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Remsey Jenő György

Az én	pegazusom

Nincs nekem aklom,

Nincsen cserényem,

Pányvára kötve nem vagyok én;

Lépésre járó jólnevelt mének,

A ti sorsotok nem az enyém.

Pusztára kicsapott szilaj mén vagyok én…

Járom a pusztát,

Járom az erdőt,

Kordába nem fogott emberi kéz.

Jászolhoz szokott, jólkefélt mének, –

Zabola nem fogta táltosi szám;

Borzas sörényem lobog a szélben,

S ragyog a szememben isteni láng.

Üvölt az orkán,

Szakad a zápor,

Száguldok vadul a fergetegben,

S míg ti cammogva jártok a sárban,

Kitárom szárnyam és tovaszállok,

És meg sem állok, csak fönn a csillagokban…
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R e m s e y  J e n ő  G yö r gy
(1885–1980) 
sokoldalú munkássága

Kettős dátum – születésének 125. és halálának 30. évfordulója – ad alkalmat 

arra, hogy kiállítással és számos egyéb rendezvénnyel emlékezzünk Remsey 

Jenő György festőművészre és íróra. A  gödöllőiek közül még sokan vannak, 

akik személyesen ismerhették a varázsos egyéniségű művészt, aki művelt volt, 

szellemes és kilencvenévesen is nyitott, érdeklődő. Minden korú és rendű 

emberrel megtalálta a hangot, legyen az értelmiségi vagy szántóvető, egyként 

figyelmével tüntette ki. 1977-ben díszpolgári címmel ismerte el sokoldalú 

munkásságát Gödöllő, ahol 24 éves korától egészen haláláig élt. élete, művé-

szete összefonódott a várossal, amelynek az ő hírneve rangot adott. Rendkívül 

gazdag és termékeny művészi pályát hagyott maga után, képzőművészként fes-

tett portrét, freskót, történelmi képet, készített rézkarcot, még szoborpályáza-

tot is nyert, iparművészként tervezett szőnyeget, gobelint, színes üvegablakot. 

Írói munkássága is jelentős, verseskötetek, drámák, színdarabok, újságcikkek 

maradtak irodalmi hagyatékában.

Remsey Jenő 1885. november 2-án született Nagykőrösön. édesapja,  

Remsey Ferenc postai távirdavezető volt, édesanyja olgyai Molnár Johanna.  

A  szülők házasságából négy gyerek született: Gizella, Margit, Jenő, Zoltán. 

A gyerekek közül háromból művész lett: Jenő festőművész és író, Zoltán festő-

művész, Gizella színész. Tágabb értelemben székesfehérvárt tartja szülőföldjé-

nek Remsey Jenő, mert az eredetileg angol származású család Fejér megyében 

telepedett le Magyarországon belül. A  család Pákozdon élt évszázadokon ke-

resztül. Nagyapja, Remsey József csizmadia mester volt, 1848-ban részt vett 

a pákozdi csatában, damjanich János futáraként. Róla írta Krúdy Gyula egyik 

elbeszélését. Remsey Jenő gyermekkorában egy nyarat a nagypapa Fapiac tér 

9. szám alatti házában töltött. A Remsey családban volt kúriai bíró, egyetemi 

tanár, de sok művész, hét festő és Remsey Győző, az egyik unokaöcs a kölni 

operaház tenoristája az 1960-as években. Remsey Jenőnek nehéz gyermekko-

ra volt, az apa elhagyta a családot, és nem gondoskodott a gyerekekről sem, az 

édesanya varrásból, babák készítéséből próbálta eltartani a családot. Remsey 

Jenő az Anyám varr (1909), A szegény bábucsináló asszony (1913),  Pythia (Szegény 

babacsináló asszony) (1915) című művekben állított emléket édesanyjának. 

Remsey Gizella színésznőnek tanult, elvégezte a színészakadémiát, az-

tán évekig vándorszínészként kereste kenyerét, majd csatlakozott az 1904-

ben alakult Thália Társulathoz, ahol drámai szerepeket alakíthatott Ibsen, 

d’Annunzio, strindberg műveiben. Remsey Gizella jó barátságban volt a 

Thália színház díszleteit tervező Gulácsy Lajossal és a szűz utcai műterem 

többi tagjával, erdei Viktorral, Nagy Balogh Jánossal és Fülep Lajossal. Ő mu-

tatta be öccsét, Jenőt a művésztársaságnak. Gizella, aki később sós Géza szob-

rászművészhez ment férjhez, s. Remsey Giza néven egy verseskötetet adott ki 

Könycseppek [sic!] címmel, melyet Remsey Jenő, Gara Arnold és Gulácsy Lajos 

illusztrált, de az irodalomtörténet nem tud róla. Végtelen szomorúságot, csa-

lódottságot árasztanak ezek a versek, a kötet mottója például: „Minden dallom 

egy sikolytás, / és mégse, halja senki meg / Nem érti, nem érzi senki / Hogy 

vergődik egy emberi lélek.” Jenő egy térdképet készített Gizella nővéréről, 

melyet 1909-ben a Kéve-kiállításon láthatott a nagyközönség. 
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Remsey Jenő 1905-ben érettségizett 

Budapesten a Markó utcai gimnáziumban. 

Utána négy évig hivatalnok volt az országos 

Betegsegélyező Pénztárnál. 1905-től 1909-

ig járt rendszeresen a szűz utcai műterem 

baráti körébe, és itt kezdett el autodidakta 

módon rajzolni. A  munka mellett látogat-

ta az Iparrajziskolát is. Korán bontakozott 

benne a művészi tehetség, már a gimnázium 

rajzpályázatán is díjat nyert plakáttervével.

ezekben az években egy nagy vissz-

hangot keltő bányaszerencsétlenség tör-

tént a belga Courriéres nevű városkában, 

ahol több száz vájár halt meg a kapitalista tulajdonosok érzéketlensége és 

önzése miatt. ez megérintette Remsey Jenőt, és 1906-ban készített egy képet 

Courriéres címmel, melyen egy nagy szénhalom alól két ökölbe szorított kar 

mered vádlón az ég felé, a háttérben pedig a magas gyárépületek tornyosulnak. 

Aztán e korai korszakában sok hasonló szociális tartalmú képet rajzolt, festett, 

melyekkel tiltakozott az emberi igazságtalanságok ellen: Az iga (1905), A gyár, 

A Moloch (1906), A város, Proletárok (1906), A Tőke (1909). Hatással voltak rá 

Csizmadia sándor proletárköltő verseskötetei is, melyek közül az egyiket, a 

Küzdelem (1903) címűt Nagy sándor illusztrálta, aki akkor még egy ismeretlen 

művész volt Remsey Jenőnek, nem sokkal később a gödöllői művésztelepen 

ismerkedtek meg egymással. 

Húsz-huszonkét szociális témájú alkotásból álló együttesét nem fogadta 

el a zsűri, és nem állíthatta ki a Műcsarnokban. ezért sógorával, sós Géza szob-

rászművésszel és Bálint Rezső festőművésszel létrehozták francia mintára a 

salon des Refusés (a Visszautasítottak Kiállítása) tárlatot, Magyarországon az 

elsőt és utolsót a Gresham palota első emeletén. Remsey Jenő ezekkel az erős 

társadalomkritikát megfogalmazó, expresszív képeivel tűnt föl. Itt állította ki 

az Elhagyott kastély című képét is, melyet Akseli Gallen-Kallela finn festő vá-

sárolt meg 200 aranykoronáért, s ebből a pénzből müncheni és bécsi tanul-

mányútra mehetett a fiatal festő. Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) 1907-ben 

és 1908-ban járt Magyarországon, kiállított a szépművészeti Múzeumban, és 

jó barátságban volt a gödöllői művésztelep alapítóival, Körösfői-Kriesch Ala-

dárral és Nagy sándorral. 

A  kiállítás után Remsey Jenőt tagjává 

választotta a Kéve, a Magyar Képzőművészek 

és Iparművészek egyesülete (1907–1945), 

amely 1908-tól rendezett kiállításokat és tíz 

éven át adott ki Kéve Könyve címmel illusztrált 

évkönyvet. Remsey Jenő a Kéve tagjaként sok 

külföldi kiállításon is részt vehetett Berlin-

ben, drezdában, düsseldorfban, Bécsben, 

Lipcsében, Nürnbergben, Genfben.

A salon des Refusés kiállítás másik po-

zitív következménye az lett, hogy a kultuszmi-

nisztérium hároméves ösztöndíjjal a gödöllői 

művésztelepre küldte Remsey Jenőt. Amikor Gödöllőre érkezett, életének egy 

új fejezete kezdődött el. „Mikor én 1909 késő őszén első ízben Körösfői Aladár 

erdő utcai portájának kapuján beléptem, olyan szellemi atmoszféra fogadott, 

amelynek hatását még ebben a pillanatban is, lelkemnek minden ízében ér-

Első rajza 1900-ból

Remsey Jenő fiatalkori fényképe
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zem – emlékezett 1973-ban a Vigiliában. – Így 

lettem a szűz utcai padlásodú kis emberkö-

zössége után egy nagyobb szellemi közösség 

tagja és munkatársa. egy szellemi közösségé, 

amely egymásnak testvéri szeretettel kezet 

nyújtva, egész nemzetének, minden emberi 

szépség felé a legnemesebb alázattal új utakat 

akart nyitni művészi alkotó tevékenységével, 

mélyen emberi és a végtelen távolok régióit is 

megnyitó remekekben.” Gödöllőn otthonra 

lelt és a művésztelepi közösség a művészet-

szemléletére is hatást gyakorolt. Termékeny 

időszak következett, ő is részt vehetett a szö-

vőműhely munkájában, terveket készített. 

