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Bevezető

Körösfői-Kriesch Aladár születésének 
150. évfordulóját ünnepeljük a 2013-
as évben. Az idei évet Gödöllő városa 
a kolónia alapító művész tiszteletére a 
szecesszió évének nevezte el, és ennek 
megfelelően alakítja a város egész évi 
kulturális programját. 

A Gödöllői Városi Múzeum emlékkiállításához kapcsolódik ez a kiállítás-
vezető kiadvány, amelyben szeretnénk képet adni a jeles művész életéről, a 
gödöllői művésztelep irányításában betöltött szellemi és lelki szerepéről, illet-
ve a művésztelep munkáján keresztül a magyar és egyetemes művészettörté-
netben elért eredményeiről.

A gödöllői művésztelep megalakításának időpontját Körösfői-Kriesch 
Aladár Gödöllőre költözésének évéhez, 1901-hez kötjük. A  művésztelep 
megalapításának centenáriumához kapcsolódó magyarországi és külföldi ki-
állításokat megelőző kutatások több új értékes tanulmánnyal, eredménnyel 
gazdagították már meglévő ismereteinket a művésztelepről, így Körösfői-
Kriesch Aladárról is. Életrajzáról olvashatunk Keserü Katalin 1977-ben 
megjelent kis monográfiája1 mellett az 1939-ben megjelent Dénes Jenő mo-

1 Keserü Katalin: Körösfői-Kriesch Aladár. Budapest, 1977. Corvina Kiadó. Továbbiakban: 
Keserü, 1977. Nagy jelentőségű munka, ami a gödöllői művésztelep hosszú hallgatás utáni 
újrafelfedezése volt.
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nográfiáját2 megerősítő és kiegészítő, az utóbbi években előkerült kéziratból, 
a Gödöllői Városi Múzeum gondozásában, G. Merva Mária szerkesztésében 
megjelent életrajzi könyvből.3 

Ebben a katalógusban szeretnék átfogó képet adni Körösfői-Kriesch 
Aladár életéről és munkáiról, az eddig megjelent adatokra építve, illetve sze-
retném bővíteni az ismereteket a kiállítás előkészületeinél előkerült új ada-
tokkal és összefüggésekkel. 

származás, korai évek

Kriesch Aladár 1863-ban született Budapesten. Édesapja a lengyel származá-
sú Kriesch János volt, aki bécsi tanulmányok után természetrajz szakos tanár-
ként ismerkedett meg feleségével, a német ajkú Abt Laurával. Házasságuk első 
gyermekeként született Aladár, akinek iskoláztatására nagy gondot fordított 
a család. Kisgyermekként a budai várban élt, ami jelentősen hatott képze-
letvilágára, későbbi történelmi érdeklődésére. Középiskolai tanulmányai alatt 
elsajátította a görög és latin nyelvet, és széleskörű klasszikus műveltségre tett 
szert. Mindemellett nem elhanyagolható a családi környezetből adódó ter-
mészettudományos érdeklődése sem. Fiatal éveiben a nagybácsik és nagyné-
nik mellett a nagyszámú testvéri- és unokatestvéri közösség jelentős hatással 
volt személyiségére. Budapest mellett ezekben az években Kolozsvár jelen-
tette számára a kellemes családi együttlétek helyszínét. Itt töltötte minden 
szünidejét, innen indult el művészi munkássága is. 

Már korán eldöntötte, hogy festőművész szeretne lenni. Baráti és csalá-
di kapcsolatai révén Székely Bertalan tanítványa lett a budapesti Minta rajz-

2 Dénes Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár. Budapest, 1939. Továbbiakban: Dénes J. 1939.

3 Nagy Sándor: Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral (Szerk: G. Merva Mária). Gödöllő, 2005. 
Továbbiakban: Nagy S. 2005.

iskolában, ahol rendkívül fiatalon, 19 évesen, 1883 júniusában, az oktatási 
rendszer alapképzésének megfelelően rajztanári képesítést kapott. Több év 
művészi továbbképzés után, 1888 őszén a Műegyetem rajzi tanszékén tanár-
segédként helyezkedett el. Innen írta a pályázatokat, szerette volna külföldön 
is tovább képezni magát. Először a magyarországi gyakorlatnak megfelelő-
en Münchenbe (1889) került, Piloty iskolájába, ahol a magyar Liezen-Mayer 
Sándor lett a tanítómestere. Annak ellenére, hogy itt tanultak a kortárs ve-
zető magyar művészet jeles képviselői – így jelentős számban a később 
Nagybányán alkotó művészek is –, a 19. század végére Piloty iskolája már 
nem tartozott az európai haladó műhelyek közé. A fiatal festőművészek sok-
kal inkább a párizsi festőiskolákat választották.

München után mégsem párizsi, hanem 1890-ben velencei, majd 1891-ben 
római ösztöndíjat pályázott meg Kriesch Aladár. Ekkor a Palazzo Veneziában 
az Osztrák-Magyar Monarchiának voltak művészek részére megpályázható 
műtermei. A fiatal művész ez ügyben írt először későbbi barátjának, Koronghi 
Lippich Eleknek4 állami támogatásért a műterembérlést illetően. Korábbi 
korfui útja után Rómában és környékén készült művein találkozhatunk új, a 
környezet hatására megváltozott színkezeléssel, részben az ekkor ott élő mű-
vésztársak befolyásának köszönhetően. Rendkívül fontos volt művészetében a 
Rómában alkotó Szoldatits Ferenc mester hatása, aki a római magyar művész-
kolónia kései nazarénus festőcsoportjához tartozott. Kriesch Aladár éppen 
Szoldatits Ferencnél találkozott 1891-ben Nagy Sándorral, aki ösztöndíjas-
ként ekkor szintén Rómában tanult. Innen eredeztethető a két művész sírig 
tartó barátsága. Nagy Sándor fiatal művésztársai révén kerültek kapcsolatba 
Pradilla Franciscóval, ő javasolta a rajzok színbe való áttételét. Látva vázlatai-
kat, színes akvarellel készült vázlatok készítésére biztatja őket. Azt tanácsolta 

4 Jurecskó László: K. Lippich Elek – a hivatalos művészetpolitika irányítója és a gödöllőiek. 
In: Gödöllőiek, szentendreiek. Művészettörténeti tanulmányok. Studia Comitatensia 10. 
(Szerk: Ikvai Nándor). Szentendre, 1982. (9–33.). Továbbiakban: Jurecskó, 1982.
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a fiatal művészeknek: „le mindennel a palet-
táról, ne maradjon azon a fehéren kívül más, 
mint cadmium, kobalt és krapplakk: ezzel kell 
kihozni mindent, a rajz pedig majd a szín-
ből adódik ki.”5 Így készültek aztán Kriesch 
Aladárnak a Rómában és környékén festett, 
igazán szép plein air akvarelljei.

Természetesen a fiatal művészre Itália 
építészeti és múzeumban őrzött emlékei is 
rendkívül nagy hatással voltak. Hódolt az épü-
leteken látható freskóművészetnek, a látottak 
felkeltették érdeklődését az örökkévalóság-
nak szóló festészeti technikák megismerésére, 
esetleges kikutatására. Sajnos sem nyelvis-
merete, sem természettudományos ismeretei 
nem voltak elegendőek arra, hogy mindezt 
meg tudja valósítani. Saját kísérleteire támasz-
kodó festési technikája, a művek szépségének 
tartósságát illetően nem bizonyult sikeresnek.6

Az itáliai tanulmányúton készült képeken 
mindemellett megfigyelhetjük színei kivilá-
gosodását, természetességét, festőiségének 
plein air technikáját. A kora reneszánsz mes-
terek hatására kezdte meg festeni fa alapra ké-
szült műveit.

5 Dénes J. 1939. 30. 

6 Ifj. Bóna István: A  gödöllői iskola és a festészeti technikák. In: A  gödöllői művésztelep 
1901–1920. (Szerk: Gellér Katalin – G. Merva Mária – Őriné Nagy Cecília) Gödöllő, 2003. 
107–122.

Rómából való hazatérése után, 1892-ben bekerült Lotz Károly mesteris-
kolájába, amelyre már régóta vágyott. Fontos állomás volt ez a fiatal művész 
életében technikájának fejlődése, illetve a megrendelések szempontjából is.

Ezekhez az évekhez több ismert műve is köthető, így a családi és a kolozs-
vári egyetem megrendeléseire készített munkái. Az ekkor létrejött képekről 
több esetben csak a szakirodalomból vagy a korabeli sajtó híreit olvasva sze-
rezhetünk tudomást. Kriesch Aladár műveinek legpontosabb listáját a Dénes 
Jenő által 1939-ben összeállított monográfiából ismerhetjük meg.7 

Célom volt, hogy az ott felsoroltakból minél többet bemutathassak az 
emlékkiállításhoz készült katalógusban. A múzeumokban dolgozó kollégák-
nak és a korszerű technikának  
köszönhetően bemutathatjuk  
a Vasárnapi Újságban meg-
jelent, illetve a Szegedi Móra 
Ferenc Múzeumban őrzött, 
Dénes Jenő által felsorolt, korai 
évekhez köthető műveket. 8

A millenniumi ünnepségek-
re való készülődés jegyében 
1895-ben az Országos Magyar 
Képzőművészeti Tanács törté-
nelmi festménypályázatot írt ki 
meghatározott tematika alap-
ján. Minden megyét felkértek, 
hogy a területükhöz tartozó 
jelentős történelmi események  

7 Dénes J. 1939.156–168.

8 Itt köszönöm meg Ibos Éva, Mester Éva és Murádin Jenő segítségét.
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megörökítésére írjanak ki képzőművészeti pályázatot. Az egész magyar mű-
vésztársadalom megmozdult a pályázat hírére. Az éppen külföldön tartózkodó 
művészek is mind hazatértek a lehetőség hírére.9 Sorra jöttek a megrendelések. 
Kriesch Aladár ekkor kapta Torda-Aranyos vármegye megbízását az 1567. évi 
tordai országgyűlés ábrázolására, amely először mondta ki a vallásszabadságot.

A Vasárnapi Újság10 is beszámol a Műcsarnok ezredévi kiállításáról. 
Véleményük: „Kriesch Aladárnak »Az 1567-iki tordai országgyűlés« czimű 
történelmi képe egyike a legjobbaknak e nemben. Jeles mesterének Székely 
Bertalannak az iskolája immár mestert nevelt belőle, kinek szép talentumától 
még sokat várhatunk. Hogy hiva-
tásos történelmi festő, azt megmu-
tatta jelen munkájával is, mely az 
1567-iki tordai országgyűlésnek 
azt a jelenetét tünteti föl, mikor a 
vallásszabadság kimondatik. A kép 
főalakja Dávid Ferenc, a vallás re-
formátor.” A festmény sikerét húzza 
alá, hogy művet sokszorosították, az 
Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat műlapja lett 1897-ben.11

Az 1895-os képzőművészeti pályázat eredményeként Eger városa is rendel 
Kriesch Aladártól képet, ennek címe: Dobó István az egri nők segítségével 
megvédi Eger várát. Ez a kép szerepel a Műcsarnokban 1900–1901-ben. Az 
egri Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteménye őriz egy képet 
a fenti címmel, amely kompozíciójában nem egyezik a Vasárnapi Újságban 

9 Nagy S. 2005. 67.

10 Vasárnapi Újság,1896. 43. évfolyam, 33. szám. 547. kép: Vasárnapi Újság, 1896. 33. szám, 
43. évfolyam 544.

11 Aranyérmek, ezüstkoszorúk. (Szerk: Nagy Ildikó) Budapest, 1995. 259.

12 13

Vadászat csodaszarvasra, 1897 (7.) Péter és Pál, 1898 (VI.)

Női tanulmányfej, 1903 (IX.) Kalotaszegi parasztasszonyok, 1905 (X.)

Szent István, oltárkép (VIII.) Szent László, oltárkép, 1898 (VII.)

