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Moiret Ödönnel 1909 tavaszán talál
koztam először, a Royal kávéházban,
miután a KBVE művészegyesület tag
jává választott, s így kéthetenkint
megtartott baráti találkozóikon én is
részt vehettem. A találkol-ón Moiret
Ödön is megjelent, s ez különösen
nagy örömet jelentett nekem, hiszen
pár évvel azelőtt nagy hatást tett
rám egvík monumentális műve, Az
illúzió szentélye, melvet a Magyar
Iparművészet egyik számában, egész
oldalas reprodukcióban mutatott be.
Ez az alkotás nem egészen nagy, de
..költőie!';" épület volt, szecessziós stílus
ban. Némiképp a világhíres Canova sír
emlékére emlékeztetett, ám az egész mű

ből olyan nagyvonalúság és olyan szelle
miség áradt, hogy ez nagy erővel ragadta
meg képzeletemet, s egyúttal meleg ro
konszenv ébredt bennem alkotója iránt,
valami olyan, mely már a barátság szik
rája. A szóban forgó mű építészi és szob
rászi volt egyszerre, a bécsi szecesszió ki
állítási épületét is elém idézte, olyan al
kotás, melyre a szemlélő rögtön megta
lálja a szót: igen - ez szecessziós.

A' művek után tehát a művésszel ls
találkozhattam. S az utóbbi Iránt ér
zett tisztelet és öröm semmivel sem volt
kevesebb az előbbiekénél. Akkoriban meg
valósággal lelkesedtünk egymásért, mind
nyájunkat érdekelt a másik sorsa, ter
vei, fejlódése, s mint beszélgetésünk so
rán kiderült, Moiret is tudomást vett
rólam. míkcr a Gresham termeiben meg
tekintette kiállílott alkotásaima t, és
csöppet sem volt meglepő. hogy már ő

is mint ismerőst köszöntött. Megöleltük
egymást, s ekkor kezdődött barátságunk,
mely életünk' folyamán a legbensőbbek

közé tartozott és a testvéri kapcsolat
színeít viselte. -

Az első megismerkedés után fél év
telt el, míg újra' összehozott bennünket
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a sors. A nyarat Münchenben és
Grünewaldban töltöttem Erdei Viktor
ral, de rövidesen ösztöndíjat kaptam. az
zal a fbltétellel, hogy tanulmányaimat
ittbon folytatom tovább, Gödöllőn, Kö
rösfői Aladár és Nagy Sándor mesterek
Irányításával, Hogy hogyan jutottam kl
Gödöllőre és hogyan ismerkedtem meg
Körösfői mesterrel, elmondtam a Vigi
lia 1973 novemberi számában, "A spi
ritualista festészet kezdetei" círnű írá
somban. A lényeg az, hogy rövidesen és
igen szerenesés körülmények között el
helyezkedtem Torockai Wiegand szecesz
sziós építész elhagyott kis műtermében,

s munkához láthattam. Egyik nap aztán,
séta közben, miközben a természetet
bearanyozó késő ősz ragyogását cso
dáltam, az ErJó utca és az Iskola ut
'ca kereszteződésénél egy gyönyörű, fe
kete hajú, tejfehér arcú fiatalasszonyra
lettem figyelmes, aki tavasziasan világos'
ruhában gyermekét tolta maga előtt, 8
két lépéssel mellette megpillantottam
egy;" szemében derűs egeket hordozó,
franciás arcú, világos ruhás férfit 
tavasszal szerzett új barátomat. Innen,
Gödöllőtől datálódik az a másik, a mű

vészi barátság, mely Moiret-val össze
kötött. Ö hamarosan Európát beutazó
művésszé fejlődött, szobrai csakhamar
megjelentek bécsi, hannoveri. berlini és
brüsszeli kiállításokon, s ezekben a mű

vészeti metropolisokban grandiózus al
kotásait köztereken állították föl, vagy
múzeumok vásárolták meg őket egyre
-másra ; de hol kevesebb, hol hosszabb
megszakításokkal, s hol Gödöllőn, hol
Budapesten. hol Bécsben lélekben együtt
jártuk be a művészet útjait addig,
mígnem a második világháború folya
mán, 1944-ben véglegesen Bécsbe tette
át működésének székhelyét. Onnan aztán
már nem tért vissza többé a budapesti
Duna-parton fenntartott műtermébe,

Mivel jellemezhetném Molret Ödön
művészetét? - Úfn' vélem, alkotásai
olyan világba emelnek, mely mínden
ember, sőt, az egész emberi lét szellemi
törekvéseinek legmagasabb foka. Ha el
lehet mondani, hogy minden igazán
művészeti alkotásnak mélyén ott rej
tőzik az Isten ("Az Isten van valami
ként Minden Gondolatnak alján" 
mondja Ady), úgy Moiret Ödön mű-

vei ennek a természetfölöttinek a kisu
gárzó erejévelragadják meg az emberi
lelket. Az istenközelség [elenlétét érez
zük alkotásaiban.