Ugyanakkor a Kévének is dolgozott.

1912-ben feleségül vette Frey Vilma 

(1886–1973) rajztanárt, aki szintén a gödöllői 

művésztelep tagja volt. Frey Vilma Bácskából 

érkezett nővérével, Frey Rózsával együtt a gö-

döllői szövőműhely felhívására. Kezdetben ők 

is szövőnők voltak a műhelyben, később már 

terveztek is, Rózsa pedig a szövőműhely veze-

tője lett. 1912 nyarán a nagybányai iskolában 

is dolgozott a Remsey-Frey házaspár egy rövid 

ideig. Házasságukból négy gyerek született: 

Ágnes, Iván, Gábor,  András.

A fiatal festőművész sorra aratta a sikereket. 1910-ben a bécsi vadászati 

kiállításon állította ki első gobelinjét, A csodaszarvas vadászata címűt, melyet 

Hors Concours oklevéllel jutalmaztak. Valószínűleg ekkoriban készült a Há-

romkirályok imádása című ógobelinje is, amely hosszú lappangás után 2000 

körül került elő, és az akkori francia nagykövet vásárolta meg. A Kéve tagjaként 

pedig szintén Bécsben mutatta be a Mária eljegyzése, Krisztus kiűzi a kufárokat, 

Magdolna Jézus lábainál című műveit, amelyeknek olyan nagy sikere volt, hogy 

a kiállítást szervező Hagenbund művészegyesület levelező tagjává választotta.

Gödöllői évei alatt Remsey Jenő figyelme a torz és groteszk jelenségek felé 

fordult. Mednyánszky és Rudnay hatása tükröződött a perifériára szorult emberek 

iránti érdeklődésében, de az erős kontúrokat és színeket használó stílusa külön-

bözik tőlük. A Bánffyhunyadi koldus (1912) című képtől kezdődően a síkszerűség 

eltűnt műveiből, figurái plasztikussá váltak, szoborszerűen emelkedtek ki a csu-

pasz háttérből, enyhén alulnézetre komponálva, ami fokozta expresszív erejüket. 

Remsey Jenő humoros,  

rajzos képeslapja  

Körösfői-Kriesch Aladárnak,  

1909. augusztus

Családi fotó: Remsey Jenő,  

Frey Vilma, Remsey Ágnes, Remsey Iván A Háromkirályok imádása című ógobelinje
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1914-ben a Kéve jóvoltából a müncheni Brackl Galériában állította ki 

többek között Párkák (1914) című művét, amelyet Picasso, el Greco és a sváj-

ci Hodler alkotásaival hasonlított össze a Die Kunst című német lap. ennek a 

kiállításnak a jóvoltából Remsey Jenő és felesége Münchenben és dachauban 

töltötte a nyarat. Múzeumokba jártak, koncerteket hallgattak, fürödtek, él-

vezték az életet, sajnos azonban e második müncheni tanulmányútba bele-

szólt a háború.

Az első világháború kitörésekor katonaként besorozták őt is, az öccsét is, 

Jenő az orosz frontra került, Zoltán az olasz frontra az Isonzóhoz. Jenő utász 

sorkatonaként vonult be, majd hadifestőként dolgozott a sajtóhadiszálláson 

Mednyánszky Lászlóval, Vaszary Jánossal és Zádor Istvánnal együtt. Az együtt 

töltött idő, a közös munka szülte a Mednyánszky László arcképe (1917) című mű-

vét. Járták az északi frontot és anyagot gyűjtöttek a háború jeleneteiből a bécsi 

Heeresmuseum számára. Az ilyen jellegű alkotásainak egyikét, a Kárpáti őrsze-

met 1919-ben a bécsi hadimúzeum megvásárolta. A Tanácsköztársaság idején 

öccsével, Remsey Zoltánnal együtt a Vörös Hadsereg hadifestőiként tevékeny-

kedtek az ország különböző gyáraiban. Remsey Zoltán (1893–1925) festőművész 

1913-tól dolgozott Gödöllőn. Gobelinjei, gobelintervei szerepeltek az 1913-as 

Kéve-kiállításon. Képei sikert arattak az 1914-es müncheni Kéve-tárlaton. sö-

tét színű, szegényes enteriőröket ábrázoló olajfestményei mellett jelentősek 

az elesett emberek nyomorúságát expresszív erővel megjelenítő grafikái is. 

A háború után nagy kiállítást rendezett a Kéve 1920-ban a Nemzeti sza-

lonban és ezen belül Remsey Jenőnek gyűjteményes kiállítása nyílt. „évek 

hosszú sora óta a legnagyobb önfeláldozással és a legtiszteletreméltóbb kitar-

tással küzd művészi eszményéért – írták Remseyről a kiállítási katalógusban. –  

Megalkuvást nem ismer. s nem ismer határokat abban a nagy lángoló szere-

tetben, amelyben a magyar 

nép monumentális kvalitásait 

igyekszik saját lelkén át a vá-

szonra vetíteni. 1914-ben ren-

dezett müncheni kiállításunk 

alkalmával törekvéseinek ere-

detiségét s egyéni eredményeit 

a német kritikusok is erősen 

hangsúlyozták és dicsérték.” 

A  háborúban látott borzalmak 

élménye ihlette a Sebesültek 

című képét, melyet a főváros 

4 000 aranykoronás nagydíjjal jutalmazott, az Erdélyi menekültek című nagy 

vásznára pedig Beretvás Hugó-díjat kapott a Kévétől még 1918-ban. Az 1920-

as kiállítás katalógusában mind a Sebesültek, mind az Erdélyi menekültek című 

olajfestmény a Magyar Nemzeti szövetség tulajdonaként van feltüntetve.

elek Artúr is elismerően írt Remsey Jenő művészetéről a Nyugatban 

az 1920-as Kéve-kiállítás után. Bár Remsey a gödöllői művésztelep tagja, 

Körösfői-Kriesch Aladár mellett tanulhatta a mesterséget, de mégsem illesz-

kedik az ő művészete a művésztelep alkotóira jellemző harmóniakereséshez, 

finomsághoz, lágysághoz, szelídséghez. Remsey Jenőt és művészetét diszhar-

mónia, pesszimizmus, fájdalom, torzító keserűség jellemzi, ő „tépett lelkű 

viaskodó”- állapítja meg a kritikus. Képein emberi nyomorultakat, elesett 

embereket, koldusokat, félkegyelműeket, rongyos embereket ábrázol. Gorkij 

alakjait juttatja elek Artúr eszébe. A forma is ehhez a kemény mondanivalóhoz 

igazodik, kezdettől az erős kontúrú rajz és a plasztikus előadásmód jellemezte 

Sebesültek, 1916
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a művészt. Így készült a felesége arcképe, a Nő virágos ággal című kép is, mely 

elek Artúr szerint olyan, mintha Botticelli valamelyik kortársa festette volna. 

elemi érzések nyers megfogalmazása jellemzi a fiatal festőművészt. „Primitív 

érzésnek primitív módon való ábrázolása” – ahogyan a Nyugat kritikusa fogal-

maz. A gótikus kor fafaragványaira emlékeztetik őt Remsey szoborszerű alak-

jai a kialakítás furcsa, torz módja, a kompozíció miatt. A műveket létrehozó, 

kikényszerítő érzés intenzitása és őszintesége ragadja meg az embert Remsey 

műveiben. „Ha az <expressionizmus> szónak van valami értelme, akkor 

Remsey Jenő művészete expressionista művészet” – állapítja meg elek Artúr.

Bár a kritika alapvetően pozitív és dicsérő volt, és nagy megtisztelte-

tésnek számított, hogy a Nyugat is foglalkozott művészetével, ennek ellenére 

Remsey nem értett egyet mindennel, és levelet írt a szerkesztőségnek, amelyet 

teljes egészében leközöltek mint művészi vallomást. Figyelemreméltó ebben 

a levélben az, hogy elhatárolja magát a gödöllői művészteleptől, magányos 

művésznek állítva be magát. „Mikor én Gödöllőre jöttem (1909. szept.), kész 

művészi életprogram élt bennem. ezt az életprogramot itt röviden a követ-

kezőkben foglalhatnám össze: <Nagy, dekoratív (monumentális) stílusban 

– melynek alkotó elemeit az ős chaosból magam akartam minden segítőtárs 

nélkül kikovácsolni – kifejezni életem nagy, visionikus reminiscentiáit.> – 

ez  súlyos, egész életet betöltő program, s nekem legjobb lett volna ezzel va-

lamely klastromba elvonulni –, de ez valamely végzet folytán nem így sikerült, 

s én Gödöllőre kerültem. Persze – itt studírozni nem lehetett – itt iskola nem 

volt, modell nem volt, s ha lett volna is, nekem ahhoz, hogy modellt tartsak, 

soha pénzem nem került. Itt én, ha ragaszkodni akartam volna a természet 

utáni rajzolás fényűzéséhez, teljes tétlenségre lettem volna kárhoztatva, vagy 

beállhattam volna tájképfestőnek. Maradt tehát egy különös mód – mely, azt 

hiszem, párját ritkítja –, elkezdeni az én életprogramom kifejlesztését modell 

nélkül, iskola nélkül – emlékezetből, benső emlékezésből. (…) Az  én mes-

tereim, példaképeim a magukból óriáserővel stílust teremtő titánok voltak –  

akiknek munkái mindig elsődleges hatásúak, annyira, hogy senki előképre 

nem emlékeztetnek. Michelangelo, Tintoretto, dürer, Cranach, Breughel, 

Botticelli – s különös lesz, amit most mondok, Axeli Gallén, ez az ős-kovács.” 