Az 1567-iki tordai országgyűlés, 1896 (II.)



közölt képpel és a címe sem pontosan ugyan-
az. Feltehetően két képről van szó, vagy pe-
dig a ma ismert, kiállításunkon is látható mű 
vázlata az említett Műcsarnok-béli kiállításon 
szereplőnek.12 Dénes Jenő13 úgy ír a képről, 
mint ami 1900-01 Műcsarnok-beli kiállításon 
szerepelt Dobó István az egri nők segítségé-
vel megvédi Eger várát címmel. A kiállításról 
hírt adó Vasárnapi Újság a műről fotót is kö-
zöl. A címet így fogalmazza meg: Dobó István 
megvédi Eger várát a törökök el-
len. Természetesen ez a cím nem 
zárja ki a nők segítségnyújtását a 
vár megvédésében, amire utal is 
a Vasárnapi Újság dicsérő cikke14. 
Ebből a cikkből azt is megtudhatjuk, 
hogy Kriesch Aladár Vaszary-díjat 
kapott munkájáért, a kompozíció-
beli különbség azonban minden-
képpen érdekes.

12 Itt köszönöm meg H. Szilasy Ágotának az egri Dobó István Vármúzeum művészettörténé-
szének a kép kölcsönzésében nyújtott segítséget.

13 Dénes J. 1939. 46.

14 Vasárnapi Újság, 1900. 52.szám, 47. évfolyam, 868. cikk A Műcsarnokból címmel:” A téli 
kiállítás díjait már odaítélték. A Vaszary –díjat Kriesch Aladár kapta történelmi festményé-
ért, melyet mai számunkban bemutattunk. Kriesch képe: történelmünk egyik legfényesebb 
epizódját tünteti föl szeretettel tervezett, izgalmas kompozícióban. Fenn a bástyafalon Dobó 
áll hőseivel, s a végső erőfeszítést teszi, hogy a törökök rohamát visszaverje. Az élethalál 
tusában az egri nők is részt vesznek, köveket zúdítva az ostromló hadseregre. A nagy hatású 
festmény Heves vármegye tulajdona.” A  törökök és magyarok harcáról Vágó Pál művész-
társuk így nyilatkozik: „Te, Aladár ezek a te törökjeid és magyarjaid egymás nyakába akar-
nak borulni: szeretlek testvér! ez a kép, a kibékülés szimbóluma lehetne” Nagy S. 2005. 70.

Az 1895-ös év változást hozott a fiatal művész magánéletében is: az év 
augusztusában végre megtörtént régóta tervezett házasságkötése Ujvárossy 
Ilkával, unokatestvérével, akivel több más fiatal rokon társaságában együtt 
töltötte a kolozsvári szünidőket. Közös életüket a már akkorra felfedezett és 
megszeretett Diódon kezdték, a velük rokoni kapcsolatban álló Boér Jenő or-
vos nem használt kúriájában. Korábbi levelezésekből tudjuk, hogy a gyönyö-
rű természeti környezetben lévő épületben már az előző években is dolgozott 
Kriesch Aladár. Itt festette Kolozsváron kapott megbízatásra Haynald Lajos 
kalocsai érsek és Ferenc József császár arcképét 1893-ban. Szintén ezekre 
az évekre tehető Szabó Károly kolozsvári történész-könyvtáros arcképeinek 
elkészítése15. Szabó Károlyról egy portré vázlatot őriz a Magyar Nemzeti 
Galéria Grafikai Osztálya, és egy olajfestményt a Magyar Tudományos 
Akadémia Képzőművészeti Gyűjteménye is.16

Kriesch Aladár és felesége házasságuk második évében féléves euró-
pai körútra indultak. Itália, 
Spanyolország, Dél-Francia-
ország és Párizs bejárását 
vették tervbe. Vakmerő vál-
lalkozás volt, hiszen Kriesch 
Aladár gyermekkora óta küz-
dött betegségével, amely a 
hátgerincét és tüdejét érin-
tette, fiatal felesége pedig 
már várta első gyermeküket, 
amikor 1896 októberében 

15 Murádin Jenő szóbeli közlése alapján.

16 Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztály ltsz: FK.4412., MTA Művészeti Gyűjtemény,  
ltsz: 4. Itt köszönöm meg Bubryák Orsolya szíves segítségét az MTA gyűjteményében őr-
zött kép ügyében.

14 15

Dobó István megvédi Eger várát  
a törökök ellen, 1898 (8.)

Dobó István megvédi Eger várát  
a törökök ellen, 1896 (III.)

Felesége arcképe (Zöldruhás nő), 1897 (9.)



elindultak. Fáradtan, betegen érkez tek 
Párizsba, a körút utolsó állomására, ahol 
barátjuk, Nagy Sándor éppen ösztön-
díjasként élt. Az ő visszaemlékezéséből 
kapunk képet az ott töltött időszakról. 
Körösfői-Kriesch betegsége miatt nem 
látogathatta a párizsi festészeti akadémi-
ákat, otthon festett. Így készült el felesé-
géről párizsi otthonukban a Zöldruhás 
nő című gyönyörű portré. Pár hónappal 
később festi meg, ugyancsak feleségéről 
a Pirosruhás nő című képet, ami szintén 
első gyermekük várása idején ábrázolja 
feleségét, Ujvárossy Ilkát. A korabeli ma-

gyar és nemzetközi portréfestészet megoldásaihoz hasonlóan a művész zöld 
falombokkal, természeti környezetben ábrázolja a fiatalasszonyt. 

Párizsból hazaérkezve, 1897-ben Diódon látogatja meg a fiatal házaspárt 
Nagy Sándor és közös barátjuk, Tudor Hart. A Párizsban megismert angol 
baráttal együtt Nagy Sándor is elragadtatással beszélt a környékről. Tudor 
Hart ruskini programként jelölte meg a fiatal művészek számára a környék 
népművészeti kutatását és feldolgozását.

1898-ban a Lotz mesteriskola növendékeként kapja Kriesch feladatul a 
pannonhalmi freskó egy részletének megoldását. Ebben az évben, Iván nevű 
kisfiának megszületése után festi a Boldogság című képet, ahol gyermeküket, 
becenevén Nunut tartja karjában édesanyja, a háttér egy szobabelső, ahová 
beragyog a nap fénye. Ez a fajta ábrázolás nem szokásos Kriesch Aladár festé-
szetében. A meg  hitt, zsánerszerű képen a csecsemőt tartó anya boldogságával 
találkozhatunk, a szikrázó napfénytől megvilágított enteriőrben. Dénes Jenő, 
Kriesch Aladár tanítványa, 1939-ben mesteréről írt monográfiájában sajnálko-
zásának ad hangot Kriesch festészeti technikai kísérletezéseivel kapcsolatban. 

Ennél a képnél is tempera-
festékre fest olajjal Kriesch, 

„technikátlan technikával”17. 
A képet éppen a jelenlegi em-
lékkiállításra restaurálja Bóna 
István restaurátorművész, aki 
a mai restaurátori szemlélet-
tel nem tartja javíthatatlan-
nak Körösfői-Kriesch Aladár 
technikai megoldásait.

1898-ban felkérték Kriescht a 
készülő Országház Vadásztermének 
díszítésére. A  témát is meghatá-
rozták, miszerint az egyik képnek 
halászatot, a másiknak vadászatot 
kell megjelenítenie. A  két egymás-
sal szemben elhelyezkedő falfelület 
egyikére a Bölényvadászat című ké-
pet tervezi, amelynek alcíme: Attila 
megmenti Budát, a másik oldalra a 
Balatoni halászat a XV. században cí-
mű, szintén történelmi falfestményt. 
Ezeken a terveken már látszanak 
Kriesch Aladár dekoratív törekvé-
sei. A  tervek elkészítését hosszabb 
tanulmányút előzte meg, Nagy 
Sándorral bejárták a Balaton partját 
is, de nem találtak már megfestésre 

17 Dénes J. 1939. 52.

16 17

Felesége arcképe (Pirosruhás nő), 
1897 (V.)

Boldogság, 1898 (10.)

Balatoni halászat a XV. században, 
1902 (XIX.)

Bölényvadászat, 1902 (XVIII.)



alkalmas, a foglalkozást bemutató példát. Az 1899. február 1-jére leadott ter-
vekről fennmaradt a bizottság véleménye18, miszerint a Halászat című vázlatot 
igen, de a Vadászat címűt, Benczúr Gyula javaslatára, nem fogadták el, így ez 
utóbbit a művésznek át kellett dolgoznia. Ezért látható stílusbeli különbözőség  
a két végleges falkép között. Az Országház épülete 1902-ben készült el, így a 
szekkókat csak ezután fejezhette be a művész.

Körösfői-Kriesch Aladár 1897-ben született Iván nevű gyermeke után 
1898-ban megszületett Margit névre keresztelt kislánya, majd Aladár, Lajos, 
Gábor, és Tamás nevű kisfia is. Felesége és gyermekei fontos szerepet töltöttek 
be a művész életében. Egy családi tragédia hatására Körösfői-Kriesch művé-
szete irányt változtatott. Elsőszülött kisfia, Iván, akit Nununak becézett a csa-
lád, két és fél éves korában, difteritiszben elhunyt. A fiatal anya és apa lelkileg 
nem tudták feldolgozni a halálesetet. Körösfői-Kriesch Aladár művészetének 
egyik legjelentősebb alkotása a kisfiú elvesztésének feldolgozásáról szóló mű. 
Ez határozta meg a művész, majd a későbbiekben az ő vezetésével megalakult 
gödöllői művésztelep művészetelméleti alapjait. Mestereinek tanítása és a 19. 
század végi művészeti irány hatása mellett Körösfői-Kriesch ekkor talált rá 
saját hangjára. A haláleset után mintegy négy évvel, 1903-ban festette meg az 
Ego sum via, veritas et vita19 című képét, amelyen a szeretett diódi környezet-
ben saját magát ábrázolja feleségével barátok és művésztársak körében. A kép 
jelenete, noha ráismerünk a táji környezetre, a művésztársakra (Kriesch 
Laura, Nagy Sándor, Belmonte Leo), elszakad a valóságos léttől, hiszen a 
kép középpontjában egy fehérruhás angyal látható. Ő vigasztalja a térdelő 
szülőket, akik a szomorú sötétruhás nőalakok egyikének karján lévő halott 
gyermeküktől búcsúznak. Az angyal a mögöttük álló fehérruhás Krisztus 
alakra mutat, akinek a karján az élő gyermek ül. Krisztus ebben az elképzelt  

18 Dénes J. 1939. 53.

19 Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Biblia, János evangéliuma 14,6.)

misztikus világban átadja ismét a kis Nunut szüleinek.20 Krisztus alakját ve-
szik körül a művésztársak, akik tanúi a jelenetnek. A háttérben, a kalotaszegi 
népviseletbe öltözött férfiak és nők csoportja is jelen van, gesztikulációjukkal 
erősítik meg a jelenség természetfeletti voltát. Dénes Jenő 1939-ben így fo-
galmazta meg ezt a művészeti változást: „Mint villámcsapás fénye mellett, a 
hit erejében és vigaszában egyszerre felismeri új vezérlő igazságát. Felébredt 
vallásos érzése rávezeti,  
hogy a látható világ egy-
szerű lefestése nem le-
het a művészet végcélja. 
Ekkor fogalmazódik meg 
és bontakozik ki lelkében 
az „Ego sum via…” című 
képének gondolata (…) 
A  naturalista festésmó-
dot felcseréli a stilizálás 
egyszerű eszközeivel.”21 
Keserü Katalin szerint a 
képen a szülőknek gyermeküket visszaadó Krisztus a művészetté lényegülő 
vallás megszemélyesítője, aki a lélek nyugalmát képes létrehozni.22 

Körösfői-Kriesch Aladár tanulmányútjai során sok művészeti hatással ta-
lálkozott. Természetesen e hatások a lelki és szellemi indíttatások révén jelen 
vannak művészetében. Korai korfui útja a tanulási évek vázlataiként értékel-
hető, majd a római évek a baráti kapcsolatokban, művészeti technikákban 
és a késői nazarénus festészetet képviselő Szoldatits Ferenc hatásában követ-
hetőek nyomon. Mindemellett nem elhanyagolható a nyitott szemmel járó 