Hogyan jutott el ez a franciába ol
tott magyar egy olyan műnek a meg
al ko tásához, mint amilyen péld áu l Az
eszm ény? Titkokat kellene f öltörn ünk,
hogya re jtély nyitjára akadjunk. Előt

tünk áll ez a plasztikai alkotás, amely,
ha tengelye körül forgatjuk, mindenfe
lől , m inden fordultában tökéletesen új
és más, mint azelőtt volt, vonala szár
nyalva lebeg, s fénylő sz éps ég én a
m inden mástól különb öző remekmű

nyílik meg felénk - azaz, ami a sze
cesszió a lapsaj átossága. s "m áig tartó
érvénye : a folytonos különbözés, új
ívet, új formát, új kiterjedést adni
ugyanannak az anyagnak. Ahftatát , Oda
ad ását , Égbenézó em berét nem akarom
más európa i mesterek alko tásai val ösz
szehasonlít ani : láttukra nekem legalább
Is az a meg érz ésern támad t, hogy szub
Iim ált soiritualitásukban egésze n közel
állnak Rodi n és Mestrovic műveihez.

1940- 41-ben két tel jes nyarat töl 
töttünk együtt Szen ten drén . O má
sodi k, ifj ú nej év el érkeze tt (első
feleségét, tí z éve veszített e el). én
egész családommal. Míg a többiek
a kéklő vizen élvezték a Vác-Vi
segrád k özöt t elterülő csodás hegyvo
nulat sz éps égeit. mi ke tten az emberi
lét m é rhete tl ens é g ér ől és öröméről be
szé lgettünk. El-eltűnődtem ezen a finom,
átszellemü ltségtó l sugár zó arcon, szü r
késkék sze m én, mely sokszor a rnessze
s égbe révedt. Moiret sohasem beszélt
alkotásai ról és si kerei ről. Hián yzott be
lőle minden önzés, a műv é szekt ől oly
sokszor tapasztalt magamutogat ás, Sze
mét mind ig a végtelen távla tok m élye í
re szegezt e.

Ú j terveiről beszélt, a r ró l. hogy a Vá
rosliget ben V ilág béke templomot akar
nak lé tesí te ni, s megm uta tt a azokat a
rajzokat, melyek egy, az emberiség
nagyjait áb rázoló szoborall ékat és val a
mennyi emb eri mű v é sze t számára ott
ho nt ad ó pavil onokat vázolt ák. Egy
hé ten át csak ezeket a csodál at os ter
veke t néztük, m egv al ósít ásuk esélye it la
tolgat tuk. s én m egíg ért em Moiret-nak,
hogy elv isszük ezeket az elképze léseket
a parlame nt elnökének. há tha segítsé
günkre lesz. S így is tör tént.

,.Nagyon sz ép" sz ól t az elnök.
"Mivel tudnának segít en i ?" - kérdez
tem. ..Meg fogom mutatn i a pén zügy
és a kultuszminiszternek" - vál aszolta.
Va lóban, me g is muta tta . "Háború van

- szólt hozzám aztán, mikor újra föl
kerestük ez ügyben -. A terv csodá
latos. De semmit sem lehet csinálni,
másra kell a pénz. Háború van" - haj
tog at ta egyre, rezignáltan.

Moiret-nak máskor is alig lehetett
szavát venni ; most se szólt, dolgozott to
vább . Tudta, hogy álmai em berformáló
álmok, az emberi lélek, a hit. a szere
tet legnagyobb valóság ai. Ezekre tette
föl az életét. így ő rzöm emlékeimben :
mint aki a gödöllői halh atatlanok, a
KÉ VE nagymesterei és a Spirituális
Művészek S zövets ége nagy álmod ől k ö
zül való. 1966-ban távozott körűnkből.

REMSEY GYÖRGY

Moir et Ödön : "Eledelem az , hogy az
Atya műveit művelj em" (1938)
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