
Kmetty János
egyházi vonatkozású
alkotásai
A 20. századi hazai modern festészet egyik jelentős alakja, Kmetty
János (1889–1975) szülővárosában, Kassán 1907-ben Halász-Hradil
Elemértől, ezt követően 1908-ban Szablya-Frischauf Ferenc buda-
pesti magániskolájában, majd Ferenczy Károlynál tanult.1 Itthon
megigézték a Nyolcak törekvései, de többre vágyott. 1911-ban Pá-
rizsban a Julian-akadémián képezte magát. Franciaországban a kor
legmodernebb művészeti törekvéseivel ismerkedett meg.2 Picasso
és Braque mellett különösen Cézanne követőinek kevésbé elvont
festési módja hatott rá.3 Kmettyt már a harmincas években a ku-
bizmus első hazai képviselőjeként tartotta számon a szakirodalom.4

„A század eleji hazai képzőművészeti avantgarde egyik főszerep-
lője, a modern magyar festészet egyik kezdeményezője” — méltatta
jelentőségét a tudós műgyűjtő Dévényi Iván.5

Az 1910-es évek elejétől az első világháború végéig tartó mun-
kássága a hazai aktivizmushoz kötődik. Fél éves párizsi tanulmá-
nyai után 1912-től a Kecskeméti Művésztelepen dolgozott. A telepet
Iványi Grünwald Béla alapította 1909-ben a Nagybányáról távozni
kívánó fiatal újítók, a neósok letelepítése céljából, akik Kmettyre is
hatással voltak kecskeméti tartózkodása alatt. Nem szakrális, de
egyházi vonatkozású az 1912-ben született Kecskemét című olajfest-
ménye.6 Kubista szellemben fogant, geometrikus szerkesztettség
jellemzi a művet, amely kecskeméti utcát ábrázol, végében a Szent
Miklós templommal és a Nagytemplommal. 1913-ban ugyancsak
Kecskeméten készült a Kék önarckép.7 Az alkotás jellegzetessége,
hogy a bal profilban ábrázolt mellkép mellett, a festmény bal felső
sarkában a Kecskemét című alkotásról ismert templom látható —
utalásként a festmény készítési helyére. Rendhagyó, négyzet alakú
(90x90 centiméteres), 1913-ban készült Kecskeméti részlet olajfest-
ményén ugyancsak a város egyik temploma látható.(Az alkotás el-
pusztult, csak fénykép maradt fenn róla.)8

Kmetty 1913-ban festette életművének egyik kiemelt fontosságú
alkotását, a Mennybemenetel című képét. Az olajfestmény a hazai ku-
 bizmus kiemelt fontosságú alkotása. A geometrikus elemek hang-
 súlyozása, architektonikus térszemlélet jellemzi a félelmetesen ki-
fejező és szuggesztív hatású művet. Alapvetően két szín, a kék és
a zöld árnyalataival dolgozott a művész, de a meghatározó a kék.
(A szín választásra Picasso 1902–04 közötti kék korszaka is hatással
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lehetett.) Arcvonások nem láthatók, ami önmagában fokozza a mű
lendületét, hiszen csak az alakok mozgása dominál. A kompozíció
képzeletbeli indító pontja a kép alján, középen látható. Háttal álló

köpenyes apostol-alak lép
előre, arccal Krisztus felé for-
dulva. A kön töse alól kilátszó
lábszárán a kidolgozott izmok
erőt és lendületet sugároznak.
A keresztirányban induló, fel-
felé hullámzó, lepelszerű sza-
lag tovább fokozza a kompozí-
ció lendületét. A fantasztikus
módon felépített kép olyan
meggyőző érzést sugall, mint -
ha a főalak, Jézus fizikális érte-
lemben is, valóban repülne a
mennyek felé. A barokkos ihle-
tésű mozgalmasság ellenére
szimmetrikus a mű felépítése:
két oldalon öt-öt alak látható.
A képen a férfialakok megfor-
málásán mintha El Greco háttér-
 hatása érződne. (Találóan ír ta
Kassák Lajos, hogy a modern
irányzatok közül a kubizmus-
nak volt a legtöbb rokonsága a
klasszikus korok művészi al-
kotásaival.9) A kép szerepelt a
Művészház 1914. évi nagy ki-
állításán.10

1917-ben több fiatal mű-
vésszel együtt Kmetty alkotá-

sait is kiállították a Nemzeti Szalonban. A tárlaton látható volt a
Mennybemenetel is.11 „Krisztus kompozícióját puritán érzés hatja át.
Az álló és guggoló alakok vonalritmusa fellendül, tovább folytató-
dik a lebegő angyalok mozgásában. Krisztus alakja lebeg a figurák
zárt ellipszisének középpontjában” — írta a korabeli kritika.12 A fest-
 ményt a művész 1970-ben a Magyar Nemzeti Galériának ajándé-
kozta.13 (2009-ben a Nemzeti Galéria A Művészház 1909–1914 című
időszaki kiállításán volt látható.14) Viszonylag kis mérete (35x49
centiméter) ellenére monumentális hatású a mű. Joggal írta Berecz -
ky Loránd, hogy a kép „nagyméretű feladat előfutára”.15 A nagy mé-
retű feladat, ami egy modern templom oltárképe lehetett volna, saj-
nos nem adatott meg a művésznek.

