
Nagytekintetű budapest fő és szék városa Tanácsához 

 

Az 1892 évi június hó 8-án bpest fővárosa által uralkodó ő császári és királyi felségünk I. 

Ferenc József koronázási jubileuma alkalmával, hazai művészek pártolására és kiképzésére 

nagyobb ösztöndíj alapítvány tétetett melyre pályázatot hirdetett, és amire alább felsorolt indoknál 

fogva a képzőművészeti részre a mint kivánatos mellékelve bizonyitványokkal megerősítve 

felszolgálom eddigi tanulmányaimat-és működésemet a practica terén is, mely mindkét részbeni 

elért sikereim bátorítanak fel a kürt ösztöndíj elnyeréséért alázatosan esedezni. 

A mint mellékelt végbizonyítvány mutatja, a m.kir. iparművészeti iskola diszítő festészeti 

osztályát a legjobb sikerrel végeztem. Minek után tanulmányaimat a m.kir vallás és közokt. 

minisztérium maga segélyével a müncheni académián folytatva így külföldön szereztem meg 

számtalan hasznos tudományt a díszítő festés terén, - mi nálunk is most oly virágzásnak indult. 

Ezen ismereteket is hazámban is volt már szerencsém érvényesíteni és így a bpesti angol 

kisasszonyok templomában végzett összes figurális festésről és az ornametika compositioja tesz 

képességeimről tanuságot, nem különben számtalan festői munkákat a fővárosban (legutóbb a 

Jókai jubileumra  beküldött díszes emléklap) azelőtt a bpest Józsefvárosi templom kifestésére kiírt 

pályázat terv. résztvettem) – hogy hazám művészetének emelésére akarom tanulmányaimat 

szentelni. 

Jelenleg Párizsban folytatom törekvéseimet céljaim elérésére, de ugyan szüleim részéről 

semmi segélyben nem részesülhetek mert anyagi viszonyaik azt lehetetlenné teszi, a párizsi 

(tartózkodás) tanulmányi célokra pedig nagy anyagi áldozatot igényel, melynek hosszab és 

kívánatos időre megfelelni nem bírok, szándékom még azonban a festészet hazáját – 

olaszországot is még tanulmányaimba venni. –  

„Minden iskolai és practikus téren bizonyított munkáim arról tehetnek így 

tanuságot, hogy törekvésem egy minden követelményeknek megfelelő tökéletes és 

művészies díszítő festő lenni, és hazámnak a milleneumi kiállításra a legjobb munkákkal 

szolgálni.” (1894) 

Alázatos kérelmem a nagytekintetű tanács magas pártfogását-és engedélyét – komoly 

mind hazafias nemkülönben művészies céljaim elérésére reám árasztani és a kürt ösztöndíjban 

részesíteni méltóztatna. 
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