Nem ért egyet tehát elek Artúrnak azzal az állításával, hogy neki a gödöllői 

művésztelep lett volna az iskolája és azzal sem, hogy ő pesszimista lenne. Bár 

életének szörnyű, sötét háttere volt, sok rossz élményben volt része, de terem-

tő őserővel áldotta meg az Isten, mellyel mindent képes legyőzni. Levelének 

végén művészi ars poeticájának szép megfogalmazását adja: „Világnézet, ma-

gasabb rendű erkölcs, jó szándék embertestvéreinkkel szemben – ezek nélkül 

maradandó művészi munkák nem alkothatók. én e részben nyugodt vagyok 

dolgaimat illetőleg. Mert ha munkáimat formai (l’art pour l’art) szempontból 

kifogásolhatják is, de embertársaim iránt való jóakaratomat senki kétségbe 

nem vonhatja. s ha csak példát nyújtottam is arra, hogy a művészetet igenis 

lehet az erkölcsi jó szolgálatába állítani –, úgy nekem még ez az egy eredmény 

is elég ahhoz, hogy a megkezdett úton nyugodtan tovább haladjak.” 

Az első világháborús élmények, számos művésztárs elvesztése, Gulácsy 

meghasonlása, Körösfői 1920-as halála, a művésztelep megszűnése, szétziláló-

dása művészi válságot idézett elő Remsey Jenőnél. „Úgy éreztem, hogy Istennél 

menedéket találok a földi hazugságok minden förtelmeiből” – írta visszaemlé-

kezésében, és a vallásba, a Biblia világába menekült. Monumentális képeket 

festett, melyeken egy-egy evangéliumi témát dolgozott föl: Saul megtérése, Mó-

zes a csipkebokorban, Izsák föláldozása, Ábrahámot meglátogatja az Úr. 

A  művészvilágban is folyamatosan kereste a helyét. A  gödöllői művész-
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telepen és a Kévén kívül több művészegyesület munkájában is részt vett. 1919. 

november 5-én alakult meg a Gödöllői Művész egyesület (1919–1924), amely-

nek détári dettár György (1892–1951) festőművész volt a művészeti igazgatója 

és sztelek dénes a titkára. Tagjai közé tartozott többek között Remsey Zoltán, 

Remsey Jenő, Pintér István, Rácz Jenő. sok kiállítást szerveztek szerte az or-

szágban: Vác, Balassagyarmat, Jászberény, Miskolc stb. 1921-ben Gödöllőn 

állítottak ki, és a jegyzőkönyv beírása szerint Remsey Jenő javasolta, hogy egy 

díszes albumot készítsenek a kiállítást ugyancsak meglátogató Horthy Miklós 

kormányzó tiszteletére, s ez meg is valósult. 

1924-ben ő maga alapított művészi egyesületet, a spirituális Művészek 

szövetségét öccsével, Remsey Zoltánnal együtt, aki sajnos egy év múlva, 1925-

ben meghalt 32 éves korában a harctéren szerzett betegsége következtében. 

A gödöllői népi iparművész sztelek dénes (1893–1959), az autodidakta, népi 

életképeket festő Náray Aurél (1883–1948) és a tájképfestő Alberth Ferenc 

(1883–1959) voltak még társai a szövetség alapításában. A  spirituális Művé-

szek szövetsége olyan művészek társulása kívánt lenni, akik az anyagi világgal 

szemben a szellemi értékeket részesítették előnyben. A Nemzeti szalon vállal-

ta a kiállításaikat és 1924 őszén nyílt meg az első tárlatuk. A katalógus elősza-

vában hirdettek programot: „A spirituális művészek hite az, hogy a művészet 

célja sohasem lehet a formákkal való játék, hanem egyesegyedül az emberi lét 

mélységei és magasságainak megmutatása a formalátás eszközeivel. Iroda-

lomnak, zenének, képzőművészetnek egyaránt igazi célja az, hogy az embert 

erkölcsi magasságokba emelje, s híd legyen ég és föld között.” Kétévenként 

rendeztek egy nagyobb kiállítást, egyébként hetenként üléseztek a Múzeum 

Kávéház különtermében. A csúcson harmincöt főből állt az 1944-ig működő 

spirituális Művészek szövetségének tagsága. 

elek Artúr a spirituális művészek 1926-os és 1928-as kiállításáról is írt 

kritikát a Nyugatban. A kiállító művészek közül csak Remsey Jenőt és Náray 

Aurélt tartja kiemelkedő művésznek, és szerinte nem a művészi felfogás köti 

össze az egyesület tagjait, hanem az idealisztikus világnézet. Mindkét kritikájá-

ban határozottan leszögezi, hogy a spiritualizmus téves irány, zsákutca Remsey 

festészetében. Az ő nyers, barbár, monumentális tehetsége teljesen ellenáll a 

lelki finomságok, az elvont gondolatok hiteles ábrázolásának. „Fejlődésének 

módja, tanultságának foka, az eszközeivel való bánásban való biztossága sem 

olyan, hogy a spirituális finomságok meggyőző kifejezésére képessé tennék” 

– írja. Mindezt a festőművész iránti elismerés és aggódó szeretet íratja elek 

Artúrral: „de Remsey rendkívüli tehetség. Képzelete monumentális erejének 

nincsen párja egész művészetünkben. A nagy és hatalmas, amelyhez más mű-

vész csak teljes erejének összeszedésével jut el, az ő tehetségének önkéntelen 

megnyilvánulása. (…) Művészete roppant életerejével valósággal megcsúfolja 

Remsey <spirituális> hajlandóságát.”

1925 után a spirituális művészek alkotásai több külföldi kiállításon is sze-

repeltek. egy állami rendezőbizottság válogatta ki azokat a műveket, amelyek a 

magyar festészetet reprezentálták a külföldi kiállításokon, így a spirituális mű-

vészek alkotásai is elkerültek Genfbe, Nürnbergbe, stockholmba, Memelbe, 

oslóba. ezekről a kiállításokról rendszeresen írtak és ily módon Remsey Jenő 

művészetét is ismertették a londoni The Studio (1925-ben) és a párizsi La Revue 

Moderne Illustrée des Arts et de la Vie (1929-ben) című művészeti folyóiratok. 

Clément Morro, a la Revue Moderne cikkírója egészen hosszú írást szentelt 

Remsey Jenő nürnbergi kiállításának és még öt képet is közölt illusztrációként 

a kiállított művekből a folyóirat 1929. október 30-i számában: A  csodála-

tos halfogás, Saul és Dávid, Angyali üdvözlet, A  világ világossága és a Pelléas és 
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Mélisande című színes üvegablak-tervet. ezen a kiállításon tehát elsősorban 

a bibliai témájú képek szerepeltek. A háború után újjáéledt európa-szerte az 

esztétizmus mint a romantika kései virágzása és ennek az esztétizmusnak az 

epigonja Remsey Jenő is a cikkíró szerint. Véleménye összecseng elek Artúr 

észrevételeivel. Úgy találja, hogy Remsey eredeti és érdekes még azoknak 

is, akik nem osztják a nézeteit, amelyeknek lényege, hogy művészi hitvallá-

sába vallási és humanitárius elfogultságot kever, ami nem jellemezte Julius 

Pater, oscar Wilde és dante Gabriel Rosetti esztétizmusát. A kritikusnak nem 

szimpatikus a próféta-művész és az emberiség apostola attitűd, ami Remseyt 

jellemzi. Az ember kultuszában valójában az én kultuszát látja, az emberi nyo-

morúság és csúnyaság ábrázolásában valójában az egoizmus dicséretét olvassa 

a kritikus. Nem ért egyet azzal, hogy a művész összekeveri a Művészetet és a 

Hitet, a szépet és a Jót, egyenlőségjelet tesz a művészet és a szánalom, a mű-

vészet és a természetfeletti közé, ebben a kritikus az értékek devalválódását, 

nivellálását látja. Remsey és követői, a spirituális művészek egy új igazságot 

keresnek a való világ és a természetfeletti világ határán. ezt a keresést meg-

hatónak és ugyanakkor aggasztónak tartja Clément Morro. Bizonyos szimpá-

tiát érez az iránt az ember iránt, aki az emberi valóság és a kicsinyes feltételek 

fölé szeretne emelkedni, ugyanakkor nem biztos, hogy üdvözítő az az út, amit 

Remsey ajánl. A festőművész szakmai felkészültségében, gondosságában nem 

talál kivetnivalót. Remsey Jenőt őszinte, nemes lelkű és végtelenül szimpati-

kus embernek tartja.

