurs című műve nagyban hozzájárult az egységes Belgium megszületéséhez.  

 (Forrás: https://bit.ly/2OqaRWt - letöltve 2018. január 20.) 
16

 HEINE, Heinrich, Der Doktor Faust : ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und 

Dichtkunst. Mit Zeichn. von J. v. Divéky. Berlin, Morawe & Scheffelt, 1912. 
17

 Hauff kiadás a Morawe & Scheffelt kiadónál valószínűleg nem valósult meg, sehol nem találhatuk a 

nyomá a kiadványnak. 
18

 BRENTANO, Clemens (1778-1842), a heidelbergi romantika képviselője.  

 (Vö. https://bit.ly/2YddfED- letöltve: 2019. február 8.) – úgy tűnik, Rosenbaumnál nem jött létre a közös 

munka, mert egy Brentano mű csak évekkel később jelent meg: BRENTANO, Clemens: Das Märchen von 

Gockel, Hinkel und Gackelaia. Wien, Schroll, [1917] 
19

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2OqaRWt
https://bit.ly/2YddfED
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 4. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.258 

 Kelt Brüsszel, 1912. június 12. – 1 lap, 2 beírt oldal,kockás papír, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy már két hónapja Brüsszelben van, és egyre jobban tetszik neki. 

Meg is fogadta, hogy többé nem megy 400.000 lakosúnál kisebb városba, és még kevésbé 

Zürichbe, mert minden embert óv a svájciaktól. De ez egy régi ügy, nem akar sokat írni 

róla. ROSENBAUMtól
20

 hallotta, hogy Roessler is belefáradt Ausztriába, és szívesen 

elmenne. Hova? – kérdezi Divéky. Van valami konkrét szándéka? Divéky Brüsszelt 

mindenkinek csak ajánlani tudja, szép és olcsó, az emberek szimpatikusak, ami neki a 

svájci tapasztalatai után jól esik. Az éghajlat kellemes, éppúgy az emberek, az 

életkörülmények is, szóval minden, amit eddig látott. Érdeklődik Roessler egészségi 

állapota felől, mivel Roessler azt írta neki, hogy “hamarosan rendben lesz”. Kijelenti, 

hogy nem a DK & Dec. (sic!)
21

 miatt ír neki, hanem mert szívesen érintkezik bécsiekkel. 

Bármennyire is el akart menni Bécsből, épp olyan szívesen emlékezik vissza a bécsiekre 

(természetesen nem mindenkire), és szökevényként sem szeretné elveszíteni velük a 

kapcsolatot. Amin Roessler csodálkozni fog: megházasodott, mégpedig egy bécsi nőt vett 

feleségül, aki a „dezertálása” ellenére még Svájcba is követte. Van egy három hónapos 

lánya, és természetesen családapának érzi magát. „Látja tehát, hogy hű maradtam 

Bécshez!” Kéri Roesslert, ha egyszer semmi dolga nem lesz, ajándékozzon neki tíz percet, 

és írjon magáról. A munkájáról majd külön számol be, ha érdekli Roesslert. „Üdvözli az 

Ön alázatos Divékyje” – köszön el, és közli a címét: Bruxelles, 12 Avenue de Solbosch. 

 

 5. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.219 

 Kelt Brüsszel, 1912. július 5. 

 2 lap, 7 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Divéky köszöni Roessler levelét, és azonnal kiigazítja: ezek nem a színház számára készült 

képek, mert annak az építészete olyan szegényes, hogy elutasította a felkérést, viszont 

képekkel és üvegezéssel díszíti egy itt épített kongói koloniál-múzeum előadóterét. 

Örömmel tölti el az a remény, hogy többször megélhet [magáról] publikációt a DK & D-

ben. Ígéri, hogy gondoskodik majd arról, hogy mindig rendelkezésre álljon a szükséges 

                                            
20

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
21

 DK & D: ld. I.N. 149.219 jelzetű (Brüsszel, 1912. július 5.) levél. 
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mennyiségű munka. Arról is gondoskodik, hogy Roessler kapjon egy „Heinét”.
22

 

Megtudjuk, hogy az őszre kilátása van egy Münchhausenre.
23

 Maga is látja, hogy 

Rosenbaum alszik, és szerinte a bécsi kiadók – úgy látszik – meghaltak. Gerlachnak
24

 is 

ajánlott különböző dolgokat, de nem reagált. Szívesen illusztrálná SCHWAB Fortunat című 

művét,
25

 vagy a Vier Heymonskindernt (sic!),
 26

 de sajnos nem talál hozzá kiadót. Azt 

kérdezi Roesslertől, hogy ismer-e valakit, aki merné [kiadni]? Szívesen illusztrálna többet 

is, de mindenfélét kell csinálnia, ám szerencsére eddig mindig sikerült elkerülnie, hogy 

giccset hozzon a világra. Olykor némi önmegtagadásba került, de mindig volt olyan 

tisztességes, hogy az ilyesfajta ajánlatokat elutasította. Pillanatnyilag egy magánház 

üvegezésén és plakátokon dolgozik, de igazából nem elégíti ez ki. Szerinte ezek inkább 

dekoratív játszadozások, amelyeknek kevés köze van a szellemhez, az érzelemhez, és 

hasonló luxuscikkekhez. Amennyiben Roesslert érdekli, szívesen küld neki egy sor 

plakátot: 1.) autóolaj, 2.) Max & Moritz, amit Roessler ismerhet, 3.) die 12 Obersteiner, 4.) 

birkózó, 5.) sörcsarnok, 6.) koncert, 7.) tapétakiállítás, 8.) körmenet-plakát álarcos 

felvonuláshoz (itt készült). Mint írja, őszintén szólva nem helyez nagy súlyt ezekre, olyan 

dolgok, amelyek a [pénz-] keresés miatt készülnek.  

 Alkalmazása révén az építészek iparába is belepancsol. Különösnek találja, hogy 

annak ellenére, hogy örül annak, hogy elment Bécsből, egyre hevesebben védi a „mi bécsi 

művészetünket”. Talán amiatt, hogy nincs már benne, és egy bizonyos távolságot nyert, 

jobban meg tudja ítélni. Sehol sem talál annyi szellemet és szellemességet, mint a bécsi 

művészetben. Itt ez nincs, vagy csak kevés van belőle – írja – és szeretnék ezt 

megteremteni. Az a vágya, hogy annyit illusztráljon, hogy különösebb igények nélkül meg 

tudjon élni abból. Nagyon hálás volna Roesslernek, ha tanácsot tudna neki adni, hogyan 

lehet tevékeny kiadókkal együttműködni? Úgy gondolja, Roessler publikációja is sokat 

segít majd ennek érdekében. Alkalmazását a bécsi művészet érdekében sem kívánná 

feladni, mert ő azt propagálja. Az [alkalmazása] elég időt enged számára ahhoz, hogy 

idealista legyen, vagy annak tűnjék, hiszen délután 3-tól szabad, és másoknak dolgozik.  

                                            
22

 HEINE, Heinrich: Doktor Faustus című művét illusztrálta Divéky József. A munka Berlinben, a Morawe & 

Scheffelt kiadónál jelent meg 1912-ben, az utolsó általunk ismert kiadása 1999-ben Frankfurt am Mainben 

az Insel-Verlag kiadásában jelent meg. 
23

 BÜRGER, Gottfried: Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer. Berlin, Morawe 

& Scheffelt, 1913. 
24

 Gerlach & Wiedling, bécsi kiadó. 
25

 SCHWAB, Gustav: Fortunat und seine Söhne. Több kiadása is ismert, de egyiket sem Divéky illusztrálta. 
26

 SCHWAB, Gustav: Eine schöne und lustige Historie von den vier Haimonskindern und ihrem Roß Baiart, 

was sie für ritterliche Taten zu Zeiten Karls des Grossen begangen haben, Köln a. Rh., Schaffstein, 1913. 

(4 tábla illusztrációt készített ehhez a kiadáshoz Divéky.) 
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 Kérdezi Roesslert, hogy ismeri-e Gerlachot, és a lábujjára lépne-e egy kicsit a 

SCHWAB vagy a MUSÄUS, Chronika der drei Schwestern
27

 miatt? Vagy megnevezne-e neki 

egy olyan kiadót, aki jó dolgokat készít, és akivel kapcsolatba tudna kerülni? Úgy látja, ő 

túl kevés embert ismer, és arra kell várnia, hogy mások keressék meg őt. De ezt nem 

teszik. Roessler bocsánatát kéri, nem akarja ilyen (majdnem üzleti) dolgokkal terhelni. 

Kéri Roesslert, ha már Cölnben (!) jár, ugorjon be hozzájuk. Náluk sok látnivaló van, 

Brueghel, van Eyck, még Memling is. Kérdezi Roesslert, hogy tud-e annyira franciául, 

hogy egy előadást tudna tartani? Mindenesetre beszél DE PRAETEREvel
28

. Elköszönésül 

megírja, hogy szívből örülne, ha viszontláthatná, és egy igazi bécsivel beszélgethetne. 

“Addig is a legszívélyesebben üdvözli, Divéky.” Utóirat: Az, hogy Roeslernek nincs még 

Faustja, az azért van, mert még nem jelent meg.  

 

 6. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.188 

 Kelt Brüsszel, 1912. július 30. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Levelében biztosítja Roesslert afelől, hogy elmegy Kölnbe,
29

 és kéri, hogy amennyiben 

Münsterben Dr. Burkhard MEIER
30

 úrral találkozna, adja át neki üdvözletét. Kéri Roesslert, 

hogy rövid hírben jelezze, ha megkapta ezt az írást, a cím: Brussel, Avenue de Solbosch 

12.   

 

 7. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.259 

 Kelt Brüsszel, 1912. szeptember 3. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta 

 

Köszöni Roesslernek a müncheni lapot. Azt reméli, hogy már otthon van, és így elkezdi 

zaklatni. SCHMAL[E]
31

 talán elújságolta már Roesslernek, hogy a „Kunst vízzé vált”, ennek 

következtében Roessler rendelkezésére állnak a Heine originálok. (Esetleg Kunst & 

                                            
27

 MUSÄUS, Johann-Carl-August, Die Chronika der drei Schwestern. A mű számos más kiadás után Bécsben 

az Artur-Wolf kiadónál jelent meg 1922-ben Carl Borschke litográfiáival. (Forrás: KVK - Karlsruher 

Virtueller Katalog). 
28

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
29

 Kölnben feltételezhetően Roesslerrel kívánt talákozni. 
30

 MEIER, Paul Jonas Burkhard (1885-1946), német művészettörténész és kiadó.  

 (Forrás: https://bit.ly/2LLuuGa – letöltve: 2018. szeptember 4.) 
31

 SCHMALE-WALTER, Erich (1886-1964), bécsi grafikus, illusztrátor és újságíró. Publikációit általában Erich 

SCHMALE néven jegyezte.  

(Vö. https://bit.ly/2SMtBxP – letöltve: 2018. szeptember 4.)  

https://bit.ly/2LLuuGa
https://bit.ly/2SMtBxP
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Künstler?
32

) Bizonyára nagyon szerénytelen – írja -, de mivel Roessler egyszer vállalta, 

hogy színre viszi őt, így bocsássa meg Divékynek, ha nem ismer határokat. A beszámolóját 

folytatva megírja, hogy a kiállítási munkákkal már csaknem készen van, dolgozik a 

Münchhausenen, és gondolkozik egy bor-apoteózison (mert időszakos ivó), 5 karcban 

„5 üveg bor“ címmel, kb. 25×30, verni-mon. Roessler véleményét kérdezi arról, hogy 

volna-e esély egy összefüggő sorozat [eladására]? Továbbá szerződést kötött DE 

PRAETERErel,
33

 már az irodában dolgozik. Megbízták Mozart Bastien és Bastiennejének
34

 

kivitelezésével a bábszínház számára, felesége készíti hozzá a jelmezeket. Februárban 

kiállítják a helyi múzeumban a bábukat, a dekorációkat, a rajzokat, és grafikát. Mindenről 

küld majd fényképet Roesslernek. Most megint nagyon szorgalmasan dolgozik, 

munkálkodik a Münchhausenen, meglátása szerint a Heine óta jelentős fejlődésen ment 

keresztül. Arra kéri Roesslert, adott helyen és adott időben irányítsa rá a figyelmet. Odol!
35

 

Divéky megvallja, hogy az a sötét vágya, hogy elérhessen valamit, és nemcsak tudásban és 

akaratban, hanem külsőleg is.  

 Végül felteszi a kérdést: hogyan áll Roessler (csaknem azt mondja: a mi) regénye? 

Megtudhatna-e valamit? Kiváncsian várja a választ, addig is kézcsókjait küldi Roessler 

feleségének, Divéky. 

 

 8. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.227 

 Kelt Brüsszel, 1912. szeptember 11. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler levelét, és sajnálja, hogy épp úgy, mint HEGENBARTH,
36

 két éve nem 

készített rézkarcot, így ebből nem tud üzletet csinálni, viszont a kiállításra szánt munkái 

csaknem készen vannak, szám szerint tizenkettő. Csupa jó munka. Ígéri, hogy amint abban 

a szerencsés helyzetben lesz, hogy megteheti, rögtön küld Roesslernek fényképeket, és 

megírja a közelebbi adatokat. A bábszínház ügye már folyamatban van, ma felvehette az 

első előleget. Ő készíti a színpadállványt, a Bastien és Bastienne-t [figuráit], felesége a 

kosztümöket. Továbbá valószínűleg a második darabot is –  még nem tudni, hogy mi lesz 

az. Az első előadás itt [Brüsszelben] lesz, a Modern Museumban, ahol kiállítják a bábokat 

                                            
32

 Kunst und Künstler. Illustrierte Monatsschrift für Kunst und Kunstgewerbe. Berlinben 1902-1933 között 

Bruno Cassirer kiadásában, Emil Heilbutt és Cäsar Fleischlein szerkesztésében megjelenő művészeti 

folyóirat. 

(Vö. https://bit.ly/32W6Igd – letöltve: 2018. november 7.) 
33

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
34

 Bastien és Bastienne: ld. I.N. 149.227 (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
35

 Odol-rendszer: többször is előfordul a kifejezés a levelezésben, feltehetőleg a reklámot érti alatta Divéky. 
36

 HEGENBARTH, Josef (1884– 1962), német grafikus, rajzoló, festő, illusztrátor. 

https://bit.ly/32W6Igd
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és a díszleteket, a grafikákat és rajzokat is. Utána Gentbe, Bruggebe, Antwerpenbe 

utaznak, mindenütt exkluzív társaságnak, művészeknek játszanak, nem a széles tömegnek. 

Mint írja, a bevezető műsorfüzetet figurákkal, iniciálékkal és borítóval látta el –  ha készen 

lesz, azonnal küldi majd Roesslernek, abból láthatja majd az egész programot. 

Megállapodott az „üzlettel“, hogy külső munkatársként otthon dolgozik, ami –  véleménye 

szerint – megvédi a gyatra megbízásoktól, és több önállóságot ad neki. Azt kéri 

Roesslertől, hogy engedje el magát a Studio
37

 és a Ges. für vervielfältigende Kunst
38

 

érdekében, és ötleteket vár tőle. Biztosítja Roesslert afelől, hogy sem nagyzási hóbortot 

nem kap majd, sem nagyobbnak nem tartja majd magát amiatt, hogy kinyomtatva látja 

önmagát, de különböző személyes okokból mégis szenvedélyes örömmel engedi magát 

megjelentetni. SCHMAL[E]
39

 hallgat. Divéky attól tart, hogy Schmalénak nincs képessége 

ahhoz, hogy akár magáért, akár másokért tegyen valamit. Amióta PRÜCKMANN
40

 azt 

mondta neki, hogy a Heine-eredetik
41

 nem alkalmasak fekete-fehér reprodukciókra, 

semmit sem tett. Megtudjuk, hogy Divéky felajánlotta Schmalének, hogy készít neki erre a 

célra néhány lapot, de nem kapott tőle választ. Biztosítja Roesslert afelől, hogy szorgalmas, 

gondoskodik az anyagról, és „maradok tisztelettel […] Divéky, az osztrák Beardsley.“
42

 

 

 9. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.228 

 Kelt Brüsszel, 1912. szeptember 19. – 5 lap, 18 oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky levele legelején közli, hogy egy hosszú levelet ír most, tele ötletekkel és 

szemtelenségekkel. Talán nevetni fog rajta Roessler, talán „mesügének“
43

 tartja majd, 

mégis elkezdi. Tudatja, hogy feladta az állását, azaz még mindig dolgozik DE PRAETERE
44

 

                                            
37

 The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893 és 1964 között Londonban havi 

rendszerességgel megjelenő művészeti magazin. 

  (Forrás: https://bit.ly/310b6J7 az 1893-1925 közötti évfolyamok online letölthetőek: 

  https://bit.ly/310ztX8 – letöltve: 2018. december 30.)  
38

 Gesellschaft für vervielfältigende Kunst (´Társaság a sokszorosított művészetekért`): 1871-ben a grafika 

valamennyi ágának támogatására alapított társaság, 1879 és 1933 között jelentették meg a Die Graphischen 

Künste (´Grafikai művészetek`) című folyóiratukat. A társaság működését 1935-ben megszüntették.  

(Vö. https://bit.ly/2JWZ5yu – letöltve: 2019. május 4.) 
39

 SCHMAL: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
40

 PRÜCKMANN: nem sikerült azonosítani a személyt. 
41

HEINE, Heinrich: Doctor Faustus című művét illusztrálta Divéky József. A munka Berlinben, a Morawe & 

Scheffelt kiadónál jelent meg 1912-ben, az utolsó általunk ismert kiadása 1999-ben Frankfurt am Mainben 

az Insel-Verlag kiadásában jelent meg. 
42

 BEARDSLEY, Aubrey Vincent (1872-1898), angol illusztrátor, a szecessziós grafika legnagyobb hatású 

mestere. (Vö. https://bit.ly/2yhWHfb –  letöltve: 2019. április 20.) 
43

 Mesüge: jiddis eredetű szó, jelentése bolond, kelekótya. 
44

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/310b6J7
https://bit.ly/310ztX8
https://bit.ly/2JWZ5yu
https://bit.ly/2yhWHfb
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számára, de nem a cégnél és nem fix fizetésért. Túl sok időt vett el tőle, és ha egész nap 

Maggi-reklámot készít, akkor este már nincs kedve valami jobbhoz. Most éppen a 

színházon dolgozik, tulajdonképpen mindent ő csinál, a színpadot, a dekorációt, a bábukat. 

Éppen a bábukat modellezi, felesége a ruhákon dolgozik. A Bastien és Bastienne
45

 [kerül 

bemutatásra]. Szép lesz, de kevés pénzt hoz majd, mert De Praetere a dolgot saját 

szakállára csinálja, és nem rendelkezik még tőkével. Mindig minden a pénzen múlik, és 

ennek a fejtegetésnek is ez az oka.  

 Hogy rögtön ajtóstul rohanjon a házba, nem kevesebbre kéri Roesslert, aki olyan 

sok embert ismer Bécsben, akik nemcsak érdeklődnek a művészet iránt, hanem tesznek is 

érte „(csupán Oppenheimer
46

 mecénására emlékeztetem)“, mint, hogy szerezzen neki egy 

mecénást. „Titokban azt mondja Ön, hogy én mesüge volnék. De egyrészt tudja, hogyan 

van ez: nyújtsd valakinek a kisujjadat, és ő mecénást akar!“ Ennek nem az az oka, hogy 

nem volna miből élnie, ha szűken is, de megy. Szeretné megmagyarázni, miért akarna még 

többet. Divéky szerint Roessler tartja őt valamire, és ezért támogatja is. Nem érzi magát 

fölényesnek – hisz önmagával mindig szigorúbb volt, mint másokkal – ha azt mondja, 

hogy ő is tartja magát valamire, nem a tudást illetően, hanem a képességeire vonatkozóan. 

Úgy látja, sok mindenre volna képes, de annak a felét sem tudja teljesíteni, mert ahhoz, 

hogy dolgozni tudjon, élni kell, és hogy élni tudjon, ahhoz olyan sokat kell mindenfelé 

tennie, hogy sokszor a munkához nem jut már hozzá. Így aztán a legszebb ötletek 

szétporladnak a homokban. Idővel valóságos tömegtermelés jön létre, ami semmi jóhoz 

nem vezet, hiszen jó munkához idő kell, és ezt nem engedheti meg magának. Példaként 

említi az elmúlt hónap munkáit: 4 divatterv, 4 rajz és 4 iniciálé a színházi prospektus 

számára, 3 jelmezterv a Bastien és Bastienne számára, a dekoráció, a színpad felépítés 

kivitelezési rajzokban, rajzonként metszetekkel, egyebek. 10 skicc a Münchhausenhez, és 

mellesleg egy cég lépcsőházának díszítése, ami számtalan sablonból és hat virág-

motívumos lunettából áll, eléggé díszítő-festői szinten, a falra pemzlizve, úgy a szem 

számára. Mindeközben megbeszélések és konferenciák a színház ügyében – és mindez 

négy hét alatt. Amióta Kölnből viszatért, [készült] még két rajz is Hoffmannak,
47

 egy 

berlini prospektushoz. Eközben a dolgok (a lunetták kivételével) jók. „De az effajta munka 

agyakrobatika és csukló-virtuozitás.“ Ezek a munkák egy hevenyészett skicc alapján 

nagyszerű rajzok lettek. Ha a hozzávetőleg huszonöt kész munka helyett csak tízet kellett 

                                            
45

 Bastien és Bastienne: ld. I.N. 149.227 (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél.  
46

 OPPENHEIMER, Max (1885-1954) osztrák festőre céloz Divéky. 

 (Vö. https://bit.ly/2OlP5TD – letöltve: 2019. január 4.) 
47

 Hoffmann: ld. I.N. 149.256 (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2OlP5TD
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volna készítenie, a fennmaradó időt másra tudta volna fordítani. Karcok, litográfiák, fa- és 

linómetszetek nyüzsögnek színes tömegével a fejében. Így megy ez két éve, anélkül, hogy 

akár csak egy modellt is látott volna, vagy egy tanulmányt készíthetett volna. Az, hogy a 

munkái egyre jobbak lesznek, az a csodával határos. Jelenleg annyi grafikai ötlete van, 

hogy önmegtartóztatás kell ahhoz, hogy ne könnyelműen és gond nélkül egyszerűen 

hozzáálljon a munkához. Legnagyobb kívánsága, hogy fél, vagy háromnegyed évig 

gondtalanul dolgozhasson. Kifejti, hogyan gondolja ő ezt: kérdezi Roesslert, aki oly sok 

embert ismer, hogy létezik-e valaki, aki neki, a két szép szemére, pénzt, azaz két-három-

ezer koronát előlegezne, nem ajándékozna. Visszafizetné az utolsó fillérig, ha nem is 

egyszerre, de részletekben, és nem is rögtön, hanem egy év múlva elkezdve. Ezt jó 

lelkiismerettel ígérheti, mert sem neki, sem a feleségének nincs más igénye, mint 

nyugodtan dolgozni, hogy kiállításokra és publikációkhoz anyagot készíthessenek. Az 

illető természetesen mindenből rögtön kapna nyomatot. Tud-e valakiről Roessler, aki a 

szorgalmat és az őszinte törekvést támogatná, csupán azért, mert [Divékynek] megvan a 

tehetsége és a jóakarata. Hiszen Divéky jövőjének további alapjait Roessler a DK&D-ben 

[Deutsche Kunst und Dekoration
48

] megjelent publikációjával már megteremtette, ez hozta 

aztán az ex libris folyóiratot
49

 és az Arts & Decorationt.
50

 Roessler ígéretet tett Divékynek 

a Ges. für verviefältigende Kunstra
51

 és a Studiora
52

 is. Talán a Kunst
53

 is jön majd még. 

Az ideális mecénás biztos lehetne abban, hogy Divéky tesz valamit, hozzájárul művészi 

szempontból a sikerhez. Arra az esetre, ami nem kizárható, hogy ő a helyszínről eltávozna 

[meghalna], megköthetnék úgy az életbiztosítást, hogy az éppen folyamatban lévő 

munkákat a mecénás nevére iratná, így az Divéky esetleges hirtelen halála esetén semmit 

sem veszítene.  

 Összefoglalva: két–három-ezer koronát kérne, amit kb. három részletben à 1.000 

kapna, visszafizetés az átvétel után egy évvel folyamatosan részletekben (à 50– 60– 100?) 

korona. Valamennyi munkájáról kézzel nyomtatott, számozott, szignált nyomatot adna. 

Roessler őszinte véleményét kéri, hogy létezik-e ilyen ember? OPPENHEIMER
54

 példájára 
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 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
49

 Ex Libris folyóirat: Burkhard MEIER, Josef von Diveky. In: Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik, 

22(1912), 4. sz., p. 165-168. 
50

 Arts & Decoration: New York, Hewitt Publishing Corporation, 1910, November-1918, April [?] – nem 

találtunk a lapban Divékyről publikációt. 
51

 Gesellschaft für vervielfältigende Kunst: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
52

 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
53

 Kunst: Die Kunst für alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur. 1885-től 1944-ig a müncheni Buckmann 

Verlag kiadásában megjelent lapra gondolhatott Divéky. 
54

 OPPENHEIMER: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. Nem találtunk információt a 

Divéky által vágyott mecénásságra. 
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gondolja. És amennyiben igen, tudna-e Roessler egy jó szót szólni az érdekében? Ha nem, 

semmi nincs elvesztve, csak sok minden bizonytalan időre elhalasztva. Ez nem egy, 

kizárólag anyagi jellegű kérés a megélhetéshez szükséges kenyérért, hanem, hogy segítse 

azoknak az ötleteknek a megvalósítását, amelyeknek a hétköznapokban segítség nélkül el 

kell száradniuk. „Kérem, írja meg, hogy nem tartja-e esztelenségnek, és tartson meg 

barátságában, üdvözlettel feleségének is, Divéky.“  

 P.S. Elnézést kér az utóiratért. A leírtak közül egyet és mást nem talál egészen 

indokoltnak. Azt kérdezhetik, hogy mit is akar ő tulajdonképpen csinálni? Miért nem teszi 

meg, ha van neki miből élnie? A második kérdésre a válasza: mert a munkától a 

honorárium kézhezvételéig [egy bizonyos] idő telik el. Ez a várakozás elkerülhetetlen, 

aztán részletekben kapja meg a pénzt, így azonnal el is megy. Mire megjön [a pénz], már 

megvan a helye. Ha ötszáz márkát kap egyszerre, az már valami, de ha ötvenet vagy 

százat, az éppen csak a túléléshez elég. Beosztani nem tudja, mert nem tudni, mikor jön a 

következő.  

 „És most a »mi«?“ Elsőként a „történet a borral“, ami lassan megérik. Másodszor 

egy sor karc, Brüsszel, a város, 3 lap a Stadtplatzról, 2 öreg templom, és 1 szerfelett 

érdekes lap: a háttérben St. Gudule
55

, az előtérben kis, öreg, lebontás alatt álló házak, egy 

nagy daru munkában, öreg kultúra, modern technika. A litográfiák: az antwerpeni kikötő. 

Fa- és linóleum kompozíciók: virágok, gyümölcsök, állatok, és „tisztán ideális anyagok“. 

Látja mindezt maga előtt, de a pénz hiánya miatt megcsinálni nem tudja. Egy nagy karc 

tanulmányokkal együtt, szűken számolva is, egy hetet vesz igénybe. Ha közben nem 

kellene reklám-lapokat készítenie –  akkor sem, ha azok jók – egy negyedév alatt 15-20 

nagy lapot készíthetne. Gondoljon Roessler az anyagra! Majd közli Roesslerrel, hogy 

3.000-et sem mond, elég volna neki 1.000 [korona] is, azzal is ki volna segítve egy időre. 

Majd eszébe jut neki egy történet, egy BOSS
56

 nevű „nagyon brutálisan svájci“ festőről, 

akit egy berni oly módon támogatott, hogy 10.000 frcs-t kapott három évre, és ezért évi hat 

képre kötelezte el magát. A műveket a berni múzeumnak kellett átengednie, a mecánás már 

előre a múzeumnak ajándékozta a képeket. A támogatást nem kellett visszafizetnie, amit 

Divéky nem is akarna. „Ha Svájcban ilyen emberek léteznek?“ Divéky úgy látja, ha egy 
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 Szent Mihály és Szent Gudula-székesegyház Brüsszel egyik, talán a legöregebb székesegyháza, román 

alapokon álló gótikus építmény. (Vö. BÁRÁNY Attila, Adalékok Mohács emlékezetéhez a Habsburgok 

államaiban. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban. In: A magyar emlékezethelyek kutatásának 

elméleti és módszertani alapjai. Szerk. S. VARGA Pál, SZÁRAZ Orsolya, TAKÁCS Miklós, Debrecen, 

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2). p. 367-384. 
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 BOSS, Eduard (1873-1958) svájci festőről esik vélhetőleg szó.  

(Vö. https://bit.ly/2MkK7nC - letöltve: 2018. december 20.)  

https://bit.ly/2MkK7nC
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évig magának dolgozhatna, anyagilag örök időkre biztosítva volna. Megállapítja, hogy 

mennél többet ír errről az ötletéről, annál hevesebb a vágya, hogy egyszer szabadon 

dolgozhassék, és annál több gyümölcsöző ötlet merül fel benne. Úgy hiszi, így is előrébb 

léphet, de nem olyan mértékben, mintha kibontakozhatna, azt a területet ápolhatná, ahová a 

természetes adottsága vonzza. Nála ez a grafika, amit eddig tulajdonképpen csak 

amatőrként gyakorolhatott, és sosem, mint életcélt, annak ellenére, hogy mindig abba az 

irányba hajlott. Nem azért beszél folyton a pénzről, hogy „telesírja“ vele Roesslert, hanem, 

hogy megnevezze annak az okát, hogy tulajdonképpen miért nem dolgozik abba [grafika] 

az irányba.  

 „De most tényleg abbahagyom, mert különben már most unatkoztatom, és az káros 

volna. Az ismételt kéréssel, hogy ne vegye rossz néven a pimaszságomat. Divéky.“ 

 

 10. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.230 

 Kelt Brüsszel, 1912. október 31. – 3 lap, 11 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

 „Kedves Roessler úr, igen, hát egy ilyen írás-unicum vagyok, de az Ön levele valóban 

megszabadított egy, már mintegy kellemetlenné váló gondtól.“  kezdi levelét Divéky. 

Megtudjuk, hogy tartott Roessler ellenszenvétől, de Roessler levelével ez tisztázódott, és 

Divéky számára ez így kellemes. Magyarázatul tudatja, hogy akkor, amikor a látszólagos 

delíriumban megírta 18 oldalas levelét, akkor sem állt az éhhalál előtt. Anyagi helyzetében 

az egyetlen kellemetlenségnek azt találja, hogy minden megbízás elfogadására kényszerül. 

Ha például egy örömteli munkán dolgozik, és csengetnek, örül, hogy jön a pénzes postás, 

ehelyett DE PRAETERE
57

 futára hoz egy megbízást „lehetőleg holnapig“. „És itt nem lehet 

sligovicát kapni!“ Bár ebből aztán lesz pénze, de nem ezt akarta. Az volt a vágya, hogy 

elbújjon valahol egy évre, vagy fél évre, és csak dolgozzon, dolgozzon. De ez nem megy.  

 Roessler tanácsaiért sokkal hálásabb, mintha postán küldött volna neki egy 

mecénást. Így is mennie kell, és nem nézheti őt Roessler olyan embernek, akit egy ilyen 

apróság deprimál. Ha Svájcban, folytonos harcban a rendőrséggel, az adóhivatallal, 

végrehajtókkal, folyamatos pénztelenséggel, nem veszítette el a bátorságát, akkor most 

miért tenné? Így most Roessslernek ellenjavaslatot tesz.  

 Elsőként a karcokról: a brüsszeli és az antwerpeni sorozattól elállt, mert az a 

tapasztalata, hogy nem tud leüllni, és szép régi dolgokat „lemásolni“. Ha szeretettel 

csinálja, akkor valami más lesz belőle, és ez kár; ha szeretet nélkül csinálja, akkor rossz 
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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lesz, és ez még nagyobb kár. Tehát nem. Kompozíciókat fog csinálni, mert úgy tartja, 

tudnia kell a munkában komponálni. Még nem tudja mi lesz, még csak néhány borzongató, 

groteszk, de a továbbiakig még álombéli sejtelmei vannak. Először a Totentanzra gondolt. 

De nem. Aztán valami lírai dologra gondolt, de az sem. Hagynia kell érni. A második már 

valamivel tisztább, a címe „Pierrot Polichinell[e] Colombine, Amor und der Teufel. Eine 

gewöhnliche Geschichte
58

“ Roesslernek csak az összekötő-szöveget kell megírnia. Ártatlan 

történet, szép lehet. Tehát: 1.) Pierrot beleszeret C[olombine]be, Ámor rózsalánccal fonja 

őket körül, a háttérben odavezeti Pol[ichinelle]t, és megmutatja nekik az idillt. 2.) Pierrot 

megtévesztik az esküvői oltár előtt, mert az ördög végzi az esketést, akinek Pol[ichinelle] 

ministrál. Ámor győztesnek érzi magát, és ezért nem lát semmit. 3.) A házasságtörés. Az 

ördög a hazatérő Pierrotnak az ablakon keresztül megmutatja a szép kis meglepetést. Ámor 

sír. 4.) Pierrot magába roskadva ül és figyeli a két embert. Mindeközben az ördög megöli 

Ámort. 5.) Ámor sírján ül Polichinell[e] és Pierrot, kettejük között Colombine. Mindketten 

teszik neki a szépet, vagy még inkább körtáncot járnak Ámor sírja körül, amihez az ördög 

muzsikál. „Mit gondol a történetről?“ – kérdezi Divéky, aki úgy látja, hogy a drámai 

felépítés és a jelenetek összeválogatása jó és hálás is. Mérete 25×20. Tanácstalan, hogy 

karcoljon-e hozzá címlapot? Készítsen-e hozzá egy mapppát, vagy csak úgy nevezik ezt? 

Hogyan megy ez tovább? Készíttetnek általában néhány nyomatot, és „buzerálják“ vele a 

kiadókat, vagy saját költségen kinyomtatják száz-ezer példányban, és maguk 

gondoskodnak az eladásról? Neki a karctechnika legegyszerűbb alapelveiről sincs semmi 

fogalma. Azt találná a legjobbnak, ha egy kiadó megvenné tőle a lemezeket. „Van ilyen?“ 

– kérdezi Roesslert. Bár úgy látja, hogy feltételezhetően a saját kiadás hosszú távon 

jövedelmezőbb, de számára kedvesebb volna egy millió rögtön, mint ötszáz márka 

apránként. És mennyit lehet kérni? Számtalan kérdése van, amire Roesslertől várja a 

választ. Miközben mindezt leírta, megérett benne az elhatározás, hogy elsőként ezt a 

dolgot valósítsa meg. Tizennégy napig még a Scheffelt féle Münchhausennel
59

 kell 

foglalkoznia, aztán lesz némi pénze és ideje. Rögtön hozzálát, és december végére vagy 

január elejére garantálja az öt lapot. Aztán az álmáról mesél: a Morawe & Scheffelt
60

 egy 

további munkával kívánja megbízni, ez valószínűleg az Opitz
61

, továbbá írt neki Georg 

MÜLLER
62

, hogy „lázasan“ keres számára valamit. Ha márciusig készítene még egy 

mappát, és mindkettő számára találna kiadót, akkor abban a helyzetben volna, hogy 

                                            
58

 ´Pierrot Polichinell[e] Colombine, Amor és az ördög. Egy hétköznapi történet.`  
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 Münchhausen: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
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 Morawe & Scheffelt: berlini kiadó.  
61

 OPITZ: vélhetőleg Opitz, Martin (1597-1639) német költőnek, a barokk költészet-elmélet tudósának egyik 

munkájának kiadását tervezhették. Nem találtunk forrást arra vonatkozóan, hogy bármi is megjelent volna a 

kiadónál Opitztól.  
62

 MÜLLER, Georg (1877-1917) müncheni kiadó. (Vö. https://bit.ly/2JXFyy6 - letöltve: 2019. január 4.)  

https://bit.ly/2JXFyy6


XXIII 

megvalósíthatná régi vágyát: egy „képet“ szeretne festeni. „Nem festészetet csinálni, 

hanem egy óriási dekoratív dolgot; ahogy a fejemben van, 3×2 méter nagyságút.“ Hogy 

tulajdonképpen mit, azt nem tudja. Dekoratív pingálásról álmodik, valami mozgó káosz 

van a szeme előtt, amiből majd le kell bontania a lényeget, és lelket adnia a figuráknak. 

Életnagyságú figurák, tempera. Ha kézzelfogható lesz számára, táviratilag értesíti 

Roesslert. Érzi, hogy ez nem egy felnagyított illusztráció, hanem egy „szellemi termék“ 

lesz. Azt is tudja, hogy jó lesz, csak eszközök kellenek hozzá, hogy modelleket tarthasson, 

stb. Nem szándékozik festészetet űzni, és mivel nincs fala, vászonra festi. Vajon 

megfelelő-e ez? Számára ez egy kiút. És miért 2×3 méter? Mert szeretné magát 

kitombolni. Kéri Roesslert, segítse hozzá, támogassa, és adjon neki tanácsokat. Ígéri, ha 

Berlinből visszakapja a kiállítási munkáit, csupa divat-dolog, hat kivitelezett és négy terv, 

mindent lefényképeztet, és elküldi Roesslernek. Talán fel tudja valahol használni, azaz 

ismertetést írni róla. Decemberig készen lesz a bábszínházuk, ott sok fénykép lesz: 

színpad, hat bábu, két dekoráció, számos jelmez-tervrajz és díszletterv. Roessler 

véleményét kérdezi, hogy lehetne-e azt jól értékesíteni? Január elején elküldi barátjának az 

első mappát. Abban reménykedik, hogy LEVETUS
63

 kisasszony is „leereszkedik“ hozzá. 

Készen áll önmagát „poncoltatni és márkává válni“. Talán még jó is, hogy Roessler nem 

talált neki mecénást, mert kínozta a gondolat, hogy nem éppen az kölcsönzi-e a munkáinak 

a legtöbb báját, hogy fájdalomban születnek? Oskar (sic!) Wilde-ra gondol, aki nagy 

művész lehetett volna, ha küzdenie kellett volna, ám így – Divéky szerint – „egy (talán) 

zseniális dilettáns maradt. Mennyivel komolyabb és igazabb a »Ballada a fegyházról«! Ez 

úgy jó, ahogy van.“ Divéky kijelenti, hogy támogatás nélkül is, pusztán Roessler 

segítségével meg fogja valósítani az ötletetit. Számára ez fontosabb és értékesebb, mint a 

pénz. Ne gondoljon Roessler „arra a bizonyos savanyú szőlőre“, mikor Divéky a 

mecénásról így beszél. És azt a rőfnyi levelet, ami Roesslert talán a sligovica és a 

browning után nyúlni késztette, kéri nem roszabb néven venni, mint az elsőt. [Nem tudni, 

melyiket érti ezalatt Divéky]. Ő egy unikum, és ezen már nem lehet változtatni. Ezek nem 

üres bizonygatások és ígérgetések, majd meglátja Roessler. „És ha megint meglóg egy 

Klimt-ünnepről, kérem eresszen el egy írást, egyrészt, mert örülök neki, másrészt, mert az 

Ön levelei olajként hatnak a munkakedvem és terveim tüzére. Üdvözlettel a kigyógyított 

Divéky.“ 
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 LEVETUS, Amelia Sarah (1853-1938) angol-osztrák művészettörténész, újságíró, rendszeresen publikált a 

The Studio című, London; Paris; New York-ban megjelenő művészeti magazinban. 

 (Vö. https://bit.ly/2Ka4cu7 - letöltve: 2018. december 2.) 
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 11. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.210 

 Kelt Brüsszel, 1912. november 17. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta 

 

Roessler bocsánatát kéri a késői válaszért, de el kellett készítenie a Münchhausent,
64

 ami 

most ott fekszik becsomagolva, holnap feladja, és most van ideje arra, hogy kifejezze 

örömét, más szóval rajongását. Elsőként: várja a Pierrot-sorozat szövegét, mert örül, hogy 

együttműködhet Roesslerrel, aki épp úgy szereti  a „fehér embert“,
65

 mint ő. „Hogyan 

gondolja Ön most a történetet, mint könyvet?“ – kérdezi Roesslert. „Méret, vessző, érték, 

hány karc, stb.?“ Annak ellenére, hogy még nem tudja elképzelni, milyen is lesz a dolog, 

meggyőződése, hogy jó lesz. Másodikként: PPCA & T
66

 – önálló figuraként gondola-e rá 

Roessler? Abban az esetben nagyobb méretűnek kellene lennie, majdnem úgy, ahogy 

eredetileg mondta Divéky. Örül, hogy az ötlet tetszik Roesslernek, sőt valami új dologra is 

lelkesítette, mert egy könyv, az több, mint egy mappa – véli Divéky. És ha mindketten 

ennyire rajonganak a dologért, akkor az olyan jó és szép lesz, hogy „valamennyi kiadó 

nemcsak a saját, de a mi öszes ujjunkat is lenyalhatja.“ Pierrotnak sok barátja van, így már 

előre nagy az érdeklődés iránta, ami minden résztvevő számára előnyös. Pazarnak találja 

Roessler Nibelung-paródia
67

 ötletét is. Úgy gondolja, igazi ékszert kellene belőle csinálni: 

a szedés, a rajzok, az iniciálék, a papír, a borító, sőt a méret – duodécre
68

 gondol – 

tekintetében, minden különlegesség-kedvelőt lázba akar hozni. Kéri Roesslert, hogy 

gyorsan kezdje el, mert neki olyan nagy a lelkesedése, hogy a lapokat a szöveg olvasása 

után egy hónappal Roessler rendelkezésére tudja majd bocsájtani. Ha a második munkára 

is egy hónapot számol, akkor január végére vagy február elejére teljesen készen lehetnek 

vele, úgyhogy már jövő tavasszal hozzáfoghatnak a nagy munkához. A munka menetét a 

következőképpen gondolja: Roessler elküldi Divékynek a szöveget, aki elolvassa, és 

rögtön válaszol Roesslernek, hogy mit tud, és mit akar azzal kezdeni – azaz ajánlatot tesz. 

Erre Roessler ellenajánlatot tesz, és ha megegyeztek, kezdődhet a munka. Csináltat néhány 

próbanyomatot és elküldi a lemezeket Roesslernek. Kérdezi Roesslert, hogy van-e már 

kilátásban vagy gondolatban „egy jóindulatú vagy hajlandó kiadó úr”? Széljegyzetként 

kérdezi: várhat-e ezért a munkáért „egy egyenes és függőleges honoráriumot”, 

                                            
64

 Münchhausen: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
65

 ´Fehér ember`, azaz Pierrot, a fehér bohóc. 
66

 PPCA & T: ld. I.N 149.230 jelzetű levéltári (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. A rövidítés a szereplők 

nevének kezdőbetűiből ered: P[ierrot] P[olichinelle] C[olombine] A[mor] & T[eufel, azaz az ördög], a 

műfaj tipikus figurái. 
67

 Nibelung-paródia: feltehetőleg nem valósult meg, ugyanis további információkhoz nem jutottunk. 
68

 Duodéc: tizenkettedrét (nyomdai), kisalakú könyv. 
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természetesen a kiadótól, vagy a dolog „propaganda“
69

 és luxus címen fut? Ami csak a 

megvalósítás teljességében jelent különbséget, mert akkor nem „főmunkaként“ és 

életcélként, hanem csak mellesleg csinálhatná. Fontos ez, mert kezdettől fogva így kell 

beosztani az idejét. Tudatja, hogy az imént kapta a „Verein für Exlibriskunst Berlin“-től az 

értesítést, hogy a következő füzetben jelenik meg a róla szóló cikk
70

. SCHMAL[E]
71

 is 

értesítette, hogy a NWT
72

-ben „a Heinéről“ egy tárcát ír majd, és ezek a dolgok a tervezett 

munkákra nézve csak előnyösek lehetnek. Egy szívességet kér Roesslertől: lépjen hatszor-

hétszer ROSENBAUM
73

 Sigmund tyúkszemére, („remélhetőleg sok van neki“), a Brentano 

miatt, mert semmilyen választ nem kap tőle. Szeretné, ha még idén, és nem öt év múlva 

jelenne meg, amikor talán már egészen másképpen dolgozik. Schaffsteinnél
74

 megjelenik 

egy kis Münchhausen, amit a márciusban megjelenő munkához előtanulmányként 

készített. Mindez hozzájárulhatna az „Odol“ rendszerhez. Kilátásban van valami 

Scheffelttől,
75

 OPITZ,
76

 talán fametszetekkel. Georg Müller is keres valamit számára. 

Reméli, hogy mindezzel néhány év alatt annyira előre jut, illetve annyi tartaléka lesz, hogy 

módja lesz elsősorban rézkarccal foglalkozni. A festészet vágyként néha felmerült benne, 

de már maga mögött hagyta – mert nem volt ez más, mint Sascha SCHNEIDER
77

 Nibelung-

harca. Búcsúzóul kéri Roesslert, küldje mielőbb a szövegeket, hogy mihamarabb 

hozzáfoghasson, a színház-könyvecskéket (5 darab) nyomtatványként küldi. 

 

 12. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.192 

 Kelt Brüsszel, 1912. november 22. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Kéréssel fordul Roesslerhez: pénzre van szüksége. Mint leírja, 1912. december 15-én volna 

a bábszínház első előadása, és nincs pénze az anyagok beszerzésére. Az előadást többször 

elhalasztották már, most viszont kitűzték az időpontot, a terem ki van bérelve, mindent 

előkészítették, csak ő nem kész a dologra, nincs pénze. Kéri, segítse ki Roessler, legfeljebb 

                                            
69

 Propaganda: Divéky leveleiben ezt a kifejezést használja. Ma a „reklám“ szót használnánk erre a 

tevékenységre. 
70

 MEIER, Burkhard, Josef von Diveky. In: Ex Libris. Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik. 

22(1912), 4. sz., p. 165-168. 
71

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
72

 NWT, a Neues Wiener Tagblatt rövidítése. 
73

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
74

 Schaffstein Verlag Köln. 1894-ben alakult Schafstein & Co néven, 1973-ig működött a kiadó. Számos 

névváltozáson esett át működése ideje alatt. (Vö. https://bit.ly/2K8nhNd - letöltve: 2018. szeptember 24.) 
75

 Scheffelt: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
76

 OPITZ: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
77

 SCHNEIDER, Sascha (1870-1927), német festő, szobrász (Vö. STARCK, Christiane, Sascha Schneider: ein 

Künstler des deutschen Symbolismus. Marburg, Tectum, 2016) 

https://bit.ly/2K8nhNd
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egy hétre 150 koronára vagy ugyanannyi frankra volna szüksége. A kölcsönre van 

fedezete, november 4-én leadta a Münchausen
78

 kéziratát Scheffeltnek,
79

 de Divéky úgy 

gondolja, Scheffelt vagy beteg vagy elutazott, mert még mindig nem kapott tőle pénzt. 

Arra is hivatkozik, hogy DE PRAETERE
80

 nem érhető el, valahol Németországban 

„nyüzsög“. Emlékezteti Roesslert, hogy vagy megírta neki, vagy kölni találkozásukkor 

említette, hogy egy új párizsi divatfolyóirat
81

 felkérte, hogy dolgozzon számukra. A 

lapszám remek lett, és most végleg kinevezték munkatársnak, de pillanatnyilag nem képes 

nekik dolgozni, mert számára csak a bábszínház létezik. Esengve kéri Roesslert, hogy 

segítse ki, „[…] ez ne legyen előleg az együttműködésünk üdvösségére, hanem csak egy 

kisegítés, amíg De Praetere visszatér. Ebből a szempontból nem érdemlem meg, hogy a 

művészek közé számítsak, mert egyrészt nem szívesen pumpolok, másrészt visszaadom.[…] 

És hogy a szerénytelenségemet csúcsra pörgessem, sürgönyben kérem.“ 

 Ígéri, hogy néhány nap múlva, hosszabb levéllel jelentkezik, most túlságosan nagy 

a ránehezedő nyomás. Az utolsó mondat: „Mit csinál Pierrot?“ 

 

 13. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.193 

 Kelt Brüsszel, 1912. november 26. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Kéri Roesselt, azonnal semmisítse meg a legutóbbi [1912. november 22.] levelét, a bajba 

jutott ember zavarodottsága diktálta azt. Ismét leírja a már korábban közölteket, hogy mi 

az oka pénztelenségének, és miért volna égető szüksége anyagi támogatásra.  

 Megtudjuk, hogy Berlinben semmit sem adott el, felteszi a kérdést, hogy talán a 

WW
82

 érdeklődne egyes darabok iránt? Felajánlja, hogy küld Roesslernek néhány 

fényképet. Talán WÄRNDORFERt
83

 is érdekli – reméli. Beszámol arról a párizsi divatlapról, 
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 Münchhausen: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
79

 Scheffelt: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
80

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
81

 Az említett párizsi divatlap a Gazettes du Bon Ton : art, modes et chronique, Paris: Lévy [1912-1925] ; 

Berlin: Cassirer [1913-1914]. 
82

 A Wiener Werkstätte rövidítése. 
83

 WÄRNDORFER, August (1865-1940) nagyiparosról van szó, csaknem teljes biztonsággal állítható. Testvére, 

WÄRNDORFER, Fritz (1868-1939), bécsi gyáriparos, mecénás, gyűjtő. Fritz Wärndorfer anyagi 

támogatásával alapították 1903-ban a Wiener Werkstättet, kereskedelmi igazgatói tisztségben 

tevékenykedett az egyesületben. 1913-ban cége csődöt jelentett, családjával Amerikába emigrált. Ebben az 

évben a Wiener Werkstätte is csődbe ment volna, ha nem sietnek segítségére mások, mint Otto Primavesi 

(1868-1926) nagyiparos vagy Moritz Gallia (1858-1918) ügyvéd. A két testvér a XX. század első felének 

jelentős bécsi műgyűjtői voltak.  

 (Vö. https://bit.ly/2OoKG2B, és https://bit.ly/31aCZyz - letöltve 2019. január 20.) 

https://bit.ly/2OoKG2B
https://bit.ly/31aCZyz
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amelyiknek két rajzot készített. A lap a Gazette du Bon Ton.
84

 Divéky szerint egészen más, 

mint ahogyan az ember a franciáktól várná, sikkes, roppant előkelő és nagyon elegáns – 

úgy ítéli meg, számára ez előrelépés.  

 A bábszínházat sokkal jobbnak találja, mint a müncheni [bábszínház] volt. A ruhák 

fel- és levehetőek, csak elsőrendű anyagokból készülnek, sok hímzés, gyöngy, stb., nagyon 

finom előállításban. Valamennyi díszlet térhatású, nem festett, hanem fából, szövetből és 

egyéb anyagokból készített. 

 Pierrot után érdeklődik: él még? Mit csinál? Mi lesz belőle? Nagyon kiváncsi rá, és 

örülne, ha miharabb hozzáfoghatna a munkához. Reméli, hogy az utolsó levele nem 

riasztotta el Roesslert az együttműködéstől, számára ez tragikus volna. Kéri, írjon neki 

kimerítően Pierrotról. „Égek a kíváncsiságtól, maradok az Ön öreg Divékyje.“ 

 

 14. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.194 

 Kelt Brüsszel, 1912. december 1. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

 „Ne ijedjen meg, már megint írok“ – kezdi levelét, majd megismétli a bábszínházról már 

korábban írtakat: jobb lesz, mint a müncheni, igényesek a ruhák és a díszlet. A 

programukról ír, 1.) Bastien & Bastienne,
85

 2.) La servante padrona
86

, utána 

MAETERLINCK Beatrix 
87

című művét, és azt követően Anatole FRANCE
88

 egyik új [meg 

nem nevezett] darabját tervezte bemutatni. Azt a kérdést teszi fel, hogy volna-e 

Roesslernek kedve a (közös barátunknak nevezett) Pierrot sorozathoz egy kis finom, 

vidám, legföljebb négy figurás bábjátékocskát költeni? Úgy gondolja, hogy ő és igazgatója, 

Louis PIÉRARD
89

, aki nagyszerű író, együtt lefordítanák. Örülne, ha azután megkapnák a 

fordítási és bemutatási jogokat is: „A sorozat egy nagyszerű darabbal gazdagodna, és Ön 

nekem óriási örömöt szerezne, mert én vagyok a színház egyetlen koncesszióval rendelkező 

berendezője.“ 

 Megtudjuk, hogy éppen az utoló fejek formázásával foglalkozik, és azért ő, mert 

egyrészt szívesen csinálja, másrészt mert senki más nem tudja ezt jól csinálni. Valaki fából 
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 Gazette du Bon Ton – Párizsban 1912 és 1925 között megjelenő Lucien Vogel alapította divatmagazin.  

(Vö. https://bit.ly/2LKsrm3 - letöltve: 2018. november 4.) 
85

 Bastien és Bastienne: ld. I.N. 149.227 (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
86

 La servante padrona: PERGOLESI, Giovanni Battista (1710-1736) műve, opera buffa.  

  (Vö. https://bit.ly/32WMAe0  –  letöltve: 2019. május 15.)  
87

 MAETERLINCK, Maurice: ld I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél.  
88

 FRANCE, Anatole (1844-1924), francia író, költő. (Vö. https://bit.ly/314qO6m  –  letöltve: 2018. október 7.)  
89

 PIÉRARD, Louis Firmin Joseph (1886-1951), belga író, újságíró.  

  (Vö. https://bit.ly/2JZ3PUf - letöltve: 2018. október 7.)  

https://bit.ly/2LKsrm3
https://bit.ly/32WMAe0
https://bit.ly/314qO6m
https://bit.ly/2JZ3PUf
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durván kifaragja a figurát, majd maga Divéky készre faragja. A bábuk ruháit Divékyné 

készíti – „[…] egyszóval minden gőzerővel készül, és 21-én
90

 a meghívott közönség és a 

sajtó előtt visszavonhatatlanul megtörténik az első előadás.“ 

 Biztosítja Roesslert afelől, hogy megkapja az előadásról készült fényképeket, de 

kéri azokat gyorsan és alaposan felhasználni. Tervei szerint 1914-ben a Werkbund 

kiállításon
91

, 1913-ban Gentben, 1915-ben talán Párizsban a nemzetközin sikerül 

bemutatniuk a darabokat. Ám mint kiderül, még nincsenek készen az előadással, az 

énekesek nem tudják a szerepüket, így az első időkben Divéky és Dè Praetere adják elő a 

darabokat. Végtelenül sok munka – írja – de abban bízik, hogy hamarosan készen lesznek, 

és aztán teljes egészében rendelkezésre áll Pierrot számára. Várva várja a szövegét, és 

búcsúzóul kéri Roesslert, gondolja meg a bábjáték ügyét, amire gyors és igenlő választ 

remél. 

 

 15. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.195 

 Kelt Brüsszel, 1912. december 11. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky Roesslert tudatja afelől, hogy a színház a feladatok befejezése felé közeledik. Úgy 

látják, mégsem vádorszínházat, hanem egy állandó színházat hoznak létre, és az ehhez 

szükséges gazdag, tartalmas repertoár kidolgozásán igyekeznek. Roesslert ismét egy 

bábjáték megírására biztatja, és felveti, mi volna, ha a PPCA & T-talakítaná azzá? Divéky 

szerint ez kiadható lenne könyvformában, rézkarcokkal, francia fordításban, és színházban 

is bemutatható volna. Divéky szerint ugyanezt meg lehetne tenni egy másik bábjátékkal is. 

 Az aktuálisan készülő darabot valami egészen finomnak, és előkelőnek találja, és 

ismét biztosítja Roesslert afelől, hogy a fényképeken látja majd azt. Mindeközben várja 

Rosslertől a szöveget, és aggódik, hogy talán meggondolta magát barátja, így ismét 

megerősítí, hogy a pénz kölcsönzésére irányuló korábbi kérése nem erre irányult, annak 

ellenére, hogy az 1.000 frank kintlevősége mellett pénztelen, bár DE PRAETERE
92

 

időközben lassacskán előre kifizette a tiszteletdíját, így „továbbmegy a verkli“.  Tudja, 

hogy a színházzal nem lehet pénzt keresni, reméli, hogy a készülő előadás kiadásait az 
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 Az 1912. november 22-én kelt levelében arról értesítette Roesslert, hogy december 15-ére van kibérelve a 

terem és meghirdetve az előadás. 
91

 Werkbundausstellung: 1914. május 15-én nyitották a Köln városa által rendelkezésre bocsátott 350.000 m² 

területen, Köln öt millió aranymárka támogatásával a kiállítást, amelyet az 1. világháború kitörése miatt idő 

előtt, 1914. augusztus 8-án bezártak.  

 (Vö. https://bit.ly/2SJHAo6 – letöltve: 2018. október 7.) 
92

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2SJHAo6


XXIX 

anyagköltségeken túl 200 frankból megússza. Ismét elmondja, hogy a bábuk faragásának 

finom munkáját ő készíti, mert nincs ember, aki ezt jól csinálná. Mellesleg örömöt is jelent 

számára, és megtanult valamit, amit korábban soha nem csinált, fát faragni. A mechanikus 

drótos munkáját is ő végzi, így nagyon sok teendője van. Mókásnak találja, hogy az 

előadáson a színház igazgatósága és ő játszik majd, mert az énekesek nem merik még 

vállalni a fellépést. 

 Ígéretet tesz Roesslernek, hogy az első előadás után kiadósan tájékoztatja majd az 

eseményről, és ismételten kéri, legalább egy lapot írjon Roessler arról, mit gondol Pierrot 

úrról?  

 

 16. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.231 

 Kelt Brüsszel, 1913. január 10. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Közli Roesslerrel, hogy „beteges tevékenységi kényszerben” szenved, szeretné Pierrot-t 

mielőbb életre kelteni. Nem, mintha tétlenkedne, Jul[ius] HOFFMANN,
93

 Stuttgart számára 

„dekoratív mintaképeket” ráz ki az ujjából, egyrészt, mert Hoffmann rajong a munkáiért, 

másrészt, mert nyűgös már számára albérlőként élni, elhozatja a dolgait Zürichből, újakat 

is vásárol, és berendezkedik Brüsszelben. Ezzel magyarázza azt is, hogy megpróbálta 

Roesslert „megpumpolni”, amit meglátása szerint Roessler helyesen ismert fel, és rendben 

is van ez így. Közli az új címét, ahol a jövő hónaptól lesz elérhető: Brüssel (Uccle) Rue 

Stanley 58
I.re ètage

 . Mint írja, egy bájos lakás, manzárd, három szoba. Szeretné elkezdeni 

Pierrot-t, amihez egy kényelmes helyiségre van szüksége. Megtudjuk, hogy a bábszínház 

működik már, nagy sikerrel debütáltak, az egész sajtó nagyon lelkes volt. Már a harmadik 

napon minden ki volt árusítva, kezdetben ötször játszották. De nincs pénzük, így a 

továbbiakban sz[ombaton] és vasárnap játszanak, vagy ha meghívást kapnak, ahol aztán 

nem kell az anyagiakról gondoskodniuk. Már hat meghívásuk van, az elsőt másnap 

teljesítik, az azt követőt [január] 25– 26-án Gentben, mert a színházuk szállítható. Terveik 

szerint a következő télen állandóvá válnak. Ígéri Roesslernek, hogy hamarosan kap majd 

fényképeket, de előbb még számos új kezet kell csináltatnia, mert a mostaniak egy részét a 

sietségben a szobrászuk elrontotta. Szerinte a „mi játszunk” helyes kifejezés, mert DE 

PRAETERE
94

 és Divéky, valamint egy kisasszony vezeti a babákat, ami „szörnyű 

mulatságos és mókás”. De úgy látja, ehhez némi bohém vérnek kell lenni az ereikben, ami 
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 HOFFMANN: ld. I.N. 149.256 (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
94

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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náluk így is van, mert számos embert ismer, aki szabadszelleműsége ellenére sem adná 

magát bábjátékra. Van abban valami költői, a saját készítésű babákat saját kezűleg vezetni, 

játszatni, beszéltetni. És a babák mindent meg is tudnak tenni. Divékyné szerint egyenesen 

nagyszerű, amilyen szépen járnak a babák, igazi lépéseket tesznek. Divéky úgy találja, 

nagyszerűen eltalálta az arányokat is, a hatás minden távolságból jó. A nézők egy méternél 

is magasabbnak tartják őket, miközben csak 60 cm magasak. Röviden: nagyon meg van 

elégedve a teljesítményükkel. Örül, hogy másnap a Colas-t
95

 játszhatja. Mint írja, az ember 

egyenesen megszereti a babáját, és csaknem féltékeny lesz, ha más veszi a kezébe – és De 

Praetere is így van ezzel. De most valami újat szeretne csinálni, pl.Pierrot-t. Leírja, hogy 

nem mappát, hanem egyes lapokat szeretne most karcolni, de nem tudja, el lehet-e adni 

ilyesmit – mert szüksége van legalább a reményre, hogy valami bevételt is jelent a 

munkája. Szeretné, ha Roessler a neki korábban feltett kérdésekre is válaszolna. Búcsúzóul 

így ír: „[…] elképzelem Magát, ahogy az öröm izzadtságát törli a homlokáról, hogy ezt a 

négy, sűrűn teleírt oldalt nem követi további tizenhat. De itt tényleg vége van. Kellemes 

húsvéti ünnepeket kíván az Ön öreg dezertálója.”
96

 

 

 17. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.232 

 Kelt Brüsszel, 1913. január 24. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Ne ijedjen meg – kéri Rosslert – semmi oka rá! Legalább annyira ok nélküli, mint Roessler 

„sötét hallgatásának mélysége”. Az elmúlt évből csak egy kétsoros életjele van 

Roesslertől. De valami más: költözőben van. Elhozatta a bútorait Zürichből, bérelt egy 

lakást és beköltözőben van, február 1-jétől azt a címet kéri használni: Brüssel (Uccle) Rue 

Stanley 58
I.re èt. 

A költözés előtt kétnapos venégjátékot kell teljesíteniük Gentben, ugyanis a 

színház jól működik, van iránta némi érdeklődés. Újdonság: tárgyalásban áll a genti 

szocialistákkal, akik egy hatalmas pártházat építettek maguknak, és a kávéházukat kellene 

nagy képekkel De Coster Ulenspiegeléből kidíszíteni. Gyönyörű feladat, nincsenek 

konkurensek, tehát jók a kilátásai, hogy elnyerje a munkát. Anyagilag sokat ugyan nem 

hoz, de mégiscsak 2– 3.000 [?]. Irdatlanul nagy munkának látja, kb. 30 méter fal, vászonon 

kell lennie, temperával fest, síkszerűek és igen dekoratívek lesznek – véli. Ha elnyeri a 

munkát, akkor legalább egy hónapig csak kompozíciókat rajzol majd, csupa egyes, 
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 Colas: nem sikerült kikutatni, milyen darabról vagy szerzőről eshet itt szó. 
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 Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az Ön öreg dezertálója. - nem a fordító tévedése, Divéky valóban kellemes 

húsvéti ünnepeket kívánt január 10-én. 
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nagyobb lapot. Mindeközben reméli, hogy a Roesslerrel közös Pierrot-juk megvalósul, 

mert a „lepedőkön” legföljebb délután 3– 4 óráig tud dolgozni, és a változatosság kedvéért 

is szívesen piszmogna valami kis méretű munkán. De Pierrot amúgy is kiváltképp érdekli. 

Kéri Roesslert, írjon már végre neki, mert mindig 2–3 dolgon kell egyidejűleg töprengenie, 

„annyi damokleszi kardnak kell a fejem fölött lennie, hogy egyet mindig az orromra 

kapjak, bárhova is nézek.” És írjon, kéri ismét Roesslert, mert különben megpukkad, és 

aztán vége minden kunsztnak, óvja meg ettől! – „üdvözli D.“ 

 

 18. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.233 

 Kelt Uccle, 1913. február 4. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky örömmel vette, hogy Roessler ismét írt neki, örömöt szerzett a harminckét tézise, 

mert már attól tartott, hogy Roesslert elvitte egy akkut alkoholmérgezés. Már neki sem 

ízlett a bor, mert minden kortynál Roessler szellemét vélte látni, amint intően a poharába 

köp. „A kő tehát le van gördítve a lelkemről, és sietek, mint látja, hogy értesítsem Önt 

erről. Ürítem poharam!“ Elmondja, hogy most minden bábujukat magjavítják, aztán 

lefényképezik, a díszleteket, a színpadi képeket, a színházat is. Megkérdezi Roesslert, 

vajon akarna-e PUHONNY
97

 egy állandó művészt, vagy segítségére volna-e, ha valaki, 

mondjuk ő, így távolról csinálna neki valamit? Most már elég nagy tapasztalata van a 

bábok területén. A saját színházát soha nem károsítaná egy együttműködéssel, mert az ő 

tevékenységük Brüsszel, illetve Belgium, valamint Franciaország területére korlátozódik.  

A legnagyobb nehézséget mindig a bábuk elkészítése jelenti. A művész megtervezi a 

bábukat, megformázza a kezeket és a fejeket. Aztán elkészítik fából a bábut, összeállítják, 

majd jönnek a ruhák, a különböző kellékek, a díszletek, stb., a parókák, esetleg hímzések, 

röviden száz emberhez kell fordulni, aztán kell még valaki, aki a mechanizmust, a drótokat 

is eligazítja. Divéky most úgyszólván mindent ismer, ami ehhez tartozik, ezért a babákat és 

az egész felszerelést is teljes egészében elkészíthetné. Aztán már csak játszani kellene 

velük. Sokan mondták neki, akik látták a münchenieket
98

 játszani, hogy az ő bábuik 

mozgathatósága és mozdulataik finomságát illetően sokkal tökéletesebbek. Divéky 
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 PUHONNY, Ivo (1876-1940), német grafikus, bábjátékos. 1911-ben Baden-Badenben megalapította – a 

müncheni Josef Leonhard Schmid mintájára - a Künstler-Marionettentheatert. 

 (Vö. https://bit.ly/2LKHmMT –  letöltve: 2018. október 7.) 
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 Münchner Marionettentheater: 1858-ban Josef Leonhard SCHMID (1822-1912) („Papa Schmid“) 

alapította. Franz Graf von Pocci 45 darabot írt a színháznak. Divéky levelének keletkezésekor a legendás 

Papa Schmid lánya, Babette Klinger-Schmid vezette a színházat a számukra 1900-ban épített épületben – 

napjainkban is itt működik a színház. (Vö. https://bit.ly/2ygxSQS - letöltve: 2018. október 7.) 
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mechanizmusa különösen szépen teszi lehetővé, hogy egészen pici lépéseket tudjanak 

tenni, így náluk nem fordulhat elő, hogy a bábukat bejövet és kimenet „húzzák“. A kezelés 

egyszerűségének bizonyítására mondja el, hogy első alkalommal próba nélkül játszottak, és 

fényes sikert arattak. Itt [Belgium] a terep sokkal nehezebb, mint Németországban, mert 

nagyon kevés megértésre találnak. Nem lehetne-e ezért P[uhonny]vel, ha a dolog olyan jól 

működik, egyszer valamit csinálni? Divéky nagyon szeretne, ha lehetőség adódik, ezen a 

területen Németország számára is tenni valamit. „Ez rögtön alkalom is volna az ismert izzó 

tűk segítségével Magát arra rábírni, hogy elvigyük Pierrot-t is? (Vajon ez egy vesztegetési 

próbálkozás?)“  

 Érdeklődik Roesslertől, hogyan állnak a dolgok a Pan Pressével
99

? Tegyék pénzzé 

a kész könyvecskéket, vagy csak egy kész példányt? Eladják-e vele a lemezeket is? Vagy 

előbb nyomtassanak vele mindent készre, beköttetni, aztán az egész „vagont“ eladni? 

„Hogyan kell azt csinálni, hogy à la Oppenheimer az ember egy stósz japán kartont 

valakinek a nyakába varrjon?“ Divéky is fel tudna most 2.000 MK-t használni. Most már 

át is költözött, és a felesége hálás köszönetét küldi azért a védelemért, amelyet Roesslertől 

élvez, és szerinte igaza van Roesslernek. Divéky is álmatlanságtól szenved, mert minden 

előadást meg kell locsolni, és többször játszottak. De emellett visszaküldi a tárcát, aminek 

nagyon örült, mert ő is így gondolkodik, ámbár tulajdonképpen ő is „szelíd“. Végezetül 

teljesen igazat ad GRÜNWALDnak
100

, és üdvözletét küldi. 58, Rue Stanley, Uccle chez 

Bruxelles 

 

 19. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.229 

 Kelt Uccle, 1913. február 8. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Kéri Roesslert, ne ijedjen meg, csak azt a tárcát küldi, amit a múltkor elfelejtett. Továbbá 

bejelenti, hogy nagyszerű ötlete támadt: karcolni fog. Lehet, hogy Roessler ezt nem veszi 

majd komolyan tőle, hiszen már többször ígérte, de ő ilyen, saját magának kell az 

elhatározásra jutnia. Rögtön elkezdi, két-három lapot, mégpedig kompozíciókat. „Tisztelt 

Fiatal Titánok Felfedezője, kérem szedje össze minden erejét, hogy a.) ne nevessen, b.) ne 

haragudjon.“ Roesslertől érdeklődik, hogyan is kezd az ember ahhoz, hogy egy művészeti 
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 Pan Presse: 1908 és 1921 között Berlinben működő, Paul CASSIRER tulajdonában lévő nyomdai 

vállalkozás, amelyet az angol William MORRIS által alapított Kelmscott Press mintájára szép könyvek 

nyomtatására hoztak létre. (Vö. CASPERS, Eva: Paul Cassirer und die Pan-Presse : ein Beitrag zur 

deutschen Buchillustration und Graphik im 20. Jahrhundert. Berlin : De Gruyter, 1989., 200 p.) 
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 GRÜNWALD: nem sikerült azonosítani a személyt. 
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nagykereskedővel üzletet kössön „(à la Oppenh[eimer])“
101

 az összekent japán kartonokat 

illetően? Tudna-e számára neveket, címeket tanácsolni, segítene-e neki, közvetítene-e? 

Pillanatnyi helyzetére visszatérve: a genti ügy [a pártház falának kifestése] hamarosan 

beérik, és ehhez némi pénzre van szüksége, ezért szívesen elkészítené még ebben a 

hónapban a karcokat, 25×35 cm-es egyes lapok. Számára ugyanis – eltekintve az 

ötletektől, amelyektől meg kell szabadulnia, azaz el kell készítenie a képeket – csupán 

arról van szó, hogy néhány száz márka forgótőkéhez kell jutnia, hogy nyugodtan 

dolgozhasson majd a faliképeken, amelyek némi költséggel járnak majd. Divéky bízik 

abban, hogy Roessler megérti ezt, és kéri, segítsen neki. Tehát az ötletek: az első lap a 

színházzal foglalkozna. Divéky leírása szerint: „Egy bábszínházat látni, világítás a színpad 

mögött. A helyiség mennyezetén az ördögöt látjuk, ahogy buzgón rángatja a drótokat. A 

bábu készül a kis Ámort, aki színpadon elaludt, alattomosan meggyilkolni. A színpad előtt 

néhány muzsikus, akik anélkül, hogy odanéznének, dühösen játszanak.“ A második lap 

derűs és bájos. Kocsmai asztalnál iszogat két ember, a nap a fa árnyékát a falra vetíti, 

Fortuna a golyóján állva a bőségszaruból türelmesen töltögeti a bort a poharukba. 

[Lábjegyzet: Bacchus isten ott ül, és koccint velük]. Egy pici Ámor és egy kis ördögöcske 

tartja egyensúlyban a golyót. A harmadik lap: álarcosok vonulnak egy hosszú hídon át. 

Viharos felhőfoszlányok szállnak az égen. Lent a szurdokban láthatatlanul Halál mester 

azon dolgozik, hogy tönkretegye a híd faszerkezetét. Körülötte ül és kuporog egy sereg 

leírhatatlan alak, akik az összeomlásra várnak, miközben az álarcos menet gondtalanul 

továbbvonul. Divéky jónak tartja az ötleteket, de kérdezi Roesslert, hogy szerinte nem sok-

e a filozófiából? Nem kellene-e kevésbé irodalminak lennie? Vagy inkább verseket 

csinálni belőle, mert akkor inkább hagyja. Egyáltalán, mi a véleménye? Tudna-e egy kis 

áttekentést adni neki a műkereskedők és gyűjtők szociológiájáról? Csak vásárolnak és 

gyűjtenek, mert rézbe van vakarva, vagy egy művészeti álláspontról indulnak ki? Vagy 

mindannyian a nevet vásárolják meg, vagy a műalkotást?  

 Kéri Roesslert, hogy ne méltatlankodjék, hogy ennyit kérdez, hiszen ő még soha 

nem gyűjtött, még bélyeget sem. Egyenlőre felvázolja a dolgokat, aztán a jövőhéten elkezd 

vakarni, amennyiben esélyesnek látja [a munkát]. „Legyen üdvözölve az Ön kezdő 

rézvakarója által.“ 
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 OPPENHEIMER: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19) levél. 
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 20. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.260 

 Kelt Uccle, 1913. február 15. – 2 lap, 4 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

„Kedves Szent Sebestyén Úr!” – szólítja meg Roesslert Divéky. „Már megint! Gondolja. 

Igen, de nem gondol arra, hogy ha egyszer »a mester levelezését« kiadják, akkor annak 

legalább hat kötetet kell kitennie?” Úgy gondolja, nem kell annyira önzőnek lennie 

Roesslernek, az utókorról is gondoskodni kell. Ezen kívül – úgy találja Divéky –  Roessler 

mélységesen megsértette a Repetierschreibfederét (´töltőtollát`) és a legbensőbbjét is a 

4 & 6 ponttal. Roessler dongalábúnak nevezte [olvashatatlan!]-t. Ám mivel Divékynek 

éppen nincs ideje hosszú dorgatóriumot írni, rövid közleményre szorítkozik, miszerint 

Roessler a jövőhét csütörtökén az első karc birtokába kerül. Ma készre vakarva, holnap 

maratva, hétfőn próbanyomva, kedden elküldve, egy–két [darab] Roesslernek, valamint 

egy, az egyik Divékynek megadott címre. Hogy melyikre, azt még ki kell sakkoznia. Aztán 

rögtön nekifog a második lapnak, ami talán még jobb lesz. Amennyiben félig-meddig 

sikeres lesz, nekilódul egy hatlapos ciklusnak. Még nem tudja, mi lesz az, de valami 

halovány elképzelése van már. Aztán a korábban már ajánlott Hoffmann-parafrázisokat
102

 

készíti el. A munka annyi örömöt jelent számára, és annyira érdekli, hogy legszívesebben 

teljes egészében a karcnak szentelné az életét. Reméli, hogy Roessler és a Jóisten 

segítségével ez annyit hoz majd számára, hogy ennél maradhat. Leírja, hogy mindig is az 

volt az „ideálja“, hogy karcolni tudjon. Miért nem csinálta korábban? Úgy gondolja, mert 

„buci“ volt; de nem is baj, mert szerinte egy bizonyos érettség kell hozzá. És sosem volt 

pénze hozzá. Most összeszedte magát, és egycsapásra majdnem 100 frcs-t [frankot] adott 

ki anyagra, annak a veszélynek kitéve, hogy egyszer-csak pénztelen lesz. De neki ez 

mindegy, megkísérelheti, mert a feleségét nem zavarja, ha hosszabb ideig kevesebbet 

főzünk.  

 És hogy visszatérjen az említett „buci“-ra, el kell mondania, hogy korábban 

többször kiverte a veríték a félelmtől, „ha bevett néhány rongyot“. Arra gondolt, mi lesz, 

ha elfogy?  Ma már legfeljebb arra gondol, hogy csalánba nem üt a ménkű – amit, szerinte, 

szerencsés lelkületnek szoktak nevezni. Sok kurázsit kapott. „Kérem, fedezzen csak fel 

engem időben!“ – úgy gondolja Divéky, akkor már minden meglesz. Roesslertől azt kéri, 

csak akkor válaszoljon neki, amikor a lapot csodálkozó szeme elé tartja, és alig tudja majd 
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 Hoffmann-parafrázisok: feltehetőleg nem készültek el, mert nem jutottunk ezzel kapcsolatos további 

információkhoz. 
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felfogni, hogy ez valóban egy J. v. D. [Josef von Divéky] karc. Divéky úgy hiszi, 

technikailag nemsokára a csúcson lesz, és szüzsében sem szenved hiányt. Az ígért lap, a 

Halál, aki lerombolja a hidat, 24×30 [cm]. A következő a Színház lesz, egy nagyszerű 

előgyakorlat a Pierrot-hoz – aminek már nagyon örül.  

