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A Dugonics Társaság 
uj elnökjelöltje: dr. Várady Imre 

egyetemi tanár 
( \ Délmagyarország munkatársától.) A Dugo-

eies-Tá-sa á j ve ető éjében a közeli napokban 

változások várhatók: sor kerül a társaság elitökt 

szétfőnek betöltésére. Az elmúlt napokban a tár-

saság tagjai bizalmas megbeszélést tartottak és 

eralkal ómmal ugy Sík Sándor, mint dr. Toni'lli 

.Sándor, akik Szalay József halála óta alelnöki mi-

minőségbon vezették a társaság ügyeit, kijelentet-

ték, hogy másirányn elfoglaltságuk miatt, az el-

nökséget nem vállalhatják. Minthogy az alelnökök 

« tagok egyhangúan megnyilvánuló bizalma elle-

nérc sem voltak hajlandók elhatározásukat meg-

másítani, más alkalmas személy után kellett 

nézni. Az a'e'nökök maguk tettek javaslatot az uj 

elnök személyére és dr. Várady Imre egyetemi 

tanárt ajánlották. Váradyt az is predesztinálja erre 

a tisztségre, hogy a Szombathelyen működő Vas-

vármegyei Irodalmi és Kulturális Egyesületet éve-

ken keresztül nagy szeretettel és ambícióval vezcltc 

és országos színvonalra emelte. 

A Dugonics-Társaság ebben az esztendőben is 

„nindon hónapban tart egy, csetteg két felolvasó 

ülést. A felolvasó ülések sorát a mai nappal nyit-

ja meg, amely alkalommal Kemény György ame-

rikai magyar iró, a Petőfi-Társaság 'tagja tart 

előadást »Az amerikai mar/yarság* cimmcl. Ke-

mény György az egyik detroiti magyar újságot 

több, mint egy negyed századon keresztül szer-

kesztette, alapos ismerője az amerikai magyarság-

nak. Kemény, amint közölte az elnökséggel, külö-

nösen az amerikai magyar irodalom kérdéseivel 

fog foglalkozni. Ulána Várady Imre professzor tart 

előadást »Mit tudnak az olaszok a magyar iroda-

lomról* cimmcl. 

Az októberi felolvasó ülést a társaság KÖICSMJ 

Ferenc emlékezetének szenteli. Kölcseyről Sík 

Sándor és Sándor István tanár tart előadást. Ezen 

az ülésen tartja székfoglaló előadását Móra Panka, 

aki a társaság megboldogult elnökéről, Szalay Jó-

zsefről fog beszólni. A további előadások végleges 

programja még nem alakult ki, erről a társaság 

veretösége később fogja tájékoztatni a közönsé-

get. A felolvasó ülések egyikének érdekessége lesz 

Kozma Miklós, volt belügyminiszternek, a rádió 

elnökének szereplése. Kozma Miklós Ígéretet tett 

dr. Tone'.li Sándornak, hogy mint vendég szívesen 

vállalkozik egy előadás tartására. A Dugonics-Tár-

saság a szegedi előadásokon kivül, régi hagyo-

mányaihoz hiven, a vidékre is ellátogat. Egyelőre 

két ilyen látogatásról van szó. \ nagykőrösi Arany 

János Társaság hivta mog a Dugonicsot az ösz fo-

lyamán tartandó reprezentativ program bemuta-

tására, ezenkívül vissza kell adni a győri Kisfaludy 

Kör látogatását, amelynek vezetősége ezév ta-

vaszán v olt vendége a Dugonics-Társaságnak. 
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A nemes magyar klasszikus-festészet 
és diszitőkuitura Mesterénél 