Kmetty 1913-ban a festménnyel azonos című tollrajzot készített.16

A 33x50 centiméteres méretű rajz nem egyszerű vázlat, önálló al-
kotásként is megállja a helyét.17 A Mennybemenetel két változatát
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összehasonlítva megfigyelhető, hogy a színes festmény kifejezőb-
ben jeleníti meg az ábrázolt bibliai jelenetet.

A művész az 1910-es évek közepén készítette freskó-tervét, amely-
nek témája a Mennyország és a Paradicsom. A 76x80 centiméteres mé-
retű, olajfestékkel kartonra festett vázlat vízszintesen két mezőre osz-
lik. Fent az Szentháromságot megtestesítő Atya, Fiú és Szentlélek,
felettük angyalokkal. Az alsó félkörívben Ádám és Éva háttal ülő alak-
ja látható a Paradicsomban. Éva kezében almával, előttük a tudás fája
a rajta tekergő kígyóval. A főalakokat magába foglaló két félköríven
kívül szinte tömegszerűen zsúfolt a kompozíció. A művész kevés szín-
nel dolgozott: a barna, a vörös és a zöld a maghatározó. Az akt-áb-
rázolások a modern hangvétel mellett a reneszánsz gyökerekhez való
visszanyúlást jelentették. A mű kidolgozottsága arról tanúskodik, hogy
Kmetty komolyan bízott egy templomi megbízásban. A festmény 2002.
decemberben a Kieselbach Galéria 20. aukcióján szerepelt.18

Kmetty 1913-ban festette a Hegyi beszéd című 36x40 centiméteres
méretű olajképét, amely ma a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona.19

A Hegyi beszéd Máté és Lukács evangéliumaiban szerepel az Új-
szövetségben. A helyszín Máténál maga a hegy, míg Lukácsnál a
síkság. A festmény Lukács leírását veszi alapul: „Aztán lejött velük
a hegyről és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett
hozzá” (Lk 6,17). Az alkotás középpontjában Jézus áll. Alakját a hát-
térben látható egy-egy fa szinte keretbe foglalja. Körülötte ember-
tömeg, egy részük rá figyel, de néhányan háttal állnak neki. Ezen a
képen a kék és a vörös szín az uralkodó. Az alkotás fényképét 2008-
ban a Keresztény Élet hetilap a címoldalon közölte.20

A Hegyi beszédnek készült másik, kubista stílusú változata is.
Krisztus alakját ezen a képen még jobban kihangsúlyozza ruházata.
A lepelszerű tógát vállán keresztirányban viseli, kitárt karján a ruha
két végét átvetve. A többi szereplő is ruhában van, kivéve a kép alsó
részének közepén egy meztelen férfit, aki Krisztus felé fordulva áll.
A férfi erőteljes idomainak megformálásán Picasso hatása érződik.
A színek markánsak: fent (a Mennybemenetel festményéhez hason-
lóan) a kék és a zöld, lent további színként a barna árnyalatai do-
minálnak. „Képeit nem halmozza túl színekkel. De színei mindig
tartalmasak” — jellemezte Kmetty 1910-es évek közepén készült
műveit Bálint Aladár.21 A 75x97,5 centiméteres méretű alkotás az
esztergomi Balassa Bálint Múzeum tulajdona,22 letétként az 1981-
ben, Szentendrén nyílt Kmetty Múzeumban kapott helyet.23

A Hegyi beszédet 1916–17-ben kisebb méretű festményen is elké-
szítette, amely már túllépett a kubizmuson. (A 20. század eleji mo-
dern törekvések időszakában nem volt egyedi jelenség, hogy egy
művész ugyanazt a témát rövid időn belül más stílusfelfogásban is
megfestette.) Az alakok megformálásán a nagybányai iskolából ki-
vált neósok hatása érezhető. A kompozíción az intenzív erejű szí-
nekkel kitöltött felületeket erős körvonalak határolják. Az előző
képhez képest a két fa és a háttérben a két hegy lényegesen közelebb
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látható Krisztushoz. Egyedül
Jézus visel fehér ruhát, a ta-
nítványok ezen a változaton
sokkal kevesebben vannak.
Ruházatuk színét a vö rös és a
kék árnyalataiból építette fel a
művész. A kompozíció meg-
 határozó alakja itt is a sík terü-
let középpontjában álló Jé zus.
„Lukács számára az ’állni’
Jézus fenségének és teljhatal-
mának a kifejezése, a sík terep
pedig a tágasságot fejezi ki,
amelyet betölt Jézus beszéde”
— írta XVI. Benedek pápa.24

Kmetty 1916–17-ben készített
festménye akár illusztrációja

is lehetne a fenti idézetnek. A 45x58 centiméteres alkotás magántu-
lajdonban van.