20 Nagy S. 2005. 84.

21 Dénes J. 1939. 62.

22 Keserü, 1977. 10.
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fiatalember életében az az élmény, amit az itáliai műemlékek és múzeumok 
jelentettek számára és hagytak nyomot emlékezetében. A későbbi európai út, 
amelyet fiatal házasként feleségével tett meg, elsősorban a spanyol múzeu-
mokban látott Velazquez művek hatásában ragadható meg.23 A francia mű-
vészek közül munkáin leginkább a kor jeles – művészetében a klasszicista 
megfogalmazáshoz közelálló és akkor már Párizs középületeinek belső mo-
numentális festészetéből is megismerhető – Puvis de Chavannes hatása fi-
gyelhető meg. A francia művész hatása először az Ego sum via, veritas et vita 
című festményén figyelhető meg, a kontúrok a vonalak hangsúlyozásában.24

Gödöllő, otthon, család

Az Ego sum via, veritas et vita 1903-as keletkezése és az ábrázolt művészte-
lepi tagok jelenléte már a gödöllői évekre utal. 1901-ben költözött Körösfői-
Kriesch Aladár Gödöllőre, ahol házat vásárolt az akkori Erdő utcában, 
amelyet később róla neveztek el Körösfői-Kriesch Aladár utcának. A  ház 
ma is a család tulajdona. Az Erdő utca a település szélén helyezkedett el, a 
ház óriási kertjét a Gödöllőt övező erdős dombok vették körül. Az új ott-
hon kiválasztása, a természetközeli életvitel jónak bizonyult egy lehetséges 
művésztelep kialakítására. Persze Budapest közelsége is fontos volt a meg-
rendelések, a magyarországi művészeti élet szempontjából. A  hely igazán 
kellemesnek ígérkezett az akkor már közlekedő vasút révén is, Gödöllő rá-
adásul királyi nyaralóhely volta miatt kedvező menetrenddel bírt. Kriesch 
Aladár fiatal feleségével és Margit nevű kislányával itt telepedett le, és ide 
invitálta barátait is, akikkel már a korábbi években is együtt dolgozott közös 
művészeti megbízásokon, és akikkel a nyarakat a gyönyörű természeti kör-

23 Nagy S. 2005. 75. 

24 Keserü, 1977. 11.

nyezetben lévő, de Budapesttől igencsak távol fekvő erdélyi Diódon töltötték. 
Így alakult ki a század első éveiben, a gödöllői szövőműhely működéséhez 
is köthető iparművészeti műhely, amelynek tagjai között már jelen voltak 
gödöllői lakosként vagy bérlőként a művésztelep tevékenységében résztvevő 
művészek. A Gödöllői Hírlap indulásakor, 1903-ban, az első szám bevezető 
írásában az újságíró azon sajnálkozott Kriesch Aladár gödöllői lakost bemu-
tatva, hogy kevés művész keresi fel a települést. A művész a riportban azt 
válaszolta, hogy őt egyre többen látogatják meg, és a műtermében élnek egy-
két hónapig.25 Tehát Kriesch Aladár személyéhez köthetően már 1903-ban 
kialakulóban volt a művésztelep. Ezt követően a helyi hírek az alakuló szö-
vőiskolához kapcsolódnak, hiszen a művész a sajtóban közöl felhívást, hogy 
az iparművészeti műhelybe lehet jelentkezni. A lapokból ismerhetjük meg 
a jelentkezési feltételeket, a munkarendet, a képzés idejét26, a telep kiállítási 
sikereit, és a jelentősebb éves megrendeléseket. Ugyanitt olvashatunk arról 
is, hogy Körösfői-Kriesch Aladár segítséget kér a községi tanácstól néhány 
öl tűzifára, a műhely fenntartásához.27 1905. szeptember 23-án olvashatunk 
a fél éve működő ipariskoláról, a cikkben az újságíró ajánlja e nemes cé-
lú intézményt a község vezetői és a közönsége figyelmébe: „Olyan fontos és 

25 Gödöllő mint művésztelep. Gödöllői Hírlap, 1903. 1. május 10. 1–2. 

26 „A „Gödöllői Iparművészeti Telep” intézősége tudomására hozza a nagyérdemű közönség-
nek, hogy az Erdő – utczában özv. Perslerné házában berendezkedve, a hazai iparczikkek 
művészies előállítása czéljából iskolai rendszerrel, állandó üzemre berendezett munka-te-
lepet nyit meg. A legnemesebb munkák ugy, mint a legegyszerűbbek, szóval minden, ami 
a női kézimunka keretébe foglalható üzemre taníttatik s minden egyén olyan munkát kap, 
amilyenre kipróbált képessége alkalmas. A tanulási idő két hónap. Ezen idő után minden-
kinek a fizetése a szerint állapíttatik meg, aminő munkát végezni képes lesz.
A tanulási idő végeztével minden növendék az itt készített tárgyakból érdeme szerint becsü 
értékes jutalmat kap. Minden rendü és rangu egyének a 12 éves életkortól a 60-ik életévig 
tisztességes kitartó munkával, nyugdíjjal összekötött biztos kenyérre tehetnek szert.
Munkaidő: reggel 8 órától 12 óráig, d.u. 2 órától este 6 óráig. Beiratkozni lehet f. hó 12-től 
kezdve délelőtt 11-től 12-ig és délután 4-től 6-ig a fentjelzett helyen, (özv. Perslerné háza, 
Erdő utcza)” Gödöllő és Vidéke, 1905. július 13. 1.

27 Gödöllői Hírlap, 1909. november 7. 2–3.
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közérdekű intézmény ez, amelyet támogatni kötelességünk nemcsak patri-
otizmusból, hanem társadalmi szempontból is. Sok embernek ad kenyeret 
a kezébe s ezáltal előmozdítja a közéletet a lakosság minden rétegében. Kár, 
hogy képviselőtestületünk legutóbb elzárkózott segélyezése elől.”28

Ezek az adatok jól kiegészítik a művészeti szakfolyóiratok már korábbi ku-
tatásokból is ismert adatait. A hírekből tudhatjuk meg, hogy a szövőműhely 
pontosan mikor nyílt meg és az ország vezetéséből, illetve a település elöljárói 
közül kik vettek részt az ünnepségen. A szövőműhely működtetése rendkí-
vül nagy feladatot jelentett Körösfői-Kriesch Aladár számára, amit Koronghi 
Lippich Eleknek írt levelei is alátámasztanak.29

szövőiskola

A gödöllői szövőműhely-szövőiskola történetéről többet megtudhatunk ab-
ból a katalógusból és tudományos konferencia tanulmánykötetből, amelyek 
a tanműhellyé válás centenáriumára készültek az ünnepi gödöllői kiállítá-
sokhoz.30 A szövőműhely világkiállításokon való szereplésével megalapozta 
a gödöllői művésztelep hírnevét, ugyanakkor az értékes, jó minőségű kár-
pitok eladásával jelentősen hozzájárult a művészek megélhetéséhez is. Elsők 
között készült el a Körösfői-Kiesch Aladár által tervezett és Belmonte Leo 
által kivitelezett Család és A  jó kormányos című gobelin.31 E korai kép-
kárpitok jelképezik a gödöllői művésztelep szellemiségét. A  Család című 

28 Gödöllő és Vidéke, 1905. szeptember 28. 2. 

29 OSzK Kézirattár

30 Őriné Nagy Cecília: A gödöllői szőnyeg 100 éve. Gödöllő, 2007. és A gödöllői szőnyeg 100 
éve. Tanulmányok a 20. század magyar textilművészet történetéhez. (Szerk: Őriné Nagy 
Cecília) Gödöllő, 2009. 

31 Magyar Iparművészet, 1906. I. melléklet. Magyar Iparművészet, 1907. IV. melléklet. 
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kárpiton Körösfői-Kriesch Aladár az anyát és gyermekeit, a család idilli kör-
nyezetét dicséri, míg A jó kormányos képkárpiton, a neki kedves szelekre: a 
Megismerésre, a Szeretetre, az Erélyre és a Jóravaló készségre bízza hajójának 
irányítását. A szeleket szárnyas angyalok vezérelik, a kormánynál Krisztus áll. 

A felsorolt kárpitokat követi több, a magyar és nemzetközi kiállításon mél-
tán dicsért, Gödöllőn készült mű, így a szintén Belmonte Leo által szőtt és a meg 
nem értett görög jósnőt ábrázoló Kasszandra, a magyar népmeseként megis-
mert Árgirus királyfi és Tündér Ilona, a Faültetők, a népművészeti gyűjtésekre, 
a népi hagyományokra támaszkodó Kalotaszegi asszonyok, a Szarvasok és a 
háború borzalmaira utaló Sasok a hős sírja felett című remekművek. 

A gödöllői szövőműhely nagyon sokak által kedvelt darabja Körösfői-

Kriesch Aladár Bábszínház című kárpitja, 
amelyet a szakirodalom 1907-re datál. Az 
időpont meghatározása összefügghet azzal 
a családi történettel, miszerint a gödöllői 
művészek által meghívott bábszínházi elő-
adásról Kriesch Aladár a művet kislánya 
gyermekrajza alapján készítette el. Margit 
1898-ban született, tehát a gyermekrajz 
készítésekor 9 éves lehetett. Van azonban 
ennél konkrétabb adat is, amelyre Semsey 
Balázs kéziratban lévő két dolgozata hív-
ja fel a figyelmet.32 Írásában hivatkozik 
Bevilaqua-Borsody Béla: Az első pesti 
művészi bábszínház születése, tündöklése 
és halála 1910–1914 című cikkre (Lantos 
Magazin, 1930. február 15. 310–318.), 
ahonnan több érdekes adatot megtudha-
tunk a bábszínházról, az alapító művészekről és az előadásokra meghívott 
barátaik kilétéről. Az 1912-es januári előadáson: „Ignotus, Kaffka Margit, 
Tóth László, Babits Mihály, Osvát Ernő, Hatvany Lajos, Móricz Zsigmond, 
Kosztolányi, Karinthy, Hevesi Sándor, Bálint Lajos, Pásztor Árpád, Szalay 
Imre báró a Nemzeti Múzeum főigazgatója, Dergan Blanche (ma [1930] a 
Deutsches Theater tagja), az „egész irodalom”, miniszterek és államtitkárok, 
az arisztokrácia és gyönyörű gyermekek – Ugron Gábor és Berzeviczy Albert 
unokái – könnyezve kacagtak az előadáson. Radisits Elemér, Körösfői-Kriesch 

32 Semsey Balázs: Orbók Lóránd és a Vitéz László bábszínház (Tudománytörténeti áttekin-
tés) és Semsey Balázs: Kolumbus és a matróz. Rónai Dénes fényképe Orbók Lóránd báb-
színházáról. Kéziratok. Gödöllői Városi Múzeum, A.2013.2.1. és A.2013.3.1.
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Faültetők, 1906 k. (XI.)

Bábszínház, 1913 után (60.)

Kasszandra, 1908 (XIV.) Sasok a hős sírja felett, 
1918 (XVIII.)



Aladár33, Nagy Sándor „a stílus tetejének” nevezték el.”34 Fontos megemlíte-
ni, hogy 1913-ban négy helyszínen, tartottak előadást: „Szalay báró szalonjá-
ban, aztán a Pucher-család palotájában, majd Károlyi Mihály gróf egy garden 
party-ján a palota kertjében, s végül Körösfői-Kriesch Aladár gödöllői műter-
mében.”35 Az utóbbi előadást örökíthette meg Körösfői-Kriesch Aladár gyer-
meke, és ennek alapján készült a kárpit a Vitéz László bábszínházról, tehát 
1913-ban vagy utána. A közel 15 éves kamaszlány így, a rajznak megfelelően, 
feltehetőleg csak második sorból nézte a bábelőadást. 

A Bevilaqua-Borsody Béla cikkében felsorolt előadási helyszínek ismere-
tében különösen kedves a műterem-bábszínház ábrázolása, a hős Vitéz László, 

„…a dali, kemény, férfias szabad hajdúlegény, a magyar bábjáték ősi névadó-
ja, régi szökött katonák, szegények pártfogója”36. A  hőst éppen igazságosz-
tás közben jeleníti meg, háttal nekünk a zsúfolásig megtelt nézőtér, a hosszú 
fapadon ülő publikum, ahol egymás mellett foglal helyet a kalapos, pelerint 
viselő dáma és a fejkendős, lelkendező, csecsemőjét tartó asszony, a lázasan 
figyelő gyermekekkel együtt. Ez az igazán kedves ábrázolás a Vitéz László 
bábszínházról, amelyet Orbók Lóránd és Bevilaqua Béla vezetett, meglévő 
ismereteink alapján már kultúrtörténeti dokumentum is.37 

A szövőműhelyen kívül a művésztelepet csak a Nemzeti Szalon 1909-es 
kiállítása után, az országos sajtóban megjelent hír révén ismerték meg a gö-

33 Körösfői-Kriesch Aladár és Bevilaqua Béla személyes ismeretségéről őriz egy levelet az 
OSzK Kézirattára, amelyében Körösfői-Kriesch 1912. április 8-án egy „feledhetetlenül 
kellemes estére” utal. Körösfői-Kriesch Aladár levele Bevilaqua Bélának. Gödöllő, 1912. 
április 8. OSzK Kézirattár 26/17.

