
DEvENYI IVÁN

A gödöllői művésztelep

A századfordulón négy nevezetesebb művésztelep jött létre Magyarországon : a
nagybányai, a szolnokí, a kecskeméti és a gödöllői. Míg az első három társulás
alapítási körülményeit és megszületésének dátumát pontosan ismerjük, addig a
gödöllői kolónia rnegszerveződésének időpontját csupán hozzávetőlegesen tudjuk ...

. Annyi bizonyos, hogy 1901-ben már ott dolgozik Kriesch Aladár (1863-1920) fes
tő- és íparművész, művészeti Író, a budapesti Iparművészeti Iskola tanára (aki
utóbb nevét "Kőrösfői-Kriesch" formában használta), Nagy Sándor, festő- és
íparművész, egyházrnűvész (1868-1950) és Nagy Sándorné Krlesch Laura ipar
művész, festő, könyvillusztrátor. Kőrösfői-Kriesch Aladár testvérhúga.

A minden alapszabály, írásban lefektetett szervezetí megkötöttség nélkül mű--

ködő közösséghez rövidesen újabb festők, szobrászok, grafíkusok, iparművészek

csatlakoznakt Juhász Arpád, Raáb Ervin, gróf Zichy István, a ma is élő és mun
kálkodó, irodalmi tevékenységet is kifejtő Remsey Jenő és öccse: a korán el
hunyt Remsey Zoltán, aki - "Virgo" című képe ezt tanúsítja - egyike volt a
magyar piktúra nagy ígéreteinek. 1904 és .1914 között Leo Be1monte svéd gobe
línművész is a telepen dolgozott. A gödöllői művészek intenzíven foglalköztak az
iparművészet különböző ágazataival is; szőnyegszövő műhelyük kárpitjait 1902-ben
Torinóban, 1906-ban Milánóban aranyéremmel t,iintették ki. \

A gödöllői képző- és iparművészek f909··ben közös tárlatot rendeztek a Nem
zeti Szalonban; ez volt az első (és egyben utolsó) együttes szerepíésük, Az első

világháború, Kőrösfői-Kriesch betegeskedése, majd halála (1920) és az állam ál
tal juttatott anyagi támogatás megszakadása 1921-ben a kolónia rnegszűnését ered
ményezte, - bár a Nagy Sándor-házaspár és a Remsey-testvérek továbbra is gö
döllői lakosok maradtak.

1920-ban Kőrösfői-Kriesch tanítványai és tisztelői (Diósy Antal, Hende Vince,
Leszkovszky György stb.) megalapították a "Cennini Társaság"-ot, amely művésze

tünk történetében marginális jelentőségűnek bizonyult. Látva a "Cennini Társaság"
műkődésének közönybe fulladását, a magukat Kőrösfói-Kriesch szellemi örökösei
nek érző művészek - élükön Remsey Jenővel - 1924-ben újabb egyesületet hoztak
létre, a "Spirituális Művészek Szövetségé"-t. Az 1945-ig fennálló csoport tagjai
főként szimbolísta és szecessziós szemléletű alkotök voltak; legtöbbjük szívesen
ábrázolt misztikus témákat. A Szövetség programját Remsey Jenő szövegezte meg:
"A spirituális művészet... új -embert, új életet és új művészetet hirdet, mely föl
emeli az embert a sárból és újra isteni méltóságra emeli őt, az örök Szépség és
az örök Igazság erejével."

Hiába voltak azonban e lelkes, patetikus szavak, a "Spirituális Művészek Szö
vetsége" sem tett szert nagyobb jelentőségre, - annak ellenére, hogy a társa
sághoz több kvalitásos művész is csatlakozott, így Kövesházi Kalmár Elza szob
rász, Nagy Balogh János hű barátja: Muszély Agost, Basilides Barna, Czene Béla
és Karínthy Frigyes sógora: Erdei Viktor, akinek alakja Borsos Miklós "Vissza
néztem félutamból" ctrnű önéletrajzi művének oldalain is megjelenik. A kör spi
rítus rectora, Remsey Jenő is a markáns arculatú művészek közé tartozott; a Ma
gyarMűvészet című folyóirat 1930. évfolyamában Lyka Károly - beszámolva a
"Spirituális Művészek Szövetségé"-nek tárlatáról - ezeket írta Remseyről: "A
kiállítás résztvevői között a legkeményebb vágásúnak Remsey Jenőt tartjuk. Van
benne valami a rög darabos erejéből. úgy érezzük, hogy a magáét mondia el a
maga nyelvén." ,

