
"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

740



társaságok alakultak. Az egész kulturálís élet csupa várakozás és készülődes volt,
egy évszázadra való erő és energia halmozódott fel ekkor. S míg nőtt a ,hős jö:"
vőkkel jegyződő", unalmában "kigyókat fojtogató csapat", vele' nőtt az Yelmúlás
szorongató nosztalgíája, a "köd a szívekben", a "mély bánatok, kiket az ősz ko
vácsolt".

Megkésettségünk ellenére először sikerült a nemzetközi fejlődéssel azonos fá
zisban csatlakozni egy új művészeti stílushullámhoz, melyet Európa különböző or";
szágaíban különféle neveken emlegettek. A "szecesszió" vagy "Jugendstil", vagy
egyszerűen "modern stílus'; nálunk azonnal valóságos korstílus igényével jelent
kezett, s meghódította az apró használati cikkek formavilágától az építészet ma
gasztos szférájáig a művészet minden területét. A korszakkal foglalkozó kutatók
kal egyetértve "el kell fogadnunk azt a tételt,' hogy a szecesszió stiláris megnyil
vánulásai mögött mindig a szó valódi értelmét a ,kivonulást' keressük. Legyen az
akár Anglia vagy Ausztria, a szecesszió mindig egyet jelent a beidegzett művészi

gyakorlat felett érzett csömörrel, a művészetnek tisztább, magasabb rendű régiók
ba emelésének igényével, a megúrit és nemesebb tartalmak megjelenítésére már
alkalmatlan stílusok tagadásával." (Bernáth Mária: A szecesszió művészetének ki
alakulása és [ellemzőí az Osztrák-Magyar Monarchiában. Helikon, 1969.) A ma
gyar szecesszió fejlődésére sajátos módon nem Bécs gyakorolta a legdöntőbb ha
tást, gyökerei elsősorban angol előzményekhez kapcsolódnak.

John Ruski.n (1819-1900) és követői alapították Angliában 1848-ban a "Prae
raphaelite Brotherhood" nevű művészeti csoportot, mely a gyáripari fejlődés reak
ciójaként jött létre. A modern szériatermékek sívárságát állították szembe a kö
zépkorí kézműves mesterek munkájával, A formai-művészi elsekélyesedésért az ipari
fejlődést és a nagyüzemi termelést tették felelőssé. Tanításuk szerint "művészet

re ... minden embernek joga és szüksége van ... a művészet míndnyájunké",
(Kriesch Aladár: Ruskinról és az angol praeraffaelitákról.) Ruskin követeléseit
William Morris (1834-1901) igyekezett valóra váltani. Harcba szállt az embert.'
géppé alakító gyáripar ellen, kézműves műhelyeket szervezett, ahol üvegfestéssel,
szövéssel, korongozással foglalkoztak. Mindent sajátkezűleg állítottak elő, a fo
nalfestéktől a textílalapanyagokíg, Középkorí technikákat kutattak és elevenítettek
fel, s tudatosan tanulmányozták a népművészet primitív technikáit. Morris szerint
"a gép használati tárgyaink nagy részét megrontotta. Nem becsüljük a tárgyakat,
s az emberi munkát."

A gyári termelés elutasítása mellett a mozgalomnak erős társadalomkritikai
tendenciája is volt. .,A gazdag nemcsak a kenyeret vonja meg a szegénytől, de
mégvonja a tudást, megvonja az erkölcsöt ..." - mondotta Ruskin, tehát az er
kölcsi és művészi igazságokat közös forrásból fakadónak tartotta. Walter Crane
(1845-1915) a praeraffaelita tanok magyarországi közvetítője, főleg grafikával és
könyvművészettel foglalkozott. Műveiből 1900-ban kiállítást rendeztek, Budapes
ten az Iparművészeti Múzeumban. Cranet nemcsak mint a tanok hazai elterjesz
tőjét kell megemlítenünk, hanem azért is, mert továbbfejlesztette Ruskin és Mor
ris tanítását, már megbékélt a géppel és így az ipari művészet úttörője lett.