34 Bevilaqua-Borsody Béla: Az első magyar bábszínház születése, tündöklése és halála 1910–
1914. In: Lantos Magazin 1930. február 15. 313. Szándékosan idéztem a teljes névsort, 
mivel Papp Eszter: Orbók Lóránd, az első magyar bábesztéta című cikkében, nem utal a 
gödöllői kapcsolatokra. (Báb-Tár. II–III. 2006. 2–3. 11–17.) 

35 Uo.

36 Borsodi-Bevilaqua Béla: Bábszínház. In: Színház és filmművészet VI. 1955. 954.

37 Itt köszönöm meg Semsey Rékának és Semsey Balázsnak, hogy erre a kapcsolatra felhívták 
a figyelmem. 

döllőiek,38 annak ellenére, hogy a szövőiskoláról szinte minden évben lehetett 
hallani Gödöllőn, és a család részt vett Gödöllő társadalmi életében. Kriesch 
Aladár felesége tagja volt a Nőegyletnek,39 levelezésekből tudjuk, hogy jó kap-
csolatot ápoltak Magyar Kázmérral, aki fontos szerepet töltött be Gödöllő 
társadalmi életében, Darányi Ignác miniszter ismeretsége révén pedig kap-
csolatban álltak a gödöllői koronauradalom helyi képviselőivel. Körösfői és a 
művésztelep kiállításairól, megjelenő könyveiről, előadásairól is olvashatunk 
a helyi sajtóban. Ezek az információk érdekesen egészítik ki az országos szak-
lapokból és a már sokat idézett levelezésekből ismert adatokat. Az 1909-es év 
után a Körösfői-Kriesch Aladár által vezetett gödöllői művésztelep életében 
szinte minden jelentős eseményről értesülhetünk így a helyi sajtóból, az 1910-
es bécsi vadászati kiállításról,40 az adólistákból arról, hogy abban az évben a 
tagok közül ki volt gödöllői lakos,41 illetve adatok maradtak fenn a művészte-
lep fiatal tagjainak házasságkötéséről.42 Érdekes adalék 1910-ben a Nőegyleti 
bálról szóló rövid hír, amelyből arról értesülhetünk, hogy a bálon élőképeket 
fognak bemutatni, amelyeket Körösfői-Kriesch Aladár tervez és rendez.43

Körösfői levelezéséből sokat tudhatunk meg arról, hogy a gödöllői mű-
vésztelep vezető alakjaként sokat tett a művésztelep tagjaiért, azok továbbkép-
zéséért, a szövőiskola fenntartásáért, a magyar iparművészet kialakulásáért, 
fejlődéséért.

38 Gödöllői Hírlapban jelenik meg egy cikk, 1909. október 31. 2., válasz rá: Gödöllői Hírlap, 
1909. november 7.2.

39 Gödöllői Jótékony Nőegylet, amelynek a helyi sajtó szerint választmányi tagja volt 
Körösfői-Kriesch Aladár felesége. Gödöllő és Vidéke, 1906. június 28. 3.

40 Hírek: Gödöllő Bécsben. Gödöllő és Vidéke, 1910. május 15. 5.

41 Adókivetés. Gödöllő és Vidéke, 1911. július 9. 2–3., Adókivetés. Gödöllő és Vidéke, 1914. 
augusztus 30. 4.

42 Hírek. Hymen. Gödöllő és Vidéke, 1911. június 22. 2. és Hírek. Hymen. Gödöllő és Vidéke, 
1911. július 9. 3. Hírek. Házasság. Gödöllő és Vidéke, 1913. november 16. 2.

43 Gödöllő és Vidéke, 1910. január 20. 3.
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A jó családi és baráti kapcsolatokról tanúskod-
nak a művésztársakról készült portrék, az otthon 
szeretetéről pedig a gödöllői kertről, parkokról és 
dombokról festett alkotások. Igazán kedvesek a 
feleségéről és gyermekeiről, valamint művésztár-
sairól készült grafikák, festmények, szobrok.

Talán egyik legszebb műve a szövőműhely-
ben dolgozó Frey Vilmáról készült egészalakos 
portréja: ábrázolását nyugalom, az arc léleklá-
tó bemutatása, a természeti környezet jellemzi. 
Keserü Katalin Winkelmann idézettel támasztja 
alá a klasszikus nyugalom megjelenítését: „Minél 
nyugodtabb a test állása, annál alkalmasabb arra, 
hogy a lélek valóságos jellemét ábrázolja.”44

Gyermekeiről készült portréi vagy csak az 
arcot kiemelő, sötét háttér előtt megjelenő bájos 
gyermekarcok, vagy valamilyen, a gyermekre jel-
lemző foglalkozás közben ábrázolja őket.

A családi otthon udvarát-kertjét több művé-
ből is megismerhetjük, így az Udvar című képén 
felfedezhetjük a ma is látható fakerítést, a Dombi 
lugas című művén pedig a fából készült kerti lu-
gast látjuk előbukkanni a párafüggöny mögött. 
A legtöbbet kiállított Liliomok című kép is a gö-
döllői otthon kertjében készült. 

A szűkebb családi és baráti-művésztársi gö-
döllői kapcsolatokon túl, Kádas Ignác révén, akit 
valószínűleg mint gyermekeinek házitanítója is-

44 Keserü, 1977. 21.
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mert meg, előadást tartott a Good Templar45 rend gödöllői „Józan Ész” pá-
holyának rendezésében. Az előadás címe: A  művészet és az élet.46 A  rend 
megalakulásáról olvashatunk a helyi sajtóban.47 A  december 15-i lapszám 
közli az előadás szövegét.48 1912-ig már több helyen ismertette Körösfői-
Kriesch művészeti hitvallását, de itt ebben az idézetben összefoglalását olvas-
hatjuk mindazon ruskini és morrisi elveknek, amelyek életét és művészetét 
meghatározzák. A rend programjához jól illeszkedik a művész életvezetése:  

„És a mikor a művészetet fejleszteni igyekezünk, vissza kell térnünk a szép mű-
vészet egyszerű motívumaira. A mi országunk e tekintetben, szemben a nyu-
gati országokkal, elég gazdag. Különösen Erdélyben, Kalotaszegen, Torockón, 
Kövesden vannak még a népművészetnek olyan jelenségei, melyből a modern 
művész sokat tanulhat. Az ő házaik, cserepeik, kancsóik, hímezéseik, vagy az az 
egyszerű szerszám is, melyet a vőlegény régi szokás szerint menyasszonyának 

45 A Jó Templomosok rendje eredetileg az Egyesült Államokban alakult 1851-ben, majd 
1869-ban már Angliában is jelen volt. 1901-ben létrejött a magyar rend is, melynek fő 
feladata az alkoholizmus elleni küzdelem. 1911-ben a rend tagjai a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében tanácskoztak a tennivalókról és ünnepelték tíz éves évfordulóju-
kat. Az életreformot hirdető csoport tevékenysége a szabadkőműves páholyok betiltásáig 
tartott. Csak korai szakaszában volt jellegzetes szabadkőműves páholy, majd megreformál-
ták. A századfordulón volt a legnagyobb létszáma 350.000 fő az Egyesült Államokban. Ma 
az International Order of Good Templars harcol az alkoholizmus és a kábítószerek ellen.

46 Előadás. Gödöllői Hírlap, 1912. december 7. 1. 

47 Hírek. Alkoholellenes értekezlet. Gödöllői Hírlap, 1912. szeptember 1. 2. Itt tudhatjuk 
meg, hogy magyarországi független Good Templar rend Igaz út páholya az elmúlt vasár-
nap tartotta meg második értekezletét, melynek vezérszónoka Kádas Ignácz volt. Szabó 
Krisztina Anna írja le, hogy Kádas Ignácz gödöllői zsidó tanító volt a Kriesch gyerekek 
házitanítója. (VÁR UCCA TIZENHÉT. Veszprém, 1999. 134.) A  „Józan ész” páholya. 
Gödöllői Hírlap, 1912. október 13. 2. írja le: „Az elmúlt vasárnap a magyarországi füg-
getlen Good Templair (sic) rend Gödöllőn is létesített egy alkoholellenes czélú páholyt, 
a mely a »Józan ész« czímet nyerte el. (…) A közönség sorában ott láttuk az elöljáróság 
részéről Kiss Ferenc főjegyzőt, továbbá gödöllői festőművész kolónia, amelynek tagjai kö-
zül többen szintén abstinensek szintén képviseltette magát, ott láttuk Körösfői Kriesch 
Aladárnét, Juhász festőművészt satöbbi. (…) A páholy elnöke illetve főtemplara Kádas 
Ignácz gödöllői tanító lett”

48 Művészet és élet. Gödöllői Hírlap, 1912. december 15. 1. 

farag,- művészi becsű. A hol ezt a művészi érzést látjuk az életben, ott a társa-
dalomban, a népben van még életképesség, annak haladását még remélhetjük. 

Mindezzel azt akartam mondani, hogy e művészet valódi szükséglet, mely 
nélkül el nem lehetünk. De a művészetet ne csak egyedül a múzeumokban, 
képekben, szobrokban keressük, hanem keressük az élet minden jelenségében. 
Akármilyen természeti jelenséget nézzünk, az művészetet nyújt, és az a magya-
rázata annak, hogy a természeti szép vizsgálatakor is bizonyos lelki harmóniát 
érezünk, a mely lelki harmónia a lényege a művészetnek is. Ezt pedig a tudás, 
nem valami elvont mathematicai képletek, hanem benső érzés dictálta nékünk. 

A művészet maga az élet! A művészetet ne csak emberi alkotásokban, ha-
nem az egész életben keressük és így fogjuk megtalálni életünk harmóniáját  
és szépségét.” 
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A népművészeti gyűjtések

A háziipar kialakulása, a háziipar kapcsolata a népművészettel, a népművé-
szet és a nemzeti művészet kapcsolata, valamint a kialakuló iparművészet és 
a nemzeti művészet kapcsolatának kérdésköre, több izgalmas tudományos 
értekezést eredményezett. Nem sajátosan magyar és nemzeti kérdésről van 
szó ezekben a dolgozatokban. A  háziipar a „háziszorgalom” a 19. század 
utolsó harmadában inkább gazdasági érdeket, az elszegényedett parasztság 
kenyérhez juttatását szolgálta.49 A háziipari termékek sikere a kiállításokon 
szintén jelentősen hozzájárult a népművészeti termékek megismertetéséhez 
és később a magyar nemzeti művészet kialakításában betöltött szerepéhez.