A spirituális Művészek szövetsége kezdettől szeretett volna orgánumot 

teremteni tagjainak, ez azonban csak 1932-ben sikerült, ekkor hozták létre a 

Fáklya című irodalmi és világnézeti folyóiratot. A spirituális Művészek szövet-

sége adta ki a lapot, Remsey György volt a főszerkesztő, Bányai Kornél (1897–

1934) és Horváth Béla (1908–1975) 

költők voltak a szerkesztők. A lap mun-

katársai között kiváló írók és költők 

is szerepeltek, többek között: Berda 

József, Tamási Áron, szabó Lőrinc, 

sárközy György, sinka István, Zelk Zol-

tán. Maga Remsey is sokat írt a lapba, 

verset is, cikket is. Külföldi irodalmat 

is közöltek fordításban, Paul Claudel 

verseit, Gilbert Keith Chesterton cik-

két. Külön rovatot nyitottak Béke cím-

mel, melyben a háború, az erőszak 

ellen tiltakoztak. elítélték és nemzeti 

szégyennek nevezték ebben a rovatban 

például az egyetemeken folyó zsidóül-

dözést: „Nem lehet magyar lélek az, ki ezt a hitványságot elköveti – hanem a 

magyarság megszégyenítője és szégyenfoltja. Lelkünk minden erejével tilta-

kozunk az ellen, hogy a magyar ifjúság lelkét – a gyűlölet hitvallásával megmé-

telyezzék, – éppen annak az ifjúságnak a nevében, melynek jövőjéért minden 

erkölcsi erőnket sorompóba akarjuk állítani.” A folyóirat azonban gyakorlati-

lag két szám után megszűnt. Remsey később 1937-től 1941-ig a Nemzeti Figyelő 

munkatársa volt, katolikus és szabadelvű polgári lapokba dolgozott. 

1935-ben Kató Kálmánnal együtt megalapította az Új szalon kiállító he-

lyiséget Budapesten a Kossuth Lajos utcában azzal a céllal, hogy a művészek 

terembér fizetése nélkül jussanak kiállítási lehetőséghez. ez a terem később 

Műterem néven a szalmássy Galéria lett, majd az 1950-es években a Képző-

A Fáklya című lap borítója, 1932
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művészeti Alap Hivatala. 1940 őszén 

társaival együtt Pilvax-kört hozott létre. 

A gödöllői Kalántai Nyomdában készült 

meghívó szövege szerint: „A Pilvax-kör 

célja az irodalomnak és az alkotó művé-

szeteknek a magyar faji lélek makulát-

lan tisztaságában való megújhodása, a 

Petőfi, Arany, Jókai, Bessenyei György, 

Berzsenyi dániel, Vörösmarty, Báró 

Kemény Zsigmond, Madách Imre, 

Komjáthy Jenő által mutatott utakon.” 

A kör alapító tagjai voltak: Baróthy József író (Gyergyó), Holló ernő író (Csík-

szereda), F. Papp Zoltán író (szabolcs), olcsvay Gyula író (Bihar), Remsey 

György író (Gödöllő), Máté-Törék Gyula ny. testőrezredes (Gödöllő) és még 

kilenc kevéssé ismert festő és szobrász. 

egzisztenciális problémái is voltak a két világháború között. Nem ka-

pott megrendeléseket. egy évig dolgozott például megszállottan a Lenyűgözött 

Hungária című nagyméretű festményén, amelyről mindenki le akarta beszél-

ni, merthogy miből fog megélni addig, amíg azt festi, de neki volt egy vízió-

ja, és azt mindenképpen realizálnia kellett. egy évig dolgozott rajta, utána a 

Műcsarnokban szerette volna kiállítani, de elutasították, mondván, hogy ilyen 

nagy méretű képet ott nem mutatnak be. A képet aztán a Magyar Nemzeti szö-

vetség állította ki 1923-ban a Károlyi-palota márványtermében a művész sze-

rint „a magyar közönség tökéletes részvétlensége mellett.” ez a mű a trianoni 

békeszerződéssel bilincsbe vert Magyarországról szól, és azt a hitet próbálja 

sugallni, hogy eljönnek majd az elődök nagy szellemei, és megváltják szenve-

désétől a magyarságot. A képet ha nem is sokan nézték meg, de reprodukálták, 

sokszorosították, iskolákban, hivatalokban terjesztették, később azonban el-

távolították a Károlyi-palotából. szörtsey József, a Magyar Nemzeti szövetség 

alelnöke, a Nemzeti Figyelő című újság alapítója megvásárolta a Lenyűgözött 

Hungáriát, és a Vitézi széknek adományozta, de olyan olcsón kelt el a mű, hogy 

az a képkeret költségeit sem fedezte. Ráadásul később méltatlan helyre, az or-

szágház pincéjébe került az alkotás. A művész pedig anyagilag, fizikailag kime-

rült, és könyöradományokra szorultan kényszerült élni. 

„Lehet, hogy én erőimhez mérten túlságosan nagy s a nemzet ideológi-

ájával teljesen ellenkező problémákat tűzök ki magam elé, – mert másként 

alig tudom megmagyarázni magamnak azt a tényt, hogy a magyar társadalom 

teljesen idegenül áll művészetemmel szemben, – s a legcsekélyebb jelét sem 

adja annak, mintha szükségesnek tartaná az ilyen munkálkodáshoz szükséges 

legcsekélyebb eszközöket nekem biztosítani” – írta Remsey Jenő egy levélben 

Wlassics Gyulának (1884–1962), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

A Lenyűgözött Hungária, 1920-as évek eleje
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helyettes államtitkárának 1926. május 8-án. Jól tükrözi ez a levél a minden-

napi nehézségekkel küszködő, nehéz művészsorsot és ugyanakkor azt a nem 

teljesen magától értetődő szemléletet is kifejezésre juttatja, mely szerint a 

társadalomnak kötelessége eltartania a művészt. Levelében támogatást kért 

egy tervezett új műhöz, melyben a nándorfehérvári ütközetnek kívánt emléket 

állítani, egy hármas tagozású nagy vízió lebegett a szeme előtt: „…úgy érzem, 

hogy ebben a korban, mikor minden oldalról pusztító gyűlölettel veszik körül 

a nemzetet, – ez a nép lelkében élő méltóságot, igazságot és erőt éppen ilyen, 

– az egész művelt világot egybekötő nyelven, – a művészet nyelvén fejezheti ki 

legnemesebben” – írta a helyettes államtitkárnak. Valószínűleg azonban nem 

kapott ösztöndíjat a nagy olajfestmény megvalósításához, de a vázlatot elké-

szítette, és A déli harangszó című triptichon kartonját 1926 augusztusában a 

Gödöllői Járási Közművelődési egyesület és a Faluszövetség által Gödöllőn 

szervezett kiállításon – a katalógus tanúsága szerint – be is mutatta.

Mindennel próbálkozott, hogy meg tudjon élni és eltartsa négygyerme-

kes családját. Remsey szőnyeg- és Gobelinműhely néven (Gödöllő, erdő u. 6.) 

szövőműhelyt nyitott, és annak termékeiből próbáltak megélni. A  gödöllői 

szövőműhely háziipari jellegű újraélesztésén fáradozott. sorra készültek ott 

nagyméretű gobelinjei: Tristan és Izolda (1927), Pelléas és Mélisande (1927), 

Mátyás király vadászata (1927), Seherezádé meséi (1927). 1938-ban Győr városa 

egy nagyméretű faliszőnyeg tervezésével és kivitelezésével bízta meg ezeréves 

fennállása alkalmából. A gobelint a New york-i Világkiállításon mutatták be. 

Lánya, Ágnes is részt vett a munkában, ő 1939-ben nyitotta meg a Palotás 

Műhelyt egy önállósítási kölcsön segítségével. A megrendelésre készített cso-

mózott szőnyegeken előszeretettel használt népi motívumokat. Továbbá egy 

budai villa számára színes üvegablakokat tervezett Remsey Jenő. Freskófesté-

szettel is próbálkozott, 1943-ban Budapesten a Lónyay utca és a Kinizsi utca 

sarkán felépült református gimnáziumban kapott munkát, a frissen elkészült 

iskola dísztermének színpadja köré kellett freskót festeni, melynek A magyar 

reformáció szellemtörténete címet adta a művész. A 17,5 méter széles és 4,5 mé-

ter magas falfestményen hat hétig dolgozott. Körösfői-Kriesch Aladár gödöllői 

műtermében készítette el hozzá a kartonokat. ez volt az első freskómunkája, 

ekkor fedezte fel magában ezt a tehetséget. (sajnos a fal későbbi lebontásával 

elpusztult a freskó.) ebből az alkalomból egy nagy cikket írt róla Zimányi ernő, 

a Nemzeti Figyelő 1943 júliusi számába. „Valójában nem tanult festeni. de is-

teni tűzzel felgyulladt a lelke.” Képeiben „valami szittyatűz ég” – fogalmaz az 

újságíró. Végigtekintve Remsey Jenő sokoldalú tevékenységén, irodalmi mun-

kásságát is beleértve, Kós Károly jut az újságíró eszébe, aki sikeres építész volt, 

vívódott, aztán regényt írt (Az országépítő), majd darabot (Budai Nagy Antal): 

„Testvér ez a magyar műveltségért hordozott ezermesteri sors Remseyével.”