 „Mondja, kedves Szent Sebestyén“, szólítja meg Divéky Roesslert, és kérdezi, 

ismeri-e a szép bécsi mondákat, a Buxbaum mestert, a Basilisket, a Stockimeisent? Valaha 

fába akarta ezeket metszeni, mi volna, ha ezekből úgy hat lapot karcolna? Létezik-e bécsi 

kiadó, aki ilyesmivel foglalkozik? Megszerezné-e Roessler Divéky számára az ehhez 

szükséges anyagot, mint pl. könyveket, fényképes dokumentumokat (Stephansdom, 

Basiliskenhaus, Spinnerin am Kreuz, Stockimeisen, stb.)? Roessler szerint volna-e 

lehetőség, kilátás ilyesmire? Mi volna, ha készítene két lapot és egy bécsi kiadónak 6-8-as 

szériát ajánlanának? Dekoratív kompozíciók a rézvakarás technikájával – talán volna 

érdeklődés ezek iránt Bécsben. Ha az első három karccal [az első a Halál] képes volna 500 

MK-t [márkát] kicsiholni, akkor megvolna a dolog, mert nem kellene máshol keresnie és 

ezzel időt veszítenie.  

 „Higgyen bennem!“ – kéri Roesslert. Bármennyire is vonzza a kilátásba helyezett 

bankszámla, és a Rotspornkeller [borozó], biztosan nem akar ezzel meggazdagodni, csak a 

lehetőséget szeretné magának „kicsiholni“, hogy itt [Brüsszel] tovább dolgozhasson. 

Örömöt szerez neki, és technikailag érdekli, hisz mindig az volt a célja, hogy azt 

csinálhassa, ami örömöt szerez számára, ha csak annyit hoz is, amiből szerényen, de meg 

lehet élni. Sosem törekedett arra, hogy sokat keressen, mint ahogy ahhoz sincs tehetsége, 

hogy kipréselje a kiadókból az „utolsó arany sóhajt“. Mindig beleszámítja a munkában 

lelt örömöt is. Úgy véli, elég gyakorlatias ahhoz, hogy el ne süllyedjen éppen.  

 És zárójelben kéri Roesslert, bocsássa meg neki az őszinteséget, de ma szombat 

van, és a felesége kidobta, mert takarít. „Tehát én most karcoló leszek! Szent Sebestyén 

tekints le rám!“- írja Divéky. Kéri Roesslert, ne hagyja elkedvetleníteni magát az ő sok 

levele által, ki kell locsognia magát ma és mindig. Olyan nyűhetetlennek, vagy még 

elnyűhetetlenebbnek tartja magát, mint az orrszarvú bőre. Kéri, ne pazarolja el Roessler a 

tanácsait, úgyis kierőszakolja ő azt, épp úgy, mint a művészséget, vagy a sikert. 

Amennyivel több a sikere, annyival őszintébben és intenzívebben dolgozik majd. Ígéri, 

hogy Roessler nem vall vele szégyent. Most megvan a munkához szükséges nyugalma, egy 

csendes lakás, egy kellemes műhely, hitel borra és cigarettára, „mi kell neked több 

szívem“? Kérdezi Roesslert, mit gondol, kezdjen el már az összes címre írni ezzel a 

karccal? Vagy egy kiadónak? Majd közli Roesslerrel, hogy az elküldött lapokat kéri 
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természetesen becses tulajdonának tekinteni, és ha nem tetszenek, tegye ki a budiba. Tehát 

csütörtökön a postás átnyújtja neki örömtől ragyogó arccal (a tizes [bankó] miatt 

természetesen) az ajánlott küldeményt, és addig is tartsa meg őt jó emlékezetében, mint az 

ő öreg rézvakaró Divékyjét. 

 

 21. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.196 

 Kelt Uccle, 1913. február 24. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Sajnálatát fejezi ki, hogy adott szavát nem tudta betartani, aminek oka, hogy az első lapot 

teljesen elrontotta. Leírása szerint egy jó karc volt, de a rézkarc (´Radierung`) 

hagyományos fogalma annyira belegyökerezett, hogy valóban egy radírozást készített, 

amiben aztán nem látszik a pupa, így meg kell ismételnie. Ha elkészült, mindkettőt elküldi 

Roesslernek, márciusban már mindhárom lap készen lesz, ebből kettőt ígér Roesslernek.  

LARISCHT
103

 megkéri, ajánlja be LEISCHING
104

 udvari tanácsoshoz, talán kiválaszt néhány 

lenyomatot, így annyi pénzhez juthatna, hogy őszig egy vagy két mappát el tudna 

készíteni. Ha jók az ötletek, akkor ezek annyi pénzt hozhatnának, hogy abból néhány 

hónapig meg tudna élni, és csak a rézkarccal foglalkozhatna. Pillanatnyilag nagyon érdekli 

a technika, szívesen vásárolna majd egy kis kézinyomtatót, hogy maga készíthesse a 

próbanyomatokat. Régen vágyik arra, hogy kézműves módon sokszorosítson, megítélése 

szerint ez inkább a rézkarc, mint a fametszés technikáját kívánja. Később a fametszettel is 

foglalkozna, de inkább a luxus, a változatosság kedvéért. „Röviden: immár teljes 

egészében a grafikának szeretném szentelni magamat.“ 

 

 22. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.261 

Kelt Uccle, 1913. március 7. – 1 lap, 2 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

 „Ébredj Árrruló!” – kezdi levelét Divéky. „Mert ez a lap  * ez a lap. Mert ez ugyanis nem 

így van” – írja a grafikus. Megtudjuk: 1.) Másnap fényképezik a bábuit, a színházat, stb. 

Most a szükséges javítás csak új drótozásból áll, hosszas keresgélés után talált egy 

elnyűhetetlen, de eléggé hajlékony drótot. 2.) Felesége kézimunkáit is lefényképezik. 3.)  

Az említett karc második kiadása már készül, 4–5 nap múlva készen lesz, korrigálja az első 
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 LARISCH, Rudolf, von (1856-1934), tipográfus, betűtervező, grafikai tervező, 1910-től 1920-ig a bécsi 

Kunstgewerbeschule tanára. (Vö. https://bit.ly/2MvxGpl - letöltve: 2018. július 4.) 
104

 LEISCHING, Eduard (1858-1938), művészettörténész, 1909 és 1925 között az Österreichisches Museum für 

Kunst und Industrie igazgatója. (Vö. https://bit.ly/2MiTgwS - letöltve: 2018. július 4.) 

https://bit.ly/2MvxGpl
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kiadást is, és mindkettőt elküldi majd összehasonlításra Roesslernek. Divéky szerint a 

karcoló munkája nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Az embernek nincs pénze, 

gyorsan csinálnia kell valamit. Példaként leírja, hogy ma kapott 200 MK-t [márkát], így 

elhozatja a vámhivatalból a bútorait, 250 MK-ba kerül. Ehhez kölcsön kell kérnie 50 MK-t. 

És ez így megy tovább, így a karcok sajnos aránylag lassan fejlődhetnek. De akarja, és 

akkor ennek mennie kell, bár pillanatnyilag nagyon bizonytalan abban, hogy miből szerzi 

be a következő lemezeket? De majdcsak lesz valahogyan – írja. Nagy kéréssel fordul 

Roesslerhez: írna-e egy igen bő cikket a [báb]színházról? Felajánlja, hogy szívesen küld 

neki erre vonatkozó újságkivágásokat, az illusztráláshoz képeket: 1.) proszcénium, azaz az 

egész színház, 2.) jelenetek a Bastien & Bastienne-ből,
105

 3.) La servante maîtresse-ből,
106

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a bábuk és számos jelmezterv-rajz, tehát kb. 15 dolog. Kéri 

Roesslert, kérdezzen, és akkor a fényképekkel együtt a tájékoztatást is elküldi. Nemcsak 

neki, a színház ügyének az elképzelhető legnagyobb szívességet tenné, és támogatná a 

gondolatot, ha bőségesen írna róla. Erre a télre széles repertoárt szeretnének összeállítani, 

és lehetőleg egy állandó helyiséget bérelni. Hat előadásról tárgyalnak egy párizsi 

színházzal, de ez még messze nem elég ahhoz, hogy fedezze a deficitet (3.000 frcs). Azt 

reméli, ha Roessler írna egy cikket, annak segítségével sikerülne meghívást kapniuk 1914-

re Kölnbe (Werkbundausstellung). Divéky szerint jobban játszanak, mint a müncheniek. 

Kéri Roesslert, hogy írja meg [a cikket], hogy az első karcot azonnal felkínálhassa a Ges. f. 

Verv. [Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst
107

] számára. Protekciót akar kérni azonnal 

LARISCHTÓL
108

 és LEISCHINGTŐL,
109

 hogyan kellene azt csinálnia? Vagy egy műkereskedőt 

buzeráljak vele? – kérdezi. Kéri Roesslert, csak egy lapon írja meg neki, Leisching vagy 

műkereskedő? Tudatja Roesslerrel, hogy PUHONNY
110

 írt, érdeklődik, hogy mennyibe is 

kerül
111

? Kiváncsi arra, nyit-e egy bábu-gyárat? Elköszönésül egy kis türelmet és a lapot 

kéri Roesslertől, „amúgy szívélyes üdvözletét küldi az Ön öreg Divékyje”. 

* „A felháborodás kifejezése” [Divéky] 
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 Bastien és Bastienne: ld. I.N. 149.227 (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
106

 La servante maîtresse (´Az úrhatnám szolgáló`), PERGOLESI vígoperája.  

 (Vö. https://bit.ly/32YXEqI – letöltve: 2018. november 20.) 
107

 Gesellschaft für vervielfältigende Kunst: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
108

 LARISCH, Rudolf: ld. I.N. 149.196 jelzetű (Uccle, 1913. február 24.) levél. 
109

 LEISCHING, Eduard: ld. I.N. 149.196 jelzetű (Uccle, 1913. február 24.) levél.  
110

 PUHONNY: ld. I.N. 149.233 jelzetű (Uccle, 1913. február 4.) levél. 
111

 Feltételezhetően Puhonny bábut akart vásárolni Divékytől. 

https://bit.ly/32YXEqI
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 23. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.181 

 Kelt Uccle, 1913. március 22. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Kéri Roesslert, ne csodálkozzék az ígéretein, mert ezúttal nem nehéz betartania, csak 

türelem kell hozzá. Egy karc már nyolc napja teljesen kész, de nincs pénze kinyomtattatni. 

Mellesleg pár lapot kell készítenie HOFFMANN
112

 számára. Egy igazi mappán dolgozik már, 

öt lapból fog állni. Kérdezi Roesslert, hogy tudna-e egy jó címet hozzá? 1.) Egy majdnem 

meztelen táncosnő, álomszerűen, elragadóan táncol egy virágkoszorú közepén, amibe 

füstölőtálak vannak belefonva. Az előtérben egy kobra ágaskodik. 2.) Japán nő, bolondos, 

pillangókkal mókás táncot táncol, kapkod a pillangók után. 3.) Salome féle nőszemély 

szenvedélyesen érzéki táncot táncol rózsákkal koszorúzott, levágott férfifej körül. 4.) 

Néger nő ékszerekkel fantasztikusan díszítve táncol egy hatalmas óriáskígyó gyűrűi között. 

5.) Végezetül: három-négy női személy fekszik a földön, az ördög muzsikál, és egy 

csontváz kedvenc groteszk táncát lejti. Az első lap rajzban teljesen kész, a második 

skiccben eléggé előrehaladott állapotban, a többi skiccelve van. Pillanatnyilag nincs pénze 

lemezre, és nincs, kitől el tudná lopni, így elkészíti most az összes rajzot. Roessler 

véleményét kérdezi, hogy lehetne-e két nyomat és további három rajzban mellékelt lap 

alapján egy kiadóval tárgyalni, vagy csak akkor, ha minden készen van, és nyomatokat 

lehet bemutatni? A Brücke (´Híd`) lemezen nyomtatásra készen áll. Divéky szerint két 

lehetőség van: 1.) elküldi az első nyomatot LARISCH
113

-LEISCHING
114

 – Ges. f. verf. 

Kunst
115

 számára, valószínűleg sokáig tarthat, amíg ebből pénz lesz, vagy 2.) elküldi a 

Brücke egy nyomatát és a mappa öt rajzát egy kiadónak, vagy c.) elküldi a Brücke 

nyomatát, az első két lapot kinyomtatva és hármat rajzban [nem derül ki kinek?]. Az első 

nyomatot egy hét múlva megkapja Divéky, ha Hoffmann fizetett. Azt ajánlja Roesslernek, 

tekintse őt nyugodtan a művészet hősének és mártírjának, mert az utóbbi időben egészen 

nyomorúságosan ment neki. Nagyon elégedett magával, hogy ennek ellenére nem hagyta 

abba [a munkát], hanem éppen ellenkezőleg, olyan becsülettel dolgozik, mint még soha – 

ami néha elég nehéz volt. Kéri Roesslert, ne haragudjék amiatt, hogy annyi tisztán anyagi 

természetű kérdést tesz fel neki, ugyanis nagyon szüksége volna pénzre, ha csak annyi is, 

hogy a mappát elkészíthesse. Attól tart, hogy mint ismeretlen mester, még egy szóló lapot 
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 HOFFMANN: ld. I.N. 149.256 (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
113

 LARISCH, Rudolf: ld. I.N. 149.196 jelzetű (Uccle, 1913. február 24.) levél. 
114

 LEISCHING, Eduard: ld. I.N. 149.196 jelzetű (Uccle, 1913. február 24.) levél. 
115

 Ges. f. verf. Kunst [Gesellschaft für vervielvältigende Kunst]: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 

szeptember 11.) levél. 
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sem tud eladni, pedig ha a Brückét el tudná adni, meg volna mente a Tänze-mappa 

(´Táncok-mappa`), és talán egy további is, amiről még semmi közelebbit nem tud 

mondani, mert még ő sincs teljesen tisztában vele. Kéri Roesslert, válaszoljon neki gyorsan 

és bőven, mert olyan sok örömöt jelent számára ez a dolog, hogy szeretne a továbbiakban 

is így dolgozni. Ennek csak egy akadálya van, a pénzhiány. Arra kéri Roesslert, hogy adjon 

neki tanácsot abban, hogy hogyan, és milyen módon próbálja meg az első lapot pénzzé 

tenni, mennyit lehet kérni, ki, hol, mikor, stb. „Szerencse még, hogy minden disznóság 

mellett a humorom nem tört meg.“ Elköszönésül üdvözletét küldi, boldog húsvétot, 

pünkösdöt és új évet kíván, és kéri Roesslert, mielőbb írjon neki. 

 

 24. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.180 

 Kelt Uccle, 1913. május 5. – 3 lap, 12 beírt oldal, kézírás, tinta, ceruza 

 

„Kedves Rössler Úr, hát az igaz, már rég nem írtam, de gondolja meg, 25 cts [cent]!” – 

kezdi levelét Divéky. Ezért egy csomó dolgot lehet vásárolni, amik még táplálóbbak is, 

kölcsön kért 20 centet, 5 még volt neki, itt van tehát az „immaginációm buborék-

képződménye” – ahogy Divéky szerint Roessler az ő szellemes levélstílusát nevezi. 

1.) („több buborék van, ezért számozom őket” – írja) 1.) nincs pénze, nincsenek lemezei; 

viszont megérkeznek a szülei, ami számára négy hét gondtalan munkát jelent, mert az apja 

kölcsön ad lemezekre – erről hall majd még Roessler. 2.) csomagoló – szenny – és más 

papíron 7 azaz hét karcolat rajza kész, amit Roessler nemsokára látni fog. A „Brücke”-ből 

egy ötlapos mappát készített, ami miatt E. RICHTERrel
116

 Drezdában tárgyalásban van. 

Arnold & Gurlitt
117

 simán visszautasította. Richter bizományba akarja venni, de Divéky a 

példányszám harmadát rá akarta sózni – mire Richter azt válaszolta, hogy előbb látni, aztán 

vásárolni. Divéky szerint Richter - óvatosan kifejezve - nem idegenkedik a gondolattól. A 

második a „Tänze” mappa, három lap, ha ezek elkészültek, HELLERnek
118

 akarja felkínálni. 

Talán ezt is bizományba, egy részét fix számlára. Talán mindkettőt Hellernek küldi el, mert 

neki jobb volna mindez Bécsben, mint Drezdában. A Gesell. f. v. K.
119

 számára külön akar 
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 E. RICHTER: minden bizonnyal a Kunstsalon Emil Richter-re utal Divéky, amelyet 1848-ban Emil Richter 

alapított, 1930-ban gazdasági és politikai okok miatt bezárt.  

 (Vö. https://mo.ma/2K0TzuQ - letöltve: 2018. október 7.) 
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 Arnold & Gurlitt: nem tudjuk, hogy a számos német Gurlitt vezetéknevű műkereskedő közül melyikről 

van szó. 
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 HELLER, Hugo (1870-1923) magyar származású, székesfehérvári születésű bécsi könyvkereskedőről és 

könyvkiadóról esik szó.  

 (Vö. FUCHS, Sabine, Hugo Heller […], eine Monographie. Diplomarbeit. Universität Wien, 2004) 
119

 Gesellschaft für vervielfältigende Kunst: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 11.) levél. 

https://mo.ma/2K0TzuQ
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valamit készíteni, mert ők csak egyes lapokat vásárolnak. Természetesen mindenből küld 

Roesslernek – ígéri – és reméli, hogy ebben a hónapban apja segítségével mindezt el tudja 

készíteni. További terveiről nem beszél, mert amíg nincs pénz a zsebében, azt úgysem 

tudja megvalósítani.  

 És ha már a pénzről beszélnek: ilyen nyomorúságosan még soha nem ment 

Divékynek, mint az elmúlt két hónapban. A (meggyőződéses) vegetarizmus állapotának 

nevezi. A legvastagabb élelem, amit élveztek, az hitel volt, amit meglehetősen nagy 

mennyiségben fogyasztottak. Divéky lassan már tiszteli magát, hogy ilyen körülmények 

között is képes volt dolgozni. Egyenesen versenyezni tud az itteni derékbőséggel, ami 

korábban nem volt életcélja, de dicséretre méltónak találja. Ezért örömmel hallja, hogy 

Roesslernek sincs pénze, és épp így örül annak is, hogy Roessler humora ezt nem 

szenvedte meg. Divéky viszont még alkohollal sem tudta konzerválni, mint ahogy 

véleménye szerint Roessler ezt még mindig teszi. Divéky élénkebb levélváltásra biztatja 

Roesslert. Azt kérdezi barátjától, hogy szerénytelen dolog volna-e őt arra kérni, hogy 

beszéljen Hellerrel az érdekében? „Talán már az R-er-i
120

 tekintélyével inkább elérné az 

elfogadást, mint én.“ Divéky szerint az ismeretlen mestereknek nem igazán magas az áruk, 

és a Kasi[mir]
121

-val nem tud versenyezni, mert ő (Divéky a legjobb forrásból tudja) 

fényképek után dolgozik, de Divéky az előrehaladott technika ellenére sem tudja az 

agytekervényeit lefényképezni és a lapra átmásolni, következésképpen ilyen árakat elérni. 

Ha valaki neki annak az ötödét fizetné, amit [Kasimir] kap, akkor a világ legboldogabb 

embere lenne. Divéky kéri Roesslert, írjon mielőbb, hogy Hellernek elküldje-e [a mappát], 

vagy az kilátástalan?  

 Tájékoztatásként rövid leírást ad a mappákról: 1.) „Ein Lebenstanz“ (´Élettánc`),  

„5 Blätter der Freude“ (´Az öröm öt lapja`)  

 a.) Szakadék szélén egy hatalmas fa. Azon egy óriási tapló, amin egy vidám 

társaság iszik, énekel, ujjong, stb. A Halál verejtékes, csupasz koponyával igyekszik az 

egyetlen gyökeret egy rókafarkú fűrésszel elvágni, amit egy mókuska nagy érdeklődéssel 

figyel.  

 b.) Egy pompás hajó, régi típus, mint egy „Straatvader“, az orrát Fortuna díszíti, 

duzzadó vitorlával szeli a habokat, rajta vidám, dévaj, tomboló társaság, férfiak és nők, 

akik a Halál egészségére isznak. Az [a Halál] egy törékeny ladikon, maga mellett kaszával 

jön feléjük, de talán elhalad mellettük.  
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 R-er: Arthur Roessler egyik, gyakran használt szignója. 
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 KASIMIR, Luigi (1881-1961) osztrák rézmetsző. (Vö. https://bit.ly/2SJtdQT letöltve: 2019. január 5.) 

https://bit.ly/2SJtdQT
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 c.) „Die Brücke“ (´A híd`).  

 d.) Egy tornyon egy szűk bejárat, amelyik egy erős falat zár le. A Halál egy hulla-

halmon őrként áll előtte. Tolongó embersereg közeledik, élén egy meztelen dalia, aki egy 

hatalmas lökéssel férehajítja az őrt. A háttérben a fal mögött egy meredek dombon Fortuna 

kis temploma.  

 e.) Fortuna óriási képe, a hódolására érkező emberek tömege fölé emelkedik. A 

Halál a felvonulásban az Ég mögött vonul. Mindez természetesen gazdagon díszítve, 

minden figurának jelentése van, miközben tömegként hat. Igen sok mellékötlet, ami az 

egészet feldobja.  

 A 2. mappa – 3 lap.  

 a.) Táncosnő, enyhe indiai beütéssel, egy virágkoszorú közepén különös tekergéssel 

misztikus táncot jár. Füstölőtál, stb.  

 b.) Kicsi, törékeny asszonyka, kissé japano–kínai, groteszk ugrásokkal három 

pillangó után szökdécsel, elkapásra kész ernyővel.  

 c.) egyfajta Salome három kandeláber között, amelyeket egy–egy férfifej tart, 

perverz mozdulatokkal táncol, miközben egy további fejet az ajkaihoz présel. Divéky 

szerint sok ötlet nincs benne, de sok rajz, vonal, kompozíció, stb. Talán még egy kevés 

stílus is.  

 A következőket garantálja írásban Divéky Roesslernek: (semmi igéret, semmi 

Münchhausen, stb.) ebben a hónapban (május) elkészül az első mappa. Ha ezt félig-meddig 

pénzre tudja váltani, további három hónap alatt legalább tizenöt karccal rendelkezhet 

[Roessler] akár publikációhoz, akár máshoz. „Mert én töltve vagyok ötletekkel, és 

sorozatra állítva, mint egy Browning.“ – írja Divéky. Mennél többet kap, annál többet tud 

csinálni – mondja magáról a grafikus.  

 Elnézést kér Roesslertől a ceruza miatt, de mint írja, a toll halálos döfést szenvedett. 

A bábukat és a felesége dolgait lefényképezteti majd, ha lesz pénze. A felesége a 

közeljövőben [Divéky] szüleivel Bécsbe utazik, és Roesslert és feleségét meglátogatja 

majd. Megtudjuk, hogy a színház pénzhiány miatt pillanatnyilag stagnál, tehát itt semmi 

újdonság. Divéky Münchhausenje megjelent Scheffeltnél,
122

 szerinte egész helyes. És most, 

hat hónap semmi után, Schaffsteintől
123

 kilátásban van egy megbízás, ami nem hoz sokat a 

konyhára, de mégiscsak valami. „Mi van a páváskodó ROSENBAUMmal?
124

 A fickó a 
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 Scheffelt: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
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 Schaffstein: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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dolgokat csak csak antikvitásként, hagyatékként jelenteti meg?“ – kérdezi Divéky 

Roesslert. Kéri Roesslert, lépjen a nevében erősen a hasára, és értesítse őt, hogy hatott-e?  

 Majd az Österr[eichischer] Werkbund-ról
125

 írja, hogy az szép és jó, de mit 

keressen ő ott, talán csak azért, hogy 1914-ben a panoptikumban
126

 mutogassa magát? 

Hogy kiállíttassa magát? Úgy látja, ha ők nem kérik fel, akkor ez nem fog megvalósulni. 

Roesslert ismét publikációk írására buzdítja, és kérdezi, elég volna-e, ha júniusban kapná 

meg a színház- és divatfotókat, és augusztusban kb. 10–12 karcot? Eddig hozzávetőleg 120 

illusztrációja létezik, ehhez jön még a Münchhausen. Lipcsében voltak kiállítva, 

valamennyi jó nyomat, ha Roessler kívánja, szívesen a rendelkezésére bocsátja. 

Rosenb[aum]tól talán, Morawétől biztosan kaphatna eredetiket is Roessler. Tehát a színház 

és divat menne júniusig, karcok augusztusig. SCHMAL[E]
127

 Rosenbaumtól nem kapott 

semmit, BRUCKMANN
128

 nem akarta [kiadni] a Heinét,
129

 mert színes. Ajánlja Roesslernek, 

hogy talán megpendíthetné őt valahol, például a Studioban,
130

 mint a legnagyobb osztrák 

illusztrátort. Ezek után Bruckmann a grafikust, mint színházi hőst és a divat emberét 

tarthatná a tisztelt közönség elé, hogy a szezon csattanóját, Roessler a rézkarcokról írt 

publikációját a DK & Doc. (sic!)-ban
131

 méltóan előkészítse, és Divéky nevét ezzel 

híressebbé tegye, mint a Maggi kockát. Szerinte ez egy olyan haditerv, amit érdemes volna 

a meggondolni. A Studiot pedig nem zavarhatná, hogy néhány rossz illusztrációja 

megjelent már a DK & D-ben.  

 Most röviden összefoglalja mindazt, amire Roesslertől választ vár:  

 1.) Hellernek az egyes és kettes mappát, vagy az egyes, vagy a kettes mappát 

küldje, vagy egyáltalán semmit?  

 2.) Van-e kilátása még ebben az évszázadban a “pávának”, hogy ROSENBAUM
132

, a 

csibész, kiadói tevékenységének világát megláthassa?  

                                            
125

 Österreichischer Werkbund: a német Deutscher Werskbund mintájára 1912-ben alapították. Az alapító 

tagok között találjuk többek között Josef Hoffmannt is. Első alkalommal 1914-ben a kölni Werkbundaus-

stellung alkalmával léptek a nyilvánosság elé. (Vö. https://bit.ly/2ylooDW - letöltve: 2018. november 20.) 
126

 Az 1914-es kölni Werkbundausstellungra célozhat Divéky. 
127

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
128

 Bruckmann kiadó: Majna-Frankfurtban 1858-ban Friedrich Bruckmann Verlag Kunst- und Wissenschaft 

(´Művészet- és tudományos kiadó`) néven alapította kiadóját, 1861 óta szerepel a kiadó nevében a alapító, 

Bruckmann neve. 1863-ban átköltözött Münchenbe a mindmáig ott működő, saját nyomdával rendelkező, 

igényes művészeti és kultúrtörténeti kiadványairól ismert kiadó.  

 (Vö. https://bit.ly/2SMeW64 - letöltve: 2018.október 4.) 
129

 Heine: ld. I.N. 149 257 jelzetű (Brüsszel, 1912. május 8.) levél. 
130

 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
131

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
132

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2ylooDW
https://bit.ly/2SMeW64
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 3.) Lehetségesnek tartja-e Roessler egy kis kampányt elereszteni: Studio – 

Bruckman – KOCH?
133

 Elküldje-e Roesslernek az említett 120 nyomatot, már jelezték 

Lipcséből, hogy visszaküldték, bármelyik nap megérkezhet.  

 4.) Mit tanácsol neki Roessler a Werkbunddal kapcsolatban?  

Várja a tisztelt ellenajánlatokat is. Kéri, hogy gyorsan válaszoljon, látja Roessler, hogy ő is 

így tett, mivel rögtön a 25 cent [postaköltség] birtokába került. Holnap megpumpolja az 

apját, és azonnal elkezd karcolni, a rajzok az e.) pontig készen vannak, még a passzerek is. 

Egy rézkarc, a Híd teljesen. Írjon tehát Roessler gyorsan és bőségesen, üdvözlet 

Divékynétől is, aki Roessler leveleit, mint az egyetlen elérhető szórakozási lehetőséget, 

olyan szívesen olvassa. „Az Ön tehát mégis rézkarcolója D-J” 

 

 25. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.179 

 Kelt Uccle, 1913. május 17. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves R-er Úr!” - szólítja meg barátját - és közli, hogy mellékeli az első három lap 

nyers nyomatát, amelyek csaknem készen vannak, csupán apró változtatásokat kell 

végeznie a sziklában, a vitorlán és a fametszésben, és akkor már készen vannak. Kéréssel 

fordul Roesslerhez: kapcsolatban áll a drezdai E. RICHTERrel,
134

 aki szerinte úgy handlizik, 

mint két zsidó, egyidejűleg Elsner & Sp[iekermann]
135

-nak Cölnbe, H. T. Beyernek
136

 

Lipcsébe küldött lapokat, darabonként 800 MK-át kér, ami szerinte nincs eltúlozva, de 

Divéky elégedett volna az összeggel. Az a kérése Roesslerhez, hogy Bécsben Hellert,
137

 

vagy valaki mást meg tudna-e győzni afelől, hogy lapokat vegyen át tőle? Ha Roessler ezt 

megtenné, akkor Divéky szerint Roessler „merőleges mentőhorog, illetve angyal“ volna. 

Divéky szerint a dolgok nem annyira rosszak, bár még nem az, amit a karcok terén 

szeretne elérni, és kéri barátja őszinte véleményét is. A hátralévő két lap csak a 

jövőhónapra lesz kész, mert Schaffstein
138

 – dícsérendő módon – két kis megbízással 

megszakította a munkáját. Mellékelve küldi a „Tänze“ sorozat első két lapjának rajzát is. 

A három karc még nyers nyomat, mert majd dolgozik még rajta, de már látható a szándék, 

                                            
133

 KOCH, Alexander (1860–1939), udvari tanácsos (´Hofrat`), a Deutsche Kunst und Dekoration című 

folyóirat alapítója, kiadója. (Vö. https://bit.ly/337f1pE - letöltve: 2019. március 20.) 
134

 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
135

 Elsner & Spiekermann, 1908-1918 között Kölnben működő, modern grafikával foglalkozó műkereskedés. 

(Vö. https://bit.ly/312QNLf - letöltve 2018. október 7.) 
136

 H. T. Beyer: nem kizárható, hogy Divéky helytelenül írta le a nevet – nem sikerült azonosítani a személyt 

vagy intézményt. 
137

 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél.  
138

 Schaffstein: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 

https://bit.ly/337f1pE
https://bit.ly/312QNLf
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és javarészt a kivitelezés is. Divéky megsúgja Roesslernek, hogy a lapokat bármilyen 

elfogadható áron, a gulden x-től felfelé, odaadja. Mint mondja, még Kasimir-árakra
139

 sem 

tart igényt („róka, savanyú szőlő“ – jegyzi meg), csak arra vágyik, hogy egyszer két 

hónapig nyugodtan tudjon dolgozni anélkül, hogy folyton a kifizetendő dolgokra, vagy „a 

kortársak hasonló munkaserkentő találmányaira“ kelljen gondolnia. Tehát, ha Heller, 

vagy valaki más érdeklődne, 3 lapot rögtön tudna küldeni, és szívesen adná. A többit 2-3 

hét múlva. Majd ezt követi a tánc-sorozat, és egy nagyobb lap a Ges. f. v. K.
140

 számára. 

Divéky szerint jó volna, ha az első dolog [az éppen elküldésre kerülő három metszet 

megjelentetése, vagy eladása] addigra már elindult volna. És akkor – ígéri – „úgy karcolok, 

hogy forró lesz a réz, sőt fehéren izzik, és szikrát hány [a lap]“. Garantálja, hogy havonta 

három lapot elkészít, és az már mindegy, hogy el is adja-e azokat. Csak Roesslernek 

dolgozik majd, hogy lehetővé tegyen egy publikációt. Elköszönésül ismét kéri Roesslert, 

hogy járjon közbe az ügyében, válaszoljon neki, és írja meg a véleményét.  

 

 26. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.324 

 Kelt Uccle, 1913. június 9. – 1 lap, 2 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

Divéky mentegi magát, hogy csak ma válaszol Roessler utolsó levelére, de azt gondolta, 

hogy Roessler elutazott, és úgysem érné el a válasz. Leírja, hogy szívesebben használta 

volna munkára ezt az időt, de szerencsétlenségére ma DE PRAETERE,
141

 leendő 

igazgatójához menet zürichi építészekkel, köztük HALLERREL,
142

 futott össze, akik annyi 

vörösbort töltöttek bele, hogy ma csak levelezni, de dolgozni nem tud. Megtudjuk, hogy 

egyedül van, mert a szülei, a felesége és a lánya a múlt szerdán reggel 5:45-kor teljesen 

elhagyták. „Apropos feleség: végre sikerült a rendőrségnek.” Közli Roesslerrel, hogy a 

dezertálása következtében bekövetkezett számos nehézségre sikerült megoldást találni, és 

héfőn, e hó másodikán belga törvények szerint véglegesen összeházasodtak.
143

 Felesége 

megörvendezteti majd Roesslert, felkeresi, hogy átadja neki a Lipcsében [kiállított] 

                                            
139

 Kasimir-árak: Divéky pályatársára, Luigi KASIMIR (1881-1961) eredeti nevén Alois Heinrich Kasimir 

osztrák rézmetszőre célozhat. Divéky több ízben tesz csípős megjegyzést Kasimirre, érezhetően nem 

kedvelte. Kasimir 1933-ben belépett a nemzetiszocialista pártba, majd számos zsidó műkereskedő 

állományát „felvásárolta“, minek következményeként 1946-ban 18 hónap börtönre ítélték, amit azonban 

nem töltött le, májbajára tekintettel 1947-ben szabadon engedték. (Vö. https://bit.ly/310CVRA - letöltve: 

2019. március 28.) 
140

 Ges. f. v. K., ld. I.N. 149.261 jelzetű (Uccle, 1913.03.07) levél. 
141

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
142

 HALLER: feltehetőleg Haller, Hermann (1880-1950) zürichi építész és szobrász az említett személy.  

(Vö. https://bit.ly/2yvsNV3 - letöltve: 2018. szeptember 4.) 
143

 Házasságkötésük időpontja: 1913. június 2. (Brüsszel) 

https://bit.ly/310CVRA
https://bit.ly/2yvsNV3
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darabokat. Roessler bocsánatát kéri a vicces stílusáét, a vörösbor teszi ezt, amit Roessler a 

híg stílusából ia tapasztalhat. Megemlíti, hogy Rossler tanácsolta már neki, hogy kevesebb 

bort és több salátromsavat fogyasszon, és ezt meg is fogadta, már egyensúlyban van. 

Ennek igazolására tudatja Roesslerrel, hog az általa már ismert három lapot átdolgozta, és 

már dolgozik a negyediken. Ennek oka, hogy van két lemeze, mégpedig Eich 

SCHMAL[E]
144

 barátja révén, aki, miután ő nem pumpolja, kényszerítő eszközökhöz volt 

kénytelen folyamodni, és 20 korona = 2 lemez kijön az ő méretében. „Most mondja meg, 

amíg ilyesmi megtörténhet, érdemes még a világon lenni. Ugye? Miközben én már 

októberben is megpumpoltam, mire ő 100 KR-t [koronát] küldött nekem sürgönyben. Éljen 

sokáig!” Hozott haza vörösbort, úgyhogy most koccint Roesslerrel és Löbl barátjával.
145

 

Majd komolyabb dolgokra tér át, és Rossler véleményét kérdezi, hogy szerinte a karcok 

eladhatóak-e, vagy tűzze őket a kalapja mellé? Természetesen elkészíti a mappát, és 

szorgalmasan karcol tovább, mert neki éppen mindegy, bár jól jönne a pénz, de ha nincs, 

hát nincs. Most, hogy nincs itt a felesége, a pénzt illetően neki mindegy. Mint írja, most 

„szabad művész”, aki meggyőződéssel éhezni is tud. A leírtakból sejtheti Roessler, hogy a 

munkájával eléggé halad, így néhány héten belül ismét számos dolgot tud neki mutatni. Ha 

közben Roesslernek a karcokkal kapcsolatban valami ötlete támadna, egyáltalán nem 

haragudna – írja Divéky. Elköszönésül tudatja, hogy több mondanivalója már nincs, de 

szólítja a munka, így marad szívélyes üdvözlettel, az Ön Divékyje. 

 

 27. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.323 

 Kelt Uccle, 1913. június 14. – 1 lap, 2 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler lapját, és kéri, ha elmegy HELLERhez,
146

 említse meg neki, hogy amit ő 

lát, az csak a kezdeti stádium. Teljesen átdolgozta a lemezt, egyáltalán nem ismernének a 

karcra. Még néhány apróságot, itt és ott mélységet kell hozzátennie, különben már küldött 

volna nyomatot Roesslernek. Néhány apróságot leszámítva a negyedik is kész, hétfőn 

elkezdi az ötödiket, tehát jövőhét végén teljesen készen lesz. „Ez most nem ígéret, hanem 

tény.” Nyugalma van, így könnyedén dolgozik naponta 10–12 órát. Úgy gondolja, ha 

Heller egyáltalán tárgyal vele, azon a legalacsonyabb áron adja el neki a dolgokat, amit 

anélkül, hogy másokat megkárosítana, kérni lehet. Hogy az mennyi, azt határozza meg 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
145

 LÖBL: nem sikerült azonosítani az említett személyt. 
146

 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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Roessler – kéri Divéky – és közölje vele. Számára az a fontos, hogy mielőbb pénzhez 

jusson, mert sok terve van. A berlini Scheffelttől
147

 nagy valószínűséggel megkapja 

Hoffmann, „Elixiere des Teufels”
148

 (´Az ördög bájitala`) című munkát illusztrálásra, ez 

egy elég nagy munka, amihez némi nyugalomra (azaz pénzre) van szüksége. Divéky kéri 

Roesslert, bocsássa meg, hogy mindig a pénzről beszél, de meg lehet győződve afelől, 

hogy a munka folyamán nem gondol arra, hogy egyáltalán el tudja-e majd adni, és 

mennyiért? Ám utána, ha kész, magától jön a gondolat. Mivel Roessler egyszer már 

személyesen felajánlotta Divékynek, hogy kereskedik számára, Divéky szerint ez nem 

olyan gonosz gondolat, mint amilyennek tűnik.  

 Majd más témákra tér át: 1.) a felesége Bécsben van, és hamarosan felkeresi 

Roesslert, minden dolgát elviszi hozzá – szíves felhasználásra, 2.) mi történt tulajdon-

képpen Pierrot barátukkal? Él, elsorvad, már meghalt, vagy majd csak megszületik? 3.) A 

Nibelungok? „Látja, nemsokára készen vagyok a karcokkal, tehát a jövőhéten […] és 

elkezdek a már ismert minta szerint szúrkálódni.” Kéri Roesslert, HELLERnek
149

 ha 

megmutatta a dolgokat, és neki a publikációkhoz nincs szüksége rá, küldje vissza neki a 

Tänzerinneket (´Táncosnőket`). Ha kell, Divéky tud várni, egyszerűen mást csinál. 

Drukkol, és Hellernél sok sikert kíván saját magának. Szívélyes üdvözletét küldi, és kéri 

Roesslert, írjon hamar és sokat. „Az Ön Divékyje.”  

 

 28. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.322 

 Kelt Uccle, 1913. június 16. – 1 lap, 4 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

Divéky örömét fejezi ki, hogy Roessler (miután Divéky postaköltségre 5 centet kölcsönzött 

neki) levelet írt, és bár foglalkozásából eredően nem optimista, mégis rosszabbra volt 

felkészülve, mint a Totentanz (´Haláltánc`) eladása. Vidám hangulatban a következő 

„nyilatkozatokat” teszi: 1.) azonnal írt a feleségének, hogy menjen el Roesslerhez, 2.) 

éppen a levél kézhezvételekor marogatta a Totentanz ötödik lemezét, és itt fekszik előtte 

készen, illetve néhány, talán felmerülő apróság híján készen. A negyedik lemez a 

nyomdásznál van, a levél befejeztével a második és harmadik lapnál elvégzi az utolsó 

csiszolásokat. A Brücke (´Híd`) már kifogástalan, szerinte Roessler alig ismerne rá. Így 

pénteken vagy szombaton elküldi feleségének az öt lapot; kéri Roesslert, ha még hétfőn 

                                            
147

 Scheffelt: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
148

 Morawe & Scheffelt kiadó a művet nem jelentette meg.  
149

 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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Bécsben van, menjen el az új nyomatokkal (és Divékynével) Hellerhez. 3.) Amennyiben 

Hellernek öt lap túl kevés, 3–4 héten belül kaphat egy legutolsó, záró lapot, „Der Sieger” 

(´A Győztes`), a Halál, a győzedelmeskedő, a hatodik, záró lap. A 600–700-as árral 

természetesen egyetért. Inkább 700, mint 600, szerinte ez is természetes. Ami a lemezek 

odaadását, vagy nem odaadását illeti, Divékynek ez is mindegy. Mert mint Roessler is 

látja, ha egy munkával elkészült, ami ráadásul apró megszakításokkal három és fél 

hónapig, csaknem kizárólag foglalkoztatta, attól meg akar szabadulni, nála itt már vége van 

a művészetnek. „Ennyi és ennyi ideig örültem neki, gyakran koplaltam is érte, de ha 

elkészült, akkor számomra az már semmi, és könnyű szívvel odaadom.“ Ezek után az is 

mindegy neki, hogy Heller, aki talán 500-at fizet neki, a lemezen 1.000-t keres; az ő dolga, 

az ő öröme. Divéky igényei alacsonyak: a munkához szükséges tőke, hogy valami újat 

csinálhasson, aminek talán ismét három hónapig örülhet. Nem kereskedő, legalábbis nem a 

saját javára.Örül a munkának, az azzal való küzdelemnek, amíg meg nem birkózik vele. Ha 

kész, örül, de már az újra gondol, ezért nem ragaszkodik a számhoz, vagy egy összeghez. 

Ha Heller ezzel nagy üzletet is csinál, számára mégis szánalomra méltó – nincs meg vele 

az az öröme, ami neki volt. Lehet, hogy ez egy ostoba álláspont – véli Divéky – mert 

alapvetően gyakorlatias ember. Nem kell neki több, mint, hogy megéljen, és dolgozni 

tudjon, az utóbbit lehetőleg gond nélkül. Az üzletre visszatérve: számára csaknem jobb 

volna, ha H[eller] nem a nyomatokat, hanem a lemezeket venné meg, mert akkor nem 

volna bajlódása és költsége a nyomtatással. Legalább 500 frankkal kellene számolni. Ha 

odadja a lemezeket, [Heller] azt hiszi, ezt kevés pénzzel kifacsarhatja, és inkább megveszi. 

A másik, a Tänze, úgyis érdeklik, annál is inkább tárgyalhatnak keményen. A Tänze 

(´Táncok`) eredetileg 5 [lapra] volt tervezve, de ha a hat Heller szent mappa-száma, akkor 

legyen, ötlete van. Öt már megvan, a hatodik könnyen meglesz, és 3–4 hónp múlva, okt. 1. 

– nov. 1. megkaphatja az egészet. Ha [Heller] a Totentanzra, amit egyszerűen: „Fortuna. 

Ein Totentanz”-nak (´Fortuna. Egy haláltánc`) szeretne elnevezni, ráharap, a lemezeket 

rögtön megkaphatja. Ha nyomatokat akar, az első százat egy hét múlva, viszont ha 

nyomatokat akar, Divéky 1.000 KR [korona] előleget kívánna: nyomtatási költségek. 

Garantálja a példányszámot, számozott nyomatokkal 101 a [később] tönkretett, áthúzott 

lemezről.  

 Ezek után a magánügyeikre tér rá Divéky, elmondja, hogy mennyire hálás 

Roesslernek, és ezt a felesége is megerősítheti, de az, hogy Roessler az eddigi „tiszteletbeli 

nagy prépost”-ról „puttóarc”-ra degradálta Divékyt, az nem szép! Meddig tart még, hogy 

Roessler Divékyt „embriófej”-nek és „főtuszebihal”-nak nevezi, és hogy áll akkor majd ő 
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az utókor elé? „Végül Ön az Ön (nagyságos) popópjával a sokszor kétségbevont orromon 

csúszkál, és azt hiszi, ezzel elkergetheti a »pattanásokat«! Majd másra tér át Divéky: 

megtudjuk, hogy a szalmaságot jelentősen jobban bírja, mint a „chère femme” (´kedves 

felesége`). „(Bizalmasan: neki van egy ásza.) És ő még nem is piál.” Ezek után emlékezteti 

Roesslert a rajnai vörösborok mellett tett esküjére: Pierrot? Nibelungok? És még valami 

finomabb? „Most nálam a labda (kérem, semmi vicc!) készre vakartam az öt lemezemet, 

most vakarja Ön a nyaralóban a Pierrot-ot készre. Utána tovább beszélünk. ” Elmondja, 

hogy van egy új mappája, „Nachtstücke” (´Északai darabok`). Tőlem akár 37 is lehet – írja 

Divéky. Négy biztos ötlete van már, az ötödik kialakulóban. „Tehát ha Heller akarja, 

tönkre vállalkozhatja magát nálam. Kérem, mondja meg neki, hogy egy ötlet-fecskendő 

vagyok, amivel Önt és feleségét szívélyesen üdvözlöm, és maradok a legnagyobb örömmel 

(mert nekem nem jut a Traunseere”  

 

 29. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.320 

 Kelt Uccle, 1913. július 12. – 1 lap, 4 beírt oldal, kockás papír. kézírás, tinta 

 

Köszöntés képpen Divéky emlékezteti Roesslert arra, hogy rajta volna a levélírás sora, 

Roessler ígérte meg neki, már korábban, a terjedelmes levelet. Mindamellett Roessler az, 

akinek bevallottan több ideje van, és az idő pénz, és nem mindegy, hogy olvasni vagy írni. 

Mégis Divéky ír elsőként, de azt kéri Roesslertől, ne kérdezze őt MISS OLD 

ENGLANDRÓL.
150

 Itt volt, és nyilvánvalóan semmit, vagy nem sokat ért a művészethez, így 

valószínűleg megjelenteti a karcokat a Studioban,
151

 és nála felejtette az esernyőjét. A 

házasságára nézve nem jelent veszélyt, ezzel Roessler legfőbb gondja el van űzve. 

Különben úgy karcol Divéky, mintha fizetnének érte. De ez tévedésnek tűnik. RICHTER,
152

 

akitől óvták, azt a benyomást kelti, mintha a karcokat ugyan szeretné, de előbb fizetni nem. 

HELLER
153

 már megkapta a Roessler által rajzokból ismert Tänze [mappát], de Divéky még 

semmi hírt sem arról, hogy fenntartja-e szándékát, és akarja-e az egész ládát? „Különben 

semmi egyebem nincs, mint a százezer-hétszázharminchat ötlet, ami mint egy megőrült 

szúnyogfelhő a koponyám bársonyos ürességében ide-oda nyüzsög, és folyton bzzz-brrr-

bzzz-t csinál, ami elég kínos.” Mint ebből is láthatja Roessler, Divéky egy humoros 
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 MISS OLD ENGLAND, azaz LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) 

levél.  
151

 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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szalmaözvegy. Szerinte a humor az egyetlen, ami lerongyolódva kevés pénzért kapható. A 

szükségletét leginkább a borkereskedőtől fedezi, balra rögtön a sarkon. Talán azért, mert 

olyan közel van a forrás, hogy sosem fogy el [a bor]. Tanácsolták Divékynek, hogy menjen 

DIETRICHhez
154

 aki állítólag az úr színe előtt nagy műkereskedő, sokat ad el, itt helyben 

[Brüsszel] bevezetett, beszél németül, és a fáradozásáért szerény módon 60%-ot enged 

magára kényszeríteni. „Az önzetlen!” – írja Divéky. Ennek ellenére odamegy majd. 

Különben azt kell mondania, az eddigi anyagi sikerektől eltekintve (amelyek még váratnak 

magukra) nagyon tetszik neki, és szívesen maradna mellette. Bár nem találja magát 

pesszimistának, de mégsem tudhatja, hogy Heller [a név jelentése: világosabb] egy 

világosabb pillanatában nem lát-e világosabban, ahogy a neve is mondja, és csupa 

próféciából nem mondja-e, hogy „köszönöm a gyümölcsöt”. Divéky ezt akkor a „vastag 

tinta (kék-fekete)” kifejezéssel illetné, és abba a nagy kosárba tenné, amelyik a padláson 

áll, tele levetett illúziókkal, de még sok hely van benne. Divéky szerint egy ilyen koffer 

nagyon hasznos és célszerű, mert egyrészt az embernek nincsenek mindig útjában a 

dolgok, másrészt mégis bármikor kéznél vannak és nem veszhetnek el. Éppen az említett 

rend kedvéért néhány kérdést kell feltennie Roesslernek. 1º Mi történt a híres Pierrot-val? 

A szegény szerencsétlen halva szülöttként szenvedi-e árnyékéletét Roessler napjainak 

végéig, vagy mi van? – kérdezi a grafikus. 2º Nibelung-paródia vagy más szóval 

niegelungen (´sosem sikerült`)-paródia. 3º A még finomabb nagyobb ötlet, vagy ennek az 

ötletnek az ötlete (Kölnben) csak a szép Assmannhäuser
155

 szűk nyakából eredt volna? 4º 

Lehetséges volna-e, hogy Roessler egyszer egy nagyobb publikációt csap a DK & D-

ben,
156

 ahol egyszer nemcsak azt mondja el, hogy minden milyen szép és jó, hanem dühös 

ököllel az „erkölcsi kutyaostort” lóbálná, és azzal néhány kis félreérthetetlen célzást 

osztogatna?  Divéky kéri, tegye meg ezt egyszer Roessler levélben is, szeretné tudni, hogy 

mennyit ér?  

 Elmondhatná egyszer Roessler Divékynek azt is, miért van olyan kevés figurálisan 

dolgozó karcoló? Ez egy kereskedelmi trükk, vagy egyszerűen azért, mert kényelmesebb 

tájakat ábrázolni? Divéky a világért sem akarna átnyergelni és építészetet másolni, szerinte 

ehhez már használta valaki a maga eszét, miért tegye ő hozzá a sajátját? Úgy érezné, 

mintha horgolási mintát kellene karcolnia. Szerinte Roessler most azt feltételezi (mint a 

nagy méretből és a szűk sortávolságból következtethető), hogy neki nagyon sok ideje van. 
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 DIETRICH: Librairie d´Art Dietrich & Co, Editeurs, Bruxelles, 59. Montagne de la Cour. 
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 Assmannhäuser: vörösbor fajta. 
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 DK & D: ld. I.N. 149.219 jelzetű (Brüsszel, 1912. július 5.) levél. 
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Roessler, az egoista, aki csak magára gondol. Erre magyarázatul írja le Divéky, hogy ő 

Schaffsteinnek
157

 az elmúlt hat, illetve öt és fél hétben 4 karcot, 8 rajzot, és számos üzleti 

anyagot, reklámot, stb. készített, kiolvasta a “Wilhelm Meisters Lehrjahre”
158

 című 

könyvet, ötleteket gyűjtött HOFFMANN, Elixiere des Teufels [Az ördög bájitala] 

illusztrálásához, hát mondja csak Roessler, hogy nem szorgalmas! Ezek után Divéky 

hosszasan élcelődik Roesslerék vízparti lustálkodásán, és kéri, gondoljon Brüsszelre is és 

írjon neki. „De hagyjuk a mókát” – írja. A felesége írt neki Roesslerékről, és sajnálja, hogy 

nem lehet közelebb hozzájuk. Nagyszerűnek találná, ha egyszer megint egy ilyen ivászatot 

rendezhetnének. Jövőre kiállítás lesz Bernben, amire minden bizonnyal elutazik Roessler. 

„Mi volna, ha nyaralásilag a »szabad Svájcban« valamennyi időre családilag 

találkoznánk?” – teszi fel a kérdést Divéky. Az is lehet, hogy a színházzal Bernben 

játszanak majd. Ezek után rátér a “kéziratra” Divéky [nem tudni, milyen kézirat], amit 

egész helyesnek talál, de sajnos nagyon nehéz itt [Belgium] bemutatni, márcsak a [francia] 

nyelv, és az itteni klerikalizmus miatt is. Ezen túl elsősorban, azaz csaknem kizárólag 

operát játszanak, mert a zene még valamennyire felkelti az emberek érdeklődését, úgyhogy 

a színház a kíséret, és nem fordítva, ahogy ezt gondolnánk. Most hamarosan, illetve amint 

pénze lesz Divékynek, lefényképezik a bábokat. Az igazgatóság is pénztelen, nyilvános 

bemutatókról szó sem lehet, mert a kutya sem megy be, így csak néhány háznál 

magánelőadásokra szorítkoznak. Divéky reméli, hogy idővel talán jobb lesz, de erről majd 

máskor, talán a fényképek küldésének alkalmával, ír Roesslernek. Majd még egy kérdést 

tesz fel: 5º a Roesslernél lévő anyag, amit Divéky felesége hozott neki az eddigi karcok 

hozzáadásával, elegendő talán egy publikációhoz, vagy készítsen-e még valamit 

kifejezetten ahhoz, valami újat, és mit? Elköszönésül megállapítja Divéky, hogy most már 

valóban Roessleren a sor, feszülten várja a hosszú és kimerítő válaszát. Szívélyes üdvözlet 

Önnek és feleségének. 
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 Schaffstein: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
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 GOETHE, Johann Wolfgang, Wilhelm Meister tanulóévei. 



LI 

 30. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.152 

 Kelt Uccle, 1913. augusztus 4. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky sajnálattal állapítja meg, hogy Roessler tolla és írógépe befagyott, amit a jelenlegi 

időjárás mellett nehezen tud elhinni. Ha mégis így volna, megpróbálja egy „rossz viccel” 

feloldani. HELLER (´Világosabb`),
159

 mint Divéky írja (nem az időjárás világosabb, a 

művészeti szatócsra gondol), a fent említett időjárási viszonyok ellenére sem tűnik eléggé 

felmelegedni. Divéky viszont azon van, hogy a Totentänzét (´Haláltáncokat`) hat lapra 

kiegészítse. Miután a meggyötört Baum-ot [fa] újracsinálta, a jövőhéten küld Roesslernek 

egy teljes mappát azzal a feltétellel, hogy Roessler már előtte ír neki. „Ez zsarolásnak 

tűnik, de az is.” Ezt a mappát DIETRICHnek
160

 ajánlja majd fel, miután négyszer, ötször 

másoknál már lepattant. Ha nen sikerül, darabonként adja majd el. Kérdezi Roesslert, hogy 

ismer-e talán 3–4 embert, aki hajlandó volna 150 koronáért hat lap összekent japánpapírt 

megvásárolni? Divéky egy ilyet ismer, és ha még további négyről tudomást tudna szerezni, 

kint volna a vízből. Úgy gondolja, úgysem veszi meg a dolgot senki, és ha bizományba 

adja, akkor előtte még minden kiszemetelendőt kiszemetel. Aztán LEVETUS lehoz néhány 

lapot a Studioban.
161

 Tele van ötlettel, és ha valahonnan eszköze [pénze] lesz, akkor idén 

még 6-8 egyes lapot tud készíteni. Vannak már vázlatai és egy kész rajza is. Heller írt neki, 

hogy vállalná a nyomtatást, és egyebeket, de pénzt csak később adna, amire Divéky 

válasza az volt, hogy akkor ebből neki csak tinnef
162

 maradna. Erre még nem kapott 

választ, 9 napja vár rá. „Talán ő is befagyott.” – írja a grafikus. Összefoglalva közli 

Roesslerrel, hogy küld számára egy példányt, japánt vagy merítettet, szignálva, saját kezű 

ajánlással, egy hosszú levél előzetes elküldése ellenében (utánvét nincs). „Biztosítsa tehát 

magának a modern mesterek galériájának alapkövét, és legyen Ön és kedves felesége a 

legszívélyesebben üdvözölve. Divéky – Uccle, 58. rue Stanley!” 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 DIETRICH: ld.I.N. 149.320 jelzetű (Uccle, 1913. július 12.) levél. 
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 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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 Tinnef: egy nagy semmi - jiddis eredetű szó. 
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 31. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.321 

 Kelt Uccle, [1913]. augusztus 13. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta 

 

 „Kedves Ricin-er Úr!” Bolondozva kezdi levelét Divéky, majd áttér a beszámolójára. 

HELLER,
163

 az alliteráló Herr Hugo Heller, az úr! azt írta, hogy csak akkor veszi át [Divéky 

munkáit], ha semmiféle előzetes fizetést nem kér, tehát rendelkezhet a lemezek fölött. 

Divéky szerint ez elsőként is aljasság, másodikként pedig őszintén szólva, ő jobban 

szeretne egy fél év múlva pénzt, mint most semmit, aztán egy fél év múlva ugyanazt. Írt 

neki Divéky, hogy ő egy kedves, bájos ember (a csirkefogó, az alávaló) és írjon csak egy 

szerződést. A Totentanz pléhvakarva Divéky előtt fekszik, kész, 6 lap és egy etikett 

(ragasztani), holnap megy a nyomdába a nyomdászhoz, mert ma bolondul esik. Ezek után 

elmegy DIETRICHhez
164

 (et Co., nem a von Bern.
165

 Bern valami más, tudniillik az 1914-es 

kiállítás. Tehát Co.) Állítólag egy nagyon kedves ember, valószínűleg, mint minden 

műkereskedő (vérszívók!). Ha ő sem áll elő semmivel, akkor Divéky maga ad el néhány 

példányt, és utána előjegyzésre. SCHMAL[E]
166

 ígéretet tett neki, hogy elad néhányat, 

Zürichben is vannak ajánlatai, és ha Roessler is eladna 4-5-öt, akkor nagyszerűen kint 

lennének a vízből. Most azonban készít néhány giccset Jul[ius] Hoffmannak
167

 Stuttgartba, 

hogy a nyomatokat kifizesse, és lemezt vásárolhasson. Ez egy egyes lapokból álló kis 

sorozat kezdete, talán elad egy lemezt a Ges. f. verf. Kunstnak,
168

 amivel a helyzet 

mindörökre meg van oldva. Reméli, hogy októberig, Roessler bűnbánó hazatérésének 

haváig, tud még három lemezt marni, amivel 11 karcot bocsátana Roessler rendelkezésére 

a következő kérésekkel: 1.) egyszer verjen rá rendesen a reklám-Odol-Deko
169

 dobra, hogy 

neki is úgy menjen, mint a GREINERnek,
170

 KOLBnak,
171

 másoknak. A siker nem érdekli, de 

szeretne egyszer „tisztességes alapra” kerülni, hogy tovább tudjon dolgozni. Három éve 

nem látott modellt, és úgy érzi, sokkal, de sokkal többet tudna teljesíteni, ha 

megengedhetne magának egy modellt, azaz ismét rendesen tanulmányozhatna, és ötleteket 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 DIETRICH: ld.I.N. 149.320 jelzetű (Uccle, 1913. július 12.) levél. 
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 Dietrich von Bern: középkori monda-figura. 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
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 Hoffmann: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 Gesellschaft für vervielfältigende Kunst: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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 Dekorative Kunst című lapban megjelentetni valamit. 
170

 GREINER: feltételezhetően kortársára, GREINER, Otto (1869-1916) német festőre, grafikusra gondol Divéky. 

(Vö. https://bit.ly/2LLF1RI - letöltve: 2018. december 20.)  
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 KOLB, Alois (1875-1942) német-osztrák rézmetsző és festő sikereire vágyhatott Divéky.  

 (Vö. https://bit.ly/2ypLY29 - letöltve: 2018. december 20.)  
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szerezhetne. Bár nem Jeremiás [próféta] II., de néha rájön a jajgatás, mert az utolsó év 

valóban rettenetesen rossz volt. Egyetlen rendes megbízása sem volt, olykor-olykor 

apróság, legfeljebb 100 frcs, és az sem túl gyakran. Mindezt csak azért mondja el, hogy 

Roessler belássa, valaminek történnie kell. Mert, ha nem történik semmi, akkor valami 

történik. Roessler elnézését kéri, hogy olyan szerénytelenül ostromolja, de elképzelhető 

volna-e, hogy a Dekában lehozná a karcokat, aztán valamivel később az illusztrációkat a 

Bruckmannban,
172

 ugyanis egy semmi a Studio,
173

 egy képet hoztak le, és természetesen a 

legkevésbé sikerültet. „Levetusnak egyébként fura felfogása van a litográfiáról, azt írja 

nekem, hogy a lapjaimat, amelyek a Studionál vannak, a »Senefelder-Club« kiállításán, ott, 

ahol csak litográfiát állítanak ki, kiállítaná! (???!)” – írja Divéky. Úgy gondolja, hogy 

neki kellene ezt lábra állítania. Pillanatnyilag a giccs-gyártástól nem jut a valódi 

munkához, csak az átkozott pénzkeresés miatt. De abbahagyja már [a giccsgyártást? a 

panszkodást?] 2.)Lehetséges volna-e Bécsben a Secessionban a meglévő karcokat 

kiállítani? Talán elkelne egy és más. Mint írja, számára valóban nem kellemes Roesslert 

folyton ezekkel a dolgokkal kínozni, de nem lát más kiutat, mint a publikációkat és a 

recenziókat. Roessler egyetlen, a Dekában megjelent
174

 publikációján kívül valamennyi, 

kevés egyéb publikáció elsikkadt. 2.)
175

 Illusztráció a Kunstban. 3.) Színház bábukkal és a 

jelmezterv-rajzokkal a „Deká”ban.
176

 4.) Új, más karcok a „Kunst”-ban.
177

 „Kunst und 

Künstler?”
178

 Lehetségesnek tartja-e Roessler, és mindezt 1914-ben? Úgy gondolja 

Divéky, hogy számos kiállítással előbbre tudna jutni, nem a babérjain megpihenni, hanem 

nekilátni a munkának.  

 A kellemes részre térve Divéky közli, hogy amint hírt kap arról, hogy Roessler 

Bécsben van, küldi neki a mappát. Roessler most csak az acélmetszetek iránt érdeklődik, 

Divékyt is érdekelné a téma, de információt, és sok mintát kér hozzá. Majd felteszi a 

kérdést, hogyan csinálják ezt a festők, mint például Schiele, hogy utazgatnak, stb., nyári 

tartózkodás, stb.? Ő két éve még egy kirándulást sem tett. „Ezek mind pénzügyi zsenik, 

vagy csak jól kérnek kölcsön?” 
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 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
174
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 Die Kunst: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
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 Kunst und Künstler: ld. N.I. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
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 Folytatás augusztus 16-án.  

 1.) Ma volt Dietrich von Brüsselnél, és úgy gondolja, hogy ott történik majd 

valami. 2.) Hellernek, aki hallgat, megírta, hogy a lemezeket csak készpénzért, vagy nem 

adja. Valószínűleg tehát nem. Mindezt azért tette, mert Bécsben valaki odament Hellerhez, 

és megkérdezte, mikor jelenik meg a dolog, és mennyibe kerül? A válasz 180 KR [korona] 

volt. Divékynek Heller azt írta, hogy 120, és japán[papír]on 150. Ősszel jelenik meg, de 

Divékynek sem fix beleegyezése, sem más egyebe nincs Hellertől. Úgy látja, Heller be 

akarja csapni őt. Dietrich esetében fenntartja magának a jogot, hogy egyes lapokat maga is 

eladhasson. Schmal eladna Bécsben néhányat, és ha majd ősszel Roessler is így tenne, szép 

volna. RICHTER
179

 átvesz tőle egy példányt, ami szinte el van adva, de megmutatta 

[Divéky] dolgait a lipcsei kiállítás képviselőjének, aki szeretné kiállítani. „Tudja 

egyébként, hogy Dietrich von Brüssel engem a múltévi Deka
180

 alapján egyenesen 

családiasan fogadott?” – Ismét rátér a témára: Deka. A Roesslernek szánt példányt 

Divékynek sajnos Lipcsébe kell küldenie, tehát a jövőhéten, mert pillanatnyilag a 

nyomdászt fizette ki, és éppen nincs pénze. Nagyon sok ellenszenves dologgal 

[foglalkozik], Hoffmannak Stuttgartba giccsekkel hogy továbbnyomtathasson. Így minden 

„ötletnek” fekve kell maradnia, és várnia, ezért haragszik a legjobban. Sokat tudna 

teljesíteni, ha csak a pénz miatt nem kellene folyton megszakítania a munkáját. Idővel 

aztán elég nagy adag düh gyűlik fel benne. Levelét ismét a szokásos és sürgős kéréssel 

zárja: amilyen gyorsan csak lehet, menedzselje és futtassa őt Roessler! Az igényei 

szerények, csak annyit hozzon neki a művészet, hogy ne kelljen „giccselnie”, hogy tudjon 

dolgozni. Hellert illetően kiváncsi, és majd értesíti az eredményről Roesslert. Elköszönésül 

barátjának sok hideget, esőt és szúnyogot kíván, hogy mennél előbb visszatérjen Bécsbe. 

Mert nem egoista, de mindenkinek a magáét… „Ha tehát a sok nedvesség miatt az Ön 

vádlijai megpenészesednek, és a hasán vargányák és rókagombák nőnek, kéretik engem 

időben értesíteni, hogy Önnel örülhessek és újjonghassak. Ne igyon túl sok ricinust, inkább 

tojáskonyakot, és legyen üdvözölve feleségével együtt szívélyesen az Ön szomorú 

rézvakarója: [madaras aláírás] 
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 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
180

 Deka: a lapban megjelent publikációra célozhat Divéky: A. R.-r.[ ROESSLER, Arthur]: Josef von Divéky – 

Brüssel. In: Deutsche Kunst und Dekoration, 15(1912), 7. sz., p. 265-268. 
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 32. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.262 

 Kelt Uccle, 1913. augusztus 22. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Egy kérdéssel indítja levelét Divéky: „Ismeri Dr. Szemerét Budapesten?“ Majd meg is 

válaszolja: „Én sem.“ Megtudjuk, a nevezett SZEMERE
181

 Párizsban francia nyelven Lucien 

Vogel, az „Art & Décoration“
182

 főszerkesztőjének kiadójában egy „rémesen pompás“ 

művet ad ki: L´ Ex-libris Modern
183

 címen. Ex libriseket kért Divékytől, de a grafikus 

szerint csak két jó [lapja] van, elhatározta, hogy gyorsan készít számára jó néhányat. 

Egyúttal Roessler számára is készített egyet, hogy megvesztegesse vele a „szerzőt“, hogy 

rajta keresztül megközelíthesse az Art & Déc[oration]-t. „Jó ugye? – kérdezi Divéky – 

Tehát látja, munkám van elég, csak nem hoz semmit, talán száz év múlva szobrot állítanak 

nekem Párizsban.“ Megtudjuk, hogy az akkori [?] karc nem tetszett Divékynek, és ha ez 

Roesslernek jobban tetszik, küldje vissza gyorsan Divékynek, hogy publikálhassák. 

Megírja, hogy ugyanígy megvesztegeti LARISCHt
184

 is a Ges. f. verf. Kunst
185

 miatt. „Ismer 

még talán valakit, akit ilyen módon meg lehetne szerezni? Én nem.“ – írja Roesslernek. Az 

utolsó levele óta nem történt változás, HELLER
186

 nem ír „[…] annak ellenére (vagy éppen 

azért), mert a hüvelykujjamat a bal szemébe nyomtam.“ Úgy határozott, ha nem egyezik 

bele hamarosan, akkor elveszi tőle a „dolgot“, és vagy hagyja, vagy megcsinálja saját 

szakállára. Erre sokat kell majd várni, a pénz miatt. Hülyének tartja Heller gondolkodását, 

akinek tudnia kell, hogy akarja-e, és tudja-e, már nyolc hete gondolkodik rajta. „Itt semmi 

sem történik, és ez nyomorúságos“ – írja. Végezetül kéri Roesslert, mennél előbb küldje 

vissza a lapocskát, hogy aztán mielőbb visszakaphassa, Divéky mellesleg megkérdezi, 

hogy beleegyezik-e Roessler a lap publikálásába? Várakozva, alázatos tisztelettel, stb. 

szívélyes üdvözletét küldi, és legvégül megkérdezi Roesslert, hogy nagy „nyaralás-hasa“ 

van-e már? 
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 SZEMERE Leó újságíró, akiről a SZABÓ Ervin: Levelezése, 5. kötetében (Budapest, Kossuth, 1978) 

olvasható, miszerint „ a [XX.] század elején szocialista volt, és közel állt Sz[abó] E[rvin]-hez. Később 

külföldön […] működött. Az első világháború idején Svájcban, az Osztrák-Magyar Külügyminisztérium 

szolgálatában álló politikai ügynök.“ A Magyar Iparművészeti Múzeum állományában számos, Szemere 

Leó nevére készített ex libris található, többek között Alfons Muchától (1905), és 1921-es évszámmal 

Divéky Józseftől is. 
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 Art & Decoration: Párizsban 1879 és 1958 között megjelenő művészeti magazin. 

 (Vö. https://bit.ly/2Okp72P – letöltve: 2018. november 7.) 
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 L´ Ex-libris Modern: vélhetőleg nem valósult meg a terv, sehol sem bukkantunk a könyv nyomára. 
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 LARISCH, Rudolf: ld. I.N. 149.196 jelzetű (Uccle, 1913. február 24.) levél. 
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Gesellschaft für vervielfältigende Kunst: ld. I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 

https://bit.ly/2Okp72P
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 33. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.263 

 Kelt [Uccle], 1913. augusztus 27. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, rajzok, tinta 

 

Örömmel veszi, hogy Roessler azonnal válaszolt a levelére és megvesztegethetetlen. 

Divéky átvette a megbízást, és tekintettel Roessler testi állapotára, megengedi magának, 

hogy visszautasítsa a honoráriumot, „önzésből természetesen, mert ha az Ön felesége a 

végén túl sokat spórol, Maga nekem őszig elpusztul, és az az én káromra van“. 

Összefoglalja a pillanatnyi feladatokat: egy ex libris publikáció Budapesten, amihez 

expressz készítenie kell valamit, és akkor Roessler karcán kívül tizenkét jó ex librise lesz. 

Divéky feltételezi, hogy felesége a Lipcsében kiállított darabokat, kb. 160 nyomatot 

Roesslernél hagyta, ehhez jön még a Münchausen húsz rajza, és a Schaffstein
187

 számára ez 

évben készült nyolc rajz, azaz egy nagy halom munka van Roessler kezében. Nyolc karca 

már van, kettőt még tud készíteni, úgyhogy Roessler októberben hozzávetőleg 200–210 

munkából álló választékkal rendelkezhet, ebben csak található valami, ami elegendő a 

témához: 1.) „karcok (10 +2 ex-l[ibris]“, 2.) „Ex libris kb. 12“, 3.) „illusztrációk“ óriási 

tömegben. Ha majd megjelent valami, előkészíti az 4.) vegyes saláta nagy tömegben, 5.) 

„szabadkézi rajzok“ témát oly módon, hogy ehhez külön 12–15 darabot készít. Mivel a tél 

folyamán ismét akcióba lép a színház (hat magánelőadás à 5–700 frcs, már megrendelve), 

két darabhoz ismét bábuk és dekorációk készülnék, tehát 6.) „színház“. Úgy látja Divéky, 

ha mindez megtörténik, akkor a.) híres lesz, b.) milliomos, c.) már legalább tizenkét új karc 

tulajdonosa. Mindehhez, ha Roessler szándékában áll a Secessionnal és az ex librisekkel 

tenni valamit, akkor Divéky mindörökre hálás lesz neki.  

 Ezek után megírja, hogy nem bánta meg, hogy elment Bécsből, emberileg sokat 

profitált belőle. Bécsben talán elzüllött volna, de itt a saját lábán kell megállnia, így ehhez 

nincs ideje. A császári és királyi professzorság kilátása, ami most belga királyi kiadásban 

előtte áll, sosem vonzotta. Emlékezteti Roesslert, hogy írt már neki La Louvière 

városkáról, ahol engedélyezték az iskolát (Institut des Arts et Métiers) 250.000 frcs az 

épületért [felépítésre] engedélyezve, a telket ajándékba kapták. 1.) iskola, 2.) műhelyek, 3.) 

könyvtár. Az iskolának három osztálya lesz, a.) építészet, b.) festészet, c.) szobrászat. Az 

építészeten belül építészet, bútor, belső terek, a festészet alatt grafika, dekoratív festészet, 

akt, tanulmányok, festészet (természetesen dekoratív), a szobrászatban modellezés, öntés, 

faragás áll. Egyenlőre a következő műhelyeket rendezik be: nyomda, szövöde, asztalos 
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 Schaffstein: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
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műhely. Később ehhez jön a hímzés, a kerámia, a műlakatosság és a nemesfémek. Az 

igazgató Jules DE PRAETERE,
188

 egy egészen nagyszerű ember lesz, aki csak 32 éves, és hét 

évig Zürichben igazgatókánt tevékenykedett. Divéky szerint De Praetere indította el 

Zürichben a modern mozgalmat, új iparágakat vezetett be és fordított ki a sarkából, és 

mindezt Svájcban! A grafikus szerint zseniális szervező. Divéky leírása szerint „[…] az 

iskola önmagát építi majd. Azaz mindent megtervez, és egyenlőre átmeneti helyiségekben 

gazdálkodik.“A háznak 1914 decemberéig kell elkészülnie, és Divéky szerint a jövőév 

elején professzor lesz, ha a dezertálása nem jelent akadályt, ha igen, úgy csak kurzusokat 

vezet majd. Úgy látja, De Pr[aetere] nagyon bízik a képességeiben, mert teljesen szabad 

kezet ad neki. Az épületben lesz előadóterem, kiállítóhelyiségek, műhelyek, műtermek. A 

terveket a három osztályfőnök és De Praetere készíti majd, aztán mindenki a saját 

tantárgyának megfelelően díszíti azt. A környéket nagyszerűnek találja, ahol sok érdeklődő 

milliomos és nagyiparos lakik – ugyanis ez az egyetlen tartomány Belgiumban, ahol nem 

katolikusok kormányoznak. Azt a felajánlást kapták már egy nyomdásztól, hogy minden 

számukra szükséges anyagot beszerzi, és mindenben tartja magát az előírásukhoz. 

Kapcsolat a nagyiparral, megbízás tőlük, lehetőség műhelykísérletek végzésére, kiállítások, 

teljesen szabad kéz, hiszen De Praetere mellett mindig csak egy inspektor lesz majd. 

Divéky megállapítja, hogy ő ennek fejében feladja a szabadságát, amit nem tesz könnyen, 

és nem is egyszer és mindenkorra. Néhány évre, aztán majd meglátja. Úgy gondolja, 

januárban elkezdheti a munkát, de mivel [Belgiumban] csak háromhavonta és utólag 

fizetnek, legalább márciusig [anyagilag] egyensúlyoznia kell. A céljuk, hogy iparosokat 

csalogassanak oda [La Louvière], talán németeket is, mivel itt a belgiumi olcsóság 

következtében minden téren versenyképesek. Divéky biztatja Roesslert, hogy 1915-ben 

jöjjön el megnézni a ládát [az épületet], úgy hiszi, imponálni fog Roesslernek. – Néhány 

kérdést intéz Roesslerhez:  

 1.) „hogyan szólítanak meg egy ilyen nagyherceget,
189

 és a Totentanzot el akarnák-

e neki adni, vagy elhaló alázattal a lába elé fektetni?“  

 2.) mikor vesztegesse meg Koch udvari tanácsost? Most rögtön, vagy Roessler 

vállalkozása alkalmával?  

 3.) Hogyan kell megcímezni, így: „Kupferstichkabinett der k. k. Hofbibl., 

Albertina, hogy hívják azt még, vagy elég? KGL Kupferstichkab. Dresden-München? 

Egyszerűen így? És el lehet-e ezt rögtön ereszteni?“  
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
189

 Nagyherceg: feltehetőleg Alexander Kochra céloz. Ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 Megtudjuk, hogy HELLER
190

 a nyomatokat már visszaadta [vagy leközölte], 

mellékelve küdött egy panaszlavelet, hogy üzletileg és fizikailag milyen rosszul megy 

neki, de kérte Divékyt, ha később ismét lesz számára valamilye, elsőként hozzá forduljon. 

Arra a döntésre jutott Divéky, hogy amilyen gyorsan csak lehet, elkezdi értékesíteni a 

Totentanzot. Szándéka szerint maga küldi majd el ezeknek a kabineteknek, a 

„nagyhercegnek kihúzni valamit a hátsó feléből“, De Praetere szeptember végén 

Zürichben 2–3 darabot dobra ver, SCHMALnál
191

 eladás céljára van már két példány, és 

amennyiben Roessler 2–3 darabot el tudna lőni, [anyagilag] egyensúlyba kerülne. Egy ex 

l[ibris] publikációhoz még túl kevés anyaga van, feltételezése szerint az is jobban működik 

majd, ha egy folyóirat már dicsőítette. Divéky magát olyan türelmesnek tartja, mint egy 

nyáj bárányka és angyalka vegyesen, csak az imént borult ki, de szívesen vár, és már előre 

őszintén hálás Roesslernek. Szerinte a mostani ex libris kampány a Deko-ban megjelent 

tanulmány
192

 következménye, mert ezt követte aztán a berl[ini] ex libris lap.
193

 

Pillanatnyilag a Maggi számára készít leves reklámot, és giccset a Hoffmann-

Stuttgartnak.
194

 Mindig roszzul lesz – írja – ha egy hétig halogatta, aztán ismét hozzá kell 

fognia. De kell [a pénz]. Visszatérve az ex librisre, kérdezi Roesslert, ha szerinte 20–25 

elegendő volna egy szerződéshez, szívesen elkészíti a még hiányzókat, de csak október 

elseje után a hónap folyamán. Ötleteket kér. Örül, hogy Roessler elégedett a lapocskával, 

és az ötlet jól olvasható, ezek után Roesslerné számára is van egy ötlete, de nem árulja el, 

mi az. Miután Divéky úgy látja, hogy Roesslert háromszor megvesztegette, kéri, válaszolja 

meg neki a feltett kérdéseket, és ezzel arra kötelezi magát, hogy szeptember végéig nem 

fogja zaklatni, kivétel az új ex libris elküldése, amit kéretik szótlanul, némán, esetleg egy 

lapon igen, vagy nem megjegyzéssel visszaküldeni.  