A külföldi tanulmányaikról hazaérkező gödöllői művészek is elragadta-
tással nyilvánulnak meg a magyar nép házi művészetéről, különösen akkor, 

49 Bellák Gábor: Népművészet és háziipar. In: A népművészet a 19–20. század fordulójának 
művészetében és a gödöllői művésztelepen. (Szerk: Őriné Nagy Cecília) Gödöllő, 2006. 64–
70. Bellák Gábor utal tanulmányában a következő irodalmakra is: Alois Riegl: Volkskunst, 
Hausfleiss und Hausindustrie. Berlin, 1894. magyarul: Népművészet, háziszorgalom és 
háziipar. In: Alois Riegl: Művészettörténeti tanulmányok. Budapest, Balassi Kiadó, 1998. 
74–120., és Kresz Mária (Szerk.):Tanulmányok a népművészetről és az iparművészetről 
1875–1899. In: Documentatio Ethnographica 4. Szolnok, 1973.
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amikor a Párizsban, 1897-ben megismert baráttal, a később jeles iparművész-
ként alkotó Tudor Harttal együtt járják be Erdélyt.50 Tudor Hart hívta fel a 
figyelmüket annak a feladatnak az elvégzésére, amelyet Angliában Ruskin és 
Morris több éves munkájának köszönhetően már elkezdtek. Az esemény kap-
csán Dénes Jenő a „népi művészet újrakeltésének első lépéseiről” és „a népi 
művészet új térfoglalásáról”51 beszél annak érdekében, hogy a szegényebb 
néposztályok rászokjanak az iparművészeti munkára, a szövésre, hímzésre, 
fonásra, a fafaragásra és a könyvkötészetre. Ezek a magyar háziipari moz-
galom jelszavai is, de tanulmányozva a korai Magyar Iparművészet számait, 
Európa-szerte hasonló mozgalmakról olvashatunk. Tudor Hart 1897-es er-
délyi kirándulásakor az angol mozgalom már mintegy tíz éve eredményesen 
működött. Ezek a törekvések már sokban hasonlítanak a magyar népművé-
szeti gyűjtéseken alapuló, az iparművészet megújítását célzó feladat megfo-
galmazásaihoz, amelyekben a gödöllői művészek is jelentős szerepet vállaltak. 

50 Dénes J. 1939. 50. 

51 Uo.
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A magyar művészet ruskini és morrisi elveken alapuló megújulását a 19. szá-
zad legvégén és a 20. század elején a kultúrpolitika is támogatta. Jelentős szere-
pet töltött be ennek a mozgalomnak az elindításában és anyagi támogatásában 
az akkori Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti osztályára kine-
vezett, külföldi képzettségű, széles látókörű, bölcsészdoktor Koronghi Lippich 
Elek, akinek meghatározó szerepe a millennium után válik egyértelművé.52 

Lippich tisztában volt azzal, hogy a népművészeti alkotások csak alapul 
szolgálhatnak egy új, sajátosan magyar nemzeti stílus kialakításához, amikor 
támogatta az 1907-ben megjelenő, Malonyay Dezső nevéhez kötődő A ma-
gyar nép művészete című köteteket. A könyvhöz kapcsolódó gyűjtésekben 
Körösfői-Kriesch Aladár gödöllői művésztársaival együtt jelentős részt vállalt. 
Az erdélyi gyűjtőutak hatására vette fel Kriesch Aladár a Körösfői előnevet.53 
A gyűjtőmunkában, tematikájának kidolgozásában Koronghi Lippich Elek is 
tevékenyen részt vett.

Malonyay Dezső az első kötet bevezetőjében a következőképpen írja le a 
kötet célkitűzését:

„Ha úgy tetszik, csak egyszerű képeskönyv ez, a magyar nép művészkedé-
séről beszámoló képeskönyv.

Ahogy Kriza János a »Vadrózsák«-at szedegette örök-üde bokrétába, 
amint népköltészetünk gyűjtői böngésznek a rég leszedett, már-már ugarba 
vesző tőkéken, – mi is úgy cselekszünk, csak annyit akarunk s bár annyira vi-
hetnők. Kutatjuk azt, ami már kallódik, összekeresgéljük ami még van, ment-
jük a pusztulástól, hogy megőrizhessük, hogy bemutassuk, megismertessük 

52 Jurecskó László: K. Lippich Elek – a hivatalos művészetpolitika irányítója és a gödöllőiek. 
In: Gödöllőiek, szentendreiek. Művészettörténeti tanulmányok. Studia Comitatensia 10. 
(Szerk: Ikvai Nándor). Szentendre, 1982. (9–33.).

53 Nagy Veronika: A  nép művészetének keresése. In:”…csak néztem és gyönyörködtem” 
Népművészet a gödöllői művésztelepen. (Szerk: Lábadi Károly – Nagy Veronika) Gödöllő, 
2004., 7–23. és Nagy Veronika: Művészek a „terepen”. A gödöllőiek néprajzi érdeklődése. 
In: A népművészet a 19–20. század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztele-
pen. (Szerk: Őriné Nagy Cecília), Gödöllő, 2006. 153–167.

és meg is szerettessük minél több magyar emberrel: népünk művészetének 
azokat a termékeit, amelyek, hitünk szerint, a magyar művészetben, iparban, 
minden munkánkban hasznosíthatók lennének s amit össze kell szedni, föl 
kell dolgozni, mielőtt pótolhatatlanul és végleg el nem pusztulnak a pótolha-
tatlan magyar paraszttal együtt.

Amit itt nyújtunk, az még nem a magyar stilus. Lelkesít azonban ben-
nünket az a tudat, hogy nehány szekér hasznavehető matériát mi is hozunk. 
A magyar művészek föladata, hogy kikeressék az így gyűjtött anyagból az ér-
tékes és fejlesztésre alkalmas részt, azt fölhasználva s nyomukon ők maguk is 
átkutatva a népi művészet kincstárát, végre is biztosabban szolgálják és segít-
sék elő azt a természetes evoluciót, amelynek során - s csakis így - eljuthatunk 
a sovárogva várt nemzeti stilushoz, a nemzeti kifejeződés módjaihoz.”54

Lippich népművészethez fordulását az angol példán túl erősíti a finnek 
példája is,55 elsősorban Akseli Gallen-Kallela és Saarinen művei alapján. 
Ennek köszönhető Körösfői-Kriesch barátsága Akseli Gallen-Kallelával. 

A népművészetet szembeállítva a modern ipar alkotásaival hamar felme-
rül az iparművészet problematikájának fontossága is.

Lippich iparművészetről vallott koncepciója nagyon sok haladó elemet 
tartalmaz, a preraffaelita-szecessziós felfogással szemben elméletileg nem a 
kézműipart látja kivezető útnak, hanem magát a gyáripart akarja megváltoz-
tatni. 56 Annak ellenére, hogy a magyarországi viszonyoknak megfelelően 
egyelőre csak az iparművészeti műhelyek létrejöttét támogathatta, megala-
kult 1907-ben a gödöllői szövőiskola és a halasi csipkekészítő műhely az 
Országos Iparművészeti Iskola tanműhelyeként.57

A Koronghi Lippich-féle kultúrpolitika kedvezett a gödöllői művészeknek. 

54 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. Budapest, 1907. 12.

55 Jurecskó, 1982. 16.

56 Jurecskó, 1982. 17. 

57 Jurecskó, 1982. 18. 
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A gödöllői művészek és különösen a két vezéregyéniség, Körösfői-Kriesch és 
Nagy Sándor művészetelmélete, a nemzeti művészet kialakításának kérdésé-
ben és az iparművészet fejlődésének támogatásában rokon az akkori művé-
szetpolitikát meghatározó művészeti koncepcióval.

Ezért amikor az 1910-es évek legelején, Koronghi Lippich Elek egyoldalúnak 
ítélt művészetpolitikája megosztotta a művészek társadalmát, és a megmozdu-
lások Koronghi Lippich Elek nyugdíjazásához vezettek, a helyzet nem kedve-
zett a gödöllői művészek további érvényesülésének.58 Jurecskó László Koronghi 
művészetpolitikájáról szóló sokat idézett tanulmányában hangsúlyozza, hogy 
a gödöllői művésztelep két vezéregyénisége, Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy 
Sándor, akik baráti kapcsolatot is tartottak fenn Koronghival, és akik sokat ve-
szítettek Koronghi menesztése folytán, „…új művésztípust testesítenek meg a 
magyar képzőművészetben. Ők az elsők, akik határozott művészeti koncep-
ciójukat egységes rendszerbe tudják fogni, és ezzel a koncepcióval ki is mer-
nek lépni a nyilvánosság elé: előadásokat, felolvasásokat tartanak; nézeteiket, 
elképzeléseiket a sajtó hasábjain publikálják, könyvek formájában jelentetik 
meg. Ezen tevékenységük kifejtésében segítségükre van, hogy világképükben 
közel állnak a hivatalos művészetpolitikai irányhoz, de meg kell jegyeznünk azt, 
hogy számos területen el is térnek attól, új elemekkel gazdagítják eszmerend-
szerüket.”59 Íráskészségük és vállalt publicitásuk60 az utókornak alkalmat ad 
arra, hogy eszméiket elolvassák, esetleg félre is értelmezhessék. Sokkal kiszol-
gáltatottabbak így a művészek, mint csak az esetleg belső használatra naplót író 
művésztársaik, akik a művészeknek jobb megélhetést szolgáló állami pályáza-
tokra jelentkeznek, és csak egy-egy nem sokat forgatott névsorban szerepelnek, 

58 Jurecskó, 1982.

59 Jurecskó, 1982. 19. és G.Merva Mária: Apostoloskodás a népművészet körül. A gödöllőiek 
népművészeti kultúrmissziója írásaik tükrében. In: A népművészet a 19–20. század fordu-
lójának művészetében és a gödöllői művésztelepen. (Szerk: Őriné Nagy Cecília) Gödöllő, 
2006. 145–152. 

60 G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn. Gödöllő, 2007. 130–177.

így nincsenek elkötelezve a kor éppen aktuális kultúrpolitikájának. A Koronghi 
Lippich művészetpolitikájának alapjául szolgáló elvek, a Ruskin és Morris ál-
tal hirdetett művészetelmélet és életszemlélet a vizsgált korszakban igen elter-
jedt volt világszerte. A  téma nagy összefoglalása elolvasható a 2004-ben, Los 
Angeles-ben kiadott a The Arts and Crafts Movement in Europe and America. 
1880–1920: Design for the Modern World című kiadványban, amely az azo-
nos című, Los Angeles County Museum of Art által megrendezett kiállítás ka-
talógusa. Már a katalógus címében is olvashatjuk a dátumot, amely utal arra, 
hogy ezek a törekvések egy bizonyos időszakban teret kaphattak. Még ha egy 
művész, művészcsoport élethivatásának is tekintette a kézmű-ipar megújulását 
és térhódítását, és a népművészeti elemek beépítését a nemzeti művészetbe, a 
mozgalom a ráépülő kolóniákkal együtt egy idő után elvesztette jelentőségét. 
Akár a tagok közötti kapcsolatok meglazulását, akár a megrendelések számá-
nak csökkenését tekintjük, ezek a mozzanatok már magának a mozgalomnak 
is a végét jelzik. Az elméletek létjogosultsága azonban a tekintett időszakban, 
így Koronghi Lippich működése alatt, időszerű volt.61 Természetesen, egyet-
értve Körösfői-Kriesch Aladár nézetével, amit a Céhbeliek első könyvében ír 
le: „Minden művészeti irány helyes és jó mindaddig, amíg igazán belső, szent 
meggyőződésből fakad.” 62 A kultúrpolitika új irányváltása, és annak ismét több 
művész által egyoldalúnak tartott megítélése után hozta létre Körösfői-Kriesch 
Aladár és a köré gyűlt művészek csoportja a Céhbeliek Társaságát (1913), a fenti 
idézet az általuk 1914-ben kiadott Céhbeliek könyvében olvasható.

Ezekben az években festi meg Körösfői-Kriesch Aladár a Zách Klára törté-
netét bemutató festményeit. A 20. század eleji történelmi festészet egyik szépen 
megfogalmazott példája a ciklus. Ábrázolásában tetten érhető a nagy elődök,  

61 Érdemes összevetni Fejős Zoltán: A „népművészet” a 19–20. század fordulóján – kutatás- 
és fogalomtörténeti jegyzetek. In: A népművészet a 19–20. század fordulójának művésze-
tében és a gödöllői művésztelepen (Szerk: Őriné Nagy Cecília), Gödöllő, 2006. 117–127.