A déli harangszó, 1926
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1934-ben fordulat következett be művészetében. A  változásról ő maga 

így vallott egy kiállítási katalógus szövegében: „1934-ben egy élmény foly-

tán művészetem fordulóponthoz érkezett. A színes reflexek sajátos életének 

meglátása, s a kozmikus sugárzások tudományának eredményei összegeződ-

tek művészi tudatomban, s festészetem megújulásához vezettek. Azt éreztem, 

hogy megtaláltam a művészi valóság valódi értelmét, melyet kifejezésre kívá-

nok juttatni műveimben.” A  sugárzó fények, fénypászmák ettől kezdve min-

den festményén megjelentek, ezek a fénysugarak voltak hivatottak közvetíteni 

a belső érzéseket, lelki rezdüléseket. Remsey szerint a művészet célja továbbra 

is az ember, a fényproblémákkal való foglalkozás nem vonhatja el a művész 

figyelmét a lényegről: „Az  önmagáért való művészet értelmetlen játék: meg-

károsítása a közösségnek. én emberszabású művészetet akarok művelni, mert 

a teremtő ember nem rombol, hanem épít.” 1935 áprilisában az ernst Múze-

umban Ámos Imre festőművésszel, Patai Mihály és Redő Ferenc grafikussal 

közösen rendezett kiállításán már az új stílusban festett képeit mutatta be. 

1934-ben, az akkor 13 éves Remsey Iván alapította meg a Remsey Mari-

onettszínházat, melyhez később fivérei, Gábor, András és édesapjuk is csat-

lakozott. Az eleinte családi körben folyó tevékenység a háború után nagyobb 

méreteket öltött. 1947–1953 között a Gödöllői erdőhivatal színháztermében 

játszottak. Műsorukon az Ezeregyéjszaka meséi, a Pinocchio, valamint humo-

ros kabaréjelenetek szerepeltek. Feldolgozták a Gólyakalifa két epizódját is. 

Miután nem tértek át a zsákbábokra, megvonták működési engedélyüket. Ily 

módon a szerény múltú és kevesek által művelt marionettjáték egyik magas 

technikai színvonalú, reményteljes vállalkozása szűnt meg.

Remsey Jenő irodalmi tevékenységét is a sokrétűség jellemzi, írt ver-

set, drámát, színdarabot, szerkesztett irodalmi folyóiratot és publicistaként 

A magyar reformáció szellemtörténete, freskóterv, 1943
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is szerepelt. Festőművészként a Remsey Jenő nevet használta, drámaíróként, 

költőként pedig Remsey Györgyként jegyezte műveit. érdekes, hogy irodalmi 

tevékenysége gyakorlatilag a két világháború közötti időszakra korlátozódik, 

de mivel irodalmi próbálkozásai nem jártak sikerrel, 1945 után már csak a 

festészetnek élt. 

Könyveit és a Fáklya című folyóiratot részben a spirituális Művészek 

szövetsége, részben a Magyar Nemzeti szövetség jegyezte kiadóként. 1913-ban  

írta első darabját A  csótányok városa címmel. egy korabeli panamabotrány 

indította a mű megírására, s a darabon keresztül kívánta elítélő véleményét 

megfogalmazni a korszak korrupt társadalmi viszonyairól. Az első világháború-

ban látott öldöklés, pusztítás borzalmai hívták életre 1916-ban Az eszeveszettek 

című darabját. A Bolnokay család széthullásában a magyar társadalom végzetes 

sorsának alakulására akarta sokkolóan felhívni a figyelmet. Az 1922-ben írott 

Az őserdő című darabjának hőse egy fiatal magyar földbirtokos, aki egy új, pol-

gárosult élet megteremtésével kísérletezik a háború utáni országban, de a helyi 

viszonyok – a magyar ugar – visszahúzzák, aztán külföldre menekül, s az őser-

dőben teremt paradicsomot, valósítja meg álmait. 1923-ban A vakok címmel ír 

darabot. 1933-ban két színdarabot is ír: Toronyi Gyula operaénekessel közösen 

írja A hajó címűt, ami nyomtatásban is megjelenik és csak kéziratban maradt 

meg a Gulácsy Lajos emlékének szentelt darab, amelynek először a Cassa címet 

adta, melyet később Csodavárókra módosított. ebbe a darabba saját csalódása-

it, kudarcait is belefogalmazta, mert hiszen sok darabot írt, amelyeket színé-

szek, rendezők szóban vagy levélben dicsértek ugyan, de nem mutatták be őket 

színházban, nem adták elő, nem jelentek meg kötetben vagy ha igen, saját ki-

adásban, visszhangtalanul. Tehát nem volt sikeres mint színpadi szerző, darab-

író. Filmforgatókönyvet is írt széchenyi Istvánról 1934-ben A hídverő címmel. 

Leírja az utókor számára Az eszeveszettek kálváriáját Egy halálra ítélt ma-

gyar dráma története címmel. 1916-ban írta a darabot, 1920-ban benyújtotta a 

Nemzeti színházhoz, ahonnan a színművészeti Tanács visszaküldte a szerző-

nek azzal, hogy a darab nem adható elő. ezután elküldte Hevesi sándornak, 

aki azzal a költői kérdéssel küldte vissza, hogy „hol ebben a <mysterium>-ban 

a dráma?” A Magyar színháztól elolvasatlanul, másfél év múlva kapta vissza. 

Majd 1925-ben felkereste a darabbal Hegedüs Gyula színészt máriabesnyői 

házában. A színész kitűnőnek találta a darabot, a magyar átok, a magyar test-

vérgyűlölködés drámáját látta benne. szerinte sokkal rosszabb darabokat ját-

szanak a színházakban, és Remsey művét átadta a Vígszínház igazgatójának, Jób 

dánielnek, aki levélben válaszolt a szerzőnek: „Nagy örömem telt az Ön erede-

ti tehetségének megismerésében. Megragadó az a lobogó lelkesedés, amely-

lyel a családi viszály kirobbanásaival szembehelyezi az engesztelődés és béke 

képeit. sajnos a háborús és viszályos részletek túlságosan nagy tért foglalnak 

el. Hiába helyezi vissza a küzdelmet a kozákok betöréseinek idejére, sokkal 

jobban fájnak még a háborús emlékek, sokkal jobban égnek még a sebek, és 

sajognak a szívek, semhogy ezeket a borzalmakat mostanában a közönség elé 

vihetnők. ezzel a körülménnyel szemben eltörpülnek az egyéb dramaturgiai 

hibák, amelyek közt szerepel az is, hogy az álomkeret nem elég világos. Nem is 

akarom ezeket a hibákat feszegetni. Inkább ismétlem, hogy jól esett olvasnom 

szép nyelvezetét, lelkes szavait és igazán sajnálom, hogy a cselekmény ez idő 

szerint nem tűri, hogy színházunk közönsége elé vigyük. ez az oka annak, hogy 

kéziratát köszönettel visszaküldöm.”

A színpadi sikertelenség alól kivétel a Martinuzzi Fráter Györgyről írott 

György barát című történelmi tragédiája, melyet öt felvonásban bemutattak er-

dély visszatérte után Kolozsvárott a Nemzeti színházban 1942. február 28-án. 
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Az előadás díszleteit és jelmezeit is Remsey 

Jenő tervezte. A  címszerepet Táray Ferenc 

játszotta, aki egyben a darab rendezője is 

volt. A Bánk bán és Németh Lászlónak a Vil-

lámfénynél című darabja társaságában sze-

repelt a színház repertoárján. Tizenegyszer 

játszották a György barátot, s utána a szerző 

átdolgozta a darabot a kolozsvári előadás ta-

nulságai alapján.

Baróti Géza és Kárpáti Aurél elisme-

réssel méltatták a darabot és az előadást a 

Pest hasábjain 1942. március 10-én. A darab 

főszereplője Martinuzzi Fráter György, aki 

a három részre szakadt ország összetartá-

sán, a nemzet egységesítésén fáradozik, de 

a nemzeti közöny és széthúzás miatt elbukik, nem talál támogatásra, tragikus 

hősként pusztul el. Az előadás időpontjában, a második világháború idején, a 

külső veszély hangoztatásával a darab és az előadás aktualizálódott, németelle-

nes jelleget kapott. Az előadással Balogh edgár is foglalkozott: „egy a műfaj-

ban jelentős darab, Remsey György festőművész György barát című Martinuzzi 

drámája forró sikerével már a tavasszal figyelmeztetett arra, hogy a kolozsvári 

közönség a tengelybarátság kötelékeiből kiszakadóban van, s megérzi a darab 

fölös szónoklataiban mindazt, amit a nem is erdélyi szerző a Kis Újság számára 

nekem adott interjújában így foglalt össze: <György barát életében az a magyar 

tragédia kapott meg, hogy a korabeli magyarság Kelet ellen küzdött Nyugatért, 

s mégis a Nyugattól kapott halálos csapást.>”

Költőként is rendkívül termékeny volt a két világháború közötti idő-

szakban. Az  1920-ban írott A  Szent Turul című drámai költemény a trianoni 

döntés után született irredenta mű, melyet Horthy Miklósnak ajánl a szerző: 

„Főméltóságú nagybányai Horthy Miklós kormányzó úrnak, az új életre ébredt 

magyarság ősi lelkiségből lelkezett harcos Vezérének ajánlja mélységes hódo-

lattal a szerző.” A drámai költemény elé írt Prológus is közvetve a kormányzó-

nak van címezve, utolsó sorai így hangzanak:

Ősi örökünkből, mit Ormuzd keze 

Osztott igazul harcos véreinknek, 

Egy talpalatnyit adni nem fogunk, 

S bár a pokolnak minden ördöge 

Támadjon tajtékozva ránk 

Mi visszavívjuk ős honunk!