Kéri 

 

urat, ne haragudjon, és írjon neki még az egyszer. 

Szívélyes üdvözlettel 

 

feleségének 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
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 Tanulmány: ROESSLER, Arthur: Joseph (sic!) von Divéky – Brüssel. In: Deutsche Kunst und Dekoration, 

30(1912), 10. sz., p. 265-267  
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 Ex libris lap: MEIER, Burkhard: Josef von Diveky. In: Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik, 

22(1912), 4. sz., p. 165-168. 
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 Hoffmann: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 34. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.265 

 Kelt Uccle, 1913. szeptember 5. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, rajzok, tinta 

 

„Kedves Roessler Úr!“ – köszönti Divéky barátját. 

A grafikus Roessler rajzos levél utáni sóvárgása 

kielégítésére és, hogy helyspórolás céljából 

rögzítse „a világot megrendítő eseményt 

[…] a »posteri« számára“ képekben meséli el a 

történetet. – „Zwerg Nase
195

 megpróbálja a 

nagy japán festőt, DI-VE- KY-t egy (első) ex libris 

megbízásra rábírni, amit ő azonban rögtön 

elfogad. (Az 1913-as év szeptember 1 és 4 

között)“ Mindez egy valós esemény alapján, annak 

a kivitelezése mellékelve. Divéky reméli, hogy 

tetszik Roesslernek a műkedvelő, műértő 

figura, egy mennél egyszerűbb szimbólumot 

akart készíteni, hogy ne legyen belőle képrejtvény. Megtudjuk, hogy Roessler feleségének 

is készít egy ex librist, amiről már csak az írás hiányzik, mivel 

Roessler erről „[…] eddig […] görcsösen hallgatott. Ha Ön 

legalább egy »bikk-bakkot« írt volna, akkor az abból levonható 

következtetésekből láthattam volna, hogy őt valóban Idának hívják-

e, ahogy azt a különben csalhatatlan jelek 

alapján feltételezem“ – írja Divéky. Kéri 

Roesslert, a biztonság kedvéért írja le a 

teljes szöveget, ezek után rögtön küldi 

majd [az ex librist]. „A főszerkesztőség 

kilátását illetően csak drukkolni tudok (ld. kép) és egészen 

rendkívüli módon örülök majd (ld. kép) ha a dolog tényleg 

megvalósul.“ – olvashatjuk Divéky levelében, és részint színtiszta 

önzésből, részint a művészet érdekében, hogy egyszer pártatlan folyóiratot kap. Ami a 

levélírót illeti, a professzorsága elég biztosnak tűnik, mert DE PRAETERE
196

 mindenkinek 
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 Zwerg Nase, magyarul Orros törpe, Hauff meséje. 
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű ( Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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erről beszél, és ha ő igazgatóként hisz ebben, akkor annak úgy kell lennie. Anyagilag is 

nagyon egyet tud érteni ezzel, mert ott az „iskolán kívül“ is rendesen lesz munka. Ennek is 

örül (ld. kép). Azonkívül, hogy két egyes lemezt készít, amit a már megvesztegetett 

LARISCH
197

 ígéretével és segítségével Bécsben szeretnének eladni, semmi újdonság. 

Mindezek után Roessler a kövekező lapokat kapja: 1–6.) Totentanz, 7.) az említett egyes 

lap, 8–10.) Tänze 3 lemeze, 11.) De Pr[aetere] portréja, 12–13.) (esetleg 14) karcolt ex 

librisek. Reméli, hogy a Tänze publikálása után HELLERrel
198

 inkább lehet majd valamit 

tenni, aki most nem fizet, ezért Divéky elvette tőle [a munkáit], és [eladásra] kínálja, ha 

már publikált. Heller ugyanis egy rendkívül fukar ajánlatot tett (eladási ár 180 K[orona], 

Divéky „díjazása“ 60 K[orona]), mire a grafikus a pénzt helyben kp. kérte, vagy 

egyáltalán nem kívánta az üzletet. A hátramaradó három lapot máshol lehet talán majd 

később publikálni, „úgyhogy a vérszívó mégiscsak lépre megy“ – írja Divéky. Kéri 

Roesslert, bocsássa meg neki a mai rövidségét, de még egy üzleti névjegyet kell Zürichbe 

küldenie. Üdvözli barátját és feleségét az öreg Divéky.  

PS.: „A professzorság következtében a kisvárosban valószínűleg a következő fejlődés 

történik a »művésszel« Proscht!“ 

 

 35. levél
199

 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.266 

 Kelt Uccle, 1913. szeptember 12. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, rajzok, tinta 

 

Kedves Úr! – szólítja meg Divéky Roesslert, majd „képregényben“ meséli el a történetet: 

A[rthur] R[oesler] pénzesbugyra a baleset helye, A csatakígyó, Belga királyi 

pénzespostás!!! Helyzetterv szept.11-én és 12-én. A hét europlán felvétele. Mintázat, A 

címzett által letéphető, 30, Divéky, 1913. IX. 12. Leírja, hogy az, hogy a neve E betűjének 

középső vonala rezeg, annak az oka a 4. képből fakadó öröm. Ismét kérdezi Roesslerné 
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 LARISCH, Rudolf: ld. I.N. 149.196 jelzetű (Uccle, 1913. február 24.) levél. 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 Ld. 3. sz. melléklet 
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keresztnevét, de úgy döntött [és helyesen], hogy Idának hívják, az ex librist erre a névre 

töltötte ki. Amennyiben mégsem találta volna el, bármikor kész a korrektúrára, akár 

Esmeraldára, vagy más hasonlóra. Megtudjuk, hogy Divékyné még mindig a Bécs melletti 

Purkersdorfban
200

 van, mert bár jutott [pénz] az odaútra, de nem a visszajövetelre. 

Mindenesetre szétküldött három példányt a Totentanzból, Drezdába, az Albertinába, és a 

Linz-Museumnak. Határozottan eldöntötte, hogy nincs olyan művészeti kiadó, amelyiknek 

akár csak a fejére is köpne. A dolgait maga értékesíti, természetesen különösen híres 

mecénások segítségével, mint pl. A[rthur] R[oessler], és mások. A tél folyamán 

Budap[est]en állít ki egy „kollektíven“
201

. E célból addigra 200 munkája lesz, amit kb. 45–

50 keretben szeretne elhelyezni. „Nem lehetne-e az egész cuccot utána Bécsben belépődíj 

fejében bemutatni?“ – kérdezi Roesslert. „Természetesen az időközben készült új dolgok 

hozzáadásával, esetleg a régebbi évszámok elhagyásával.“ Divéky szerint ugyanis a 

munkával nem úgy van, mint a borral, az újabb évjáratoknak jobbnak kell lenniük. Ezennel 

ünnepélyesen átnyújtja Roessler feleségének a régen kész ex librist, amelyet az asszony 

újjai hegyéig elvörösödve  vesz át. „Egyébként a megígért Revanche-für-Sedan
202

 menü el 

lesz fogyasztva.“ Erre gondolva a következő látomása van: ez (->) Roesslerné, aki a főzési 

igyekezetétől izzik. Az alábbi kis képecske Roessler tiszelt zöld epéjét mutatja, amiért a 

felesége valaki másért izzik. Kéri Roesslert, ezt ne mondja el az ő feleségének, mert 

különben kikap tőle. Divéky megvádolja Roesslert, hogy a fényképeivel őt utánozza, hogy 

helyet spóroljon az írásra, mindezt színesen. „Hogy az egymagában mennyibe kerül, a 

szín!“ Különben itt Brüsszelben semmi újdonság nincs, és másnap suszterhétfőt tart 

Divéky, bár nincs hétfő, de elege van. Jelenleg azzal foglalkozik, hogy a.) vár a 

megkeresett helyek válaszára. b.) DE PRAETERE
203

 segítségével címjegyzéket állít össze a 

nagybani műkereskedelem működtetéséhez. Kéri Roesslert, ha a fenti tények ellenére neki 

és feleségének az ex l[ibris] nem tetszik, újat készít. Írjon gyorsan, még ezt I. R. 

asszonynak gyorsan, különben üdvözlet az Ön öreg [kép- Divéky] 
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 Purkersdorf: Bécs mellett, a Bécsi-erdőben fekvő kisváros. Ez időben hozzávetőleg 4.000 lakosa volt a 

településnek. (Vö. https://bit.ly/2JXRSOS - letöltve: 2018. november 24.) 
201

 Divéky József, festő és grafikus. […] 1913-ban a Szent György - Czéh Magyar Amatőrök és Gyűjtők 

Egyesületének ex libris kiállításán több tusrajzzal és rézkarczczal szerepelt. (Forrás: A Gyűjtő, 1913., 6-8. 

sz.) 
202

 Sedan: a belga határ mellett fekvő francia kisváros. 
203

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2JXRSOS
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 36. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.264 

 Kelt Uccle, 1913. szeptember 16. – 2 lap, 3 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler utolsó nyári levelét, és reméli, hogy időközben a nyugtával együtt 

kézhez kapta az ex l[ibris]-t, felesége, Ida R[oessler] számára. Reméli, hogy tetszik neki. 

(Különben szívesen készít neki egy újat.) Náluk valami kellemetlenség történt: a király 

(olvasd: a papok) eltörölte valamennyi hainauti
204

 költségvetési tételt, azaz az iskolájukét 

is. Divékyék természetesen megvalósítják, csak egyenlőre szerényebben, az épületet 

később, talán 1–2 év múlva. Ehelyett most azon van, hogy a munkáit ő maga 

„elműkereskedje“, azaz nem kíván ezeknek a „mocskos vérszívók“ egyikének sem 

50-60%-ot a nagyra tátott szájába dobni. Elküldött ma három példányt, kapott további 

kilenc címet DE PRAETEREtől,
205

 és mivel Divéky szerint a műkereskedelem egész 

művészete a címanyagon nyugszik, kéri Roesslert, küldjön számára sokat. Divékynek most 

15–17 címe van, aminek kb. negyede félig-meddig biztos. A legjárhatóbb útnak azt tartja, 

ha a Totentanzot piacra dobja, azaz körbeküldi, olykor-olykor kereskedőknek bizományba 

adja. „Ha ilyen módon kb. egy éven belül nem adok el 15 darabot, akkor tőlem nevezzenek 

akár WC-nek.“ Ha 2–3 darabot eladott, ezen a tőkén vesz a.) a feleségének egy 

harmadosztályú jegyet a Bécs-Brüsszel [vasúti] vonalra, b.) egy bizonyos számú [kép-

]keretet, és a munkáit kiállításról kiállításra utaztatja múzeumról múzeumra egész 

Európában. De Praetere ajánlja őt, Maga is? – kérdezi Roesslert. Időközben elkészíti majd 

a Tänze mappát, továbbá egy másik ötlapos mappát, az ötlet megvan, csak a réz hiányzik, 

és körbeküld néhány próbalapot az előjegyzési listájával valamennyi címre. Úgy gondolja, 

ha van ötven címe, és Roessler publikálja, biztos elad 10–15-öt. Utána kiállítás, kiállítás, és 

így tovább. Svájci címe van elegendő, szüksége volna tehát Ausztriára és Németországra. 

Magyarországon kap a budapesti amatőrök és gyűjtők egyesületétől.
206

 Megfogadta, hogy 

HELLER,
207

 DIETRICH,
208

 RICHTER
209

 és a többi gazember műkereskedőnek, akikre annyira 

dühös, 5 cent profitra sem ad soha semmit. Divéky szerint Roessler megérti, hogy az ezzel 

járó fáradtság és irkálás neki teljesen mindegy. Szívesen teszi, és inkább vár a pénzre, és 

visszaküldet magának tíz darabot, amíg egy elkel, de keresztül akarja vinni, hogy kikerülje 
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 Hainaut: a belgiumi Vallónia régió legnyugatibb fekvésű tartománya. 
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű ( Zürich, 1912. március 10.) levél. 
206

 Az egyesület: Szent György Czéh Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete (1909–1923). 
207

 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 DIETRICH: ld.I.N. 149.320 jelzetű (Uccle, 1913. július 12.) levél. 
209

 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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ezeket a fickókat. Divéky szerint Heller tulajdonképpen egy szamár, aki biztosra ígérte 

neki, hogy 65 példányt elad. Ha akkor csak 1.000 KR [korona] előleget kinyögött volna, 

már 3.000 lehetne a zsebében. Sajnos várnia kell a nagybani kereskedelemmel, amíg 

legalább egy példányt el nem adott, mert pillanatnyilag nem tud tovább nyomtatni. De 

aztán nekilát, és ha Roesslertől csak tíz címet is kaphat, az számára kezdetnek elég, akkor 

hozzávetőleg harminc van neki. Divéky valószínűségszámítása: 1/5 ráharap = 6 példány = 

1.200 K[orona] = kint vagyok a vízből = tovább nagyüzemi módon. Roessler véleményét 

kéri erről Divéky. Továbbá Dietfurth rögvest korrigálandó [nem tudni, miért?]. A 

Roesslernek ígért Totentanz példányt hamarosan kinyomtatja.  

 További kérdés Roesslerhez: szüksége van-e a közvetlen „szabad-kezű“ eladáshoz 

példányokra, vagy forduljanak a megkörnyékezett uraságok Divékyhez? A grafikus 

elnézést kér Roesslertől a sok megterhelés miatt, de tudja, hogy barátja segíteni akar neki, 

és senki mást nem ismer, aki tenni tudna valamit érte.  

 A publikációhoz szükséges anyagot illetően is felvilágosítást kér. Pillanatnyilag 

nyolc karca van, a továbbiak csak az eladás sikerén múlnak. Ötletei, sőt már rajzai és 

vázlatai is léteznek. Pénzzel és kb. két héttel könnyen kaphat még 2–3–4 új dolgot, 

úgymint a Tänzéhez a harmadik lapot, két egyes lapot, a „Fortunát“ és a „Die Rosenlaubét“ 

(´A rózsalugas`), és De Praetere portréját. Kérdezi Roesslert, hogy szüksége van-e a 

Münchhausen és a Doktor Faustus eredetijére, mert Scheffelt
210

 csak arra vár, hogy 

odaadhassa. Divéky összefoglalja a teendőket: 2–3 mappát eladni, és 14 napon illetve 

három héten belül mindent megkap Roessler, „amit az Ön tintababérszíve csak kíván“. 

Divéky tudja, hogy Roessler nem nagyon örül majd, ha megkapja ezt a levelet, mert ez úgy 

támaszt igényeket, mintha nem ő, hanem Roessler élvezné annak hasznát, ha így 

cselekedik. De kéri, cselekedjék így, és a legszívélyesebben üdvözli az Ön öreg Divékyje 

(utóirat: A közeljövőben ismét [jön] egy illusztrált különszám.) 
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 Scheffelt: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél.  
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 37. levél
211

 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 140.063 

 Kelt Uccle, 1913. szeptember 20. – 1 lap, 4 oldal, kézírás, rajz, kockás papír, tinta 

 

Divéky könyörög Roesslerhez  és az Egyesült Hitközség nevében kérve kéri, másnap küld 

Divékynének két mappát, Schmalnál is van kettő, ez már négy. A felesége, aki még mindig 

[kép]-ben van, elviszi majd Roesslerhez. Kérdezi Roesslert, hogy volna-e neki mérhetetlen 

és ilyen nagy szívessége, hogy kicsit házaljon vele? Annak idején, mikor mecénás után 

furkálódott Roesslernél, azt a választ kapta, az emberek akkor vásárolnak, ha látnak 

valamit, csak úgy előre semmire nem adnak ki. Divéky helyzete a következő: itt lóg a 

levegőben, nem csináltathat nyomatokat, bár volna néhány jó címe, és sem Roesslernek, 

sem a Deko
212

 számára nem készíthet új karcokat. Ha Roessler két, de legalább egy lapot 

„dobra verne”, meg volna mentve a helyzet. Nem kívánná, hogy Roessler ezért sokat 

fáradozzon, de Divéky szerint nem lehet ez olyan nehéz feladat. Reméli, hogy Roessleren 

kívűl még Budapestről, Párizsból és Londonból is kap gyűjtőki címeket, 10–12 darabot 

azonnal el tudna küldeni. Drezdából nemleges választ kapott (alap kimerülve), „az 

Albertina heves lelki küzdelmet folytat”. Ha Roessler kettőt eladna, az még jobb volna, 

mert akkor a „jobbik fele” [feleség] ismét hazajöhetne. Kérdezi Roesslert, hogy a felesége 

számára kapott-e példányokat? DITFURTHOTot
213

 is kéri a korrektúrák miatt. Most, hogy 

mindent leírt, jönnek a képek: A fúró; A vágy; A torok – aqua; A gyomor; A pénztárca; A 

feleségem?; A látomás; A dolog lényege [pénz]. A karcokat tegnap elkülde a feleségének, 

az Albertina kizárólag eredeti rajzokat vásárol – „szeretném én azt látni”, írja elköszönésül 

Divéky.  

 

 38. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.225 

 Kelt [Uccle], [1913]. október 3. – 1 lap, 4 oldal, kézírás, kockás papír, tinta 

 

Köszönetét fejezi ki Roesslernek az ex li[ibrisek-]ért és a levélért. Divéky feleségének 

lapját sem gondolta nagyobbnak, mint a [olvashatatlan]-lapot, és ami a lábakat illeti, az 

sem az ő hibája. „Mert a klisét készítő embernek nem lett volna szabad az arkadiai 

hölgynek az Ön felesége túl kicsi cipői által deformált lábait egy közönséges fotográfiai 

lemezre felvenni, hanem egy un. orthopédiai lemez segítségével.“ Ebben a stílusban 

                                            
211

 Ld. 4. sz. melléklet. 
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 Deko: Dekorative Kunst című folyóirat rövidítése. 
213

 DITFURTH: nem sikerült azonosítanunk a személyt. 
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élcelődik tovább, majd kifejezi, hogy Roessler szinte boldogtalanná teszi őt, hiszen 

megírta, ha nem tetszik, készít másikat. És miért nyomtattatot Roessler egyszerre milliót 

belőle, tényleg slamposság, ahogy pazarol. Mindennek ellenére darabonként 10-12 

[példányt] kér. Csak annyi újdonság van, hogy sikerült a L`Art & Decorationban
214

 egy 

publikációt kikunyerálnia, kb. három hónap múlva jelenik meg, ma érkezett a jóváhagyás. 

Kap párizsi gyűjtői címeket is.  

 Más témára tér át: amit Roessler neki KÄSEMIRről
215

 írt, az tette csak világossá 

számára, „hogy milyen egy mocsok (bocsássa meg a kemény szót) állat Heller“.
216

 

Legszívesebben a köldökét a gumisarkai segítségével a hátgerincéig mélyítené. A gumiról 

jut eszébe, hogy ez az ember úgy néz ki [mint a gumi], és számára a gumi, legyen az nyers, 

vagy sütött, mindig gyanús, kivéve csizmasarkokon. Újra arra kéri Roesslert, adjon el 

annyit, amennyit csak tud, mert neki semmi pénze sincs. Már dolgozni sem tud, mert nincs 

papírja, nincs asztala, nincs ceruzája, egyszóval semmije sincs, és a vörösrézről már nem is 

szól. Kenyéren és teán él. Neki ugyan mindig mindegy volt, hogy mit eszik, de most már a 

kenyér is hitelre van. Budapestről még mindig a kollektív közös kiállítással fenyegetik, ami 

meglehetősen sok pénzbe fog kerülni. Ezért is ösztönzi Roessler kereskedői szellemét a 

szabad terjesztésre. Úgy látja, SCHMALÉnek
217

 nem volt még szerencséje, mert a felesége 

még mindig nincs itt, így Roessler közbenjárásában reménykednek. Ha több, mint két 

mappára volna szüksége, küldi amint lehet, azaz a hétvége felé, remélhetőleg.  

 Majd más témára tér át: DE PRAETERE
218

 megbízást kapott egy kiadótól a modern 

dekoratív mozgalmak fejlődéséről egy ötkötetes mű kiadására. Az egésznek készen kellene 

lennie a párizsi kiállításig, annak a hivatalos dokumentumaként, szubvenciót is kap. Most 

azokat az írókat keresi, akik az adott egyes országokról értekeznének. Kérdezi Roesslert, 

hogy vállalná-e, hogy Ausztriáról írna? Ezt nem hivatalosan kérdezi, de De Pr[aetere-]vel 

beszéltek már erről. A honorárium ugyan nem lesz magas, mert az itteni [belga] fogalmak 

szerint fizetnek, de érdekes dolog volna. De Praetere senkit sem ismer Ausztriában, így őt 

kérte meg, hogy legyen ebben az ügyben segítségére. Franciául jelenik meg, de ez 

mindegy, a derék író [De Praetere] majd lefordítja. Itt [Belgiumban] a művészek és a cégek 

szövetséget akarnak alapítani a silány művészet ellen. Ám ez jelentősen függ De Praetere 

sikerétől La Lourièrben, ezért csak akkor ír majd erről, ha biztos lesz. Számára most az 
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 Art & Decoration: ld. I.N. 149.262 jelzetű (Uccle, 1913. augusztus 22.) levél. 
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 KÄSEMIR szót értelmezhetjük, mint „Käse mir“ (´sajt nekem`), a kolléga vezetékneve Kasimir. 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 SCHMAL: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
218

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű ( Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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egyetlen „fájdalom“ az eladás, és hogy Roesslernek ahhoz a bizonyos publikációhoz 

elkészíthesse a karcokat. Hosszú időn át nem tudott semmit sem készíteni, mert örült, ha 

egy zsemlét tudott magának vásárolni, nem rezet. Mivel sikerült egy kicsit pumpolnia, 

reméli, hogy ez pótolható. Roessler válaszát várja arra, hogy a következendő dolgok 

elegendőek-e: hat lap Totentanz, két lap Tänze, mindehhez készít még két lapot a Tänze 

mappához, és 2–3 egyes lapot. Le tudják-e majd hozni az egész Totentanzot? Ma kapott 

egy levelet a L`Art & Dècorationtól azzal a tartalommal, hogy „na mondja már, mit 

akar?“. Ezen felül Dr. Szemerétől egy erotikus exlibris megbízás úgyszólván a zsebében 

van már. „Ez volna a felfelé mutató vonal kezdete?“ – kérdezi. Ha mindehhez még el is 

adna, akkor biztosan. Elköszönésül mindekettőjüket üdvözli, „(a Nasenzwergre még 

visszatérek)“. 

 

 39. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.267 

 Kelt Uccle, [1913]. október 7. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Levelét rögtön a kellemetlenségekkel kezdi: a La Louvière-projekt a klerikális párt kultúra-

támogató közreműködésének köszönhetően 1–2 évre elhalasztva, azaz vízbe pottyant. DE 

PRAETEREnek
219

 megélhetés után kell néznie, ezért feltehetőleg Zürichbe megy, ahol már 

számos feladata van, és ha ez neki ott beindul, Divéky feltételezése szerint nem jön vissza, 

hogy itt a bizonytalanra várjon. Divékynek sincs kedve egy esetleges másik igazgatóság 

alatt hivatalos művészetet folytatni. Tehát így áll a dolog, ki tudja meddig. Divéky 

szándéka szerint bizonytalan ideig marad még, mert itt [Brüsszel] az élet olcsóbb, és 

kivárja a különböző tervek és ötletek sikerét, amit majd közöl Roesslerrel - egyidejűleg 

kéri a tanácsát és a kiegészítését azokhoz. A tervei három pontban összefoglalva: eladni, 

kiállítani, publikációk.  

 1.) Eladni: nem tudja, hogyan megy ez most Bécsben, de mint mindig, most is 

reménykedik Roessler „erős karjában” De Praetere hamarosan Zürichbe utazik, elsőként 

tájékozódik, és 3–4 mappát magával visz, amit - Divéky reményei szerint – személyes 

közbenjárás segítségével biztosan elad. Budapesten negyedoldalas ingyenes hirdetést kap a 

Totentanz számára. További gyűjtői címeket remél (Roesslertől, Dr. Szemerétől Párizsból). 

Adott még a lehetőség, műkereskedőknek 1–2 példányt bizományba adni. Vannak jó 

kereskedői címei Párizsban, Brüsszelben, Zürichben, Budapesten, Bécsben (Gilhofer & 
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű ( Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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Ranschburgtól
220

 pozitív válasz), Berlinben, Drezdában, Amszterdamban, Rotterdamban. 

Aztán szeretne a táncokkal (´Die Tänze`) HELLERnél
221

 mégegyszer próbálkozni. Ha a 

haláltáncból (´Totentanz`) egy keveset elad [Hellernél], akkor tovább tud várni, mert a 

botrány okozója az előleg volt.  

 2.) Kiállítások: Budapest, aztán Bécs (Secession?), Zürich, Lipcse, talán DWB 

[Deutsche Werkbundausstellung] Köln? Aztán összeállítani egy kollekciót, ami egyik 

városból a másikba megy. De Praetere révén csaknem minden német múzeumhoz [lehet] 

ajánlás – és ebből is jöhet be valami.  

 3.) Publikációk: Budapesten nemsokára ex librisek, márciusban Párizsban ex 

l[ibris] Dr. Szemere. Párizsban L´Art et Dec.
222

, DK & D [Deutsche Kunst und 

Dekoration
223

]. Budapesten a kiállítás alkalmával különszám. Ezenkívül Roessler „erős 

karja”. Úgy látja Divéky, a kilátások nem rosszak, és némi pénzzel keretre, nyomtatásra és 

postaköltségre megvalósítható. Az ehhez szükséges türelemmel és kitartással rendelkezik. 

Emlékezteti Roesslert, hogy a múltkor azt írta, hogy nyolc kész karca van már. Időközben 

2 továbbit készített = 10. Két hét múlva további hármat kaphat hozzá, hogy eleresszen 

valamit a Dekoban
224

 – mert ami hiányzott, az csak az anyagra való pénz volt. „És látja 

kedves R-er úr, már rögtön szemtelen leszek. Lehetséges volna-e a Deka
225

 és a Die 

Kunst?
226

 Utóbbi talán illusztrációkkal és vegyes salátával?”  

 Ezek után arról ír Divéky, ha pontosan meggondolja, hogy a professzorsággal 

összefüggő fiaskó nem is olyan kellemetlen számára, mert így lehetősége van kötetlenül 

továbbdolgozni. Anyagilag sem jött volna ki olyan jól, hiszen George MINNE
227

 két hete 

rajztanár a genti akadémián, heti 4 óra (vasárnap is 2), és ezért évente 1.700 frcs-t kap. 

Divéky az egész napos állásért talán 2.400-at kapott volna, de nem lett volna többé ideje 

mást csinálni. A fent említett terveket így legalább egy évre kellett volna felosztani, 

miközben így most nekikezdhet. A feltétel mindig az üzemi tőke, de erre is vannak 

                                            
220

 Gilhofer & Ranschburg antikvár könyvkereskedés, 1883-tól a közelmúltig a bécsi Bognergassében 

működött - néhány éve egy ismert divatmárka boltja található az egykor patinás üzlethelyiségben. 

 (Vö. https://bit.ly/2ZfHp6s -  letöltve: 2019. január 4.) 
221

 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
222

 Art et décoration: 1897-1958 között megjelenő francia művészeti magazin. A lap indításához az ihletet az 

angol The Studio adta, oly módon is együttműködtek aztán, hogy egymás cikkeit átvették, kölcsönösen 

leközölték. (Vö. https://bit.ly/30ZBEua - letöltve: 2018. szeptember 4.). 
223

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
224

 Deko: Deutsche Kunst und Dekoration című folyóirat rövidítése. 
225

 Deka: nem kizárható, hogy Divéky felváltva Deka, vagy Deko rövidítéssel említi a Deutsche Kunst und 

Dekoration című folyóiratot. 
226

 Die Kunst: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
227

 MINNE, George (1866-1941) flamand festő, grafikus, szobrász. 

 (Vö. https://bit.ly/2K7AiGU - letöltve: 2018. november 20.) 

https://bit.ly/2ZfHp6s
https://bit.ly/30ZBEua
https://bit.ly/2K7AiGU
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kilátásai. Reméli, hogy egy idő után aztán már másképpen áll itt, annál is inkább, mert a 

felesége számára is jó iparművészeti kapcsolatokra lelt. Csak arra kéri Roesslert, hogy 

gyorsan készítse el a Deko-dolgot,
228

 ami KOCH
229

 megvesztegetésével nem lehet olyan 

nehéz. „Apropos: mi van azzal a legendás osztrák művészeti folyóirattal, amelyik nem 

falterez, nem rosenbaumoz,
230

 de roesslerez?”
231

 – kérdezi Divéky. Megírja, hogy De 

Praetere szeretné most létrehozni azt az ötletét, amit annak idején igazgatóként nem tudott 

már megvalósítani: egy svájci művészeti folyóiratot. Pénze és embere van hozzá. Divéky 

úgy látja, akkor neki is volna még egy, úgymond, finom tartaléka, mert ki tudja, hogy nem 

megy-e később ismét Zürichbe? Semmi nem fenyegetné, házassága révén érvényes papírjai 

vannak, tehát nem kellene kauciótól, vagy „egyéb svájci disznóságtól” tartania. „És ott 

mégiscsak németül beszélnek, habár az csak svájci német. És kultúra és megbízhatóság is 

milliószor több van, mint itt.”  

 Október 7. [folytatás]  

 Mivel a feleségéről egy táviraton kívül semmi híre nincs, így Roesslernek sem tud 

semmi bécsi újdonságot tálalni. Itt a helyzet a régi. Csak annyit még, hogy Belgium talán 

tíz év múlva lesz ahhoz érett, hogy részt vegyen a modern mozgalomban. Ők 

felgyorsíthatták volna ezt a folyamatot, de így most erre várni kell. Bizonyítékul hozza fel, 

hogy az itteni [belga] „művészeti írók” a német művészetről úgy ítélkeznek, „ha a németek 

a művészetben újak akarnak lenni, csak nevetségességre és kaján formátlanságra jutnak”. 

Divéky szerint [a belgák számára] MONTALD
232

 a festő, a dekoratív művész, mert kékítőt 

és aranyat ken iszonyatos [méretű] vásznakra. Leírja, hogy idén tavasszal kilátásban volt a 

megbízása a genti népház óriási festményekkel történő díszítésére, de mikor meglátta a 

házat, elutasította. Divéky szerint az épület a gótika, a szecesszió és a hülyeség keveréke, 

és nagyon csodálják, mert másfél millióba került. Mindebből azt a következtetést vonja le, 

hogy megpróbál anyagilag kissé lábra állni, és aztán eltűnni [Belgiumból]. A felesége már 

úgyis nagyon vágyik erre. Mint írja, nem azért szitkozódik, mert a professzorságból nem 

lett semmi, hanem mert a dolgok valóban úgy állnak, ahogy írja, és akkor csak szitkozódni 

lehet. „Na, Isten áldja!” – Köszön el barátjától. 
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 Deko: feltételezhetően a Deutsche Kunst und Dekoration című folyóiratban megjelenő publikációról van szó.  
229

 KOCH, Alexander: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
230

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
231

 Nem falterez: nem tudtunk rájönni, melyik folyóiratra célozhat Divéky.  
232

 MONTALD, Constant (1862-1944) belga festő, szobrász, tanár. 

 (Vö. https://bit.ly/2Dl8T2r - letöltve: 2019. január 4.) 

https://bit.ly/2Dl8T2r
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 40. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.270 

 Kelt [Uccle], 1913. október 12. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy felesége (hurrá, hurrá, hurrá!) ismét itt van, és bécsi 

újdonságokkal is szolgálhat. 1.) a Grafische (sic!) Lehr- und Versuchsanst[alt] vásárolt 

(januárban fizet), 2.) a Kupferstichkabinett (Dr. HABERDITZL
233

) vásárolt, 2–3 hét múlva 

fizeti az ár felét, 3.) Gilhofer & Ranschburg
234

 átvett tőle egy példányt 35%-ra, szeretne 

többet is, karácsonykor elszámol, 4.) az a mappa, amit Roessler látott, valószínűleg 

magánkézben körbemegy, reméli sikerrel. Az a tévedés történt, hogy Divéky azt hitte, 

felesége értékesítésre átad két darabot Roesslernek, és eközben mindent értékesített. Az 

eredmény ugyan nagyon jó, de Divéky szerint még nem csilingel. Ígéri, hogy másnap küld 

Roesslernek expressz postai csomagban két példányt, és kéri, hogy legalább egyet 

készpénzért adjon el, mert acéloztatnia kell a lemezeket, továbbá kereteket kell vásárolnia 

az Akademischer V[erein] számára, akik már sürgetik. Ha el lehetne adni kettőt, akkor 

Roessler tizenkét karcot kaphatna a hónap végéig, tíz darab már készen van. Anyagra 

sajnos nincs pénze, a felesége az egyik barátnőjének a kölcsöne révén jöhetett haza, és ő is 

csóró. Budapesten megtekintésre bemutatnak egy mappáját, és ezt hirdetésben közzéteszik. 

Örül neki Divéky. Köszöni Roessler ex libriseit, és már csak azt kéri, hogy Roessler 

értékesítsen. Egyébként úgy érzi magát, mintha a mézesheteit élné, és üdvözletét küldi 

Divékyéktől Roessleréknek.  

 PS. Csak egy mappát küld, mert a másodikat tegnap DE PRAETERE
235

 elvette tőle, 

hogy magával vigye Zürichbe. 

 

 41. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.269 

 Kelt [Uccle], 1913. október 26. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves R-er Úr”, szólítja meg barátját, majd leírja, hogy majdnem kapott egy megbízást, 

de ő rajzonként 10 frcs-t kért, és ezzel ez elúszott. 5 frcs-ig elmentek volna (!), de tíz 

mégiscsak kissé túlzás volt nekik. Mindezt nem is akarta elmondani, csak azt, hogy ismét 

nagy anyagi bajban vannak. Élnek, de a továbbdolgozáshoz egy petákjuk sincs, miközben 
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 HABERDITZL, Franz Martin (1882-1944), művészettörténész, ez időben a Kupferstichkabinett vezetője.  

(Vö. https://bit.ly/2YnefRP - letöltve: 2019. január 4.) 
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 Gilhofer & Ranschburg: ld. I.N. 149.267 jelzetű (Uccle, [1913]. október 7.) levél.  
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2YnefRP
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lehetősége volna különböző helyeken összesen húsz mappát bizományban elhelyezni, 

illetve gyűjtőknek elküldeni – ha a pénzhiány miatt ez nem volna lehetetlen. Az 

Akademischer Vereinnél a kiállítást le kellett mondania, mert nincs már nyomata, az 

acélozatlan lemezről nem lehet már nyomtatni, az eddigi nyomatok viszont vagy úton, 

vagy bizományban vannak, de keretre és szállításra sincs pénze. Gilhofer & Ranschburg
236

 

három mappát kér, de nem megy. Egyet megtekintésre Budapestre kellene küldenie, mert 

meghirdetik, de nem megy. Eközben minden kereskedő úgy tartja, hogy most, karácsony 

előtt volna a legalkalmasabb az idő az eladásra. Gilh[ofer] & Ransch[burg] előjegyzést 

szeretne indítani a Tänzékre, és egyes lapokat is kér. Mindez lehetetlen. Már egy rakás 

kész rajza van az egyes lapokról, de semmit sem tud tenni. Roessler nyomatokat, anyagot 

akar, a L´Art & Décoration
237

 épp úgy, de mindez csupán illúzió. Sem a régi munkáit nem 

tudja értékesíteni, sem újakat készíteni. Bár a felesége Bécsben eladott két mappát 

(Grafische (sic!) [Höhere Graphische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt] és 

Kupferstichk[abinett]), de csak január-februárban fizetnek.  

 Divéky is ígéretet tett arra, hogy januárban 3–400 koronát kölcsönöz neki, de sajnos 

csak januárban. Még egy negyed évig tétlenül kell várakoznia, és így elmulasztja a 

legszebb alkalmakat. Ahhoz, hogy a lemezeket acéloztassa, kb. 20 mappát 

nyomtattathasson, borítékra, csomagolásra és postaköltségre kb. 4–500 frankra volna 

szüksége, ugyanis kb. 20 mappát tudna nyolc városban bizományba kihelyezni, elszámolás 

februárban, már megegyeztek. Kérdezi Roesslert, hogy el tudna-e adni talán mégis 

készpénzért 2–3 mappát? Vagy tudna-e valakit, aki 500 Kr-t kölcsönözne neki, amit 

februárban visszafizetne? „Visszafizetni” alatt azt érti, hogy abból a pénzből, ami már az 

övé, azaz teljesen biztos, nem képzelgés. „Csak lehetetlennek, vagy egyáltalán kizártnak 

tartja ezt?” Gyors választ kér, mert van még két mappája az acélozatlan lemezről, 

amelyeket visszatart Roessler válaszáig, mert esetleg el tudná adni azokat, 

(Tulajdonképpen Gilh[ofer] & R[anschburg]nak és Budap[est]nek szánta, de aki előbb 

fizet…). Halálbiztos meggyőződése, hogy a munkákkal a minap említett módon sikeres 

lehetne, csak arról van szó, hogy véghez lehessen vinni. És ahhoz, hogy véghez lehessen 

vinni, Roessler segítségét kéri így, vagy úgy.  

 Most valami másról is: elhatározta, hogy visszamegy Zürichbe. De Praetere egy 

halom megbízással tért vissza, többek között a Hotel Viktoria éttermének átépítése és 

berendezése, ahol Divéky a festéssel kezdhetne valamit, és más egyebek. Roesslerné 
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 Gilhofer & Ranschburg: ld. I.N. 149.267 jelzetű (Uccle, [1913]. október 7.) levél. 
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 Art et Décoration: Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1.1897 - 67.1938 (forrás: ZDB). 



LXXI 

számára is gondoskodik munkáról, kapcsolatok [lesznek], úgyhogy a kilátások az 

elképzelhető legkedvezőbbek. Divéky szerint Roessler azt kérdezi majd, hogy hogyan is 

akarja ezt csinálni, ha még nyomtatni sem tud? Divéky válasza: épp azzal az előfeltétellel, 

hogy tudja azt, biztos abban, hogy júniusig annyi összejön. Annak idején HELLER
238

 

megígérte neki, hogy előjegyzés útján 65 példány Tänzét elad. Akkor – úgy hiszi, 

feltételezheti – Gilh[ofer] & R[anschburg] is képes huszat eladni. Ha most tovább tudna 

dolgozni, szeretne egy második mappát – és azt is előjegyzésre – készíteni, az egyes 

lapokhoz a rajzokat elkészíteni, és biztos abban, hogy június-júliusra összejön annyi, hogy 

veszélytelenül megkísérelheti [az átköltözést Zürichbe] annál is inkább, mert kilátásban 

vannak már ott grafikai munkák. A nyárig az üzleteket meg kellene valósítania, mert a 

műkereskedelemmel nyáron nem sokat lehet kezdeni. És ha még három hónapig várnia 

kell, akkor valóban minden elúszott. A zürichi megbízások illuzórikussá válnak, röviden 

egy nagy káosz. Mint írja, nem szívesen siránkozik, csak azért írja, hogy Roesslerrel 

megértesse a sürgős segítségkérését. A felesége már tizennégy napja itt van, a kölcsön már 

megint elfogyott, ami neki mindegy volna, ha tovább tudna dolgozni. Megbízásai 

nincsenek, tehát az eladással kell számolnia és arra építenie. És mint az öreg Scipio 

Africanus mindig mondta, ceterum censeo
239

, „[…] kedves R-er Úr, adjon el nekem három 

mappát! Sok üdvözlettel maradok az Ön öreg Divékyje. PS: A színház iránt is nagyon nagy 

az érdeklődés Z[ürich]-ben, egyébként a leggyorsabb választ kérem.” 

 

 42. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.268 

 Kelt Uccle, 1913.december 6. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, rajz, tinta 

 

Divéky tudatja Roesslerrel, hogy nem amiatt ír, hogy újdonságokról számoljon be neki, 

mert újdonságok nincsenek. Azért ír, hogy kérdezzen. Egyrészt az a „legendás osztrák 

művészeti folyóirat”,
240

 másrészt a Deutsche Kunst und Dekoration
241

 érdekli. Mivel ő 

most karcokkal nem tud szolgálni, úgy találja, megtenné „egy vegyes saláta” is. Ezen felül 

szeretné megtudni annak a mappának a sorsát, amit elküldött Roesslernek. Reméli, hogy 

megérkezett, tíz darab kereng belőle a világban, de sajnos eredménytelenül. Ezzel 

kimerültek az újdonságai és vár Roessler híreire. „Üdvözlettel Önnek és feleségének az Ön 

amire időközben változott.”  
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 Ceterum censeo (lat.) jelentése: amúgy úgy gondolom. 
240

 Die Graphischen Künste című folyóiratra célozhat Divéky. Ld. I.N. 149.227 jelzetű (1912 szeptember 11.) 

levél. 
241

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 43. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.280 

 Kelt Uccle, 1914. január 7. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky afölött sajnálkozik, hogy régen kapott hírt Roesslertől. Attól tart, hogy tudatlanul 

tett valamit, amivel megbántotta, és ez nagyon kellemetlen volna számára. Kéri Roesslert, 

írjon neki, hogy tisztázhassák a helyzetet. Ezek után beszámol az újdonságokról: Zürichből 

írta neki De Praetere, hogy állítólag megjelent róla valami a Dekorative Kunstban.
242

 Örül 

neki, de meg is lepődik, hogy mindez az ő részvétele nélkül történt. Nemrégen jelzett neki 

egy cikket a Kunst für allében
243

 Dr. UBELL,
244

 a linzi múzeum igazgatója, anélkül, hogy 

anyagot kért volna tőle.
245

 Azért is örül ennek, mert mindeddig nem ismerte az urat. 

Budapesten megjelent egy ex libris publikáció néhány munkájával, ám Divéky szerint az 

egész egy semmi. Megtudjuk, hogy ma megkérte DANILOWATZ
246

 barátja, hogy az eladásra 

szánt nála lévő Divéky karcokat a Secessionban kiállíthassa. Gondoskodik a keretezésről 

és más egyebekről is. „Szép, ugye?” – kérdezi Divéky. Pillanatnyilag két ablakon dolgozik 

(217×98; 179×78) a W.B.A. [Werkbundausstellung] Köln 1914 számára. Berlinben J. 

Schmidt
247

 kivitelezi majd, ez egy „bepottyant” megbízás, ami sok örömöt szerez számára. 

Schaffsteinnél
248

 megjelent két kicsi könyvecske, amit még az elmúlt nyáron rajzolt, és 

reméli, hogy ebben az évben is lesz valami. Magyarországon is vannak új kapcsolati 

lehetőségei. Megtudjuk, hogy a karcokból mindössze két lapot adott el, és nem tudja, hogy 

min múlott ez. Rajta nem, mert szívesen adna el. A bábszínházuk csak Zürichben működik 

majd tovább, De Praetere keresi már a lehetőségeket. Zürichből érdeklődnek már, hogy 

szeretne-e, és mikor visszajönni? Eközben itt [Brüsszel] még 10 centimes-ért sem volt 

munkája, „akkor miért ne?“ Újévkor kicsit beteg volt, ezért utólag kíván boldog új évet. 

Befejezésül: most ismét három szó: Österreichische Kunstzeitschrift, Deutsche Kunst und 

Dekoration, rézkarcok. És ha még egyszer valami baj volna vele, kéri Roesslert, mondja 

meg az okát. 
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 Dekorative Kunst: a müncheni Bruckmann kiadónál Friedrich Bruckmann (München) és Julius Meier-

Graefe (Párizs) szerkesztésében 1897-1928 között megjelent művészeti folyóirat.  

 (Vö. https://bit.ly/2K1AI2V – letöltve: 2019. március 20.) 
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 Die Kunst für alle: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
244

 UBELL, Hermann Eugen (1876-1947), osztrák művészettörténész, régész, író. 
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 A beharangozott cikk végül 1916-ban, a Die graphischen Künste című lapban jelent meg: 39(1916), 1. sz., 

p. 43–48. 
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 DANILOWATZ, Josef (1877–1945) osztrák festő és grafikus.  

 (Vö. https://bit.ly/2SRw7De – letöltve: 2019. március 20.)  
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 J. Schmidt műveihez: WESTHEIM, Paul: Zu den Glasfenstern von J. Schmidt – Berlin. In: Deutsche Kunst 

und Dekoration, 30(1912), 10. sz., p. 411-414, online: https://bit.ly/2KcQAyc  – letöltve: 2019. március 20. 
248

 Schaffstein: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 

https://bit.ly/2K1AI2V%20–
https://bit.ly/2SRw7De
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LXXIII 

 44. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.279 

 Kelt Uccle, 1914. január 15. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta 

 

Örömmel nyugtázza, hogy végre sikerült
249

. Röviden közli, ha Roessler nem lesz e hó 28. 

előtt Kölnben, akkor ő Assmannshäuserrel
250

 jön. Amennyiben Roessler Berlint, Hagent, 

Drezdát és Prágát is megnézi, és csak a hétvégén utazik, akkor tíz napra van szüksége, így 

úgy becsüli, 28-29-én érkezik majd Kölnbe. Addigra Divékynek lesz némi pénze, tehát 

utazhat. Pillanatnyilag semmi újdonság, de azt reméli, hogy majd a dóm árnyékában 

Roesslertől hallhatja az újdonságokat. Kéri, írja meg neki Roessler érkezésének pontos 

dátumát, és hogy meddig marad, ugyanis Divékynek van ott némi üzleti ügye 

Schaffsteinnel.
251

 Addig is a legjobbakat kívánja barátjának.  

 

 45. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.278 

 Kelt Uccle, [1914.] február 17. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta 

 

Megtudjuk, hogy Roessler nem jött Kölnbe, és nem is jelentkezik. Arra történt utalására, 

miszerint K.R.Ch. [KIRCHGRABER]
252

 Darmstadtban nem nagy „durranás”, Divéky a 

következő kérdéseket teszi fel: 11 kész karca van, ezek közt egy 30×40 cm-es, és a 

tizenkettediken dolgozik, ami 41×48 cm. Továbbá szerződése van RICHTERrel
253

 

Drezdában az összes grafikai munkájára, egy évre (a szöveget Divéky írta.). A Tänze, amit 

HELLERnek
254

 kellett volna megvennie, előjegyzésre megy, és különben is lendületes 

kereskedelem indul. Bár még nem sok pénz folyt be, de szép kilátásai vannak. Úgy látja, itt 

volna a pillanat, amikor a Deka
255

 segítségével lendületbe lehetne hozni a kereskedelmet. 

Ha belátható időn belül megjelenne „egy szép fecsegés” a karcairól, megtörne a jég. 

Roessler véleményét kérdezi, hogy előnyös volna-e talán, ha alkalmasint KOCH
256

 „lábai 

elé fektetne” ajánlással egy mappát? Mert nem szeretne az ismeretlen mesterek közé 
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 Nem tudjuk, hogy mi sikerült. 
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 Assmannshäuser: feltételezhető, hogy egy üveg jó minőségű burgundi vörösborra gondol. 
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 Schaffstein: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
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 KIRCHGRABER, Paul (1873-1954) a Die Kunst. Monatshefte für freie und angewandte Kunst, valamint a 

Die Kunst für alle főszerkesztője. (Vö. BECHSTEDT, Anna, DEUTSCH, Anja, STÖPPEL, Daniela, Der Verlag 

F. Bruckmann im Nationalsozialismus. In: HEFRIG, Ruth [et al.], Kunstgeschichte im „Dritten Reich". 

Berlin : Akad.-Verl., 2008, 282. p. 
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 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 Deutsche Kunst und Dekoration című lap rövidítése. A kiadóról ld.: I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. 

március 10.) levél. 
256

 KOCH, Alexander: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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kerülni. Ezért is sír egyfolytában Roesslernek, és, hogy megkönnyítse Roessler szíves 

véleményét a művészetét illetően, a 11-es lemez jó nyomata után küld neki két lapot a 

Tänze sorrozatból, és két kisméretű egyes lapot. A Totentanzot már megkapta Roessler, 

„kérem a teljes kollekciót becses tulajdonának tekinteni” – írja Divéky. Ezt ne 

megvesztegetésnek, hanem a szükséges kötelespéldányoknak tekintse Roessler. Ha 

szívességet akarna tenni Roessler a grafikusnak, akkor „csontozza ki“ a karcolói oldaláról, 

„mert a kutya sem illusztráltat ma már semmit sem, már végképp nem egy kiadó. 

Gondolom illusztrátori «pályafutásomat» bevégeztem, és beléptem abba a periódusba, 

amikor csak eladni szeretnék.” Úgy látja, Richter többet tudna eladni, ha a Deka „a levest 

felmelegítené”. Különben pillanatnyilag nincs mire panaszkodnia, eladott már egy mappát, 

és reménye van egy második eladásában is. Az egészsége is kedvező, és egy borkereskedőt 

is felfedezett, aki segít neki komponálni. Nagy lendülettel, sok élvezettel és örömmel 

dolgozik. Elköszönésül kéri Roesslert, hallasson magáról hamarosan, és szívélyes 

üdvözletét küldi a felesége nevében is mindkettőjüknek.  

 

 46. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.277 

 Kelt Uccle, 1914. március 2. – 1 lap, 2 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler életjelét, és közli, hogy sajnos nem zseni, ugyanis R[ichter]
257

 Drezdában 

átvette a kizárólagos németországi terjesztést, így DIETZcel
258

 nem lesz semmi, mégis 

emelkednek a részvények: talált Gentben egy amatőrt, illetve rajongót, aki meglátogatta és 

500 frcs-t tett le az asztalára, továbbá Divéky minden várható munkájából rendelt, kész 

munkákat és fázisnyomatokat is. Úgy érzi Divéky, ezzel megváltozott a helyzete, rajongója 

munkáinak az elképzelhető legteljesebb kollekcióját szeretné birtokolni. Ezek után 

helyesbíti Roesslert, a munkáinak száma összesen 11, azaz az új karccal együtt teszi ki ezt 

a számot. Éppen egy nagy, 40×55 cm-es lemezen dolgozik, javasolja, hogy várják még 

meg azt, úgy 14 nap múlva készen lesz. Ezenkívül a hónap végéig el kell készítenie még a 

Tänzéket is, így összesen tizenöt karca lesz. Amint a nagyok elkészültek, expressz elküldi 

Roesslernek a teljes kollekciót, és amíg a publikációt megírja Roessler, elkészülnek a 

Tänze sorozat további lapjai is. KRCh [Kirchgraber]-t
259

 talán óvatosan fel kell készíteni rá 

– javasolja Divéky. Köszöni Roesslernek a cikket, amivel neki az elképzelhető legnagyobb 
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 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 DIETZ: feltételezhetően helytelenül írta Divéky a nevet, és DIEZ, Julius (1870-1957) német festőről van szó. 

(Vö. https://bit.ly/2Y5BAfk – letöltés dátuma: 2019. január 4.) 
259

 KIRCHGRABER: ld. I.N. 149.278 jelzetű (Uccle, [1914.] február 17.) levél. 

https://bit.ly/2Y5BAfk
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szívességet teszi, mert nagy munkák előtt áll, aminek bevezetéséhez, illetve pénzzé 

tételéhez ez rendkívüli módon hozzájárul majd. Elkezdte már a rajzolást két 60×85 cm 

méretű karchoz, és ez a munka annyira igénybe veszi majd, hogy az eladásból kell 

megélnie. Bár eléggé bízik Richterben, de ha Roessler Németországban karcolóként 

méltatja, akkor megtörik a jég. Úgy érzi, ez a mecánása által itt [Brüsszel] már megtörtént, 

mert körbemutogatja és eladja, azaz a barátaira sózza Divéky dolgait. Ezzel hamarosan 

eléri azt az ideális állapotot, hogy gond nélkül, szabadon dolgozhasson, sőt a Zürichben 

(ahonnan elmenekült, mint ott mondják) hátrahagyott tartozását is kifizette már. Úgy látja, 

Roessler betegnek tartja, de szerinte jobb ez így. Most kezdődik csak számára a munka: 

litókat és egyebeket is készít majd. Látja – írja Roesslernek – türelemmel és elszántsággal 

vitte már annyira, hogy nem kell litográfusok és könyvnyomdászok után futnia, hogy 10 

frcs-ért „megbízásokat” teljesítsen számukra. Ősszel Budapesten állít majd ki, nyáron 

Lipcsében, ahová meghívták a magyar kiállítók közé, Kölnben a W.B.A.-ra 

[Werkbundausstellung] két üvegablak készül, talán Zürichbe is. Pénzbe kerül, de megy 

majd. Kéri, tájékoztassa Roessler egy levelezőlapon, hogy küldje-e a tizenegy lapot, vagy 

várjon, amíg minden elkészült? Mennél előbb megjelenne, annál jobb volna. Közli a 

tizenegy lap listáját: 

Totentanz  =6 

Tänze   =2 

Kisebb egyes lapok =2 

„Bábok”  =1 

Összesen   11 

„Elég egyenlőre ennyi?” – kérdezi elköszönésül. Viszonozza Roesslernek a kedves hegyi 

üdvözleteket, és vár a dolgokra, illetve a lapra. 
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 47. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.276 

 Kelt [Uccle], 1914. március 26. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Fejléc: Josef von Divéky, Uccle, 58 Rue Stanley 

 

Hálás köszönetét fejezi ki Roesslernek a leveléért és a „kirchgraberi“ ebédért. Mint írja, 

ez egy harmadik okból is szimpatikusabb számára, mint KRCh [KIRCHGRABER]
260

: ugye 

duplán jelenik meg a dolog: Kunst
261

 és Dekorative Kunst? KOCHNAK
262

 még 00 [semmit] 

küldött, mert meg akarta várni az utolsó lemezt, ami néhány nap múlva lesz készen, már 

csak retusálni kell. A Kunstnak küld majd egy teljes kollekciót, és Roesslernek a hiányzó 

lapokat („kötelespéldányok“), ígéri. Beszámol az újdonságokról: Lipcsében kiállít két 

lapot, 3-4-et Brüsszelben, Linzben az egész „Totentanz“-ot. Azt kérdezte Roesslertől, hogy 

írt-e már neki a mecénásáról? Megtudtuk, hogy Erich SCHMALE
263

 szerint a [német] szó, 

Mezän, a német mondásból ered: „Kunst me 10 (zehn) Guldn borgn? [Tudsz nekem 10 

guldent kölcsönözni?]“. Ami azonban még jobb, hogy az úr, nevezett VAN HEEREWEGE,
264

 

hihetetlen perspektívákat nyit a grafikus számára egészen. Fejébe vette, hogy összeállítja a 

legteljesebb „Divéky-kollekciót“, és e célból mindent elvásárol, még a lemezek különböző 

stádiumának próbanyomatait is. Nagy reklámot csap Divékynek, általa ismerkedett meg 

már MINNÉvel
265

 és KHNOPFfal
266

. Divéky szerint komolyan pártfogolja, és még 

szimpatikus ember is, így elmúltak belőle a Zürichbe való visszatérés gondolatai. Mivel a 

nyelvet is elég jól elsajátította már, igen jól érzi magát Brüsszelben.  

 Megtudjuk, hogy RICHTER
267

 a Totentanzot is előfizetéssel kívánja árusítani, és 

mivel pillanatnyilag nem kell pénzre várnia, van rá idő. Reméli, hogy a Kunst segítségével 

elindul a dolog. „Magának egyébként sejtelme sincs arról, hogy egy ilyen mecénás lelkileg 

mennyire vidítóan hat!” – írja Divéky. Tele van új ötletekkel, néhány egészen nagy karcot, 

és a lehető legnagyobb méretű fekete-fehér litográfiát szeretné elkészíteni. Csak figurális 
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 KIRCHGRABER: ld. I.N. 149.278 jelzetű (Uccle, [1914.] február 17.) levél. 
261

 Kunst: feltételezhetően a Deutsche Kunst und Dekoration című 1897-1928 között Darmstadtban megjelent 

művészeti folyóiratról esik szó. 
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 KOCH, Alexander: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
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 VAN HEEREWEGE: a mecénás, de nem sikerült azonosítanunk a személyt. 
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 MINNE, Georg: ld. I.N. 149.267 (Uccle, [1913]. október 7.) levél. 
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 KHNOPFF, Fernand (1858-1921), belga festő, grafikus, fényképész.  

 (Vö. https://bit.ly/2YtLve2 - letöltve: 2019. március 20.) 
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 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 

https://bit.ly/2YtLve2
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kompozíciókat. Meglátása szerint eddig kevés dolgot készített, ami csak anyag és pénz 

kérdése volt, ám mivel most megengedhet magának rezet, követ, linóleumot, fát és 

nyomdászt, mindent elkészít majd - csak türelem és elszántság kell ahhoz, hogy kivárja az 

ideális állapotot. Kéri Roesslert, ha valamit „elereszt” a Secessionról, küldjön neki egy 

példányt belőle. Van Heerewege gyűjti a róla megjelent közleményeket, egy nagyobb 

publikációt tervez valamelyik folyóiratban, és ha már több dolga [műve] lesz Divékynek, 

egy könyvet szeretne megjelentetni róla. Megnyugtatja Roesslert, hogy az ex librisével 

kapcsolatban megindultak a kutatások, úgy egy hét múlva jönnek a nyomatok. 

Elköszönésül szívélyes üdvözletét küldi mindkettőjük nevében Roesslernek és a „jobbik 

felének.” 

 

 48. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.275 

 Kelt [Uccle], 1914. április 12. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, rajz, tinta  

 Fejléc: Josef von Divéky, Uccle, 58 Rue Stanley 

 

Köszöni Roessler kedves levelét, a szép recenzióját, és a kedves húsvéti kivánságokat. 

Roessler kérdéseire válaszolva megírja, hogy KIRCHGRABERrel
268

 abban állapodott meg, 

hogy inkább legyen egy nagy cikk, mintsem egy azonnali. Így az anyagot augusztura, 

szeptemberre kéri, mert akkor az időközben készülő munkákat is „eleresztheti”. Ex librist 

nem tenne bele, nem látja szükségesnek.  

 A kiállításokról: ezidő szerint a Secessionban, Linz Museumban, Lipcsében (karcok 

& illusztrációk), és Brüsszelben a Salon Triennialon. Ősszel Budapesten és itt 

[Brüsszelben]. „Secession őszi kiállítás?“ – kérdezi Roesslert.  

 Vagyonát illetően – mint megtudjuk - még mindig nem milliomos. Személyére 

nézve a nyaralási tervek: =00= nincs. A felesége április végén, május elején Bécsbe utazik, 

és júliusban Divéky szüleivel együtt jön majd vissza. Örülne, ha Roesslerék meglátogatnák 

őket.  

 Olyan tervei vannak, amelyeket szívesen megbeszélne Roesslerrel. Nem, mintha 

katolikussá
269

 akarna válni, de szeretné megmetszeni a bibliát. Mecénásának az a 

véleménye, hogy először fametszetekkel, könyvformában adja ki, előkészítve ezzel a talajt 

a karc-ciklusok számára. A mecénás már vizsgálja a lehetőségeket, tárgyal néhány 

emberrel, kiadókat keres, ügyködik. Véleménye szerint – és ő jól ismeri a körülményeket – 

a dolog megvalósítható. Megtudjuk, hogy Divéky ezt követően a karc-sorozattal 
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 KIRCHGRABER: ld. I.N. 149.278 jelzetű (Uccle, [1914.] február 17.) levél. 
269

 Katolikus: a keresztségben katolikusnak keresztelték. 
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foglalkozik majd, úgy 20–25 lap lesz, hozzávetőleg 45×55-ös méretben. Természetesen 

előfizetéses formában. Ám mivel laponként még így is 50 KR-t [koronát] kell kapnia, a 

sorozat kb. 1.000–1.500 [koronába] kerülne. „Léteznek olyan emberek, akik ezt kifizetik?“ 

– kérdezi Divéky Roesslert. VAN HEEREWEGE
270

 úgy véli, a Bibliára, mint könyvre, 

Belgiumban talán száz embert lehetne találni. Roessler véleményét szeretné ismerni 

Divéky, hogy a katolikus Ausztriában lehetne-e 10–15 embert, kolostorokat, 

püspökségeket, érsekeket, pápákat, császárokat, vagy másvalakiket találni, akik kaphatóak 

volnának erre? Mindezt ki, hol és hogyan kezdené – kérdezi Roessler. Németországban 

RICHTERrel
271

 kell ezügyben próbálkoznia, talán sikerülne 5–10 darabot eladnia. Van 

Heerewege is képes lehet 15–20 előjegyzőt szerezni, bár Divéky szerint mecénása 

idealizmusnak tartaná már az első vonalhúzás előtt az eladással foglalkozni, miközben 

Divéky figyelembe veszi a költségeket, hiszen nem szeretne arra kényszerülni, hogy 

befejezetlenül elejtse az ötletet. Van Heerewege - Divéky szerint - nagy katolikus, de a 

grafikus már kijelentette, hogy nem tendenciózus bibliát készít majd, hanem egy bibliát 

mindenki, a zsidók, a keresztények és az ateisták számára. Neki ez nagy öröm, bár tudja, 

hogy megpróbálnak majd egyházi művészt csinálni belőle, nem lesz könnyű ettől távol 

tartania magát, és a meggyőződését pénzért nem eladni. Szerinte vadásznak [az egyház] az 

olyan emberre, akik valamit tudnak. Leírta, hogy DE PRAETERE-nek
272

 első megbízásként 

egy 20.000 frcs-os [frankos] dolgot ajánlottak, de előbb gyónnia kellett volna – ezek után 

Zürichbe ment. Bízik abban, hogy vele nem ez történik majd, és kellő ravaszsággal 

mindkettő megvalósítható: a beállítottságot megőrízni és valamit mégis elérni. 

„Vederemo“ (´majd meglátjuk`).  

 Közli Roesslerrel, hogy hamarosan kikéri biblia-ügyben a tanácsát, és tájékoztatását 

a Secessiont illetően, hogy lesz-e őszi kiállítás, és mi a helyzet.? Továbbá kéri Roesslert, 

hogy a Secessionnal kapcsolatos kritikákat küldje el neki, mivel van Heerewege egy 

tervezett nagyobb, könyv formában megjelenő publikációhoz gyűjti a dokumentumokat. 

Elköszönésül felesége nevében is üdvözli Roeslert és feleségét, rajzol is hozzá:  

 „úgy kell Magának!“ 
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 VAN HEEREWEGE, a mecénás – személyéről nem sikerült több információhoz jutnunk. 
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 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 49. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.273 

 Kelt [Uccle], 1914. május 6. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, rajz, tinta  

 Fejléc: Josef von Divéky, Uccle, 58 Rue Stanley 

 

„Kedves R-o-□ Úr!” – szólítja meg barátját. Majd bevall egy “apró medvebőrt”, 

megtudjuk, hogy éppen most érkezett vissza az Ostende melletti Middelkerke nevű 

tengerparti nyaralóhelyről, ahol a családjával együtt öt napot töltött a mecénásánál. „De 

nem volt rotspohn
273

 (sic!), hanem burgundi. Láttam a tengert; többet nem mondok.” Ma 

tért vissza, miután feleségét felültette az Ostende és Bécs között közlekedő vonatra, és 

ezek után otthon megtalálta Roessler becses gépírásos levelét. Az Arb.-Ztg-ban [Arbeiter-

Zeitung] megjelent helytelen állítására reagál, miszerint a lemezek valóban rézlemezek 

voltak. „Az orrom továbbra is a régi hun egyensúlynak örvend“ – írja, és kéri, hogy a róla 

szóló irkálást halasszák el szeptemberig, akkorra több [lapja] lesz. Elkészült már a két új 

karccal, a „Charon, a révész“, és a „Tänze“ sorozat harmadik lapja készen van. Ezen felül 

Brüggében a „Saint Sang“ (´Szent Vér´) körmenet alkalmával és a tengeren két új 

benyomást szerzett, ezek készülnek. „Tehát semmi medvebőr, úgy dolgozom, hogy csak úgy 

porzik! Lásd a képet!“  Tervei szerint kiegészíti a „Tänze“ 

sorozatot, linóba metsz egy Szent Györgyöt és egy Szent Kristófot, 

„röviden, kedves Íróm, most aztán kezdődik.“ Elköszönésül 

megírja, hogy őrülten örül Roesslert viszontlátni, a felesége meglátogatja majd, és mindent 

elmesél. „Az Ön öreg rézmetszője.“  
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 Rotspon: vörösborfajta (Vö. https://bit.ly/2LLUkdg - letöltve: 2019. március 20.) 

https://bit.ly/2LLUkdg
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 50. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.274 

 Kelt [Uccle], [1914?].[?].[?]. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, rajzok, tinta 

 

„Kedves  Úr!” –  

szólítja meg Divéky Roesslert, majd közli, hogy a tippelésének
274

 nem tudott ellenállni, így 

válaszolnia kell a levelére. Úgyis régen nem írt már. „Nos tisztelt Művészeti Író, Wien 

XIX/1, elsőként is beszámoló a helyzetről, mielőtt rátérnék az Ön szirén-dalára.”  

Egy rajzzal kezdi  [olvasd: me-cén-ás(s)] Megtudjuk, hogy a 

férfi egy Isten áldása, mert nemcsak mindent, amit Divéky készít 

– Divéky szerint ez nem kevés – megvesz, de másokat is 

vásárlásra késztet, megbízásokról gondoskodik, és a felesége Divékynével ugyanezt teszi. 

Mindehhez mindketten kedves, művészethez értő emberek. Ez az ismeretség arra készteti 

Divékyt, hogy tekintsen el a zürichi tervektől, és maradjon [Brüsszelben]. Úgy gondolja, 

hogy az az ország, ahol ilyesmi történik, egy jó ország. Pillanatnyilag kiállít Brüsszelben, 

és csak úgy, protekció nélkül, megtekintésre, kezd eladni. Újságolja Roesslernek, hogy a 

„Baum” (´fa`) megjelenése a Kunst für alle című lapban hozott már egy vásárlót 

számára
275

. Emiatt aztán az őszre tervezett publikációtól sokat remél, annál is inkább, mert 

RICHTER
276

 azt írta neki: „[…] nagy az érdeklődés, de Maga még nem eléggé ismert.” 

Divéky 2. fejezetként jelölve leírja, hogy a Szirének dala nagyon szép, nagyon jó, de addig 

még el kell készítenie 1 plakátot, 2 linómetszetet, 1 karcot, 1 fametszetet. Biztosítja 

Roesslert afelől, hogy szívesen elmenne Kölnbe, kéri barátját, közölje vele érkezése pontos 

napját, és a szállodáját. Ha ez az utazása mégsem sikerülne, akkor Brüsszelben 

találkoznak, gondoskodik majd Roessler számára egy jó szállodáról, de nem túl drágáról, 

hogy több maradjon az anyagra: „Alls darrn, proscht Xuffa!”
277

 - 

„ez a rajongásnak egy cseppe”.  
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 Tippelése: feltételezhetően írógéppel írt levelet kapott Divéky Roesslertől. 
275

 Kunst für alle: tévedés lehet, a folyóiratot átnézve csak 1916-ban jelent itt meg az első publikáció 

Divékyről, a cikkben hasonló címmel nem jelent meg illusztráció. 
276

 E. RICHTER: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
277

 ´Rajta tehát! Egészségünkre!` – osztrák dialektusban. 
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Megtudjuk, hogy a Stoclet
278

 jó, a műterem új ablakokkal jobb, a borkereskedő a legjobb. 

Az, hogy Roessler egy angliai utazásra szánta el magát, ami Divéky szerint a beteges 

duzzadására utal, szorgalmasan borogatni, hogy javuljon. Divéky 

éppen szalmaözvegy, amit jól visel, munkával és néha alkohollal 

narkotizálja magát, és azokra a dolgokra vár, amelyek kerekek, 

csillognak és állítólag jönnek, ahogy neki ezt egyszer egy bölcs asszony 

megjósolta. Szorgalmasa vakarja a vörösrezet, igy a karcok száma 16-ra és egy ex librisre 

duzzadt. Gigászi méretekben metsz linóba, és Middelkerke
279

 számára egy plakáton 

dolgozik, ami még ebben az évben minden pályaudvaron megcsodálható lesz. Megtudjuk, 

hogy a Werkbund kiállításon
280

 két nagy üvegablaka van, amit sikeresnek mondanak. 

Mellékel az eligazodáshoz egy térképet
281

, megtudjuk, hogy a terv nem tőle származik, és 

hogy Kölnben Diwecki néven jegyzik, ami számára új.  

„Isten áldja kedves 

 

úr és művészeti író feleségestül, akit nem merek 

képileg ábrázolni” -  írja elköszönésül. 

 

 

 

 51. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.272 

 Kelt [Uccle], [1914].06.27. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta  

 

 „Kedves Barátom! Engedje meg, hogy így szólítsam Önt […]“ Divéky megvallja, milyen 

sokat jelentett számára Roessler látogatása. Megszerette, és szükségesnek tartja ezt közölni 

vele. Örömmel várta Roessler jövetelét, de nem sejtette, mit fog ezzel nyerni. Most, mikor 

két órája elutazott Roessler, tudja, hogy mit nyert ezzel a találkozással. Legszívesebben sírt 

volna, de a kultúránk ezt nem engedi meg, visszafojtjuk az érzelmeinket. Az vigasztalja, 

hogy az érzelmek végül mégis kifejeződnek, váratlanul, talán valami egyáltalán nem várt 

                                            
278

 Stoclet-ház: 1905 és 1911 között Josef Hoffmann osztrák építész tervei alapján Adolph Stoclet bankár és 

műpártoló számára épült palota. 

 (Vö. KLEEHOVEN, Hans Ankwicz von: Josef Hoffmann. Das Palais Stoclet in Brüssel. Ein 

richtungsweisendes Meisterwerk österreichischer Baukunst und Innenausstattung. In: Alte und Moderne 

Kunst 6(1961), 42. sz., p. 7–11. 
279

 Middelkerke: Belga tengerparti település, ezidő szerint hozzávetőleg 3.000 lakossal.  

 (Forrás: https://bit.ly/2JWPiIN - letöltve: 2019. április 5.) 
280

 Werkbund kiállítás: ld. I. N. 149.195 jelzetű (Brüsszel, 1912. december 11.) levél. 
281

 Térkép: feltételezhetően a kiállítás térképe. 

https://bit.ly/2JWPiIN
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formában. „Az élet mégiscsak egy átkozottul szép dolog, és meg kell Önnek mondanom, Ön 

segített engem ahhoz, hogy megszabaduljak az utolsó maradék ócska pesszimizmustól, 

amely az utolsó években minden életigenlés ellenére [hozzám] besettenkedett.“ A 

bátorsága megtízszereződött, minden kételye eloszlott. Talán együgyűnek vagy öregesnek 

hangzik a vallomása, de ki kell mondania, különben megfojtják a benne lévő örömöt. Nem 

szereti azt a kellemetlen érzést, mikor mondana valamit, de nem tudja megtenni. 

Kisfiúként szokta meg, mert az indián törzsfőnökök és a detektívek olyan szörnyen 

imponáltak neki, akiknek a szemük sem rebbent, még ha oly hallatlan dolgok történtek is 

velük. A tükör elé állt, gombostűt szúrt a karjába, és büszke volt magára, ha a tükörben 

semmi [különöset] sem lehetett észrevenni. Ez később így ment tovább tükör nélkül – így 

olyan érzelmeket gyömöszölt magába, amelyeknek ki kellett volna jönniük, és megtanulta 

szégyellni magát azok miatt. Sokáig szégyellte akár rajzban, de szóban is kifejezni az 

érzelmeit. Meglátása szerint a Totentanz (´haláltánc`) az élő ember első szégyenlős 

kísérlete az érzelmek kifejezésére. A feleségének megmutatni is szégyelli magát, hiszen 

ezek vallomások, „és az ember nem gyón az utcán, nem áll meztelenül a kirakatba, mert 

fél, hogy megbámulják.“ Ma is zavarban van, ha egy új munkát mutat be, csak többé-

kevésbé jól álcázza. Úgy találja, egy nagy gyerek, felnőttes viselkedéssel. Legalább a 

munkában és az érzések kifejezésében szeretné levetkőzni a jó viselkedést. Úgy véli, az 

önismeret az első lépés a jobb irányába. Talán sikerül, és ha így lesz, akkor Roessler 

okozta ezt. Nem tudja miért, de más felfogása van a művészetről, mint még hétfőn volt. 

Hosszas önismereti fejtegetés után felteszi a kérdést: „és mit akar a művész?“. Szívesen 

lenne művész, mert meglátása szerint művésznek lenni annyit jelent, mint a tudás fájáról 

enni, hogy Isten vagy, és mindkettőt „embert alkotónak“ nevezik Nem azért akar dolgozni, 

hogy éljen, hanem azért él, hogy dolgozzon, és nem magának, hanem mindenkinek. Ha 

csak egyvalaki megérti, hacsak Roessler megérti, akkor elégedett. Kéri Roesslert, segítsen 

neki, és ő boldog [lesz]. Nem akar sem pénzt, sem eladást. Ha éhenhal, az csak azt 

bizonyítja, hogy alkalmatlan [művésznek]. „Nem azért, mert az emberek semmit sem 

vásárolnak, hanem mert akkor képtelen volnék az állatot és az embert szétválasztani.[…] 

Orpheusnak tudnia kell a követket is meghatni. Ha nem tudja, nem Orpheus. És létezik elég 

kő, amit meg lehet hatni.“ Véleménye: ha nem hal éhen, az jó. Kéri Roesslert, írja meg 

neki, ha szamárnak tartja. De ő bebizonyítja neki, hogy nem fog éhen halni. Azzal segíthet 

neki, ha ír, de méginkább, ha visszaúton [Londonból] eljön hozzá. De ne legyen tekintettel 

Divékyre, ha jönnie kell, akkor úgyis jön. „Gondolom elsőként azt mondja majd, hogy 

locsi-fecsi meg bolond. Rendben. De mentségemre szolgáljon, hogy nem vagyok részeg, 

csak irtózatosan boldog. Az Ön Divékyje.“ 
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 52. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.271 

 Kelt [Uccle], [1914.]
282

 június 30. – 2 lap, 4 beírt oldal, kockás papír, kézírás, tinta  

 

 „Kedves Barátom!“ – kezdi levelét Divéky, majd megköszöni Roessler írását, és arra 

válaszolva visszautasítja barátja köszönetét, szerinte ugyanis, ami természetes, azt nem kell 

megköszönni. A dolog ráadásul érzelmi alapon történt, tehát nem tudta volna nem 

megtenni. Örül a kilátásba helyett viszontlátásnak, mert vele is úgy volt, mint Roesslerrel. 

Mikor Roessler elutazott, még sok dolog nyomta a szívét, és arra gondolt, milyen nagy 

szamár volt, hogy csak locsogott, ahelyett, hogy beszélt volna. Úgy látja, egy ilyen 

összejövetelkor egyedül kell lenni, és most nem Roesslernére gondol, ellenkezőleg. 

WOLF
283

 kisasszonyt helyes teremtésnek találja, de számára túl érdektelen ahhoz, hogy 

napirendre lehessen fölötte térni. Szerinte ilyen esetben csak olyasvalakit lehet ignorálni, 

aki valamit, vagy sokat jelent számára. Ez a találkozás olyan volt, mintha valakinek 

udvarolni akarna, amit egy fényképész figyel, és a kényes pilllanatokat rögzíteni akarja. 

„(És mégis az a csekély számú jóslat, amit Ön a magával hozott ruháskosárból 

kicsomagolt, nekem emberileg sokat adott.)“ Ezek után rátér az alkoholra. Őszintén 

bevallva nem absztinens, de állítja, hogy nem vedel, mert már régen rájött arra, hogy az, ha 

nagyobb mennyiségben történik, akadályozza a munkában. Ellenben pezsdíti a 

beszélgetést, gyakran a szellemet is erősíti, ahogy azt Roessler is tudja. Minderről csak 

azért beszél hosszabban, mert tudja, hogy Roessler jót akar neki. Pálinkát sosem iszik, bort 

is csak akkor, ha egy ötleten tépelődik, mert úgy gondolja, hogy egy jó korty nagyon 

felélénkíti a fantáziát. Ha megszületett az ötlet, következik az absztinencia a részletek 

logikus kidolgozására. Ezért is pezsdíti a bor a beszélgetéseket, mert nem a kidolgozott 

ötletek, hanem a gondolatok pingpongját serkenti. Ha a másik is iszik valamit, gyorsabban 

képes venni a labdát. Így bizonyos értelemben a munka szolgálatába állítja az italt, és 

állítja, hogy biztosan képes mértéket tartani. Itt, Brüsszelben, csak kétszer töltött túl, DE 

PRAETERE-rel,
284

 abban az időben, amikor a színházat szülték. A sör – szerinte – 

veszélytelen, mert gyenge, éppen csak nedvesíti a garatot, nem élénkít és nem fáraszt. 