62 Körösfői-Kriesch Aladár: Miért álltunk össze mi céhbeliek? Húsvét, a Céhbeliek első köny-
ve. Budapest, 1914. 23.
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a kora reneszánsz mesterek példája. A finom részletességgel ábrázolt alakok, 
az őket körülvevő kert megjelenítése a gödöllői mester tisztelgése a reneszánsz 
mesterek előtt. Mindemellett, akárcsak a kor történelmi festészetének, célja volt, 
hogy a jelent összehasonlítsa a múlttal, és a múltból emeljen ki példát.63 Nagy 
Sándor visszaemlékezésében utal rá, hogy a két kép részt vett Körösfői-Kriesch 
két nagy pannója mellett, az 1915-ben nyílt The Panama Pacific International 
Exposition-on, amelynek San Francisco adott otthont. A  két Zách Klára áb-
rázolás, bár a fára és gipszalapra festett mű nagyon sérülékeny, szerencsésen 
visszakerült, a kiállításon szereplő sok más művel ellentétben.64 

63 Keserü. 1977. 26.

64 Nagy S. 2005. 166.

14.174 , 
14zachklII.

monumentális festészete
Az Országház falképeinek állami megrendelése után, 1905-ben Körösfői-
Kriesch Aladár a Zeneakadémia épületének falfestészeti díszítésére kapott 
megbízást. Az európai divatnak megfelelően a megrendelők pannót szerettek 
volna. A mester azonban kiharcolta, hogy pannó helyett – ami óriási méretű 
vászonra festett és a kijelölt falfelületre elhelyezett műalkotás –, az időtállóbb, 
a középkorban és a kora reneszánszban is használatos freskótechnikát alkal-
mazhassa, és az itáliai mesterek, elsősorban Cennino Cennini tiszteletére, 
igazi freskót festhessen.65 

Az épületet nem belső festészeti díszítésre tervezték, így a monumentális 
alkotásra szánt falfelület nagyon kicsi volt, különösen a földszinti főbejárati 
ajtó feletti rész, Kriesch Aladár mégis jelesen oldotta meg a feladatot. 

Nagy Sándor visszaemlékezésében többször utal arra, hogy barátjának 
nem volt erőssége a megbeszélt időpontra való pontos megérkezés. Ezért tör-

65 Dénes J. 1939. 86. 
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ténhetett meg az, hogy a zeneakadémiai falképek szakmai és minisztériumi 
átvételére is későn érkeztek. A zsűri tagjai már jöttek le a lépcsőn az emeleti 
kép megtekintése után, amikor találkoztak a későn érkező művészekkel. Nagy 
Sándor így emlékszik a történtekre: „Képszentelőt rendezett a kultusz, mikor 
készen lettek a freskók. Korán indultunk el Gödöllőről, de mire bevergődtünk 
a Zeneakadémiáig, már jöttek onnét kifelé is. Aladár gyorsan besurrant, míg 
én beleütköztem Kaczián Ödön bácsiba, aki az ő sipító hangján rám támadt 
és megostromolt, hogy megrontottam Aladárt, én vittem bele a dekoratív, 
kontúros festésbe, ami nem neki való, ő kimondottan clairobscure-ista, nem 
is tud kontúrokat húzni csak elrontja velük a par excellence-foltban elképzelt 
kompozícióját. Egész csoport verődött körénk. Látszott az arcokon, hogyan 
élvezték az én megütődésemet. Ilyen eszeveszett hatással voltam Aladár mű-
vészetére? Az öreg úr pedig már belejött a sipítozásba és magyarázta tovább, 
miért nem való Aladárnak a fresco.”66 Nagy Sándor véleménye szerint a ba-
rátja ezen a képen felülmúlta önmagát, egész nyugatot bejárva sem láthatunk 
ilyen csillogó színű freskót.67 Több történtet is említ Nagy Sándor a freskó 
átvételével, különösen a modellként álló szövőlányok akt ábrázolásával kap-
csolatban. Érdemes megemlíteni, hogy ettől a találkozástól datálható a finn 
nemzeti festő, Akseli Gallen-Kallela és a gödöllőiek barátsága. 

Körösfői-Kriesch Aladár művei között a későbbiekből is sok jeles monu-
mentális művészeti alkotást tartunk számon, így a velencei magyar pavilont, 
és a Kerepesi temető árkádos sírboltjának mozaikdíszítését (1909), az 1913-
ban elkészült marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti freskóit: a Táltosok 
(Sámánok körtánca) címűt és a Székely mesemondást; az előcsarnok díszítő 
festését és az épület domborműveinek tervezését. Keze munkájának tudhat-
juk többek közt a temesvári papnevelde dísztermének kifestését (1914–15), a 

66 Nagy S. 2005. 130.

67 Uo.

budapesti mester utcai kereskedelmi iskola 
freskóinak terveit (1917),68 tanítványaival 
készítette el a Színiakadémia Egressy termé-
nek falfestését (1916) és 1918-ban a buda-
pesti papnevelő intézet A  jó pásztor című 
üvegfestményének terveit. 

68 Az iskola neve ma Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Budapest, 
Mester utca 56–58.

15.129, 

15.130, 

15Korosfoi-Kriesch_Aladar-Circle_Dance_of_Shamans, 

15Korosfoi-Kriesch_Aladar-Szekely_Folk_Tales, 

15mozaik

KÉP A JÓ PÁSZTOR TERVRŐL 16.: 
16Korosfoi-Kriesch_Aladar-The_Good_Pastor
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Háború 
A gödöllői művésztelep megalakulását Körösfői-Kriesch Aladár gödöllői le-
telepedéséhez, megszűnését pedig halálának évéhez kötjük. Pedig a nagy 
változásokat az első világháború kitörése hozta meg a művésztelep életében. 
A Franciaországból Gödöllőre telepedett barát, Belmonte Leo megérezte a há-
ború szelét és családjával mindent felpakolva Franciaországba távozott, a fiatal 
művészek többségét behívták katonának, többen hősi halált haltak, az élet-
ben maradottak közül is csak kevesen tértek vissza a háború után Gödöllőre. 
Körösfői-Kriesch és Nagy Sándor a háború évei alatt a temesvári szeminárium 
kifestésén dolgoztak, és erre az időszakra esett a Mester utcai iskola kifestése is.

A háború eseményeiről, borzalmairól gödöllői helyi lapokban is olvasha-
tunk. Fontos feladata volt a civil lakosságnak a katonák segítése, a vak kato-
nák ápolása, foglalkoztatása. Az adódó feladatokból veszik ki a részüket a 
gödöllői művésztelep tagjai. 

Már a háború elején olvashatjuk a Gödöllői Hírlapban: „óvjuk katonáinkat a 
meghüléstől. K. Kriesch Aladár festőművész praktikus és nagyon meleg has és 
melltakaró mintákat hozott Gödöllőre, melyeket akár pamutból akár flanellből 
lehet készíteni. Hölgyeinknek kik katonáink részére ilyeneket akarnak készíteni, 
a készítés módját és a mintát a gödöllői szövőiskolában (Erdő utca) készséggel 
megmutatják s ugyanott lehet anyagot is kapni (flanellt, pamutot) gyári árban. 
Gödöllő nemes szívű asszonyai és leányai kéretnek fel erre a munkára, sok har-
cosunk egészségét sőt életét menthetik meg ezzel is.”69

A gödöllői szövőműhely is részt vett a katonák segítésében, csuklóvédőket-ér-
melegítőket kötöttek és szövésre tanították a Gödöllőn elhelyezett vak katonákat.70

69 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 6. 3.

70 „A múlt nyáron az isk. vezetője Frey Rózsa a Gödöllői Méhészeti Gazdaságban elhelyezett 
vak katonákat tanította szövésre és csomózásra és ott szép eredményeket ért el. Jelenleg is 
számukra a fonalat a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal vak katonák intézete az iskolával festeti.” 
Az Orsz. M. Kir. Iparm. Isk. Évkönyve, 1915–16. Szerk: Nádler Róbert
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A háború évei alatt Gödöllőn minden zenei képzésről, zeneiskolai vizs-
gáról szóló hírben találkozunk a művésztelep vezetőjének, Körösfői-Kriesch 
Aladárnak a nevével.71 Legtöbb esetben az ő műterme adott otthont a vizs-
gakoncerteknek, és ő maga is bemutatta zongora tudását, példát adva ezzel a 
tanulóknak. A házi koncerteken zeneakadémisták is részt vettek.72 Egyik fia, 
Gábor is igen tehetséges zongoristának bizonyult.

Az állam lehetőséget adott a művészeknek arra, hogy a harctéren alkossa-
nak: „hogy a háborút közvetlenül érzékelhessék és élményeket szerezhesse-
nek”73. Ez a szolgálat történhetett sajtó hadiszállásokon vagy rendes katonai 
szolgálat útján, hadifestői minőségben. A hadifestők más szempontból néz-
ték a harctereket, mint a sajtótudósítók, így a hadsereg főparancsnoksága je-
lölt ki nekik megfelelő helyeket. 1918-ban Körösfői-Kriesch is hadba vonult.74 
Harctéri naplójából75 több részlet is figyelemre érdemes, be tudjuk mutatni 
így Körösfői-Kriesch hozzáállását a háborúhoz. A mai szemlélő szempontjá-
ból furcsának tűnhet, hogy a művész szinte érdekességként éli meg ottlétét. 
Vázlatkönyvében épületek, a gyönyörű táji környezet kap hangsúlyt. A  tisz-
tikarral együtt tölti az időt, az ő kulturáltságuk emberi és egyéni jellemük az, 
amit leírásában fontosnak tart. A besorozott katona tragédiája, a síró anyák, 
feleségek jajveszékelése nem jut el a hadifestőig. A háborúról leírt véleményét 
érdemesnek tartom itt is leírni, annak ellenére, hogy szinte minden szerző 
éppen ezt az idézetet közli a harctéri naplóból: „…mindenen rajta ül egy bá-

71 Gödöllő és Vidéke, 1915. július 27. 3.; Gödöllő és Vidéke, 1916. június 11. 5.; Gödöllő és 
Vidéke, 1916. július 2. 3.; Gödöllő és Vidéke, 1917. január 7. 2. és június 17. 3.; Gödöllő  
és Vidéke, 1918. június 16. 1.; Gödöllő és Vidéke, 1918. június 30. 1.

72 Nagy S. 2005. 167. 

73 Dénes J. 1939. 128.

74 Gödöllő és Vidéke, 1918. március 24. 1., továbbá: Gellér Katalin – Keserü Katalin: A gödöl-
lői művésztelep. Budapest, 1987. 221–222. 

75 Csokonai-Illés Sándor (Szerk.): Körösfői-Kriesch Aladár: Naplók. Budapest, 2005.

beli zűrzavar, pokoli kavarodásnak és felfordulásnak a lenyomata! Pénzben 
milliók és milliók hevernek itt és enyésznek el. Emberi munkában pedig az 
energiák oly tömege és értéke, amelynek emberi célokra fordítva, a kultúrá-
nak, jólétnek és bizonyára boldogságnak is, ugyancsak hatalmas előmozdítói 
lehettek volna. De így elszórva a szélnek elpazarolva az őrületnek…..”76

A háború végét az 1918. november 11-i békeszerződés dátumához köthet-
jük, de tudjuk jól, hogy a háború sem politikailag, sem az emberek hétköz-
napjaiban ekkor még nem ért véget. 

A háborús emlékek, a politikai változások, az óriási szegénység, család-
jáért és a művésztársaiért érzett felelősségtudat felőrölték Körösfői-Kriesch 
Aladár energiáját. Gyermekkora óta hordozott betegsége felülkerekedett a 
megfáradt, beteg emberen. 

Elveszett naplójából idézi Nagy Sándor és utána sokan az 1919. november 
26-án lejegyzett sorokat: „Add, Istenem, hogy a fizikai lét ezernyi apró gond-
jai úrrá ne lehessenek felettem! Hogy a művészetem szentségébe és komoly-
ságába vetett hitem minden balsors között, minden megpróbáltatások mellett 
is, soha meg ne inoghasson bennem!” 77

1920. január 10-én írt meséjéből a megbékélés, saját útjának megtalálása 
hallatszik. A háború és háború utáni élet, az ember értelmetlen hajszája, fe-
lesleges eszméinek súlya nehezedik rá. Körösfői-Kriesch Aladár maga mögött 
hagyta „a fekete vértől feneketlenre dagasztott” országutat, az idő értelmét és 
hatalmát. A mesét a Piarista Levéltár őrzi, a Sík Sándor gyűjtemény részeként. 
Körösfői-Kriesch Aladár fiai révén jó kapcsolatban állt Sík Sándorral, a doku-
mentum így kerülhetett egy levéllel együtt ebbe a gyűjteménybe.78

76 Nagy S. 2005. 158–159.

77 Nagy S. 2005. 124, Dénes J. 1939. 146.

78 Itt köszönöm meg Szende Ákosnak, hogy Körösfői-Kriesch Aladárnak a piaristák levéltá-
rában őrzött dokumentumaira felhívta a figyelmemet. Piarista Rend Magyar Tartománya 
Központi Levéltára. MPRKL, IV.72. Sík Sándor (1889–1963) gyűjtemény
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S íme, abban a pillanatban a kegyetlenül tülekedők végtelen gomolyaga fö-
lé az országút két oldaláról fényes kapu borult. Nem volt az kemény kőből – 
kerubinok sem őrizték – a küzdő tömeg észre sem vette. Csak egy-egy csendes 
alak haladt át rajta nesztelenül.