A drámai költemény helyszíne a Hadúr földvára az egekben, a szereplők 

ősmagyar harcosok: Turda, dsögön, Kusid, Balas, Akum, degez, Töhötöm és 

ezenkívül a magyar történelem fejedelmei, királyai, uralkodói, akik mind 

együtt vannak a mennyben. A  mezei harcosok jelentik, hogy lenn a földön 

veszélyben a haza. Közben megjelennek a nagy történelmi személyiségek, és 

elmondják, hogy ők mit tettek földi életükben a hazáért. A költő szembesíti a 

jelent a hősi múlttal. A hon elvesztésének oka árulás, idegen erők alattomos, 

mételyező munkája. A  Hadúr parancsára, a táltosok bölcs jóváhagyásával és 

egyéb égi jelek, például a szent Turul megjelenésével harcba indulnak, hogy 

visszaszerezzék az elvesztett ősi anyaföldet. 

1932–1933-ban a spirituális Művészek szövetsége Új Magyar drámák cím-

A György barát című dráma 

kolozsvári előadásának plakátja, 

1942
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mel sorozatot indított, melyben kiadta Remsey Jenő Eszeveszettek (1916-ban 

írta) háborús misztériumát, majd A boldogok szigete (1925-ben írta) című drámai 

álomkölteményt. A  boldogok szigete című álomköltemény 8 képben gondolatai-

nak, morális nézeteinek leghatásosabb összefoglalása. ez a mű nem a valóságban, 

hanem egy utópikus világban játszódik. A főhős szilveszter, a favágó nagyobbik 

fia, aki elindul, mint a mesében, hogy megvívja harcát a gonosz világgal szem-

ben. Hajnalka a társa, akivel együtt vándorol. Karácsony este történik a varázslat, 

a képzelet egy álomvilágba viszi el a szereplőket, az élet honába érkeznek meg, a 

boldogok szigetére, ahol minden jó és szép és örökkévaló. A sziget lakói az em-

beriség művelődéstörténetének kiemelkedő alakjai: szókratész, Platon, dante, 

Michelangelo stb. Utópiából a szereplők ismét visszatérnek a karácsonyi földi 

gyerekszobába. A  mesés elemekkel átszőtt álomjátékban sematikus példabe-

szédek vannak, a szereplők csak jók vagy csak rosszak. Maga az író a Környei 

eleknek írott levelében művét „Madách tragédiájának testvérműve”-ként 

aposztrofálja, és azt írja, hogy ezt a művét az oklahomai egyetem lapja, a Books 

Abroad 1952 júniusában shelley művével egyenrangú alkotásnak minősítette. 

Amikor megjelent nyomtatásban, többen méltatták A  boldogok szigetét: 

supka Géza a Literaturában, cikk jelent meg róla a Gödöllői Hírlapban, Alszeghy 

Zsolt irodalomtörténész a Magyar Könyvbarátok Diáriumának 1933-as számá-

ban írt róla: „A költő hitvallása szerint a köztünk és bennünk élő hazugságot, 

önzést, szeretetlenséget, anyagban való elfogultságot kell legyőznünk, és mél-

tók leszünk a boldog sziget álomboldogságára. ez a hitvallás nemességében és 

fennköltségében felette áll shelley álomvilágának. emberszeretetének melege, 

emberi értékei a megnyilatkozó alkotást fél évszázad magyar irodalmi termésé-

nek fölébe helyezi. Az írói elgondolás emlékeztet Madáchra és Maeterlinckre, 

és mégis teljesen új... Remseyben erősebb a próféta, mint a költő, s éppen ez az 

oka, hogy a formával nemigen törődik... A boldogok szigete hősének álmában 

valósul meg, de a költő lelkében annak tudata él, hogy ez az álomvilág itt a föl-

dön is megvalósítható.” A mű legfőbb üzenete: „s a művészet, mely templomot 

emel, / de élni nem tanít, hitelt nem érdemel.” A művészet nem öncélú, segíte-

nie kell az embert abban, hogy el tudjon igazodni az életben – mondja a kritikus. 

Ugyanakkor a Nyugat kritikusának, Kardos Lászlónak nagyon lesújtó vélemé-

nye van a műről: „Valójában R. J. álomkölteménye fölöttébb gyönge munka. 

Laposan megverselt, naiv szimbolikájú drámai mese, amely Ibsen- (Peer Gynt), 

Maeterlinck- (Kék madár) és Madách-emlékekből szövődött diákos-titános, 

nagy giccsé. szerző a könyv zárólapján négy újabb drámájának közeli megjele-

néséről ad hírt. Kelletlenül veszem tudomásul. Bár elhinné nekem: írói tehet-

sége nem elég jelentős ahhoz, hogy a nagy nyilvánosság elé lépjen műveivel.” 

Költeményei két kötetben láttak napvilágot: A  tűzrakóban (1929) és 

A  fénytoronyban (1940), melyet névtelenül adott ki valószínűleg provokatív 

céllal. Költőként keresi önmagát, saját szerepét. A versekből az derül ki, hogy 

magányos, nem találja a helyét, szemben áll a világgal, de hogy mi ennek az oka, 

azt nem lehet tudni, mert a költő csak az általánosságok szintjén marad. sokat 

és könnyen ír, sokszor felületes és fecsegő. Legfőbb sajátossága, és ez nemcsak 

a verseit, de a darabjait is jellemzi, hogy állandóan ugyanolyan lelkesült hőfo-

kon izzik, lángol, szünet nélkül meg akarja váltani a világot, szolgálni akarja 

az emberiséget. A tűzrakó című kötetről a Nyugatban megjelent ismertetés is 

a prófétai hevületet emeli ki: „Hetven egynéhány verset gyűjtött össze, de még 

véletlenül sem találni olyat, amely belső gyötrődéseinek, kételyeinek, aggodal-

mainak vetületét adja. Csupa szikra, láng, tűz ez a kötet.” A fénytorony beveze-

tőjében hasonlókat ír dr. Balogh Ányos: „Az egész könyv folyamán érezzük azt 

a szenvedelemmel túlfeszített légkört, érezzük azt az állandó extázist, amely az 
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író arcát fénybe borítja, amely az egyes költeményeket egy hatalmas folyam-

má sűríti, amelyben nincs pihenés, nincs enyhítő megnyugvás, nincs egysze-

rű, nincs emberi, csak nagy, csak hatalmas, csak megrázó, égboltot rontó.” 

A prófétai hevület is válhat monotonná és hatástalanná, ha túl sok van belőle. 

A próféta	hangja

Ettől a hangtól félni lehet,

Mert ez ostor, s mennybéli üzenet:

Benne harsonák és angyalszózatok,

S minden szörnyűség, ami e halott,

S bűnös világot életre rázza, 

S a falánk, bűnös, fanyar lovagok,

Vitézlő hősei a mának, –

Az ilyen hangra ijedt arcot vágnak.

Mert ez, ha kell, kénkő és szurok:

Nem langyos fürdő, nászi ágy,

S hideglelősre rázó párzó vágy

Nem lobog benne lidérces fénnyel,

De kiknek az élet tivornyás éjjel, 

Semmit oly félve nem gyűlölnek,

S átok nekik mit szól, – s vétek,

Mégis, kik várjátok a Hajnalt,

Vigyázzatok e hangra:

Út, Híd, Igazság, Élet!

Vannak persze olyan kitűnő versei is, mint Az én pegazusom, ami e kata-

lógus bevezetője előtt szerepel. A vers egy találó metaforát visz következetesen 

végig, ami jól kifejezi a művész habitusát, magatartását, gondolkodásmódját, a 

világhoz való viszonyát, azt a nyers és szabad őserőt, ami olyannyira jellemzi őt. 

A  második világháború végén szovjet katonák fészkelték be magukat 

a házukba. 1929-ben építették azt a házat a Körösfői utcában, amelyet ma is 

Remsey-házként ismerünk és emléktáblával is számon tartunk. 1945 után be-

tettek hozzájuk egy családot, akikkel 18 éven át kellett társbérletben lakniuk, 

így nem voltak meg a nyugodt alkotómunka feltételei. Végül Kállai Gyula poli-

tikus segített abban, hogy a másik családnak kiutaltak egy lakást, és így meg-

szabadultak a társbérlőktől.

1947-ben a szalmássy Galériában Művészek, munkások, anyák címmel 

gyűjteményes kiállítást rendezett, 1948-ban pedig a szakszervezet kiállítóter-

mében és a Fészek Klubban volt egyéni gyűjteményes kiállítása. 

1945 után három alkalommal is járt és kiállított Franciaországban, 1957-

ben Párizsban a Magyar Házban, 1958-ban szintén Párizsban a Galerie d’Art-

ban, 1965 decemberében pedig a dél-francia Riviérán, a Nizza mellett lévő 

Mentonban. ekkor már túl volt 70. életévén, és még mindig elegendő erőt 

érzett magában a megújulásra. 