A Mennybemenetel és a Hegyi beszéd kubista stílusban készült vál-
tozatai évtizedekkel megelőzték a hazai egyházművészet fejlődését.
„A Hegyi beszéd és a Mennybemenetel valósította meg a kubizmus
elemző módszerét; a tér és a fizikai tömeg felbontását, értelmezését
és a matematikai tisztaságú rendszerét egyidejűleg teremtette meg”
— írta a kompozíciók felépítéséről Kovalovszky Márta.25 A képek
jellege és hangvétele ugyanakkor kimondottan szakrális. Nagyobb
méretben megfestve bármely modern felfogásban épült templom
meghatározó ékességei lehetettek volna.

A Műcsarnokban az 1917. évi Tavaszi tárlaton a Mária gyermeké-
vel című műve szerepelt, amelyet a szakirodalom Kmetty életmű-
vének fontos darabjaként tart számon.26

1923-ban Kecskeméti utca
címmel vidéki templomot áb-
rázoló olajképet festett, ame-
lyen még a kubista stílusele-
mek dominálnak, ugyanakkor
hangsúlyosabb a színek do-
minanciája.27

Kmetty János az 1924-ben
Budapesten létrehozott Kép-
zőművészek Új Társasága
(KUT) alapító tagja és alel-
nöke volt. Ez azonban nem
jelentett stílusbeli igazodást.
„Beck Ö. Fülöpöt, Pátzayt
nem lehet Csákyval, Czóbelt
Kmettyvel egy tőről eredő-

24Joseph Ratzinger – XVI.
Benedek: A Názáreti

Jézus. I. kötet.
(Ford. Rokay Zoltán.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2007, 71.

25Kovalovszky Márta:
Kmetty János. In Kmetty
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nek származtatni” — írta a Képzőművészek Új Társaságáról Ber-
náth Aurél.28

A húszas évek végén, a harmincas évek elején Kmetty több ízben
tartózkodott Nagybányán. Itt keletkezett több festményén szerepel
a híres nagybányai templom. E művei nem szakrális jellegűek, in-
kább utcaképek. Ezek az alkotások érezhetően eltávolodtak a ku-
bista stílusirányzattól, inkább a színgazdagság jellemző rájuk.1930-
ban, illetve 1932-ben készített Nagybányai részlet című olajfestményei
(méretük 28x38, illetve 48x75 centiméter) a szentendrei Ferenczy
Múzeum tulajdona.29

Az 1920-as években Kmetty intenzíven foglalkozott a rézkarco-
lás technikai és művészi problémáival.30 Rézkarcai közül kiemelt
fontosságú a Levétel a keresztről című műve, amelynek két változata
ismert. A húszas évek elején készített 9,9x12,6 centiméteres méretű
alkotáson a kereszt előtt kiterített halott Krisztus látható. Mellette
Mária térdel, kitárt keze mintha a kereszthalálra utalna. Mögötte
József álló alakja a leplet készíti, amibe a testet be kívánják burkolni.
A kompozíció keretéül három tanítvány térdelő alakja szolgál. Egyi-
kük Jézus fejét tartja kezében, míg a bal oldali alak háttal térdelve
az égre tekint. A kis mérete ellenére monumentális hatású alkotása
fájdalom és a kétségbeesés megjelenítése — mesteri szinten. Az al-
kotás egyik példánya Mihályfi Ernő gyűjteményébe került.31 A na-
gyobb méretű változat 24,5x25 centiméteres méretű próbahuzata a
miskolci Herman Ottó Múzeumban található,32 ahová 1974-ben ke-
rült a Magyar Nemzeti Galériától.33 Mindkét változatból fennma-
radt példány a festő hagyatékában. Ezt a két alkotást a szentendrei
Kmetty Múzeum 2009. áprilistól decemberig tartó időszakos kiállí-
tásán láthatta együtt a nagyközönség.

Bibliai tárgyú rézkarcai között Dévényi Iván a Mózes a tízparan-
csolattal című munkáját emelte ki.34

Az 1930-as években Kmetty festészete oldottabbá vált. A Gresham-
körhöz tartozott,35 de ez — akárcsak korábban a KUT-tagság — job-
bá ra személyes kapcsolatokat jelentett, nem stílus-azonosulást.