Kölber Dezső műtermében 
(Buda ppst, szeptember 23). A magyar képző-

művészet hősi kora, amely a milleniuin elöiti kél 

évtizedtől Benczúr Gyula haláláig terjedt, már 

esak szórványosan mutatja magát az egykori 

nagy Mesterek még köztünk élő és dolgozó ta-

nítványainak — emlékeiben. Mert hiszen ezek a 

tanítványok is mind megküzdöltek az azóta át-

hömpölygött két művészeti slilusáramlaltal: a 

napfényre derült impresszionizmussal és az erre 

is rááradt modernizmussal, amely utóbbiunk 

azonban ezerre tagolt forma és gondolatksresé-

se még mindig a kiegyensúlyozatlan forradalmi-

ság állapotában tartja ezt a legfrissebb művé-

szeti irányt. A nagy klasszikusok óriási témakin-

csét és mesterségbeli gazdagságát ennek a kct 

uj áramlatnak neveltjei szinte gőgös forrndal-

márkodással félrelökték és ezeket az elhagyott 

művészeti iránykincscket ma már csak az a vé-

li ány Tanítvány — akik a leélt és átélt élet te-

kintetében egyaránt öreg Mesterek lettek — őrzi 

tradieiózus szeretettel. Részben kicsit a müveik-' 

ben, főként kegyeletes emlékeikben. 

A hősi nagyok tanítványaiból lett Mesterek 

egyik legkiemelkedőbbje Kölber l>czsö festőmü-

vész-tanár, akinek művészi öröklétét a Kerepesi-

temetőben álló Kossuth-mauzóleum teljes freské-

és diszitésknmplcxiima, számos templom és köz-

épület freskója oltárképe, muzeumok és magán-

gyűjtemények őrzik. A műterme, amely ünnepien 

csöndes toronyszobája annak a lágymányosi vil-

lanegyedben még a békebeli iniivészgázdagsag 

Vagyonából épült kis unióiénak. lenvüeözően 

muzeuinszerü. A . fa lakon freskókartonok és ta-

nulmánymüvek. A teremben több hatalmas, sú-

lyos könyvszekrény, zsúfolva rendberakott 

könyvvel, irattal. Több fcslőállvány a sarkokban, 

meg egy olyan íestőzsöllye, amilyenben régi mii-

vészek önportréi nyomán bársonykabátos, lobo-

gúhaju igazi bohémféstőt lehet csak munkára el-

képzelni. És erre a finom műtermi intericurre az 

ablakrajzos szines üvegeken keresztül rászüri 

magát az öszi verőfény, elömlik a végigteritelt 

süppedő perzsaszőnyegen, meg hangulatba színe-

síti a nagy Íróasztal pedáns rendjét? . . . Hát 

ilyen munkahelye a fiatal maiaknak nincs . . . 

Hát ezért műveltebbek, munkában kontemplati-

vabbak, lélekben elmelyülöbbek a régiek! 

K ö l b e r Dezső életvonulásának • főbb állomá-

sai jól regisztrálják a nagyszerű felivelcs utvo-

nalát. 1871-ben született Budapesten, a patrícius 

világhírű kocsigyártó Kölber-dinasztia ivadéka. 

Már kora gyermekségében sok jelét adja elhiva-
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tottságáűak. A 80-as évek végén bekerül a fővá-

rosi iparrajziskolába, ahol előbb Kimnach Lász-

lónak, majd Berhardnak lesz miivésztanitványn. 

Innen folytatva tanulmányait, az országos min-

tarajziskolába megy át, majd ennek rajztanár-

képzőjében fejezi be tanulmányait. Tanítványa 

volt Gregussnak, Lotz Károlynak, Székely Berta-

lannak. A későbbiek során pedig nz akkor már 

világhírű Roth Miksa cs. és kir. üvcgfeslcszeié-

ben szerzett a diszilö és üyegfestés müvelésében 
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Külön 

ó r á k ! Be i r a t kozás ok i . 1 ,3 ,4 , ts 5. 
Korrepetáló es Nyelvlskold 
Revay-u.ca 5. Tel.: 21—TT. 