Kifejezi, hogy sokra értékeli az egészségét, márcsak a munka miatt is. Gyermetegségnek, 

gyerekkori atavizmusnak tartja, hogy aki sokat bír, az az iszákos glóriájával jelenik meg, és 
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 A levél keletkezésének éve 1914, amire a szövegösszefüggésből, és Roessler életének eseményeiből 

tudunk következtetni. (Vö. „1914 reiste er mit seiner Frau nach England und Belgien“ In: KAISER, 

Maximilian: Biographie des Monats Februar 2017. Ein Magister der Wortmagie, ein Ekkehard der 

österreichischen Neukünstler oder ein Meister lebendiger Kunstbetrachtung? Auf den Spuren des 

Kunstkritikers Arthur Roessler. Online: https://bit.ly/2GgQAw5 – letöltve: 2019. május 1.) 
283

 WOLF kisasszony személyét nem sikerült azonosítanunk. 
284

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2GgQAw5
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a nagy iszákos képében akar megjelenni. Ezt részéről csupán felvágásnak tartja. Bevallja, 

hogy az ő életvitelük nyárspolgári: tízkor az ágyba, aztán hétkor ki, ritkán elmenni 

valahová, alapjában véve jámbor és igénytelen. Roessler elnézését kéri a 

magyarázkodásért, de számára ő nem az iszákos, hanem csak a tevékeny, a tudatosan tenni 

akaró szeretne lenni, és elkerülni a félreértéseket. Tudja, hogy Bécsben még mindig az a 

hír járja, hogy irtózatosan vedel. Ez még abból az időből származik, amikor képes volt még 

DANILOWATZot
285

 is „leinni“. Ha Roessler jelenléte alatt látszólag nem látott határt, az csak 

azzal magyarázható, hogy vágyott vele egyedül lenni, és ez az ezzel együtt járó idegesség. 

Kinyilatkoztatásokat várt, és az általános haszon, az indítványok, csak akkor tudatosodtak 

benne, mikor Roessler már elment. Ezért is örül annak, hogy meg tudta írni levelét, sikerült 

mindent kiadni magából. Számára már az is nyereség, hogy mindennek az előidézője 

Roessler, és ha mindezt elfogadja, akkor annak kétszeresen örül. „Nem könnyű embernek 

lenni, és majdhogy egyre inkább elfelejtük, és annál hálásabbnak kell lenni, ha erre 

emlékeztetnek bennünket.“ Divéky elgondolkozik azon, mi is emeli a művészt a 

nyárspolgár fölé? „Mégiscsak a tökéletesebb emberség, ami azt az utóbbi állatiassága fölé 

helyezi.“ Bármilyen keveset is beszélgettek a művészetről, Divéky meglátása szerint ez a 

néhány nap megváltoztatta őt. Ha hihetetlen is, másképpen lát. Megijedt, amikor 

szombaton borotválkozott. Korábban egy borotválandó fiatalember nézett vele szembe, és 

most egyszerre egy fej, amely mindenféle ismeretlen jellegzetességeket mutatott. Az utcára 

futott, és ugyanez történt. Úgy hiszi, túl sokat tanult a múzeumokban és a kiállításokon, de 

nem a képekből, hanem abból, ahogy azokra Roessler tekintett. „Kérem, nem udvarolok: 

irigylem a fiatalokat Bécsben, hogy Ön azoknak bármikor kéznél van, és ha jósolnom 

szabad, akkor Ön lesz majdan az, ami MEIER-GRÄFE
286

 (bocsásson meg a kemény szóért!) 

talán lenni akart. A kritikus.“ Divéky szerint Roessler az alkotó kritikus, akinek a 

tevékenysége nem az, hogy megítéljen, hanem az, hogy értékeket és műveket alkosson 

indítványokkal, útmutatással, fékezéssel és irányítással. Megtudjuk, hogy VAN 

HEEREWEGE
287

 Divékyt [művészileg] DE BRUYCKER
288

 fölé helyezi, és szerinte SNEYERS
289

 

mindenki fölött áll. Divéky az összehasonlítást értelmetlennek és feleslegesnek találja, de 

megírja, hogy őt már Belgium „legnagyobb művészének“ és „legnagyobb karcolójának“ 

nevezték. Mint Divéky írja, nem szégyenlős szerénységből utasítja el ezt, de ezeknek az 

                                            
285

 DANILOWATZ: ld. I.N. 149.280 jelzetű (Uccle, 1914. január 7.) levél. 
286

 MEIER-GRÄFE, Julius (1867-1935), resicabányai születésű német művészettörténész és író, csaknem 

valamennyi impresszionista festőről írt monogafiát.  

 (Vö. https://bit.ly/2YaEsI6 – letöltve: 2019. április 3.) 
287

 VAN HEEREWEGE: ld. I.N. 149.276 jelzetű [Uccle], 1914. március 26.) levél. 
288

 DE BRUYCKER, Jules (1870-1945), belga grafikus, festő, könyvillusztrátor. 

(Vö. https://bit.ly/2GyRQLb – letöltve: 2019. május 1.) 
289

 SNEYERS, Léon (1877-1948), belga festő, építész, a szecesszió kiemelkedő belga művésze. 

(Vö. https://bit.ly/32Pf2OG – letöltve: 2019. május 1.) 

https://bit.ly/2YaEsI6
https://bit.ly/2GyRQLb
https://bit.ly/32Pf2OG


LXXXV 

illetőknek meghagyja az örömöt, hogy felfedezzék őt. Állítása szerint ő tudja, hogy hol van 

a hiba, és azt is tudja, hogy Roessler segít majd neki a teljesen kíméletlen ítéletével. Kéri, 

legyen vele olyan szigorú, amilyen szigorú ő önmagával, mert ő saját magától többet 

követel, mint mástól. Másoknak ad enyhítő körülményeket, magának soha. A felesége épp 

olyan nyers, és kéri Rösslert, legyen ő is az. Felesége kezdetben kímélte az önérzetét, 

amitől ő csak bizonytalan lett, és azon töprengett, hogy a felesége nem látja a hibákat? 

Hogyan képes az előnyöket látni? Ám azóta brutálissá vált, és lehetetlent követel, amit ő 

helyesnek talál, mert nem deprimálja, hanem a legőrültebb erőfeszítésbe kergeti. Hogy őt 

tartják-e valamire, az neki mindegy – de hogy ő valami-e, számára ez a kérdés. Ennyire 

vitte, szerényen élhet, azaz nyugodtan dolgozik. Eddig tartott a hajtóvadászat, most 

kezdődik az igazi munka. És hogy vannak-e anyagi gondjaik? Mindketten a bolondságig 

igénytelenek, és éheztek már hetekig is, tehát már nem félnek tőle. Az effajta tapasztalatok 

bátorságot adnak, és garantálják a sikert. „Az élet végül is egy gyereking, […] a szarnak 

azon is vége van.“ Mert optimista. Olyan idők nem jönnek már, mint amikor hetekig a 

gyereküket kölcsön tejjel, magukat véres viccekkel táplálták. „Nem akarok dicsekedni, 

csak azt mondani, hogy a feleségem részéről sok-sok szeretet és hősiesség volt ebben.“ 

Kettesben könnyebb a harc. Divéky szerint az élet egy mókás szörny, amit egy biztos 

fogással két vállra lehet fektetni, ha a cselét ki tudjuk védeni. Mert optimista. Ezért nem fél 

sem az élettől sem a végtől. Divéky végtelenül örül a viszontlátásnak, és Roessler 

feleségének üzeni, hogy ő rögtön feleségül venné, ha nem volna már „rendesen ellátva“. 

Kéri Roesslert, térjen ismét vissza, minden meg van bocsátva. Még arra is meghívja, hogy 

náluk étkezzen majd, gondoskodik egy jó és olcsó szobáról is. Ha ez Roesslernek így nem 

jó, gondoskodhat az italról. Kapcsolatba lépnek majd KHNOPFfal,
290

 Minnével,
291

 van 

Heerewegevel, de Bruycherrel, úgyhogy lesz elegendő élmény. Elköszönésül kéri, hogy 

írjon gyorsan, ez nem azt jelenti, hogy Angliáról, hanem magáról, és mindkettőjüknek 

üdvözletét küldi. 
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 KHNOPFF, Fernand: ld. I.N. 149.276 jelzetű ( [Uccle], 1914. március 26.) levél. 
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 MINNE, Georg: ld. I.N. 149.267 (Uccle, [1913]. október 7.) levél. 
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 53. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.240 

 Kelt Troppau,
292

 1914. augusztus 13. – levelezőlap, kézírás, tinta 

 K. u. K. Reservespital in Troppau 

 K. u. K. Staatsgymnasium (Feldpostkorrespondentkarta)  

 

Tudatja Roesslerrel, hogy elkeverte a „háborús” címét, így a „civilen” keresztül próbál 

közelebb kerülni hozzá. Régen írt, de most az akkut írás-lustaság időszaka mintha múlóban 

volna. Közli, hogy három napja „háborús rajzolónak” nevezték ki, és már csak a parancsra 

vár, hogy mikor, és hova kell mennie. Nem a KPQ-ba,
293

 hanem egy hadtest 

parancsnokságához küldik, ami számára azért kellemesebb, mert itt közvetlenebb 

kapcsolatban van az eseményekkel, mint amaznál. Reméli, hogy ilyen módon sikerül majd 

az egész frontot végigjárnia, és nagyon sokat profitálhat belőle. Mint Divéky a feleségétől 

megtudta, Roessler felesége vele van [a katonaságnál], így kéri, hogy adja át neki 

üdvözletét. 

 

 54. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.186 

 Kelt Győrben, 1914. szeptember 6. – 2 lap, 8 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Levelében beszámol arról, hogy a harctéren napszúrást kapott, kórházba került, de már 

gyógyulóban van, és arra készül, hogy a lábadozókat szállító transzporttal a csapattestét 

követve hamarosan Zágrábba utazzék.  

 Mint írja, sokat megélt, sokat látott, de túl közeli még az élmény, nem tudja még 

elmondani, de amint összeállnak az események, készül majd belőle egy rézkarcolt-mappa.  
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 Troppau: ma Oprava néven kelet-csehországi város. 
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 KPQ, azaz Kriegspressequartier, magyarul Sajtóhadiszállás. 
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Személyes körülményeiről megtudjuk, hogy menetelt, irodában dolgozott, szálláshelyet 

szerzett, kaszárnyai szolgálatot látott el, rekvirált, lőtt, azaz mindent gyakorolt már, ami a 

katonai szolgálathoz tartozik – mint írja – még napszúrást is kapott.  

 Sok-mindent látott, szépet, felemelőt és sok szörnyűséget is, de mindezt nem 

engedte közel magához, mint egy fel-felvillanó filmkockát érzékelte. Sokat tanult a 

megfigyelés, az önismeret, az emberismeret terén. Megtapasztalta, hogy fizikailag mire 

képes az ember, 120 kilométert gyalogolt sebes, tályogos lábbal, hátán negyvenkilós 

málhával, amit megítélése szerint normális körülmények között egy óráig sem bírt volna.  

 Mint a levél további részeiből kiderül, közben megtörtént a visszaszállítása a 

csapattestéhez, a nyolc napig tartó úton teljesen kigyógyult a napszúrásból, és arra vár, 

hogy a Monarchia másik végébe utazzon újabb harctéri események megfigyelésére. 

Betegsége alatt sikerült találkoznia szüleivel és feleségével, ami – mint megtudjuk – 

visszaadta rugalmasságát, így örömmel lép újra szolgálatba, legyen az bármilyen is. 

„Megteszem a kötelességemet, hogy utána új életet kezdjek.“  

 

 55. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.237 

 Kelt Zagreb, 1914.[?].[?]. – levelezőlap, kézírás, tinta 

 

Divéky megköszöni Roessler kedves és hosszú levelét, és ígéri, hogy FELLERt
294

 felkeresi 

majd. HELLERrel
295

 a projekt sajnos lehetetlen, bármennyire is szeretné. Reméli, hogy 

belátható időn belül golyót kap, úgyhogy megalapozott kilátása van az együttműködésre. 

Szeretne hamarosan hosszan írni Roesslernek, és eljuttatni hozzá a feljegyzéseit. 

Tapasztalatai és élményei egy sor munkát eredményeznek, amelyek majd láthatóak 

lesznek. Divéky nyugtatja Roesslert, hogy [katonai] alkalmatlansága miatt nem kell 

bocsánatot kérnie, elég jól ismeri őt Divéky. Leírja, hogy neki a kemény szolgálat a 

menetszázadnál tízszer jobban fekszik, mint a jövendő harcosok idomítása, és az 

önmagával szembeni elvárása ellenére kitűnően bírja. Ma volt az első gyakorlat, és 

nagyszerűen ment, annak ellenére, hogy a bal lába még gyógyulóban van. Most, este, már 

semmit, sem fáradtságot, sem fájdalmat nem érez. Egy-két hét gyakorlat után örömmel 

vesz majd részt még két további hadjáratban. Nemsokára bővebben ír, „addig is szívélyes 

üdvözlettel, feleségének kézcsókkal, az Ön Divékyje” 

                                            
294

 FELLER, Mathias: müncheni építész- és belsőépítészről eshet szó, aki ezidőben Roesslerrel levelezésben 

állt, és 1914-ben Zágrábban egy házat épített. 

 (Forrás: https://bit.ly/2YydtoY - letöltve: 2019. április 3.) 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 

https://bit.ly/2YydtoY
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 56. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.185 

 Kelt Zágráb, 1914. szeptember 13. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom! Hosszú idő után ismét egy hír.” – indítja levelét Divéky. Leírja, hogy a 

KK Garnisonspital két nap alatt kigyógyította idegbajából, és kidobta. Megtudta, hogy 

október 10től a menetszázadhoz osztották be, kezelő és írnok lesz. Első próbálkozása a 

fronttal a nem éppen atléta termete következtében sikertelen volt. Most olyan helyzetbe 

kerül majd, hogy többet lát anélkül, hogy kidőlne, és többet szolgál majd a hazának, 

mintha mégegyszer 120 km-en cipelné a borjút, és a végén kidőlne. Már látja, mennyit 

lehet az őt ért benyomásokból tanulni, és szomjazik azután, hogy új benyomások érjék. 

Úgy látja, a háborúban, annak végéig ugyan nem veszélytelenül - ami szerinte érdektelen 

volna -, de olyan pozícióban vesz majd részt, amit a teste kibír. A komoly bevetést egy 

havi felkészítés előzi meg. Megtudjuk, hogy gyarapodnak a jegyzetei, és Roessler 

élvezettel olvassa majd azokat. A jegyzetekben csak hangulatokat, művészetet, 

benyomásokat próbál rögzíteni - az időrendet betartva, az egyes skiccek közötti kapcsolat 

nélkül - nem adatokat vagy történelmi eseményeket, hisz őt csak a művészi, érzelmi 

momentum fogja meg. A katonaságba most jól beilleszkedett, már ordítani és parancsolni 

tud, mint az öregek, mert az újoncok, akik csak beöltöztetett civilek, különben a fejére 

nőnének. Úgy véli, a következő munkái már másmilyenek lesznek, elkezdenek majd 

művészet lenni. Kéri Roesslert, ha van ideje, azaz nincs besorozva, írjon neki, címe 

október 10-ig: E. F. tit. gefr. Divéky, 19. Inf. Regt. IV. Ers. Ko. 4. Zug, Zagreb 

 

 57. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.235 

 Kelt [Zágráb], 1914. szeptember 13. – levelezőlap, kézírás, ceruza 

 

Az előző [149.185 jelzetű] levél után egy levelezőlapot is ír ugyanazon napon Roesslernek, 

amelyben megköszöni levelét. Közli, hogy a megbízást lehetetlen kivitelezni, mert ettől a 

naptól kezdve a 9. Menetszázadhoz, Zágráb, Sokolgebäude, van beosztva, tehát 1-2 héten 

belül ismét kimegy [a frontra], hogy a lustálkodáshoz és munkához is szükséges golyót 

beszerezze. Becsületből kellett jelentkeznie, hogy ne tartsák gyávának. Ugyanakkor 

meggyőződése, hogy egyben tér vissza, és a Jung
296

 által kívánt szerbet, vagy oroszt 

magával hozza, valamint új benyomásokat, sok művészetet és hangulatot is. Köszöni 
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 JUNG: nem sikerült kikutatni, kire vagy mire céloz Divéky, ki volt az, akitől a megbízás érkezett volna. 
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Roesslernek a megbízást, de nincs hol kiviteleznie, egy teremben szalmán alszanak, és 

gyakran kivonulnak. „Üdvözölje a mi öreg Jungunkat, és legyen Ön is üdvözölve 

Divékytől.” I. R. No. 19. 9. Marsch Comp. Zagreb, Sokolgebäude 

 

 58. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.236 

 Kelt [Zágráb], 1914. szeptember 19. – levelezőlap, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy másnap ismét elindulnak, tehát egyszer megint: üsd, vágd, és 

reméli, hogy ezúttal jobban bírja. Reméli, hogy hoz néhány skalpot Roessler feleségének 

egy téli bundához. Már előre örül az új benyomásoknak, amelyek itt nem nagyon voltak, 

csak gyakorlat, ami nem tett igazán jót neki. Most mint egy öreg [katona] jár a borjúval, és 

amióta többször emelgeti, kevesebbnek tűnik a súlya. Kéri Roesslert, adja át üdvözletét 

Jungnak, és üdvözli az Ön öreg Divékyje. Utóiratként hozzáfűzi Divéky, hogy amint lehet, 

megírja a postaszámát. FELLER
297

 természetesen kútba esett, és Hugo HELLER
298

 is.  

 

 59. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.187 

 Kelt Zágráb, [1914?]. szeptember 23. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Panaszkodik, hogy Zágrábban unalommal, és várakozással teli készül a továbbutazásra. Az 

elmúlt négy esős nap nagyon lehangolta, de kezd ismét visszatérni a humora is, és újra 

egészséges. Csapatvezető lett, és biztos abban, hogy jól végzi majd a dolgát, hiszen 

megtanult az emberekkel bánni, megtanulta a nyelvüket, és elégedett azzal, ahogy néhány 

szóval mennyi eredményt képes náluk elérni. 

 Meglátása szerint teljesen katonává vált, és élvezettel teljesíti a szolgálatot. 

„Ennyire változhat az ember, ha egy eszmét kell követnie.“ Számára a legfontosabb, hogy 

olyan élményeket szerezzen, amelyeket majd a művészetébe be tud építeni.  

Feltételezhetően Roessler kérdésére válaszolva írta, hogy a jövőre vonatkozó elképzelése 

az, hogy Bécsben telepedjen le, de korai volna még erről beszélni. Abban azonban biztos, 

hogy úgy dolgozik majd, mint „hat ló“, ám nem a régi ötleteit kívánja megvalósítani, 

hanem teljesen újakat készíteni, hiszen a mostani helyzetében mind a gondolkodása, mind 

az dolgok iránti fogékonysága erősen megváltozott. Nincs kétsége afelől, hogy az új 
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 FELLER, Mathias: ld. I.N. 149.185 (Zágráb, 1914. szeptember 13.) levél. 
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 HELLER, Hugo: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
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ötletek maguktól jönnek majd, egyre több kedve van dolgozni. Úgy gondolja, hogy az őt 

ért új benyomások később, emlékezetből kristályosodnak majd ki. 

 Mint levelében írja, nagyon tudatos él, vigyáz a testére, és arra törekszik, hogy ne 

tékozolja el azt, amit most lát. Tudja, hogy mi áll előtte, nem megy vakon a jövőbe, és azt 

sem szeretné, ha most hazaküldenék, „számomra ez olyan volna, mint a tiszta veszteség.“ 

Szeretne ugyan otthon lenni, de nem mondana le arról, amit még megélhet, 

megtapasztalhat. Már előre örül, hogy kiválaszhatja majd a művészileg alkalmas 

motívumokat, elkészítheti a vázlatokat. „Röviden: ez a háború a legpompásabb alkalom 

ahhoz, hogy azt [ a háborút] tanulmányozzuk, megismerjük, és betekintést nyerjünk olyan 

dolgokba, amelyek talán mindörökké elzárva maradnának előlünk.[…] Annyira erős annak 

a tudata, hogy a szerzett tapasztalatok belső gyarapodáshoz vezetnek, hogy ez által minden 

mást csaknem el tudok felejteni.“ 

 

 60. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.220 

 Kelt Beuthen,
299

 1914. november 14. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky értesíti kedves barátját, hogy igen is Németországban van, ahova autóval jött 

kenyeret süttetni, mivel 14 napja a hadsereg szisztematikus táplálóihoz, a trénhez [hadtáp] 

tartozik. A századától számvivő altisztként a trénhez parancsolták, és előreláthatólag itt éli 

meg a háború végét. Bár a szolgálat itt sem gyerekjáték, de össze sem lehet hasonlítani a 

frontéval, amit a legszemélyesebb tapasztalatából ismer. Szerencsésen túlélték a 

visszavonulást Varsótól, és úgy hiszi, hogy most már kint van a vízből, azaz a közvetlen 

veszélyből. Nyugodtan elhiheti neki Roessler, hogy a fronton is teljesítette kötelességét a 

harcmezei trénnél (ami mozgókonyha, ellátókocsi), az már kevésbé volt veszélyes, de 

mégis gyakran eléggé szorongató. Nem tolakodott a legkevésbé veszélyes hadtesthez, a 

nagy trénhez, de nem is ellenkezett – itt is kellenek emberek. Nagyon sok mindent megélt 

és átélt, számára ez elég volt. Hétszer voltak rendesen tűzben: egyszer gyalogság, egyszer 

srapnel
300

, egyszer gránát-tűz, egyszer mindez vegyesen. Mint írja, meg is szokta a 

puskagolyók süvítését, sőt a tüzérségi lövedékek üvöltő zúgását egészen szórakoztatónak 

tartja – az utóbbit nehezebben lehet megszokni, és az első alkalommal, amikor úgy tizenhét 
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 Beuthen (német): Bytom néven délnyugat-lengyelországi város a sziléziai vajdaságban. A 2. világháború 

végéig Németországhoz tartozott, 1945-től tartozik Lengyelországhoz.  

 (Forrás: https://bit.ly/2yhNumX - letöltve: 2019. február 4.) 
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 Srapnel: A Nagy Háború egyik legismertebb, különleges és kegyetlen, a visszaemlékezésekben gyakran 

emlegetett fegyvere volt. (Vö. https://bit.ly/2yiGUwD - letöltve: 2019. február 4.) 
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darabot rájuk eresztettek, nehezére esett hidegvért mutatnia. Átkozott dolgok! – írja a 

grafikus. Elborzasztó csodálkozás kapta el, amikor hirtelen kurjongó vonítással egy 

méterrel a feje fölött az első elfütyült, és húsz méterrel mögötte szétpukkadt és darabjaira 

porlott. Vagy amikor egy másik fölötte robbant szét, és a 350 golyója a fa ágain keresztül 

körülötte zuhogott le, majd a földbe csapódott. De az ember eltompul, és izgalommal várja, 

hogy hova megy a következő? A puskagolyók már egészen mókásan fütyülnek, és az 

ember egészen akaratlanul utánozza a füttyüket. Mint írja, a trénnel is elég sokszor hallják 

ezt. Nagyon-nagyon sok érdekeset látott, emberekkel és gazemberekkel ismerkedett meg, 

és olyan helyzeteket élt át, ahol a jellemek egészen takaratlanul nyilvánulnak meg, röviden: 

egy óriási halom használható anyagot szerzett. Naplószerű jegyzeteket készít élményeinek 

későbbi összeállítása céljából, kronológia nélkül, nem történeti, pusztán emberi és 

művészeti szempontból. A célja nem a történelmi, hanem a művészeti rögzítés, amiből 

szerinte a sors nem akarja kihagyni, mivel egy olyan helyet juttatott neki, ahol nincs 

közvetlen életveszélyben. Ha maga csalta volna ki magának ezt [a posztot], akkor 

szégyellnie kellene magát. Próbára tette a sorsot: semmit nem tett, hogy könnyítse a 

szolgálatát, vagy hogy a veszélyt elkerülje. Egyenesen állt és lassan ment, ahol a többiek 

feküdtek vagy futottak. Egy tarthatatlan ponton kitartott öt emberrel két óra hosszat, 

védtelenül, ágyútűznek kitéve – nem találták el. Anélkül, hogy ennek érdekében bármit is 

tett volna. Más, veszélytelenebb feladatot adott neki az őrmestere, a kadétja. Majdnem 

kivonták a külszolgálatból, és ekkor látta, hogy ennek így kell történnie. Ezután tett is 

valamit ennek érdekében, de elég keveset. A kezelőtiszthez rendelték, egy röpke 

megjegyzés, és erre váratlanul a trénhez parancsolták. Úgy látja Divéky, kell lennie valami 

olyasminek, mint a „szerencse”, mint a „sors”. Efelől épp annyira meg van győződve, 

mint arról, hogy végül szerencsésen hazatér. Már nem ágál a sors ellen, értelmetlennek és 

őrültnek látja. Olyan helyen estek el emberek, ahol senki sem számított golyóra. Ez volt 

nekik megírva – Divéky szerint. Rajta nem fogott a golyó, a szándékos kihívás ellenére. 

Őrjáratra jelentkezett, mást küldtek ki, aki ott maradt. Most a sors ez, vagy sem? - kérdezi. 

Ha végigpillant az életén úgy látja, a szerencse gyereke. Minden, még a legnagyobb 

értelmetlenségnek tűnő dolog is jól sült el neki. Tehát a viszontlátásra! – írja Roesslernek. 

Már a jövőre gondol. Munkára és alkotásra. A szolgálat és az irodai munka ellenére 

művészien lát, művészien érez, tanulmányoz és emlékezetben jegyzetel. Olyan ez számára, 

mintha kéjutazáson volna, egy nászutas szemével látja a tájat, a kellemetlenségeken, mint 

az átmeneti semmiségeken nevet, hangulatokat élvez, embereket és jellemeket 

tanulmányoz. Örül a számára visszaajándékozott élet minden percének, és egy szép 
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jövőben reménykedik. Egyidejűleg él ott és Bécsben, a jövő és a jelen, az álom és a 

valóság elegyévé keverednek, ami az utóbbit számára kevésbé kellemetlenné, az előbbit 

kevésbé illúzióval telinek tünteti fel. Már csak a vasárnapokat számolja. „És így mennek 

majd a hónapok, és a háborúnak vége lesz, haza fogok jönni, és megkezdem az élet 

harmadik periódusát, a nyugodt, öntudatos alkotásét, a tudatos produkcióét, és emberileg 

a boldog életélvezet idejét.” – köszön el Roesslertől Divéky. 

 

 61. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.153 

 Kelt Troppau, [1915]. március 6. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, ceruza 

 

„Kedves Barátom és Búgócsiga!” – szólítja meg Divéky Roesslert. Köszöni a hosszú 

levelet, amire ugyancsak hosszan kell válaszolnia, és sok mindent kifejtenie. Valóban 

hullámzik a hangulata, és február 26-án (mivel fájt a szeme) csaknem kizárólag a háború 

mocskos oldalára gondolt, hogy milyen is az, és mennyi csúnyát látott. 27-én aztán 

fájdalommentes szemmel egészen másnak tűnt. Saját szempontjából nézve szörnyűnek 

találja, objektív szempontból pedig – amelyre most kezd eljutni, amióta a távolban van – 

szép [a háború]. Lehet, hogy ez balgaság, de arra kényszerült, hogy szépnek tartsa, vagy 

legalább nagyszerűnek, borzalmasan nagyszerűnek. Egyre inkább elhagyja a biedermeier 

utáni vágy is, mint talán akkor, mint mikor az ember először érkezik Dürnsteinbe. „Sajnos 

nem tudtam jól egy »rossz« vonatra szállni” – írja Divéky, de kilátása van arra, hogy 

mégis Bécsbe jöhet még. Akkor majd tovább beszélhetnek a barátságról. Divéky úgy látja, 

hogy Roesslernek sok mindenben igaza van. A barátságról neki is jó véleménye van, és 

véleményük eltérése esetén sem tartja vissza a sajátját. Annál kevésbé, mert úgy látja, hogy 

Roessler Divéky levelét nem a jó szándékú tanácsok visszautasításaként vette, hanem mint 

egyszerű vélemény-nyilvánítást, amin még hosszan lehetne vitatkozni – de a többit majd 

szóban. Tristan – Tantris: talán érdemes megfordítani – írja Divéky. Szerinte felesége és 

közte a viszony éppen olyan, mint amit Roessler „különösnek” nevez. A leveleknek éppen 

ezért a nagyközönség számára érdektelennek kell lenniük, ez szerinte nyilvánvaló – ez 

csak kettejükre tartozik. Az, hogy ezeket a leveleket Roessler részben ismeri, annak a 

grafikus örül, mert barátja számára rávilágítanak a házaspár viszonyára.  

 Más: [Theodor] Fontane: ezt még megvitatják. Divéky szerint a tisztjeik nagy része 

pontosan így érez, de hogy így írnák-e le, azt nem tudja, ám az érdeklődésük ugyanazok a 
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témák felé fordul. Divéky kéri Roessler „Krieg und Kunst”
301

 (´Háború és művészet`) 

című cikkét. Megtudjuk, hogy Divékynek tetszettek a „saját” tábori levelei, sőt néhány 

mondatát fel is ismerte. Az utolsó bekezdés ellen enyhén tiltakozik, ez nem ő. Bár szép, de, 

hogy igaz-e, azt nem tudja határozottan igazolni. Különösen a vallásos beütés idegen tőle. 

Általánosságban talán igaz, de ezzel a témával kapcsolatban önmagáról mondania kell 

valamit. Egy valami igaz, hogy a korábbi abszolut materializmusa eltűnt, de sosem volt 

kedve és igénye ahhoz, hogy egy „Istenhez” imádkozzék, legyen ez a fogalom bármilyen 

tágan is értve. Csupán a „predesztináció” érzése, az egyenes fatalizmus vette át fölötte az 

uralmat, és engedte, hogy mindig nyugodtan várjon az eljövendőre, abban a biztos 

tudatban, hogy számára ez csak jó és hasznos lehet. Mindmáig meg van győződve afelől, 

hogy egy sebesülés csak a javát szolgálja majd. De szerinte ezt a meggyőződést nem lehet 

vallási nézetnek nevezni, és úgy, ahogyan a levelek végén megszólal, végképp nem. Ezt 

meg kell jegyeznie a jövendő levek „szerkesztésére” vonatkozóan, mert itt Roessler 

mozgató ujjait látta a papíron. Kéri, hogy barátja ne vegye ezt zokon tőle, ez nem írói gőg, 

hanem a valóság megállapítása, amit Roessler a Fontane levelekben annyira értékel. Ami a 

következő leveleket illeti, tegnap megtörtént az első skicc – nyilvánvalóan gondolatátvitel - 

írja Divéky. Mindezt egy könyvecskében kezdte el, amit 10–15-re [levél] tervezett. Divéky 

úgy véli, ez a kezdődő barátságuk bizonyítéka, mert ő annak idején csak SCHMAL[E]
302

 

barátjától és jó cimborájától, később a feleségétől kapott effajta „távparancsokat”. Tehát 

hozzáfogott a levelekhez, a következőkhöz bőven van téma, illusztrációkhoz is. Még 

humor is lesz majd bennük. Hogy a közönséget érdekli-e majd, azt nem tudja megítélni. 

Divékyt érdekli, megcsinálja, hogy kinyomtatják-e, az neki mindegy. Ha egy „vakmerő” 

személy megkísérli, az neki csak jó lehet. Roesslernek mindenesetre a legőszintébben 

köszöni a javaslatot és a várható fáradozásáit. Szerinte M. J. levelei részben egészen 

szépek, de M. J. csaknem felismerhetetlen. Kár, mert úgy gondolja, az volna az érdekes, és 

különösen kár a rajzokért, amelyeket nem készített hozzá – azok biztos jók lettek volna. 

„Reméli”, hogy lehet még beteg, amíg elkészül a munkával. Mindehhez jöhetne talán még 

néhány hét a Keretnél is, hogy talán ott készíthesse el. Örül és lubickol az előérzéseiben, 

„[…] mert írja éppen Hans,
303

 hogy valószínűleg sikerülni fog, hogy engem Bécsbe 

»csábítsanak«. Szívélyes üdvözlettel Divéky.” 

 

                                            
301

 ROESSLER, Arthur, Krieg und Kunst. In: Arbeiter Zeitung, 26(1914), 362. sz., p. 2-3. (december 31. ) 
302

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
303

 HANS: feltételezhetően Divékynéről van szó, akit Hansinak szólítottak. 
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 62. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.189 

 Kelt [Troppau?], 1915. március 21. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Csak találgatni tudunk a levélben közöltek értelméről, mivel Roessler azon levelét, 

amelyre a válasz íródott, nem ismerjük.  

 Divéky leírja, hogy elolvasta a saját, Roesslernek írt tábori leveleit, és úgy 

gondolja, ebben a formában nem alkalmasak a kiadásra. Mint írja, bár harciasak, de 

annyira nem katonásak, és azok, akik hasonló élményekkel rendelkeznek, kétségbe 

vonhatják a levelek valóságtartalmát.  

 Azzal az ajánlattal él, hogy kész különböző témákban helyes sorrendben 

hozzávetőleg húsz levelet írni, ezek közé adott helyen betűzhetőek volnának a már 

meglévő írások. Mindezt, hogy megfelelő oldalszámot érjenek el, a témához illeszkedő 

képekkel egészíthetnék ki. Az volna a kérése, hogy toldalékot ne fűzzenek hozzá. Kéri 

Roesslert, értesítse őt, hogy ilyen körülmények között is szeretne-e még segíteni neki? 

 A tartózkodási helyéről írja: „Sandomierz, aztán Tarnow, aztán Varsó, vagy irány 

nyugat.“ Úgy gondolja, hosszabb ideig, legalább 8-10 napig marad még T[roppauban].-

ban, szeretné ezt az időt kihasználi és valamihez hozzáfogni. Biztosítja Roesslert afelől, 

hogy készen áll tőle más leveleket is fogadni.  

 A pillanatnyi helyzetét jónak találja, a szeme lényegesen javult, bár még mindig 

homályosan lát, de bizakodó, hogy az majd megoldódik, ha nem is olyan gyorsan. Reméli, 

hogy a teljes felépülése után rövid szabadságot kap, és lesz módjuk Roesslerrel egy jót 

beszélgetni. 

 A levelek ügyében gyors választ kér. 

 

 63. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.241 

 Kelt [Troppau?], 1915. április 12. – levelezőlap, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy nagyon örült a lapjainak, az utolsónak is. Tartalom: katonaság, 

alkalmas. Mint írja, nem kárörömből, hanem mert valóban örül annak, hogy Roesslert is 

méltónak és alkalmasnak találták arra, hogy a közösségnek katonai szolgálatot nyújtson. 

Úgy gondolja, az alkalmatlan urak mégiscsak kissé sértve érezhetik magukat 

férfiasságukban. Legalábbis vele ez így volt, és manapság bántja, hogy a frontszolgálatból 

irodistává degradálták. „Tehát csak üsd és vágd, és sok szerencsét!” – köszön el Divéky. 
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 64. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.198 

 Kelt Laibach,
304

 [1916?]. június 11. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Örömét fejezi ki, hogy Roessler végre talált egy állandó állást.
305

 Divéky feltételezi, hogy 

Roesslernek segítségre volna szüksége ahhoz, hogy meg is kapja, így egy JOHN nevű 

személyt ajánl. Ugyanakkor nem bízik abban, hogy John elég befolyással rendelkezik, de 

úgy gondolja HAMMER
306

 segíthetne, majd beszél vele ő is ez ügyben: „én is enyhén 

rugdosni fogom“. 

 Divéky elújságolja, hogy jelenlegi állomáshelyén „gazdagon aratott“, akár 

publikálhatnák is a Kriegsgraphik-kiállítás plakátjának méretéhez és stílusához hasonló 

szénrajzait, amiket jónak talál. Bécsbe utazik 4-5 napra, aztán visszajön, hogy folytassa a 

munkát. Talán egy litó-mappa is készülhetne belőle, és ha készen van, elviszi 

Schrollhoz.
307

 

 Ex libris terveikről ír, felajánlja Roesslernek, hogy újat és jobbat kínál (valami 

helyett), ám a dolog annyira nem sürgős, jobban örülne, ha Roessler a Kunst
308

 vagy a D. 

K. & D
309

 című folyóiratban könyvismertetést jelentetne meg, jobban, mintha a 

Donaulandban
310

 jelenne meg. Felajánlja, hogy Roessler aztán megtarthatná a recenzióra 

küldött példányokat. 

 Bízik abban, hogy Roessler a háború végéig biztos pontot talál majd magának, mert 

ő is szívesebben maradna otthon, minthogy ide-oda vándoroljon – bár sokat pofitál belőle. 

És „[…] ez az átkozott középkor, ha már egyszer vége lenne!“  

 Reméli, hogy a jövőhónap végén, mikor hosszabb időre utazik majd Bécsbe, 

Roesslert fix alkalmazottként üdvözölheti, és alaposan megbeszélhetik terveiket. Addig is 

örülne, ha hallhatna felőle, címe: 

Laibach, Wienerstrasse 17/1 

                                            
304

 Laibach Szlovénia fővárosának Ljubjanának német neve. 
305

 Ismereteink szerint 1915-1917 között Roessler katonai szolgálatot teljesített a k. u. k. Kriegsarchivban, 

Bécsben. 
306

 HAMMER, Viktor Carl (1882-1967), osztrák betűtervező, festő, szobrász, grafikus. Épp úgy, mint Divéky, 

ő is Griepenkerl és Lefler tanítványa volt, és az 1. világháborúban a KPQ-ban [k.u.k. Kriegspressequartier 

azaz cs. és kir. Sajtóhadiszállás] szolgált. (Vö. https://bit.ly/2GzggE9 - letöltve: 2017. szeptember 4.)  
307

 SCHROLL, Anton (1854-1919), bécsi, művészeti könyvekre szakosodott könyvkereskedő és kiadó. 

 (Vö. https://bit.ly/2OpcVxO - letöltve: 2017. szeptember 4.) 
308

 Die Kunst für alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, München, Buckmann. 1885-től 1944-ig jelent 

meg.  
309

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
310

 Donauland: 1917 és 1921 között Bécsben megjelenő kulturális havilap: Illustr. Monatsschrift Donauland, 

Wien, J. Roller & Co. szerkesztőségét említi Divéky. Roessler rendszeresen publikált a lapban, és 

feltételezhetően a szerkesztőség tagja volt. 

https://bit.ly/2GzggE9
https://bit.ly/2OpcVxO
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 65. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.223 

 Kelt [Wien?], [1916?]. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Kéri Roesslert, ne csodálkozzék, hogy Bécsből kap levelet tőle, néhány napra utazott oda 

egy oklevélterv elkészítésére (Toison d´Or
311

), és ebből három hét lett. Úgy találja, nem 

volt haszontalan ez az idő, a régi kéziratok tanulmányozása réven kifejlesztett magának 

egy kalligrafikus írásmódot.
312

  Este ismét Laibachba utazik. Úgy hiszi, Roessler ismeri az 

ottani címét, kéri írjon neki oda – kérdezi, hogyan van, van-e neki ismét egy biztos állása? 

Augusztus elején ismét visszajön [Bécsbe], reméli addigra ismét stabilizálódhat [a 

helyzete?], ugyanis végelenül sok munkaterve van, szívesen maradna néhány hónapig egy 

helyen. Elköszönésül ígéri, hogy értesíti Roesslert a visszautazásáról [Bécsbe], és reméli, 

egyszer náluk üdvözölheti majd.  

 

 66. levél  

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, I.N. 149.158 

 Kelt [Laibach?] [1916?]. szeptember 9. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler levelét. Egy Tevannak készülő fametszetes könyv miatt vonult vissza. 

Elhiheti Roessler, hogy a MEYRINKkel
313

 is éppen olyan szívesen vonult volna ide vissza. 

WÄRNDORFER
314

 egyébként megígérte, hogy megsürgeti a dolgot, Divéky a kedvező 

elintézésben reménykedik. Úgy találja, hogy Roessler neki tett szemrehányása nem 

egészen jogos, mert el kellett tünnie ahhoz, hogy eljöhessen. BERGERNÉL
315

 volt még, hogy 

a levél fejlécének utánajárjon, tehát egyáltalán nem felejtette el. A pecsét vázlatait is 

hamarosan megkapja Roessler. ROSENBAUMOT
316

 is értesítette, írt neki innen, és vázlatokat 

is küldött. Mint írja, el kellett mennie, nem bírta már ki. Semmihez sem jutott, mert újra és 

újra Bécsbe kellett utaznia. Itt mindez nincs, nyugalom van, itt folyamatosan tud dolgozni. 

Nem olvas újságot, nem tudja, hogy háború van, élvezettel dolgozik, ami remélhetőleg a 

művészetében is kifejeződik majd. Reméli, [Bécsbe] ha jön, meg tudja már mutatni a 

fametszetek egy részét. Nem marad sokáig Bécsben, szeretne mielőbb visszajönni, hogy 

továbbdolgozhasson. Így nem is ír sokat, inkább elmeséli majd. Itt egészen jól lehet élni, a 

gondtalan életvitel segíti a munkát. „Tehát a mielőbbi viszontlátásig.” 

                                            
311

 Toison d´Or – (ford.: Aranygyapjú) nem találtunk magyarázatot erre a megjegyzésre. 
312

 Kalligrafikus írásmód: ezt gyakorolja ennek a levélnek a megírásakor is. 
313

 MEYRINK, Gustav (1868-1932) született Gustav Meyer, osztrák író, műfordító. 

(Vö. https://bit.ly/2Ysp7Oi - letöltve 2019. jaunár 20.) 
314

 WÄRNDORFER: ld. I.N. 149.193 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 26.) levél.  
315

 Berger: nem sikerült azonosítani a személyt. 
316

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2Ysp7Oi
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 67. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.239 

 Kelt Purkersdorf, 1916. szeptember 23. [postai bélyegző alapján]  

 levelezőlap, kézírás, tinta 

 

Kéri Roesslert, hogy ne haragudjon, hogy még nem jött el. Előreláthatólag „(Mjr. Sobičko 

szerint)” október 1-jén az 5. hadtesthez megy, ezért most irdatlanul sok a dolga, mert 

ahhoz pénz kell, és ez munkába kerül. Arról számol be, hogy Rsbm [Rosenbaum] elkapta 

az utcán, és megbízásokat „(kérem: rendesen fizetetteket!) fúrt a testembe”, és miután 

Divéky nagyon fölényesnek mutatta magát, nagyon kedvesen viselkedett, és továbbra is 

üldözi hasonló munkákkal. Szerinte erre egyszerűen nem lehet nemet mondani, „mert egy 

fal sem olyan magas, hogy egy arannyal teli stb….” Üdvözli Roesslert.  

 

 68. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.243 

 Kelt Laibach, [1916].október 10. – levelezőlap, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom, mint látja, Laibachban vagyok” – kezdi írását Divéky. Leírja, hogy itt 

különböző katonai műhelyekben dolgozik, ami rendkívül érdekes és gazdag művészeti 

eredményt ígér. Úgy november 5-ig marad itt, aztán Bécsbe jön, majd januárban Triesztbe 

kell mennie, hasonló tevékenységet végezni. Október 1. óta van itt, és a város rendkívül 

tetszik neki. Saját magának is készíthet egyet és mást. Triesztnek különösen örül. Kérdezi 

Roesslertől, hogy mi újság, és kéri, írjon neki ide. Divéky, Laibach, Römerstr. 2. 

 

 69. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.305 

 Kelt [Purkersdorf?], [1916?]. október 20.– 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy WÄRNDORFER
317

 révén megkapta MEYRINK
318

 üzenetét, 

miszerint egyetért Divékyvel, és a novella [jogainak] engedélyezése nehézség nélkül 

elérhető lenne, pusztán arra kéri, jelölje meg, melyikről volna szó - vagy közvetlenül neki, 

vagy W[ärndofer]-en keresztül, akinek a címe: August Wärnd[orfer], Wien, IV., 

Frankenbergstrasse 9. Habig, várja a választ. Divéky legszívesebben a „Mann auf der 

                                            
317

 WÄRNDORFER: ld. I.N. 149.193 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 26.) levél. 
318

 MEYRINK, Gustav. ld.: I.N. 149.158 ([Laibach], 1916. szeptember 9.) levél. 
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Glaskugel”-t
319

 illusztrálná, és örülne, ha mielőbb belekezdhetne. Pillanatnyilag 

tárgyalásban áll SCHROLLal,
320

 és épp így két munka ügyében a békéscsabai Tevannal, 

mégis nagyon szeretné ezt elkészíteni. Akkor természetesen szívesen megcsinálná a még el 

nem készített apróságokat is, de csak azokat, és kéri Roesslert, ne vegye ezt magára, mert 

éppen úgy, mint annak idején a Donaulandnál,
321

 semmi szándéka sem volt Roesslert 

megsérteni, kínos volna számára, ha barátja félreértené. A BRÜLLNÉL
322

 tett látogáskor az 

volt a benyomása, hogy Brüll túl sokat ad a nevekre, „és engem kvázi mindenesnek tekint, 

aki mindig kéznél van, és akit aztán félre lehet tenni.” Beszélgetésükből azt vonta le, hogy 

a háborús-mappa ötlet ott nem lehet megvalósítható, így a továbbiakig hagyja is. Közli 

Roesslerrel, hogy szilárd szándéka a háború után külföldre menni. Úgy látja, az ausztriai 

átalakítások nem teszik majd kényelmessé az életet. Gondolja, hogy most már lehet erről 

beszélni. Bízik abban, hogy a meglévő néhány kiadója hű marad hozzá. Elköszönésül 

közli, hogy elseje után Bécsbe megy, és minden esetre felkeresi Roesslert, addigra talán 

tud majd valamit a MEYRINK
323

 ötletről – legalább elméletileg. 

 

 70. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.199 

 Kelt Laibach, 1916. november 3. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

A tervezettel ellentétben még mindig Laibachban van, és előreláthatólag november 25-ig 

itt is marad. Különböző katonai műhelyekben dolgozik, összefüggő áttekintést készít róluk. 

A feladatot érdekesnek találja, megfelel a gépek, ágyúk és hasonlóak iránti 

érdeklődésének. Mint írja, egy mozsár ágyú, egy revolver vagy egy esztergapad hihetetlen 

mutatóssága nagy örömöt jelent számára, így gyorsan halad a munkával. Sok szép lapja 

van már, amit a hónap végi visszatérése után szívesen megmutat majd Roesslernek.  

 Megtudjuk, hogy a levélírás napjának délutánján a kávéházban belebotlott a Kunst 

aktuális számába,
324

 és abban Roessler nagyszerű cikkébe. Köszöni az abban róla írt jó 

véleményt, és reméli, hogy a jövőben is megérdemli azt. Tetszett neki a leközölt rézkarcok 

kiválasztása is. Megtudjuk, hogy idejét úgy osztotta be, hogy délutánonként magának 

dolgozik, így Ronbm.
325

-nak elkészítette a Wiener Mode karácsonyi füzetét. Szerinte 
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 Mann auf der Glaskugel magyarul: Ember az üveggolyón. 
320

 SCHROLL: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach
320

, [1916?]. június 11.) levél.  
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 Donauland: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél.. 
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 BRÜLL fivérek, Julius és Franz, egyikéről eshet szó.  
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 MEYRINK, Gustav: ld.: I.N. 149.158 ([Laibach], 1916. szeptember 9.) levél. 
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 ROESSLER, Arthur, Josef von Divéky. In: Die Kunst für alle, 32(1916), 3-4. sz., p. 74-80. 
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 A BRÜDER ROSENBAUM kiadót rejti feltehetőleg a rövidítés. 
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közepesen jó csak, ugyanis az általa legjobbnak talált két rajzát nem közölték arra 

hivatkozva, hogy a vidéki női olvasók számára túl vadak volnának. „Már a Wiener Mode 

tudata is elveszi az ember ahhoz való képességet, hogy valami jót alkosson.” De a 

háborúhoz pénz kell, és az a megrendelőnél kivételesen volt.  

 Roessler bocsánatát kéri a számára el nem készített munkáért, aminek az oka 

egyrészt a ránehezedő sok feladat, másrész felesége betegsége, akit már meg is operáltak.  

Reméli, hogy Roessler továbbra is Bécsben marad, és várja jelentkezését. 

 Címe: Laibach, Römerstr. 2.  

 

 71. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.209 

 Kelt [Purkersdorf?], [1917?].március 15. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky köszöni Roessler buzdítását, és örül, hogy Odüsszeuszhoz hasonlóan ismét itt van. 

Köszöni Roesslernek a SIL-VARA
326

-projektet, ami ugyan az őszre tolódott, de reméli, lesz 

valami belőle. Jelenleg néhány litó plakáton dolgozik, és magyar kiadók számára 2-3 

könyvön. Kéri Roesslert, hogy erről a „szolgálati megbeszélésen” beszéljenek majd, 

amelyet szombaton szeretne tartani. Ha Roesslernek is megfelel, meglátogatná szombaton 

délután, úgy 4 óra körül, tehát a viszontlátásra – köszön el Divéky. 

 

 72. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.224 

 Kelt [Purkersdorf?], [1917?]. április 7. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Kéri Roesslert, ne haragudjon, hogy nem jött el hozzá. Egyrészt sok dolga volt, és még 

nem készítette el a léceket, másrészt ROSENBAUMnál
327

 két plakátot litografál a következő 

háborús kölcsön számára. Azt ígéri, hogy talán kedden oda tud menni Roesslerhez, de még 

mindig a fejlécek nélkül, csak a hét végére tudja azokat kilátásba helyezni. Május 10-ig 

szabadságon van. Elköszönésül kellemes húsvéti ünnepeket kíván és üdvözletét küldi. 

 

 

                                            
326

 SIL-VARA: SILBERER Géza (1876-1938) osztrák író álneve. Feltételezhetően az alábbi munkáról van szó, 

azt azonban nem sikerült kiderítenünk, hogy Divéky József milyen minőségben működött közre a mű 

elkészüléséhez: SILBERER, Geza. Sil-Vara (pseud.) Briefe Aus Der Gefangenschaft Zugunsten Der 

Oesterreichischen Gesellschaft Vom Roten Kreuze (für Die österreichischen Kriegsgefangenen in Rußland 

Und Sibirien) Und Des Kriegs-Hilfsbüros Des K.k. Ministeriums Des Innern. Wien, Brüll, 1917. 

(Forrás: https://bit.ly/2yvxnCJ – letöltve: 2018. február 4.) 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2yvxnCJ
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 73. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.184 

 Kelt Adelsberg,
328

 [1917?] május 16. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Néhány gyönyörű napot töltött Triesztben, Capodistrián,
329

 és Piranoban.
330

 Éppen úton 

van az állomáshelyére, Laibachba. Divékyné eljön a rajzokért és elviszi Roesslernek a kért 

plakátokat. Itt, Laibachban lesz elegendő ideje ahhoz, hogy elkészítse a Donaulandnak
331

 a 

kívánt léceket és vignettákat. Arra kéri Roesslert, hogy közölje vele a méretet és a 

szedéstükör nagyságát. Semmi sincs “raktáron”, de talán ahhoz is hozzájut, hogy egy-két 

egész oldalas rajzot készítsen. Talán tudja már Roessler, hogy P[urkersdorf]-ban 

átköltöztek a Wienerstraße 56. alá. Ez egy elég nehéz szülés volt, de szerencsésen túlestek 

rajta. Ha Divéky legközelebb szabadságra megy, Roesslernek meg kell látogatnia őket. A 

korábbival ellentétben most valóban kedves és kényelmes náluk. Van egy nagy, de 

könnyen teljesíthető kérése: Donauland. Két kitűnő magyar kiadó számára két könyvet 

illusztrált, számos borítót készített részükre, stb. Divéky számára nagyon értékes volna, ha 

Roessler a két könyvet, esetleg a borítókat is, egy illusztrált cikkben méltatná. Elvi választ 

kér, és a létező leggyorsabban beszerzi az anyagot. Ugyan még egyik sem jelent meg, de 

valószínűleg hamarosan lehet a klisékről levonatot kapni. Egy kis idő múlva megkéri majd 

Roesslert, hogy ismertesse az ex libriseit a Kunstban,
332

 vagy máshol. Roessler gyors 

válaszát kéri, és Roesslernének is üdvözletét küldi „az Ön Divékyje”. 

 

 74. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.182 

 Kelt Purkersdorf, [1917?]. június 13. – 2 lap, 8 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky a levelet indító soraiban elnézést kér a nyílt vallomásáért: Roessler már sokkal 

jobban tetszik neki! Majd komolyra fordítja a szót, és megkérdezi, mi az oka annak, hogy 

az úgy két hónapja írt levelére, melyben az új címet közölte, és megírta, hogy szívesen 

látnák maguknál Roesslert, nem kapott választ. Továbbgondolta, háború van, hogy „várni” 

– semmit sem lehet pontosan megmondani. Mindeközben sok bosszúsága volt a Magyar 

Királyi Kereskedelmi Minisztériummal, akiknek négy és fél hónapja háborús bélyeget 
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 Adelsberg: Postojna néven ismert szlovén város német neve. 

  (Vö. https://bit.ly/2Zh7ty1 - letöltve: 2018. február 4.) 
329

 Capodistria: Koper szlovén kikötőváros olasz neve. (Vö. https://bit.ly/2YoIhIU - letöltve: 2018. február 4.) 
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 Pirano: a szlovéniai Piran város olasz neve. (Vö. https://bit.ly/2OmEEiP - letöltve: 2018. február 4.) 
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 Donauland: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
332

 Kunst: ld. I.N. 149.280 jelzetű (Uccle, 1914. január 7.) levél. 

https://bit.ly/2Zh7ty1
https://bit.ly/2YoIhIU
https://bit.ly/2OmEEiP
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kellene készítenie. De erről majd szóban számol be. Ugyanakkor apósa súlyosan 

megbetegedett, a felesége emiatt nem tudta elhagyni a házat, és őt is nagyon megviselte. 

Kilenc havi szenvedés után a múlt hónap végén elhúnyt, ami ugyan mindenki számára 

megváltás volt, de sok mindent hozott magával, ami más dolgok meggondolásában 

megakadályozhatta.  

 A bevezető után egy különös történetre céloz, aminek az elmesélését inkább 

Meyrinkre kellene hagynia. Majd megírja, hogy amióta Troppauban kórházban volt, 

valami azonosíthatatlan tolakodott kettejük közé. Roessler levelei ritkultak, és valami 

olyan hang volt bennük, ami „rémként ráült a tollamra és szétnyomta a legjobb 

szándékot”. Azt még nem tudja eldönteni, kinél volt a hiba? Csak azt tudja, valahányszor 

megpróbált Roesslernek írni, valami nagyon rossz érzése támadt; a levelek olyan ostobák 

lettek, hogy csaknem mindet eldobta. Feleségének gyakran írt erről, és troppaui látogatásai 

alkalmával is megbeszélték, de eredménytelenül. A gátlás áthidalhatatlanná vált, Roessler 

szűkszavú episztolái hatására még fokozódott. Úgy találja, talán Roessler sem volt akkor 

levelezős hangulatban. Mint Divéky írja, nem okokat keres, csak tényeket hoz fel. A 

sajtóhadiszállásra került, ahol egyszer találkoztak is, ismét az átkozott jégcsap állt 

közöttük, vagy talán csak előtte, nem tud olyan pontosan számot adni az érzéseiről. Volt 

valami, de Roessler talán kevésbé érezte ezt. Aztán írt Roesslernek, miután Divékynével 

beszéltek Roesslerről, és tulajdonképpen folyton beszélnek. Nem kapott választ, de úgy 

gondolta, a háborúban mindenkinek megvan a maga gondja, talán nem akar Roessler. 

„Tudom én, hogy mi van Magával” – írja. Ma megkapta Roessler rövid, és határozott 

[írógéppel] lekopogott írását. „Kedves Barátom, miért nem lett már hónapokkal ezelőtt 

ilyen goromba, mint most?” – kérdezi Roesslert, és biztosítja afelől, hogy a levél számára 

óriási örömöt okozott, mert ha Roesslernek megéri hozzá gorombának lenni, akkor 

számára Divékynek valamennyire fontosnak kell lennie, és a barátság lehülésének oka 

Divékynél kell lenni. Jó, „mea culpa” – írja a grafikus – de akkor kéretik az őszinte 

vallomást kimondani, „absolvo te”. Divéky szerint az alapvető ok az volt, hogy Roessler 

többször vizet prédikált és bort ivott. „Prédikáljon nekem bort, és megisszuk négyen!” – 

ajánlja Divéky. “Talán” így történt, de nem tudta még pontosan végiggondolni, azonnal 

válaszolnia kellett a levélre, átadja magát a pillanatnyi impulzus vezérlésének, mert 

szerinte gyakran így helyes. Igyekeznie is kell, mert nemsokára ismét kimegy [a frontra]. 

Kéri Roesslert, hogy írjon neki kimerítően és gyorsan, robbantsa szét a jeget. Divéky 

szerint kössenek most átmenetileg fegyverszünetet, aztán a háború után egy “bor-esten” 

részletesen megbeszélik, mert számára fontos a barátság, szeretné azt fenntartani illetve 
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visszanyerni. „Hagyjuk ezért egyenlőre az ideges időket elmúlni, a végleges megvitatás 

pillanatát nem fogjuk elmulasztani. Írjon gyorsan és sokat.[…]. Az Ön egészen 

helyregörbített Divékyje.” 

 

 75. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.252  

 Kelt Purkersdorf, [1917?]. június 19. – 2 lap, 8 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom, mivel a hegy nem látszik Mohamedhez jönni, így valószínűleg 

Mohamednek kell a hegyhez menni” – kezdi levelét Divéky, majd közli, hogy az 

elkövetkező napokban Roesslerhez megy a hivatalába, és reméli, hogy az utolsó levelében 

kifejtetteket sikerül Roesslerrel tisztábbá tenniük, és értehetőbb lesz, ami eddig sötétnek 

tűnt, vagy egyszerű gonoszságnak nézett ki. Ment volna már korábban is Roesslerhez, de 

néhány napja sikerült 

elfogadtatnia a magyar 

háborús bélyegeket, a 

tizenharmadik változat-

ból kell az első végle-

geset elkészítenie, és 

két tervet átrajzolnia. 

Egy kis munka-próba 

bemutatásaként 

mellékel két litográfiailag lekicsinyített változatot.
333

  

 Az első sort azzal az indokkal utasították el, hogy a magyar állami nyomda csak 

egy bélyeg-méretet tud készíteni. A második sor ugyanazoknak a rajzoknak a második 

változatai, amit végtelenül sok és undorító intrika után még egyszer meg kell rajzolnia, de 

már elfogadták, így a rajzok elkészítése után az ügy elintézettnek tekinthető. „Hál´ 

Istennek, mert ennyi bosszúságom és kellemetlenségem még egész életemben nem volt.” 

Megtudjuk, hogy többek között az államtitkár 19 éves unokaöccse is készített egy 

„változatot”, és leginkább emiatt tartott több, mint négy hónapig a döntés. Ezek után még 

egy versenyt is rendeztek, majd egy szűkebb versenyt javasoltak, azután ismét újabb 

vázlatokat akartak Divékytől, röviden: sorozatos kellemetlenségek. A fizetés 500 K[orona], 
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 A mellékelt összeállítás sorrendje nem egyezik meg a levélben leírt sorrenddel. 
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mert Magyarországon nincs precedens arra, hogy hasonló munkáért többet fizettek volna. 

Regényeket tudna írni az uraságok butaságáról és határozatlanságáról.  

 Mindeközben várja a beosztását Pulára,
334

 a szeretne háború ott végéig maradna, és 

az elvesztett időt kétszeres munkával behozni. Megtudjuk, hogy írt SCHROLLnak,
335

 

miszerint nem biztos, hogy a továbbiakban sikerül a tervezett programot megvalósítani. 

Csak akkor tárgyal majd érdemben vele, ha sikerül az ottani [pulai] anyagot bemutatnia. 

Azt a sok új dolgot, amit ott látni és tanulmányozni fog, elsősorban a grafikában szeretné 

“kitombolni”. Litográfiákat, karcokat és fametszeteket, „valóságos tengerészeti grafikát” 

szeretne készíteni. Tudtával tengerészeti grafika még nem létezik, vagy nem igazán 

jelentős formában. Ez bizonyos mértékben a jövő zenéje, de – mint írja – „legalább zene”. 

Jelenleg sem a nyugalma, sem a koncetrációs képessége nincs meg ahhoz, hogy valami 

értelmes dologba fogjon, mert bármelyik nap értesíthetik az új beosztásáról. És hogy a 

háború után mi lesz, azt csak az Isten tudja, egy kivétellel: nem megy vissza Brüsszelbe, 

legalább 1-2 évig Ausztriában kíván maradni. Stabil helyzetre vágyik, hogy a már nagy 

számban meglévő ötleteit fel tudja dolgozni. Mivel jelenleg nagyobb munkát nem tud 

vállalni, az anyagi siker is elég csekély, bár – bevallása szerint – nem panaszkodhat. A 

számos apróság csak hoz valamit, de az ember elaprózza magát, és ezek után futva 

haszontalanul sok időt pazarol el. Azt kérdezi Roesslertől, hogy olvasta-e talán a Tagblatt-

ban
336

 a KPQ [Kriegspressequartier, azaz Sajtóhadiszállás] zürichi kiállításának 

recenziójában, hogy sikeresen állította ki a Roessler által már ismert litográfiákat? Bár 

ezek a munkák nem igazán tiszta szívből jöttek, mert ahhoz, hogy valóban teljesítsen, 

nyugalomra van szüksége. Emlékszik-e – kérdezi Roesslert – milyen volt Brüsszelben? 

Munkalehetőség volt, csak az eladás esélye nem adatott meg. Most csaknem fordított a 

helyzete: ha nyugodtan dolgozhatna, sokat adhatna el. De nem siránkozni akar, hanem a 

szándékairól beszélni. Tengerészeti grafikussá szeretne válni. Már a háborús festészet 

során felállította a technikai programot, aminek egy tört részét a costanewicai
337

 benzin-

elektromos vasútnál már kivitelezte, és jónak találja. Éppen ennek a munkának a folyamán 

kapott kedvet a tengerészeti technikai problémák ismeretéhez. Látott valamit ebből 

Triesztben, ami csak fokozta a kedvét, mi több, még senkit sem ismer, aki hasonló 

feladatot hasonló módon próbált volna megoldani, úgyhogy az „újdonság bája” is 
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 Pula: Horvátországban, az Isztriai-félszigeten fekvő tengerparti település. 
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 SCHROLL: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach
335

, [1916?]. június 11.) levél. 
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 Neues Wiener Tagblatt című lapban nem találtunk közleményt erre a kiállításra vonatkozóan. 
337

 Costanewica: nem sikerült megtudni, mire gondolt Divéky? 



CIV 

közrejátszik. Várja a mielőbbi beosztását, hogy elkezdhesse ezt, mert annyi mindent csinált 

már, hogy semmi sem hiányzik számára ahhoz, hogy végre dolgozhassék.  

 Mivel még több, mint egy hétig itt [Purskersdorf] van, Roessler számíthat arra, 

hogy elmegy hozzá, hogy aztán sok mindent, ami írásban nehezebb és körülményesebb, 

személyesen megbeszéljenek. „Talán észre vette már – kérdezi Roesslert – hogy a W-er 

Illustr.-ben [Wiener Illustrierte Zeitung] már nem csinálok semmit? Na ja, a császári 

tanácsos úr!
338

 Brojgesek
339

 vagyunk.” Elköszönésül megtudjuk, hogy a felesége éppen 

beteg, torokgyulladása van, de ugyanolyan szívélyesen üdvözli, mintha pontosan olyan jó 

állapotban volna, mint ő.  

 

 76. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.159 

 Kelt Peuerbach,
340

 [1917?]. július 22. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy Köln a/R.h-ből érkezett Peuerbachba, ahol a nyári táplákozási 

érzéseiket [?] kielégítik, és itt találta Roessler lapját. Szolgálati úton járt Kölnben, egy 

háborús grafikai kiállítást nyitottak meg – de ez Divéky szerint jelentéktelen. Jelentős 

viszont, hogy Köln városa vendégül látta őket, mégpedig a Dom Hotelben. Ezen 

alkalomból számos üveg rajnai borral küzdött meg, miközben és azt követően élénken 

gondolt azokra az üvegekre, amelyeket akkor ők ott felhörpintettek, és a gondolatmenet 

során élénken gondolt Roesslerre is, így megfogadta, hogy hazaérve rögtön ír Roesslernek. 

Kölnben volt egy kis spanyolnáthája is, éppen kilábalóban van belőle. Pénteken Bécsbe 

jön, ha Roesslernek megfelel, szombaton fél három és három felé találkozhatnának 

Roessler szolgálati helyének közelében, mondjuk a Stift- és a Lindengasse sarkán a 

kávéházban. Amennyiben Roesslernek más ötlete volna, írjon egy expressz-lapot 

Purkersdorfba. Garantált kiadói ügyek, nem Duna-mentiek mindig érdeklik Divékyt, és 

neki is van valami érdekes mesélni valója Roesslernek. „Szívélyes üdvözlettel háztól házig 

az Ön Divékyje.“ 
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 Császári tanácsos úr: nem tudjuk, kire gondolhatott Divéky. 
339

 Brojgesek: haragosok (jiddis). 
340

 Peurbach: Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban fekvő kisváros. Ez időben hozzávetőleg 4.000 

lakosa volt a településnek, és ma sem éri el lakosságának száma a 4.500-at. (Forrás: Statistik Austria - 

2018). 
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 77. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.281 

 Kelt Purkersdorf, [1917?]. szeptember 2. 

 1 lap, 1 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Mellékelten küldi LÁNYI
341

 számára a kiadói emblémát, és a kívánt könyvdísz 

megfogalmazását. Sajnálja, hogy nem lehet néhány sorban érdemben foglalkozni a 

dologgal, de mint írja, kedvet kapott ahhoz, hogy valami rendeset csináljon. Roessler 

véleményét kérdezi, hogy szerinte rá lehetne-e venni Lányit arra, hogy egy apró 

könyvecskét készítsen a könyvművészetről? Kéri Roesslert, hogy ne felejtse az ex 

libriseket, és az írása már a „belengetett” töltőtoll után sír. Üdvözli az Ön Divékyje. 

 

 78. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.282 

 Kelt [Purkersdorf], 1917. szeptember 7.  

 1 lap, 1 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Köszöni barátjának az ex libriseket. Kéri a „szent bálványt” számára lefoglalni, és a 

jövőbeli „haszonnal” is egyetért. A Fragmente
342

 megváltoztatott címlapját másnap küldi 

majd, és ne haragudjon Roessler, de másnap nem lesznek otthon. Sajnálja, hogy soha nem 

sikerül találkozniuk, hétfőn vagy valamikor bemegy majd a Donaulandba.
343

 „Ezt 

hirtelen” – írja elköszönésül. 

 

 79. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.283 

 Kelt Purkersdorf, [1917?]. szeptember 9. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom! Csatolva a megváltoztatott „töredékek“, a kiadó emblémáját 

természetesen a gerinc irányába eltolt tengelybe kellene helyezni. Továbbá két fejléc 

(Donauland. Alm.)
344

 fényképezhetetlen szerzők számára. További öt léc már a 
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 LÁNYI, Richard (1884-1942) bécsi születésű (szül. Löwy) magyar állampolgárságú bécsi könyvkereskedő 

és kiadó. 1917-től folytatott kiadói tevékenységet, az első kiadványa Egon Schiele 12 rajzot tartalmazó 

mappája volt. 1937-ig hozzávetőleg 60 munkát jelentetett meg. (Vö. HALL, Murray Gordon, 

Österreichische Verlagsgeschichte, online: https://bit.ly/2JWRJLo - letöltve: 2017. március 23) 
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 Fragmente: ROESSLER, Arthur, Kritische Fragmente. Aufsätze über österreichische Neukünstler. Wien, 

Lányi, 1918 – könyv borítójáról eshetett itt szó. 
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 Donauland: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
344

 Minden bizonnyal a következő műről van szó: VELTZÉ, Alois (szerk.), Donauland-Almanach, 1918. Wien, 

Roessler, 1917. Nem találtunk a műről olyan leírást, ahol Divékyt, mint közreműködő személyt, 

megemlítenék. 

https://bit.ly/2JWRJLo
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szerkesztőségben van. A tervezett cikkhez a rézkarcokat illetően egy újdonság: 

megegyeztem a brüsszeli nyomdászommal, így belátható időn belül valamennyi lemezről 

nyomatot kapok. Annak idején egy fametszetről is beszéltünk. Azt talán a cikkel egyidőben 

le lehetne hozni, ami nem volna rossz. De van még időnk ezt megbeszélni. A napokban 

(mikor van Maga bent?) bejövök a szerkesztőségbe, hogy elkészítsem az almanachot.  

Legszívélyesebben háztól házig, Divéky“ 

 

 80. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.284 

 Kelt [Purkersdorf?], 1917. október 2. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

 „Kedves Barátom! Mint látja, már boldog tulajdonosa vagyok egy teljesen egyéni 

töltőtollnak! Magam köszörültem meg egy köszörűkövön, és nagyszerűen fog. De nem ez az 

[írás]gyakorlat oka, hanem annak közlése, hogy kedden hozom a) a címlapterveket, és b) a 

kérés, hogy közöltessék velem annak a Wissenschaftliche Korrespondenz vagy hogy is 

hívják azt az izét, a címe. 

Legszívélyesebben háztól házig, Divéky“ 

 

 81. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.202 

 Kelt [Purkersdorf?], 1917. október 10. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

 „Kedves Barátom! Az utóbbi napokban gyengélkedtem, így nem tudtam eljönni. Holnap 

hozom a maradékot Bozen
345

 számára, és elkezdem a borítót, ami még ezen a héten 

elkészül. Szabadság november 10-ig megkapva.  

Szívélyesen, Divéky“ 

 

 82. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.157 

 Kelt [?], [?].[?].[?]. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Mentegeti magát, hogy különböző okai vannak annak, hogy olyan régen jelentkezett 

utoljára a.) (mert a második dohányküldeményt is elkapták), b.) mert olyan túlterhelt, hogy 

Roessler ex librisét nem készítette még el. Nagy kérése volna: szívesen beszedné a Kaiser-

Büchl (´Császár könyvecske`) honoráriumát. Pénteken Bécsbe jön, megkaphatná? Talán 

tud néhány német cigarettát hozni. “Szívélyesen háztól házig Divéky.” 
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 A kiállítás: Kriegsbilder-Austellung k.u.k. Armeeoberkommando Kriegspressequartier, Bozen, 1917. 
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 83. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.208 

 Kelt [Wien], [1917]. november 16. – 1 lap, 3 beírt oldal kézírás, tinta 

 

Bár Bécsben van, de annyi a dolga, hogy eddig nem jutott hozzá, hogy Roesslert 

meglátogassa. Úgy gondolja, hogy az intő jel ellenére Roessler félreértett néhány dolgot a 

levelében, mindenek előtt a honorárium-ügyet. Nem akart semmit sem B[RÜLL]
346

 szemére 

vetni, aki mindig nóblis és rendes volt. Akkor őszintén megijedt [Brüll], amit Divéky úgy 

mellesleg közölt is Roesslerrel. [Brüll] ítélete részben helytálló volt, ami Divékyt nem 

akadályozta abban a vágyában, hogy a kiadónak egy nagyobb munkát készítsen. Látnia 

kell Roesslernek, hogy nem sántikál semmilyen támadásban vagy más rossz-szándékú 

dologban. Ami a Donaulandot
347

 illeti, köszöni Roesslernek a kedves meghívást, de amíg a 

nyomtatás nem lesz sokkal jobb, addig nem kíván részt venni benne, amit Roessler biztos 

meg is ért. „Addigra a főhercegek és grófnők feltehetően már levitézlettek, és Ön is 

szabadabban rendelkezhet.” Divéky szívesen felkeresné egyszer estefelé Roesslert, hogy 

egy kicsit beszélgessenek, és Roessler értesítését várja, hogy mikor felel meg neki. 

Divékynek úgy 6 és fél 7 körül volna jó, hogy még haza tudjon utazni. Most a szüleinél 

lakik: Wien XIII/5. Freyenthurmg. 18. “Tehát a közeli viszontlátásig szívélyes üdvözlettel 

háztól házig.” 

 

 84. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.206 

 Kelt [Purkersdorf?], [1917?]. december 6. – 1 lap, 3. beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy a számos elfoglaltsága miatt a szerkesztőség „beidézésének“ 

nem tud személyesen eleget tenni, mellékelve küldi a Donauland
348

 borítójának új tervét. 

Ennek elkészítése 150 koronába kerül, ám ha az új füzet grafikai kialakításával is 

megbízzák (borító, címfej, az „irodalom“ és a „körkép“ rovat lécei és az iniciálék), akkor 

400 koronáért az egészet elkészíti. Úgy érzi, rákényszerül ezekre az előfeltételekre.  

 Postai utalványon 60 koronát kapott a kiadótól, feltételezi, hogy a Kaiser-Buch 

borítójának honoráriuma lehet. Az összeget egy eredeti litóért túl alacsonynak tartja, és az 

ügymenet sem kedvére való. A munka elején szereti tudni, mit hoz az számára, nem tud 

„kötelezettség nélküli“ terveket készíteni. A szerkesztőség ahhoz jól ismeri a képességeit, 
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 BRÜLL: ld.IN 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. 10. 20.) levél 
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 Donauland: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
348

 Donauland: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
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hogy minden további nélkül megbízza egy munkával, akkor [aláhúzva] szívesen nyújt be 

vázlatokat. Fontos volna, hogy legyen az illusztrációknak fix tarifája, mert „nem vagyok 

kész arra, hogy egyes versekhez külön illusztrációkat készítsek, és minimális reprodukciós 

honoráriumot kapjak“. 

 Megismétli, hogy elfoglaltsága miatt nem tud Bécsbe utazni, és kéri Roesslert, 

hogy az általa leírtakat illetékes helyen tolmácsolja, a tervet, ha meg kell valósítania, 

küldje el neki, valamint közölje, hogy a kívánt honoráriumot engedélyezik-e? 

 

 85. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.205 

 Kelt [Purkersdorf?], [1917?]. [december?]. [?] – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler legutolsó levelét, és kérdezi Roesslert, hogy „a végtelenül árulkodó 

címlapnál ugye nem kell hangsúlyoznom, hogy azt a másikat korábban nem ismertem? Azt 

Ön biztosan nem is feltételezi.” Úgy gondolja, nem szolgált rá, hogy a Donauland
349

 

szerkesztősége szemrehányást tegyen neki. Mivel a további kérdések is elintézetlenek 

maradtak, jobbnak látja, ha a borítón kívül a címfejeket és az iniciálékat is másra bízzák. 

Annyi más, jól fizetett megbízása van, hogy az adott körülmények között ebbe bele tudna 

egyezni. Tudja, hogy Roessler biztosan egyetért vele, és reméli, nem veszi rossz néven 

tőle. Arra az álláspontra kell helyezkednie, hogy nem támogatásra szoruló „fiatalember”, 

akinek minden áron a nyilvánosság elé kell lépnie. Úgy gondolja, ha a Donauland akar 

valamit tőle, akkor megállapodnak az árban, és ő elkészíti, de találomra, és a kiadó 

nagylelkűségében bízva nem tud dolgozni. „Miért nem hallok Önről egyébként?” – 

kérdezi. „Ez végül is nem személyes nézeteltérés.” Végül kéri Roesslert, csomagolja be azt 

az öreg kabátot, és adja le a nevére a házmesternél – szombaton küld érte valakit. 

Elköszönésül a legjobbakat kívánja az új évre. 

 

 86. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.204 

 Kelt Peuerbach, 1918. december 27. – 1 lap, 3 beírt oldal. kézírás, tinta 

 

Levelében az utolsó találkozásukon történt megbeszélésre hivatkozva egy 33 ex librist 

felsoroló listát küld azokról a lapokról, amelyeknek felhasználását szeretné. A lapok közt 3 

fametszet, 14 rézkarc, 13 klisé és 3 litográfia található. Ígéri, hogy hamarosan eljön Bécsbe 
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 Donauland: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
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és elhozza az anyagot. Szeretné megbeszélni Roesslerrel, hogy a kiadó mennyit akar fizetni 

a reprodukciós jogokért? Az alkut Roesslerre bízza, tudva, hogy képviseli majd Divéky 

jogait, és hogy a kiadó sem szűkmarkú. A megbeszélt litográfia tervét is elhozza majd 

Roesslernek, de jelenleg kipiheni magát az utóbbi hetek erőteljes munkái után. Bízik 

abban, hogy ezek a projektek, köztük az állami címer, sikeresek lesznek. 

 “Nem olvasok újságot és átengedem magamat a békés illózióknak, amelyek 

remélhetőleg megvalósulnak.” 

 Boldogabb új évet, mint az óév volt – kívánja elköszönésül. 

 

 87. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.207 

 Kelt Nochimmerpeuerbach,
350

 [1919]. [?]. [?]. – 2 lap, 6 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Megtudjuk, hogy már egy ideje itt [Peuerbach] ül [várakozik], a beutazási engedélyt már 

megkapta, bár sokáig tartott, és már csak néhány formalitás elintézésére vár. Elnézést kér, 

hogy elutazása előtt nem kereste fel Roesslert, mint ahogy mást sem, mert idegileg annyira 

kikészült, hogy minden kimondandó szó fájt volna neki. Így most írásban kell mindezt 

pótolnia.  