A praeraffaeliták irodalmi tevékenységet itthon főleg Kőrösfői-Kriesch Aladár
(1863-1920) népszerűsítette. Kriesch Aladárt az iparművészet, a kézműipari ter
melés problémái művészi pályájának kezdetétől erősen foglalkoztatták. Már 1900
előtt tervezett szőnyegeket a pozsonyi szövőiskolának, a Haas-gyárnak és az ak
kor még működő Kovalszky Sarolta-féle szőnyegszövő üzemnek. Ezek a szőnye

gek szerepeltek az 1900-as párizsi világklállftáson, és ott nagy megbecsülést sze
reztek a magyar iparművészetnek. Kriesch római tanulmányútján, 189Z-ben ismer
kedett meg Nagy Sándorral (l868-1950), aki végig hűséges fegyvertársa és később

sógora is lett. Vele együtt telepedtek le 1901-ben Gödöllőn, és megalapították a
gödöllői művésztelepet. A telep valódi karakterét az 1904-ben létesített szövőiskola

határozta meg. Az indítékot Kriesch díszítőművészet felé való vonzalma mellett
az a konkrét lehetőség adta, hogy az Iparművészeti Társulat 199-'2 novemberi ülésén
a feloszló pozsonyi szövőiskola és a csődbe jutott torontáli szőnyeggyár ügyét tár
gyalta. Ezekből és a Kovatszky Sarolta-féle szintén feloszló németeleméri szövő

műhelyből kultuszminisztériumi támogatással született meg a gödöllői szövőüzem.

Kriesch a szövőszékeket egy, a lakásukkal szemben lévő bérelt házban helyez
te el, és a műhely 1904-ben megkezdte műkődését. Ekkor hívták Gödöllőre Nagy
Sándorral közös svéd barátjukat, Belmonte Leót is, akit Párizsban a Julien Aka
démián ismertek meg, és aki _a francia Manufacture des Gobelins szövés és fo
násmódját lanulta meg. Belmonte a francia technika ismeretét vitte Gödöllőre.

74Í



Szőnyegszövésre helyi parasztlányokat tanítottak be, s ők kivitelezték a telephez
csatlakozó művészek terveit. Körülehöz tartozott Kriesch Aladárori és Nagy Sán-

o doron, ~z alapító mestereken és Belmonte León kívül Frey Vilma és Róza, Nagy
Sándorné Kriesch Laura, Remsey Jenő és Zoltán, Zichy István, Raáb Ervin, Ju
hász Árpád, Sidló Ferenc és Undi Mariska is.

A gödöllői mesterek a tervezés, az önálló képzőművészeti alkotómunka mellett
(freskók, üvegablaktervek. könyvíllusztrácíók) saját előállítású festékeket kísérle
teztek ki, szűntelenül foglalköztak a gyártás technológiai problémáival. 1907-ben a
~ultuszminisztérium Művészeti Osztálya vezetőjének, K. Lippich Eleknek javasla
tára a gödöllői szövőüzem az Országos Iparművészeti Iskola gyakorló iskolája lett,
iii ettől kezdve állami szubvencióval működött, Ekkor az iskolához csatolták Dékání
Árpád halasi csipkeverő műhelyét i~. .

A gödöllői művésztelep fő érdeme, hogy a ruskini tanítás lényegét tudta át
menteni, s a magyar művészeti fejlődés részévé tenni. Ez a lényeg a fejlődés kény
szere következtében egymástól eltávolodott élet és művészet egységének keresése,
törekvés a művészet mindenki számára való hozzáférhetővé tételére. Ezt a felada
tot, ha nem is tudták a nehéz körűlmények között kíelégítően megoldani, mégis
ők voltak azok, akik e céloknak polgárjogot szereztek művészetünkben. Nekik kö
szönhetjük, hogy "valami belepózott újra a művészetbe az egyetemességnek abból
a szelleméből, mely a kultúra legjobb szakaiban élt benne.... egy új típus lép fel:
azé a művészé, akit egyaránt foglalkoztat míndaz, ami a művészetet az életbe bevi
szi, ami környezetünk eredeti és nemes felékítéséreszolgál." (Petrovícs Elek: A
gödöllői telep kultúrtörekvéseíről, Magyar Iparművészet, 1909.) "Célkitűzésük ép
pen a Gesamtkunst-nak, ennek az alapvetően szecessziós művészetszemléletnek

megvalósításában rejlett, mely a .grand art' határvonalakat elmosni ... igyekszik."
(Bernáth Mária: A magyar szecessziós festészet helye az európai áramlatokban.
Filológiai Közlöny, 1967.)