És a két lélek is belépett rajta.

És megszólal újra a másik lélek: „Kívánsz-é magadnak valamit?”

Lesüti és társára felveti szemét az első lélek s így felel: „Nem kívánok magamnak 
semmit is!”

Mond a másik: „Úgy beléphetsz a második kapun is.” És az esztelenül törtetők 
tömege között beléptek a másik kapun is. Titokzatos fényesség, andalító illat, 
halk, mennyei zsolozsmák fogadták őket.

Harmadszor is megszólal a másik lélek s kérdi: „Látsz-e te engem?”

Lesüti s felveti szemét az első lélek s imígyen felel: „Látlak is, nem is, téged, de 
rajtad keresztül a nagy messzeségben Istent teljes fényességében látom!”

Felel a másik lélek: „Úgy beléphetsz a harmadik kapun is!”

S beléptek a harmadik kapun is. Gyönyörű, ezernyi ezer virággal borított pázsi-
ton márványkút állott. Az idő kútja. E kútban merültek el, szűntek meg múlt, 
jelen, jövő; megszűnt a történelem. Semmivé lett az idő értelme és hatalma.

S az első lélek lehajolt a fűbe, szedett egy kis százszorszépet, keblére tűzte – leült 
a kút kávájára s boldogsággal mosolygott maga elé. 

Az elkárhozott lelkek gomolygó, vonagló tömege pedig tülekedett, törtetett a meg 
nem látott kapukon át – a véres és végtelen országúton – tovább, mind tovább.

Gödöllő, 1920. jan. 10-én

 
Mese

Mint egy óriási, milliónyi mindenféle színű üvegszilánkból összerótt kaleido-
szkóp, melyet őrült sebességgel forgatnak, úgy kavarogtak az emberek lelkei, 
káprázatos vonaglásban és tülekedésben.

Egy-egy szilánk fényes sugárban csillant fel – egy másik elkapta a fényt – elnyel-
te vagy tovább adta – a következő pillanatban itt már sötét volt minden és ismét 
máshonnan tört elő valami csillogó ragyogás – hogy az is csak épp oly hamar 
megint homályba vesszen.

Sehol, soha egy percnyi megállás, magába-szállás – a fénysugár, mint valami 
üldözött lidérc, hol itt, hol ott tört elő eszeveszett sietséggel – utána vettették 
magukat, el akarták kapni – egyik a másiktól azt a testetlen valamit kiragadni, 
de hiába, hiába!

A reménytelen hajsza reménytelenül folyt tovább.

S ezek a cafatokra tépett, ronggyá vedlett, testüktől a gyűlölet és bosszú fegyve-
rével elszakított lelkek gomolyogtak előre, tolongtak, tülekedtek, tódultak a fe-
kete vértől feneketlenre dagasztott, végtelen országúton. Közbe’ fakult zászlókat 
rázott a süvítő szél: nagy és kis nemzetek megcsúfolt, szent jelvényeit!

Sőt valahol az út mentén hatalmas oszlopon tábla fityegett, e felírással: történelem. 

Ebben az észbontó kavarodásban találkozott a két lélek. – Némán, csudálkozó 
megdöbbenéssel, egymást szemlélve, álltak meg egymással szemben. Egymásra 
ismertek.

Az első szelíden megsimogatta a másiknak haját, szakállát, vállait, két kezét.

Kérdi a másik: „Akarsz-é valamit éntőlem?”

Lesüti és felveti szemét az első lélek s így felel: „Nem akarok én tetőled semmit is!”

Mond a másik: „Úgy beléphetsz az első kapun!”
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Pár nappal e mese megírása után írja meg sokat idézett versét „A fohász az igaz 
halálért” címűt.79 Nagy Sándor visszaemlékezésében Körösfői-Kriesch Aladár 
utolsó napjairól is ír. 1920. június 17-én halt meg Budakeszin a szanatóriumban. 
Ekkor a magyarországi állapotok még mindig nem voltak biztatóak. Felesége és 
gyermekei, akikért a háború után is sokat aggódott, magukra maradtak. 

A gödöllői művésztelep hatására 1920-ban megalakult a Cennini Társaság, 
melyben Körösfői-Kriesch Aladár közvetlen tanítványainak nevével találkoz-
hatunk – Diósy Antal, Hende Vince és Leszkovszky György –, akik szellemi 
ideáljuknak a trecento művészetét tekintik. Az 1924–1945 között működő 
Spirituális Művészek Szövetsége alapítói: Remsey Jenő és Remsey Zoltán,  
a Nemzeti Szalonban 1924 októberében megrendezett első közös kiállítá-
suk katalógusának előszavában hangsúlyozzák, hogy „a művészetben nem 
a formák s a felületek játékos változását keresik, hanem művészi keresésük-
nek tárgya: az örökéletű emberi lélek.(…) Mi tudjuk, hogy a művészet nem 
önmagáért van: célja: embertársaink fölemelése.”80 E szavakkal közösséget 
vállaltak mesterük, Körösfői-Kriesch Aladár és a gödöllői művésztelep mű-
vészeti nevelési gondolataival.81

79 Vigilia, 1970. 768–769. közli: Ottó Ferenc. A  vers kézirata. Gödöllői Városi Múzeum,  
TD. 2005.1.1.

80 Remsey Jenő: Szecesszió, spirituális művészet. III. rész. Vigilia, 1974. január 41.

81 Legújabb kutatások: Benkő Zsuzsanna: Céhbeliek, Cenniniek, Spirituálisok. Művész-
társaságok a gödöllői művésztelep jegyében. In: Ars Perennis. Fiatal Művészettörténészek 
II. konferenciája. CentrArt Egyesület. Budapest, 2010. 
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FestMények

1. Horvát népviselet, 1887 
akvarell, papír, 335 x 267 mm, 
b.l. Horvát népviselet,  
j.j.l. Szántód 87 mon 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.53.

2. Madonna, 1892 
olaj, fa, 16 x 11,5 cm,  
j.j.l. mon. 92 
magántulajdon

3. Kriesch Laura arcképe, 1894 k. 
olaj, fa, 28 x 18 cm 
magántulajdon

4. Kriesch Laura arcképe, 1894 
olaj, vászon, 42 x 34 cm,  
j.j.f. mon. 94 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2007.3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kirándulók 
olaj, vászon, 20 x 29,5 cm,  
j.j.l. mon. 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.62.

6. Horvát népviseletbe öltözött nő, 1895 
olaj, karton, 350 x 235 mm,  
j.j.l. mon. 95 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.57.

7. Vadászat csodaszarvasra, 1897 
olaj, vászon, 57 x 72 cm,  
j.b.l. mon. 897 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.256.

8. Dobó István az egri nők segítségével 
megvédi Eger várát a törököktől, 1898  
olaj, vászon, 110 x 132 cm,  
j.j.l. mon. 98 
Dobó István Vármúzeum, Eger

9. Felesége arcképe (Zöldruhás nő), 1897 
olaj, vászon, 60 x 72,8 cm,  
j.b.f. mon. 97 Paris 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: F.K./2346/.

10. Boldogság, 1898 
olaj,vászon, 79 x 113 cm,  
j.j.l. mon. 98 
magántulajdon

11. Ego sum via, veritas et vita, 1903 
tempera, vászon, 159 x 286,5 cm,  
j.b.l. mon. 903 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 2485.

12. Önarckép, 1903 
olaj, vászon, 49 x 42 cm,  
j.j.f. mon. 903 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 2644.

13. Dudu őzzel, 1904 k. 
olaj,vászon, 50 x 40 cm,  
j.k. mon. 
magántulajdon

14. Ivánka arcképe (Kisfiam arcképe) 
olaj, vászon, 30 x 20 cm 
magántulajdon

15. Boér Lenke arcképe, 1905 
tempera, vászon, 48,8 x 51,5 cm, 
j.b.l. mon. 905 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 3233.

16. Tom von Dréger portréja, 1906 
olaj, tempera, vászon, 50 x 39 cm,  
j.b.l. 906 
magántulajdon

17. Liliomok, 1906 
tempera, vászon, 59 x 42 cm,  
j.b.l. mon. 
magántulajdon

18. Udvar, 1906 
tempera, vászon, 38 x 57 cm,  
j.b.l. 906, 
hátoldalán: Udvar tempera, 43 x 62,5 
Róth Miksának szeretettel, KKA M.K. 
FŐVÁMHIVATAL BUDAPEST 
magántulajdon

19. Kertben (Boér Lenke), 1907 
tempera, vászon, 48,5 x 65,5 cm,  
j.j.l. mon. 907 
hátoldalán: tempera, üveg alá való 
magántulajdon

20. Az élet forrása. Terv a Zeneakadémia 
első emeleti freskójához, 1907 
olaj, vászon, 57 x 98 cm,  
j.b.l. mon. 907 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.279.

A kiállított műtárgyak jegyzéke

A Gödöllői Városi Múzeum földszinti kiállító termében  
és a gödöllői művésztelep állandó kiállításán bemutatott  

körösfői-kriesch Aladár művek jegyzéke
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szobrok

34. Mihály Rezső portréja, 1909 
bronz, öntés, m: 44 cm,  
j.j.oldalt mon. 909 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.258.

35. Sancta Mater, 1909 
fehér márvány, m: 42,5 cm  
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.259.

36. Aladár fiam  
gipsz, 36 x 18 x 18 cm 
magántulajdon 

GrAFikák

37. Nagy Sándor portréja, 1903 k.  
fehér és színes kréta, papír, 400 x 270 mm,  
j.j.l. mon. 
magántulajdon

38. Kisfiam rajzol (Gyermekem rajzol) 
akvarell, papír, 200 x 280 mm,  
j.b.l. mon. 
magántulajdon

39. Gödöllői parkrészlet 
akvarell, papír, 500 x 320 mm,  
j.b.l. mon. 
magántulajdon

40. A halál az ember nyomában, 1905 
toll, tus, papír, 375 x 401 mm,  
j.j.l. mon. 905  
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 1905-1375.

41. Az ember a halál nyomában, 1905  
toll, tus, papír, 369 x 397 mm,  
j.b.l. mon. 905 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 1905-1376.

42. Padon ülő nő, 1906 
akvarell, papír, 317 x 338 mm,  
j.b.l. 906. mon. 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: FR. 9480

43. Dudu, 1906 k. 
kréta, papír, 350 x 23,5 mm,  
j.j.l. mon 
magántulajdon

44. Zách Klára I. Vázlat, 1912 
akvarell, lemezpapír, 172 x 277 mm,  
j.k.l. mon. 912 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 1939-3370.

45. Tanulmány Zách Klára képéhez, 1912  
akvarell, lemezpapír, 502 x 347 mm,  
j.j.l. mon. 912 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 1939-3368.

21. Frey Ella és gyermekei, 1908 
olaj, vászon, 69 x 52 cm,  
j.j.l. mon. 908 
magántulajdon

22. Magyarvalkói temető, 1908  
olaj, vászon 63 x 92,5,cm,  
j.b.l. Valkó 908 mon. 
magántulajdon

23. Margit síel, 1909 
olaj,vászon, 108 x 56 cm,  
j.j.l. 909 
magántulajdon

24. Gödöllői kertrészlet, 1910 
olaj, vászon, 72 x 67 cm,  
j.b.l. mon. 910 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86.52.

25. Frey Vilma, 1909 
olaj, vászon, 88,5 x 56 cm,  
j.b.f. mon. 909 
magántulajdon

26. Dudu rajzol, 1913 
olaj, vászon, 55 x 85 cm,  
j.j.f. 913 
magántulajdon

27. Dombi lugas, 1914 
olaj, vászon, 47,2 x 66 cm,  
j.b.l.mon. 
magántulajdon

28. Társaság a szabadban, 1916 
olaj, vászon, 65 x 81,5 cm,  
j.j.l. mon. 916 
A Gundel Kft. tulajdona

29. Tamás betegen, 1916 
tempera,vászon, 650 x 37 cm,  
j.j.f. 916 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 94.1.