 A megbeszélendő kellemetlen fejezet: BRÜLL
351

. Úgy látja, talán nem volt korrekt 

tőle, hogy miután 250 k[oroná]val több előleget kapott Brülltől, többé nem jelentkezett. De 

először is az ex libris könyvecskéért, amennyiben az kedvezőbb körülmények között 

jelenne meg, 450 k[oroná]-t kellene kapnia, vonjuk le ebből a 250-et, a maradék 150 

k[oroná]-t pedig vonja le a nem eredeti litografált címlapra. Tehát nem csapta be [Brüllt]. 

Másodszor: azután a piszokság után, hogy a megállapodott árat 60%-ra redukálta, többé 

nem volt képes Brüllel egy szót sem váltani. [Brüll] tudta, hogy 1.000 k[oroná]-ban 

állapodtak meg, Divéky szerint ezt az is bizonyítja, hogy három képről volt szó: Brüllné, 

Brüll úr, Brüll mama. [Brüll] és közte [Divéky] mindig csak 3 képről volt szó, tehát 

nehezen lehetséges, hogy az 1.000 K „mindkettőre“ vonatkozott volna. Ezt azért említi, 

hogy Brüll „félreértésének“ abszurditására rámutasson. Pénzzavarban volt, azért akarta 

Brüll képét is elkészíteni, „[…] de úgy találom, abban a módban, ahogyan ő ülni akart, az 
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 ´még mindig Peuerbach` 
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 BRÜLL fivérek, Julius és Franz, egyikéről eshet szó, akik ez idő szerint a Avalun-Verlag (Wien-Leipzig) 

tulajdonosai voltak. Az 1919 és 1923 között aktív kiadó alapító tagjai közt található Arthur Roessler is. A 

Brüll fivérek kezdetben az 1915-ben alapított Verlag für Technik und Industrie Julius Brüll Wien-Leipzig 

bécsi részlegében tevékenykedtek, újságokat és műszaki irodalmat adtak ki és terjesztettek. (Vö. NITSCHE, 

Jürgen: Hermann, Elsa, eine streitbare jüdische Frauenlehrerin. In: HEIDEL, Caris-Petra: Jüdinnen und 

Psyche: Medizin und Judentum, 13. Bd. Frankfurt am Main, Mabusa, 2016, p. 97-98.,valamint 

https://bit.ly/2XNXDXJ  – letöltve 2018. október 7.) 
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egy olyan féreértés volt (egy impresszionistának lehetne úgy ülni, de én az biztos nem 

vagyok), úgyhogy nekem minden kedvem elment a folytatástól.“  

 Ugyanakkor sajnálja, hogy Roessler képét már nem tudta elkészíteni. Kéri 

Roesslert, amennyiben Brüll eltért volna az ex libris könyvecske gondolatától, járjon el 

annak érdekében, hogy küldjék vissza neki az anyagot, és ő 250 K-t készpénzben 

visszatérít Brüllnek. Ezt már csak azért is kedvezőnek tartaná, mert megítélése szerint az 

eredeti lapokról nem lehetne a tervezett formában nyomtatni, mert a tulajdonosok jelentős 

része Magyarországon van, és a publikációt évekkel később nem volna értelme 

megjelentetni. De döntsön Roessler, Divéky felajánlja neki, hogy elküldi számára a 

tulajdonok címét és az időközben elkészült szöveget is.  

 Reméli, hogy hamarosan megkezdheti tevékenységét Zürichben, ami nem csak 

plakátokra korlátozódik majd. Szívesen foglalkozna majd portrékkel is, ez egyre inkább 

érdekli. Van is pár új lapja, a gyereke, a szülei, az anyósa, néhány parasztember, fejek, stb. 

Mivel anyagot kap hozzá, szeretné [Svájcban] pergamenen folytatni és olajjal is 

próbálkozni. A kapcsolatteremtés nem okoz majd gondot neki – véli, mivel néhány jó 

ajánlással rendelkezik. Most, elutazása előtt Bécsben öt megbízást utasított el, és nem 

kételkedik abban, hogy Zürichben is legalább ennyi sikert szerez majd, kezdetnek két 

megbízása van már: egy Bernben és egy Bázelben. A tél folyamán szeretné kiállítani 

Zürichben és Bázelben az eddigi portrékat. Mint írja, Bécs iránti érdeklődését teljesen 

elvesztette, csak azt a néhány barátot sajnálja, „[…] akiket itt Önnel együtt ebben a 

kiéheztető börtönben itt hagyok.“  

 Mint írja, felszabadultan fellélegzett, mikor túl volt ennek a szerencsétlen városnak 

[Bécs] a határain, itt [Peuerbach] kipihente magát a sok munka, túlhajszolás és a 

kibírhatatlanság határán túli sok izgalom után. Nyolc év után az első valódi nyaralása, 

amire szüksége is volt, mielőtt Zürichben munkához kezd. Már öt kilót hízott is! Kéri 

Roesslert, írjon neki hamarosan, hogy még itt érje még a hír. Ígéri, hogy amint lesz zürichi 

címe, közli, és reméli, hogy belátható időn belül ott üdvözölheti barátját – valamint tudatja, 

hogy felesége előreláthatólag még három hónapig itt [Peuerbach] marad.  
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 88. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.163 

 Kelt Betlis bei Weesen, [1923]. május 25.  

 2 lap, 8 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom, október 30-án azt mondta, hogy Önnél az ájulások nem működnek. 

Fogadjunk.” Először is, Divéky ír Roesslernek, másodszor mellékelve küld neki a 

postaköltségre 5 frcs-t, harmadszor üzletet ajánl számára. Egy kicsit bővebben elmondva: 

miután Divékynek sokáig nagyon szemétül, később csak szemétül ment, [19]22. 

novemberében az ismert Orell Füssli cég [ajánlattal] fordult hozzá. Azóta elegendő 

munkája van, rendes, rendesen fizetett alkalmazott grafika. Emellett is keres még, mert 

szabad. Ez a mindennapi kenyere. Így most megengedheti magának azt a luxust, hogy 

művészileg előre, a jövő számára dolgozzon. Eredeti grafikát készít, olyan dolgokat, 

amelyek neki örömöt szereznek, amelyek nem rendelésre készülnek, és nem kell kibírniuk 

valamiféle „higiénikus kakabili-gyártó szakszerű véleményét”. Ha tetszik valakinek, 

megveheti, ha nem, hagyhatja. De mivel (még) nem egy „világhírű állat”, meg kell 

találnia azokat az embereket, akiknek [ezek] talán mégis tetszenek, hiszen huzamosan 

eladás nélkül nem tud nyomdaköltséget nyomdaköltségre halmozni. Nem tudja magát 

reklámozni és az eladást szervezni. Nem is néz ki jól, Divéky magát túlságosan 

indolensnek tartja, és mindez túl sok időbe és költségbe kerül. Talált most egy embert, 

nevezzük kiadónak, Paul ALTHEER
352

, Zürichben. Okos koponya, szerfelett jó üzleti 

érzékkel bír, és íróként tekintélyes. Tehát a Verlag Paul Altheer Zürich, Főpostafiók 

(postatakarékpénztári csekkszámla – telefon) átveszi ideiglenesen kizárólag az eredeti 

grafikáinak eladását. Üzleti elvük: alacsony ár, magas forgalom, illetve a teljes 

példányszám eladása. Svájcon kívül – ahol nagyon intenzíven lehet terjeszteni - a külföldet 

is megcélozzák. Prospektusokat nyomtatnak és terjesztenek, a sajtó szolgálatkész, azaz 

mindent megtesznek, amit egy mozgékony kiadó megtehet, hogy egy művészt 

„menedzseljen” és naggyá tegyen. Nincsenek illúziói, de tudja, sok és hosszú [munka vár 

rá], de aztán talán... Áraikkal kedvezni szeretnének a gyenge valutájú országoknak. 

Szerény árakkal többet eladni. Mennél több lapja forog, annál többen ismerik meg 

Divékyt. Mozgósította barátait az egész világon, így Roesslert is. Azt kérdezi Roesslertől, 

hogy elvállalná-e a bécsi „fiókban” a kiadó képviseletét, az eladást? Reméli, hogy nem 
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 ALTHEER, Paul (1887-1959) svájci író, újságíró. Martin SALANDER álnéven is publikált.  

(Vö. https://bit.ly/2SR09qz - letöltve: 2018. szeptember 4.) 
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veszi ezt rossz néven tőle barátja, hiszen itt Svájcban („ezért demokrácia a neve“) 

mindennel lehet kereskedni anélkül, hogy társadalmilag deklasszálódna az ember. A kiadó 

nevében az eladási ár 40%-át tudja Roesslernek ajánlani. Originál litográfiákról és 

rézkarcokról van szó, később megszerveznék az ex librist is. A példányszám kb. 50 japán[-

papíron], kb. 100 számozott kevésbé szép papíron. Minden második hónapban kb. 2–2 

további lap jelenne meg. Az ár az erős valutájú országokban 15–20 frcs körül lenne. 

(Mennyit lehet Ausztriában elérni?) Itt Svájcban képes prospektusokat nyomtattatnak 

sajtóvisszhanggal: „A. R. a DK&D-ben,
353

 A. R. a Kunst f. Allében.
354

 Ubell
355

 a Graph. 

Künstében“,
356

 stb. Később publikációkról gondoskodnak, még később egy kis monográfia 

[jelenik meg], kiállítások, stb. A Roesslernek ajánlott 40%-ból (ami nem olyan kevés, 

hiszen a fennmaradó 60%-on Altheer és Divéky azonos arányban osztozik) prospektusokat 

kellene készítenie és kiállításokat szerveznie, mint egy igazi műkereskedőnek. A Rob. 

[ROSENBAUM
357

] kiadója a Wiener Mode
358

 hajlandó publikálni, és a Sezession is 

számtalanszor meghívta már. Ha Roessler igent mond, küld neki [anyagot]. Ügynököket, 

kereskedőket, vagy magánszemélyeket keresnek (O. Kern Pasingból megkereste) 

számtalan országban, természetesen a kiadásoknak csak egy tört részét kapják az egyes 

országok, nem egy teljes kiadott példányszámot. Tehát hozzávetőleg tíz lapot, ha Roessler 

nem kérne kifejezetten többet. Hogy mennyi idő alatt kel el a megjelent példányszám, 

kettő, három, vagy öt év, teljesen mindegy. Kérdezi Roesslert, hogy ismeri-e annyira 

Németországot, hogy magára vállalná? Akkor ugyanis műkereskedőknek is adnának, de 

csak bizományba, 25%-ra, mintha Roessler volna a vezérképviselő.  

 Természetesen Amerikát is szívesen bevonnák a terveikbe, ehhez talán emelnék a 

példányszámot. Anglia, Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország, stb. Romániában és 

Magyarországon van valakije. Amennyiben Roessler ezzel egyetért, legjobb, ha 

kapcsolatba lép a kiadóval, vagy ha Roessler presztizs okokból úgy kívánja, Alth[err] 

személyesen jelentkezik nála az üzleti kapcsolat érdekében.  

 Annak idején publikációkról tárgyaltak Roesslerrel, de nem tudott semmit sem 

tenni, [nem volt pénze a nyomtatásra], és nem örül, ha nem kerül az emberekhez. Szívesen 

ír-e Roessler olyasmit, amit a kutya sem olvas el? Két lapon dolgozik, jók lesznek, jobb, 

mint valaha bármi is. Öt hónap alatt tíz lapjuk lesz, akkor el lehet kezdeni [a közös 
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 Arthur ROESSLER a Deutsche Kunst und Dekorationban. 
354

 Arthur ROESSLER a Kunst für Allében. 
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 UBELL, Hermann ld. I.N. 149.280 jelzetű (Uccle, 1914. január 7.) levél.  
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 UBELL írása: ld. I.N 149.162 jelzetű ([Betlis?], 1923.12.28.) levél. 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 Wiener Mode :1892-ben alapított kiadó. (Vö. https://bit.ly/330GGs3 - letöltve: 2018. szeptember 14.) 

https://bit.ly/330GGs3
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terjesztést], akkor Roessler engedjen el [egy kritikát]. Divéky úgy látja, bármikor 

mobilizálhatja Dr. Ubellt is a Graph[ische] Künste számára. Az Art Décoratifban
359

 is tud 

valamit csinálni, ugyanúgy az ex libris folyóiratokban Bécs - Berlin - Anglia (The 

bookpPlate
360

). Csak a kezdet nehéz. Aztán jön a kis monográfia, amit rá tud sózni az Orell 

Füsslire, akik úgyis fizetnek neki honoráriumot. Semmire sem lesz szüksége, azok 

gondoskodnak a terjesztésről. Sajtórecenzió, egyebek. 

 Roesslernek Divékyt 1.) nem kell milliomosnak tartania, 2.) az 5 frcs-t nem 

egyébnek, csak postaköltség-hozzájárulásnak kell vennie. Megvesztegetéshez túl kevés. 

Egyenlőre még egy csomó tartozása van a nehéz időkből, de fölfelé megy, és reméli, hogy 

két év múlva túl lesz a nehezén. A nyomólemezekről még beszélni akar Roesslerrel, majd 

ha a brüsszeli nyomdászának kifizette a 700 [belga] frcs-t, ami úgy 200 svájci frcs. 

Egyenlőre nincsenek még meg, mert sokkal sürgősebb tartozásokat kell kiegyenlítenie. 

Hamarosan elküldi Roesslernek az ex librisét, de ritkán kerül arra a környékre, ahol a 

nyomdásza lakik. Szívesen hozzájárul olykor a levelezésükhöz 5 frcs-al, anélkül, hogy 

Roessler ezt zokon venné. Kéri Roesslert, hogy írja meg neki az őszinte véleményét. Sokat 

tehet Roessler, ha akar, hiszen minden a jövő érdekében történik. „Éljen [a jövő], ha a 

jelen mocskos is. Szívélyesen háztól házig az Ön öreg Divékyje.“  

 

 89. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.170 

 Kelt Betlis bei Weesen, [1923]. szeptember 11. – 3 lap, 6 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky köszöni Roessler levelét, amelyben megerősítte szándékában [mely szándékában?], 

bátorságot és reményt adott neki abban, hogy meg is valósítsa. Kifejti a lehetőségeit, de 

nem akarja a régi dolgokat felmelegíteni, mint például azt, hogy nem akart Svájcba menni, 

csak csak egy Belgium felé vezető lépésnek szánta ezt. Ennek vége. Most az a célja, hogy 

a grafikának, a művészetnek éljen. Ehhez az eszköz – Divéky szerint – a tisztességesen 

fizetett munka és lehetőleg a szélesebb hatáskörhöz. Fél év múlva tud innen elmenni, 

addigra kifizeti a krízis idejéből származó tartozásait, ami még 1.500 frankot tesz ki.  

 A lehetőségei: Altheer az Orell Füssli segítségével kiépíti a kiadóját, és úgy tűnik, 

jól fog eladni. Van egy amerikai kapcsolata, talán lehet belőle valami. Altheer kiváltotta 

[Belgiumból] a lemezeit, így hamarosan kaphatóak lesznek a nyomatai. Van Romániában 
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 L'Art Décoratif: 1898-1914  között megjelenő művészeti magazin, 1902 augusztusában a L’Art Décoratif 

magába olvasztotta a Revue des arts Décoratifs-t, és 1914 júniusában egyesült az Art et Décoration (1897-

1933) című magazinnal. (Vö. https://bit.ly/30ZBEua - letöltve: 2018. szeptember 4.) 
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 The bookplate : the journal of the English Bookplate SocietyFlansham : Pear Tree Press 1.1920 - 3.1921; 

N.S. 1.1922; Suppl. 1923,Juni[?] (Forrás: https://bit.ly/2YbKAj9 - letöltve: 2018. szeptember 4.) 
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egy műkereskedő, aki jó eladást biztosít számára. Bécsben Rosenbaum, esetleg az iskola 

[Graphische], és a W[iener] W[erkstätte]. A már meglévő lehetőségei mellé elegendő 

lenne, ha volna portré, grafika, más kiadók, és Roessler segítsége. De nincs lakása és 

bútora. Ebben a félévben szeretne még itt [Svájc] néhány illusztrációs megbízást 

elkészíteni, és a pénzért ott [Bécs] bútort vásárolni.  

 A Kunstgewerbe Schulével kapcsolatban vannak ötletei, kidolgoz egy tantervet. A 

W[iener] W[erkstätte]-re vonatkozóan azonnal ír Hoffmannak, [Sigi] Rosenbaum 

felajánlotta neki a R[udi] R[osenbaum] általi támogatását. Az iskolára vonatkozó kész 

teveit elküldi majd Roesslernek, Rosenbaumnak, vagy Rollernek.  

 Mellékesen megemlíti, hogy itt [Svájc] jól fekszik a szociknál, és kérdezi, hogy 

kérjen-e tőlük ajánlást? És kinek ajánltassa magát? Mint írja, naponta rajzol egy képet a 

„Volksrecht”
361

 számára, innen ered az ismeretségük. SEITZ
362

 lesz a polgármester, van-e 

ennek valami jelentősége – kérdezi Roesslertől.  

 Reméli, hogy ebben az elkövetkező félévben meg tudja szilárdítani a kapcsolatát 

Altheerrel, és ez számára anyagilag is jelent majd valamit. Számos original grafikát készít 

majd, de ezeket akár egy bécsi kiadónak is oda tudja adni. Altheer átveszi a svájci 

kizárólagos terjesztés jogát. Egy ötlapos mappát készít éppen, 1.) a jogász, 2.) a filozófus, 

3.) a medikus, 4.) a teológus, 5.) a költő. Amennyiben Roessler ismer valakit, aki 

érdeklődik ezek iránt, Divéky küld vázlatot, esetleg a lemezt is eladná annak összes 

jogával, hogy ez a költözködéshez és a berendezkedéshez hozzásegítse. Apropos Brüll: 

tartozik neki úgy 600 K[oroná]-val, negyvenes kurzussal számolva. Divéky kérdezte tőle 

annak idején, hogy hogyan rendezzék ezt, de nem kapott választ. 

  Ezek után Divéky arra tér át, hogy amennyiben ő innen [Svájc] elmegy, akkor 

Altheer terjesztő, és nem kiadó lesz. Nem szeretné, hogy Roessler mindent plátói 

szerelemből intézzen számára, így azt kérdezi Roesslertől, hogy akarna-e a központi és 

vezérkiadója lenni? Mert belőle idővel (Isten és A. Roessler segítségével) valami rendes 

lesz, és ezzel keresni is lehet majd valamit. Ötleteket kér Rosslertől.  

 Összegezve: a tervük megvalósításához pénzre van szükségük; Rosenbaum ad 

megbízásokat; szerezzen Roessler Divékynek 2–3 könyv [illusztrációs] megbízást; és 

békítse ki Brüllel. Tartozik neki 250 frcs-el. Kis karc, vagy litográfia, vagy mi [– amit 

készítene neki a tartozás fejében]. Megtudjuk, hogy a felesége egyenlőre ellenzi ezeket a 

terveit, így kéri Roesslert, hogy írjon neki.  

 Arra kéri Roesslert, hogy bírja rá Schmalét is arra, hogy írjon a feleségének. Divéky 
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 Volksrecht: 1898 és 1969 között megjelenő Zürichben alapított svájci szociáldemokrata napilap.  
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úgy látja, hogy elég kemény ahhoz, hogy keresztülvigye a tervét, de jobban szeretné, ha a 

felesége segítene neki, és nem csak eltűrné azt. Szereti a feleségét, és a jó munkához 

szüksége van a felesége segítségére, de neki akarnia kell. Mint Divéky írja, tudja, hogy 

sokszor volt utálatos Roesslerhez, de reménykedik a barátságában, amit Roessler már 

sokszor és önzetlenül bebizonyított.  

 Divéky végezetül megerősíti, hogy akar és tud félév múlva [elmenni], csak az 

anyagiakon múlik. Még ma ír Hoffmannak. Sajnálja, hogy Roessler nem tud eljönni 

hozzájuk. Várja Roessler gyors válaszát és üdvözli.  

 

 90. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.162 

 Kelt [Betlis?], 1923. december 28.  

 1 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Elég régen volt, hogy Roessler megörvendeztette egy levéllel Divékyt, így most Divéky 

számol be. Kaprival
363

 megállapodott, és már vázlatokat is küldött nekik, a válaszra vár. 

Örülne, ha ezt így elfogadnák. Jelenleg nagyon sok dolga van, minden az O[rell] F[üssli]-

nek. Többek között egy Landesliederbuchot
364

 (´Az ország daloskönyve`), amit 

fametszetekkel illusztrál. Ezenkívül egyes litó-lapokat, újévi lapot rézkarcban, röviden: 

elkezdik nagyon értékelni őt. Szó szerint rátörik az ajtót. Karácsony este egy kollégát 

küldtek egy kővel a lakására, hogy készítsen egy reprezentatív meghívót a 12-én 

megtartandó ünnepre, ahol O[rell] F[üssli] az új házat ünnepeli. Nagy elégtétel ez számára, 

mert az itt ismert és kedvelt Stiefel professzor készített már egyet, de nem tetszett, és 

eldobták. Küld majd belőle Roesslernek, az újévi lapból is, ha kinyomtatták.  

 Hallatlan kedvvel és erővel dolgozik, csak az ideje kevés hozzá. Fizikailag az nem 

megy, hogy mindennel megbirkózzék, mielőtt az új ötlet elnyomja a régit. Ismét a régi, 

produktív úton van, mint Brüsszelben volt, csak az előrelépések nagyobbak és gyorsabbak. 

Tudatosabban, mondhatni „szándékosabban“ dolgozik, mint valaha is korábban. A 

„Turandot“ csak a kezdet volt, a „vastag“ vége még csak most következik.  

 Kérdezi Roesslert, hogy kölcsön tudná-e adni neki a róla szóló publikációkat? Már 

nem kaphatóak. Kéri UBELL írását is „Graphischen Künste“ című lapból.
365

 Ajánlja 

Roesslernek, hogy használja a frankokat a postaköltségre. Divéky kijelenti, hogy 
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Roesslernek jövőre meg kell látogatnia őt. Mellesleg: ha BRÜLL
366

 ad neki valamit 

illusztrálni, úgy jut a legegyszerűbben, a honoráriumból történő levonás útján a 250 frcs-

hoz. A nyár körül volna a legjobb, és legszívesebben karcokat készítene. Valami olyasmire 

gondol, mint a Bibliából az Énekek éneke. Még nem tudja pontosan, mert annyira lefoglalja 

az O[rell] F[üssli], hogy máson nem nagyon tud intenzíven gondolkodni.  

 Végezetül minden jót kíván az új évre „háztól házig“. Neki a Jézuska egy Chiantit 

hozott, tehát „prost xuffa“! Jó volna, ha részt vehetne benne. Az Ön öreg Divékyje.“ 

 

 91. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.253 

 Kelt [Betlis?], 1924. február .12. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

 „Mi van Magával? Vagy azoknak a legszánalomra-méltóbbaknak a sorába tartazik, akik 

nem kapják meg a leveleimet?” – kérdezi Divéky Roesslert. Mint írja, az utóbbi időben az 

osztrák posta nagyon „szarul” működőnek tűnik. Mintha a küldemények fele elakadna az 

Arlberg lavináiban.  

 Így ismét ír Roesslernek, és mellékel egy könyvecskét néhány fametszettel. 

Részben megvesztegetésnek szánja, hogy Roessler cserébe néhány címet küldjön neki, 

részben, hogy művészi életjelet adjon magáról. Megírja és kérdezi Roesslert, hogy  

 1.) az Österr[eichische] Ex-libris Gesellschaft: a Mariahilferstr. 156-ba címzett 

leveleimre nem kaptam választ,  

 2.) Deutsche Ex-libriskunst Verein,  

 3.) meg tudná-e tudakolni Miss LEVETUS útján a az angol E[x-] l[ibris] egyesület, a 

„The book-plate” címét? Minderre azért volna szüksége, mert éppen egy tízlapos ex-libris 

mappán dolgozik, amit saját kiadásban szeretne megjelentetni. Az eladáshoz, illetve a 

prospektusok szétküldéséhez pedig szüksége volna a tagok listájára, de ahhoz be kellene 

lépnie az említett egyesületekbe.  

 Ígéri Roesslernek, ha legközelebb Zürichben jár, elhozza a nyomdásztól Roessler 

lemezét. Kérdezi Roesslert, hogy ismer-e valakit, akinek barátja egy E[x-] l[ibris] eroticis-

szel örömöt szeretne szerezni? A luxuskiadásba ugyanis a tíz lapon felül még két erotikus 

lap is bekerül. Az illetőnek csak engedélyeznie kellene, hogy 50 nyomatot erre [a mappa] 

célra használnak fel. Az ex librisek újak, szintén ajándékba készültek barátok vagy 

ismerősök számára. Az érintett tulajdonosok a lemezeket, köveket, illetve fadúcokat a 
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 BRÜLL: ld. I.N. 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. október 20.) levél. 
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példányszám nyomtatása után megkapják. A példányszám 200. Ha ez a mappa sikeres lesz, 

rögtön készít egy másodikat. Roesslernek is felajánl – az engedély ellenében – egy lemezt.  

 A Roessler által ismert karcok nyomtatás alatt állnak, kb. 14 nap múlva 

megkaphatja a „Totentanz”-ot.  

 Németország számára ismét megegyezett RICHTERrel,
367

 Svájc esetében is 

megegyezett az eladásban, ugyanígy Románia és Magyarország tekintetében is. Azt 

kérdezi Roesslertől, hogy tud-e valakit Bécsben, esetleg Bécs + Csehsz[lovákia] + 

Jugoszlávia [terjesztésre]? Megtudjuk, hogy Kapri
368

 számára vázlatokat küldött karácsony 

előtt, amire előleget is kapott HELENE
369

 karácsonyi ajándékára, aki éppen Bécsben van 

Schmalééknél – de egy sor válasz sem érkezett. Neki is felajánlotta a bécsi terjesztést, de 

erre sem kapott választ. Sok új dologba kezdett, de indulásként ott volna az összes régi 

karc és a Turandot.  

 Lassan halad, mert előbb az ex librisekkel szeretne elkészülni, ugyanis az 

értékesítés sokáig tart. Úgy négy hét múlva lesz vele készen, hiszen csak az egyéb 

kenyérkereső munka mellett tudja ezt végezni. Mindent megrajzolt, a kivitelezés még csak 

félig készült el.  

 Azt kérdezi Roesslertől, hogy tudna-e egy publikációt készíteni a DK&Dok.-ban 

[Deutsche Kunst und Dekoration
370

] vagy a Kunst f. Alle-ban [Die Kunst für alle
371

] az ex 

librisekről, hiszen létezik néhány korábbi jó munka is, pl. Roessleré, Thomsen, Mautner, 

Hammer, Dietfurt (sic!), és most mindehhez hozzájönnek a litográfiák, a karcok és két 

fametszet. Ígéri Roesslernek, hogy azonnal küld számára nyomatokat. A négy litográfia 

egy hét múlva elkészül, a két fametszet is. Ezt elegendő anyagnak találja, tíz lap, a 

régiekkel együtt. Ha csak egy kis cikkecskét írna Roessler, négy-öt illusztrációval, 

előkészítésként! Az E[x-] l[ibris] folyóiratoktól ígéretet kapott néhány közleményre, és 

gondoskodik arról, hogy oda majd más képek kerüljenek, mint amit Roessler kiválaszt. 

„Ha Ön egyáltalán tesz valamit!“ Végezetül kéri Roesslert, hogy írjon, mi van vele? 
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 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 Die Kunst für alle: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
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 92. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.306 

 Kelt [Betlis?], 1924. március 11.  

 1 lap, 3 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Örül, hogy Roessler ismét életjelet adott magáról, meglepte és megörvendeztette Divékyt a 

levele. Duplán örül a fametszetei elismerésének. Mindehhez, hogy ajtóstul rohanjon a 

házba, közli, hogy van még neki: 1.) ez a három
372

 2.) egy valamivel nagyobb lap, a 

„Turmbau”
373

 3.) egy karcolt lap, újévi lapként az O[rell] F[üssli]-nek készült, de írás 

nélkül, „Wiedergeburt”
374

 4.) a „Turandot” litográfia, amit ismerhet már Roessler, 5.) a 

nagy litó, a „Badende Frauen”
375

 és létezik erről egy egész jó klisé, 6.) „Susanne im 

Bade”,
376

 nagy litó, 3 éves, de jó, 7.) a még soha meg nem jelent, a magyarországi Tevan 

számára 1917-ben készült, 12 darab metszet,
377

 8.) új ex librisek, 10 darab. Azt ígéri, ha 

Roessler kimondja a rajtot, készít még egy nagyobb rézkarcot is.  

 „Elég volna ez Önnek a választáshoz?” Előkészít valamit az Ars Unába
378

 vagy az 

Iparművészetbe,
379

 vagy mindkettőbe.  

 Majd áttér Divéky a fametszetekre: az egészen príma volna! Emlékezteti Roesslert 

arra, hogy BRÜLLnek
380

 tartozik 250 F.-el
381

, kérdezi, hogy meg lehetne-e tenni azt, hogy 

az Avalun [kiadó]
382

 számára készítene egy szép könyvet, és ezzel egyenlítené ki a 

tartozását? Egészen gazdag kiállításra gondol: 10-12 nagy kép és legalább annyi iniciálé, 

lécek, vagy kisebb képecskék a szövegben. „Gondoljon egy Koch-Gotikra,
383

 szétszórt 

képecskékkel!” Már maga előtt látja a keskeny kompressz szedést, széles belső és szűk 

külső margóval. Boccaccio? – kérdezi Roesslert, majd meg is válaszolja: „[…] na ez már a 

Maga dolga. A továbbiak aztán az enyémek.”  

                                            
372

 Ez a három: feltételezhetően azok a lapok, melyeket Roessler megdicsért. 
373

 Turmbau (´Toronyépítés`) 
374

 Wiedergeburt (´Újjászületés`) 
375

 Badende Frauen (´Fürdőző nők`) 
376

 Susanne im Bade (´Zsuzsanna a fürdőben`) 
377

 Tevan számára készült, még soha meg nem jelent metszetek feltételezhetően a Dorottya-lapok lehettek 
378

 Ars una, species mille : storia generale dell'arte, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche ,1.1910 - 

7.1929[?] (Forrás: Zeitschriften Datenbank, https://bit.ly/2Gyel2Q - letöltve: 2018. november 3.) 
379

 Iparművészet: a Magyar Iparművészet 27(1924) 3. sz. 49, 52, 56. p. Divéky fametszetes illusztrációit 

közölte, a 66. p.-n méltatja a művészt.  
380

 BRÜLL: ld. I.N. 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. október 20.) levél. 
381

 F.: feltételezhetően ebben az esetben a svájci frankot rövidítette így. 
382

 Avalun-Verlag (Wien-Leipzig) 1919 és 1923 között aktív kiadó, alapító tagjai közt található Arthur 

Roessler is. A kiadó még az 1930-as években is adott ki könyveket, de csak Németországban.  

 (Forrás: https://bit.ly/2XNXDXJ – letöltve 2018. október 7.) 
383

 Koch-Gotik: Rudolf KOCH (1876-1934) német betűtervező alkotására gondolhat.  

 (Vö. https://bit.ly/2K00bd5 - letöltve 2019. január 10.) 

https://bit.ly/2Gyel2Q
https://bit.ly/2XNXDXJ
https://bit.ly/2K00bd5
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 Megtudjuk, hogy szombaton Zürichbe megy elhozni a [réz-]lemezét. Cserébe 

HAMMERt
384

 és DIETFURTHot
385

 szeretne, és megítélése szerint cserére felhasználhatná a 

Kner-lapokat is, a felesége szívesen gyűjtene. Más: a fél-amerikai úrnak erotikumot készít. 

 À popo – kérdezi fanyar humorral – mi van manapság Németországban? 

Aranymárkában fizetnek a kiadók, vagy csak azt kérnek? Szívesen belevetné magát ismét 

erőteljesebben az illusztrálásba, emiatt kéri Roessler tanácsát, legfőképpen afelől, kit lehet 

eredeti graf[ikát] illetően figyelembe venni? Leginkább a fametszetet szeretné ismét 

ápolni, az O[rell] F[üssli] már „megmozdult”, de ez neki nem elegendő. Pillanatnyilag az 

E[x] L[ibris] mappán kívül értékpapírt készít – a pénz miatt, amit elég érdekesnek tart, de 

nem jelent számára kihívást. De jól fizetik. Elköszönésül felesége nevében is üdvözli a 

Roessler házaspárt.  

 

 93. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.216 

 Kelt [Betlis?], 1924. június 22. 

 1 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Köszöni Roessler azonnali válaszát és beleegyezését. Attól tartott, hogy már nem is 

emlékeznek rá, és óriási munka lesz őt újra felfedezni. ALTHEER
386

 nemsokára, az első 

küldeménye alkalmával ír majd Roesslernek, és azonnal ír Brüsszelbe is, hogy kiváltsa a 

lemezeket. Eredetileg nem volt még szándékában „piacra dobni” ezeket a régi munkákat, 

de egyetért Roesslerrel, így rögtön a kezdetekkor kapnak egy tizennégy munkából álló 

alapállományt. Az első litográfia már készen van, éppen elkezdte a másodikat, majd 

néhány karc következik. Úgy hiszi, néhány nap múlva megkaphatja Roessler az első 

küldemény nyomatot. Az utóbbi időben öt fametszetet készített, és az első litográfiát, a 

napokban kap majd róluk jó nyomatokat. Azt kérdezi Roesslertől, hogy el lehetne-e 

helyezni valahol bevezetésként egy apró cikket? Érdeklődik öreg barátnőjük, Miss 

LEVETUS
387

 iránt, aki talán megjelentethetne egy litográfíát, vagy ilyesmit a Studioban.
388

  

 Elmondja Roesslernek, hogy van egy nagy halom, folyóiratban még meg nem jelent 

fametszete. Három és fél magyar könyv, összesen kb. 40 fametszettel, és MAUTNER 
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 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
385

 DIETFURTH: nem sikerült azonosítanunk a személyt. 
386

 ALTHEER: ld. I.N. 149.163 jelzetű (Betlis bei Weesen, [1923]. május 25.) levél. 
387

 LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
388

 Studio: ld. I.N. 149.227 jelzetű ( Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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könyve (Steirische Volkslieder)
389

 kb. 17 vignettával fában, valamint az új, fent említett 

metszetek. Ez együtt kiadhatna egy kis publikációt a Kunst & Dek. [Deutsche Kunst und 

Dekoration
390

] vagy a Kunst f[ür] Allében.
391

  

 Kéri Roesslert, hogy a Kunst & Dek.-ben és a Kunst f. Allében megjelent cikkeit, 

valamint UBELL
392

 cikkét a Graphischen Künstéből szerezze meg, és küldje el neki, 

természetesen fizeti. Jó volna ez neki itt [Zürich], mert amint a lapok itt vannak, Altheer 

szeretne valamit csinálni; kiállítás, egy kis sajtó, vagy egyéb. Roessler tudna-e valamit 

tenni a Bildende Künstében?
393

  

 Vannak-e kapcsolatai Csehszlovákiában? Talán ott is lehetne valamit tenni, mivel a 

kiadó svájci, így nem lennének politikai fenntartások. Át tudná-e venni Roessler a 

terjesztést Németországban?  

 Az árképzést rábíznák, csak az alsó határt szabnák meg, hogy a nyomtatási 

költségek kijöjjenek belőle. Ha magasabb árat érne el, az mindannyiuk hasznára válna.  

Fontos volna találni valakit Angliában és Amerikában is, aki az ottani terjesztést átvenné. 

Ismer-e valakit Roessler? Szerinte a litográfiákkal tudna ott sikeres lenni.  

 Úgy érzi, ha mindannyian igyekeznek, két-három éven belül egész csinos sikert 

arathatnak. Svájcot tekintve Altheer nem túl optimista, de némi siker felől meg van 

győződve.  

„Most már nem hagyom annyiban, mennie kell.” 

 

 94. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.165 

 Kelt [Betlis?], [1924.] augusztus 1.  

 2 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, ceruza 

 

I. [rész] 

Közli, hogy végre vannak nyomatai az új litográfiáiról, amelyeket hamarosan elküld 

Roesslernek. Altheer is tett valamit a karcok ügyében, az eredményt egyenlőre még nem 

                                            
389

 MAUTNER, Konrad (Hrsg.), Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute. Mit 

Holzschnitten v. Josef von Diveky. Wien, Staehelin und Lauenstein, [1918], XXI, 412 p. 

 (Forrás: KVK - Karlsruher Virtueller Katalog, leöltve: 2019. január 20.) 
390

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
391

 Die Kunst für alle: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
392

 UBELL írása: ld. IN 149.162 jelzetű ([Betlis?], 1923.12.28.) levél. 
393

 Bildende Künste (´képzőművészet`): nem sikerült magyarázatot találni a kérdésre. 
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ismeri, ugyanis kibicsaklott a bokája és nem tud bemenni Zürichbe. Bécsben WELZnél
394

 

négy éve ott fekszik az összes képe keretezésre. Öreg cimborája SCHMALE,
395

 éppen náluk 

van, megbízta, hogy menjen oda [Welzhez]. Ha megvannak még a dolgok, akkor eljuttatja 

azokat kiállítás céljára Roesslerhez. Van egy nagyobb litója (Susanne im Bade, 1920), 

amiről tudna nyomatokat szerezni. Készülőben van egy Judith, és készülőben van egy 

további litográfia. Rövidesen viszonylag sok munkájával rendelkezhet majd Roessler, és 

akkor elindulhat [a dolog]. A közeli napokban küld majd Roesslernek ajándékba egy kis 

gáláns litográfia-sorozatot, barátja véleményét kéri majd róla: két lap valóban jó, a további 

három mérsékelten. Talán ez is eladható. Rudi ROSENBAUM
396

 a hónap elején meg akarja 

látogatni. Schmalétól úgy értesült, hogy Bécsben 4–5 mill [ezer]-et fizetnek egy illusztrált 

könyvért, így még innen [Svájc] is lehetne Bécs számára dolgozni. Előnyösnek tartaná-e 

ezt Roessler? Fametszetet, és éppen úgy karcot is lehet a távolból készíteni.  

 Nem, mintha nem bírná itt ki, és anyagilag is kilábalóban van. „De az emberek, a 

forgalom!“ Legszívesebben addig maradna, amíg a grafikával olyan fokra jut, hogy meg 

tud élni belőle. Aztán, úgy két-három év múlva visszamenni Bécsbe. Mellékelve küld egy 

litografált lapot a lányáról. Schmale portréjén dolgozik, ha készen van, azt is küldi. Az 

originál grafika ezen ágát is szeretné művelni, úgy látja, rááll a keze. Szándéka szerint az 

ősz folyamán Zürich közelébe költözne, de nem talált még megfelelő helyet. Ha az 

meglesz, és Roessler nem ütközik meg a primitívségen, szeretné meghívni, hogy látogassa 

meg őket. (Mi volna szeptember második felében Betlisben, ebben a paradicsomi 

környezetben?) Örülne, ha barátja elfogdaná a meghívást, a legnagyobb kényelemben, egy 

jó korty [bor] mellett mindent alaposan meg tudnának beszélni, és készítene Roesslerről 

egy jó litó-portrét. Kéri, hogy legalább elvileg fogadja el [a meghívást], a felesége is 

nagyon örülne, ha mindkettőjüket [náluk] üdvözölhetné.  

 Tehát nemsokára kap ahhoz anyagot, hogy újra felfedezhesse. Schmal[e] mesélte és 

igazolta, hogy Bécsben még ismerik és emlékeznek rá, aminek nagyon örült. Célja 

(anyagilag), hogy elszakadhasson az alkalmazott grafikától. Művészileg nagyon messze 

mutató céljai vannak, reméli, ha nem is könnyen, de mégis elérheti, mert megtanult 

komolyan dolgozni, és az eddigi eredményeivel nincsen megelégedve. „Remélem tehát, 

hogy egyszer szóban kitraccsolhatjuk magunkat. Szívélyesen háztól házig az Ön Divékyje.“ 
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 WELZ: Divéky Bécset ír, a híres képkeretező viszont Salzburgban működött. Meglehet, hogy Bécsben volt 

egy lerakata, de erre nem találtunk forrást.  

(Vö: https://bit.ly/2Y7bNnb - letöltve: 2019. március 14.) 
395

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
396

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2Y7bNnb
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II. [rész] 

K[edves] B[arátom]! Mindenki elment Weesenbe, hogy megnézze a Bundesfeier- (´állami 

ünnep`) rakétázását. Ecetes [borogatott] lábbal ül otthon, és él az alkalommal [?], (ami 

Roesslert meg fogja hatni). Nem csak jól esett neki, hogy Bécsben gondolnak rá, ez annál 

több. Jelenleg nincs mire panaszkodnia, van munkája, a helyzet tűrhető. Néhány egészen 

bájos bennszülöttel is megismerkedett, akiknek a létét korábban tagadta. Mégsem látja a 

jövőjét, nem elégíti ki folyamatosan ez az ország. Kicsi, hiányzik a művészeti központja, 

Zürich egy falu, az emerektől távol áll a művészet. Az alkalmazott grafika színvonala 

magas, de „művileg tenyésztett“, nem természetesen fejlődött. A „csak“ művészek 

éheznek, a „csak“ grafikusok, akik nem értenek az alkalmazott grafikához, szintén. (A 

„művészettel“ Divéky még tíz rappent
397

 sem keresett.) Kiadó nincs, sem grafikára, sem 

könyvre, és ha [mégis], akkor csak bennszülöttek számára, még magának az Orell 

Füsslinek is „hazafiasnak“ kell lennie.  

 Éppen ezért szeretne Divéky elismerést és sikert [szerezni], nem a kenyérkereset 

miatt. Éppen ez nem megy, de talán nem rajta, hanem valaki máson múlik. Ez az a 

bizonyos hiúság, ami mindenkiben benne van, aki valamit teljesít. Ezúttal nem akar 

minden áron rögtön elmenni, de egy-két éven belül mégis. Divéky ajánlja Roesslernek, 

hogy megszerezheti azt a „halhatatlan érdemet“, hogy visszacsábítja Bécsbe. „Komolyan: 

csábítson, kérem!“ Kacérkodik Amerikával is, sikert remél. Divéky kacérkodik, Roessler 

kereskedik. Hálás volna Roesslernek, ha illusztrációs megbízásokhoz segítené. Az 

Avalunra
398

 gondol. (Öt milliótól felfelé = 400 frcs itt is megvalósítható.) Anyagi célja az, 

hogy az alkalmazott grafika nélkül tudjon megélni, mint valaha Brüsszelben. Artisztikusan 

sokat tud, de úgy találja, hogy művészileg még keveset, mert magával szemben nagyon 

magas igényeket támaszt. De fiatal, az igyekezet, egy kis ész és sok szív is van benne. 

Roessler, mint „művészbába“ ezt úgyis látja. „Nem viccelek, ezt halál komolyan mondom. 

Nem szenvedek nagyzási hóbortban és túl szerény sem vagyok, legfőképpen pedig tudom, 

hogy hol vannak a bökkenők, hol a lukak és a hézagok. Tömök és tömök.“ Két év stagnálás 

után ismét felfelé ível [a pályája], művészi értelemben a lelkiismerete (ami korábban 

egyáltalán nem volt) kifinomodott, és őszinteségre kényszeríti. Emberileg csaknem teljesen 

szabaddá tette magát a konvencionálistól és a szokásostól. Szabadnak érzi magát, azt teszi, 

amit helyesnek tart, és igyekszik a „helyes“ fogalmát pontosítani. Túlesett a töprengésen, 

úgy dolgozik, ahogyan a lelkiismerete diktálja, emberileg és művészileg a lelkiismeretére 

                                            
397

 Rappen: svájci váltópénz, a frank egyszázada.  
398

 Avalun Verlag: ld. I. N. 149.306 jelzetű ([Betlis?], 1924. március 11.) levél.  
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hallgat, tekintet nélkül bármi másra. De ezt majd Roessler személyesen is 

megtapasztalhatja. Az elküldött „részletet“ örömmel olvasta, szívből gratulál hozzá. 

Divéky számára ez nem újdonság, mindezt tudta és tudja, de tudják meg mások is, hogy 

Arthur Roessler A. R. is.
399

 Ismét megkérdezi Roesslertől, hogy mi volna szeptember 

második felével? Volna-e ideje, kedve, szabadsága? „Szívélyes üdvözlettel háztól házig, az 

Ön öreg Divékyje.“ 

 

 95. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.166 

 Kelt [Betlis?], [1924.] augusztus 6. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy Erich SCHMALE,
400

 öreg cimborája holnap utazik haza Bécsbe, és 

visz Roesslernek 1.) Divéky lányának portréját, 2.) egy gáláns litográfiai sorozatot, és a 3.) 

Turandot litográfia néhány nyomatát. Ez [így] gyorsabb és olcsóbb.  

 Rudi ROSENBAUM
401

 járt nála, megbízásokat kapott tőle, és úgymond 

„bekopogtatott“, hogy hajlandó volna-e Divéky a bécsi Kunstgewerbeschulébe 

(´iparművészeti iskola`) jönni? Divéky igent mondott, azzal a feltétellel, hogy úgy másfél-

két év múlva, elkötelezettség nélkül. Rosenbaum arra kérte, hogy ne tegyen semmit, „csak 

valami dobverést“, majd [az iskola részéről] hozzáfordulnak és felkérik. Divéky arra kérte 

Roesslert, hogy támogassa ebben. Roessler KÉPES erre, és, hogy AKARJA, azt is tudja 

Divéky. Az Avalun
402

 számára is illusztrálhatna valamit, ha ez Roesslernek megfelel. 

Rosenbaum szerint BRÜLL
403

 pocsékul fizet. Divéky megállapodott Rosenbaummal 

könyvenként 5 millióban, eredeti fametszetekkel. Ezen az áron az Avalunnak is dolgozna, 

jó volna reklámnak.  

 Egy grafikai iskolát illetően van egy egészen határozott ötlete, és azt meg is 

valósíthatná. Korábban, úgy 1918 körül Sigmund Rosenbaum egyszer megpendítette ezt 

neki, de akkor még nem fért volna össze a lelkiismeretével. Pillanatnyilag nem tudná 

[megvalósítani], de úgy egy éven belül menne. Több vasat tart a tűzben, még várnia kell, 

és anyagilag sem menne pillanatnyilag.  

Eddig a beszámolója, majd megkérdezi, hogy Roessler el tud-e jönni hozzájuk szeptember 

második felében? Várja a válaszát és „a legszívélyesebb üdvözlet háztól házig az Ön 

Divékyje.“ 
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 A. R.: féltetlezésünk szerint Divéky arra utal, hogy Arthur Roessler a műkritikus azonos A. R. művészeti 

íróval. 
400

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
401

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
402

 Avalun Verlag: ld. I. N. 149.306 jelzetű ([Betlis?], 1924. március 11.) levél.  
403

 BRÜLL: ld. I.N. 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. október 20.) levél. 
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 96. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.254 

 Kelt Betlis, [1924]. augusztus 17. - 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Értesíti Roesslert, hogy megkapta Tevantól az illusztrációk nyomatait, és valamennyi 

fametszetét, ami 31 illusztrációt jelent. Igyekszik Roesslernek elküldeni: 14 illusztráció 

(laponként 2) gróf Gvadányi, Dorottya című vidám hőskölteményéhez, új kiadás 

Tevannál,
404

 tizenkét illusztráció a Peleskei nótáriushoz, Tevan új kiadásában, valamint 

szintén Tevan új kiadása, a Fazekas Lúdas Matyi című könyvéhez, három álló lap. Küld 

még vignettákat, amelyek a Peleskei nótáriushoz készültek, és olyanokat, amelyek a 

„Mautner Steir. Volkslied”-et
405

 díszítik. 3 illuszt.[ráció] a Festspiel Froschauerhez, Orell 

Füssli, Zürich,
406

 a Turmbau zu Babel-t (´Bábel tornyának építése`), valamint 

WÄRNDORFER,
407

 HAMMER,
408

 SCHMALE
409

 és saját maga számára készített ex libriseket. 

 Mint írja, azért küld csak fametszeteket, mert szívesen lépne kapcsolatba német 

kiadókkal, és ehhez a DK&Dek-ben [Deutsche Kunst und Dekoration
410

] szívesen jelenne 

meg, mint fametszet-illusztrátor.  

 Litográfiákat küld majd Roesslernek az új bécsi művészeti lap
411

 számára, de mivel 

nincs még mindenről nyomata, egyenlőre csak a fametszeteket küldi. A következő 

litográfiákat szánja Roesslernek: Turandot, Badende (´Fürdőzők`), egy még nem közölt 

című további lapot, valamint eddig még nem publikált karcokat, mint a Tanzende 

(´Táncosok`) négy lapját, és az 1913-ban készült Marionetten (´Marionettbábuk`) című 

lapot, valamint néhány új karcolt vagy litografált ex librist.  

 Mint újdonságot tudatja Roesslerrel, hogy szerződést kötött az O[rell] F[üssli]-vel 

és Zürichbe, a Hotze Straße 35
III

-be költözik. A O[rell] F[üssli] házában van egy műterme, 

és végre eredeti grafikákat tud majd készíteni. A szerződése három évre szól, és ha a 

kiadókhoz elegendő kapcsolatokat tud kiépíteni és elegendő grafikát tud eladni, szabaddá 

                                            
404 

GVADÁNYI: Dorottya a Tevan kiadónál: Divéky több tévedést is elkövethetett, mert mint tudjuk, a 

Dorottya szerzője CSOKONAI Vitéz Mihály, valamint ismereteink szerint Tevan nem adta ki a Dorottyát. 

Külön kutatás tárgyát képezhetné, hogy Tevan rendelésére készítette-e Divéky az illusztrációkat? 

Feltételezhetően ezek a lapok azonosak azokkal a munkákkal, amelyek a Hungaria Nyomdánál 1943-ban, a 

Hungária-könyvek. 10. köteteként megjelent művet díszítik. 
405

 MAUTNER, ld. I.N. 149.216 jelzetű ([?], 1924. június 22.) levél.  
406

 Christoph FROSCHAUER, Truckerherr in der wytberühmten Stadt Zürich: ein schön Festspiel gespielt zur 

Einweihung des nüwen Hauses der löbl. Kunstanstalt und Truckerey Orell Fuessli an der Ägertenstrasse. 

Zürich, [Orell Füssli], 1924. 
407

 WÄRNDORFER: ld. I.N. 149.193 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 26.) levél. 
408

 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
409

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
410

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
411

 Új bécsi művészeti folyóirat: nem találtunk forrást ezidőből egy új lap alapítására vonatkozóan. 
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teszi majd magát, ha nem, marad. Pillanatnyilag jól megy nekik [Divékyéknek], reméli, 

hogy így is fejlődik ez tovább. Az Orell Füssli mindenben a kedvében jár, így elégedett, és 

anyagi szempontból sem panaszkodhat – elkezdhet a nevéért és hírnevéért dolgozni. Az 

O[rell] F[üssli] kiadói vállakozása is fejlődik, onnan is remél munkákat.  

 Budapesten előkészületben van a Magyar Grafika különszáma,
412

 hálás volna - írja 

Roesslernek – „ha halhatatlanságomhoz publikációkkal hozzájárulna”. Úgy látja, hogy 

Roessler ezzel az ő zürichi helyzetét is erősítené, mert az ottani művészek nem 

rendelkeznek publikációkkal. A DK&D-t olvassák, az O[rell] F[üssli] előfizeti a 

Kunstot,
413

 és a róla eddig megjelent publikációk is hasznára voltak már, úgyszólván egy 

posztamensnyi előnye van a többiekkel szemben. Ígéri, hogy minden létrejövő munkájából 

küld majd nyomatokat Roesslernek a gyűjteményébe. Óriási mennyiségű skicce, vázlata és 

ötlete van már. Az O. F.-nél lehetősége van mindent kivitelezni, minden technikai 

segédeszköz a rendelkezésére áll, az akarata is megvan, hogy az isteni lustaságát megtörje. 

Igyekeznie kell, 37 éves, tíz évet elveszített, amit be kell hoznia. Kéri, hogy október 1-jétől 

a Zürich, Hotzestraße 35
III 

címet használja Roessler, a betlisi lakást mint nyári nyaralót 

megtartják. Reméli, jövőre Roessler meglátogatja őket itt vagy ott, hisz itt is van egy jó kis 

üvegecske, nemcsak Cöln 
a
/Rh-ban, tehát proszt! 

 Utóirat: azért írt olyan régen, mert azt hitte, Roessler elutazott. Mint írja, Erich 

Schmale meglátogatja Roesslert, és három olyan portré-rajzot mutat majd neki, amelyek 

talán alkalmasak bécsi publikálásra, és amennyiben jövőre meglátogatja majd őket, ő is 

kap egy ilyen rajzot, ha igényt tart rá. És most valóban küldi az ex librist. Elköszön, majd 

PS folytatja: Egy kérése van, meg tudná-e Roessler szerezni számára a Mautner Steir. 

Volksliedert,
414

 elküldetné-e aztán utánvétellel a könyvkereskedővel? Nem tudja a kiadó 

nevét, és nincs belőle példánya. 

 

  

                                            
412

 A Magyar Grafika Divékyt bemutató különszáma 1930-ban jelent meg.  
413

 Kunst: csaknem biztos, hogy a Die Kunst für alle című müncheni megjelenésű lapról van szó. 
414

 MAUTNER, Konrad (Hrsg.), Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute. Mit 

Holzschnitten v. Josef von Diveky. Wien, Staehelin und Lauenstein, [1918]. 
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 97. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.167 

 Kelt [Betlis], [1924]. szeptember 1.  

 1 lap, 3 beírt oldal, francia-kockás papír kézírás, tinta,  

 

Régen hallott barátjáról, „haragszik“? SCHMALE
415

 magával vitt néhány dolgot Roessler 

számára, személyesen adja majd át neki. Az originál grafikával lassan halad, mert sok 

kenyérkereső munkát, „kenyérművészetet“ kell folytatnia. Egy második lapon dolgozik, de 

nem jut a litografálásához. ROSENBAUMmal
416

 egy fametszetes könyv elkészítéséről 

tárgyal. „Lehet valamit csinálni az Avalunnal?“
417

 Éppen most, amikor [az Avalun] a fő 

üzletet Németországba helyezte át? Amennyiben igen, készségesen áll rendelkezésre.  

Sokat kell gürcölnie, mert költözési gondolatatik vannak, egy kevésbé „vadromantikus“ 

környékre, a Toggenburgba
418

, és ehhez zsozsóra van szükségük. Naponta várja a hírt 

onnan, „ha ott tartanak majd“, értesíti Roesslert.  

 És most, hogy hónapok óta kitartóan udvarol Roesslernek, rajta van a sor, “hogy 

legalább bút vagy bát mondjon”. Így most Divéky különösen rövidre fogja magát, hogy a 

[dolog] kifejezetten reklamáció jellegét ne csökkentse. “Szívélyes üdvözlettel háztól 

házig.” 

 

 98. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.169 

 Kelt [Zürich], [?]. [?]. [?]. – 1 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta,  

 

Roessler bizonyára csodálkozik Divéky levélírási tevékenységén, ami nem olyan egyszerű. 

HOFFMANN
419

 írt Divékynek, WW
420

 = 00 [semmi]. Márkazuhanás, csőd, sajnálja. Kgw
421

 

iskola: LÖFFLER,
422

 nem látja be, = 00 [semmi]. Még csak nem is csalódott, mert túl szép 

lett volna.  

 Tehát csak szép lassan, ha nem megy olyan hirtelen. Roesslernek természetesen 

ismét bábáskodnia kell. Divéky most elsőként előkészíti BRÜLL
423

 számára a karcot. 

                                            
415

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
416

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
417

 Avalun Verlag: ld. I. N. 149.306 jelzetű ([Betlis?], 1924 március 11.) levél.  
418

 Toggenburg: völgy Svájcban, Szent Gallen kantonban. 
419

 HOFFMANN, Josef Franz Maria (1870-1956) osztrák építész, a Kunstgewerbeschule tanára. 
420

 WW: Wiener Werkstätte rövidítése. 
421

 Kgw: Kunstgewerbeschule rövidítése. 
422

 LÖFFLER, Bertold (Berthold) (1874-1960) osztrák történelmi- és freskó-festő, a Kunstgewerbeschulén 

Divéky tanára volt. 
423

 BRÜLL: ld. I.N. 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. október 20.) levél. 
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Szívesen megszabadulna tőle, és vonzza az Avalun.
424

  Örül annak, amit Kapriról
425

 írt 

neki Roessler. Pillanatnyilag Zürichben van, ha holnap hazaér, küld Roesslernek két 

(nagyon) szabados lapot, amelyeket próbaként egy párizsi kiadónak (Fels
426

) készített, 

amelyik aztán tönkre ment, remélhetőleg nem emiatt. Ha sikerül Roesslernek Bécsben 

Kaprival valami használhatót létrehoznia, akkor tartja szerencséjének a két lapot neki 

[Roesslernek] ajándékozni.  

 Legyen valami gáláns? Örülne neki. A Casanova jó, de agyoncsépelt, Boccaccio 

volt, a jubileumi kiadás idején. Pillanatnyilag semmi nem jut eszébe, de holnap hozzáírja 

majd a két rajzhoz [az ötletét].  

 Amennyiben Brüll ráharapna, kész munkákat adni neki kiadásra, azonnal, fizetés 

nélkül, [későbbi] elszámolás ellenében. A nemzetközi piacon történő terjesztésre volna 

szüksége, egyetlen feltétellel: Svájcban kizárólag Paul ALTHEER
427

 kiadója terjesztheti. 

Felajánlaná Brüllnek az Altheernél kiadott műveit kizárólagos terjesztésre a Svájcon kívüli 

területeken. Lehetne ezt 33:33:33-ban [1/3 művész, 1/3 kiadó, 1/3 terjesztő] csinálni?  

 Divéky szerint, mivel Bécs azonnal nem megy, várni és eszeveszetten dolgozni 

[kell]. Miért nem megy Bécs? Lakás és berendezés, ami itt [Svájc] megvan, primitíven de 

harc nélkül. A beszerzések itt a jövedelemhez képest olcsóbbak. Divéky havonta átlagosan 

1.000 frcs-t keres. Egy nagyon jó öltöny 200 frcs-be kerül. Ha ott [Bécs] öt mill[iót] keres, 

és egy öltöny kettő- [millióba] kerül, akkor az arány sokkal rosszabb, és így van ez 

mindennel. Azonnal költözni csak állami állásba, lakással és berendezéssel volna értelme. 

Megkaphatja a brüsszeli ingóságait, ide [Svájc] megfizethető, oda [Bécs] nem, és egyebek.  

 Tehát átkapcsolni: előbb csináljon Roessler Divékyből valamit, ami a nevet és a 

rangot illeti, mert akkor akarják az embert Bécsben. Nem elég az, hogy Divéky akarja.  

 Ha lesznek munkái, úgy egy fél év múlva, Divéky publikációkat kér majd 

Roesslertől. Ha több lesz [publikáció? munka?], akkor egy monográfiát kér, Verlag Orell 

Füssli. Divéky szerint egy év múlva annyira megszilárdul itt az állása, hogy Roesslernek 

tisztességes honoráriumot biztosít frankban. „(Ingyen csak a halál van, és csak magamnak 

vagyok hülye idealista.)”  

 Feltételezi, hogy Roessler érdeklődése iránta nem csak Bécsre épül. „Hely és idő, 

mi is az? A hol és a mikor mindegy, csak a MI-ről van szó.” Ha Roessler úgy érzi, hogy 

Divéky tud valamit adni, akkor segítsen neki szülni. Ha nem így érzi, akkor Divéky 
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 Avalun Verlag: ld. I. N. 149.306 jelzetű ([Betlis?], 1924. március 11.) levél. 
425

 Kapri: ld. IN 149.162 jelzetű ([Betlis?], 1923.december 28.) levél 
426

 Fels: Feltehetőleg Picard & Fels néven szerepelt a kiadó, amelyről közelebbi információkhoz nem jutottunk. 
427

 ALTHEER: ld. I.N. 149.163 jelzetű (Betlis bei Weesen, [1923]. május 25.) levél. 
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alkalmazott grafikusként, művészet nélkül is meg tud élni, és Bécs nem veszített rajta 

semmit sem.  

 Divéky szerint Roessler is többet akar egy tányér levesnél, majd csak megértik 

egymást. A napokban ír majd magáról egy regényt Roesslernek, nem hiúságból. Sajnos 

nem hiú. Azért írja, hogy megértsék egymást. Elköszönésül üdvözletét küldi 

Roesslernének is,”apropos 5 frcs, hálás köszönet. Kéretik megtartani, amíg több lesz, jó 

lesz postaköltség-hozzájárulásnak”. 

 

 99. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.171 

 Kelt [Betlis?], [1924?]. [  ]. [  ]. 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Köszöni barátja levelét és kedves fáradozását. KAPRINAK
428

 rögtön írt, mert csábító 

számára a dolog, bár csak kevés van a milliókból [?]. Hübsch
429

 nem válaszolt Divékynek. 

Írjon-e neki mégegyszer, vagy megtenné ezt alkalmasint Roessler? Kérdezi Roesslert, hogy 

van-e neki a Kunst für Alle,
430

 a DK&D [Deutsche Kunst und Dekoration
431

], és egyéb 

lapokban róla írt cikkeiből egy hozzáférhető példánya? Nincsenek meg az ő példányai, és a 

lapok már nem kaphatóak. ALTHEER szeretné azokat a Divéky karcolatairól megjelenő 

prospektusához, ugyanis elkezdi a reklámot az eladáshoz, és abban kíván [ezekből] idézni. 

Kíváncsi, hogy Kapri válaszol-e neki? „Szívélyesen üdvözli az Ön Divékyje.“  

 

 100. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.168 

 Kelt [Betlis], [1924]. október 15. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta  

 

„Kedves Barátom, hogy Maga milyen kitűnő menedzser!”  

Ír egyidejűleg THYRSOSnak.
432

 Karcok, mert karcokkal illusztrálni nemesebb, mint 

átnyomással, annak nem szép a szemcséje. Ajánl majd neki egynéhányat a La Fontaine 

„Contes & Nouvelles”-ből, mint például a „le diable de Papefiguères” vagy „frère Luce”, 

„la courtisane amoureuse”. Vagy ezek közül egyik vagy másik történet. Ezek rövidek és 

gálánsak, nem pornográfok. Mellékel Roesslernek két képet, kéri, hogy mutassa meg neki 

[Thyrsos]. Ezeket Párizsba, a Casanovához készítette próbaként. De nem lett belőle 

semmi, mert a kiadó tönkrement.  

                                            
428

 Kapri: ld. IN 149.162 jelzetű ([Betlis?], 1923.december 28.) levél. 
429

 Hübsch: feltételezhetően a Friedrich Ernst Hübsch Verlag (Berlin, Leipzig und Wien) kiadóról esik szó. 
430

 Die Kunst für alle: ld. I.N. 149.228 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 19.) levél. 
431

 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
432

 THYRSOS: feltehetőleg a Bécsben és Lipcsében jegyzett Thyrsus kiadóhoz közel álló személyről eshet szó. 
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 Örül, hogy BRÜLL
433

 már nem haragszik, talán úgy lehetne megoldani a dolgot, 

hogy Divéky alkalmanként illusztrál neki valamit, és ő a 250 frcs-t levonja a 

honoráriumból. Ha nem, akkor Divéky részletekben, kp. visszafizeti neki az összeget. 

„Esetleg: Carlo GOZZI,
434

 Velencei szerelmi kalandok? [...] Egyenlőre köszönettel és 

szívélyes üdvözlettel háztól házig J.” 

 

 101. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.164 

 Kelt Betlis, [1924]. október 18. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta  

 

„Kedves Barátom, ne ájuljon el!” Divéky szerint Roessler állításával ellentétben történnek 

még csodák. Mellékelve küldi az új ex libris nyomatát, amit már régóta, oly gyakran és oly 

hiába reklamált. Már legalább két hónapja készen van, de nem volt kedve írni, mert 

minden félre ment, egyébként pusztán erről beszámolni nem érné meg a postaköltséget. Ha 

Roesslernek tetszik a lap, elküldheti hozzá a rézlapot is, és kéri, tekintse ezt az elveszett lap 

pótlásának, és annak bizonyítékának, hogy nem felejtette el Roesslert.  

 Egyúttal eltekint attól, hogy Roesslernek beszámoljon egy külföldi művész 

örömeiről a Sajtországban. Roesslernek amúgy is csupa részvétből darabokban jönne ki a 

zöld epéje, úgy ahogy az már Divékynek is kijött. Itt [Svájc] az úgynevezett krízis 

uralkodik, ami abból áll, hogy azoknak az embereknek, akiknek van pénzük, továbbra is 

van, és azok, akiknek nincs, még kevesebbet látnak belőle. A művészet iránti érdeklődés itt 

már mindig igen gyönge volt, de [az emberek] most még inkább képesek fékezni magukat 

abban, hogy valami olyan fölösleges „izét”, mint a műtárgyakat [vásároljanak]. Inkább 

eggyel többször mennek el inni és blattolni. Már régen untig elege van belőlük, a kérdés 

csak az, hogy hova? Belgiumba vissza [-menni] nem megy. Bár úgy tűnik, mintha menne, 

de most annyira kiéleződött ott a helyzet, hogy neki, mint külföldinek, ott is nagyon 

csekély kilátásai volnának. Nemzeti sovinizmus, ami ott [Belgium] érthetőbb, [mint] az itt 

megszokott „sajpatrotizmus”, ami kifelé a svájci keresztet viseli, és hátulról, ahol csak 

lehet, valutát csihol. Angliába akart menni, de túlságosan kevés megbízható kiindulási 

pontja volt hozzá. Magyarországra akart menni: krízis, lakásínség, egyebek. Most 

Romániába, Erdélybe hívják. Van megbízás, érdeklődés, pénz, minden. Már most dolgozik 

számukra. Ha a feltételek kedvezőek, esetleg tanári állás az iparművészeti iskolában.  
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 BRÜLL: ld. I.N. 149.305 jelzetű ([Purkersdorf?], [1916?]. október 20.) levél. 
434

 GOZZI, Carlo (1720-1806) olasz költő, mese- és drámaíró.  

(Forrás: https://bit.ly/2MlBvgD - letöltve: 2019. április 20.) 

https://bit.ly/2MlBvgD


CXXX 

 Tehát azon igyekszik, hogy leváljon az ellenségről, és likvidálja a belga ügyeit is. 

Egyebek mellett ehhez tartozik az is, hogy a karcolatainak lemezeit, számszerint 

tizenkettőt, szeretné eladni. Németországban nem megy, Ausztriában nem megy, de talán 

Csehszlovákiában. Vannak-e ott Roesslernek ismerős kiadók, műkereskedők? Vagy 

máshol külföldön? A tizenkét lapért úgy 10.000 cseh koronát szeretne. Ebből 10% a 

közvetítési díj. Roessler ismeri a lemezeket: Totentanz 6, Drachen, Charon, Turandot, 

Hercules, Tänzerinnen 2. A Totentanz nyomtatási példányszámának csak fele van 

kinyomtatva, a többiekről egyenként tizenöt darab készült. A Wiener Mode
435

 éveleji egyik 

számában egy német művész karcát látta Divéky, ami egy művészeti kiadónál, valahol 

Csehországban jelent meg. Ha Roessler nem ismerné a kiadót, könnyen kiderítheti, ha a 

Wiener Modét átlapozza. (Divéky már nem tudja ezt előkeríteni.) „És végül is, mint 

mondtam, az üzlet, az üzlet.” A lapokat egyenként is eladná, a Totentanz kivételével.  

 Ha Roessler nem tud, vagy nem akar valamit tenni, Divéky kéri, hogy akkor 

legalább néhány címet közöljön vele, ahol Divéky, Roessler véleménye szerint, sikerrel 

járhatna. Ezzel segítene Divékynek ebből a szép Svájcból elszabadulni, amelynek, 

megítélése szerint, a szellemi kultúrája biztosan nem magasabb, mint valamelyik belső-

afrikai néger törzsnek.  

 Reméli, hogy már tavasszal sikerül ott lent [Erdély] megvetnie a lábát, és 

kipihenheti a „semleges idegenüldözést. [...] Végül is nem tudtak legyőzni.” Arra kéri 

Roesslert, hogy ha a munkáról valahol valamit ismét publikál, szőjön bele néhány 

mondatot a svájci kultúrálól, amihez Divéky szórakoztató részletekkel szolgál majd. 

Reméli, hogy tavasszal, ha majd oda [Erdély] leutazik, találkozhatnak Roesslerrel, és ha 

már megvetették a lábukat, vendégül is láthatják. Ide [Betlis] sajnos nem tudja meghívni, 

mivel helyük sincs, és különben is minden rossz. Kéri, hogy írjon hamarosan, és 

szívélyesen üdvözli „háztól házig az Ön Divékyje”. 
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 Wiener Mode: ld. IN 149163 jelzetű (Betlis bei Weesen, [1923].05.25.) levél. 
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 102. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.215 

 Kelt [Zürich], [1924?]. október 19. 

 2 lap, 7 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta  

 

Divéky kérdezi barátját, hogy megkapta-e a fametszet-anyagot? Tett-e már valamit vele? 

Amennyiben nem, hát kéri, hogy várjon úgy tizennégy napot, addigra készen lesz az új 

fametszetes könyve, „Lauten Lieder von Hans Roelli“,
436

 azaz a 20-25 fametszet hozzá. 

Hálás volna, ha ebből is bekerülne valami a publikációba, a könyv kiadójának és címének 

megadásával. Öt fametszet készen van, ezeket elküldi Roesslernek. Szép könyv lesz, a 

kottalapok is Divékytől származnak, régi módon, szögletes kottafejekkel készítette.  

 Már Zürichben van (címe: Orell Füssli, Friedheimstr.), egyenlőre szállodában, mert 

a bútorok még nincsenek itt. Fél napot fix fizetésért dolgozik, a másik fél napot szabadon, 

de az is O[rell] F[üssli]-nek. A szerződése három évre szól. Kölcsönöztek neki pénzt, hogy 

berendezkedhessen itt, elhozathassa a bútorait, stb. Sok dolga van, közötte sok érdekes 

munkával. A kiadót kiépítik, egyre több szép munkája van számukra. Röviden: elégedett. 

Egyenlőre még a „távmunka“ maradványait dolgozza fel. Ha ez megtörtént, ismét eredeti 

grafika felé néz, úgy két hónap múlva jut hozzá.  

 Úgy érzi, belátható időn belül előbbre jut ezen a nehéz terepen. Roessler alaposan 

hozzájárulhat ehhez, ha publikálja Divékyt. Kezdhetné a fametszetekkel, aztán folytathatná 

másokkal. Divéky természetesen mindig küld neki abból, ami jót csinált. Ha akarja, két 

vagy három példányt is, egyet személyes dedikációval számára, két továbbit raktárra. 

Idővel művészi értéke lesz. „Szeretné?“ – kérdezi Roesslert. „Csináljon velem üzletet.“ 

Ha Divéky minden munkájából három darabot küld Roesslernek, ő azt felhalmozza, és ha a 

publikációival híressé tette Divékyt, lesz egy kis tőke a kezében, amivel akkor rukkol elő, 

ha elfogyott a kiadás. Ezzel Roessler Divéky pozícióját halhatatlanul erősítené. Itt [Svájc] 

nincs egy igazi művészeti folyóirat, effajta dolgokban a külföld a mérvadó.  

 Ezennel ünnepélyesen meghívja Roesslert már a jövő nyárra. Zürichben van egy 

helyes lakásuk, és megtartják a házikót Betlisben. Ezt nem megvesztegetésnek szánja, 

hanem, hogy Roessler lássa Divéky új produkcióját. Jöjjön el, hogy velük töltsön néhány 

örömteli napot vagy hetet.  

                                            
436

 ROELLI, Hans, Mittag. Lautenlieder von Hans Roelli. [Mit Melodien und] Holzschnitte[n] von [Josef] 

Divéky. Zürich, Orell Füssli, [1924], 54 S., Ill.; 8°. 

 (Forrás: Helveticat, https://bit.ly/2Y6vvPU – letöltve: 2018. december 4.) 

http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Roelli,%20Hans&u1=1003&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Mittag%20%2f%20%20Lautenlieder%20von%20Hans%20Roelli%20;%20%5BMit%20Melodien%20und%5D%20Holzschnitte%5Bn%5D%20von%20%5BJosef%5D%20Div%c3%a9ky.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Mittag%20%2f%20%20Lautenlieder%20von%20Hans%20Roelli%20;%20%5BMit%20Melodien%20und%5D%20Holzschnitte%5Bn%5D%20von%20%5BJosef%5D%20Div%c3%a9ky.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
https://bit.ly/2Y6vvPU
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 Tudja, hogy a publikációra vonatkozó kérése pökhendi és sznob, de (Mark Twaint 

idézve) „ha valaki aranyat adna ólomért, nem talál vevőt, ha nem hirdeti, nem 

reklámozza“. Divéky nem tudja önmagát reklámozni. Fölényesség nélkül állítja, hogy 

olyan embereket lát reklámozni, akik kevésbé tehetségesek, és kevesebbet tudnak, mint ő. 

Akkor miért ne tegyék, ők [Roessler és Divéky] tudják, hogyan kell azt csinálni. Pusztán 

arról van szó, hogy Roessler, aki elismeri őt, közölje ezt másokkal. Mi haszna van 

bármifajta művészetnek, tehetségnek és tudásnak, ha azt nem teszik ismertté?  

 Legyen tehát Roessler a bába. Divékynek vannak tervei. Most pénzt akar keresni, 

hogy aztán három év múlva monumentális kísérletekbe vesse magát. Úgy érzi, képes volna 

nagy felületekkel és dimenziókkal megbirkózni. Ez pénzbe kerül, de nem hoz semmit. Hol 

vannak ma monumentális megbízások? Ám ha vannak, előtte meg kell mutatni, hogy képes 

rá, és a megmutatáshoz is pénz kell, mert meg kell élni. Így hagyja még néhány évig érni 

az ötleteket. Nem szeretne éretlen próbálkozásokat mutatni, hanem meggyőzően hatni. 

Nagy szó, de reménykedik.  

 Most naponta tíz-tizenkét órát dolgozik, nem tud már tétlenkedni, eleget töprengett 

és tervezgetett, most a kivitelezés következik. Ebben kell Roesslernek segítenie.  

„Legyen üdvözölve feleségével együtt, és írjon hamarosan az Ön Divékyjenek.“ 

 

 103. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.161 

 Kelt [Zürich? Betlis?], [1924]. november 6. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky leírja, hogy hozzávetőleg 14 napja ajánlott levélben küldött Roesslernek két, már 

korábban megígért rajzot a Casanovához, azzal a kéréssel, hogy mutassa meg THYRSOS
437

 

úrnak. Írt is neki, de nem kapott választ, ahogy Roessler és ROSENB[AUM]
438

 is hallgat. 

Megtudjuk, hogy Divékyt a Thyrsos és a gáláns
439

 könyv nemcsak továbbra is, hanem 

egyre inkább érdekli, ezért kéri, Roessler rúgja néha hasba [Thyrsos urat]. Tudatja, hogy 

megjöttek a lemezei Brüsszelből: ALTHEER
440

 kiadó [jóvoltából]. Jelenleg nyomtatják, 

pótolja majd [Roessler számára] a Totentanzot, és természetesen a többi lapról is kap majd 

Roessler nyomatot.  
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 THYRSOS: ld. IN 149.168 jelzetű ([Betlis], [1924].október 15.) levélben. 
438

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
439

 A gáláns kifejezést gyakran használja leveleiben Divéky, minden bizonnyal erotikus, vagy pikáns 

értelemben. 
440

 ALTHEER: ld. I.N. 149.163 jelzetű (Betlis bei Weesen, [1923]. május 25.) levél. 
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 Jelenleg egy nagy litográfián dolgozik, „Badende Frauen” (´Fürdőző nők`), három 

akt, Divéky közlése szerint valami újat próbál ki ezzel, és számos más is előkészületben 

van. Azt a reményét is kifejezi, hogy Roessler valami miatt nem csalódott, és hogy az 

érdeklődése Divéky személye és munkája iránt az ismételt programváltozás ellenére sem 

lankadt. De ezt ítélje meg Roessler személyesen. Ott [Bécs] „talán”, itt [Zürich] egy 

nyugodt „biztonság”, az O[rell] F[üssli] által garantált megélhetéssel, Altheer segítségével 

az eredeti grafika készítésének lehetősége a kenyér- és a nyomtatás költségeinek gondja 

nélkül, és jelenleg egy sor megbízásssal. Kilátásuk van arra, hogy kedvező fizetési 

feltételek mellett, az O[rell] F[üssli] támogatásával, egy házikót vásároljanak, stb. Mi több, 

 Divéky szerint kezdik már megbocsátani neki, hogy külföldi.  

A jövőjét itt nyugodtabbnak és rózsásabbnak, úgymond polgáribbnak látja, mintha váltana. 

Ez az anyagi oldal, az erkölcsi oldal miatt tartja magát Roesslerhez, annak befolyásához és 

érdeklődéséhez. Megtanult türelmesnek lenni. Kéri Roesslert, írjon mielőbb, és arról is, 

hogy megkapta-e az újságokat? „Szívélyes üdvözlettel Divékytől.“ 

 

 104. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.325 

 Kelt Zürich, 1924. december 10. 

 1 lap, 2 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

 „Kedves Barátom! Száz éve semmi hír Önről” – kezdi levelét Divéky. Szabadkozik 

amiatt, hogy Divékyné elmondása szerint Roessler kísérőlevél nélkül egy könyvet küldött 

számára, ami a költözködés során a többi könyv közé került, és még nem került a helyére.  