"Egy nagy - Legnagyobb - kincset ismerünk - írja Kriesch Aladár Művészí

Programjában - ezt ápoljuk, keressük: az élethez való örömöt. Ennek tüzét szít
juk minden erőnkkel önmagunkban és egymásban. Egyedüli segítőnk ebben a ma
gunkhoz és másokhoz való szeretet." (Magyar Iparművészet, 1909.) S hol vélték fel
fedezni ezt a kincset? Mint már Petrovles Elek megállapította, "ha törekvéseik az
egyetemes európai mozgalom magjából nőttek is ki", e mag a mi életünkben is
gyökerezik, munkájukkal a magyar nemzeti művészet megteremtéséhez kívántak
hozzájárulni.

A századforduló művészetí mozgalmaít Európa-szerbe a nemzeti vonások ke
resése jellemezte, a hagyományos akadémizmussal való' szembefordulás természe
tes velejárója volt mindenütt a néprmivészet tiszta forrásának felfedezése. Az "egye
temes újítási törekvés egyes országokban nemzeti stílusnak ad létet. Azáltal, hogy
a művészetek fölszabadulnak a rájuk nézve immár elavult stílus formáitól, teljes
szabadságban követhetik művészí egyéniségük impulzusait" - állapítja meg Lyka
Károly. - Bármely művészeti törekvés "bárhonnan eredt légyen is, idővel nemze
tek, illetve népfajok szerint differenciálódik... Végre megállapíthatjuk azt is,
hogy a magyar művészet még sohasem volt a mainál kedvezőbb helyzetben egy
magyar stílus első akcentusainak kialakítására, s hogy e részben még kedvezőbb

a helyzete a többi nemzeténél." (Lyka Károly: Szecessziós stílus - magyar stílus.
Művészet, 1902.)

A néprnűvészet értékeinek felfedezése a századforduló idején általános volt
Európában. "Az emberiség történetében sok-sok ezer év telt el anélkül, hogy ez a
fogalom .néprnűvészet' mint különálló valami, tudatunkra ébredt volna - írja
Kriesch Aladár -. Mi az oka annak, hogy egyszerre oly nagyon kezdjük megbe
csülni, csodálni és szeretni a nép legegyszerűbb gyermekeinek művészi munkál
kodását, melyet ezelőtt még ötven évvel talán sohasem említettünk volna meg a
művészettel kapcsolatosan? Két dolog az, ami az általunk népművészetnek ismert
valaminek különös érdeket kölcsönöz... Az első, hogy néhány főbenjáró művészi

elvnek jelenleg Iegharmonikusabb, legtisztább típusa, képviselője, hirdetője. A má
sodik, hogy geríncében, lényegében határozott nemzeti ~aji jelleggel, zamattal bír."
(Kőrösfői-Kriesch Aladár: A népművészetről. Magyar Iparművészet, 1913.) A nép
művészetben érvényesülő művészí erényeknek acélszerűséget, anyagszerűséget, de
koratívítást és az autochton jelleget tartja. Ezek az általuk felismert elvek a hu
szadik századi modern ipari művészet, formaalakító művészet törekvéseinek máig
is érvényes alapelvei.
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A gödöllőiek külön érdeme a népművészet fe1fedezésén túl az a gyűjtőmunka

melyet a néprajztudomány szolgálatában végeztek. Több gyűjtőutat tettek Erdély~
be, Kalótaszeg környékére. Gyűjtéseik.eredménye a Malonyay Dezső által szerkesz
tett "A magyar nép művészete" öt kötetében jelent meg. Kriesch Aládáron és
Nagy Sándoron kívül aktív kutatómunkát végzett Wigand Ede építész is. Velük
együtt működött egy fiatal építész-csoport, melynek tagjai szintén gyakran jártak
Kőrösfőre. Közéjük tartozott Jánszky Béla, Kozma Lajos, Györgyi Dénes és Kós
Károly.