A gödöllői művészek (és a nyomdokaikat követő "Cennini Társaság" és a
"Spirituális Művészek Szövetsége") a keresztény középkor mély hitéhez, transz
cendens eszmevilágához és szakrális művészetéhez kívántak visszatérni, de a ke
leti mísztíka és a panteizmus is megérintette őket: "Annyiban ember az ember,
amennyiben magát elválaszthatatlanul egynek érzi a Mindenséggel" (Kőrösfői

Kriesch).
Az érett reneszánszot és a barokkot kevesebbre becsülték, mint a Trecento és

a .Quattrocento áhítatos, átszellemült művészetét. Cimabue, Duccio, Giotto, Fra
Angelico és Botticelli voltak a legkedvesebb művészeik, valamint a XIX. század
első felében rnűködött ún. "nazarénus" festők. A gödöllőlek szorgalmasan olvasták
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a XV. század elejen élt Cennino Cennini olasz festő könyvét, amely festéstechni
kai tanácsokat, festékkeverési recepteket is tartalmaz. (A Cennini mester iránti
tisztelet volt a magyarázata az 1920-ban alakult "Cennini Társaság" névválasztása
nak.)

A Biblia és a keresztény kőzépkor szellemi hagyatéka mellett Tolsztoj tanai
és a modern civilizációt elutasító életvitele (az ún. "tolsztojánizmus") s az angol
praeraffaelita művészek és teoretikusok (Rossetti, Morris, Burne-Jones, Ruskin,
Crane stb.) gondolatai gyakoroltak nagy hatást a gödöllőiekre. Ök is - akárcsak
a "PraeraplJaelite Brotherhood" (Praeraffaelita Testvériség) tagjai - szembefor
dultak a kapitalista gépipar ízléstelen és sablonos tömegtermékeivel, s megpró
bálták feléleszteni a hajdani textil-, bútor- és kerámiakészítő manufaktúrákat. A
tőkés nagyipar által előállított kommerciális használati tárgyak elleni küzdelmük
tiszteletreméltó, egyszersmind - természetesen - utópisztikus és irreális volt: a
céhes iparhoz és a manufak.túrákhoz való visszatérés a XX. században romantikus
álom ...

A praeraffaelitákat követték abban is, hogy - a képző- és iparmúvészet ösz
szes műfajára kiterjedő - egységes stílust kívántak megteremteni, kimunkálni.
Ezt az egységes stílust ők nemzeti és népi [ellegűnek képzelték el ... Nagy Sán
dor és Juhász Árpád főleg a matyók, Kőrösfői-Kriesch pedig elsősorban az erdélyi
Kalótaszeg ornamentíkáját, motívumkincsét tanulmányozta és gyűjtötte. "Ezt az
ösztönös művészetet (ti. a népművészetet, D. I.), amely őszinte emberi érzéseket
zár magába, forrásként tisztelheti minden művész... így válhat a művészet nem
zetivé, minden sallang nélkül" - olvassuk a tollat is jól forgató Kőrösfői-Kriesch

egyik írásában. A folklór felé való fordulás, a magyar paraszt- és pásztorművé

szemek szentelt figyelem kétségkívül értékes, előremutató és fontos vonása a gö
döllőiek munkásságának, - sajnálatos viszont, hogy népiességüle jobbára nem volt
több, mint a népi művészet külsőségeinek átvétele.