1957-ben hat-hét hónapot töltött a francia fővárosban, a párizsi Magyar 

Ház gondnokaként dolgozott és sok képet festett. A Magyar Ház két nagy ter-

mében 42 művet állított ki egyéni gyűjteményes kiállításán. A tárlatot meg-

nézte többek között Fujita japán festőművész, Zsukov szovjet kultúrattasé, 

a későbbi kultuszminiszter. Talán ennek köszönhette, hogy a l’Humanité, a 

Francia Kommunista Párt hivatalos lapja művészeti rovata vezércikkben mél-

tatta a kiállítást. A cikkíró Juliette darle minősége, eredetisége és folyamatos 

32 33



fejlődése miatt tartotta figyelemreméltónak Remsey Jenő művészetét. Úgy 

látta, hogy Remsey a fény plasztikus megragadásának segítségével szeretné 

kifejezni az ember nagyságát és teremtő erejét. ezek a napsugarak mintha 

láthatatlan ablakon keresztül hatolnának be a vászonra, és furcsán pásztáz-

zák a kép felületét. Feltétlenül kapcsolat van a fénysugarak és az emberek kö-

zött, akiket körülölelnek ezek a fények. Példákat hozott fel a cikkíró, s ebből 

tudhatjuk, hogy milyen művek kerültek kiállításra, mert ennek a kiállításnak 

nincs meg a katalógusa: Gábor a zongoránál (1947), Festő zöld fényekkel (1947), 

A  zeneszerző, a munkás reggelije, az anya sok változatban, amint a karjában 

tartja gyermekét, A magyar nyár (1952) című tájkép, Bányász (1946). A kriti-

kus a továbbfejlődés lehetőségét is látta Remsey Jenő művészetében, aki nem 

ragaszkodik egyetlen stílushoz, tovább tud azon lépni, ha szükséges. Raymond 

Charmet, az Arts, lettres, spectacles című szaklap cikkírója Remseynek azt a 

nagy ambícióját dicsérte, mellyel arra törekszik, hogy a népi és szociális éle-

tet hatalmas jelenetekben spirituális jelentéssel ruházza fel. „eredeti tech-

nikája a szobrászi rajzban rejlik, mely széles barokk hullámzással párosul. 

Az expresszionizmusát igen nagylelkű líraiság nemesíti meg. Az a tíz vászon, 

amelyet 1957-ben Párizsban készített, egy kitörő színes dinamizmus felé tö-

rekszik. Összességében hatalmas festő, erős egyéniség.” (G. Merva Mária 

fordítása.) A következő évben ismét meghívták Párizsba, 1958 februárban a 

Galerie d’Art-ban állított ki. 1965. december 3. és 12. között pedig a dél-fran-

ciaországi Mentonban volt kiállítása. 

Az 1957-es párizsi tartózkodása alatt számos párizsi témájú képet festett, 

melyekben a modern nagyváros mindennapi életének szereplőit és jeleneteit 

örökítette meg: Párizsi csavargók, Párizsi kávéház, Egy kis párizsi bisztróban, Kis-

lány a metrón, Két párizsi asszonyság, Chabert ezredes, ami egy francia színészt 

ábrázol a Balzac-mű címszereplőjének, Chabert ezredesnek a jelmezében. 

ezek a festmények kedveltté váltak Magyarországon is. 

1964-ben a fővárosban, az ernst Múzeumban gyűjteményes retrospektív 

kiállítása volt. Majd az 1970-es években szinte évente kiállított az ország külön-

böző városaiban: Gyulán (1974), Budapesten a Csók István Galériában (1976), 

szekszárdon (1978), Nagykőrösön (1979). Gödöllőn 1966-ban a Petőfi sándor 

Általános Iskolában rendeztek kiállítást első ízben a gödöllői művésztelep anya-

gából, s azon több képpel szerepelt Remsey Jenő és Remsey Iván is. Gödöllőn 

egyre jobban elismerték az ő tevékenységét, 1977-ben díszpolgári címet adott 

neki a város és azt is támogatták, hogy unokája, Remsey Flóra kárpitművész új-

raindítsa a szövés oktatását Gödöllőn, folytatva a művésztelepi hagyományokat. 

1980. július 26-án halt meg, a gödöllői temetőben nyugszik. 

Az én pegazusom című versében kitűnően megfogalmazott szabadság-

szeretete, személyiségének autonómiája vonzó volt mások számára is. Lángoló, 

Remsey Jenő díszpolgárrá avatása, 1977
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szenvedélyesen lelkesedni tudó és másokat is tűzbe hozó, sugárzó egyénisé-

gének hatását mutatja, hogy családjában több nemzedéken át folytatódik a 

művészi tevékenység: lánya, Ágnes és fiai, Iván, Gábor, András a festészet-

ben, grafikában, az iparművészeti tevékenységben folytatták az ő példáját, de 

a zeneművészet területére is kirándultak. Unokája, Flóra a gödöllői gobelin-

művészet megújítására vállalkozott, dédunokája, dávid mint frissen végzett 

grafikusművész ugyancsak a dédnagypapa nyomdokaiba lép. Remsey Jenő 

a családtagjain kívül is fölkarolt minden tehetséget, tanítványának mond-

hatja magát például szekeres erzsébet textilművész és debreczeni Zsófia, 

Bada Márta, Lőrincz Ferenc festőművész. Remsey Jenőnek köszönhetően 

a Remseyek kifinomult ízlése és művészi tevékenysége ma is mérce, etalon  

Gödöllő kulturális életében. 

 G. Merva Mária

FELHASZNÁLT	IRODALOM

 • elek Artúr: Remsey Jenő. Nyugat, 1920. 21–22. sz.; spirituális művészek. 
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R e m s e y  J e n ő  G yö r gy
(1885–1980) 
painter, writer 

The 125th anniversary of the birth and the 30th of the death of György Jenő 

Remsey – he used the name Jenő Remsey as a painter and György Remsey as a 

writer – is a great occasion to pay tribute to him by an exhibition and various 

other programmes in Gödöllő in 2010. 

Leaving an exceptionally rich oeuvre behind, as a fine artist he painted 

portraits, frescoes, historical pictures, done etching and even won a sculpture 

competition. As an applied artist he designed carpets, gobelins and stained 

glass windows. His literary work is also significant, he wrote poems, drama 

and plays. In 1977 he was given the freedom of Gödöllő, where he lived from 

the age of 24 until his death, so as to honour his versatile activity. His life, his 

art is intertwined with the town’s, to what his fame added rank. 

Jenő Remsey was born on 2 November, 1885 in Nagykőrös. His father, 

Ferenc Remsey was the head of a telegraph office, his mother was Johanna 

Molnár olgyai. Four children were born of this marriage: Gizella, Margit, Jenő 

and Zoltán. Three of the children became artists: Jenő a painter and writer, 

Zoltán a painter and Gizella an actress. They had a difficult childhood since 

the father left the family and did not take care of the children so the mother 

tried to earn a living from sewing and making dolls. Jenő Remsey remembered 

to his mother in his pictures Anyám varr (My Mother Sewing) (1909), Szegény 

bábucsináló asszony (The Poor Puppet-Maker) (1913), Pythia / Szegény babacsináló 

asszony (Pythia / The Poor Doll-Maker) (1915).

Jenő Remsey attended Markó street grammar school in Budapest. After 

that he worked as an officer of the országos Betegsegélyező Pénztár (Hungarian 

Institute for sickness Benefit) for four years. From 1905 to 1909 he regularly 

attended the friendly circle of the szűz street atelier, where he had been taken 

by his actress sister, and met Lajos Gulácsy, Viktor erdei, Lajos Fülep, and 

János Nagy Balogh. He started to draw as an autodidact here. Besides work he 

also attended Iparrajziskola (Technical school of design). His artistic talent 

became visible early, he won a prize at the grammar school’s drawing contest 

with his poster design. 

In his early period he drew and painted many anti-capitalist, socially 

driven pictures: Courriéres (1906), Az Iga (The Yolk) (1905), A gyár (The Factory), 

A Moloch (The Moloch) (1906), A város (The City), Proletárok (Proletarians) (1906), 

A Tőke (The Capital) (1909). He wanted to present the 22-piece collection in 

the yearly exhibition of the Műcsarnok but the official state jury did not give 

permission. Thus on French model, with those artists whose works were also 

refused, they organised the salon des Refusés exhibition – the first and last 

in Hungary – in the Gresham Palace. Jenő Remsey’s expressive pictures with 

their strong social criticism drew much attention. 

some of his works were bought so the painter could go to a study tour 

to Munich and Vienna. After the exhibition, the KéVe (Hungarian Fine and 

Applied Artists’ society) (1907–1945), admitted him as a member, which 
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enabled him to participate in several exhibitions abroad: in Berlin, dresden, 

dusseldorf, Vienna, Leipzig, nurnberg or Geneva. In addition he received 

a 3-year-long grant from the Ministry of education he had to spend in the 

Gödöllő Artists’ Colony.

the art-nouveau style Gödöllő Artists’ Colony (1901–1920) was founded 

by Aladár Körösfői-Kriesch and sándor nagy. the colony had a many-sided 

activity in the field of fine and applied arts with the weaving workshop in the 

centre. Jenő Remsey found his home in this community and the ideology of 

the artists’ colony affected his artistic view. In 1912 he married the drawing 

teacher Vilma Frey, one of the main members of the weaving workshop, and 

they had four children. 

In the First World War he worked as a war painter at the front together 

with László Mednyánszky and János Vaszary. After the war he got into a 

desperate situation: some of his fellow artists, among them his younger 

brother, died and the artists’ colony fell apart. In his despair he turned to 

biblical themes (Angyali üdvözlet (Annunciation), 1928.,  A csodálatos halfogás 

(The Miraculous Catch of Fish), Mózes megtalálása (The Finding of Moses), A világ 

világossága (The Light of the World), 1930. etc.). 