30. Matyó lány, 1916 
tempera, vászon, 90 x 70 cm,  
j.j.f. mon. 916 
magántulajdon

31. Cinneák, 1918 
olaj, vászon, 71 x 101 cm,  
j.b.f. mon. 918 
Nagy Sándor Ház, Gödöllő,  
ltsz: M. 700.

32. A szerelem iskolája, 1918 
tempera, vászon, 119 x 191 cm 
j.j.l. mon. és E betű 918 
magántulajdon

33. Arckép, 1919 
olaj, vászon, 67 x 55 cm,  
j.j.f. mon. 919 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 5530.

52 53



46. Tanulmány Zách Klára képhez, 1908 
színes kréta, papír, 493 x 343 mm,  
j.j.l. mon. 908 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 1919-3367.

47. A hollók fája – A csizmadia meg a két 
fia, 1917  
nyomat, toll, papíron, 229 x 168 mm,  
j.n., é.n. 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.18.

48. A hollók fája – Az ördög és a szél, 1917 
nyomat, toll, papír, 226 x 170 mm,  
j.j.f. mon. 1917 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.19.

49. A hollók fája – Hollók fája, 1917 
nyomat, papír, 229 x 166 mm,  
j.n., é.n. 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.20.

50. A hollók fája – Kukorica Jancsi, 1917 
akvarell, nyomat, papír, 226 x 169 mm,  
j.n.,é.n.  
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.21.

51. Nagy Sándor:  
Körösfői-Kriesch Aladár portréja 
tus, karton, 147/140 x 116 mm 
Nagy Sándor-ház, Gödöllő,  
ltsz: M. 559.

52. Nagy Sándor: Pihenő férfi  
(Körösfői-Kriesch Aladár) 
ceruza, papír, 93 x 117 mm 
Nagy Sándor-ház, Gödöllő,  
ltsz: M. 554.

53. Nagy Sándor: Frecskay Endre és 
Körösfői-Kriesch Aladár karikatúrája 
tus, papír, 184 x 97 mm,  
felirat felül: Frecskay, alul: Aladár 
Nagy Sándor-ház, Gödöllő,  
ltsz: M. 555.

54. Nagy Sándor: Körösfői-Kriesch Aladár 
zongoránál  
ceruza, tus, papír, 226 x 299 mm 
Nagy Sándor-ház, Gödöllő,  
ltsz: M. 603. 

MonuMentális  
MűVészeti terVek

55. Stilizált növényi díszítés a 
marosvásárhelyi Közművelődési Ház 
(Kultúrpalota) földszinti freskóinak 
keretezéséhez, 1912 
ceruza, akvarell, arany, papír, 645 x 465 mm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 99.3.

56. Falikút terve a marosvásárhelyi 
Közművelődési Ház (Kultúrpalota) 
előcsarnokába, 1912 
ceruza, tempera, arany, papír, 500 x 6450 mm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 91.34.

57. Vázlat a temesvári szemináriumi 
kápolna falfestményéhez, 1914 
Kapisztrán János kereszteshadat prédikál. 
Ecclesia militans 
410 x 590 mm,  
j.b.l. mon. 914 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 96.2.

58. Vázlat a temesvári szemináriumi 
kápolna falfestményéihez, 1914 
Szent Gellért és Walter tanítása. Szent Gellért 
térítése és munkálkodása. Az egyház békés 
kulturális működése, 1914 
380 x 580 mm,  
j.k.l. mon. 914 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 96.1.

59. A jó pásztor, üvegablakterv, 1918 
ceruza, akvarell, tus, papír, 370 x 420 mm,  
j.k.l. AK 918 
Róth Miksa Emlékház, Budapest,  
ltsz: 99.118.1.

kárpitok

60. Bábszínház (kivitelezte: Frey Rózsa), 
1913 után 
gobelin, 150 x 100 cm,  
j.k.l. mon.  
magántulajdon

61. Kalotaszegi asszonyok 
scherrebek, 164 x 145 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 90.40.

62. Csomózott szőnyeg, 1909 k. 
gyapjú, 209 x 152 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 91.12.

bútorok

63. Ebédlő-berendezés: ebédlőszekrény, 
ebédlőasztal, hátasszék Körösfői-Kriesch 
Aladár gödöllői műteremházából,  
19. század vége 
Ebédlőszekrény: M. 240 cm, Sz. 207 cm  
Mé. 66 cm,  
ltsz: 81.230. 1.1. 
Asztal: M. 80 cm Lap. 110 x 160 cm,  
ltsz: 81.230.2.1. 
Székek: M. 103 cm, Sz. 42 cm, Mé. 43,5 cm, 
Iparművészeti Múzeum, Budapest  
ltsz: 81.230.3.1-12.

64. Hálószoba, 1910-es évek 
Karosszék a gödöllői szövőműhelyben készült 
betéttel 
fa, textil,M. 103,5 cm, Sz. 52,2 cm, Mé. 55 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.23.3-4.

5554



65. Hátasszék a gödöllői szövőműhelyben 
készült betéttel  
fa, textil, M. 93,5 cm, Sz. 44 cm, Mé. 44 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.23.5-6.

66. Öltözőszekrény 
fa, fémbetéttel, M. 139 cm, Sz. 61,5 cm,  
Mé. 41 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.23.1.

67. Tükrös szekrény 
fa, üveg, M. 138 cm, Sz. 63 cm, Mé. 69 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2002.23.2.

könyVek, exlibrisek, 
dokuMentuMok

68. Koronghi Lippich Elek költeményei. 
1880–1902 
Illusztrálta: Körösfői-Kriesch Aladár  
és Nagy Sándor 
Budapest, 1903

69. Körösfői-Kriesch Aladár:  
Ruskinről s az angol praerafaelitákról 
Budapest, 1905

70. Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándorék 
és a gödöllőiek kiállítása a Nemzeti 
Szalonban az 1909-ik évben és október 
havában 
Kiállítási katalógus 
Budapest, 1909 

71. Húsvét, a Céhbeliek első könyve 
Budapest, 1914 

72. P. Ábrahám Ernő: A hollók fája és egyéb 
mesék [ill. Körösfői-Kriesch Aladár et 
al.] [Budapest] Táltos, [1919?]  
Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet  
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,  
A. 444. 198.

73. Frey Rózsa ex librise 
nyomat, 110 x 79 mm,  
j.k.l. mon. 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 86. 284.

74. Kriesch Margit ex librise 
nyomat, 120 x64 mm,  
j.k.l. mon.  
magántulajdon

75. Körösfői-Kiresch Aladár: Mese  
1920. január 10. 
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi 
Levéltára. MPRKL, IV. 72. Sík Sándor  
(1889–1963) gyűjtemény

76. Fohász az igaz halálért, 1920. január. 
Verskézirat. 
Gödöllői Városi Múzeum, TD. 2005.1.1.

77. Kérdőív. Körösfői-Kriesch Aladár saját 
kezűleg kitöltött életrajzi adataival 
Magyar Nemzeti Galéria Adattára,  
M.M.A. 996/1920.

78. A Magyar Képzőművészek Egyesülete 
ajánlása a Magyar Nemzeti Tanács 
szaktanácsába, 1918. december 7.  
Magyar Nemzeti Galéria Adattára,  
M.M.A. 5211/354

79. Körösfői-Kriesch Aladár családja által 
kiadott gyászjelentése.  
Gödöllő, 1920. június 17. 
Magyar Nemzeti Galéria Adattára,  
M.M.A. 3826/1940

80. Körösfői-Kriesch Aladár az Országos 
Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 
által kiadott gyászjelentése. Budapest, 
1920. június 17-én 
Magyar Nemzeti Galéria Adattára,  
M.M.A. 1000/1920.

81. Dömötör István 1908. január 2-án 
kiadott szolgálati cselédkönyve, 
44. oldalon Kriesch Aladár a gazda 
bejegyzésével.  
Gödöllői Városi Múzeum,  
TD. 2013. 1.1.

82. Latyák Rozália 1915. március 28-án 
kiállított szolgálati cselédkönyve, 18. 
oldalon Kriesch Aladárné a gazda 
bejegyzésével 
Gödöllői Városi Múzeum,  
TD. 2013.2.1.

 eGyéb

83. Feltámadás, 1906 
A Kerepesi temető árkádos sírbolt 
kupolamozaikjához készült félgömb modell 
tempera, arany, gipsz, r=57 cm,  
j. mon. 906 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 97.1

84. Kromotípia:  
Kriesch Aladár és öccse János 
édesapjukkal 
12 x 9 cm 
Kriesch Aladár édesanyja Abt Laura 
17,5 x 12,5 cm 
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz: 2006. 1. 1-2.

85. Fotók Körösfői-Kriesch Aladár 
családjáról
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 XIII. A jó kormányos  
(szőtte: Belmonte Leo)  
Magyar Iparművészet, 1907., 
 IV. melléklet

 XIV. Kasszandra, 1908 
gobelin, szőtte: Belmonte Leo,  
200 x 71 cm,  
j.j.l. KA, j.b.l. BL 
Iparművészeti Múzeum, Budapest,  
ltsz: 57.216.1.

 XV. Zách Klára I., 1911 
olaj, fa, 102 x 194 cm, 
j.j.l. mon. 1911 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 6077.

 

 XVI. Zách Klára II. 1911 
olaj, fa, 102 x 194 cm, 
j.j.l. mon. 1911 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,  
ltsz: 6078.

 XVII. Sasok a hős sírja felett, 1918 
gobelin, szőtte: Frey Rózsa,  
234 (rojttal 245) x 90 cm,  
j.k.f.FR és KKA 
Iparművészeti Múzeum, Budapest,  
ltsz: 15496. 

  
  
 

 I. Hóra és Kloska, 1893 
lappang, Vasárnapi Újság, 1894.,  
17. szám, 280. old., április 29. 

 II. Az 1567-iki tordai országgyűlés, 
melyen először mondatott ki  
a vallásszabadság, 1896 
Tordai Történelmi Múzeum, Románia  
közölve: Vasárnapi Újság, 1896.  
33. v. 38. szám, 544. old. 

 III. Dobó István megvédi Eger várát  
a törökök ellen, 1896  
lappang, Vasárnapi Újság, 1900.,  
52. szám, 868. old.

 IV. A boroszlói béke, 1897. 
lappang, Vasárnapi Újság, 1909.  
40. szám, 839. old.

 V. Felesége arcképe (Pirosruhás nő),  
1897 
olaj, fa, 68 x 50 cm,  
j.j.f. mon. 97 
magántulajdon

 VI. Péter és Pál, 1898 
olaj, vászon, 130 x 150 cm 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged,  
ltsz: 55.564.1.

  
  
 

 VII. Szent László, 1898 
oltárkép, tempera, vászon 
Tövisi templom

 VIII. Szent István 
oltárkép, tempera, vászon 
Tövisi templom

 IX. Női tanulmányfej, 1903 
pasztell, papír, 405 x 350 mm 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged,  
ltsz: 50.619.1.

 X. Kalotaszegi parasztasszonyok, 1905 
j.b.l. mon. 905 
Szépművészeti Múzeum, Kolozsvár,  
Románia

 XI. Faültetők, 1906 k. 
gyapjú, varrott szumák, 64 x 72 cm 
Iparművészeti Múzeum, Budapest,  
ltsz: 2012.7.1.

 XII. A Család gobelin  
(szőtte: Belmonte Leo)  
Magyar Iparművészet, 1906.,  
I. melléklet

 

A katalógusban szereplő  
további képek jegyzéke

 
 
 
MonuMentális MűVészet

 XVIII. Az Országház falképe: Bölényvadászat, 1902

 XIX. Az Országház falképe: Balatoni halászat a XV. században, 1902

 XX. A művészet forrása. Freskó a budapesti Zeneakadémián, 1907

 XXI. Részlet a Kerepesi temető árkádos sírboltjának kupolamozaikjáról, 1909

 XXII. Székely mesemondás.  
Freskó a marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti előcsarnokában, 1913

 XXIII. Táltosok (Sámánok körtánca).  
Freskó a marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti előcsarnokában, 1913
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