 Az utolsó levelében arra kérte Roesslert, hogy várja meg a fametszeteket, amelyek 

most végre itt vannak, a kész példányok egyikét mellékeli. Kéri Roesslert, valósítsa meg 

publikációs szándékát (DK & D, [Deutsche Kunst und Dekoration], vagy más). Számára az 

Orell Füsli hatósugara túl kicsi, és ahhoz, hogy ismét egy kicsit a nyilvánosság elé lépjen, 

Németországban kell illusztrátorként megjelennie. Ennek érdekében elkezd anyagot és 

fametszeteket küldeni német kiadóknak. Ezzel a levéllel egyidőben küldemény megy 

GURLITTnak,
441

 Georg MÜLLERnek
442

 és H. v. WEBERnek
443

. Ha visszajönnek a dolgok, 

szándéka szerint ismét elküldi azokat három másik kiadónak, valahol csak lesz belőle egy 

megbízás. Divéky meglátása szerint Bécs stagnál, Magyarország is stagnálni látszik, 
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 GURLITT: ld. I.N. 149.180 jelzetű (Uccle, 1913. május 5.) levél. 
442

 MÜLLER, Georg: ld. I.N. 149.230 jelzetű (Brüsszel, 1912. október 31.) levél. 
443

 WEBER, Hans von (1872-1924), müncheni könyvkiadó. 
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remélhetőleg Németországban több minden történik. „De Ön ezt a törekvésemet egy cikkel 

nagyon hatékonyan segíthetné.” – írja Divéky Roesslernek.  

 Ezek után megírja, hogy az Orell Füsslivel egy többéves szerződést kötött. Naponta 

8-tól 12-ig gyári munkás lett, fix fizetéssel. Ezért Zürichbe költöztek, elhozatták a 

dolgaikat Peuerbachból, és a bútoraik is bármelyik nap megérkezhetnek Brüsszelből. Ezek 

az újdonságok. Szorgalmasan dolgozik, pillanatnyilag számos „gáláns” litográfián, ami 

szöveggel, könyvként bibliofil kiadásban jelenik majd meg. Eltekintve attól, hogy a képek 

jók lesznek, Divéky reméli, hogy „boltot” is csinál majd vele.  

 Érdeklődik Roesslertől, hogy mi történik az Avalunnál? Volna-e egy szép 

fametszetes megbízása számára?  

 Leírja a törekvését: 1.) fametszetes illusztrációkkal ismertté válni és 2.) gáláns 

karcokkal és litográfiákkal a Heinz MORS
444

 által a pálya szélére sodort BAYROS
445

 

szerepét továbbjátszani, csak jobban és művésziebben. Mindkét ügyben szeretné Roessler 

véleményét hallani és támogatását megkapni Divéky.  

 Kéri, hogy mielőbb, és kiemerítően írjon neki Roessler, mert mennél ismertebb lesz 

Németországban, annál függetlenebb itt [Svájcban]. A szerződést [Orell Füsslivel] csak 

biztosítéknak tartja az előkészület idejére, amíg ismét visszatérhet az önálló grafikához és 

az illusztráláshoz, ahogy az annak idején volt.  

Címe: Zürich VI. Hotze-Straße 35.  

„Mindkettőjüket üdvözli Divéky.“ 

 

 105. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.213 

 Kelt [Zürich], [1925]. január 17. 

 2 lap, 7 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Divéky azt kérdezi Roesslertől, hogy miért nem jelentkezik? Megírta már neki, hogy 

november óta Zürich 6, Hotzestraße 35
III

 alatt laknak, erre a címre várják Roessler leveleit. 

Úgy érzi, letelepedett, és innen szándékozik meghódítani a világot - ami nem olyan 

egyszerű. Valamennyi fametszetét elküldte különböző német kiadóknak, negatív sikerrel. 

Továbbra is küld anyagot az általa ismert címekre, de kevés sikerre számít. Úgy gondolja, 
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 MORS, Heinz: nem sikerült azonosítani a személyt, és kideríteni a történetet. 
445

 BAYROS, Franz von (1866-1924), osztrák grafikus, illusztrátor, festő. 

(Vö. https://bit.ly/32WJwhN - letöltve: 2018. szeptember 14.) 

https://bit.ly/32WJwhN
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ismét kellene egy publikáció, talán a DK u. Dec.
446

, vagy valami hasonló [lapban]. Kérdezi 

Roesslertől, hogy tudna-e tanácsot adni, vagy segíteni neki, és megkapta-e a lant-

dalokat?
447

  

 Eldöntötte, hogy határozottan elkezd eredeti grafikákat a világra hozni. Éppen egy 

nagyobb méretű fametszeten dolgozik, aztán litográfiák következnek - de mindez hálátlan 

dolog, mert itt [Svájban] a kutya sem vásárol. Az illusztrációs megbízás ritka. Anyagilag 

jól megy neki, de szívesebben keresné a pénzt művészettel, mint alkalmazott grafikával, 

mert szerinte az elvesztegetett idő. Mennyi szépet és jót lehetne teljesíteni, ha a művészi 

munkára fordított időt nem a pénzkereséstől kellene elrabolnia. Meg kell élnie, és az 

eredeti grafika pénzbe kerül, amit előtte meg kell keresni. Ebben segíthetne neki Roessler, 

de Divéky szerint nem akar. Minden fametszete, amit Divéky készített, megvan 

Roesslernek, szép számban állnak rendelkezésre litók és rajzok is egy publikációhoz. De 

Roessler nem akar segíteni – állítja Divéky. Eddig nem állt Roessler rendelkezésére anyag, 

de most van, és nem segít. „ […] vagy szól ellenem valami?“ - kérdezi a grafikus. Majd 

megírja Divéky, hogy ő roppant szorgalmas, jól keres, tehát megengedheti magának, hogy 

eredeti grafikát, tehát a menedzseléshez anyagot készítsen. Ilyesmit éjjel készít, de mit 

segít ez neki, ha a kutyát sem érdekli, pedig Roessler a kutyát is ugatásra tudná bírni, ha 

akarná. De mit segít az neki, ha senki nem tudja, hogy ő egy egészen jó illusztrátornak 

tartja magát, és örülne, ha jó illusztrációkat készíthetne. Meglátása szerint a kiadók 

egyenes úton megközelíthetetlenek, az indirekt megközelítés publikációkon keresztül 

történhetne. De Roessler nem segít neki.  

 Lassan negyven éves lesz, és szeretné megélni, hogy a művészetéből legyen képes 

fenntartani magát, vagy legalább, hogy művészként ismerjék. Szerinte ez nem a színész 

hiúsága, hanem az az érzés, hogy sok embernek adhatna valamit, és az odavezető út a 

nyilvánosság, a grafika, az illusztráció. „Nem tudná elővenni egyszer az irodalmi 

gereblyéjét, és az utat egy kicsit simává tenni, a szekerét egy kicsit meglendíteni?“ – 

kérdezi Divéky Roesslert. A grafikus úgy látja, hogy ő itt [Zürich] mindent megtesz ami 

lehetséges és szükséges, de Zürich egy falu, Svájc kicsi és nyárspolgári, kultúra nélküli. Az 

anyagi sikerét nem annyira művészete elismerésnek, mint majomszerű ügyességének és 

alkalmazkodási képességének, művésziességének és nem művésziségének köszönheti. Ez 

Divékyt nem elégíti ki, szerinte viszont ez anyagi alapként jó ahhoz, hogy gátlástalanul 
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 Deutsche Kunst und Dekoration: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
447

 Lant-dalok: ROELLI, Hans, Mittag. Lautenlieder von Hans Roelli. Zürich, Orell Füssli, [1924]. 

http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Roelli,%20Hans&u1=1003&pos=1&beginsrch=1
http://helveticat.nb.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b3603%2bDEFAULT&patronhost=localhost%203603%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=200704212345301691832&skin=helveticat&lng=de&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&elementcount=1&t1=Mittag%20%2f%20%20Lautenlieder%20von%20Hans%20Roelli%20;%20%5BMit%20Melodien%20und%5D%20Holzschnitte%5Bn%5D%20von%20%5BJosef%5D%20Div%c3%a9ky.&u1=4&pos=1&beginsrch=1
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űzhesse a művészetet. Szívesen leépítené az alkalmazott grafikai tevékyenységét ahhoz, 

hogy 2-3 év múlva művészként élhessen és dolgozhasson.  

 Ismét kérdezi Roesslert, hogy ez nem olyan cél-e, amihez jó lelkiismerettel 

nyújthatná segítségét és támogatását? Vagy kételkedik a tehetségében, úgy látja, hogy már 

belefulladt volna az alkalmazott grafikába? A grafikus ezt nem így látja, és állítja, hogy 

Roessler nem akar segíteni neki.  

 Divéky közli Roesslerrel, hogy hétfőn küld a Totentanz neki odaadott példányának 

pótlásaként egy japán példányt, valamint külön Roessler lemezét, és reméli, hogy ezzel 

majd annyira kiengesztelődik barátja, hogy legalább válaszol neki. „Addig is üdvözli 

Divéky.“ 

 

 106. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.214 

 Kelt [Zürich], [1925].[?].[?]. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divékyt lassan már nyugtalanítja barátja hallgatása. Reméli, hogy nem beteg. 

Hozzávetőleg egy hónapja küldött Roesslernek egy Totentanzot, egyenesen az Orell 

Füsslitől. Nem kapta volna meg? Ez a negyedik vagy ötödik küldemény, ami az elmúlt év 

novembere óta válasz nélkül maradt. Az a könyv, amit Roessler kísérő levél nélkül még 

Betlisbe küldött neki, a költözéskor eltűnt. Így tehát nem tudja azt mondani, hogy szép és 

érdekes. Talán van Roesslernek egy másik példánya. Divéky rövidre fogja [az írást], ezt az 

utolsó próbálkozásnak tekinti ahhoz, hogy választ kapjon. „Tovább várok tehát, és 

maradok szívélyes üdvözlettel, az Ön Divékyje. 

 

 107. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.318 

 Kelt [Betlis], [1925?]. június 16. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 levélpapír: Maler Jos. v. Divéky, Betlis, Post Weesen 

 

Érdeklődik, hogy mi van Roesslerrel, aki nyolc hónapja nem ad 

életjelet magáról. Reméli, hogy nem beteg. Kedves volna tőle, ha 

jelentkezne. Divékyéknél semmi különös újdonság nincsen. 

Tanítványaik nincsenek, mert magánúton egyet sem találtak, 

hirdetni pedig túl drága volna. Szállóvendégeik ellenben vannak, 

úgy két-három hónapra, és végül az is valami. Pillanatnyilag 

bőségesen van munkája, bár nem különlegesek, azonban itt-ott akad valami rendes is. 
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Divéky elégedett az év első felével, úgy látja, ha ez így megy tovább, akkor ez rendben 

lesz, és erre minden kilátása megvan. Jelenleg illusztrációs megbízásokat keres, ez azonban 

nem könnyű. Az itteni [svájci] kiadók még csak nem is válaszolnak. Kéri, hogy Roessler 

küldje el neki a Deutsche Buchgemeinschaft
448

 címét, szeretne hozzájuk fordulni. Kéri 

Roesslert, írjon neki, szeretné tudni, mi van vele. „Szívélyesen háztól házig, az Ön 

Divékyje.“ 

 

 108. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.312 

 Kelt [Betlis], 1927. október 19.  

 3 lap, 6 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta,  

 

 „Kedves Barátom, levelezésünk azon a ponton szakadt meg, mikor Ön kijelentette, hogy én 

közép-európai fogalmak szerint eléggé mesüge
449

 volnék.“ Divéky nem sértődött meg, de 

belátta, hogy egy mesügével nehéz valamit kezdeni. Ez úgy két éve történt.  

 Közben az Orell-Füssli alkalmazottja, az értékpapír-osztályának műszaki vezetője 

volt, művészileg úgyszólván semmit sem teljesített. Azon dolgozott, hogy anyagilag 

„kiverekedje“ magát, és ezt meg is tette. Betlis an Wallenseeben (sic!), Isten szép földjének 

legszebb pontján vásárolt egy házat nagy telekkel, tóval, kilátással, tájjal. Most elkezdi a 

leválást az O[rell] F[üssli]-ről, mert torkig van az értékpapír-technikával. Szeretne, és 

számára muszáj visszatérni a művészethez. Újra szabadnak kell lennie, és kizárólag 

művészi munkát végeznie, csak anyagi kényszerből lett alkalmazott grafikus.  

 Úgy látja, Roessler már számos kis és nagy tehetséget menedzselt, akkor miért ne 

őt is? Csak azért, mert mesüge, vagy inkább mesüge volt? Mesélték neki, hogy Angliában 

mindennapos a menedzser-rendszer. A menedzser „felfedez egy tehetséget“, aztán 

megbízásokat hoz neki, reklámozza, kiállítja, naggyá teszi. Mindezért egy bizonyos ideig 

jutalékot kap. Mindketten jól járnak vele. Divéky javaslatot tesz Roesslernek: 

„Menedzseljen engem! Látja, félig olyan mesüge sem vagyok, mint gondolja.“  
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Deutsche Buch-Gemeinschaft (DBG) [Német Könyv-Szövetség]: 1924-ben Berlinben polgári ügyfélkör 

számára alapított társaság, amelynek alapgondolata, hogy a meglévő előállítási eszközökkel azon széles 

olvasóközönség számára, akik a tartalmilag értékes könyvek iránt érdeklődnek, megfizethető áron, ízléses 

megjelenésű könyveket jelentessenek meg. A II. világháború után Darmstadtba tették át székhelyüket.  

 (Vö. MELIS, Urban van, Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik. Mit einer Fallstudie über die 

sozialdemokratische Arbeiterbuchgemeinschaft „Der Bücherkreis“. Stuttgart, Verl. Hiersemann, 2002. 

346. p.) 
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 Mesüge: jiddis eredetű szó, jelentése: bolond, félbolond, kelekótya.  

 (Vö. https://bit.ly/30WMUaw- letöltve: 2019. január 14.) 

https://bit.ly/30WMUaw
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 Divéky szerint Roesslernek számos kapcsolata van, tudja, hogyan kell tenni. Az 

egyik készít valamit, a másik eladja. Egyedül nem lehet mindkettőt csinálni.  

 Divéky úgy tartja, pontosan ismeri önmagát, ismeri a tehetsége határait. Tudja, 

hogy nem úttörő, aki új utakon jár, aki mindent felborít, akinek éppen emiatt az egész világ 

ellenállását le kell győznie, és a fél világ ellenségességét (legalább kezdetben) el kell 

tűrnie. De azt is tudja, hogy nagy tudással, nagy technikai ügyességgel rendelkezik. 

Bevallja, hogy az egész modernekkel nem tud lépést tartani, de illusztrátorként fölöttük áll 

(legalább is sokak fölött). Szerinte itt nem új utakon kell járni, hanem „Gesamt-

kunstwerket“ (´összművészetet`) alkotni betűből és képből, amihez tapasztalat és technika 

tartozik, és ami azoknak [modernek] nincs. Szabad grafikusként saját ötletekkel 

rendelkezik, amelyek talán korszerűek, a kor kifejezései. Talán ugyan a [munkájának] 

romantikus beütés[e] szemben áll a tiszta (Divéky számára oly rémesen józannak tűnő) új 

tárgyilagossággal; vagy Divéky tárgyilagossága túl konkrétnak tűnhet egy expresszionista 

absztrakt beállítottságúnak. De minden eszköz, az is, amit Divéky csinál, művészet, mert a 

talán elavult metódusok ellenére is sikerül neki néha [a művészet] valami túlvilági csücskét 

elkapnia. Különben nem is érezné magában azt a kényszert, hogy visszatérjen ehhez [a 

művészethez].  

 Nem képes csak meggyőződésből éhezni. Talán tudna, ha úttörő, vagy egészen 

nagy volna. Személyére nézve igénytelen, de a családjával kötelességeket vállalt magára, 

ami nem nyomja, de a tulajdon teher, amit kezelni kell.  

 Be kell ugyan vallania, hogy majdnem semmije sincs, hogy is volna? Most kapott 

illusztrálásra egy berlini kiadótól egy könyvet: Grimm meséi.
450

 Ha kész, és reményei 

szerint jó, akkor Roessler ismét felfedezheti őt. „Akarja?“ – kérdezi a grafikus.  

 A terve a következő: mint írta már, vásárolt egy házat falun. Természetesen a 

feleségéé, sosem lehet tudni. Berendeztek ott egy tyúkfarmot, ami két év múlva 

kifizetődik. Divéky az O[rell] F[üssli]-nél három műszaki találmányt fejlesztett. Van egy 

érdeklődő, aki valószínűleg megveszi majd tőle a hozam őt illető részét. Azzal ki tudja 

fizetni a tartozásáit, tehermentesíti a kis tulajdont, és megélnek belőle úgy két-három évig 

vidéken szerényen. A leválás az O[rell] F[üssli]-ről lassan, lépésenként történik majd. 

Előbb alkalmazott grafikát készít még, később már azt sem.  

 Itt kellene Roessler akciójának elkezdődnie, hogy megbízásokat közvetítsen Divéky 

számára, a szabad grafikákat elhelyezze, kiadót szerezzen, publikációkat írjon, és 
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 Grimm mesék: nincs forrásunk arra vonatkozóan, hogy Grimm DIVÉKY illusztrációkkal megjelent volna. 
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mindezzel teljesen megszabadítsa a művészt az alkalmazott grafikától. Egy év múlva itt 

[Svájc] talán nagyon hasznos lehet Roessler számára, esetleg lehetősége nyílik Divékynek 

a következő télen MITTELHOLZER
451

 filmexpedíciójában Közép-Afrikában három hónapig 

részt venni. Művészileg roppant sokat profitál majd ebből. Amennyiben sikerül, a 

skicceiből, tanulmányaiból, rajzaiból egy könyvet készít majd. Az Orell Füssli adja ki, 

mivel valószínűleg GUHL bankár
452

, a legfőbb atyaúristenük, finanszírozza a dolgot. Ám ha 

egy másik kiadó a kiadói jogok megszerzésének céljából részesedni kívánna [a dologból], 

talán ki lehetne kerülni O[rell] F[üssli]t. Mittelholzer ugyanis ismét ír egy könyvet, 

fényképekkel; [az előző kiadás] nagy siker volt, úgy 18.000 példány, és most egy népszerű 

kiadást készít. De az, amit Divéky szeretne, az valami más: művészeti könyv, benyomások, 

tanulmányok, skiccek, ezek nyomán készített karcok, és más egyebek. És ha O[rell] 

F[üssli] csinálja is, reklám volna, víz az ő malmukra.  

 Divéky kéri Roesslert, ha egyszer Németországba utazna, tegyen egy kerülőt 

Svájcon át, és látogassa meg őket Betlisben. De előbb írjon neki bőségesen arról, hogy le 

akar-e állni egy mesügével? (Cím: Hotzestrasse 35, Zürich, vagy Betlis, Post Weesen.)  

„Feleségével együtt szívélyesen üdvözli Divéky.“ 

 

 109. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.313 

 Kelt [/Zürich?], 1928. február 3. 

 1 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Örömét fejezi ki, hogy barátja hosszú hallgatás után újra jelentkezik, amire nem is volt 

felkészülve, mert Divéky - saját bevallása szerint – csak később belátott cinizmussal olyan 

üzletekről írt Roesslernek, amelyek barátja számára elfogadhatatlannak tűnhettek. 

 Meglátása szerint kezd ismét „emberré válni”, miután három és fél évig csak 

alkalmazott „gyári munkás” volt. Többé-kevésbé minden rendben van, az O. F. [Orell 

Füssli] bankjegy osztályának művészeti vezetője – szépen hangzik. De hiányolja a 

művészetet, miközben tudja, hogy csak művészként tudta ezt a munkát ellátni, de a 

technikus a művészt majdnem megölte. Így aztán rávetette magát a réz- és acélmetszésre, 

aminek első próbálkozásait mellékelve küldi. Megtudjuk, hogy éppen másodszor metszi 
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 MITTELHOLZER, Walter (1894-1937) a repülés egyik, svájci úttörője, pilóta, fényképész, útikönyvek írója. 

(Vö. https://bit.ly/2On7kIx - letöltve: 2018. november 18. 
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 GUHL bankár: az említett személlyel összefüggésben.további forrásokhoz nem jutottunk. 

https://bit.ly/2On7kIx
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„őt”,
453

 egy svájci 20 frcs [frank] bankjegyen kerül felhasználásra. Ha ezzel elkészült, 

visszavonul a cégtől, csak délelőtt megy majd oda, és eljátssza a technikust, délutánonként 

otthon dolgozik majd, metsz. Eközben marad számára idő másra is, akár tisztán művészi 

tevékenységre, akár pénzkeresésre, mert a jónak tűnő fizetés ellenére a fix bérrel ráfizetett 

– írja Roesslernek. Nyolc óra munka és két óra déli szünet után estére már semmire sem 

képes. Az új beosztása szerint 8-tól 12-ig dolgozik, aztán ebéd, egy és fél kettő között 

otthon van, és rendelkezésére áll az egész szép hosszú nap a végtelenségig. Otthon 

maradhat, akár modellje is lehet, és nem utolsó sorban sokkal többet kereshet, mert marad 

ideje másoknak is dolgozni. Igyekszik a megszakadt régi kapcsolatokat újraéleszteni. 

Magyarországon visszakapott egy régi ügyfelet, és reméli, hogy Bécsben is talál majd 

valamit. Kéri Roesslert, hogy segítsen neki ebben, mindenekelőtt szeretné visszanyerni 

ROSENBAUMot,
454

 akit nagyon elhanyagolt. De nem volt képes másra, és tudja, hogy 

Rosenbaum tudja, hogy ő bolond, elfelejti majd a történteket.  

 Jelenleg semmilyen németországi kapcsolata nincs, a háborút követő években 

minden elveszett, részben tönkrement, részben megváltozott. Az a terve, hogy néhány éven 

belül a cégtől teljesen visszavonuljon, és a pénzkeresés miatt a bankjegyek 

acélmetszésének szentelje magát. Amellett bőven tudna művészien alkotni anélkül, hogy 

függne a munkái eladásától vagy el nem adásától. Úgy látja, hogy az acélmetszést olyan jól 

megfizetik, hogy napi 3–4 óra munkából nagyon jól meg lehet élni, vagy másképpen 

számolva öt hónapnyi intenzív munkával az egész évre valót meg lehet keresni. Ez 

azonban még messze van, így mindent, ami adódik, el kell fogadnia, ezért ismételten kéri 

Roessler segítségét.  

 Örül, hogy Roessler a tavasz folyamán Svájcba utazik, és biztatja, hogy látogassa 

meg őket Betlisben. Ígéri, hogy nem fogja megbánni a kitérőt, a környék a legszebb, amit 

csak el tud képzelni. Természetesen addig is várja Roessler levelét, amit barátja már meg is 

ígért neki. „Ezt várva üdvözli öreg barátja, Divéky.“ 
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 Ő, minden bizonnyal Pestalozzi képmására gondol. Az 1918 és 1930 között forgalomban lévő harmadik 

svájci bankjegy-sorozat 20 frankos címletén Pestalozzi arcképe látható. Divéky bankjegyét – amennyiben 

nyomtatásra került - feltételezhetően a tartalék bankjegyek közé sorolták. PESTALOZZI: ld. I.N. 149.316 

([Betlis?], 1929. február 23.) jelzetű levelet. 

 (Vö. https://bit.ly/2LKAQpp – letöltve: 2019.január 14.)  
454

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 

https://bit.ly/2LKAQpp
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 110. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.310 

 Kelt Betlis, 1928. június 25. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom, üzlettársam, leendő menedzserem! Nincs az egészen úgy, ahogyan azt 

Ön állítja.“ – kezdi levelét Divéky. Miután [Roessler levelét] megkapta, rögtön 

továbbította feleségének, aki beteg volt, és nem volt kedve írni. A Zürichből utána küldött 

Roessler levél megérkezésekor éppen a különféle elkezdett leveleket tanulmányozták, hogy 

megállapítsák, felhasználható-e azokból valami? Pusztán a dolog technikai része: Betlis 

távol esik a hadiúttól, kb. tíz szétszórtan fekvő házból áll, amiből kettő vendéglő. Nem 

tudja, Roessler mennyire van elkényeztetve, de itt minden falusiasan egyszerű, faházak, 

stb. Viszont a környék a létező legszebb. A panzió ára ezekben a fogadókban 6,50-7 frcs, 

ami szoba, ital nélkül. Jelentősen olcsóbb volna Roesslernek, ha Divékyékhez menne. Van 

elegendő hely, itt sem egyszerűbb, mint a fogadókban, és amennyiben Roessler szeretné a 

lelkiismeretét nagyon megnyugtatni, valami csekély összeggel hozzájárulhat az ellátáshoz. 

Ivási kényszer is csak akkor van, ha Roesslernek ehhez belső ingere támad. Különben 

Roessler [legyen] épp annyira fesztelen, vagy még fesztelenebb, mint a fogadókban, mert 

nem bennszülöttekkel van dolga. A fekvést a mellékelt fényképek illusztrálják 

Roesslernek. Divéky reméli, hogy barátja a második megoldás mellett dönt, mert 

kellemesebb így este együtt ülni, mint legjobb esetben tolmács segítségével bennszülöttül 

az időjárásról társalogni.  

 Divékynek a technikából Zürichhel együtt elege lett, hosszú idő után ismét elkezd 

komolyan foglalkozni a karccal. Tudja, hogy nem lehet őt egyik napról a másikra 

menedzselni, ahhoz túl kevés anyaga is van. De elkezdi, és örömére szolgál, hogy 

tiszteletre méltó élőrelépést állapít meg.  

 Ha néha átlapozza a művészeti folyóiratokat, kétségbe esve állapítja meg, hogy 

mégis csak tud valamit, így nem alkalmas a menedzselésre. Reméli, hogy Roessler mégis 

megtalálja a cselt ahhoz, hogy megkerülje Divéky tudását. Divékynek az a benyomása, 

hogy nem szabad tudni rajzolni, a kifejezőeszközként választott technikát lehetőleg mennél 

kevésbé szabad birtokolni, az pedig egyenesen egy rákfene, ha valakinek ötlete van. Hogy 

hogyan tudja majd mindezeket a hiányokat kikerülni, azt nem tudja még, de [Roessler] 

megoldja majd. „Annak idején, amikor Ön felfedezte Schielét, természetesen lényegesen 

könnyebb volt Magának, mert akkor még számított valamit a tudás.“  
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 A grafikus nem akar semminek elébe vágni, és programot csinálni, majd meglátja 

Roessler, hogy az utazása egy felfedezőút lesz-e, vagy sem. Divékyék minden esetre 

örülnek, hogy egy ideig itt láthatják, és megélhetik azt az örömöt, hogy egyszer ismét 

kapcsolatba léphettek a civilizált emberiséggel. Mindazt, amit Divéky korábban 

Roesslernek a helyi emberekről, viszonyokról, művészeti viszonyokról írt, fenntartja, mert 

az évek során azt újra és újra igazolva látta. Civilizációt, amennyire az a külső tisztaságban 

és rendezettségben megnyilvánul, eleget talál majd Roessler. Ez az, ami az utazót, aki csak 

a külcsínyt észleli, megnyeri, és Svájcról egy teljesen hamis benyomást hagy benne. De 

Roessler a közép-afrikai aprónépeknél valószínűleg több kultúrát talál. Nekik azonban 

mégis csak többet számít a kultúra, mint egy szép WC; ilyet is szívesen lát, de az számukra 

nem az egyedüli üdvözítő.  

 Sokat tudna Divéky Roesslernek erről mesélni, de azt majd szóban. Most ismét 

Roessler van soron, és várják a hírt, hogy kb. mikor történik meg a szembesítés szemtől 

szemben. Addig szívélyesen üdvözli Roesslert Divéky.  

 [A levél végén Divékyné is hozzáfűz néhány sort.] 

 Kedves Roessler Úr, [itt van] két megkezdett levél, de egyik sem felel meg 

[Divékynének]. Kérdezi Roesslert, hogy nem zavarje-e, hogy náluk minden olyan 

primitív? Sok-sok vízük van, de nincs vízöblítés, de jó a levegő, és gyönyörű a környezet. 

Csábítja-e ez Roesslert? Minden ház fából készült, így az övék is, semmiben sem 

különbözik a többi parasztháztól, kivéve a benne lévő emberek. Ha ez átsegíti Roesslert, 

akkor nagyon-nagyon örülnének [Roesslernek]. Kérdezi, hogy Roesslerné is eljön-e? 

„Szívélyes üdvözlettel a kedves feleségének is, H[ansi] Divéky.“ 

 

 111. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.308 

 Kelt [?], [1928?]. [?] [?]. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom, ne bánkódjon!“ – kezdi levelét Divéky. Vigasztalja, hogy levélírás 

tekintetében az ő lelkiismerete sem „kóser“, még kevésbé, mint Roessleré. Abból látható 

Divéky öröme, hogy azonnal válaszol a ma érkezett levélre. Örül, hogy Roessler írt, még 

inkább, hogy eljön. Úgy gondolja, ha egyszer eljön, marad is néhány napig, vagy ameddig 

Roesslernek náluk, a vidéki magányban tetszik. Kicsit egyszerű [itt], de szívből [jön]. És 

ivászat is lesz, mert nincsenek még annyira felfejlődve, hogy „antik“ [antialkoholisták] 

legyenek, unmodern romantikusok, ameddig az egészséges. Divéky úgy látja, ő már nem 

az a romantikus, akinek minden áron innia kellene, de van valami egy kibírható kortyban, 
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jó társaságban. És azon a környéken, ahol a házikójuk áll, lehetetlenség nem 

romantikusnak lenni.  

 Nem szeretne „mű filozálni“, de más emberek ők, ők a „vadak“? De ha Roessler 

meglátja majd a környéket, nem gondol az ´“új tárgyiasságra“ (Neue Sachlichkeit – ´új 

tárgyiasság`)
455

 anélkül, hogy hányna. Divéky elképzelhetetlennek tartja betonházat állítani 

abba a környezetbe, azt acél bútorokkal és üveggel berendezni, számára ez több, mint 

perverz volna. Az elmúlt évben négy hetet töltött Párizsban, de Betlis, ahol a szomszédot 

sem látja, számára kedvesebb. Úgy gondolja, a művészet központja nem az agyban van, és 

semmi közös sincs benne a technikával és a gépekkel. Különben még jön valaki, aki 

rákényszeríti a futószalagot és a Taylor-rendszert. Divéky szerint mindez azoknak jó, 

akiknek van tehetségük, de semmit sem tudnak, akik tudnak valamit, de nincs tehetségük; 

akik semmit sem tudnak és tehetségük sincs. „Most pedig arrogáns leszek, kedves 

Barátom: tudok valamit és tehetséges vagyok.“ Divéky állítja, hogy tudja, mi hiányzik 

számára, fáradozik rajta, dolgozik, és nemcsak a művészeten, saját magán és az embereken 

is. „Maga felfedezte Schielét. Ő maradandó érték.“ Divéky szerint [Schiele] művészetileg 

minden esetre értékesebb, mint ő, mert kevésbé fegyelmezett, elementárisabb, ami belőle 

hiányzik. „Lehet, hogy én túl egészséges vagyok.“ Ha Roessler azt gondolja, hogy itt 

máshogyan van, akkor téved, hiszen ezért technikus Divéky, ezért van egy háza, amiből 

egyenlőre még kevés gerenda az övé. És semmit sem hamarkodik el. Úgy látja, 

Roesslernek volnának számára écái. Beszéljenek róla – ajánlja – egy–három üveg mellett.  

 Őt lehet menedzselni. Van itt valami, csak művészileg túlságosan 

szétforgácsolódott. De talán jó volt ez így. A feleségét szigorú kritikusnak tartja, jaj neki, 

ha giccs közelébe kerül. Elővigyázatossá teszi és önfegyelemre tanítja. Ám mivel műszaki 

tevékenységet végez, [művészileg] inproduktív. Túlságosan „irodalmi“ akart lenni, 

semmilyen ötlet nem volt számára elég jó. Ma már tudja, hogy a „hogyanon“ múlik, akkor 

is, ha irodalom van mögötte. Divéky kéri Roesslert, hogy jöjjön el hozzájuk, „jöjjön, mint 

ember, nem, mint menedzser“. Várják a feleségét is, és maradjon, ameddig tetszik neki. 

„Szívélyesen az Ön öreg Divékyje.“ 

 

 

 

 

                                            
455

 Neue Sachlichkeit (´új tárgyiasság`): a két világháború közötti meghatározó művészeti irányzat Német-

országban. (Vö. https://bit.ly/2MjFTg5 – letöltve: 2019. január 20.) 

https://bit.ly/2MjFTg5
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 112. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.309 

 Kelt Zürich, 1928. július 2. – 4 lap, 8 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

„Kedves Barátom és Menedzserem!“ – szólítja meg Divéky Roesslert. Nagyon örülnek 

[Divékyék] Roessler beleegyezésének, úgy hiszi, kijönnek majd egymással. Most 

találkozik a véleményük, mert mennél amerikaibb, mennél kevésbé szentimentális és 

romantikus az üzleti [kapcsolatuk], annál jobb. Hisz tudja Roessler, milyen benyomást kelt 

az, amikor a művész magát dicséri, önreklámot kell folytatnia. Vagy dolgozni, vagy 

menedzselni, a kettő egyszerre nem megy. Divéky szerint a menedzseléshez másfajta 

összeköttetések, más minőségek tartoznak, mint amelyekkel egy művész rendelkezik. 

Amennyiben a menedzser mindehhez sok éve neves műkritikus, mint Roessler, járatos a 

műkereskedelemben, sajtóember, és képes magát a bécsi szentamentalitástól távol tartani, 

akkor jók az alapok. Divéky szerint előnyös számára, hogy Bécsben valaha ismert volt, 

most elkallódott, de újra felfedezett lesz. Az élete nem egészen hétköznapi, és biztosan 

nem nyárspolgári. Mennél amerikaibb a reklám, annál több romantikának van benne helye, 

és természetesen meg kell különböztetni, hogy hol, és hogyan kezdenek. Másképpen kell 

ezt Bécsben, mint Berlinben, és másképpen Párizsban, Londonban és Amerikában tenni, 

ahol egészen üzletszerűen kell majd eljárni. Előbb fel kell deríteniük, mi a legkelendőbb, 

és mi a legkevésbé kelendő. „Talán az ellenzékkel menni.“ Tájékozódni arról, hogy mi 

volna érdekes: talán egyes lapok, vagy mappák, milyen tartalommal, formaiak, irodalmiak, 

társadalmiak, filozófiaiak, fametszet, litó vagy karc? Speciális méretekkel imponáljanak, 

vagy miniatúra szerű apróságokkal? A tömegeket célozzák meg, vagy az ínyenceket? 

Divéky szerint a menedzser feladata az ezernyi kérdés megválaszolása, szoros 

együttműködésben a művésszel és a kereskedővel.  

 Úgy gondolja, a grafikus esetében nem csak a szabad grafikát kellene propagálni, 

hanem az illusztrációt is az eredeti grafika formájában, tehát a fát, a litót , és a karcot is,. 

Willy POGÁNY
456

 honfitársára hivatkozik, aki alig idősebb Divékynél. Párizsból Londonon 

át tette meg az útját, ma az ünnepelt művészek egyike New Yorkban, és annyi pénze van, 

mint a pejva. Divéky szerint Pogány dekoratív tervei Jul[ius] Hoffmannál a „Dekorative 

Vorbilder“ számára 1912–1913-ban még gyengék voltak, azidőben még ő is dolgozott 

                                            
456

 POGÁNY Willy, (1882-1956) könyvillusztrátor, Szegeden született POGÁNY Vilmos András néven.  

(Vö. https://bit.ly/2K0Lx5a - letöltve: 2019. január 14.) 

https://bit.ly/2K0Lx5a
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Hoffmannak.
457

 Akkortájt Pogány Edm[und] DULAC
458

 és Arth[ur] RACKHAM
459

 

illusztrátorokhoz igazodott, és angol kiadóknak (négyszínnyomásban) akvarellben Omar 

KHAYAM
460

 műveket, és Gullivert illusztrált. Divéky szerint meglepő karrier, és azért 

említi őt, mert egy bizonyos szellemi rokonságot érez vele, hiszen ő is magyar. Divéky 

szerint ő ugyanannyit, és van, amiben még többet tud, mint Pogány.  

 Divéky kiigazítja Roessler írását, szerinte a „különösen, ha művészeti értékek 

vannak benne“ mondata nem egészen pontos. Úgy kellene hangzania, hogy „sőt, ha 

művészi értékek vannak benne“. Szerinte jó reklámmal a legnagyobb szemetet is el lehet 

adni, a publikum azonban mégsem olyan rossz, mert megfelelő kiállítás esetén a jóra is 

fogékony. A „jó“ talán csak a menedzser számára előnyös, mert akkor meggyőződéssel, 

bizonyos tekintetben szuggesztíven kezdhet a reklámba. Azt, hogy milyen eszközökkel kell 

ehhez a reklámhoz dolgoznia, azt nem tudja, de minden esetre egy kiadónak és egy 

műkereskedőnek benne kellene lennie. Nekik [Divéky és Roessler] annyival könnyebb, 

hogy olyan sok anyag létezik már, hogy ezzel a kiadókat és a kereskedőket érdekeltté lehet 

tenni. A publikációkhoz, kezdetnek, is van elegendő [anyag]. A továbbiakat, ami az 

eladásra szánt anyag lesz, még el kell készítenie. Nem arról van szó, hogy a „régi árut“ 

dobják piacra, Divéky képesnek érzi magát arra, hogy a teljes kampány irányvonalához 

méretben, technikában, sőt részben még tartalmilag is alkalmazkodjék. Szerinte kevesen 

vannak, akik valóban tudnak litografálni. Mert, ha SLEVOGT
461

 a kövön „össze-vissza 

fing“, az zseniális, de nincs litografálva, mert litografálni nem azt jelenti, hogy valamit 

valahogyan papír helyett kőre rajzolni, hanem az anyagból minden finomságot kihozni, azt 

uralni és maradéktalanul kihasználni, és annak nemcsak egyetlen különleges oldalát, 

egyetlen tulajdonságát használni. Ugyanígy van ez a karcnál és a fametszetnél is. Ma kevés 

művész tud úgy litografálni, mint KRIEHUBER
462

 [tudott]. Sokáig az újjáéledéséről 

beszéltek, az eredmény semmi. Talán ez lehetne a kiindulópont, Divéky tud litografálni, az 

O[rell] F[üssli]-nek van nyomtatója. A 90×140 cm-es méretig lehet elmenni. Divéky 

szerint nem a középosztálynak faldíszt és példányszámot akarnak nyomtatni, hanem 

                                            
457

 HOFFMANN, Julius: ld. I.N. 149.231 jelzetű (Brüssel, 1913.január.10.) levél. 
458

 DULAC, Edmund (1882-1953) francia festő, grafikus, könyvillusztrátor.  

(Vö. https://bit.ly/2LLq4PT - letöltve: 2019. február 14.) 
459

 RACKHAM, Arthur (1867-1939) angol könyvillusztrátor. 

(Vö. https://bit.ly/2ylqT9m letöltve: 2019. február 14.) 
460

 KHAYAM, Omar: HAJJÁM, Omar (1048-1131) perzsa költő, matematikus, filozófus, csillagász.  

(Vö. https://bit.ly/2ZmKj9O; https://bit.ly/2YcmHYH - letöltve: 2019. február 14.) 
461

 SLEVOGT, Max (1868-1932) német festő, grafikus, illusztrátor.  

(Vö. https://bit.ly/2MnJ5aq - letöltve: 2019. február 14.) 
462

 KRIEHUBER, Friedrich (1800-1876) osztrák festő, litográfus.  

(Vö. https://bit.ly/3177mG5 - letöltve: 2019. február 14.) 

https://bit.ly/2LLq4PT
https://bit.ly/2ylqT9m
https://bit.ly/2ZmKj9O
https://bit.ly/2YcmHYH
https://bit.ly/2MnJ5aq
https://bit.ly/3177mG5
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megtalálni azt a 100-150 embert, akik ezt, mint teljesítményt és műalkotást értékelni 

tudják, és ezért akár 200 MK-át is kiadnak.  

 DE BRUYCKERre
463

 belga barátjára gondol, akinek két gyönyörű karcát láthatja 

majd Roessler Divékynél. De Bruyckert egy bizonyos összegű pénzhez akarta segíteni van 

Heerewege, a közös barát és jóakaró. De Br[uycker] készített egy mintegy 70×50 cm 

nagyságú lemezt. Van Heerewege előjegyzést indított, és egy hónapon belül hetvenöt lapot 

adott el. A kiadás ötven megmaradt példányát félretette későbbre. Az előjegyzési ár 125 

frcs, később 200 frcs. Az eredmény tehát kereken 10.000 frcs. Ha menedzser csinálta 

volna, és nem egy mecénás, De Br[uycker] 4.000 frcs-t kapott volna, így is jól megfizetett 

lett volna. A mai viszonyok száz százalékkal drágábbak, de ha Divékynek valaki egy 

munkáért 4.000 frcs-t fizet, nagyon elégedett. Úgy látja, ma is meg lehet tenni ilyesmit, ha 

nem is tizennégy nap alatt, de jól előkészítve belátható időn belül.  

 Hans MEID
464

 közepes méretű lemezenként (kb. 20×35) átlagosan 1.000 MK-t kap. 

Ez könnyedén kiszámítható Cassirer
465

 hirdetéseiből. Divéky tudja, hogy nem lehet 

folyamatosan előjegyzéseket és nagy fogásokat csinálni. Egyszer megtörténik, azután 

közepesen, vagy gyengén megy, majd egy év után valami ismét elereszthető. Nem 

illuzionista, de úgy hiszi, kellő kiállításban és jól előkészítve az első rohamból egész szép 

összeg kihozható, és azt követően folyamatosan továbbcsorog vagy csepereg. Nem szabad 

hagyni teljesen kialudni az eseményeket, egy idő után valami új specialitással kell 

megjelenni, akkor ugyanazzal az emberrel újra üzletet lehet kötni. Egy adott kis közösség 

megmarad majd, a „törzsvásárlók“, igazi műkedvelők, de akkorra már az üzlet úgyszólván 

megtörtént. A dolog már megérett Amerikára. Számára az út mindegy, csak nem akar 

tartósan nagyvárosban élni. Esetleg néhány hónap Berlin, London, New York, de dolgozni 

Betlisben.  

 Ehhez a következőkre van szükség: 1.) a művész (létezik), 2.) a menedzser (az is 

létezik), 3.) a kereskedő, aki akinek neve és súlya van, aki a reklámot önzetlenül adott 

százalékért finanszírozza. 

                                            
463

 DE BRUYCKER: ld. I.N. 149.271 jelzetű ([Uccle], [1914].június 30) levél. 
464

 MEID, Hans (1883-1957) német festő és grafikus, illusztrátor. A nyomtatott grafika területén az 

impresszionizmus legsikeresebb képviselője.  

 (Vö. https://bit.ly/2Gy3JkG - letöltve: 2018. november 20.) 
465

 Cassierer: Bruno & Paul CASSIRER, Kunst- und Verlagsanstalt (´Bruno & Paul CASSIRER, Művészeti- és 

Kiadó-Intézet`) 1898-ban Berlin alapította Paul CASSIRER (1871-1924) és unokaöccse Bruno CASSIRER 

(1872-1941), Paul feleségül vette Bruno Else (1873–1943) nevű húgát, így sógorok is voltak. 

(Vö. https://bit.ly/2SKSgD6 - letöltve: 2018. november 20.) 

https://bit.ly/2Gy3JkG
https://bit.ly/2SKSgD6
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 Divéky szerint két lehetőség létezik: kis példányszám műértőknek és gyűjtőknek jó 

[magas] áron, nagy példányszám a tömeg számára. Mindkettő együtt: egyrészt gyűjtői 

lapok, másrészt a név népszerűsítésére filléres árú kiadások. Divéky biztosítja afelől 

Roesslert, hogy nem kíván elébe vágni, csak leírja a gondolatatit, amit barátja elutasíthat, 

vagy részben elfogadhat, ahogyan kívánja. Talán elindít benne egy gondolatot.  

 Majd valami másról: hozzon magával Roessler fürdőruhát, a tó szépen melegszik. 

Az emberek teljesen fesztelenek, egész nap fürdőruhában rohangálnak. Betlis tíz házból 

áll, egy [négyzet-]kilométeren szétszórva. Szomszédot nem látnak, a forgalom úgyszólván 

nulla. Néha talán egy vagy nyolc pohár bort is ihat [majd] Roessler. Divéky úgy nyolc 

napot szeretne nyaralni, ha itt lesz majd Roessler, ezért kéri, jelezze neki időben a pontos 

időpontot, hogy üzletileg úgy tudja intézni. Divéky nem ír már Roesslernek, rövid hírt vár 

tőle, és családostul örül a viszontlátásnak.  

 

 113. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.289 

 Kelt [Betlis], [1928]. augusztus 24. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Reméli, hogy Roesslerék szerencsésen hazaérkeztek, nem hiányzik nekik túlságosan a 

betlisi levegő, és Roesslernének a motorcsónak. Ma itt járt nála ZUPPINGER,
466

 tetszett neki 

a kép, de túl sokat vásárolt az utóbbi időben, ha valami egész különlegessel találkozna, 

akkor azért rászánná magát. Mellesleg egy egészen kedves ember. Divéky kéri Roesslert, 

hogy Bécs és környékén vállalkozzék a fényképpel, mert minden esetre kár volna a 

darabonkénti 1.000 frankért. A portré fényképezés alatt áll, a Mürtschenstock
467

 rajza 

készen van, és készen áll a metszésre. Az emblémát is megrajzolta. Ezen a héten 

SCHMALÉkkel
468

 és ALTHEERékkel
469

 az Oepfelk.-ben voltak. Divékyné beszélt vele 

[kivel?] a betlisi ötletről, és ő nagyon lelkesedett, sok embert akar odatódítani. Szerinte 

azért is jó a dolog kilátása, mert egész Svájcban nincs hasonló, és gyakran érdeklődnek 

nála. FENNINGER úr
470

 is tud néhány embert. Igyekszik az esedékes néhány fametszetet a 

lehető leggyorsabban elkészíteni. (Mellesleg megköszönné Roesslernek, ha tudna számára 

valami illusztrációs munkát ajánlani.) Az elkövetkezendő hetek Divéky számára nagyon 
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 ZUPPINGER Ernst Theodor (1875–1948) svájci festő.  

(Vö. https://bit.ly/2Mr8SPf - letöltve: 2018. november 20.) 
467

 Mürtschenstock :2441 m magas hegy Svájcban, Glarus kantonban.  

(Vö. https://bit.ly/1MWY4kJ - letöltve: 2018. november 20.) 
468

 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
469

 ALTHEER: ld. I.N. 149.163 jelzetű (Betlis bei Weesen, [1923]. május 25.) levél. 
470

 FENNINGER úr kilétét nem sikerült kideríteni. 

https://bit.ly/2Mr8SPf
https://bit.ly/1MWY4kJ
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szigorúak lesznek, mivel erős késésben van a munkájával az eddigi tizenkét nap nyaralás 

következtében. Már előre örül, ha olyan helyzetbe kerül, hogy „nem kell a boltba mennie“. 

A jövőhét elején küldi a portré fotóját, és bővebben ír majd. „Üdvözlettel háztól házig 

Divéky.“ 

 

 114. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.290 

 Kelt [Betlis], 1928. szeptember 3. – 2 lap, 3. beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Mentegetőzik, hogy a Lindenhof fametszet még csak félig van kész, nem tudja még 

küldeni. Azzal indokolja, hogy elsőként ott kell helyt állnia, ahonnan „közvetlenül“ jön a 

pénz számára – ez a hely az O.F. [Orell Füssli]. Még ha kevesebb is ez, mint amit 

„közvetve” keres. „Hic áru - hic pénz”. A Lindenhofhoz hasonló fametszet elkészítése 

esetében - beleértve a tanulmányokat, a fára vitelt, és a metszést – 3 hétre van szüksége, 

amennyiben folyamatosan csinálhatja. Az ő metszési módja mellett, („à la 

Froschauer”
471

) minden egyes mozdulatnak ülnie kell, nem lehetnek véletlenek. Ha 

mindezért 500 frankot kérne, az túl sok volna, de a megélhetésének szükségletéhez még 

mindig alig volna megfizetve, amihez havi 1.200 frankot kell keresnie. (Ezért nem is tudja, 

hogy lehet-e valamit tenni Böhlerrel
472

?) Meglátása szerint csak oly módon lehet nagyobb 

méretű fametszetekkel valamit kezdeni, ha a nyomatokat adják el. Elképzelése szerint 100 

nyomat készíthető, darabonként 20 frankért adni a kereskedőnek, aki aztán 35–40 frankért 

adná tovább. Így az ő haszna is 2.000 frankra rúghatna. Kisebb méretű illusztrációk 

esetében ezt lényegesen jobbnak találja. (Egy Froschauer méretű
473

 dúcot jól lehet 150 

frankért készíteni.) Ha a kiadó megveszi azokat a dúcot, jól kereshet vele, mert készpénzért 

olcsóbban kaphatja meg, és annyi nyomatot készíthet, amennyit csak képes eladni. 

                                            
471

 FROSCHAUER, Christoph (~1490-1564) bajor származású nyomdász, 1515-ben ment Augburgból 

Zürichbe, Hans Rüegger nyomdájába. A mester halála után feleségül vette az özvegyet, így vitte tovább a 

nyomdát. Életében hozzávetőleg 700 művet adott ki, melyek közül a legismertebb talán a 1531-ben kiadott 

biblia-fordítás, a Zürcher Bibelübersetzug. 1546-ban kiadta HONTERUS János Rudimenta Cosmographica 

című, e korban Európa-szerte népszerű munkáját. Ezt a nyomdát tekintik a mai zürichi Orell Füssli nyomda 

ősének. 

(Vö. https://bit.ly/2OqeE6j; https://bit.ly/2JY8vtv; https://bit.ly/2Mnbwp1 - letöltve: 2018. szeptember 14.) 
472

 Böhler[stahl]: az 1870-ben Albert és Emil BÖHLER alapította öntöttacélgyárból fejlődött ki a mai, bécsi 

székhelyű voestalpine Edelstahl GmbH. A Böhler testvérek és utódaik már az I. világhárború kitörése előtt 

egy, az egész világot behálózó iparvállalatot hoztak létre. Pontos ismereteink nincsenek a jómódú család 

gyűjtési szokásairól, de feltételezhetően nekik szeretett volna eladni munkáiból Divéky. Az is lehet, hogy a 

család egyik tagjáról, Hans BÖHLER (1884-1961) festőről esik szó, akivel Arthur Roessler szoros 

kapcsolatot ápolt. (Vö. https://bit.ly/2ylj8Ai p. 10-14.  – letöltve: 2018. november 20.) 
473

 Nem lehet tudni, mekkorák voltak ezek a lapok. Az tudott, hogy a bőséges mennyiségű illusztrációval 

díszített Zürcher Bibelübersetzug fólió méretű volt - de nem tudjuk ennek a méretét. Egy fólió, azaz az ívrét 

mérete attól függ, mekkora annak az ívnek a nagysága, amelyből egyszeri hajtogatás útján képezik a fóliót, 

és ebben a korban  a kézzel merített papírívek mérete eltérő volt. 

https://bit.ly/2OqeE6j
https://bit.ly/2JY8vtv
https://bit.ly/2Mnbwp1
https://bit.ly/2ylj8Ai


CXLIX 

Megtudjuk, hogy WEIXELGÄRTNER
474

 a nála szokásos áron kapta Divéky Józseftől a 

dúcokat, de ha egy egész mappát rendelne, akkor dúconként 1.000 schillinget kellene a 

grafikusnak kapnia, hogy belátható időn belül el tudja készíteni. Leírja, hogy kitalált egy 

módszert, amivel az előmunkálatokat fel tudja gyorsítani: a módszerrel az eredetit oly 

módon tudja kidolgozni, hogy azt képes egyenesen a fára másolni. Mint írja, minderről 

azért ír Roesslernek, hogy éreztesse vele a kiadók iránti rajongását. Ismerteti jelenlegi 

anyagi helyzetét, miszerint ½ napra 600 frankot kap [az Orell Füsslitől], amiből 300 frank 

megy a régi tartozásokra és 200 az újakra, így 100 marad. 1.200 frankra van szüksége a két 

háztartás fenntartására, tehát a másik fél napon 1.100-at kell keresnie – ez megy, de 

görcsösen.  

 [A levél az I.N. 149.291 jelzeten folytatódik] 

Ez az oka annak, hogy nem tud olyan munkákat elvállalni, ami nem hoz azonnal pénzt, 

vagy az önreklám miatt csak kevés pénzt jelentene. Reméli, mindez megváltozik, ha 

egyszer “kint van”, ami akkor következik be, ha a jelenlegi helyzet félig-meddig 

megváltozik . Úgy véli, a helyzet javul, ha Rössler megkapja tőle a még hiányzó 

publikációs anyagot, illetve azok megjelennek. A három fametszet (Lindenhof, Roessler 

portréja és a „Tech.schnitt”) leadása után nem hagyja abba [a munkát], hanem folytatja, és 

várja Roessler publikációjának sikerét. Addig az O[rell] F[üssli]-nél kell helyt állnia. Ha 

egy u.n. „életre szóló állást” kívánna, megvolna. De nem akarja elkötelezni magát. A 

prospektus számára a felvételek megtörténtek, a fényképész ma elutazott, hamarosan 

megkapják a képeket. Az átépítés miatt beszéltek az építőmesterrel, Divéky József 

dolgozik a terveken, hogy árajánlatot készíttethessenek. A költségek 60%-át a 

Kantonnalbank hitelezi, a további 40% kezesség ellenében megkapható. Mindez nem megy 

gyorsan, a napnak csak 24 órája van. Kérdezi Roesslert, mikor küldi el neki a Gottfried 

KELLER
475

 történet szövegét? 

 Mégegyszer összefoglalja, miszerint a Lindenhofot remélhetőleg egy hét múlva 

tudja küldeni, a prospektus fejlécét szombat-vasárnap-hétfőn elkészíti, és Roessler portréja 

a hónap 20-ig megy. Gyorsabban alig történhet.  

 Van már haditerve a publikációkat illetően? – kérdezi búcsúzóul, és ígéretet tesz, 

hogy hamarosan nyomatokat és fényképeket küld Roesslernek. 

                                            
474

 WEIXELGÄRTNER nem bizonyítottan, de feltételezhetően azonos Arpad Weixlgärtner (1872-1961) osztrák 

művészettörténésszel, aki a levél keletkezésének időpontjában a bécsi Kunsthistorisches Museum kusztosza 

volt. (Vö. https://bit.ly/2MnABQP - letöltve: 2018. december 14.) 
475

 KELLER, Gottfried (1819-1890), svájci német író, költő.  

 (Vö. https://bit.ly/2OqnQr9 - letöltve: 2018. december 14.) 

https://bit.ly/2MnABQP
https://bit.ly/2OqnQr9


CL 

 115. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.203 

 Kelt [s. l.], 1928. szeptember 20. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Megtudjuk, hogy megismerkedett egy pénzzel rendelkező és üzleti alapon képeket vásárló 

berni közjegyzővel. Az illető úr amerikaiak részére szerzi be a kizárólag jó és drága 

műtárgyakat, un. galéria-darabokat. Felteszi Roesslernek a kérdét, hogy érdekli-e az üzlet, 

és volna-e a közjegyző számára kínálható tárgya? Divékynek pillanatnyilag semmi anyaga 

sincs. Kéri Roesslert, ha tudna valamiről, küldje el a fényképét, az ember Bécsbe is 

elutazna, de magántulajdonnak kell lennie a tárgynak – ez a hóbortja. A napokban ismét 

találkozik majd az úrral, utána tájékoztatja Roesslert. 

 Megemlíti, hogy „[…] a báró „valódi“ Rembrandtját két hónapja 12 ezerért 

ajánlották! A szélhámos tevékenységének véget kellene vetni.“
476

 

 Közli Roesslerrel, hogy „a Lindenhof holnapra készül el“,
477

 és felteszi a kérdést: 

„a további készülőben van?” 

 

 116. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.294 

 Kelt [Zürich], 1928. szeptember 23. – 1 lap, 4 beírt oldal, tinta 

 

Divéky reméli, hogy Roessler megkapta már a Zürichről készült fametszetet és a 

pergament. Mellékelve küldi Roessler portréjának nyomatát és egy kis pikáns litográfiát, 

amiről már írt is barátjának. A portrét kicsit retusálni kell, aztán küldi a dúcot is. 

Tájékoztatja Roesslert, hogy a gépben a lemezről nem tud nyomtatni, galvanót kell róla 

készíttetnie. Úgy érzi, jó portré, de Roessler a leghivatottabb ezt megítélni.  

Szándékában van újra metszeteket készíteni, de ezt, a Roesslernek már többször említett 

okból, nem tudja olyan gyorsan kivitelezni, mint szeretné. Egyenlőre három lapot tervez, a 

Zürich lap méretében. 1.) a Mürtschenstock,
478

 2.) mégegyszer a Großmünster,
479

 több 

építészet, egy másik oldalról. 3.) egy eléggé nagy önarckép.  

Úgy látja, az elkészült két lappal ismét „belejött” [a metszésbe], és a továbbiak jobbak 

lesznek. Feltétlenül elkészíti azokat, bár nem tudja, meddig tart majd. [Roesslert] 

rosszkedvű [lehet], hogy ennek a két lapnak az elkészítése olyan sokáig tartott.  

                                            
476

 Nem sikerült kiderítünk az említett történet szereplőinek kilétét. 
477

 A levél 1928-ban íródott, ismereteink szerint Divéky 1918-ban készített egy Lindenhof című fametszetet. 
478

 Mürtschenstock: ld. I.N. 149.289 jelzetű ([Betlis], [1928] augusztus 24.) levél. 
479

 Großmünster: Zürich egyik leghíresebb, a XIV. századból származó temploma. 

  (Vö. https://bit.ly/315gXx5 - letöltve 2018. február 14.) 

https://bit.ly/315gXx5
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 Az iskola át- és kiépítése sem a javasolt méretben történik, bár össze tudná szedni 

hozzá a pénzt, de szívesebben tenné lassabban és apránként, hogy ne terhelje magát újabb 

tartozással. Abból elege van.  

 A publikációkat illetően mindent Roesslerre kell bíznia, csak arra kéri, hogy 

értesítse, lesz-e valami, és mikor? Kéri, írja meg neki Roessler, hogy tetszett-e a két 

metszet, és üdvözletét küldi. 

 Utóirat: Talán felkeresi majd Roesslert Mittelholzer kisasszony, aki most Bécsben 

tanul (Graphische és Nemzeti Bank). Kéri, legyen segítségére, ha valamiféle ajánlásra, 

vagy bemutatásra volna szüksége. Mittelholzer kisasszony
480

  kívánságait nem ismeri, tehát 

nem mondhatja, hogy Roessler teljesíteni tudja azokat. Ígéri, hogy barátja a kisasszony 

személyében egy értékes emberrel ismerkedhet meg. „Előre is hálás köszönettel, az Őn 

Divékyje.” 

 

 117. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.291 

 Kelt [Zürich] Freitag abds. [1928?].[  ]. [  ], 

 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta, a Hotel Central Zürich levélpapírján 

 

Divéky tudatja, hogy kapcsolatba került DUVEEN-nel,
481

 de mások úgy 

gyanítják, hogy számára is túl magas az ár. Ennek ellenére azonnal 

megkérdezteti, talán ajánlatot kér tőle. (GUHL
482

 nem kérdés.)  

 Másról: Roessler diszkrécióját kéri, a tulajdonost csak neki 

árulja el, a genfi SILVESTRE
483

 úr tulajdonában lévő Rembrant anyja 

egy kis ideje hozzákerült. Bemutatják a „Klassiker der Kunstban,”
484

 

ír róla HOFSTEDE DE GROOT,
485

 a Burlington magazine-ban,
486

 stb. Úgy gondolja, Svájcban 

alig adható el. Az ára 135 ezer svájci frank, 10%-ot kereshetnének rajta, amin megosztoz-

                                            
480

 MITTELHOLZER kisasszony személyével kapcsolatban nem rendelkezünk forrásokkal. 
481

 DUVEEN, Joseph (1869-1939), angol műkereskedő. Különösen a festészetben, a régi mesterek területén 

számított kimagasló tudású szaktekintélynek. 

 (Vö. https://bit.ly/2SKmXbl – letöltve 2018. február 14.) 
482

 GUHL: ld. I.N. 149.312 jelzetű ([Betlis], 1927. október 19.) levélben. 
483

 SILVESTRE, Albert (1869-1954), svájci festőről lehet itt szó. 

  (Vö. https://bit.ly/2OokgxE - letöltve: 2018. február 14.) 
484

 ROSENBERG, Adolf, Klassiker der Kunst 2. Band - Rembrandt. Des Meisters Gemälde in 565 

Abbildungen. Stuttgart, Leipzig, DVA, 1906. 
485

 HOFSTEDE DE GROOT, Cornelis (1863-1930), németalföldi művészettörténész. 

 (Forrás: https://bit.ly/2Mra0Ct - letöltve: 2018. február 14.) 
486

 The Burlington magazine – 1903-ban alapított Londonban megjelenő művészeti tudományos szak-

folyóirat. (online: https://bit.ly/2CMO4fq - letöltve: 2018. február 14.) 

https://bit.ly/2SKmXbl
https://bit.ly/2OokgxE
https://bit.ly/2Mra0Ct
https://bit.ly/2CMO4fq
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nának. Azt latolgatja, nem volna-e érdekes ez STOCLET
487

 számára? Vannak kapcsolatai 

Párizsban COTYhoz.
488

 Kéri Roesslert, expressz válaszoljon, mivel csak kevés ideje van. A 

képet Zürichben, annál a banknál tartja, amelyik széfjében akkreditálva van ahhoz, hogy 

megmutathassa a képet. Mint Divéky írja, Roessler a kép irodalmát ismeri, a kép nyolc 

napja van itt és még senki sem látta, kereskedő kizárva. A levél végén derül ki, hogy egy 

Tizian kép ügyében került Duveennel kapcsolatba, és amiatt, mert a közjegyző 

pillanatnyilag távol van, de állítólag másnap ismét itt [Zürich] lesz. Ígéri Roesslernek, 

hogy amint közelebbi információkhoz jut, azonnal értesíti. A továbbiakról holnap, szalad a 

pályaudvarra feladni a levelet, és kéri, hogy Roessler az Orell Füssli címére expressz írjon. 

 

 118. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.292 

 Kelt [Betlis], 1928. október 17. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Közli Roesslerrel, hogy a Zürich fametszet elkészült, és már el is adta, az O[rell] F[üssli] 

újévi lapnak megvásárolta. Roessler portréja apróságok híján kész és jó. A pergamen 

gyerekportré jó, de nem nagyon hasonlít. Most küldi a Zürich fametszetet és néhány nap 

múlva mennek a portrék is. Mégegyszer megcsinálja a Großmünstert
489

, de most egy másik 

oldalról, úgyhogy Weixelg[ärtner] a másodikat is megveheti, ha az első tetszik neki. 

Jelenleg minden stagnál, mert nincs pénze, így mindent az O[rell] F[üssli]-nek kell 

csinálnia. Az átépítés sokba kerül, és nem megy gyorsan. Úgy tűnik, a képkereskedelem 

sem megy pillanatnyilag. A POUSSIN
490

 nem egy Poussin - kéri Roesslert, ne fáradozzon 

vele. A Rembrandt az [eredeti], de itt [Svájc] eladhatatlan. Érdeklődik, hogy Roessler 

megkapta-e az expressz levelét, ugyanis nem válaszolt rá, miközben ez Divékynek sürgős 

volna. Egy eladásra felkínált képről van szó, ami GUHLnak
491

 túl drága, Roessler nem 

válaszolt, így Divéky visszalépett az üzlettől. Jelzi, hogy van egy eladásra felkínált 

magángyűjtemény, van benne többek között egy Murillo, Poussin, stb. Kérdezi, hogy 

érdekli-e Roesslert? Kéri, hogy feltétlenül válaszoljon Roessler, akkor a grafikus majd 

utána jár.  

                                            
487

 STOCLET, Adolphe (1871-1949), belga mérnök, bankár, műpártoló.  

 (Vö. https://bit.ly/2ynmQck - letöltve: 2018. február 14.; FREYTAG, Anette, Das Palais Stoclet in Brüssel 

vom Garten aus betrachtet. In: ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalcomitees, Bd. 64 (2017), p. 221-234.) 
488

 COTY, François (1874-1934), francia parfümőr, nagyiparos, lapkiadó. 

 (Forrás: https://bit.ly/317drlT letöltve: 2018. február 14.) 
489

 Großmünster: ld. I.N. 149.294 jelzetű ([Zürich] 1928. szeptember 23.) levél. 
490

 POUSSIN, Nicolas (1594-1665), francia festő. 
491

 GUHL: ld. I.N. 149.312 jelzetű ([Betlis], 1927. október 19.) levél. 

https://bit.ly/2ynmQck
https://bit.ly/317drlT
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 De mindez Divéky számára kevésbé érdekes, mint a publikációk. Megtudjuk, hogy 

a kis művészi lapocskákról litográfiai nyomatokat csináltatott és küld egyet Roessler 

portréjával. Megemlíti, hogy Roessler talán meg tudná nyerni azt az angol kiadót, aki 

HAMMER
492

 mezzotinto lapjait kiadta. Ismét visszatér arra, hogy fizetett megbízás nélkül 

nem tudja otthagyni az O[rell] F[üssli]-t, egyéb megbízás hiányában továbbra is ott kell fél 

napban dolgoznia. Ezért halad olyan lassan a fametszetekkel, a Zürich lapot is még 

„melegen” kellett odaadnia, mert pénzre volt szüksége.  

 Úgy gondolja, Roessler menedzserként közbeavatkozhatna, bár hogy milyen 

módon, azt nem tudja. Talán publikációk segítségével és kapcsolatteremtéssel a kiadókhoz. 

Szerinte Németországban egy egész sor kiadó van, akik „gáláns” dolgokat adnak ki, és 

LÁNYI
493

 biztos tudna hozzá egy listát adni. Véleménye szerint „az emberek” főként 

Berlinben vannak, és utat talál majd hozzájuk Roessler, aki ha kritikusként ajánlaná a 

művészt, másként hangzana, mintha ő ajánlkozna. Szívesen készítene próbaképeket 

kockázatra - bárcsak valaki ráharapna! - írja. „Na és az angol. Originál vagy litó” - kérdezi. 

Elköszönésül kéri Roesslert, írja meg neki a reggeli kávéja mellett egy levelezőlapon, hogy 

érdekli-e a magángyűjtemény? 

 

 119. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.302 

 Kelt [?] [1929?].[?].[?] – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky kéréssel fordul Roesslerhez: írjon neki egy levelet a betlisi iskola ötletéről, a 

folyamatban lévő publikációkról, és a hasonló terveiről. Mindezt GUHLnak
494

 szeretné 

megmutatni, mert pénzre volna szüksége, és Guhltól reméli ezt. Guhl képzelgésnek tartja 

az iskola-projektet, nem ért ehhez, és nem érti, hogy „időt nyerni = mindent nyerni. Egy 

ember ilyen kötélidegekkel azt sem érti, hogy valaki más másmilyen lehet”.  

 Divéky már két hónapja alig teljesítőképes, az idegei tönkre vannak. Túlhajtotta 

magát, és hozzá még azok a disznóságok, amelyekkel nem tudott megbirkózni. Bízik 

abban, hogy Guhl rendezi majd az ügyeket, hiszen nem sok, csak 2–3.000 frcs, de szívesen 

erősítené [a kért dokumentumokkal] a bizalmát. Arra kéri Roesslert, hogy valamiféle 

„hivatalos” papíron, talán a Werkbundén, vagy hasonlón írjon. Közben mozgósította DE 

                                            
492

 HAMMER, Viktor: Exhibition of works by the Austrian painter Viktor Hammer, Florence. [At the Austrian 

Legation, 18 Belgrave Square.], [London], [k.n.], [1925]. 
493

 LÁNYI: ld. I.N. 149.281 jelzetű (Purkersdorf, [1917?]. szeptember 2.) levél. 
494

 GUHL: ld. I.N. 149.312 jelzetű ([Betlis], 1927. október 19.) levél. 



CLIV 

PRATERT
495

 (sic!), és a Kunstgewerbedirektor (´iparművészeti igazgató`) ALTHERRT
496

 

(sic!) is felkérte valami „ilyesmi” kiállítására, hogy bemutathassa Guhlnak. Úgy érzi, amint 

enyhül kissé a helyzet, ismét képes lesz majd dolgozni. Hálás volna, ha Roessler tudna 

neki egy kis megbízást [szerezni]. A ROSENBAUMmal
497

 tevezett, és Roesslernek már 

elmondott dolog csak február vége felé érik be, tehát még úgy kell tennie, mintha az nem 

létezne.  

 Kérdezi Roesslert, hogy G. BELLINI
498

 képe az ő kezében van-e? „Akkor is, ha azt a 

még híresebb, keresettebb festette?”
 499

 Az ára iránt érdeklődik, és, hogy nem tudná-e 

Roessler azt közvetlenül Guhlnak felajánlani? Divéky csak utána ugrasztaná rá 

DUVEENt.
500

 Divéky terve: Roessler felkínálja Guhlnak, és Divéky értesíti Duveent, hogy 

[a kép] Guhlé. Vagy dönt akkor Guhl Duveen miatt, vagy Duveen Guhl miatt, mint 

konkurencia, aztán megvásárolja Roesslertől. Duveennel közölhető volna, hogy G[uhl] DR. 

STÖRI
501

 pénzes embere, így talán extra ráharap, hogy [a kép] ne kerühessen a 

kereskedelembe.  

 Divéky kéri Roesslert, hogy gondolja ezt át, és írja meg mielőbb az iskoláról a 

„hivatalos” levelet.  

 

 120. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.293 

 Kelt [Betlis], 1928. november 2. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky kifejezi afölötti örömét, hogy Roesslernek tetszettek a rajzok. Változtatásokat nem, 

csak technikai javításokat végzett rajtuk, néhány helyen mélyebbre vágta. Talált két fejet, 

amelyeket szívesen megmetszene, természetesen nem megbízásból, pusztán örömből. 

Szeretne készíteni egy önarcképet is, meg még sok mást, de mikor? Nincs ideje, mert az 

idő pénz. Pénzt kell keresnie, bár volna egy egész éves fametszet-programja. A 

fametszeteket nem a pénzkeresés miatt készíti, hanem [belső] „muszájból”. Ezzel 

kapcsolatban nem gondol az értékesíthetőségre, a honoráriumra, egyebekre. Számára ez a 

művészi munka alapfeltétele, ameddig dolgozik rajta. Amint aztán kész, kihúnyt iránta az 

                                            
495

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
496

 ALTHEER: ld. I.N. 149.163 jelzetű (Betlis bei Weesen, [1923]. május 25.) levél. 
497

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
498

 BELLINI, Gentile (1429 –1507) olasz festő, szobrász és éremművész.  

 (Vö. https://bit.ly/2LKDjjF - letöltve: 2019. április 14.) 
499

 BELLINI, Giovanni (Giambelino), (1426/1433-1516) velencei festő.  

 (Vö. https://bit.ly/32RyPgB - letöltve: 2019. április 14.) 
500

 DUVEEN: ld. I.N. 149.291 jelzetű, dátum nélküli levél.  
501

 Dr. Störi Kunstsalon Zürich – a művészeti szalonról pontosabb információkhoz nem jutottunk.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1429
https://hu.wikipedia.org/wiki/1507
https://bit.ly/2LKDjjF
https://hu.wikipedia.org/wiki/1426
https://hu.wikipedia.org/wiki/1433
https://hu.wikipedia.org/wiki/1516
https://bit.ly/32RyPgB
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érdeklődése, akkor a fadúc eladható áruvá válik. Ezt előre kell bocsátania, mert efajta 

dolgokról szeretne beszélni. Itt [Svácban] semmit nem lehet tenni, de nem lehetne-e őt 

Németországban menedzselni? Példaként írja le, hogy Zürich városa ajándékoz a 

vendégeinek egy mappát. Jelenleg közepes litókkal CONRADINtól,
502

 ami hamarosan 

készen lesz. Divéky egy fametszetes mappát indítványozott. Úgy érzi, valószínűleg 

elbukik, mert külföldi, és valamilyen kacatot csinálnak ehelyett majd. Németországban sok 

nagy és gazdag város van, akik ugyanezt megengedhetnék maguknak. A városok, és az 

élmények különbözősége következtében elég nagy változatosság volna benne, és 

technikailag is variálható lenne: fekete-fehér, kétszínű, egészében színes, kézzel színezett, 

stb. Ha Köln, Drezda, Nürnberg, vagy más város készíttetne magának egy ilyen mappát, 

hat lappal, ajándékozásra, ez talán 5.000 MK-ba kerülne. A mappát műkereskedőknek, 

idegenforgalmi irodáknak, egyebeknek eladásra is odaadhatnák, így a költségeik egy része 

is megtérülne, és az idegenek számára jó emléktárgyat nyújthatna. Fordítva is megfogható 

volna a dolog: keresni egy műkereskedőt, mondjuk ARNOLDot,
503

 aki megkísérli [ezt], és a 

fenti célra rásózza a városra. Azáltal, hogy a műkéreskedőnél is megvásárolható lenne, a 

város ajándékának összege nem csökkenne. És ha a város a kereskedőtől kétszáz mappát 

(akár nagyon olcsón is) átvesz, akkor már számításánál van, hiszen az eredeti [mappa] 

számára ingyen van, és minden további eladott lap tiszta nyereség.  

 Talán ez a kiadó a példa kedvéért WEIXELGÄRTNER
504

 volna, aki elsőként kísérelné 

meg a mappát „ajándékcikként“ rásózni Bécs városára. Bécs igyekszik kongresszusokat 

vonzani magához, megengedhet magának hatszáz mappáért 6.000 schillinget, így egy 

darab 12 schillingbe kerülne, és a vendégeknek ajándékozhatná. Weixelg[gärtner] ezt más 

helyen is megcsinálhatná, akár Budapesten. „Én a magam honfitársa vagyok, és két légy 

volna jedno csapással“. De akár Halm und Goldm[ann]
505

 is elkészíthetné, de lehetne 

LÁNYI,
506

 lehetne Arthur Roessler.  

 Ha egy hónapra szabadságolná magát az O[rell] F[üssli]-től, elkészíthető volna. 

Bécsben és Budapesten tanulmányokat kellene készítenie. A kivitelezési idő három 

hónapot igényelne. „Eredmény: 12.000 Sch = 9.000 frcs = nincs tartozás + van anyag 
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 CONRADIN, Christian (1875-1917) svájci tájképfestő, grafikus és litográfus.  

 (Vö. https://bit.ly/2YpXGET - letöltve: 2019. január 20.) 
503

 ARNOLD alatt feltételezhetően a már korábban (I.N.149.180 jelzetű levél, kelt Uccle, 1913.május 5.) 

említett Arnold & Gurlitt kereskedést érti, amiről nincs közelebbi ismeretünk. 
504

 WEIXELGÄRTNER: ld. I.N. 149.290 jelzetű ([Betlis], 1928.szeptember 3.) levél. 
505

 Halm und Goldmann: bécsi antikvár-kereskedés és kiadó, erősen képzőművészeti profillal. Vö. HUPFER 

Georg, Zur Geschichte des antiquarischen Buchhandels in Wien. Diplomarbeit. Wien, Universität Wien, 

2003, p. 101-104. 
506

 LÁNYI: ld. az I.N. 149.281 jelzetű (Purkersdorf, [1917?]. szeptember 2.) levél. 

https://bit.ly/2YpXGET
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további hasonló lépésekhez Németországban + anyag publikációhoz, egyebek. Végül: = 

Betlis = szabadság = szabad művészi alkotási lehetőség.“  

 Felajánlja Roesslernek, hogy amennyiben a vállakozáshoz politikai támogatásra 

volna szüksége, ő ismer valakit, aki minden mérvadó személlyel jóban van, bár Roessler 

úgyis benne van a művészeti tanácsban. Zürich egy kisváros, és ha az megteheti, miért ne 

engedhetné meg magának Bécs és Budapest? Kéri Roesslert, hogy gondolja át ezt a tervet, 

véleménye szerint Bécset és Budapestet együtt kellene kezelni, aztán jöhetne Köln, 

Drezda, Berlin, Hamburg, és ezzel egész évre volna munkája. Az eredmény: menedzselve 

volna, és „Amerikára kész“. Így a betlisi iskolához szükséges pénz elegánsan bejönne, 

nem szólva arról, hogy a világnak még sok más városa létezik, akik egyszer 

megengedhetnék maguknak, hogy egy ilyet [mappa] csináltassanak maguknak, anélkül, 

hogy a dolog elcsépeltté és unalmassá válna. Aztán elindulhatnának az első lapokkal 

kapcsolatokat keresni.  