A gödöllőlek - akárcsak elődeik: az angol praeraffaeliták - szakítottak a
l'art pour l'art esztétikával. Kőrösfői-Kriesch, Nagy Sándor és körük szerint -a mű

vészet nem öncél; a vonalak ritmusa, a színek, a formák, a kompozíció nagy emberi
érzéseket, közösségí, nemzeti, vallásos, emberbaráti szellemi tartalmakat kell, hogy
kifejezzen. A gödöllőlek arra törekedtek, hogy alkotásaik ne csak a szemhez, az
érzékekhez szóljanak, de a lélekhez is. Szépen írja róluk Lyka Károly: "A "gödöl
lői mesterek... valóságos társadalmi küldetésnek tekintették munkálkodásukat."
Szolgálni és használni, az embereket jobbá, tisztábba, igazabbá tenni, ez volt a
gödöllői művészek programja. Elveiket Kőrösfői-Kriesch tömören és világosan így
fogalmazta meg: "A művészet összébb hozza az embereket; voltaképpen ez a hi-
vatása ..." . . ,

A gödöllői kolónia művészettörténetí érdemei közé tartozik egy sor - halott
nak vélt - művészeti technika feltámasztása ... Falképeiket nedves vakolatra "al
fresco" eljárással festették; gobelint szőttek; terveztek (s kiviteleztek) színes üveg
ablakokat, - általában nagy érdeklődest tanúsítottak a monumentális és murálís
feladatok iránt. Mozaik-kompozícióik anyagszerűségét, dekorativitását ma is meg
csodáljuk, akárcsak gipsszel alapozott, tükörsimára csiszolt deszkalapra (s nem
vászonra) temperával (s nem olajfestékkel) festett táblak~peik rendkívüli műgond

ját.
Egyes művészettörténészek, esztéták (Lyka Károly, Fieber Henrik) szeretettel

és megértéssel, mások (így pl. "A magyar ímpreszíonísta festészet" című könyv
szerzője: Rózsa Miklós) némi szkepszissel, megint mások (pl. Bölöni György) -ka
tegoríkus negációval fogadták a gödöllőlek munkáit, szándékait és művészi attitűd

jét. Lyka Károly szívéhez közel állottak "a művészet e remetét, csöndes aposto
lai", Bölöni, az avaritgarde Irányzatokhoz, az École de Paris-hoz, a Nyolcakhoz
húzó kritikus viszont - a Magyar Nemzet 1909. szeptember 24-i számában meg
jelent cikkében - igen szlgorúan ítél róluk: "Ne áltassuk magunkat azzal, hogy
haladó vagy modern vagy egészséges lenne ez a művészet ... Ne higgyük, hogy
súlyos értékeket jelent ez a piktúra ..."

A két világháború közöttí művészettörténészek közül Genthon István - "Az
új magyar festőművészet története" című könyvében (1935) - Nagybánya "rö
vidéletű oppozíciójának" tekinti "a hamar kiégett gödöllői iskolát", amelynek sze
mére veti az "import-jelleget". Genthon azt is megjegyzi, hogy "a kortársak egy
új vallásos művészet előfutárait látták a gödöllői festőkben, a régen várt esemény
- a magyar vallásos művészet újjászületése - azonban nem következett be". Pé
ter András - "A magyar művészet története" című rnű (1930) szerzője - szerint

739



"a gödöllőiek vértelen quattrocenteszk stílusának ... igen kevés hatása volt a ma
gyar píktúrára", Nagy Zoltán - az "Uj magyar művészet" című monográfía (1940)
írója - egyetért Péter Andrással abban, hogy "a gödöllőieknek a további fejlődés

re nem volt számbavehető hatásuk", azonban úgy vélekedik, hogy "Kőrösfői·Kriesch

Aladár és Nagy Sándor művészí világa az európai szecessziónak ... magas szinten
való megvalósulása".