1940-ben készített könnyed akvarellje a szentendrei pravoszláv
Blagovesztenszka-templomot ábrázolja, háttérben a Dunával. A kép a
művész hagyatékából került a szentendrei Kmetty Múzeumba.36

Késői korszakában ismét a szigorúbb szerkezeti rend jellemezte
kompozícióit. Ennek az ismét konstruktivista vonásokat idéző stí-
lusnak a jegyében fogant 1968-ban A kék angyal című festménye,
amelyet Debrecen Város Tanácsa vásárolt meg.37 A 30x85 centimé-
teres méretű vászonra festett olajfestményen a művész önarcképe
látható. Fölötte angyal-alak, a háttérben templom. A hatvanas-
hetvenes években készülhetett A festő Szentendrén (Kisváros) című
kubista stílusú önarcképe, amelyen a háttérben a kisváros híres
templomtornyaival örökítette meg magát a művész. A 33,5x67 cen-
timéteres méretű olajfestmény Virág Judit 2011. őszi aukcióján
szerepelt.38

26Ury Ibolya: Kmetty.
Képzőművészeti Alap,

Budapest, 1979, 14.

27http://artportal.hu/lexikon
/muveszek/kmetty_janos/

28Bernáth Aurél: A Múzsa
udvarában. Szépirodalmi,

Budapest, 1967, 23.

29Kmetty János Múzeum.
i. m. A kiállított művek

jegyzéke. 19. és 22. sz.

30Csorba Géza (főszerk.):
i. m. 191.
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Corvina, Budapest,
1977. 32. kép.

32HOM ltsz.: 74.190.

33Pirint Andrea közlése.
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Budapest, 2011. 48. sz.
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Élete utolsó éveiben több üvegablak-tervet készített, amelyek kö-
zött egyházi vonatkozású alkotások is találhatók. Ezen az alkotása -
in jól érzékelhető a visszatérés a zártabb formákhoz. Az 1972–73-
ban keletkezett 27x87 centiméteres, téglalap alakú művön román
stílusban épült, egytornyú vidéki templom látható. Az 1973-ban ké-
szült második mű középpontjában álló férfi alakja látható. Feje fölött
két angyal lebeg. Szárnyukkal eltakarják, mit hoznak a román stílus
kerektemplom oromzatára. Aligha lehet kétséges, hogy keresztet tar-
tanak a kezükben. Fejük fölött a nap ragyog. Az ablak alsó részén
három kis címerpajzs. Üresen, hiszen valószínűleg a majdani meg-
rendelő által kért szimbolikát tartalmazták volna a mezők. Az alko-
tás méretei (28x89 centiméter) hasonlóak az előbbi műéhez. A har-
madik, 1973-ban született 30x95 centiméter méretű alkotáson barokk
stílusban épült, egytornyú vidéki templom képe látható. (Előképe
Kmetty 1912-ben festett, Kecskemét című képe lehetne.)

Az alkotások közös jellemzője a színgazdagság és a biztos for-
mai tudás. Megformálásukon ugyanakkor jól érezhető Kmetty
korai kubista korszakának hatása. (Senki nem gondolná, hogy élete
nyolcvanas éveit taposó művész készítette ezeket az ízig-vérig mo-
dern, friss hangvételű alkotásokat.) Kmetty hagyatékában fennma-
radtak további üvegablak-tervek, melyek között szintén találhatók
templomot ábrázoló alkotások.39

Az 1970–80-as években — ha nem is nagy számban — létesültek
katolikus templomok Magyarországon.40 Nagy vesztesége a hazai
egyházművészetnek, hogy akárcsak korai szakrális műveire, úgy
az 1970-es években készített üvegablak-terveire sem figyeltek fel az
épülő új templomok tervezői.

Kmetty János, akinek a két világháború között hivatalos állami
elismerésben nem volt része, 1949-ben Kossuth-díjat, 1959-ben Ér-
demes, 1965-ben Kiváló művész címet kapott. 1946-tól 1960-ig fo-
lyamatosan a Képzőművészeti Főiskola tanára volt.41 Pedagógiai
munkássága és művészeti írói tevékenysége is jelentős. Művészete
soha nem vált sablonossá. „Mindig meg tudta őrizni frissességét a
kor legújabb áramlataival való kapcsolatát, ugyanakkor képei fél-
reismerhetetlenül magukon viselik sajátos, egyedi, senkivel nem
összetéveszthető jellegüket” — írta róla Kopócsy Anna.42

Az illusztrációk közül a Mennybemenetel és a Hegyi beszéd a Magyar
Nemzeti Galéria, a Kecskeméti templom az Artportal szíves hozzájá-
rulásával kerül közlésre. (A Szerk.)

39Kmetty János: i. m. 47.
és 49. kép.

40Rév Ilona:
Templomépítészetünk ma.
Corvina, Budapest, 1987.

41Fitz Péter (főszerk.):
i. m. 409.

42Kopócsy Anna:
A magyar kubista.
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