 Végül kéri Roesslert, hogy egy levelezőlapon röviden és tömören közölje vele a 

véleményét, és azt, hogy a publikációkkal összefüggésben meg tudja-e és akarja-e azt [?] 

tenni, „mert tudni tudja. […] Az Ön Divékyje.“ 

 

 121. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.295 

 Kelt [Betlis], 1928. november 11. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy a fákat [fametszeteket?] illető kritikája nagyon felemelő 

számára, mint azt már írta is. Roessler dúcát elküldi ma ajánlva, a nyomtatáshoz galvanót 

kell csináltatnia, mert a fa egyrészt egyenetlen, másrészt valószínűleg elrepedne a gépben.  

 „És most újra és újra az az átkos régi dolog a torokról és az elégről.” A terveiről: 

egy vonalat sem húzott még, mert nincs rá ideje. Rengeteg munkája van, és meg kell 

csinálnia, mert kell neki a pénz. Így a munkát sem válogathatja meg, és ahhoz sem jut, 

hogy azt egyszer megszakítsa annak érdekében, hogy fát metsszen. Körbe-körbe forog, és 

nem szabadul, csak két lehetőséget lát. Elsőként: azonnal és alapvetően segítene neki egy-

két nagyobb megbízás az utolsó levelében
507

 leírtak szerint. Nem lehetne-e a 

Staatsdruckerei ([Osztrák] ´Állami Nyomda`) érdeklődését felkelteni eziránt? A nyomda 

aztán felajánlhatja azt Bécs városának a jelzett célra. Talán egy nagyobb mappát is 

készíthetnének a nyomdával, templomokat és kolostorokat színes fametszetekkel. [(Itt 
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 Levél: ld.: IN 149293 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 
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Lang, Deutsche Dome
508

 (´Német dómok`) és KASIMIR, Schlösser und Burgen
509

 

(´Kastélyok és várak`) mintáját követhetnék)]. vagy az „österr[eichische] Städte Bilder”
510

 

(´Osztrák városképek`) [lehetne a minta]. Ezek tárgyukban is érdekes témák volnának. Már 

százszor megcsinálták, de Divéky másképpen tenné, és fametszetben. Divéky kéri 

Roesslert, ha ideje engedi, akkor adjon neki tanácsot, hogy melyik kiadó jöhetne 

számításba effajta dolog megjelentetéséhez? Ha egy ilyen nagyobb méretű megbízása 

lenne, meglehet a pénze is ahhoz, hogy félig-meddig függetlenné tegye magát a művészi 

tevékenység számára. Pillanatnyilag ezen az úton lehet Divékynek segíteni.  

 A második út hosszabb. Az az állandó kapcsolat volna egy kiadóval, 

könyvmegbízások és hasonló dolgok. Művészeti munka, amit elkészültével megfizetnek, 

tehát nem volna benne az a kockázat, hogy a „nyakán marad”.  

 Roessler véleményét kéri, hogy lehetne-e esetleg valamiféle WEIXELGÄRTNER
511

 – 

Orell Füssli együttműködésre gondolni? Roessler arról beszélt neki, hogy 

„Weix[elgärtner]-nek szuggerál” egy Svájc-mappát. Divéky számára ez volna a 

legideálisabb kezdet, mert azt nagyobb útiköltség nélkül tudná kivitelezni. Ha jól sikerülne, 

amiben Divéky nem kételkedik, akkor megkaphatná a megbízást Bécs-, Ausztria- vagy a 

Duna-témában.  

 Két ilyen megbízás számára teljesen elegendő volna ahhoz, hogy anyagilag 

helyrehozza és függetlenné tegye. Megszabadulhatna a régi tartozásaitól, aminek 

következtében valamennyire ki tudná vonni magát a „boltból”, mert az átkozott törlesztés 

nélkül jelentősen kevesebbet kellene keresnie. Így fél napra csökkenthetné [a munkaidejét] 

az O[rell] F[üssli]-nél, és rövid időn belül lehetősége volna teljesen visszavonulni, azaz 

nem feladni, de otthon dolgozni egy garantált havi minimáljövedelemmel. Ezzel a betlisi 

iskola megvalósíthatóságának a lehetősége megfogható közelségbe kerülhetne. Csupa szép 

dolog, ami az anyagiak hiánya miatt jelenleg nem megvalósítható.  

 Még egy apró ötlete van: nem lehetne-e a St. Georg – Der Gekreuzigte –  

St. Christoph (´Szent György – A keresztre feszített – Szent Kristóf``) triptichont a 
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 Feltételezhetően PINDER, Wilhelm, Deutsche Dome des Mittelalters. Düsseldorf [u.a.], Langewiesche, 

1910, XVI, 96, X S. műre céloz Divéky.  

 (A bibl. adatok forrása: https://bit.ly/2Zhi0tf - letöltve: 2019. január 20.) 
509

 Schlösser und Burgen: nem sikerült egyértelműen azonosítani a művet. 
510

 Österr[eichische] Städte Bilder: csaknem biztosra vehető, hogy az említett mű azonos a következő művel: 

Städtebilder aus Österreich K. K. Österr. Staatsbahnen, Wien, (Druck Otto Maass' Söhne), (1914), 156 S.  

 (A bibl. adatok forrása: https://bit.ly/2Zg9pHl - letöltve: 2019. január 20.) 
511

 WEIXELGÄRTNER: ld. I.N. 149.290 jelzetű ([Betlis], 1928.09.03.) levél. 

https://bit.ly/2Zhi0tf
https://bit.ly/2Zg9pHl
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Gesell[schaft] für christliche Kunstnak
512

 (´A keresztény művészet társasága`) 

Münchenben eladni? Ha Roessler ezt lehetségesnek tartaná, akkor Divéky próbaként 

készítene egy [fa-]metszetet. Itt már megvolna a vázlat, csak a metszet volna a kockázat. 

Divéky arra kéri Roesslert, hogy gondolja meg az ötleteit és javaslatait, amelyeket ő 

megvalósíthatónak tart, és írja meg neki, mit gondol róluk? 

 Annak érdekében, hogy ne kelljen a hosszú levelet végigolvasni, összefoglalja a 

leírtakat:  

 1.) Svájc-mappa: Weixelg[ärtner], esetleg Orell-Füsslivel.  

 2.) Bécs-mappa: Bécs városának ajándékozás céljára. Weixelg[ärtner], vagy 

Staatsdruckerei, mint kiadó és kezdeményező.  

 3.) Osztrák városképek. Osztrák templomok és kolostorok. Weixelg[ärtner], vagy 

Staatsdruckerei.  

 4.) A Duna.  

 5.) Triptichon St. Georg – Christ[us] – St. Christoph. Gesellsch[aft] f. christ. Kunst 

M[ün]chen.  

 6.) Más városok ajándékozási célra, pl. Köln (Abels?
513

), Drezda (Arnold?), 

Budapest (Weixelg[ärtner]?), Hamburg?  

 7.) Német városok?  

 8.) Fametszetes naptár Halm & Goldmann számára.  

 Egyenlőre csak egy első megbízásról, egy mappáról van szó, amire talán tovább 

lehet majd építeni. De kellene egy megbízásnak lennie, mert Divéky a költségeket ( utazás, 

fa, idő) legfeljebb egy próbalap erejéig tudja kockáztatni, ha a Zürich lap nem volna 

elegendő. Egy egész mappáért nem, mert várnia kellene még az eladására és az 

elszámolásra is. Erre talán három év múlva képes lesz, de ma nem. „Kérem tehát, 

reszkírozzon egy óra gondolkodást és egy levelezőlapot!” – köszön el barátjától.  
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 Deutsche Gesellschaft für christliche Kunt (DG): 1893-ban alapították, mint országos, közhasznú és 

független kultúrintézményt. Azóta szolgálja a kortárs művészetet, és fórumot nyújt a vallás és a művészet 

közötti dialógusnak. (Forrás: https://bit.ly/2Ke74Gv - letöltve: 2019. január 21.)  
513

 Abels: Kunstsalon Hermann Abels Galerie in Köln – Hermann Abels galériája Kölnben. 

(Vö. https://bit.ly/32XnNWY – letöltve. 2019. május 14.) 

https://bit.ly/2Ke74Gv
https://bit.ly/32XnNWY
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 122. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.296 

 Kelt Zürich, 1928. november 17. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky írt annak idején Roesslernek egy közjegyzőről, és egy DUVEENhez
514

 vezető 

kieszelt útról. Ebből természetesen semmi sem lett, mert a közjegyző egy bennszülött, az út 

egy kitaláció volt. És mit tesz Isten, megismerkedett egy emberrel, akinek Duveen sógora a 

személyes barátja. A sógor Duveen munkatársa, és nyolc nappal ezelőtt Amerikába utazott 

vele.  

 Ezért kérdezi Roesslert, és azonnali expressz választ vár: eladó-e még a 

POMPONIO?
515

 Divéky ismerőse ír vagy sürgönyöz Duveennek, hogy akarja-e? Volna-e 

kizárólag személyesen Duveen számára egy fénykép, vagy adat arról, hogy hol található a 

képről ábrázolás, és másolatok az eredetiségének igazolásáról?  

 Divéky ismerőse, akiről majd még bővebben kell írnia, 5%-ot kér, amit rá kellene 

tenni az árra, mivel Roessler Divékynek a saját részesedéséből ígért. Ha nyolc nappal 

korábban értesült volna [az ismerős] a dologról, Duveennel Bécsbe jött volna.  

 Ennek az embernek semmifajta kapcsolata sincs Németországban és Ausztriában, 

de jó kapcsolatai vannak Belgiumban, Angliában és Franciaországban. Roesslernek jó 

kapcsolatai vannak Németországban és Bécsben. Divéky ötlete, hogy építsenek ki 

Zürichen keresztül egy nyugat-keleti csatornát, ami Duveennél végződik. Divéky arra kéri 

Roesslert, hogyha olyan első rangú dolgokról értesül, amelyek nincsenek a 

kereskedelemben, amit Roessler jobban tud, mint Divéky, értesítse őt, és ő majd továbbítja 

[Duveenhez]. Ő [Duveen] keres: 1.) egy történelmi gobelint egy múzeum számára, de 

Angliában is van eziránti érdeklődője. Fénykép, ár, eredet (diszkréció garantálva, 

kereskedő kizárva, közvetlen kapcsolat). 2.) francia vagy angol portrékat, XVIII. századból 

(női-, gyerek-ábrázolások). 3.) VERMEER VAN DELFT. Csak minőségit. 4.) PERRONNOT (egy 

Divéky számára ismeretlen francia művész, XVIII. század).  

 Eladna: 1.) MURILLO Madonna, kb. két méter magas, 4.000 font. Egy sevillai 

kolostorból származik, a Christys-nél (sic!) a háború előtt privát vásárolták, és a vevő az 

1912-es árverési árán (4.000 font) adná el. Galériás darab. 2.) Van DYCK, Rubens portréja 

az első feleségével. A további részletekről később.  

                                            
514

 DUVEEN: ld. I.N. 149.302 jelzetű, dátum nélküli levél. 
515

 POMPONIO: csak találgatni lehetne, hogy a számos Pomponio nevű festő közül kiről van szó? 
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 Kerestetik továbbá: 1.) régi ékszer nagy drágakővel. Különösen smaragd, rubin, 

zafir, valamint nagyszemű gyöngy. Tehát olyan dolgok, amelyek amúgy nehezen 

eladhatóak, mert manapság nem viselnek szolitert. Ha minden megvan, az érdeklődő 

Bécsbe utazik, csak közvetlenül a tulajdonossal tárgyal, készpénzben és diszkréten fizet. 

3.) régi kínai jade és lakk dolgok.  

 Divéky szerint mindezt nem kell erőltetni, hanem egy állandó nyugat-kelet, kelet-

nyugat kapcsolatban gondolkodni. Valami úgy jöhet leginkább létre, ha kölcsönösen 

információt cserélnek. Kéri Roesslert, hogy írjon azonnal a POMPONIO
516

 ügyében, mert 

Duveen most nincs személyesen jelen, ez sürgős, az idő múlik. „Különben emlékeztetem az 

utolsó levelemre” zárja sorait Divéky. 

 

 123. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.297 

 Kelt Zürich, 1928. november 23. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta  

 

Divéky kérdezi Roesslert, hogy miért nem ad választ a kérdéseire, különösen a 

POMPONIO
517

 érdekelné. Talán eladta már azt Roessler? Az előző levelében felsoroltakon 

túl XIV-XV. századi, nem vallási tartalmú olaszok iránt van érdeklődés. Továbbá első 

rangú szabadkézi rajzokat keresnek, de nem a kereskedelemből. Tehát a Pomponio sürgős 

volna, DUVEEN
518

 miatt.  

 „Különben mi történik? Hogy állnak a publikációk? Mit gondol a mappa-

ötletekről.” Divéky nem tud most mást közölni, ő szeretne valamit hallani vagy olvasni 

Roesslerről. Tehát kér egy „Pomponio levelezőlapot.”  

 Utóirat:  

 1.) Paris BORDONE,
519

 kb. 65×76, Szent Család, nagyon szép (legalábbis a fotó 

szerint, 21 mille), magántulajdonból. Érdekelné-e ez Roesslert?  

 2.) Napóleon kedvelőnek: nagy kép, WILLETTE
520

 festette. [A képnek] érdekes 

története van, ami Willette Steinlen [Theophile-Alexander], és mások törzskocsmájában 

esett meg. A kocsmárosné Willette-től cégtáblát szeretett volna, és mivel [a kocsmárosnét] 

Madame Lempereur-nek hívták, Willette megfestette a „L´empereur”-t (´császár`) lovon 

ülve, minden kellékével. A ló különböző zászlókat tapos szét, közötte az angolt is, így a 
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 POMPONIO: ld. I.N. 149.296 jelzetű (Zürich, 1928. november 17.) levél. 
517

 POMPONIO: ld. I.N. 149.296 jelzetű (Zürich, 1928. november 17.) levél. 
518

 DUVEEN: ld. I.N. 149.291 jelzetű, dátum nélküli levelet. 
519

 BORDONE, Paris (1500-1570) itáliai festő. (Vö. https://bit.ly/2Mij2l7 - letöltve: 2019. április 12.) 
520

 WILLETTE, Adolphe-Lèon (1857-1926) francia illusztrátor, karikaturista, festő. 

 (Vö. https://bit.ly/32WOD1t - letöltve: 2019. április 12.) 

https://bit.ly/2Mij2l7
https://bit.ly/32WOD1t
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háború idején el kellett távolítani azt, és egy amatőr vette meg tőle. Így került aztán 

Willette ügyvédéhez, aki most el akarja adni. Érdekes lehetne ez talán már keletkezésének 

anekdotikus története miatt is. Publikálni kellene valahol a képet, mondjuk a Kunst und 

Künstlerben,
521

 ahol közölhető volna egy helyes, érdekes leírás is. Talán érdeklődőkre 

lelnének ezen az úton. Divéky egyik barátja is tudna talán valamit írni róla egy amerikai 

folyóiratban. A kép nem kerül a kereskedelembe, márcsak azért sem, mert drága, 1.000 

fontért vásárolták. Willette ügyvédének számos szabadkézi rajza van, részben ajánlással.  

 Mennél tovább gondolkozik ezen a megoldási lehetőségen, annál kevesebb akadályt 

lát benne. [Az adás-vételt tekintve] fontos: csak magánkézből, csak magánkézbe vagy 

múzeumok számára, vagy egészen nagy kereskedőnek. Amennyiben Divékynek, mint 

közreműködőnek, csak kevés komolyan vehető, számára ismerős személy kerül szóba, 

akkor garanciát lát arra, hogy magántulajdonról van szó, ami kereskedők számára 

hozzáférhetetlen. Ez egy komoly közvetítőhely, egy közvetítő központ. Egy közvetítőn 

keresztül kapcsolata van Duveenhez. Kapcsolata van Belgiummal, részben Angliával. 

Valaki másnak kapcsolatai vannak Párizsban és Olaszországban, részben Németországban. 

Roesslernek Bécsben, Ausztriában, Németországban. A províziót úgy kellene 

megállapítani, hogy mindig hárman vannak: az eladó, Divéky, és a vevő. Sosem több, 

semmi lánc. Mindeközben Divéky kevesebbel is beéri, mint a másik két közvetítő, mert ő 

csak a hírvivő.  

 Kéri Roesslert, hogy legalább olykor-olykor, egy levelezőlapon válaszoljon neki. 

Pomponio! Az ismerőse tegnap megkapta Duveen jelenlegi amerikai címét, szerinte 

kívánatos volna élni azzal az alkalommal, hogy, ott [Amerika] van. „Szívélyesen az Ön 

Divékyje.” 

 

 124. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.299 

 Kelt [Zürich], [1928]. december 8. 

 1 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Divéky köszöni Roessler részletes levelét, bár számára az azt bizonyítja, hogy neki volt 

igaza. Nem írt Roesslernek száz levelet, hogy kínozza, és sosem arra gondolt, hogy 

Roessler csak neki dolgozzon. Ő közölte barátjával, hogy mit szeretne és tudna is csinálni, 

aztán a különböző ötleteket tovább lehet vinni a cél eléréséhez.  
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 Kunst und Künstler: ld. N.I. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3.) levél. 
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 Roessler is nagyon jól tudja, hogy az alkalmazott grafika „szar“. A művészet a pénz 

miatt nem tudja azt tenni, amit tennie kellene, hanem azt, amire kényszerül. Divéky magát 

rossz reklámgrafikusnak tartja, aki azt csak a pénz miatt csinálja, és a reklámművészet 

perverzségéről már a kezdetektől meg van győződve. Szerinte a másik „baromság“, az a 

„Kunst fürs Volk“ – a tömegművészet. A művészet szent dolog, inkább kereskedni vele, 

mint gyakorolni, tehát: Bellini? Szabadkézi rajzok? Kitől? Ár? Részleteket szeretne, 

Párizsban van egy vevő. Hogyan csinálják? Jade dolgok? Divéky jegyzéket, árat vár 

Roesslertől. Érdekes-e Párizsban Henry BING
522

?Azonnal kapható, az eladóhoz közvetlen 

kapcsolata van.  

 Majd más témáról ír Divéky, mégpedig arról, hogy Roessler a közép-európai 

folyamatokhoz képest eléggé mesügének találta őt. Divéky szerint minden relativ, mert a 

művészeti folyóiratokat nézve például Roessler a Schicht-díj
523

 esetében a „legszebb női“ 

képre kiírt díjról beszél, és a mai Wiener Journalban áthamisították a „legjobb női“ képre. 

Divéky szerint még ez is helytelen, mert Jeckel
524

 (sic!) képe brutális, durva. Egy girl ma 

nem ilyan, ez egy külvárosi ember a legalacsonyabb szintről. Lehet, hogy a sportban 

teljesít, de biztosan nem egy általánosan érvényes típus (ami mellesleg így egészében nem 

is létezhet).  

 Majd ismét Roesler levelére tér vissza, amiben barátja – Divéky szerint – beismerte, 

hogy Divéky nem egy sváb, miközben Divéky úgy véli, hogy ő 41 évesen már svábként is 

elfogadható.
525

 A grafikus szerint konkurens kiírásban jobb képek szerepeltek, tudta, hogy 

miért nem vett abban részt – nem vesz részt szerencsejátékban. Nem Jeckelt (sic!) akarja 

ezzel gyalázni, nagyon szereti őt, de szerinte ez most mellément.  

 Ezek után hosszan ír arról, hogy őt a művészettel kapcsolatban a pénz nem érdekli. 

Fontos, hogy valamit meg tudjon csinálni, hiszen szerinte tiszta nyereség itt úgy sincs. Az 

Orell Füssli számára a fejőstehén, és ez neki természetes. Bolond volna, ha nem fejné meg, 

mert a fejőstehén is ezt akarja.  
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 BING, Henry (1888-1965), francia karikaturista. (Forrás: https://bit.ly/2OI0lKw - letöltve: 2018. december 

20.)  
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 Georg-Schicht-Preis: Vö. OSBORN, Max, Georg-Schicht-Preis für das schönste deutsche Frauenporträt 

1928 : Galerie Gurlitt [Ausstellung]. Berlin, Gurlitt, 1928.  
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 Jaeckel, Willy (1888-1945), német expresszionista festő.  

 (Vö. https://bit.ly/2OJmXdr - letöltve: 2018. december 20.)  
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 Sváb: a levélben ennek a mondatnak a tartalmát nem tudtuk értelmezni, hacsak a „sváb“ szót nem,  mint 

szitkot értelmezzük, ein Schwab’ wird erst mit vierzig gscheit…(´egy svábnak negyvennel jön meg az 

esze`), tartja a szólásmondás. Vö. TENCHINI, Maria Paola, Zur Semantik der ethnischen Schimpfnamen. 

In: Lingue e Linguaggi. Vol. 10 (2013), 126. p. Online: https://bit.ly/33iiim4 - letöltve: 2018. december 20. 
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 Majd arra szólítja fel Roesslert, hogy „ide a festendő fehérnéppel! Őt is megfejem.“ 

Divéky szerint egy művésznek még a végrehajtó irodájában is a művészetet kellene 

gyakorolnia, de neki ez nem megy. Egy bizonyos intim környezetnek kell őt körülvennie 

ahhoz, hogy alkothasson. Tehát előbb a környezetet kell bármi módon létrehozni, aztán 

dolgozni – akár reklámgrafikát is.  

 Elköszönésül arra kér Roesslert, hogy válaszoljon neki gyorsan a Bellini ügyében, 

fényképet és árat is kér. A többi tárgyról is szeretné megkapni a pontos adatokat. „A két 

szép szememre senki sem pályázik Bécsben“ – zárja levelét. 

 

 125. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.303 

 Kelt [Zürich], 1928. december 9.  

 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta, a Hotel Central Zürich levélpapírján 

 

Roessler hosszú levele kellemes izgalomba hozta Divékyéket, és nemcsak amiatt, hogy 

„valami történik“, hanem mert annak következményeként erkölcsi és anyagi előnyben is 

bíznak. Mint Divéky írja, a „bennszülötteknek“ nincs kedvükre szellemi befolyást 

gyakorolni, de imponál nekik – talán mert nekik idegen és felfoghatatlan - ha valaki olyan 

felesleges dologból, mint a művészet, valami óriásit csinál. Biztos abban, hogy néhány 

publikáció révén még GUHLt
526

 is az ujja köré csavarhatja. Úgy találja, előnyös volna 

számára, ha a Studioban megjelenne róla egy cikkecske néhány jó fametszettel – talán a 

Zürichről készült lap, Roessler és De Prater (sic!) portréja, és néhány illusztráció. El 

lehetne adni talán Miss LEVETUSnak?
527

 – kérdezi.  

 Majd közli, hogy érti azt, hogy ROSENBAUM
528

 élénken érdeklődik a címe után, 

ugyanis egy nagy közös munkájuk van kilátásban, amit Roessler legszigorúbb diszkrécióját 

és tanácsát kérve leír: egy zsidó ismerőse ki akar adni egy művet, amely elsőrangú zsidó 

írók és költők munkáit, valamint Palesztináról, bevezetővel a zsidó államról, képeskönyv-

szerűen gazdag képanyagot tartalmazna. Nagy példányszámra, közvetlen terjesztésre 

gondoltak, a nyereséget valamilyen zsidó célra szánnák. Az előfizetés gyűjtése a cionizmus 

néhány jelentős személyiségének, mint pl. SOKOLOW, 
529

SAMUEL,
530

 lord BALFOUR
531

 és 

                                            
526

 GUHL: ld. I.N. 149.312 jelzetű ([Betlis], 1927. október 19.) levélben. 
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 Lásd az IN 149253 jelzetű (Betlis, 1924.02.12.) levél. 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
529

 SOKOLOW, Nachum ben Josef Samuel (1859-1936), a modern héber újságírás úttörője, héber író volt. Az 

első világháború kitörésekor Berlinből Angliába emigrált. 1920 és 1931 között a cionista világkongresszus 

elnöke, 1935-ig a cionista világszervezet (WZO) elnöke volt. 

 (Forrás: https://bit.ly/2OyGSvo - letöltve: 2019. január 20.) 
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mások, aláírásával és ajánlásával kellene történnie. Szerinte nagy példányszámban el 

lehetne adni. Divéky vezetné a nyomdai előkészítést, a könyv tervezését, és minden 

irodalmi munkához elkészítené a szerző fametszetszetes portréját, a címlappal szemben 

Sokolow, vagy más jelentős személyiség portréját képzeli el.  

 De Prater (sic!) pazarnak tartja az ötletet, Rosenbaum hevesen érdeklődik, pénzes 

ember van. Kezdetnek valami jó zsidó írótól egy írást kellene kérni, portrét készíteni róla, 

hogy próba-oldalaik legyenek. Kérdezi Roesslert, hogy ismer-e valakit, mert akkor Bécsbe 

utazna, és a portré alkalmával Rosenbaummal kiválaszthatnák a szedést, a papírt, azaz 

mindent megbeszélhetnének. A próbaoldalak és a prospektus birtokában kerülnének 

Sokolow-val kapcsolatba, akihez személyes ajánlásai vannak. Ezek után Londonba utazna 

Balfourról és Samuelről portrét készíteni. A többi közreműködőről is természet után 

szeretne portrét metszeni, mert egyrészt jobbak lennének a portrék, másrészt számos 

„névvel“ ismerkedhetne meg, akik aztán továbbajánlhatnák őt, mindamellett, ha a „pénzes 

ember“ mégis kiugrana, akkor a megszerzett ajánlásokkal nem volna nehéz a szükséges 

tőkét mégis előteremteni. 

 Szeretne egy fényképésszel leutazni Palesztinába, hogy valóban elsőrangú képeket 

kapjanak a képes kötethez, és hogy személyes tanulmányokat végezhessen. A nyomtatást 

Rosenb[aum]nál végeztetné, egyrészt csak, másrészt a provízió miatt. Ismét kérdezi 

Roesslert, hogy szerinte ki jöhetne számításba a bécsi írók közül, ismer-e Bécsben „egy 

nagy zsidót sok pénzzel“, aki esetleg a finanszírozásnál is szóba jöhetne? Mint írja, 

szeretné az elejétől fogva úgy lebiztosítani a dolgot, hogy ne tudjon felborulni. Ismét 

megemlíti, hogy a Studioban jó volna egy publikáció, hogy Sokolow, Samuel és Balfour 

figyelmét, a most tervezetteken túl, egy angol publikációra is fel lehessen hívni. Szeretné, 

ha a graphische (sic!) Künste
532

-be felvennék De Prater (sic!) [portréját], ami tényleg 

nagyon jó lesz, ígérete szerint 14 napon belül Roesslernél lesz a nyomat. Zárásként 

bocsánatot kér Roesslertől a hosszú episztoláért, „de látja, hogy fontos.“ 
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 SAMUEL, Herbert, sir(1870-1963), angol politikus és diplomata, 1920-1925 között Plasztina első, a 

történelmi Izrael 2000 év óta első zsidó származású kormányzója. 

 (Forrás: https://bit.ly/2MkFVUR - letöltve: 2019. január 20.) 
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 BALFOUR, Arthur James, lord (1840-1930), brit politikus, 1902-1905 között miniszterelnök, majd az akkor 

külügyminiszteri funkcióban lévő Balfour nevéhez fűződik az 1917-ben kiadott nyilatkozat, amelyben a 

brit kormány biztosította a cionistákat afelől, miszerint támogatják, hogy a zsidó nép Palesztinában nemzeti 

otthont teremthessen, azzal a kikötéssel, hogy ez nem jár együtt a területen élő más népek önrendelkezési 

jogainak csorbulásával. (Forrás: https://bit.ly/2LKDOKz - letöltve: 2019. január 20.) 
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 Die graphischen Künste: ld.: I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
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 126. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.298 

 Kelt Zürich, 1928. december 12. 

 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta, a Hotel Central Zürich levélpapírján 

 

Úgy látja, Roessler a leveleit félre értette. Az úgynevezett programot pusztán egy sor 

javaslatnak szánta, hogy Roesslernek ne kelljen a fejét azon törnie, hogy „a fickónak 

tulajdonképpen mit is kellene csinálnia?” Ha van benne valami használható, akkor az 

rendben van, ha nincs, akkor tovább töri a fejét. Egyetért Roesslerrel, hogy a publikációk 

megjelenése előtt volna egy kis megbeszélni valójuk. Nem érintette eddig ezt a pontot, 

mert Roessler elvből hallgat arról, hogy mi, hol, hogyan és mikor jelenne meg. Annál is 

inkább örül annak, hogy valami történik.  

 Igazat ad abban Roesslernek, hogy nem volna értelme Bécsbe mennie, és ez nem is 

menne, mert az adósságaival ide [Svájc] van szögezve. Még egy évig kell keményen 

gürcölnie ahhoz, hogy megszabaduljon a „piszoktól”. A lamentálásaiban nem is erről van 

szó, hanem csak arról, hogy művészeti megbízásokkal gyorsabban célhoz érne, és azzal 

nemcsak pénz jönne be, az ugyanis a „nemszeretem” munkával is jön, hanem egyidűleg 

valami „történne”.  

 Kéri Roesslert, hogy ha reprodukálták a pergameneket, küldje neki vissza, mert 

kilátásban van két-három portré-megbízása, és szívesen bemutatna valamit.  

 „Egyáltalán nincs gondom azzal, hogy még itt is felülkerekedjek.” Lábán a tartozás 

béklyójával nehéz, ám bízik abban, hogy valahogyan csak lesz majd, hiszen alapjában véve 

egy 4-5.000 frcs-os, nevetséges összegről van szó. Apránként nehéz kifizetnie, mert a 

pénzt mindig többen és egyszerre akarják. Ha csak egyvalaki volna, az más lenne, de így 

egyszerre mindig hárman jönnek, ketten elbuknak, csalódottak és „rossz kedvűek”. Csak 

azért ír erről, mert éppen megint „rohamot” rendeznek. Szerencsére az idegei ismét 

rendben vannak, az elmúlt két hónapot rémesnek mondja. Nem tudja, hogyan, de 

„lereagálta”, és most újra megy. Ígéri Roesslernek, hogy a fadúc tényleg megy. „Az Ön 

Divékyje.” 

 Utóirat: még mindig valami üzleti [ügy]. 1.) Felbukkant a láthatáron egy 

magánvásárló a POMPONIÓra,
533

 de a becserkészéséhez a következő szükséges: fénykép, 

szakvélemények és hasonló dolgok másolatai, és az ára. [Anélkül] temészetesen semmit 

sem lehet tenni. „Hogy áll a kiviteli engedélye?”  
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 POMPONIO: ld. I.N. 149.296 jelzetű (Zürich, 1928. november 17.) levél. 
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 2.) G. BELLINI. „Az jó. Van-e a maternek glóriája?” Divéky két lehetőséget lát: 

vagy privát, vagy múzeum. Fotót és árat kér.  

 3.) Kína és Japán iránt [van] érdeklődés, privát. Kérdései: a.) melyik korból, b.) 

lista, c.) néhány tárgyról fénykép, d.) ár.  

 Meglátása szerint az üzlet kezdetén szükség van erre, a két szép szemüknek nem 

hisznek. Ameddig legalább egy üzlet nem sikerül, bizonyítaniuk kell, hogy Roessler dolgai 

jók (amiben Divéky nem kételkedik). Szerinte senki sem utazik egy kósza hírre Bécsbe, 

hogy arról meggyőződjön. Kéri tehát Roesslert, tegye meg neki ezt a szívességet. A 

provízióval kapcsolatban azon a véleményen van, hogy ők mindig hárman vannak, a 

harmadiknak is kapnia kell valamit, mert ő hozza a pénzt. Hogyan csinálja ezt? Tud-e 

Roessler egy kis felárat vállalni az eladónál? Mielőbbi választ vár, „szívélyesen, az Ön 

Divékyje.” 

 

 127. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.300 

 Kelt Zürich, [1928]. december 21. 

 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta, a Hotel Central Zürich levélpapírján 

 

Köszöni barátja levelét, és azt a fáradozását, hogy Divékynek Bécsben valami [munkát] 

szerezzen. Bármennyire érdekesnek is tűnik, nem tudja elfogadni. Hosszasan beszélgetett 

erről a feleségével, aki már írt is Roesslernek.
534

 [Elmenni innen] teljes eltérés volna a 

kitűzött céltól, ami talán már egy év múlva elérhető lenne. Beismeri, hogy egy bécsi 

fizetett állás nagyon kecsegtető dolog. Ismeretlen helyen az újdonság bája elviselhetőbbé 

tenné a továbbműködést, mint a régi helyen. De itt van valami: Betlis. Ma az „övéivel” 

vidéken, a természetben szeretne élni, mert nem leli már örömét abban, hogy sok ember 

között éljen. Mennél kevesebb, annál jobb. Újra meg kell tanulnia önmagával többet 

foglalkozni, élvezni a természetet. Ezek olyan dolgok, amelyeket már csaknem elfelejtett 

az „átkozott pénzkeresés mellett”. Korábban, az O[rell] F[üssli] előtt, teljesen Betlisben 

volt. Kevés pénze, de sok öröme volt az életben és a munkában. Ehhez szeretne ismét 

visszatérni. Azt reméli, hogy egy évnyi kemény munkával olyan anyagi helyzetbe kerül, 

hogy elérhető közelségbe kerül ez.  

 A „pénzkereső munkája” is úgy lesz megszervezve, hogy a hétköznapi 

megélhetésére automatikusan jönnek majd a megbízások, és ezzel időt nyer a művészi 
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 Divéky Johanna levele: Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, I.N. 159.311 jelzetű (Betlis, 1928. december 16.) 

levél. 



CLXVII 

munkára. Roessler ismeri Betlist, Divéky reméli, hogy így megérti majd a döntését. Kéri, 

hogy ne vegye zokon, hogy a jószándákú és előnyös ajánlatot visszautasítja, legalábbis 

ebben a formában. Reméli, hogy olykor-olykor talán adódik majd lehetőség arra, hogy 

valamit, ha nem is sokat, készítsen az úrnak, és ha ő a fekete-fehér irányába hajlik, talán 

fametszetet. Divéky ajánlja, hogy tegyen vele próbát. Nagyon örülne, ha felkeresné, a 

személyes beszélgetés során adódhat egy és más. Elköszönésül minden jót kíván az 

ünnepekre. 

 Utóirat: mielőbbi közelebbi híreket kér a BELLINIről és a jade-gyűjteményről, 

valamint a szabadkézi rajzokról.  

 

 128. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.319 

 Kelt Zürich, [1929]. január 3. 

 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta, a Hotel Central Zürich levélpapírján 

 

Divéky meghatónak és csodálatra méltónak találja, hogy milyen érdeklődés támadt iránta. 

Szerinte ez jó jel, és még jobb lesz, ha legalább még egy publikáció megjelenik. Tudatja, 

hogy az új évvel megkezdte az új munkabeosztását, azaz hetente háromszor fél napot van 

Zürichben, a hét további részét Betlisben tölti. Elegendő munkája van, egyenlőre sok a 

reklámgrafika. Ebben a hónapban DE PRATER (sic!)
535

 nagyobb, fametszetes portréját 

készíti, az 50. születésnapjára szánja, amire nagyobb „felhajtást csapnak”. A fejet 

csodálatosan érdekesnek találja, szerinte minden publikációban jól mutat majd. Időközben 

már tavaszodik, hozzá lehet fogni a tervezett táj-fametszetekhez. A grafikus kérdezi 

Roesslert, hogy hogyan állnak a publikációk, mikor fog hozzá?  

 Az új munkabeosztásával került csak megfogható állapotba az iskola, éppen festők 

dolgoznak a házban, akik az egészet nagyon tisztességesen rendbe hozzák. Mihamarabb 

megcsinálja a prospektushoz szükséges dúcokat, és úgy gondolja, április-májusban 

elindulhatna [az iskola]. Pillanatnyilag még léteznek anyagi nehézségeik, amelyeken 

addigra túl kell tenni magukat, még nem tudja, hogy hogyan, de meglesz. Mint írja, számos 

vasat tart a tűzben.  

 Elköszönésül kéri Roesslert, hogy postafordultával írjon arról, hogy mi van a G. 

Belllinivel, mert a lapján csupán a jádét és a szabadkézi rajzokat említette. Boldog új évet 

kíván, és szívélyes üdvözletét küldi.  
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 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 129. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.301 

 Kelt Zürich, 1929. január 15. 

 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta, a Hotel Central Zürich levélpapírján 

 

Divéky érdeklődik barátja egészségi állapota iránt, az a hír járja ugyanis, hogy beteg. 

Kérdezi, hogy igaz-e a hír? Ő sincs jól, túl sokat vállalt magára az elmúlt évben, és 

összeroppantak az idegei. Reméli, hogy egy kis időt Betlisben tölthet, és felépül.  

 ROSENBAUM
536

 írta neki, hogy Roessler beszélni akart vele róla, de csak akart. 

Divékynek kilátása van egy nagyon szép könyv-megbízásra, a nyomtatásra is, amit 

szívesen juttatna Rosenb[aum]nak. Reméli, hogy megvalósul. Ezzel Betlis konszolidálva 

lenne, és megszabadulhatnának minden tartozás és kötelezettség kellemetlenségétől. Kéri 

Roesslert, hogy drukkoljon neki!  

 Ezen túl azt az ötletet dédelgeti, hogy készít egy fametszetes naptárt. Roessler 

beszélt neki egykor Halm & Goldm[ann]-ról,
537

 ha nem ő, akkor esetleg az az ember, aki 

Divékyt alkalmazni akarta, vagy Rosenbaum, vagy másvalaki [adhatná azt ki]. Egyet és 

mást elkészít abból. A DE PRATER-portré
538

 (sic!) rajza kész, és nagyon jó. A napokban 

nekilát a metszésnek. A [Betlis] prospektus metszését is elkezdi, ami lassan égetővé válik 

számára, mert májusban szeretnének kezdeni. Jelenleg hat hét óta festők dolgoznak a 

házban. Számára ez rémes, de Roessler nem ismer majd rá a házra, minden tiszta, ragyogó, 

világos, és barátságos. Természetesen sokba kerül, de szükséges volt, márcsak az iskola 

miatt is. Ha az említett megbízás létrejön, még májusig elkészülhet a hozzáépítés. 

Különben valahogyan csak elboldogulnak, mert az még több pénzbe kerül.  

 Hogy állnak a publikációk? Azért kérdezi, mert szeretné visszakapni a pergamen 

portrékat, ha azokat már reprodukálták. Kaphatna itt [Zürich] néhány portré-megbízást, de 

nincs mit megmutatnia. „Minden jót az egészségét illetően (egyébként különben is) legyen 

üdvözölve [...] az Ön Divékyje”. 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
537

 Halm & Goldmann: ld. I.N. 1492.93 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 
538

 DE PRAETERE: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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 130. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.304 

 Kelt [Betlis?], 1929. február 3. 

 1 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Tudatja Roesslerrel, hogy egy hete ágyban fekszik, bizonyos értelemben nagyon 

kellemetlen, de legalább van ideje gondolkodni.  

 Emlékezteti Roesslert, hogy van nála az elvitt dolgok között néhány skicce, a 

„Békeangyal“ a koponyával, a „Telefonoszlopra keresztre feszített Igazság“, stb. Készen 

vannak fejében a további lapok is egy tíz litós mappához: „Glosszák“. Ha az idő engedi, 

egyet-kettőt készít még, hogy a mappát az Ekkehardban,
539

ugyanabban a füzetben lehessen 

meghirdetni.  

 Megtudjuk, hogy Roessler 100.000 példányt
540

 javasolt, Divéky úgy látja, a 

reklámosok ekkora példányszám esetén 5–10% sikerrel számolnak, és ha ő csak 1%-ot 

számít, akkor az szerény számítás. Szerinte könnyebb ezer példányt 15 MK-ért eladni, 

mint csupán százat, 80 MK-ért. A mappát a kvart
541

 lapnál nagyobbra gondolja, egy 

mellékelt magasnyomású dupla lappal, hozzá tartozó szöveggel A- R-től.
542

 Az egész 

enyvezett papír védőborítóban címetikettel, és akár alá is írja az összeset. Úgy látja, 15 

márkát megér ez, azelőfizetőknek esetleg még olcsóbb is lehet.  

 A dolog menete: a cikkel felkelteni a figyelmet, szerinte ennek nagyobb a hatása, 

mint egy prospektusnak, és az előfizetők talán kihasználják az előnyt, és megveszik 12 

márkáért, ha érdekli őket a művész. Mennyiben kerül egy oldal hirdetés? – teszi fel a 

kérdést. Ám ha az Ekkehard (sic!) 1.000 mappát fixen átvenne, odaadná darabját 6 MK-ért 

kétharmad kifizetése ellenében, az utolsó harmadot fél év múlva kérné. Ebben az esetben 

azonban a hirdetést magának [a kiadónak] kell átvennie, mivel Divékynek kb. 1.500 frcs
543

 

nyomtatási költsége van.  

 Két lapot elkészítene rögtön, amelyekből az egyiket az egyik számban a szövegbe, 

a másikat a hirdetésbe szánja. Ha mindez megvalósítható volna, fél év múlva szívesen 

                                            
539

 Ekkehard: vélhetőleg téves a megnevezés, a bécsi Adolf Luser Verlag kiadásában 1923. és 1943. között 

megjelenő Der getreue Eckart. Familien Zeitschrift című félhavi lapról lehet szó. Az irodalmi szövegek 

mellett művészeti írások, történelmi, kultúrtörténeti és politikai cikke jelentek meg a lapban, amelyben már 

1930-tól jelen volt a nacionálszocialista szemlélet. (Vö. HALL, Murray Gordon, Österreichische 

Verlagsgeschichte, online: https://bit.ly/2ZgHyqf - letöltve: 2017. március 23.)  
540

 100.000 példány: ez vélhetőleg a prospektus példányszámát jelenti. 
541

 Kvart: 23×26 cm. 
542

 A- R- : Arthur Rössler monogramja.  
543

 frcs: a svájci frank rövidítése. 

https://bit.ly/2ZgHyqf
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elkészítené a folytatását is, mindkét részre megvannak az ötletei. Ha az Ekkehard (sic!) 

350 példányt à 12 MK-ért eladna, a 4.200 MK fedezné a kiadásait, a további példány 50%-

os eladására mindenféle lehetőség fenn áll. [Eckehard] minden további publikációjában 

hirdetheti.  

 Kéri Roesslert, válaszoljon neki postafordultával, hogy van-e rá még idő, és a 

válasz megérkezte után egy héttel megkaphatja Roessler a két lapot. A teljes munka négy 

hét alatt, azaz a hirdetés lefutási ideje alatt elkészülne. Ha minden rendben menne, a 

második részt is Ekkehardnak (sic!) adná, azonos feltételekkel.  

 A témák: 1.) Lefegyverkezés (a Béke angyala halálfejjel – a skiccet elküldené 

Roesslernek), 2.) Az Igazság (skicc Roesslernél), 3.) A Hitvallók (skicc Roesslernél), 4.) 

Alkohol. Egy félig az asztalra rogyó férfi pálinkával. Néhány démoni nő (mint vízió) 

szalmaszállal szívja az agyát. 5.) „Drága Haza“. Egy család, férfi, nő, gyerekek a 

határsorompónál. Mögöttük egy őr kezében a § jellel utasítja el őket. 6.) A Közvélemény. 

Egy meztelen szép nő (de nagyon szemérmes) glóriával – az utcán. Minden ablakból 

felháborodottan nézik, leköpik, mocsokkal dobálják, stb. 7.) Irodalmi cirkusz. A Pegazuson 

(szárnyai összekötve, mézeskalácslóként ábrázolva) egy „Nudelbrettschimmel“ 

(´nyújtódeszka-pej`). Egy költőcske egy karikán át szökdécsel, amit egy bohóc tart neki. A 

karikát újságpapírral vonták be. 8.) Humanitás. A hóhér spiritusz-lángon melegíti a bárdot. 

9.) A hétköznap. Egy elég meredek ferde sík, amelyen számos Sziszifusz görgeti fölfelé a 

kövét. 10.) Szenzáció. Valamilyen szörnyű katasztrófa, beomlás, összeütközés, vagy 

valami hasonló. A szerencsétlenség helyszínéről egy férfialak jön ki, hóna alatt a feje. 

Lelkesen tapsol a publikum.  

 A második sorozathoz is megvannak az ötletek, de az még nem aktuális. Divéky 

úgy gondolja, a „Glosszák“ cím volna a legmegfelelőbb. Búcsúzóul kéri, hogy miharabb 

írjon neki Roessler. 

 

 131. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.317 

 Kelt [Betlis?], 1929. február 5 

 1 lap, 3 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Divéky ma van először ismét fenn, és érzi a javulás jeleit. Anyagilag kevésbé, mert 

GUHL
544

 nagyon visszafogott azzal a pénzzel, amit a grafikus a feltalálásaiból vár még, és 

amire nagyon számított. Maradt a munka, amivel a betegsége következtében nagy 
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 GUHL: ld. I.N. 149.312 jelzetű ([Betlis], 1927. október 19.) levélben. 
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lemaradásban van. A következő [munka] a Roesslernek leírt mappa lesz, aminek nagyon 

örül, és mindenesetre szeretné megcsinálni. Kéri Roesslert, hogy a nála lévő néhány 

vázlattal és utalással az eljövendő publikációkra, próbáljon meg egy kiadót szerezni hozzá. 

Egy ilyen dolog bejelentéséhez jobb lehetőség el sem képzelhető, mint a folyóirat, amiben 

egy nagy publikáció jelenik meg úgy, hogy az egész füzet prospektusként hat. A mappát 

talán a W.N.N. [Wiener Neueste Nachrichten]
545

 és az Öst[erreichische] Monatsheftében
546

 

is be lehetne jelenteni. Ezzel sok embert lehetne elérni, akik vásárlóként számításba 

jöhetnek majd, így az olcsó ár mellett egy ezres [kiadási] példányszám egyáltalán nem 

volna magas. Mindenesetre elkészít három lapot ebből a jövőhéten.  

 Más témára térve arra emlékezteti Roesslert, hogy a Deutsche 

Buchgemeinschaftról
547

 beszélt neki, akik jó dolgokat adnak ki, 100.000 taguk van, tehát 

vevőjük is. Régen érik a fejében egy fametszetsorozat, „A szegély Lázárus életének 

valóságos leírása a bölcsőtől a sírig”. Lázárus élettörténete a szegény ördög típusának 

története, aki „szar“ környezetbe született, ott nőtt fel, és soha nem lábalt ki belőle. 

Megházasodik, gyerekei születnek, meghal és eltemetik. Talán egyszer, ha megérintette a 

szerencse - modern, mai, valóságos módon. Hozzávetőleg tíz-tizenöt fametszet.  

 Az új ciklus-ötletei nem mappák esztétáknak és ínyenceknek, akik korlátozott 

példányszámot akarnak, japán[papír]on, minden szokásos finomsággal. Divéky számára 

maga az ötlet annyira általánosnak tűnik, hogy okvetetlenül a szélesebb tömeghez kell 

fordulnia. A „Glosszák“ esetében éppen így van. Emiatt szeretne eltekinteni a drága 

kézinyomtatástól, de megtartani a minőséget. A Lázárusnál éppen így.  

 Fel lehetne-e hívni erre a Buchgemeinschaft figyelmét? Talán abban a formában, 

hogy tagjaiknak könyv helyett ugyanazon az áron egy mappát adnak, vagy, hogy a tagokat 

prospektusokkal előjegyzésre szólítják fel. Divékynek végül is minden kiadó megfelelne, 

amelyik nem akar ebből bibliofil ritkaságot csinálni, mert szerinte az ilyesminek az 

emberek között van a helye. A (Buchgemeinsch[aft]) nyomtatás sokkal kevesebbe kerül, 

mint egy könyvé, és amennyiben a tagoknak három MK-ért adják, és a kiadó Divékynek 

ennek csak egy töredékét fizeti tiszteletdíjként, az is egy elég tetemes összeget tesz ki.  A 

tagok talán kifejezetten örülnek az ilyesminek, mint változatosságnak, vagy mint 

meglepetésnek. Kéri Roesslert, hogy írjon neki mindkét ötletről, nem hiszi, hogy azok 

olyan agyamentek [volnának]. Roesslernének kézcsókját küldi, „háztól házig az Ön 

Divékyje“. 

                                            
545

 Wiener neueste Nachrichten: Wien 1.1925 - 20.1944,10.Okt.[?].  

 (Forrás: https://bit.ly/2OoPWDi – letöltve: letöltve: 2019. január 20.) 
546

 Österreichische Monatshefte: Wien ; Leipzig : Neugebauer, 4.1927; 5.1929 - 6.1930[?]. 

 (Forrás: https://bit.ly/2SKvf32 – letöltve: letöltve: 2019. január 20.) 
547

 Deutsche Buchgemeinschaft: ld. IN 149318 jelzetű ([Betlis], [1925]. 02.05.) levél. 

https://bit.ly/2OoPWDi
https://bit.ly/2SKvf32
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 132. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.316 

 Kelt [Betlis?], 1929. február 23. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Megkapta Roesller „nagy vau-vau" levelét, épp úgy az azt követő levelezőlapot is a 

javulás megállapításával. A művészi [színvonalért] mindkét esetben jótáll, örül, hogy 

Roessler a „technikait” helyesli. Azt hiszi, helyesen értette, hogy Roessler a 

kiadástechnikát helyeselte, hiszen a másikat még nem is látta. Az imént kapta meg a két 

követ a „Glosszák“-hoz, a jövőhéten nekifog. Nagyon hálás volna, ha Rosessler beszélne a 

Hahn & Goldmannal
548

 ez ügyben.  

 Időközben három új munkája van: egy-egy PESTALOZZI
549

 és Peter BOLT
550

 portré, 

és a Mürtschenstock
551

 a prospektushoz. Küldi majd a fotókat róluk. Kéri, hogy a Peter 

Boltot egyenlőre ne tegye közzé, mert a portrét a Münchner Illustrierte a szerző egy 

regényének kezdetéhez szánta, és ragaszkodik a publikálás elsőbbségéhez.  

 A Roesslernek feltűnő produktivitás és a Roessler által elismert jobb ötletek azzal 

magyarázhatók, hogy Divéky elég súlyos beteg volt. Influenza idegösszeomlással vegyítve, 

és ez elegendő volt ahhoz, hogy a nem éppen atlétikus embert felborítsa. Divékyné ezt a 

helyzetet felhasználva “kiszabadította” az O[rell[ F[üssli]-től, és most a cégnek Betlisből 

dolgozik. Szépen felépült, noha csak két hete van teljesen kint, és eközben nagyon 

szenvedett a hidegtől. (Pillanatnyilag nyitott ablaknál ül az asztalnál.)  

 Ismét új ötletei támadtak, amelyek növekednek. Így például egy fába metszett 

Totentanz (´Haláltánc`), amely már gondolatban is jelentősen jobb, mint a karcolt, ami 

ehhez viszonyítva egyenesen üresnek és felületesnek hat. Van más is, aminek azonban még 

érnie kell, mielőtt beszélni lehet róla.  

 Hálásan köszöni Roesslernének a szép könyvet, és kéri Roesslert, adja át neki 

gratulációját azért a nagyszerű módért, „ahogyan ő a mégiscsak kényes feladatot 

tapintatosan és előkelően megoldotta”. Divéky gratulál Roesslernek is ahhoz az 

ünnepléshez, amelyet barátai rendeztek számára – és örül annak, hogy a portréval ő is 

hozzá tudott ehhez járulni. “Szívélyes üdvözlet háztól házig. Divéky. A fadúc és a 

prospektus közelebbi adatok jönnek.” 

                                            
548

 Halm & Goldmann: ld. I.N. 1492.93 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 
549

 PESTALOZZI, Johann Heinrich  (1746-1827), svájci pedagógus, a szegény gyermekek és a népnevelés 

ügyében tevékenykedett. (Vö. https://bit.ly/2YtEO7D - letöltve: 2019. január 20.) 
550

 BOLT, Peter: a személyről csupán annyi információt sikerült szereznünk, hogy Die Braut Nr. 68 címen 

Berlinben, az Ullstein kiadónál 1927-ben megjelent tőle egy könyv.  

 (Forrás: https://bit.ly/2YowiLv – letöltve: 2019. január 20.) 
551

 Mürtschenstock: ld. IN 149289 jelzetű ([Betlis], [1928].08.24.) levél. 

https://bit.ly/2YtEO7D
https://bit.ly/2YowiLv
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 133. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.285 

 Kelt [Betlis?], 1929. február 26. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Divéky reméli, hogy Roessler jó kondícióban és egészségesen tért vissza a kúráról. 

Nyugtázza, hogy Roessler elutazását megelőzően a grafikusnak küldött írását megkapta, és 

– mint írja - azért nem válaszolt rá, mert semmi újdonság nem volt, mint ahogy ma sincs. A 

betlisi iskola még nem született meg, ROSENB[AUM]
552

 csak most küldte el a prospektus 

próbanyomatait, Roessler cikke – melynek reklámhatására nagyon számítanak – még nem 

jelent meg, a műteremépület alap hiányában még nem készül. De ezt nem is bánja igazán, 

reméli, hogy közben a szobákat jobban be tudják rendezni. 

 Jelenleg kevés művészi munkát tud folytatni, számos „kereskedelmi” megrendelése 

van, azzal kell foglalkoznia, hogy aztán el tudják végezni az iskola kivitelezését. 

 Megtudjuk, hogy otthon dolgozik, feladta a zürichi lakást, hetente egy alkalommal 

utazik csak oda, hogy átvegye és leadja a munkát.  

 A becslések szerint a műterem megvalósítása hozzávetőleg 2.000 frankba fog 

kerülni, és kéri Roesslert, „bármilyen jellegű és bármilyen fajta megbízás révén lehetőleg 

járuljon hozzá anyagilag”. Mint írja, ez nem kell azonnal, elég úgy az ősz vagy a tél 

folyamán megtörténnie. 

 „Deutsche Buchgemeinschaft?
553

 Böhlerstahl?
554

 Portrémegbízások?” – kérdezi. 

Ha Roesslernek sikerülne 5-6 portré-megbízást szereznie (à 500 schilling), úgy érdemes 

volna neki négy hétre Bécsbe utaznia. Megítélése szerint a portréfestésben éppen nagy 

fejlődésen ment keresztül. Mint megtudjuk, Weesenben, az 1.000 lakosú kis településen 

éppen három kis portrét fest, amelyek megítélése szerint nemcsak önmagukban jók, hanem 

olyan jók, mintha élnének, olyan nagy a hasonlóság. 

 A megbízások szerzésével kapcsolatban nyugtatgatja Roesslert, hogy a dolog nem 

égető, a legjobb úton van ahhoz, hogy anyagilag valahogyan kijöjjön, csak az a fontos, 

hogy valamiféle „tranzit-akcióval” megteremtődjék a pénz az építkezésre. Szerinte itt 

[Svájcban] minden nagyon lassan megy, és idővel itt is tud majd a portrékkal valamit 

kezdeni, de talán csak jövőre. Addig a nyaralót üzemeltetik az iskola nélkül, bár annak a 

forgalma nagyon függ az iskolai szünettől.  
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
553

 Nem tudni, mit ért „alap“ alatt – pénzt, vagy az épület alapozását?  
554

 Böhlerstahl: ld. IN 149290 jelzetű ([Betlis], 1928.09.03.) levél. 
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 Azt latolgatja, milyen segítséget kaphatna a pénz előteremtéséhez: úgy reméli, az 

Ekkehard
555

 és a W.N.N.
556

 segítségével néhány ember megnyerhető volna, talán 

Rosenbaum is, cserébe ingyen lefestené Rosenbaum feleségét. LÁNYI
557

 segítségében is 

bizakodik. 

 Elköszönésként kéri Roesslert, gondolja meg a tervét, hiszen már Divéky nem 

alkalmazott, az ideje megengedi, hogy bármikor Bécsbe utazzék.  

 

 134. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.288 

 Kelt [Betlis?], 1929. március 3. – 2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Megtudjuk, hogy a Holzschnitt
558

 januári számában Magyarország
559

 különszámot 

jelentetett meg, amiben Divéky tudomása nélkül megjelent néhány fametszete, szerinte 

részben helytelen adatokkal. Mint írja, helyesbítést kért a laptól, és egyben egy 

különszámot javasolt, a szöveg megírására Roesslert ajánlotta. Divéky összeállította a 

teljes anyagot, és megpróbál kiadóktól és a tulajdonosoktól galvanókat
560

 kölcsönözni. 

Amennyiben Roessler élne a publikációs lehetőséggel, Divéky elküldené neki a 

képanyagot. Mint írja, számára az volna a nagy előnye egy ilyen publikációnak, hogy a 

teljes fametszetes anyag egy helyen volna jelen, ami nagyon megkönnyítené a 

kapcsolatteremtést a kiadókkal.  

 Mellékelve elküldi a „Betlis” emblémát. Közelebbi megnevezésként az „Am 

Wallensee”
561

 áll az emblémán, úgy találja, ez pontosabban jelzi a hely fekvését, mint a 

„Post Weesen”. Egyúttal küldi a dúcot, valamint nyomtatványként fotókat is. Igyekezett 

reprodukcióra alkalmas képeket kiválasztani. 

 A létesítendő festőiskoláról írja:  

                                            
555

 Deutsche Buchgemeinschaft:  ld. IN 149318 jelzetű ([Betlis], [1925]. 02.05.) levél. 
556

 W.N.N. a Wiener Neueste Nachrichten című Bécsben megjelenő napilap rövidítése. 
557

 LÁNYI: ld. I.N. 149.281 jelzetű (Purkersdorf, [1917?]. szeptember 2.) levél. 
558

 Der Holzschnitt, Monatsschrift zur Pflege und Förderung des Holzschnitts. Stuttgart, Körner, [1.]1925, 

Aug. - [8.]1932  
559

 Der Holzschnitt, Ungarn, 5(1929), 42. sz., 3. p. írnak Divékyről, a 4-5. oldalon összesen 3 fametszetet 

közölnek, csak egyiknél szerepel képaláírás. Ezek részletek a Teván kiadónál Békéscsabán 1918-ban 

megjelent GVADÁNYI József, Egy falusi nótárius utazása című munkából. A cikk írója elismeri Divéky 

metszési virtuozitását, de megjegyzi, hogy a mellékelt lapok kevésbé sikerültek, és sajnálatos, hogy 1918 

(sic!) óta, mióta Divéky áttette fő lakhelyét Svájcba, keveset hallani róla. [Külön köszönet a Deutsche 

Nationalbibliothek lipcsei könyvtára könyvtárosának, Kerstin Schwarznak, aki a szerzői jogi előírások 

miatt másolatot nem készíthetett, de begépelte és elküldte számomra a cikket.] 
560

 Galvanó: az eredeti fadúcról elektromos-vegyi eljárással fakszimile nyomóformát készítenek, és  

magasabb példányszám nyomtatására az eredeti fadúc helyett ezt a matricát használják. Az erről a 

matricáról készített nyomatok alig különböztethetőek meg a fadúcról nyomtatottaktól, mégsem tekinhetőek 

eredeti nyomatnak. (Vö. https://bit.ly/2YbgoEE - letöltve 2018. november 4.) 
561

 Wallensee: Divéky következetesen így írta a tó nevét, miközben a hivatalos neve Walensee. 

https://bit.ly/2YbgoEE


CLXXV 

 Feltételek: 6 havi időtartamra, május 1-i kezdettel. 

 Árak: (ital nélkül szobával): 6 frank naponta. Tanfolyam díja: havi 150 frank előre 

fizetendő (modell díja külön fizetendő). 

 Táj, modell, állat, virág, csendélet. Fametszet, rézkarc. Rajz, olajfestés, akvarell. 

Írás. Talán anatómia.  

 Egyéb attrakciók: kirándulások, fürdő, motorcsónak. 

 A prospektust négyoldalasnak, magasnyomásúnak képzeli el – megemlítve, hogy a 

mélynyomás alacsony példányszám mellett túlságosan költséges lenne -, az első oldalon 

fametszettel, a 2-3. oldalan szöveggel, melynek megírására Roesslert kérte fel, a 4. oldalon 

közölné a [részvételi] feltételeket. Amennyiben nem kerülne túl sokba, négyoldalas képes 

melléklettel, műnyomó papíron. Szüksége van emblémás levélpapírra, aminek az 

elkészítését ROSENBAUMra
562

 bízza. 

 Kéri Roesslert, közölje vele, mikor jelennek meg a publikációk? Ez nagyon érdekli, 

különösen az Eckehard (!)
563

 a mappa, és a hirdetés miatt. 

 Divéky ígéri Rösslenek, hogy a jövő héten elküldi az első két próbanyomatot. Halm 

und Goldmann
564

 szerinte érdekesek volnának [talán, mint kiadók?], az ármegállapítást az 

ő tapasztalatukra bízza, de szeretne előleget – „de várjunk még, amíg megkapta Ön a két 

lapot”.  

 

 135. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.315 

 Kelt [Betlis?], 1929. március 20. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Közli Roeslerrel, hogy végre el tudja küldeni a tervezett litografált mappa első lapját, amit 

ő már korábban elkészített, de a nyomász elhanyagolta a munkát. A lapot sokkal jobbnak 

találja, mint amit a mappa ötletének régi skiccei mutattak. Elkezdi a második lapot is, hogy 

mihamarabb küldhesse. Kérdezi Roesslert, hogy megkapta-e a fametszet-levelet? És a 

fényképeket, a fadúcot, és a Betlis-vignettát? Hogy áll a prospektus? Mikor jelenik meg a 

tanulmány az Ekkerhard-ban (sic!)
565

? Tud-e valamit kezdeni a mappa egy lapjával? Halm 

& Gold[mann]
566

, vagy LÁNYI
567

? Esetleg több lapra volna szükség? Elég volna-e két kész 

lap, és a továbbiakról skicc? 

                                            
562

 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
563

 Feltételezzük, hogy a Der getreue Eckart című lapra utal Divéky. 
564

 Halm & Goldmann: ld. I.N. 1492.93 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 
565

 Ekkerhard: ld. I.N. 149.285 jelzetű (1929. február 26.) levél. 
566

 Halm & Goldmann: ld. I.N. 1492.93 jelzetű ([Betlis], 1928. november 2.) levél. 



CLXXVI 

 Jelenti, hogy náluk kitört a tavasz, és szívesen megindítanák az iskolát májusban. El 

lehetne-e helyezni az Eckehardban (!) és a Lusers Monatsh[efte]ben
568

 egy kis hirdetést az 

iskoláról? Várják, hogy Rosenb[aum] mielőbb elkészüljön a prospektusokkal, hogy 

kiküldhessék. Kifestették a házat, a lenti nagy helyiséget műteremmé alakítják, ami kb. 

április közepére készen lesz, úgyhogy semmi akadálya, hogy megkezdjék az iskola a 

működtetését. Ez már csak azért is fontos volna, hogy pénzt hozzon, hiszen a munkákat ki 

kellett fizetniük.  

 Kéri Roesslert, írjon gyorsan egy lapot arról, hogy hogyan állnak a prospektusok? 

 

 136. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.287 

 Kelt [Betlis?], 1929. április 1. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

A levél első soraiból arra következtethetünk, hogy válasz Roessler azon levelére, amelyben 

a fametszet eladhatatlanságról írhatott, ugyanis Divéky arra panaszkodik Roesslernek, 

hogy „[…] levele az első pillanatban deprimált. Mégpedig azért, mert ilyen csodálatos 

technikát […], mint a fametszetet és a litográfiát nem lehet érvényesíteni.“ Majd leírja, 

hogy ennek okát abban látja, hogy a vásárlók nem örömükből vásárolnak, hanem azt 

veszik, ami nekik „drágának és nehéznek tűnik“, és „nem a művészet miatt, hanem a 

hivalkodás kedvéért“. Megtudjuk, hogy Divéky szerint a fametszet több munkával jár, 

mint a rézkarc, és a rézkarc nem többel, mint egy jó litográfia. Mindehhez szükséges a 

nyomtató mester tehetsége is. „Hol van a határ az értékes és értéktelen között“ – teszi fel a 

kérdést. Majd megadóan írja: „Ha a vásárló hivalkodó ember, vakart
569

 művészetet akar, 

metszetet akar; jó; kapja meg. Az eladásban úgysincs öröm, csak a készítésben. Az előbbi 

csak a pénzről szól, az utóbbi a művészetről, és az, legalábbis nálam, nem áll okozati 

összefüggésben a technikával.“  

 Divéky szerint a siker nem a képességen és az akaraton múlik, hanem a gyakorlaton 

és reklámon. „Ha az emberekbe elég hosszú ideig sulykolod, hogy a »Schicht« szappan a 

legjobb és jobb, mint a vaj, akkor a kenyérre kenik és […] fölzabálják.“ Úgy gondolja, 

Párizsban a reklámnak köszönönhetően van olyan sok művész, és manapság a művészet 

nem „kunszt“, a művészet az „eladás“. 

                                                                                                                                   
567

 LÁNYI: ld. I.N. 149.281 jelzetű (Purkersdorf, [1917?]. szeptember 2.) levél. 
568

 Lusers Monatshefte, Adolf Luser Verl., Wien, Berlin, Leipzig, 1.1923/24 - 6.1928/29 [Forrás: KVK 

Zeitschriftendatenbank]. 
569

 Vakart művészet alatt a rézkarc technikáját érthette Divéky. 



CLXXVII 

 Kéri Roesslert, küldje vissza számára a pergamen eredetiket, ha már nem 

szükségesek a reprodukciókhoz, mert talán sikerül néhány portré-megbízást kapnia. 

 A továbbiakban Rössler kérdéseire válaszol: 

 1.) Fametszetek az Öst.[errichische] Monathefte
570

 számára – „semmi raktáron“. De 

ajánlja, forduljon Roessler a MAUTHNER, Steir. Volkslieder
571

 kiadójához, ahonnan kölcsön 

lehetne kérni a galvanókat
572

. Nyugtázza, hogy Teschnerrel a füzetet
573

 megkapta, szépnek, 

Roessler cikkét pedig nagyon érdekesnek találja, majd felajánlja, ha Roessler kéri, 

megkaphatja tőle a Pestalozzit.
574

 

 2.) GALL úrhoz
575

 fordul majd, hogy néhány „tematikus utalásra“ kérje meg, és ehhez 

metszet-tervezeteket akar küldeni számára. Mint írja, a [rézmetszet] számára szimpatikus 

technika, és jobban fekszik neki, mint a fametszet. Színes rézkarcot is készít majd Gall 

úrnak – ezt technikai kérdésnek találja, de mint megtudjuk, számára a a tematikus kérdések 

a fontosak.  

 3.) Mint írja, a prospektus égetően sürgős, szeretné tudni, mikorra készül el, ne 

csináltasson-e közben egy ideigleneset?  

 Búcsúzóul megírja, hogy a W.N.
576

 mellékletében olvasta HAMMER
577

 száraz 

autobiográfiáját. A Die Dame
578

 című lapban is volt Hammerről egy szép cikk, és kérdezi 

Roesslert, ismeri-e talán Hammer jelenlegi tartózkodási helyét, mert egy ideje írt neki 

Settignanoba,
579

 de nem kapott rá választ. És ezzel szívélyes üdvözletét küldi, Divéky. 

 

 

 

                                            
570

 Österreichische Monatshefte: ld. I.N. 149.317 jelzetű, ([Betlis?], 1929. február 5.) levél. 
571

 MAUTNER, Konrad (Hrsg.): Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute. Mit 

Holzschnitten v. Josef von Diveky. Wien, Staehelin und Lauenstein, [1918], XXI, 412 S. : 8 t. – erre a 

könyvre utal Divéky. 
572

 Galvanó: ld. I.N. 149288 jelzetű (Betlis, 1929. 03.03.) levél. 
573

 Arthur Roessler a Der getreue Eckart című lap 6. évfolyam, 1929. évi 9. számában jelentetett meg egy 

írást az akkor 50 éves, a bábszínházzal foglalkozó bécsi Richard Teschnerről. 
574

 PESTALOZZI: ld. I.N. 149.316 jelzetű ([Betlis?], 1929. február 23.) levél. 
575

 GALL úr: csaknem biztosra vehetően azonos Hermann Gall-lal, a Halm und Goldmann cég tulajdonosával, 

az egykori tulajdonos, Sigmund Goldmann vejével. (Vö. DOMANOVA, Stefania, HUPFER, Georg, 

„Arisierung“ am Beispiel der Firmen Halm & Goldmann und Verlag Neuer Graphik (Würthle & Sohn Nachf.  

online: https://bit.ly/2ZfN8Jn - letöltve: 2018. december 2.]) 
576

 W. N. a Wiener Neueste Nachrichten című lap rövidítése. 
577

 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149.198 jelzetű (Laibach, [1916?]. június 11.) levél. 
578

 Die Dame: képes divatlap, 1911-1943 között jelent a berlini Ullstein Verlag által indított lap. Havonta 

kétszer Die losen Blätter címen irodalmi mellékletet jelentetett meg, ahol a kor ismert személyiségei, pl. 

Bertold BRECHT, Kurt TUCHOLSKY vagy Arthur SCHNITZLER publikáltak. A lap illusztrátorai is jeles 

művészek voltak, többek között George GROSZ, Tamara de LEMPICKA festők és Madame D’ORA 

fényképész.  

(Vö. https://bit.ly/2MnRAlQ - letöltve: 2018. november 4.) 
579

 Settignano: Firenzétől észak-keletre fekvő kisváros. 

https://bit.ly/2ZfN8Jn
https://bit.ly/2MnRAlQ
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 137. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.286 

 Kelt [?], [1929?]. [?]. [?]. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, papír tinta 

 

Divéky úgy látja, hogy Roessler „felfedezősködése és menedzseléskedése” az Ekkehard 

priotitásán végleg meghiúsult, mert Roessler már valamikor réges régen azt írta neki, hogy 

csak az istenek tudják megmondani annak megjelenési idejét. Divéky szilárd 

meggyőződése szerint elvileg disznóság a művészetből élni, illetve arra spekulálni, hogy 

abból meg lehessen élni. Ez a meggyőződés azokban az években alakult ki benne, amikor 

némi betekintést nyert az Orell Füsslinél a kulisszák mögötti fontoskodásba és nyüzsgésbe. 

Ezt utálta meg, nem a művészetet. Igaz, csupán az utálatból nem lehet megélni, ezért 

kénytelen-kelletlen a múzsák kitartottját kell játszania; ha az embernek több múzsához van 

szerencséje, akkor egy kis kuplerájt tud nyitni. Idén csak egy szállóvendégük volt. Roessler 

annak idéjén különböző emberekről írt Divékynek, BÖHLER,
 580

 PAUSER
581

 és mások, akik 

majd jönnek, hogy igénybe vegyék a mérsékelt panziós árakat. Tudna-e Roessler az 

előrejelzett szép szeptemberi időre néhány embert küldeni hozzájuk? Divéky utolsó 

levelére nem válaszolt barátja, de reméli, hogy ennek nem egészségzavar, hanem csupán a 

kánikula az oka. Reméli, hogy mivel elkezd enyhén ősziesedni, a legdurvább [nyár] elmúlt, 

rászánja magát [az írásra]. “Szívélyesen háztól házig az Ön Divékyje.”  

 

 138. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.248 

 Kelt Betlis, 1929. november 12. 

 2 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta  

 

Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Roessler olyan régen írt neki utoljára. Az egészségi 

állapota felől érdeklődik, mert legutolsó levelében barátja azt írta, hogy nincs jól. 

Tapasztalatból tudja Divéky, hogy ilyenkor az ember mindennel elmarad, elveszti a kedvét 

ahhoz, hogy a régen fekve maradt dolgokat elkészítse. Reméli, hogy már jobban van. 

Tegnap kapott egy Amalthea Verlag
582

 (Böhler) prospektust, bizonyára Roessler 

kezdeményezésére, amit köszön barátjának, mert életjelként vette. Már régebben küldött 

                                            
580

 BÖHLER, Hans (1884-1961) osztrák festő. (Vö. https://bit.ly/2YtA1al - letöltve: 2019. január 4.) 
581

 PAUSER, Sergius (1896-1970) osztrák tájképfestő. (Vö. https://bit.ly/2YaVkOB – letöltve: 2019. január 4.) 
582

 Amalthea Verlag: 1917-ben alapított, mindmáig működödő kiadó Bécsben. 

 (Vö. https://bit.ly/2K0M3QO -letöltve: 2019. január 4.) 

https://bit.ly/2YtA1al
https://de.wikipedia.org/wiki/1896
https://de.wikipedia.org/wiki/1970
https://bit.ly/2YaVkOB
https://bit.ly/2K0M3QO
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neki Roessler egy különlenyomatot a Westermanntól
583

 azzal a hozzáfűzéssel, hogy 

türelmesnek kell lenni, hiszen LASKÉnek
584

 két évig tartott. [Nem derül ki, mire célzott 

Roessler.]  

 Mint írja, zavarba jött az „Ekkehardnak (sic!) adott elsőbbségi beleegyezés” láttán, 

mert talán enélkül is megjelenhetett volna egy és más. Más témára tér át: ha nem akarnak 

feleslegesen időt vesztegetni, akkor tavasszal meg kell nyitniuk az iskolát. Tanácstalan, 

hogy mit tegyenek. Feltételezi, hogy Roesslernek nem igen van kedve a „régi megkezdettet 

elkészíteni és keresztülnyomni, méghozzá, ha az Ekkehard (sic!) miatt isten tudja meddig 

tart.” Divéky úgy véli, hogy valamikor már ki kell itt [Svájc] állítania, de nincs hozzá 

anyaga, túl kevés új munkája van, és kiegészítésként kell hozzá a régi. Ezért kéri Roesslert, 

küldje vissza neki azt az anyagot, amit elvitt. Meghívást kapott egy hollandiai kiállításra, 

de ahhoz is kellene neki az anyag. Ígéri, ha megjelenik az Ekkehard, mindent visszaküld, 

és arra kéri barátját, a további publikációkhoz csak aztán fogjon hozzá. Valóban hálás 

volna, ha azokat [a munkáit] hamar megkaphatná.  

 Most azon dolgozik, hogy illusztrációs próbák szétküldésével szisztematikusan 

keressen megbízásokat. Valaha ugyanezen az úton találta néhány kiadóját, és úgy hiszi, ez 

most is működni fog, bár ma biztos több fáradtsággal jár, mint annak idején. Ma minden 

„rágósabban” megy, mint korábban. Címeket gyűjt e célra, és kéri Roesslert, gazdagítsa ő 

is a gyűjteményét. Divéky visszaemlékezik arra, hogy Roessler valaha beszélt neki a 

Deutsche Buchgemeinschaftról
585

 („vagy hogy is hívják”), és írás közben talán eszébe jut 

még barátjának néhány ötlet. Ifjúsági könyvkiadók címe után is érdeklődik. Olyan kiadókat 

is keres, akik erotikus vagy pikáns dolgokat adnak ki (CHEVALLIER
586

, Faublas
587

, 

BOCCACCIO, CASANOVA, stb.). Röviden: címeket kér kulcsszavakkal, ha az nem okoz 

Roesslernek túl sok fáradtságot. Mellékelve küld a jól sikerült prospektusok közül egyet, és 

ha Roessler ismer valakit, akit ez érdekelné, továbbiakat is küld majd. Vagy ami barátja 

számára egyszerűbb volna: címeket kér.  

 Náluk semmi új nem történik, minden megy a maga útján, ami nem nagyon egyezik 

a kor „amerikai tempójával”, amit szívesen felvenne, csak volnának meg hozzá a 

megbízások. Abban bízik, hogy ha az amerikai tempót összeköti a szétküldéssel és a 

kiadók megdolgozásával, akkor lassan-lassan csak összejön néhány kis megbízás. 

                                            
583

 Westermann: 1838-ban alapított, napjainkig Braunschweig székhellyel működő német kiadói vállakozás. 
584

 LASKE, Oskar (1874-1951) osztrák építész és festő. (Vö. https://bit.ly/2GyJh2W - letöltve: 2019. január 4.) 
585

 Deutsche Buchgemeinschaft:  ld. IN 149318 jelzetű ([Betlis], [1925]. 02.05.) levél. 
586

 CHEVALLIER, Gabriel (1895–1969) francia regényíróra gondolhat Divéky. 
587

 LOUVET DE COUVRAY, Jean-Baptiste (1760-1797) szerző (mellesleg politikus) Faublas lovag szerelmi 

kalandjai című műve lehet az ajánlott könyv. (Vö. https://bit.ly/2ZhbDpR - letöltve: 2019. február 7.) 

https://bit.ly/2GyJh2W
https://bit.ly/2ZhbDpR
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Emlékezteti Roesslert, hogy írt neki egyszer egy „elit” nyomdászról, aki szerződést kötött 

volna vele – nem kellene neki talán olykor a távolból néhány kis fametszet? Elköszönésül 

reméli, hogy Roessler már jobban van, és mielőbbi teljes felépülést kíván neki.  

 

 139. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.249 

 Kelt [Betlis?], 1929. november 13. 

 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, francia-kockás papír, tinta 

 

Örömmel értesíti Roesslert, hogy miután ma reggel feladott számára egy levelet, két órával 

később hozta a postás az öt Ekkehard (!) füzetet. Teljesen odáig volt, és nagyon örül, mert 

Roessler cikkének
588

 megjelenése számára szimbólumértékű. Tegnap Roessler életjeleként 

megkapta a Böhler-prospektust, az Ekkehartot (sic!) egészségi-jelként veszi, így örömmel 

elhalasztja a tervezett kiállításokat annak érdekében, hogy az anyagot a barátjánál 

hagyhassa. Az iskolára nézve is jó ómennek találja a publikációt, a füzetek birtokában 

sokkal alaposabb propagandát végezhet. Úgy érzi, megtört a jég, mert úgy véli, a 

publikációval a kezében a kiadókkal is eredményesebben tud tárgyalni. Szerinte Roessler 

olyan „szép, tündöklő bengáli világításba” helyezte, hogy nem akarta elhinni, hogy róla 

szól ez az írás. Ám a cím szerint ez helytálló volt, és nagyon örül.  