Igen figyelemreméltó (és a tárgyilagosságót megközelítő) az az értékelés, ame
lyet, a marxista rnüvészettörténetírás kiváló képviselője, Németh Lajos ad - "Mo
dern magyar művészet" című könyvében (első kiadás 1968; második, átdolgozott
kiadás 1972) - a gödöllőiekről : "A gödöllői telep jellegzetes szecessziós képzöd
mény volt... A gödöllőtek azt csinálták a képző- és iparművészetben, amit a
Lechner-iskola az építészetben : a népi ornamentíkát tették stilizáló formanyelvük
alapjává . .. Céljuk az életet megszépítő, lelkeket tisztító, vallásos ihletésű művé

szet ... megteremtése volt... Számos alkotásuk a szecessziónak, e nemzetközi stí
lusnak rangos hazai példája."

A gödöllői kolónia (különösen pedig két leszármazottja: a "Cennini Társaság"
és a "Spirituális Művészek Szövetsége") nem tartozott a XX. századi magyar mű

vészet alakulását döntően befolyásoló irányzatok és tömörülések közé. Képzőmű

vészetünk további fejlődésére csekély volt a gödöllőlek hatása, mert művészet

szemléletük, célkitűzéseik nemesek és rokonszenvesek voltak ugyan, de munkás
ságuk értékét, hatóerejét erősen csökkentette számos alkotásuk modorossága, mes
terkéltsége, népieskedése, szimbolikus kompozícióik egy részének sápatag érzelmes
sége.

Ugyanakkor azonban sok -maradandó, az utókor elismerését megérdemlő vo
nása is van működésüknek, így a kongó akadémizmussal való szakítás, az ate
mátizmussal szemben a gondolati, eszmei mondanívalóhoz való ragaszkodás, a mű

vészetüket átható altruizmus, erkölcsi emelkedettség, a kor uralkodó stílusirány
zatához: a szecesszióhoz való öntudatos kapcsolódás, a mesterségbeli igényesség,
az iparművészeti tevékenység, a környezetformálás megbecsülése és a műfaji sok
oldalúság.

A század első évtizedei magyar művészetének nem a gödöllőiele voltak a fő

szereplői, hanem Csontváry, Gulácsy, Mednyánszky, Ríppl-Rónaí, Ferenczy Károly,
Kernstok Károly, a Beck-fivérek és' Lechner Ödön, mégis: művészetünk története
szegényebb lenne a gödöllőtek nélkül, akiknek java munkáit (Kőrösfői-Kriesch

Aladár: "Beck Ö. Fülöp portréja", Kőrösfői-Kriesch: "Virágzó szilvafák", Kőrös
fői-Kriesch: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet", Nagy Sándor: "Kettős
portré", Nagy Sándor illusztrációi Ady Endre verseihez, Nagy Sándor freskói a
pestszenterzsébeti katolikus templomban, Remsey Zoltán: "Virgo" stb.) joggal meg
illeti a "klasszikus" épiteton.

B. KISS ÉVA

A gödöllői iskola Iparművészeti törekvései
A 'századfordulÓ az általános európai béke, a konszolidáció, a polgári fejlődés

- virágzásának kora volt. Magyarországon csak két-három nyugalmasabb évtized
előzte meg a "fin de siecle"-t, s ez az idő éppen csak a polgári viszonyok csírá
jának kibontakozására volt elegendő, valóságos gazdagság, igazi polgári életstílus
nálunk még nem alakulhatott ki. A születő új társadalmi-gazdasági berendezke
dése, mivel az európai fejlődéshez képest hozzánk megkésve érkezett, és az en
nek talaján keletkezett kulturális és művészetí élet igen sok ellentmondást hor
dozott magában. Ennek következtében intenzív mozgásba lendült a szellemi élet.
Ez a magyarázata annak, hogy a magyar századforduló a "Herkules bölcsők ideje
volt", olyan óriásokat teremtett az irodalomban, mint Ady Endre, a zenében, mint
Bartók, a képzőművészetben, mínt Csontváry, Gulácsy. Ekkor nevelődött a Nyugat
indító gárdája, Nagybánván festő-kolónla létesült, melynek tagjai hadat üzentek
a Műcsarnoknak és az akadémizmusnak, folyóiratok, komoly szellemi hatósugarú
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