Érdekes Kresz Mária megfigyelése, mely szerint a népművészetet gyűjtő mű

vészek célkitűzéseiket elhatárolják a néprajzi kutatástól, sőt bizonyos idegenkedés
sel, ellenszenvvel viseltetnek a néprajz iránt. (Kresz Mária: A népművészet fel
fedezése. Etnographia, 1968.) Ezek a művészek a népművészettöl csupán alkotói
módszert,' művészí anyanyelvet akartak tanulni.

A gödöllőlek törekvéseinek sok pozitív vonása mellett kétségtelenül akadt- szá
mos korlátja is. Erőtlen miszticizmusuk, önként vállalt elszígeteltségük végül fej
lődésük akadályozóta lett. A háború a "Gesamtkunstwerk" egészséges fejlődését

derékba törte, helyette a kiábrándulások és csalódások, a létért való. küzdelem
csak erősítette a vonzódást az irracionalizmus felé. A menekülni vágyás motívuma
új tartalommal telítődött.

Az első világháború után a régi művésztelep tagjai maguk is reménytelennek
látták a megkezdett út folytatását. Céljaikkal, gondolkodásukkal elrugaszkodtak a
valóságtól? Művészetük sok esetben valóban bizarr eredményhez vezetett. "Csak egy
óriási műveltségí korszak végnapjaiban gondolkodhatnak így a művészek" - álla
pítja meg Ybl Ervin. (Lyka Károly Emlékkönyv, 1944.) De nem szabad elfelejte
nünk, hogy a történelemben a vég, az összeomlás mindig valaminek a' kezdetét
ls jelenti. Fülep Lajos szavai az átmeneti kor minden művészéhez szólnak: "Bele
kell törődnünk, hogy a maiak megtermékenyítők, nagy kezdők, nagy torzók, töre
dék-emberek. Amire vállalkoznak, egyedül kénytelenek keresztül vinni, és ez
szinte - abszurdum. Olyan művészetről álmodoznak, melynek ismét szilárd bá
zisa legyen, szilárdabb, mint az. egyén, és több legyen mint az egyéni. Nagy har
rnóniákról álmodnak, de azokat még el nem érhetik. Művészetük zaklatott és töre
dékes marad. De mint ötszáz év előtt antik töredékekből. egy oszlopból, egy letört
karból, egy lábból, egy fejből, egy torzóból alakultak ki egy új stílus elemei 
úgy lesz a mi kezdőinkkel. A ma töredék-embereiből épülhet csak föl egy új stí
lus." (Fülep Lajos: Új művészeti stílus. Új Szemle, 1908.)

RÓNAY GYORGY

Egy szecessziós regényünkről

Sem a jó, sem a kevésbé jó irodalmi műveknek nem szokott a [avukra válni
a beskatulyázás; attól még sem egy költemény, sem egy regény vagy elbeszélés
nem lesz se kiválóbb, se gyarlóbb, ha ráragaszt juk valamilyen irodalom- vagy
stílustörténeti meghatározás cimkéjét. A kellő tapintattal és a kellő fönntartásokkal
(vagyis nem a minden mozzanatra érvényes abszolút megfejtés igényével végzett)
"betájolások" azért mégsem fölöslegesek: lehetőséget kinálhatnak olyan vonások,
jelenségek magyarázatára, amelyek egyébként teljesen egyedínek, rokontalannak,
kivételesnek tetszenének. .

Harsányi Kálmán regénye, A kristálynézők is ilyen: látszólag semmiképpen sem
illik bele a magyar regényírodalomba, és könnyebb lenne egy Novalis, egy E, T.
A. Hoffmann, egyszóval a német romantika kései leszármazottjának, mint Móricz
vagy Gárdonyi kortársának, Jókai vagy Mikszáth bármilyen távoli örökösének
tartanunk. Visszatekintve ugyan már nem hat ilyen magányosan: mondat-gör
getegei, stiláris erőmutatványai, "szertelenül indulatos szavai", időnkinti "bele
lovaglásai a gyűlölet keserű tengerébe", kivált ha kihozzák a sodrából "a tízféle
képpen is felemás város", vagyis Budapest "cinikus pojácái", rninden, csak vala-
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