 Kéri Roesslert, küldessen számára a novemberi füzetből 12 példányt, utánvéttel 

fizeti, és egy éves előfizetést negyedéves fizetéssel, valamint a már elmaradt októberi 

füzetet is kéri. Megírja, hogy felesége az örömtől a plafonig ugrott, ami aztán megrepedt. 

Mégegyszer hálás köszönettel küldi üdvözletét - és címeket kér.  

 

 140. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.250 

 Kelt [Zürich], 1929. november 22. – 1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta  

 

Divéky éppen Zürichben van, egy kávéházban írja levelét. Emlékezete szerint már megírta 

Roesslernek, hogy különféle kiadóknak néhány illusztrációt küld, mellékelve elküldi az 

Eckartot is. Eddig még senki sem mondta le egyenesen, néhány „később”, és egy távolba 

mutató szál. Lassan megy a dolog, mert kevés példánya van, ezért kéri Roesslert, 

küldessen neki tizenkét füzetet, természetesen fizetés ellenében.  

                                            
588

 Roessler cikke a Der getreue Eckart. Familien Zeitschrift-ben: Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban kikértük 

a folyóirat 1928-as és 1929-as számait, de nem találtuk meg Roessler Divékyvel kapcsolatos cikkét. 

Feltételezhetően tévesen írta a megjelenés helyét Divéky József. 
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 Roessler írt neki korábban egy bizonyos GOLDMANN főkonzulról,
589

 akire a 

„nyomtatott” jó benyomást tett. Szeretne neki egy fametszetes naptárt ajánlani, ha 

Roessler szerint egyáltalán érdeklődik a naptárak iránt.  

És még valami: annak idején ugye Munk
590

 adta ki a LEFFLER (sic!) féle képes 

kalendáriumot
591

? Szeretné tudni, hogy még mindig csinálja-e, készít-e még ilyen 

nyavalyás időkben olyan értékesen kiállított naptárt? Amennyiben igen, szívesen csinálna 

rizikóra két naptár-oldalt, és a füzettel együtt elküldené neki.  

Valamint: léteznek-e még a „Konegens Jugendbücher”
592

 című kiadványok? És mi a kiadó 

címe? Sokat kérdez, és kéri Roesslert, ne kedvetlenedjen el, jön majd megint egy hosszabb 

szünet, amikor nem kérdez. De most friss az Eckart (sic!), ütnie kell a vasat. 

 WEIXELGÄRTNER
593

 vásárolna talán egy nagyobb fametszetet az éves mappában 

megjelentetni, Divéky szerint Roessler ezer S[chilling]-ről álmodott, amit ő 

[Weixelgärtner] a mellényzsebéből kifizet.  

 Kérdezi Roesslert, hogy ezzel összefüggésben, hogyan áll a publikáció a 

Graphische Künstében
594

? Buchgemeinschaft?
595

 A címét kéri, nekik is szeretne küldeni 

egy füzetet és fametszetet.  

 Többet nem kérdez. Hevesen ügyködik a prospektusokkal, amelyek mindenkinél 

tetszést aratnak
596

. Mégis úgy érzi, nem kerülheti el a hirdetést, mert nehéz jó magán-

címekhez jutni. Sok helyen próbálkozott, de bizakodó. Itt dolgoznak rajta, Hollandiában, 

Párizsban, Angliában nincs senkije, és Németországban sem ismer senkit megfelelő 

ismeretségi körrel. Miss LEVETUS
597

 talán tudna néhány címet szerezni.  

 Összefoglalva: csúcsra jár, egyenlőre sajnos plátóian. A közeljövőben vár néhány 

megbízást, és az iskolát a tavaszig kierőszakolja. Kéri Roesslert, írja meg neki, hogy 

hogyan van, és azt is, helyt álló-e, hogy az Eckart hirtelen megjelenése az egy jó ómen 

volna. „Szívélyes üdvözlettel Divéky.” 
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 GOLDMANN főkonzul: nem sikerült azonosítani a személyt. 
590

 Kunstverlag Munk: 1857 és 1938 között működödő bécsi művészeti kiadó.  

 (Vö. https://bit.ly/32TOmfM - letöltve: 2019. február 4.) 
591

 Kalendárium: Märchenkalender für 1905 mit ganzseitigen Bildern von H[einrich] LEFLER und J[oseph] 

URBAN. (Vö. https://bit.ly/32TOmfM - letöltve: 2019. február 4.) 
592

 Konegens Jugendbücher [Konegens ifjúsági könyvek]: a bécsi Konegens Jugendschriftverlag [kiadó] 

ifjúsági sorozata. (Vö. KLOTZ, Aiga: Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840–1950: Bd. IV: R–S. 

Stuttgart, Metzler, 1996) 
593

 WEIXELGÄRTNER: ld. I.N. 149.290 jelzetű ([Betlis], 1928.09.03.) levél. 
594

 Die graphischen Künste: ld. : I.N. 149.227 jelzetű (Brüsszel, 1912 szeptember 11.) levél. 
595

 Deutsche Buchgemeinschaft: ld. IN 149318 jelzetű ([Betlis], [1925]. 02.05.) levél. 
596

 Prospektusok: feltételezhetően a tervezett iskola prospektusáról esik szó. 
597

 LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 

https://bit.ly/32TOmfM
https://bit.ly/32TOmfM
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 141. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.251 

 Kelt Betlis, 1930. január 15. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta  

 levélpapír: Maler Jos. v. Divéky Betlis Post Weesen 

 

Régen hallott barátjáról, érdeklődik, mi van vele? Egy kéréssel kell 

Roesslerhez fordulnia. Megtudjuk, hogy Budapesten előkészítenek 

egy publikációt, amiben szívesen leközölnének két színes képet az 

Eckartból – Eckart ezt elutasította. Kéri Roesslert, hogy közvetítsen 

köztük. Elfogadnák a feltételt, hogy a kép aláírásában szerepeljen, az 

„Eckart kiadó engedélyével” Ugyanebből a célból kérdezi Roesslert, kölcsönkaphatná-e 

tőle a portréjának az eredeti fadúcát? Alája írnák „A. R. művészeti író portréja”.  

 A portrét és esetleg az Eckart-kliséket a következő címre kellene küldeni: Karl 

Rosner, Budapest 5., Csanády-ucca 5.  

 Nagyon hálás volna, ha Roessler ezzel támogatná, de gyorsan kéri, mert a füzetnek 

hamarosan meg kellene jelennie, ez a Magyar Grafika,
598

 és az írás magyarul és németül 

jelenik majd meg. Elköszönésül kérdezi, hogy vannak Roesslerék, mi van, hogy száz éve 

nem írt neki? Náluk semmi különös, éppen rezet metsz. 

 

 142. levél 

 Lelőhely: Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.307 

 Kelt [Betlis?], 1932. június 13. – 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta 

 levélpapír: Ios. v. Divéky Graphiker Betlis Post Weesen 

 

Mentegeti magát, hogy már „az örökkévalóság óta” szeretné 

megköszönni Roessler lapját, de arra várt, hogy valami örvendeteset 

tudjon közölni. De az idő vacak, és a reklám is keveset hoz, így arra 

jutott, hogy ismét a művészettel próbálkozik. Egy barátra lelt 

Weesenben, aki lehetővé tette számára, hogy két mappát litografáljon, 

illetve fába metsszen, és ki is nyomtattathassa – mert ez egy rendes 

összegbe kerül. Csatolja a prospektust, és ígéri, amint elkészült, küldi a mappákat is. 

Kérdezi Roesslert, hogy tudna-e küldeni neki néhány érdeklődő [műbarát] címét, mert 

minden eladott mappa erősítené a továbbiakhoz a [weeseni] barát bizalmát. Egy bizonyos 

pontig ennek a két mappának akár a csekély sikerétől is függ egy rég álmodott további 
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 Az említett írás: ROSNER Károly: Divéky József. In: Magyar Grafika, 11(1930), 5-6. sz., p. 161-163. 
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mappa megvalósításának lehetősége: szeretne egy 15 lapból álló passiót litografálni és 

kiadni. Szerinte ez hatalmas mennyiségű pénzbe kerülne.  

 Kíváncsian várja Roessler véleményét a mappákról, szerinte ezek művészileg 

jelentős előrelépést mutatnak. Szívesen kiállítaná őket Bécsben, leginkább a Sezessionban. 

„Vagy gondolja, jobb volna várni, amíg a passió elkészült? Hát az a 6+6+15 szám 

következtében egészen más képet mutatna. Talán jön hozzá még egynéhány szóló lap, 

úgyhogy mintegy 30 munkáról lehetne szó; akkor el lehetne kerülni az észre nem vétel 

veszélyét” – írja Divéky. Kérdezi Roesslert, hogy ő szóljon-e a Sezessionnak, vagy inkább 

barátja venné fel velük a kapcsolatot?  

 Úgy érzi, hogy újra felfelé megy, nem éppen rohamtempóban, mert a hitelezői 

gondoskodnak arról, hogy az anyagi fái ne nőjjenek az égig. Anyagi támogatás nélkül a 

legszerényebb munkát sem képes kiadni, mert nincs nyomdász, aki csak egy 

próbanyomatot is hitelezne neki, nemhogy egy teljes kiadást. Bár kilátása van arra, hogy a 

kiadásának jelentős részét itt [Svájcban] adja el, mégsem lesz ez „üzlet”, de legalább sok 

év után ismét van anyaga egy kiállításra és publikációhoz.  

 Megtudjuk, hogy Betlis még mindig szép, sokat fektettek a házba és 

továbbküzdenek, mennie kell és menni fog. Bármennyi hiányzik is még belőle, már látszik 

a fejlődés. Elköszönésül leírja azt a reményét, hogy egy hónap múlva elkezdheti a passiót.  

 A litók nyomtatás alatt állnak, a héten elkészülnek, a fák a következő héten, tehát 

nemsokára megkap mindent Roessler. Kéri, írjon neki, és egyszer újra többet, mint egy 

képeslapot. 

 

 143. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.314 

 Kelt Betlis, 1936. február 14. – 3 lap, 5 beírt oldal, kézírás, tinta 

 levélpapír: Ios. v. Divéky Graphiker Betlis Post Weesen 

 

Örömmel vette, hogy hosszú csend után ismét hallanak Roesslerről. Mint írja, az nem derül 

ki Roessler leveléből, hogy mi is történt vele, de remélik, hogy olyan jól van, amilyen jól 

csak lehet valaki manapság. „Az ember már annak is örül, ha már csak él is. Sokkal több 

ugyanis nekünk sincs.“  

 Mint megtudtuk, az iskolából nem lett semmi sem, és a panzió a valuta-nehézségek 

miatt csakhamar megszűnt. A művészettel sincs semmi, de úgy tűnik, ezt talán tudja is 

Roessler. Maradt a reklám és a krízis, és az attól való félelem. Az árak egyre csökkennek – 

de ezzel nem azt akarja mondani, hogy feladták volna a versenyt. Szerinte Viktor 
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HAMMER
599

 Angliával jobban „eltalálta“, mint ők Svájccal, ahol az ember mindentől el 

van zárva, márcsak a valuta miatt is. (Közbevetve megkérdezi, tudja-e Roessler, hogy Miss 

LEVETUS
600

 még mindig a posztján van-e?) Nincsenek megbízások, és ha igen, akkor azt a 

„bennszülöttek“ kapják.  

 Németország, Ausztria, Magyarország számára sem lehet dolgozni. Az összes 

korábbi kiadója elveszett, vagy nem csinál már semmit sem. A grafikákat nem lehet eladni, 

a grafikusok – a néhány prominens kivételével – éheznek, vagy támogatásokból élnek. 

Nem érti az állami támogatási rendszert: miért azokat támogatják, akiket, és miért azokat a 

munkákat, amelyeket? Példaként leírja, hogy a minap Zürichben egy hivatali épületen 

lelepleztek két mozaikot, művészileg „nulla“, és csak a technikai kivitelezése 70.000 

frankba került. Egy másik eset: Luzernben megbíztak négy festőt a temetőfal 

„kiszínezésével“. Egy tájképestőt, egy hegységfestőt, és két teljesen ismeretlent. Négy 

össze nem illő ember, az összhonorárium 90.000 frank. Az eredmény: giccs. Divéky 

megérti a hatóságokat, hogy a „bennszülötteket“ bízzák meg, de véleménye szerint a 

megbízók távol állnak a művészettől, így más okoknak kellene a kiválasztásnál 

mérvadóaknak lenniük.  

 Megtudjuk, hogy hivatalosan néhány éve nem vállalhat munkát Svájcban, ám ha 

mégis megtörténik, a hatóság behúnyja a szemét, de mégis óvatosnak kell lennie – tart a 

„kollégák“ irigységétől. Ez az oka annak, hogy keresik a kiutat ebből a „barátságtalan 

országból“. Mindegy, hogy hová, de olyan helyre, ahol dolgozni tud és dolgozni engedik, 

és talán még el is tudja adni a munkáját. Kész akár reklámot készíteni is, bár, mint írja, 

[…] még ebben is egyre inkább elterjed egy szomorú alsó-közép minőség, alátámasztva a 

megrendelők értetlenségével és áralákínálással.“ Elfogytak a nyomdák megrendelései is, 

maguk készítik a terveket. „Máshol sem rózsás a helyzet, de más helyeken talán létezik egy 

bizonyos szellemi kompenzációja az anyagi sorvadásnak.“ 

  Azt latolgatja, hogy hova volna érdemes menniük, és úgy látja, nem Párizsba vagy 

Londonba, hanem akkor már „egészen el“, Brazíliába, Rio de Janeiroba kellene menni. 

Reméli, hogy egy kétmilliós város talán több lehetőséget nyújt, „mint ez az idióta 

«kantönligeist»-től
601

 szétszakított országocska“. Mint írja, vannak odaát ismerőseik, 

gazdag kereskedők, de ha Roessler véletlenül ismerne egy brazil milliomost, kéri hozzá az 

ajánlását. Tudja, hogy az induláshoz pénzre is szüksége volna, saját találmányából reméli 
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 HAMMER, Viktor: ld. I.N. 149198 jelzetű (Laibach, 1916. november 3.) levél. 
600

 LEVETUS, Amelia Sarah: ld. I.N. 149.210 jelzetű (Brüsszel, 1912. november 17.) levél. 
601

 Kantönligeist: svájcias kifejezés a vidékies kisszerűségre. 
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azt, ami a grafika területén egy új és praktikus raszter-fajta. Mint írja, kapott is már pénzt 

ezért, de végül mégsem tudtak megegyezni.
602

 Abban reménykedik, talán sikerülne máshol 

a dolgot tető alá hozni, és akkor lesz mersze ugrani. Majd megkérdezi Roesslert, ismerte-e 

az Augustinerstraßéban Zauner udvari ékszerészt? 1919-ben vándorolt ki, állítólag jól 

megy neki. Hogyan lehetne megtudni a jelenlegi címét?  

 Megtudjuk, hogy a levelet egy bizonyos Fräulein Stadler közvetítésével kapták 

meg, Divéky ígéretet tesz, hogy legközelebb meghívják magukhoz [Betlisbe]. Divékyné 

éppen néhány napig Zürichben van, de amint visszatér, ő is ír majd Roesslernek, de Divéky 

nem tudott várni a válasszal, olyan örömmel töltötte el az „új egymásra találás“. Reméli, 

hogy ismét sűrűbbé válik köztük a levélváltás, mert Roessler többet lát Bécsben, mint ők 

Betlisben. Elköszönésül mégegyszer megköszöni Roesslernek az életjelet. 

 

 144. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.172 

 Kelt Sopron, 1946. augusztus 10. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 52 

 

Megtudjuk, hogy felesége hat héttel korábban tudatta Divékyvel, hogy Roessler továbbra is 

a régi címen lakik. Elmondja, hogy Magyarországon hatalmas infláció következett be, a 

külföldi postadíjak olyan magasra emelkedtek, hogy a levelezésre gondolni sem nagyon 

lehetett. 1942 óta Magyarországon tartózkodik, mert meghívták az Iparművészeti Iskolába 

a grafikai osztályt vezetésére, de mivel két év késéssel érkezett meg – ilyen sokáig 

várakoztatták meg a nácik az átutazási vízummal –, nem tudta a posztot elfoglalni. Már 

megérkezésekor aggasztó állapotok voltak Magyarországon, amiről – elmondása szerint – 

beszámolt egy Zürichbe küldött levélben, minek következtében 1942. október 22-én 

letartóztatták, és 6 hónap börtönre ítélték,
603

 amit le is töltött. Elmondása szerint azt 

követően elég jól megélt a kisgrafikáiból, míg 1944 márciusában agyvérzést kapott, jobb 

oldala megbénult, kórházba került. Mivel a sok bombatámadás miatt a tömegesen érkező 

sebesülteknek kellett az ágya, gyógyultnak minősítették és elbocsátották. Ekkor a keze már 

működött, de járni nem tudott, így Sopronba került az anyjához, és mint írja „már 25 

hónapja anyám nyakán lógok“. Szívesen gyógykezeltette volna magát Bécsben, ahol régi 
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 Találmánya: ld. I.N. 149.317 jelzetű ([Betlis?], 1929. február 5.) levél. 
603

 Divéky börtönben töltött idejéről, vagy egy esetleges perről sajnálatos módon sem Budapest Főváros 

Levéltárában, sem a Magyar Nemzeti Levéltárban semmiféle dokumentum nem található. 
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barátja Erich SCHMALE
604

 egyik barátját, Dr. Schulhofot ajánlotta, aki vállalta is a 

kezelését. Ha kapna útlevet és kiutazási engedélyt – abban bízik, hogy a békekötés után 

megkaphatja - a szállás a sógornőjénél megoldott volna. Schmale elegendő munkát is ígért 

Divékynek, mindezt házhoz szállítanák. Mint írja, a kezeivel már a régi állapotban van, de 

járni nem tud, nem tud a munka után menni. Sopronban csak néhány ex libris fametszetet 

készített, és két hónapja ismét munka nélkül van. Elvágyik ebből a „faluból és országból“, 

úgy látja, hogy az országnak nincs jövője, legalábbis nem hamarosan és nem egy grafikus 

számára. Arról ír, hogy levelet kapott Rudi ROSENBAUMtól
605

 Zürichbe, aki látogatóba akar 

utazni Bécsbe, és talán már ott is van. Legvégül leírja, hogy minderről csak azért számolt 

be, hogy Roesslert levélírásra buzdítsa, és hogy megtudhassa, mi van velük, hogy van az 

egészségük, és hogyan látja Roessler az ő esetleges kilátásait Bécsben?  

 

 145. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.173 

 Kelt Sopron, 1946. szeptember 14. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta  

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 521 

 

Kedves Öreg Barátom! – szólítja meg Divéky Roesslert. Örömteljes meglepetésként kapta 

meg ma Roessler szeptember 3-án írt kedves levelét, aránylag gyorsan, mert csak egy 

hónapja annak, hogy ő Roesslernek írt. Megtudjuk, ugyanennyi idő alatt kétszer lehet 

Zürichből választ kapni, és május óta nincs cenzúra. Értetlenkedve kérdezi, miért bánnak 

[a győztesek] az osztrákokkal ennyival rosszabbul, annak ellenére, hogy nekik volt egy 

kimondottan ellenállási mozgalmuk a „náci pestis“ ellen? Divéky úgy látja, [Bécsbe] 

jövetele olyan sok általa nem befolyásolható körülménytől függ, hogy még a tél is eltelik, 

mire megvalósulhat. Itt van először is a vasfüggöny, amit hivatalosan mindig letagadnak, 

miközben a rendőrség szerint útlevél Nyugatra nem létezik, bárhova máshova igen, 

Nyugatra viszont csak a miniszterelnök állíthatja ki. Tehát nincs vasfüggöny, csak 

általános zár Nyugat felé, ami csak a csempészek és más síberek számára áttörhető. 

Másodszor: ha volna is útlevele, szüksége volna még egy kiutazási engedélyre, valamint 

osztrák oldalról egy beutazási engedélyre. „Különben gondolom nem léteznek nehézségek. 

Vagy tud Ön még valamilyen akadályról?“ – kérdezi Divéky Roesslert.  

 Megtudjuk, hogy nagyon buzdítja Roessler közlése, miszerint Bécsben még mindig 

jó emlékük van az embereknek róla, és számíthatna illusztrációs megbízásokra. 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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Pillanatnyilag nyolc egész lapos képet kell készítenie egy ismeretlen írónő buta 

mesekönyvéhez. Tudja, nem kellene a nevét egy negyedosztályú publikációhoz adnia, ami 

ráadásul az írónő saját kiadásában jelenik meg, de „non olet (´nincs szaga`) és azzal 

számol, hogy a könyv a nyilvánosság kizárásával jelenik majd meg.
606

 A képeket jónak 

találja, szerinte nem kell miattuk szégyenkeznie. Sajnálja, hogy Ausztria felé nem 

engedélyezett a nyomtatvány küldése, szívesen elküldené Roesslernek a GOGOL, Holt 

lelkekhez
607

 készített illusztrációit, amelyeket a zürichi Büchergilde Gutenberg
608

 

(´Gutenberg Könyvescéh`) számára készített. Reméli, hogy egyszer majd Ausztria felé is 

kinyílnak az ajtók.  

 Roessler írt neki a munkájáról, a szép könyvek szerzőségéről. Divéky arra kéri, 

írjon számára a professzorságáról is. Divéky szerint számára egy meghívás nem jöhetne 

szóba, már csak a testi fogyatékossága miatt sem. Különben nem ülne úgyszólván tétlenül 

Sopronban, hanem Budapesten volna, „ahol ma »politikai mártírként« könnyű volna az 

elmulasztott iparművészeti iskolai professzorságot ismét aktualizálni.“ Sopronban 

tanítványokkal próbálkozik, de a bejelentett tizenegy tanítványból csak három létezik, a 

többiek pénzhiány miatt kijelentkeztek. A csökkentett fizetésekből, nyugdíjakból az 

emberek többnyire még a lakbért, gázt és villanyt sem tudják kifizetni. „Hogyan jusson így 

kultúrális célokra?“ – teszi fel a kérdést Divéky. Az illusztrációi előállítására nincs 

befolyása, nem úgy, mint az a kultúrországokban lenni szokott. Nem ismeri a nyomdát, a 

reprodukció módjáról sem mondtak neki semmit. Úgy tűnik, a szerzőnőnek sincs sok 

fogalma van erről, látszólag nem is érdekli, csak azt reméli, hogy többet keres, ha maga 

adja ki a könyvet. „Az édes tudatlan!“  

 Mint írja, nem boldogtalan attól, amit elszenvedett és amiben részt vett, jó, hogy 

megélte ezt. A kórházban, aztán itt [Sopron] megtanulta a türelmet gyakorolni, és 

gyakorolja naponta és óránként, ami nem árt a munkájának sem. Erich SCHMALE
609

 és 

felesége ismeretei szerint egészségesek, és a régi szeretettel viszonyulnak hozzá. Mint 

Zürichen keresztül hallotta, Schmaléék háza megsérült, el kell költözniük, de Divéky nem 

tudja, hogy hova? Szerinte kár volna, ha Rudi R[osenbaum] nem jönne ismét Bécsbe. 
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 Mesekönyv: nem sikerült megtalálni a művet. 
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 GOGOL, Nikolaus, Die Abenteuer Tschitschikows oder die toten Seelen. Zürich, Büchergilde Gutenberg, 

[1937] 
608

 Büchergilde Gutenberg: 1924-ben Lipcsében alapították, az alapítást követően fél év alatt 5.000 tagra 

tettek szert. Jelentős könyvművészeti és kézműves könyvkészítői hagyományokkal rendelkezik a mindmáig 

a működödő könyvtársaság, amely különösen a művészi illusztrációinak köszönheti jó hírnevét. A társaság 

Majna-Frankfurt székhellyel saját nyomdával is rendelkezik. 

 (Vö. https://bit.ly/2Y88lsl - letöltve: 2019. április 4. ) 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 

https://bit.ly/2Y88lsl
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Kérdezi Roesslert, hogy talán elő lehetne készíteni már valamit levélben az említett 

kiadókkal, témákról beszélni, egyebek. Ha a jövetele [Bécsbe] talán csak a tavaszra valósul 

meg, mégis el lehetne már most indítani [az előkészületeket]. „Nem gondolja?“ – kérdezi 

Roesslert. Talán egyet és mást már itt elő tudna készíteni. Elköszönésül üdvözletét és 

Roessler feleségének kézcsókját küldi, és „maradok az öreg hűséges Divéky.“ 

 

 146. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.178 

 Kelt Sopron, 1946. december 17. – 2 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta  

 

Kedves Professzor Úr és régi Barátom! - szólítja meg Divéky Roesslert. Tudatja barátjával, 

hogy a november 18-i levele már 28-án megérkezett hozzá. Megható számára, hogy 

mennyi gondot és fáradtságot fordítanak rá. Az elmúlt hónapban írt minden általa 

személyesen ismert kiadónak, bármilyen szerény legyen is az. Három hét elmúltával sem 

érkezett visszajelzés. Nem is remélt komolyabb munkát, csak az emberek eszébe akarta 

juttatni magát. Ezért is esett annyira jól neki Roessler levele az azonnali megbízás 

említésével, amire talán már túl későn jelentkezik. Az Ausztriában postára bízható 

dolgokat, mint kéziratok és más szövegek, Eisenstadtba, Ökonomierat Rud[olf] 

PLEININGER úrhoz,
610

 a Haupstrasse 26 alá lehet irányítani (für Herrn Rud. Baranyovics). 

Ez utóbbi ugyanis itt [Sopron] lakik, de újév után rendszeresen és hivatalosan minden 

héten kimegy, és felajánlotta közvetítését. Divéky azt tervezi, hogy a tavasszal három 

napos határátlépővel, ami állítólag itt helyben minden további nélkül megkapható, ő is 

kimegy. Most télen nem szeretné megkísérelni, mert az infláció következtében a 

télikabátját megették. Szerinte a Roessler tanácsolta vállalkozást, Sopronból Bécsbe 

kerülni, az osztrák cenzúra nyilvánvalóan veszélyesnek tartotta, ezért kivágta a levélből, 

hogy ne hozza őt abba a kísértésbe, hogy illegális módon jöjjön Bécsbe – amit úgysem 

tenne meg az élelmiszerjegyek miatt. „A cenzor tehát aludjon nyugodtan, csak legálisan 

jövök.“ – írja a grafikus. Az útlevél-kérelmét már vagy négy hete benyújtotta, de mivel a 

békekötést csak februárra ígérték, hacsak nem halasztják el megint, mint eddig már vagy 

tízszer, nem is reménykedik korábban az útlevélben. Ezek után jön azután a kiutazási 

engedély, majd az osztrák beutazási engedély. Úgy gondolja, akkorra már Kyffhäuser-
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 PLEININGER, Rudolf : ezidő szerint az Esterházy birtok intézője volt, akit 1954-ben a pincészetben történt 

sikkasztás miatt elbocsátottak és perbe fogtak. (Vö. LÜTGENAU, Stefan August, Paul Esterházy 1901-1989. 

Wien, Studien Verl., 2005, 144. p.) 
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szakálla
611

 lesz, és a lába az elhanyagolás következtében gyógyíthatatlanul tönkre lesz. A 

k. & k. vezényszavak jutnak eszébe: „tiefe Kniebeuge“ – üben – übt. [„mély térdhajtás“ – 

gyakorolni – gyakoroljátok], amit boldog emlékezettel aktuálisan így változtatta meg: 

„Geduld“- üben – übt [„türelem“ – gyakorolni – gyakoroljátok]. Divéky szerint négy éve 

ezt fő tevékenységként űzi.  

 Roessler Wabreckre vonatkozó kérdését illetően csak annyit állapított meg, hogy 

Hololomnitz
612

 (sic!) bei Podolinec Csehszlovákiában fekszik. Újév után ír majd a 

Csehszlovákiában élő rokonának (akinek a címét még ki kell derítenie) és Wabreck 

nyomozására uszítja. Kéri Roesslert, ő is tartsa be a kommandót, biztos nem hanyagolja el 

a dolgot.  

 Amennyiben még van rá idő, tehát hozzájut az akasztófa-bohózatokhoz,
613

 akkor 

kéretik azt a bizonyos címet használni. Ő is ugyanezt a közvetítő embert veszi majd 

igénybe a skiccek beküldéséhez, a kézirat visszaküldéséhez és hasonló dolgokhoz, míg 

személyesen tud majd Bécsben jelentkezni. „Tudja különben, hogy Rudi R[osenbaum] 

hónapok óta újra Bécsben van és az üzemét vezeti?“ – kérdezi Divéky Roeslert. Mellékeli 

a legújabb munkáját, a „Kunstfreunde“ (´Művészetbarátok`) karácsonyi számát annak 

bizonyítékául, hogy J. D. grafikus működik, legalábbis a köldökétől fölfelé. És ajánlja 

magát Roessler további jóindulatába, a legjobbakat kívánja karácsonyra és egy jobb új 

évre. Kézcsókját küldi Roessler feleségének az „Ön öreg Divékyje.“ 

 

 147. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.175 

 Kelt Sopron, 1947. április 18. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 50 

 

Divéky megállapítja, hogy gyér levelezésük – Roessler utolsó levele ´46. november 18-án 

íródott és nov. 28-án érkezett meg, és ebben információt kért egy bizonyos Wabreckről – 

elszunnyadt. Divéky december 19-én azt válaszolta neki, hogy Hololomnitz (sic!) (utolsó 

posta Podolinec) most csehszlovák. W[abreck]-ről semmit sem tud közölni, mert levelére a 

hololomnitzi (sic!) községi hivataltól máig nem kapott választ. Megtudjuk, hogy Roessler 

az utolsó levelében leírta, hogyan tudna Divéky egyszerűen de illegálisan Bécsbe jönni. De 
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 Kyffhäuser-szakáll: Barbarossa Frigyesről tartják, hogy a türingiai Kyffhäuser-hegy vagy a bajor 

Untersberg-hegység mélyén alszik, szakálla körbeéri azt az asztalt, amely mellett ül, s csak azt várja, hogy 

a hollók ne szálljanak többé a hegy körül – akkor visszatér, és boldogságot hoz mindenkinek. Vö. HAHNER 

Péter, Barbarossa Frigyes. In: Rubicon, 2015, 12. sz., p. 22. 
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 Hololomnitz: helyesen Hollólomnic, szlovákul Holumnica a keresett település neve. 
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 Meckdorfi-akasztófadalok – nem sikerült közelebbi információhoz jutnunk 
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hogy hogyan, azt mégsem tudta meg Divéky, mert az osztrák cenzúra a vonatkozó 

mondatokat kivágta. Divéky leírja, hogy Roessler ugyanebben a levélben a Meckdorfi-

akasztófadalokat, mint illusztrálandó anyagot említette. Divéky utánanézett egy közvetítő 

címnek, és megírta a válaszában, ám az osztrák cenzor vélhetőleg ezt is kifogásolta, és 

megsemmisítette a levelet, mert Roessler azóta nem írt és kézirat sem érkezett „arra“ a 

címre. Divéky azt írta, hogy tudatosan nem ismétli meg ezt a címet, Erich SCHMALE,
614

 

öreg cimborája ismeri azt, telefonon megkaphatja tőle Roessler. Most a VII., 

Mariahilferstrasse 82. alatt lakik, és az Austromotor című lapot adja ki. Roessler hosszú 

hallgatása azt a félelmet keltette Divékyben, hogy ezen a förtelmes télen megfagyott vagy 

megbetegedett, amit Divékyék itt épp csak elkerültek, és Bécsben Erich [Schmale] is el 

tudta kerülni. Megírja, hogy [Schmale] egy kényes munkához szerzett számára egy darab 

puszpángfát Bécsben, és eljuttatta hozzá azon a bizonyos címen keresztül. Kéri Roesslert, 

ha az általa ajánlott kiadók egyikének volna valami számára megfelelő illusztrálandó 

anyaga, úgy a szöveg elküldésére is azt a bizonyos címet használhatják. A kész dúcokat 

aztán ő is ezen az úton küldené Bécsbe. Ha azt mondja, „illusztrálni“, akkor „fametszetet“ 

ért alatta, mert az utóbbi időben az ilyen dolgokat fában gondolja. Divéky magáról semmi 

újat nem tud mondani. A lába béna, és az elkövetkező napokban egy kézzel hajtható önjáró 

kerekeskocsit kap ajándékba a szociális gondozón keresztül a várostól, továbbá 

folyamatban van valami, hogy az államtól (a fasiszta rendszer áldozataként) rokkant-

nyugdíjat kapjon. Különböző dolgok történnek az érdekében, csak sok türelemre van 

szükség, mivel a hivatalos gépezet nagyon lassan dolgozik. Úgy látja, ha időközben nem 

hal éhen, amit eddig anyja özvegyi nyugdíjának segítségével elkerült, akkor még megéli itt 

a „boltjának“ felvirágzását, mert már különböző budapesti hivatalokban is kezdenek vele 

törődni, megbízásokkal, stb. Amíg ebből pénz lesz, még jó idő eltelik, írja Divéky. 

Megtudjuk, hogy annyi ígérete van már, hogy egészen megijedt a „sikertől“. Hogy 

Roessler lássa, és erről a kiadókat is meggyőzhesse, mellékel négy fametszet-nyomatot, 

amelyek az utóbbi időben keletkeztek. Az „Idyll“ és az „Újjáépítés“
615

 egy itteni újságban 

jelent meg, amelyiknek néha ilyesfajta metszeteket kell készítenie. A másik kettőt is ennek 

az újságnak szánta, de azok a szerkesztőség szerint nem illettek a képbe. Elköszönésül 

Divéky megállapítja, hogy Roessler minden fontosat megtudott róla, most szeretne ő a 

barátjáról hallani: egészség? munka? és még mást is. „Írjon gyorsan és kézcsók a 

feleségének az Ön öreg Divékyjétől.” 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
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 Újjáépítés: feltételezhetően az 1947. március 15-én megjelent helyi lapra, a Sopronvármegye, 1(1947), 35. 

sz. 3. p. céloz Divéky, ahol cím nélkül, de valóban az újjáépítést ábrázoló fametszetes illusztrációja jelent 

meg.  
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 148. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.174 

 Kelt Sopron, 1947. április 28. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta  

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 673 

 

Divéky barátjához ismét egy kéréssel fordul. Az előzménye, hogy tudomására jutott, 

miszerint készülőben van egy akció, hogy Bud[apest] és 10 vidéki város egy[-egy] művész 

patronálását vállalná, és a művésznek a semmiért, de egyáltalán a semmiért egy rendes 

fizetést juttatna. Sopron már jelentkezett, és több oldalról kezdeményezték, hogy Divékyt, 

mint a „fasiszta rendszer mártírját“ és Európa szerte híres művészt nevezzék erre. Sopron 

azonban annyira lokálpatrióta beállítottságú, mint egy magyar város sem, és csak a soproni 

bennszülött „valaki“, jelent és tud számukra valamit. Már van is egy konkurense, egy 

ügyes akvarellista, akinek vele szemben az a tagadhatatlan előnye, hogy először is 

bennszülött, másodszor pedig Sopronban és a környéző falvakban senki sem hallotta volna 

a nevét, ha nem HORVÁTHnak
616

 hívnák, mint itt minden bennszülöttet. Divéky úgy véli, 

könnyen kiüthetné a mezőnyből, ha külföldi publikációkkal és kritikákkal állhatna elő. 

Mivel Divéky anyaga részint megsemmisült, részint elveszett, arra kéri Roesslert, a 

rendszerező embert, kölcsönözze neki a nála lévőket, hogy a polgármesternek 

előterjeszthesse, akié az utolsó szó, illetve hogy pártfogói a Kultuszminisztériumban a 

dolgot személyesen bemutathassák. Biztosítja Roesslert afelől, hogy ezek a papírok 

visszajönnének.  

 Felsorolja, mit szeretne: néhány szám Kunst für alle, Dekorative Kunst, D[etsche] 

Kunst und Dekoration, Der getreue Eckart, és talán megvan Roesslernek a Studio 1914-es 

száma,
617

 amiben Miss LEVETUS
618

 a rézkarcairól írt. Úgy gondolja Divéky, nagyon 

segítene neki Roessler, ha ezeket kölcsön tudná adni. Azt ajánlja, hogy azon az úton küldje 

Roessler, ahogy ezt az utolsó levelében, e hó 18-án írta, közelebbi információ Erich 

SCHMALÉTől,
619

 akitől egy küldemény ezen az úton már megérkezett. Schmaleéknek van 

telefonjuk, a címük VII., Mariahilferstrasse 82.  

 Őszre egy kiállítást terveznek itt, amire meghívták. Erre elkéri majd azokat a sok 

éve Roesslernél lévő nyomatokat és rajzokat, amelyeket Roessler az első ide írt levelében 
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 Horváth, azaz SOPRONI HORVÁTH József (1891-1961) festőművész, 1954-ben Munkácsy-díjat kapott. 

(Vö. https://bit.ly/2ZhQYBY - letöltve: 2019. április 4. ) 
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említett, és Divékynek mindaddig fogalma sem volt róluk. A már említett úton, ha addig 

nem adódna kényelmesebb. Elköszönésül szívélyes üdvözletét, Roesslernének kézcsókjait 

küldi, és reméli, jó egészségnek örvendenek.  

 

 149. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.177 

 Kelt Sopron, 1947. május 22. –1 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 518 

 

„Kedves Öreg Barátom, nagy gondban vagyok Veletek, bécsiekkel!” – kezdi levelét 

Divéky. Megtudjuk, hogy öt hónapja egy sort sem kapott Roesslertől, három levele maradt 

válasz nélkül (előző év december 19., ezév április 18., és április 28-ról), Erich 

SCHMAL[E]
620

 sem válaszolt neki már két levélre sem. Életjelet kér, és kéri Roesslert, 

érdeklődjék telefonon Schmale felől is (Mariahilferstr. 82.). Mint írja, Schmalet ugyanerre 

kérte Roesslerrel kapcsolatban. R[udi] ROSENBAUMnak
621

 is ír ma, hogy ő mit tud róluk? 

Megtudjuk, hogy a kéziratküldemények közvetítésére ajánlott eisenstadti cím június 1-től 

már nem lesz érvényes. Reméli, hogy valamikor csak vége lesz a „békekonferenciának 

nevezett galandféregnek, és a feje nem akad el”. Nem tud Bécsbe menni, mert február óta 

vár már a min[isztérium] által engedélyezett útlevélre, noha egy miniszteri rendelet 

március 19-én felfüggesztette a külföldre utazások minden korlátozását. Anyját, aki 

áprilisban betöltötte a 82. életévét, sem hagyhatja magára, mert a nyugdíjából egyedül sem 

tudna megélni. Neki néha csak csöppen néhány forint, úgyhogy valahogy megvannak. 

Reménykedik a békeszerződés ratifikálásában, hogy aztán javulnak a körülmények, és a 

postaforgalom is normalizálódik Béccsel. Imént kapott egy levelet Zürichből, amiben Erich 

[Schmale] a napokban [oda] írt leveléről esik említés, tehát él. Kéretik ugyanezt magukról 

is közölni – kéri Roesslert Divéky – mert ez a gond azzal [a hírrel] még nincs 

megszüntetve.  

 A múlthónapban kapott a Művészeti Tanácstól Bud[apest]-ről 200 forint 

támogatást, és az itteni szociális gondozótól egy kézi kezelésű háromkerekű kerekesszéket, 

már csak a tömlők hiányoznak, de kapott ígéretet rá. Reméli, nemcsak az ígéret marad, 

mint annyi sok más, amit megígértek neki. Ha nem volna remény, már rég felakasztotta 

volna magát – írta. Reméli, így, nyomorékként is tud egyet és mást produkálni. 

Mindemellett szerencsének tartja, hogy csak a lába (teljesen csak az egyik) ment tönkre. 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
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 ROSENBAUM: ld. I.N. 149.256 jelzetű (Zürich, 1912. március 10.) levél. 
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Minden más, feje, kéze, étvágya, emésztése egészséges, éppen úgy, mint valaha. „És mégis 

nyomorék!“ – írta a grafikus. Mivel feltételezi, hogy Roessleréknek is elég dolga van a 

saját bajaikkal, megkíméli a saját gondjaiknak elmondásától. A legnagyobb gondja, hogy 

mi van most Roesslerékkel? Erichre nézve megnyugodott. Kéri Roesslert, vegyen erőt 

magán, vagy a felesége által juttasson el néhányt sort hozzá, lehetőleg postafordultával, 

mert így is hozzávetőleg három hétig tart, mire megkapja. Elköszönésül szívélyesen 

üdvözli Roesslert és feleségét „az Ön öreg Divékyje”. 

 

 150. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.176 

 Kelt Sopron, 1947. május 27. –5 lap, 9 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 72 

 

 „Kedves öreg Barát, és jubiláló szenior!”
622

 – köszönti Divéky Roesslert. „Egy egész 

görgeteg lavina, nemcsak egy hullott le rólam, amikor tegnap az Ön e hó 16-i levele 

bezúgott.“ Azonnal válaszol is Roesslernek a levélben feltett kérdéseire. Bocsánatot kér a 

papírért, de nincs neki más. A beszámolót a feleségével kezdi, aki hál´ Istennek Zürichben 

van, és jól van, egy művészeti magániskolában tanít, és emellett is sok munkája van még, 

megbízások, tanítványok. HELENE
623

 nála van, és ugyanott tanít a saját szaktárgyában. 

Bécsben a Kunstgew[erbe] Schulén a fémosztályon Maier professzornál tanult, és 

művészileg bejött neki. A nevelt fiú Martin: olvassa el előbb – tanácsolja Roesslernek – 

Schiller: Verbrecher aus verlorener Ehre (´Aki elvesztett becsülete miatt vált bűnözővé`). 

Divéky leírja, hogy mikor a fiú egy selyemszövőben utolsó éves inas volt, egy szép napon 

hiányzott a kasszából öt Fr [frank], és őt gyanúsították meg – tévesen. Egy idő múlva, azaz 

a következő hónap végén az otthonról kapott kosztpénzzel (90 Fr) meglógott, és Divékyné 

Párizsban élő rokonaihoz – akiket már ismert Betlisből – utazott. Mivel útleve nem volt, 

nem tudott ott maradni, elvergődött Francia-Észak-Afrikába, és mindenfélét átvészelve 

Oranban egy kereskedő ügynöke lett, aki számára az országon belül eladott és beszerzett. 

Megbetegedett, mivel papírjai nem voltak, hazazsuppolták Ausztriába, ahol a nácik, az 

egyetlen jó, amit tettek, kikezelték, felépülésre egy tüdőszanatóriumba küldték, valóban 

meggyógyították. A háború alatt Párizsban a német hadvezetőségen tolmácsként dolgozott, 

és most Divéky feleségének egyik unokaöccsével Párizsban egy kül- és belkereskedelmi 
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 Jubiláló szenior: talán arra céloz Divéky, hogy Roessler az adott év (1947) februárjában töltötte be a  

70. életévét. 
623

 HELENE Divéky (1912-1982), a lányuk - Franziska Dettling-Divéky közlése. 
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cége van. Viktor
624

 fiúk, akivel Roessler, mikor a fiú kilencéves volt, találkozott Betlisben, 

műszaki rajzoló Zürichben, öt éve házas és júniusban apa lesz, tehát nem lőtt annyira mellé 

Roessler, mikor a nagyapaságra gyanakodott. „Holnap tovább, hozattam egy soproni 

vöröst, és azzal ma utólag meg kell ünnepelnem az Ön 70-ét. Egészségére!“ – írja Divéky. 

Folytatás: május 28. reggel. „Amennyiben az Ön egészsége olyan jó, mint ahogyan azt én 

ünnepeltem, akkor ezt az eljárást az Ön 100. [születésnapja] alkalmából örömmel 

megismétlem!“ Ezek után megtudjuk, hogy [ami a város részéről] a patronálást illeti, az a 

HORVÁTH,
625

 akiről a minap írt, úgy tűnik kiesett a versenyből. Jelenleg a legesélyesebb 

egy bizonyos ÁGOSTON,
626

 tehetsége [olvashatatlan], és felületes. Divéky szerint egy 

bizonyos, állítólag zsidó klikk most minden áron vissza akarja csábítani Sopronba, mert a 

felesége zsidó. Ágoston bennszülött, de egy másik vidéki városban él. Megpróbálják 

hazacsábítani, és ha jön, rá akarják bízni az ősszel Pesten tartandó újjáépítési kiállítás 

valamennyi munkáját, és – Divéky szerint – ezzel felsülnek majd, mert Á[goston] állítólag 

nagyon lusta és unproduktív. Divéky szerint, számára csak a klikk révén veszélyes. Ha 

Roessler megtalálná azokat a [kért] publikációkat, könnyű volna kiütni a mezőnyből. 

Divéky nem hiszi, hogy Roessler azokat elégette volna, mivel kivétel nélkül valamennyi 

műnyomópapír volt, az nem ég, hanem inkább eloltja a tüzet, a kréta egyszerűen elfojtja. 

Divéky tegnap hallotta, hogy Ausztria és Magyarország között újra elindították a 

csomagforgalmat. A házban lakó postafőinspektor szerint S[opron]-ból csak a Nemzeti 

Bank engedélyével lehet csomagot feladni, az ismét felélénkülő csempészet miatt. Ha 

Roessler megtalálná a kérdéses füzeteket, épp úgy, mint a munkákat, talán elküldhetőek 

volnának ajánlott nyomtatványként. Tehát csak a becsomagolásról és a postára cipelésről 

volna szó, amit Roessler - Divéky véleménye szerint - Erich [Schmale] nyakába tudna 

varrni, aki ezt szívesen elintézi. Megtudjuk, hogy Roessler levelével egy időben tőle is 

érkezett egy [levél]. Szintén egészséges és jól van. Tegnap örvendetes hírt kapott Divéky, 

úgy döntött a város, hogy támogatásként kétszáz forint értékben vásárol tőle, és a járgánya 

tömlői is jó úton vannak, reméli, hogy a jövőhéten ki tud mozdulni. Egy illusztrációs 

megbízáshoz szeretne fát, aminek nem kell puszpángnak lennie, körtefa, de bütü a 

legalkalmasabb anyag. Az a pesti xilográfus, akinek néhány rajzot készített, tónusos 

fametszetekhez is körtefát használt, ehhez a bécsi xilográfusok csak puszpángot tudnak 

elképzelni. Viszont – Divéky elmondása szerint – maga vásárolta a fát, és néha ráfizetett 
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 VIKTOR Divéky (1920-1983), a fiúk - Franziska Dettling-Divéky közlése. 
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 HORVÁTH: ld. I.N. 149.177 jelzetű (Sopron, 1947. május 22.) levél. 
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 ÁGOSTON Ernő (1889-1967) soproni festő, tanár. (Vö. https://bit.ly/315jDL9 - letöltve 2019. január. 8.)  

https://bit.ly/315jDL9
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vele, mert a felét el kell fűtenie, de amit jónak talált és kiválasztott, az tényleg elsőrangú 

volt. Ez a szerencsétlen is a nácik lelkén szárad, mint jónéhány kedves barátom – írja 

Divéky. „Tehát csak rajta a fával és a megbízással“ – biztatja Divéky Roesslert. Szerinte a 

kézirat jöhet nyomtatványként, a fa csomagként, és visszafelé éppen úgy mehet, mert erre a 

Nemzeti Bank minden további nélkül ad engedélyt. Úgy gondolja, a honorárium maradhat 

a kiadónál vagy Erichnél, amíg alkalmat talál arra, hogy jöhessen – látogatóba, vagy 

egészen. Az utóbbit még mindig szándékozik megtenni, de nem, amíg az édesanyja él, 

mert most, mikor kezd kicsit felfelé ívelni, az ő [mama] nevetséges kis nyugdíja és a 

drágulás mellett nem nagyon hagyhatná egyedül. Az utóbbi hónapokban a nyugdíj 

duplájával tudott hozzájárulni a háztartáshoz, és még ez sem volt sok. A beszerzés teljesen 

lehetetlen, tehát mindent megettek, és emellett még takarékosak is voltak. A főzelék a 

normális, a bor ritkaság, amit csak különleges alkalmakkal engedhet meg magának. 

Pillanatnyilag Petőfi János vitézének illusztrációján dolgozik, amit jövőre a szabadságharc 

és Petőfi halálának 100. évfordulóján reménykedik elsütni.
627

 Szerinte ma a kiadók még 

nem merészkednek, mert a könyvpiac még beteg, és ma csak a politika üt – de egy éven 

belül sokminden változhat. „Reméljük a legjobbakat!“ Dolgozni és nem kétségbe esni – ez 

a jelszava, amivel Roesslert a legszívélyesebben üdvözli, és reménykedik egy (talán) 

pityókás viszontlátásban.  

 

 151. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.160 

 Kelt [Sopron], 1948. április 5. – 1 lap, 4 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 206 

 

 „Kedves Professzor Úr!” Talán elért már a füléhez, Ankwicz udvari tanácsos úr júniusban 

a [Képzőművészeti] Akadémia könyvtárában ki akarja állítani a munkáit. Divéky igyekszik 

kíméletesen felkészíteni Roesslert arra, hogy valószínűleg néhány napra Bécsbe jön, és 

amennyiben megoldható, kint marad. Reményei szerint egy úgynevezett kivándorló 

útlevelet kap, erre pályázik. Volna-e Roesslernek Divéky által illusztrált könyve, amit 

kölcsön tudna adni neki? Igyekszik itt [Sopron] mindent összeszedni, amit csak fel tud 

hajtani. Ha sikerül Bécsben maradnia, „és sikerülni fog”, élnie kell valamiből, és már most 

kéri Roesslert, hogy mozgassa meg az általa ismert kiadókat, és írja meg Divékynek, ha 

kedvező reakcióra talált. Hajlandóak volnának-e az urak úgy, mint egy évvel ezelőtt lettek 
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 PETŐFI Sándor, János vitéz: nincs forrás arra, hogy a mű Divéky illusztrációval megjelent volna. 
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volna, megbízásokat adni neki? Megengedik-e egyáltalán a körülmények (papír, 

konjunktúra), hogy a könyvek szépségére is súlyt helyezhessenek? Csak az első néhány 

megbízás nehéz. Divékynek itt [Magyarország] hat év alatt, illetve a Köztársaság három 

éve alatt nem sikerült említésre méltó megbízásokhoz jutnia. Budapesten talán sikerült 

volna, de Sopron a legvadabb értelemben vidék. Mindehhez a béna lába miatti 

fogyatékossága, ami a napi masszázsnak köszönhetően (öt hónapja naponta) annyira javult, 

hogy naponta megteheti a kétszer másfél kilométeres sétáját. Úgy hiszi, júniusra már egész 

rendesen tud majd járni, és így sok nehézséget egyedül tud megoldani. De itt nincs 

megbízás, és ha egyszer akad valami, azt természetesen egy bennszülött kapja meg. Itt 

minden bennszülött ismeri a másikat, de neki ehhez nincs tehetsége. Az emberek pontosan 

ismerik a másik minden legintimebb dolgát, még érdeklődnek is iránta, mindenki 

mindenkivel tegeződik, és a háta mögött mindenki mindenkit szid. Divéky szerint, ha az 

ember ettől az „üzemmódtól” távol tartja magát, akkor nem tartozik közéjük, akkor egy 

idegen. „Egyszerűen egy telepes!” Mindemellett Sopronnak annyi lakosa van, mint 

Luzernnek. Eközben Sopron egy romváros, senkinek sincs pénze másra, mint ételre és 

italra. Hogyan jusson így egy telepes megbízáshoz? Annak idején írt neki Roessler 

LATALról,
628

 és két további, közelebbről meg nem nevezett kiadóról, akik, ha ott volna, 

szívesen adnának neki megbízást. Érvényes-e ez még júniusban is, amikor ott lesz? A 

pontos dátumot még nem ismeri, de Erich Schmaléval kölcsönösen folyamatosan 

tájékoztatják egymást, így Roessler Schmalétől mindent megtudhat. Divéky reméli, hogy 

Roesslert és kedves feleségét húsz év elmúltával egészségben és jókedvben viszontláthatja, 

és felmelegítheti Roesslerrel a régi, elmúlt időket. Kéri, hogy ha van egy szabad fél órára, 

írjon neki. “Régi barátságban az Ön Divékyje. Sopron, Eszterházi u. 9.” 
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 LATAL, Franz, a Buchgemeinschafthoz közel álló grafikus. A személyről közelebbi információkhoz nem 

jutottunk. Vö. BACHLEITNER, Norbert, EYBL, Franz M., FISCHER, Ernst, Geschichte des Buchhandels in 

Österreich. Wiesbaden, Harrassowitz, 2000. 281. p. 
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Levelek Hans Ankwicz-Kleehoven 629 hagyatékából 
 

 152. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.100 

 Kelt Sopron, 1947. július 12. –  

 1 lap, 2 beírt oldal, kézírás, tinta, betlisi emblémás levélpapír + címzett boríték 

 levélpapír: Ios. v. Divéky Graphiker Betlis Post Weesen 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 710 

 

Tisztelt Herr Hofrat
630

! 

Örömmel tölti el az Erich Schmale, öreg barátjától imént kapott hír 

arról a megtisztelő szándékról, hogy Ankwicz-Kleehoven a munkáiból 

kiállítást szándékozik rendezni. Annál is nagyobb az öröme, mert a 

Bécsi Képzőművészeti Akadémián
631

 kezdte tanulmányait, és annál is 

értékesebb és érdekesebb, mert – mint írja – sose adta föl azt a tervét, 

hogy visszatérjen Bécsbe, és pályafutását ott fejezze be, ahol azt elkezdte. Bécs egyre 

inkább vonzza, „Sopron mégiscsak egy porfészek“, és bár Budapestről az utóbbi időben 

már kap munkát, igazán sosem volt neki szimpatikus. Ötéves korától Bécsben élt, ezáltal 

inkább tartja magát bécsinek, mint bármi másnak. Ígéretet tesz arra, hogy azokat a 

munkáit, amelyeket még birtokol, Ankwicz-Kleehoven rendelkezésére bocsájtja, és 

emlékezteti a Tanácsost arra, hogy az Anton SCHROLL által kiadott Isabella von Ägypten
 632

 

című kiadványához 16 litográfiát készített, amelyből hét színes, talán van még a kiadónak 

belőle, vagy CHWALA
633

 archívumában találhatóak próbanyomatok. Ezenkívül a „Heeres 

Museumnak“
 634

 is van kb. 100, az 1. világháborúból származó tanulmánya Divékytől, 
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 ANKWICZ-KLEEHOVEN, Hans (1883-1962) művészettörténész, könyvtáros. 1907-1915 között Bécsben a 

Ministerium für Kultus und Unterrich (´kulturális és oktatási minisztérium´) könyvtárosa volt. 1925-ben 

átvette Bécsben a Museum für Kunst und Industrie (´iparművészeti múzeum`) könyvtárának igazgatói 

tisztségét, amit 1939-es kényszernyugdíjazásáig látott el. Nyugdíjazásának oka: anyai ágon zsidó 

származású volt. 1945-ben a Bécsi Képzőművészeti Akadémia, az Akademie der Bildenden Künste Wien 

archívumának igazgatója lett, 1949-ben vonult nyugdíjba. Mindeközben folyamatosan a Wiener Zeitung 

kulturális referense volt. Élete során jelentős ex libris-gyűjteményt hozott létre. (Vö. Österreichisches 

Biographisches Lexikon ab 1815.  

 online: https://bit.ly/2Yazwmh - letöltve: 2018. október 20.)  
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 (´Udvari tanácsos úr`) 
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 ANKWICZ-KLEEHOVEN ekkor az Akadémia archívumának igazgatója volt. 
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 ARNIM, Ludwig Achim, Isabella von Ägypten. Wien, A. Schroll, 1918 
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 Chwala Druck Buch- und Kunstdruckerei, Bécs, VII., Zieglergasse 61. 1898-ban alapította az 1978-ig 

működő nyomdát August Chwala. (Vö. https://bit.ly/2JYsF6U - letöltve: 2017. szeptember 4.) 
634

 Heeresgeschichliches Museum (´Hadtörténeti Múzeum`).  

 (Vö. https://bit.ly/2JzuuaI - letöltve: 2017. szeptember 4.) 
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amelyeket különböző hadi műhelyekben rajzolt, tehát nem „borzalmak“. Majd felsorolja a 

nála található munkákat: 31 fametszet, amihez további 9-11 darabot kölcsön tudna még 

kérni, 6 linómetszet (4 darab egyenként 45×45, 2 darab egyenként 70×45), 2 linó plakát 

70×100 és kb. 30-35 fametszetes ex libris, valamint megpróbál további fametszetes 

illusztrációkat szerezni. Ezeken felül hat, a Fausthoz készült litográfiát kölcsön tud kapni. 

Divéky úgy gondolja, Ankwicz-Kleehoven a rézkarcokat Schmale révén már ismeri. Ehhez 

jönne még hozzávetőleg 100 illusztráció, amelyek még nála vannak, bár részben régiek, de 

kiindulópontnak megfelelőnek találná őket. Schmalétól tudja, hogy a Tanácsos hamarosan 

Svájcba utazik, így ajánlja, hogy az „art. Institut Orell Füssli, Zürich, III. Aegertenstr.” 

kellene érdeklődnie, náluk lennie kellene még néhány különböző dolognak. Azt tanácsolja, 

hogy forduljon Hans Vollenweider művészeti vezetőhöz. Feleségének ugyan nem lehet sok 

anyaga, de közli a címét: Zürich, Forchstrasse 3. Ezzel szemben Ella Matthes 

kisasszony,
635

 a Zürich, II. Albisstr. 58.
636

 alatt számos tanulmánnyal rendelkezik, 

amelyeket szívesen a Tanácsos rendelkezésére fog bocsátani. „Elég lesz a felsorolt 

anyag?” – kérdezi Ankwicz-Kleehovent. Biztatja, hogy megpróbál mennél több anyagot 

felhajtani, és mindent Schmalenek küld majd el, bár nem tudja még, hogyan? 

 A zárószavak: „[…] fogadja tisztelt Herr Hofrat alázatos köszönetemet a 

szándékáért, és az ezzel összefüggő fáradozásáért. Szívélyes üdvözlettel az alázatos 

Divékyje.” 

 

 153. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.103 

 Kelt Sopron, 1948. március 2. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta + címzett boríték 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 304 

 

Tisztelt Herr Hofrat! 

Alázatosan kérdezi a címzettet, mikorra tervezik a kiállítását? Kilátása volna a szokásos 24 

órás kismartoni határátlépési engedéllyel ellentétben három napra Bécsbe utaznia, de ehhez 

tudnia kellene a pontos dátumot. Ugyanakkor a határátlépési kérelemhez Ankwicz-

Kleehoven levele legitimációként szolgálhatna. Kéri a mielőbbi választ, és legalázatosabb 

üdvözleteit küldi. 
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 MATTHEIS, Ella: a család közlése szerint szerelmi kapcsolata volt Divékyvel. 
636

 Zürich, Albisstrasse 58.: Divéky 1940-1941-ben ezen a címen levelezett Szablya-Fischauffal, az Iparm-

űvészeti Iskola akkori igazgatójával. 
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 154. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.105 

 Kelt Sopron, 1948. március 25. 

 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, kockás papír, tinta + címzett boríték 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 557 

 

Mivel az e hó 2-i levelére nem kapott választ, és Schmale sem jelentkezett, érdeklődik 

ismét, mikorra tervezik a kiállítás megnyitását? Azt is szeretné tudni, hogy felesége 

Zürichből elküldte-e már a lapokat, ami hat fametszet és hat litográfia a Fausthoz (18×24 

cm). Amennyiben marad még ideje a papírok beszerzésére, szívesen menne Bécsbe a 

kiállítás megnyitása előtt, és néhány dolgot magával is vinne. Reméli, hogy nem április 

vége előtti időpontra tűzték ki a megynyitót, mielőbbi választ kér erre vonatkozóan. 

A közelgő ünnepekre a legjobb kívánságait küldi, és „[…] maradok szívélyes üdvözlettel, 

legalázatosabb Divéky”. 

Cím: Sopron, Eszterházy (sic!) u. 9. 

 

 155. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.101 

 Kelt Sopron, 1948. május 13. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta + címzett boríték 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 153 

 

Az idő haladása, és a levelek S[opron] és Bécs, és vissza történő kézbesítéséhez szükséges 

idő felmérhetetlensége miatt kéri a Tanácsost, hogy mint a március 25-én kelt levelében 

már megírta, mielőbb küldje el a hivatali [levél-]papírján megírt értesítést Divéky 

kiállításának időpontjáról. Mint írja, nem kell ennek pontosnak lennie, hisz néhány napot 

úgyis szeretne tölteni Bécsben, de ezzel indolhatná a rendőrségnél a határátlépési kérelmét. 

Bár nem tudja, hogy mennyi időt vesz igénybe egy ilyen engedély kiállítása, de nem 

szeretné ennek intézését az utolsó pillanatra halasztani. Elköszönésül: „[…] fogadja tisztelt 

Tanácsos Úr lekötelező köszönetemet, szívélyes üdvözlettel a legalázatosabb Divéky”. 
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 156. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.102 

 Kelt Sopron, 1948. június 11. – 1 lap,1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 253 

 

Megköszöni a Tanácsos Úr 7-i levelét, amely a cenzúra ellenére már tegnap [1948.06.10.] 

megérkezett. Tudatja Ankwicz-Kleehovennel, hogy Schmale úrnak két csomag könyvet és 

egy nyomatokkal teli mappát küldött, valamint másnap indul hozzá egy [szállítmány] 

tekercs nagyobb nyomatokkal. Ezek után már csak a felesége dolgai hiányoznak. 

Személyesen hoz majd magával [Bécsbe] egy kis mappát ex librisekkel, valamint egy 

norvég publikációt nagy fametszetekről, amelyben tőle is vannak munkák. Köszönetét 

fejezi ki a Tanácsos fáradozásáért, és szívélyesen üdvözli „az Ön alázatos Divékyje”. 

 

 157. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.104 

 Kelt Sopron, 1948. november 7. 

  2 lap, 3 beírt oldal, kézírás, tinta + címzett boríték 

 Körpecsét: Österreichische Zensurstelle 810 

 

Köszöni a Tanácsos október 6-i írását, melyet 13-án kapott meg, és rögtön továbbított 

Budapestre a Művészeti Tanácsnak annak érdekében, hogy a külföldi kiállításhoz 

megszerezze az engedélyt, és hogy aztán a [Vallás- és Közoktatásügyi] Minisztériumban 

jóváhagyassa azt, amivel majd úlevél-kiadási ajánlást kérhet a rendőrség számára. Bár a 

kérvény már folyamatban van, de nem lát arra reményt, hogy az elkövetkező nyolc napban 

az útlevelet kiállítsák számára, hiszen az előző kérvényének elutasításához is másfél évre 

volt szüksége a hatóságnak. Így akarva-akaratlan le kell mondania arról, hogy Bécsbe 

utazzék. Nagyon sajnálja, hogy nem tudja a Tanácsosnak a kiállítás megvalósítása 

érdekében tett érdeklődését és fáradozását személyesen megköszönni. Tudja, hogy már a 

tavasz folyamán meg kellett volna tennie az összes szükséges lépést ahhoz, hogy az 

engedélyt megkapja, de csak októberben tudta meg, mi-minden szükséges, és bár mindent 

azonnal elindított, még a nagybátyja
637

 is segített neki Budapesten, de úgy tűnik, ez sem 

volt elég.  

 Közbevetőleg megjegyzi, hogy postai szolgáltatás Béccsel az utóbbi időben ismét 

olyan rossz lett, hogy felbecsülhetetlen, mennyi idő alatt teszi meg az utat egy küldemény. 
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 Nagybátyja: feltételezhetően Divéky Adorján (1880-1965), történész, egyetemi tanár. 
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Tisztelettel kéri Ankwicz-Kleehovent, gondoskodjék mennél nagy publicitásról. Talán el 

lehetne helyezni egy művészeti lapban egy képes cikket – SCHMALE
638

 ebben biztosan 

segítségére lenne, egyet és mást át tudna venni.  

 Legvégül őszinte köszönetét fejezi ki és azt a reményét, hogy egyszer talán 

személyesen is megismételheti ezt. „Legkiválóbb tisztelettel és alázatos üdvözlettel 

maradok az Ön hálás Divékyje” 

 

Levél Dobó Jánoshoz 
 

 158. levél 

 Lelőhely Soproni Múzeum, Sopron, jelzet: K.76.1.243 

 Kelt Sopron, [?] augusztus 19. – 1 lap, 1 beírt oldal, kézírás, tinta 

 

Nem tudjuk, hogy melyik év augusztus 19-én írta Dobó János szerkesztőhöz Divéky József 

a levelét, amelynek tartalmából kiderül, hogy Csatkay Endre múzeumigazgató hívta fel a 

figyelmét arra, hogy Dobó János nem régen érkezett haza Svájcból, és ismeri Divéky 

családját. A grafikus meghívta magához látogatóba - vélhetőleg a családja felől kívánt 

érdeklődni a szerkesztőtől. 

 Közölte címét is: Eszterházy u. 9. földszint jobbra  

 

Divéky Johanna levelei a Roessler-házaspárhoz 
 

 159. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 159.234 

 Kelt [Purkersdorf], 1914. augusztus 26. – levelezőlap, kézírás, tinta 

 

Tudatja a Roessler házaspárral, hogy Joschitól
639

 még az a vigasza sem maradt, hogy el 

tudjon köszönni tőle, mert szerdán
640

 kora reggel Raab-ba
641

 kellett mennie. A tábori posta 

címe: Inf. Divéky. Feldpost 204.10 MR 19 M Baan. II. Komp.  

 Néhány napja nem kapott hírt felőle. A Divékyné által írt levelek és lapok még nem 

érkeztek meg a férjéhez. Divékyné még nem tudott Bécsbe utazni, mert a gyermeke nem 
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 SCHMALE: ld. I.N. 149.259 jelzetű (Brüsszel, 1912. szeptember 3) levél. 
639

 Joschi Divéky József beceneve. Unokája közlése szerint a családban és baráti körben Jupp néven is becézték. 
640

 Szerda: feltételezhetően 2014. augusztus 19. 
641

 Raab: Győr német neve. 
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érezte jól magát, folyton lázas volt. Talán a jövőhéten be tud utazni, mert Bécsben is 

érdeklődnie kellene néhány dolog iránt. Az élete – mint sok más ember számára is – már 

csak egy nagy kérdőjel. Köszöni Roesslerék kedves sorait, és ha náluk kint [Purkersdorf] 

jobb lesz az összeköttetés, remélik a szülei, hogy Roessleréket ott náluk üdvözölhetik. 

Amennyiben Roessleréknek ez megfelelne, venné magának a bátorságot, hogy kedden 

meglátogathassa őket. “Szívélyes üdvözlet Hansitól,  

Divéky, Purkersdorf, Bahnhofstr. 11.” 

 

 160. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.191 

 Kelt [Purkersdorf], 1914. október 14. – 2 lap, 6 beírt oldal, kézírás, tinta 

 levélpapír: Hansi von Diveky Uccle 58, Rue Stanley 

 

Levelét Roesslernéhez és Roesslerhez címzi, és reméli, ha elmondja az 

okát, megbocsátják udvariatlan viselkedését. Megtudjuk, hogy „azon a 

csütörtökön” úton volt Roesslerékhez, örült is ennek, majd hirtelen 

kedvét vesztette, ami nála az utóbbi időben gyakran előfordul. 

Telefonálhatott is volna nekik, de még arra sem tudta rávenni magát, 

mennél előbb ismét otthon akart lenni. Onnan akart a házaspárnak írni, 

de csak most jutott hozzá. Folyamatos kényszer alatt áll, ez félelem az emberektől és a 

helyektől. Ha tudta volna, hogy csak Roesslerék lesznek majd jelen, biztosan elment volna, 

de nem tudott elég erőt venni magán ahhoz, hogy idegen embereket lásson. Tudja, hogy ez 

neveletlen és fölényes viselkedés, de nem tud másként tenni, és javulni fog a helyzet, ha 

majd ismét szabadabban lélegezhet. Nagyon sajnálja, ha illetlenségével megsértette volna 

Roessleréket.  

 Kérdezi a házaspárt, hogy megajándékoznák-e őket [Divékynét és szüleit] azzal az 

örömmel, ha kedvük van és nem túl rossz az idő, eljönnének hozzájuk teára? Joschitól 

[Divéky] kapott egy lapot az „északiról”. Roesslerék még nem is tudhatják, hogy két 

nappal azután, hogy Divékyné Roesslerékhez akart menni, aminek szombaton múlt három 

hete
642

, Joschi éjszaka átutazott Bécsen. Divéky délután 4 órakor táviratozott a szüleinek, 

ám ők ezt csak egy nappal később kapták meg. Joschi 3 órát töltött a Matzleinsdorfi 
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 Divékyné a levelet 1914. október 14-én, szerdán írta, tehát Divéky átutazása 1914. szeptember 19-én 

történhetett, Divéky 1914. szeptember 23-án Zágrábból keltezte levelét. 
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pályaudvaron,
643

 felesége pedig egész szombaton ott várta, miközben Divéky már az 

éjszaka folyamán átutazott. „Csalódásban már milliomos vagyok – ez is egy életcél” – írja 

Divékyné. De nem akar duzzogni, mert a katonáik olyan nagyszerűen harcolnak.  

 Kéri Roessleréket, szerezzenek neki és szüleinek pénteken azzal, hogy 

meglátogatják őket. Ahhoz, hogy ne kelljen hosszasan keresgélniük, megírja, hogy a 

pályaudvarral szemközti házban laknak. Elköszönésül ismételten kéri Roessleréket, hogy 

ne haragudjanak rá.  

 

 161. levél 

 Lelőhely Wienbibliothek, Bécs, jelzet: I.N. 149.311 

 Kelt Betlis, 1928. december 16. 

 2 lap, 4 beírt oldal, francia-kockás papír, kézírás, tinta 

 

Nem is tudja, hogyan köszönje meg Roessler úr a fáradozásait, mert nagy örömmel látja, 

hogy mennyi mindent tesz meg a férjéért.  

 Úgy érzi, most őszintén elmondhatja a véleményét Roesslernek a Bécsbe költözési 

projektről. Divékyné ezt nem pártolja, mivel Divéky az O. F. [Orell Füssli]-vel csaknem 

felbontotta a biztos [munka-]viszonyát, mert már csak [heti] három napot szeretne 

Zürichben dolgozni, és 4 napot kint [Betlis] akar tölteni. Divéky azt reméli ettől, hogy 

közelebb kerül a művészi munka lehetőségéhez. Bécsben is egy fix [munka-] viszonyba 

kellene kerülnie, és felesége szerint Divéky ezt egyszerűen nem bírja ki. Számára a fix 

munka kínt jelent, amelyet Divéky mindig kellemetlen kényszernek érzett, és még soha 

nem tartott be egy szerződést sem, és a jövőben sem fogja betartani. „Én szeretem a 

férjemet, és nem szeretném és nem tudom őt szenvedni látni” – írja Divékyné. Segítene 

pénzt keresni – amennyire tudna -, hogy férje szabad maradhasson. Felesége és gyerekei 

kedvéért nem kell Divékynek megkötöznie magát, amit minden esetben szétszakítana – 

mondja Divékyné, aki a leírtak alapján szenved attól, ha férje megszegi a szavát, mert ő azt 

nem tudja elviselni.  

 Kéri Roesslert, segítsen nekik a festő-iskola körül, mert ő azt mindennél jobb 

megoldásnak tartja, és mindkettőjükön segítene. Megtudjuk, hogy Divékyné három 

hónapig gyerekeknek órát adott, felnőtteket is tanított, és januárra is vannak további 

tanítványai, akik folyamatos oktatást kívánnak.  
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 Matzleinsdorfi pályaudvar Bécsben ebben az időben teherpályaudvarként is működött, ma csak a 

gyorsvasút (´Schnellbahn`) egyik megállóhelye a főpályaudvar és a Meidling pályaudvar között.  
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 Kifestettette a házacskájukat, először belül, megjavíttatja a WC-t, de többet most 

nem tud megcsináltatni. Egy weeseni építész fiát tanította, az apa most készít számára egy 

árajánlatot. A kiépítés és az előépület ügyében járt a bankban, [a költség] 4-5 ezer Fr[ank]-

ra rúg, amit Divékyék nem tudnak teljesíteni. A bank két jelzálogra a valóságos összeg 

60%-át adja. Nem megy, nem tudnak olyan kevéssel kezdeni, mint a felső szobával, mint 

munkahellyel? – kérdezi. A kerttel, a jószágokkal sok szerencséjük volt, ismét van egy 

tehenük, valamint egy béresük, aki az istálló körül minden más munkát is elvégez. 

Divékyné úgy reméli, ő is kereshetne pénzt a panzióval.  

 Ha viszont Bécsbe költöznek, a költözködés nagy költségét magukra kellene 

vállalniuk, egy lakást találni lehetetlenség, és a gyerekeket sem tudná már kert és 

szabadság nélkül elképzelni. Ő maga semmi esetre sem érezné magát az emberek között 

olyan jól, mint itt [Betlis] a természetben és ebben a környezetben.  

 Nem tud már átállni a nagyvárosi életre, túl sok harcon kellett ahhoz 

keresztülmennie, hogy mindarról lemondjon, amit a nagyváros nyújt. Ma már csak a zene 

hiányzik neki – és ezért kárpótolva van, ha néha Bécsbe utazik.  

 Elköszönésül biztosítja Roesslert afelől, ha idén nyáron eljönnek, sok mindent jobb 

állapotban találnak majd, főleg mindent rendesen kifestve. Mégegyszer köszöni 

Roesslernek és feleségének a barátságukat és fáradozásukat, a legszívélyesebb üdvözletét 

küldi Hansi Div.  

 Majd hozzáfűzi még Roesslerné számára, ha karácsony után több nyugalma lesz, 

kimerítően ír neki, és addig is az ünnepekre a legszívélyesebb üdvözletét küldi. 
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 Mellékletek 

 1. melléklet 
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      2. melléklet 
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3. melléklet 
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4. melléklet 
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Nyilatkozat
 

Büntetöjogi felel össegem tudataban kijelentem, hogy a 

Diueku J6zsef grafikus elete es munkaesaqa, tarsadalmi es müuesei 
kapcsolatai a xx. szazad elsö [eleberi Arthur Roessler reszere irt levelei 
tükreben (DOI azonositö: 10.15476jELTE.2019.197) 

cimü doktori disszertaciö sajat szellemi termekem. 

Budapest, 2019. julius 
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Orban Anna
 
Sopran, Pazmany Peter u. 3.
 

Szig.sz. 521678SA
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Text-Box



ELTE Könyvtártudományi Doktori Program  

 

Szakmai életrajz 

Orbán Anna 

 

 

Érettségi után Sopronban könyvesbolti eladóként kezdett el dolgozni. 

 

1976-ban a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat soproni Antikváriumának boltvezető 

 helyettese, 

1979-ben boltvezetője lett; 

 ettől az időtől fogva érdeklődik a könyvillusztrációk és az ex librisek iránt. 

 

1980-ban a Vállalat kiküldöttjeként a lipcsei Központi Antikváriumban dolgozott. 

 

1981-ben a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének szakmai képzésén 

  Könyvesboltvezetői, 

1982-ben Zeneműves szakeladói, 

1983-ban Antikváriumi szakeladói képesítés szerzett. 

 

1983-ban a Művelt Nép első budapesti antikváriumának boltvezetőjévé nevezték ki. 

 

1986-ban a Művelt Nép Antikvár csoportvezetője lett, a vállalat tizenhét antikváriumának 

 szakmai felügyeletét látta el; emellett évente két könyv-aukciót szervezett. 

 

1989-ben házassága miatt Bécsbe költözött, és ott családot alapított; gyermekei születése után 

1996-tól a bécsi Collegium Hungaricum könyvtárában rendszeresen kisegített, majd 

1999-től a Deloitte bécsi irodájában dolgozott könyvtárosként. 

 

2000 és 2004 között elvégezte a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár szakát; 

közben 

2002–2003-ban Erasmus ösztöndíjjal a Fachhochschule Eisenstadt hallgatója volt. 

 

2006-ban az ELTE BTK-n Informatikus könyvtáros diplomát szerzett. 

 

2001 óta jelennek meg könyvtár-szakmai publikációi; 

feldolgozta és több írásban közölte, illetve konferencián előadásban ismertette a soproni 

Sterbencz Károly grafikusművész Ex Libris-életművét; az anyag 

2010-ben Ex Libris Sterbenz: Egy 20. századi soproni mester munkái címmel egy csaknem 

négyszáz oldalas kötetben is megjelent. 

 

2006-tól foglalkozik intenzíven Divéky József könyvillusztrátori és grafikusi munkásságával: 

külföldi és hazai könyvtárakban és levéltárakban kikutatta, feldolgozta és lefordította Divéky 

levelezését; kutatásai aktuális eredményeit több cikkben, illetve konferencia-előadásban 

ismertette. Ez az anyag lett mostani doktori disszertációjának az alapja. 
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