In 1924 he founded the spirituális Művészek szövetsége (spiritual Artists’ 

society), which existed until 1944. the society organised exhibitions for his 

members and in 1932 published a literary and ideological newspaper entitled 

Fáklya (Torch). He did not get orders so he founded a weaving workshop with 

his family and sold the products made there for a living. He tried himself in 

a new area of art, literature. His volumes of poetry were published between 

the two world wars (A tűzrakó (The Fire-Maker),1928., A fénytorony (The Light-

Tower), 1940.), his dramas (A Szent Turul (The Saint Turul) 1920., Eszeveszettek 

(The Frantic), 1916., A  boldogok szigete (The Island of the Blissful), 1932.) and 

several other works remained in manuscript. His play György barát (Friar 

György) was performed in the national theatre of Kolozsvár in 1942. 

His painterly style also changed in the 1930s, he created his so-called light 

beam pictures. the light beams apparent on each of the paintings of his new 

period are the projections of the human soul and a mystical light at the same 

time. He was able to renew even at the age of 70, in 1957–58 he spent a longer 

time in Paris and presented his works in solo exhibitions in the French capital. 

According to Artúr elek, his most understanding critic, Jenő Remsey 

was a natural born talent, whose lack of professional training is visible on his 

pictures and sometimes he made mistakes in drawing, but his elementary, 

strong talent shines through everywhere nevertheless he was the strongest 

in depicting robust, monumental themes, his talent blossomed out in these 

the most. the effect of his flaming, passionately enthusiastic and stunning 

personality is also detectable in that the artistic practice was continued in his 

family through generations and he also set many young artists on a career. 

Translated by: Zsuzsanna Benkő
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Műtárgyjegyzék



Festmények  

1. Rózsaffy Dezső arcképe, 1909
olaj, vászon, 113 × 72 cm
j.b.f. mon. 909, b.l. [.. 09]
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 69.32.T.

2. Önarckép
olaj, vászon, 115,5 × 77 cm
j.b.l. , é.n. 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 5590.

3. Kosztümös önarckép, 1910
olaj, vászon, 72 × 56,5 cm
j.j.f. mon., é.n. hátoldalon: Remsey 
Jenő György, Pályázat állami ösztöndíjra, 
Megvettem Remseytől 1975 […]
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2005.2.

4. Feleségem arcképe, 1910 körül
olaj, vászon, 75 × 58 cm
j.j.f. mon., é.n. 
magántulajdon

5. Borozók, 1912
olaj, vászon, 117,5 × 97 cm
j.b.f. mon. 912
magántulajdon

6. Bánffyhunyadi koldus, 1912
olaj, vászon, 149 × 118 cm
j.j.f. mon. 1912, hátul címke: Remsey […] 
Zsigmond u. […] lyázik állami 
magántulajdon 

7. Éneklő koldusok, 1913
olaj, vászon, 162,5 × 110 cm
j.n., é.n. 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: FK. 47.

8. Dunaparti részlet, 1913
olaj, vászon, 85 × 128 cm
j.j.l. mon. 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 4958.

9. Nagybányai utcarészlet
olaj, vászon, 58,5 × 68,7 cm
j.n., é.n. 
magántulajdon

10. Zsuzsanna és a vének, 1913
olaj, vászon, 130 × 181 cm
j.n., é.n. 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: FK. 9596.

11. Pythia (Szegény babacsináló 
asszony), 1915 
olaj, vászon, 120 × 97 cm
j.b.l. mon. 915
magántulajdon 

Remsey Jenő György  
(1885–1980)  
festőművész, író 
emlékkiállítása 

Gödöllői Városi Múzeum

12. Honvéd, 1916
olaj, vászon, 179,5 × 133 cm
j.j.l. mon. 1916, hátul: mon. A.D. 1916
magántulajdon

13. Mednyánszky László arcképe, 1917
olaj, karton, 64 × 52 cm
j.j.f. Remsey 917
Budapesti Történeti Múzeum – Fővárosi 
Képtár, ltsz: FK. 65.64.

14. Önarckép, 1923 
olaj, vászon, 55 × 48 cm 
j.b.f. mon. 923
magántulajdon 

15. A csodálatos halfogás, 1929 
olaj, vászon, 144,5 × 146,5 cm
j.j.l. mon. 929, hátul: Nemzeti Szalon-beli 
kiállítást igazoló cédula: Remsey Jenő 
Gödöllő, Remsey Jenő, Gödöllő, Erdő u., 
[Nagykőrös], 162
magántulajdon 

16. Gödöllő, 1933
olaj, vászon 
50,5 × 70,5 cm
j.b.l. Remsey 933
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: FK. 10.211.

17. Tájkép, 1935
olaj, vászon, 100 × 70 cm
j.b.l. Remsey 1935
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: FK. 2993.

18. Virágzó fák, 1936
olaj, vászon, 100,5 × 71 cm
j.j.l. Remsey 936
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 7391.

19. József álma, 1937
olaj, vászon, 147 × 147 cm
j.b.l. mon. 937
magántulajdon

20. Pesti figurák, 1938
olaj, vászon, 101 × 71 cm
j.b.l. Remsey 938
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: FK. 5276.

21. Paraszt anya, 1938
olaj, vászon, 96,5 × 65,5 cm
j.b.f. Remsey 938
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 86.51.

22. Szérűskert, 1941
olaj, vászon, 87 × 61 cm
j.b.l. Remsey 941
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: FK. 6084.

23. Magyar nyár. Szentendrei 
erdőrészlet a leányfalui Dunapart 
felé, 1952
olaj, vászon, 100,5 × 70 cm
j.b.l. Remsey 952
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 59.41.T.

24. A pipázó, 195?
olaj, vászon, 100 × 70 cm
j.j.f. Remsey 195?
magántulajdon 

25. Háború, 1968
olaj, vászon, 157 × 125 cm 
j.n. vakkereten Képcsarnok kiállítási etikett 
és francia kiállítási etikett töredék 
magántulajdon 
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Grafikák  
 

26. Életem első önarcképe, 1900
ceruza, toll, papír, 215 × 154 mm 
felirat b.l. 1900. nyár. Életem első önarcképe 
az Ambrus utca 6. sz. házban. Angyalföld. 
magántulajdon 

27. A festő, 1905
ceruza, akvarell, papír kartonra ragasztva, 
110 × 130 mm
j.b.l. mon., é.n. 
magántulajdon 

28. A keramikus, 1905
ceruza, akvarell, papír, 110 × 133 mm
j.b.l. Remsey, j.l. 1905
hátul kiállítási címkék: A Golden Age: Art 
and Society in Hungary 1896–1914
magántulajdon

29. Kalapos / Köpenyes férfi, 1905
ceruza, papír, 110 × 130 mm
j.j.l. mon. 1905
magántulajdon 

30. Az iga, 1905
ceruza, akvarell, papír kartonra ragasztva,  
195 × 146 mm
j.j.l. Remsey alatta 1905
magántulajdon 

31. Proletárok, 1906
ceruza, akvarell, papír, 154 × 113 mm
j.n. felirat: 906.|Proletárok
magántulajdon 
 

32. A Moloch, 1906
ceruza, akvarell, papír kartonra ragasztva, 
290 × 230 mm
j.j.l. mon. 1906
magántulajdon 

33. A Tőke, 1909
vegyes technika, papír, 715 × 555 mm
j.b.l. mon. 909
Nemes Galéria 

34. Anyám varr, 1909
ceruza, szén, akvarell, papír, 434 × 415 mm
j.b.f. mon. 909 hátul: Anyám varr
magántulajdon

35. Jézus Jairus leányánál, 1910 körül
ceruza, akvarell, tempera, papír kartonra 
ragasztva, 240 × 315 mm
j.j.l. mon., é.n. 
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2005.1.

36. Erdélyi menekültek I., 1916
litográfia, papír, 315 × 240 mm
j.j.l. Remsey 916 
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2006.2.

37. Erdélyi menekültek II., 1916
litográfia, papír, 322 × 245 mm 
j.j.l. Remsey 916 
magántulajdon

38. Erdélyi menekültek III., 1916
nyomat, ceruza, papír, 366 × 472 mm 
j.j.l. 916 mon. 
hátoldalán német nyelvű pecsét:  
Zensuriert und genehmigt vom AOK – 
KRIEGSPRESSE QUARTIER  
magántulajdon

39. Mozsár lövés előtt, 1916
ceruza, papír, 362 × 453 mm
j.b.l. 916 Remsey
felirat: Möser vor dem Abfeuern
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 1916-186.

40. 1919 – Tanácsköztársaság, 1919
ceruza, akvarell, papír kartonra ragasztva,  
251 × 70 mm
j.b.f. 919 mon. 
magántulajdon 

41. Krisztus a tengeren, 1931
ceruza, papír, 448 × 620 mm
j.n., é.n. 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz: 1936-3029.

42. A mélységek iszonyatában örök 
szépségekről álmodoztam… 
tus, papír, 290 × 202 mm 
j.b.l. mon., é.n. 
hátoldalán: gyermekrajz  
magántulajdon 

43. Szőlőtő, szőlővessző
ceruza, akvarell, tempera, papír,  
820 × 390 mm
j.n., é.n. 
magántulajdon 

44. Emmauszi tanítványok, 1952
ceruza, akvarell, tempera, papír, 
444 × 439 mm
j.j.l. Remsey 952
paszpartun b.l. Les elevs de Emmausz [sic], 
j.l. Remsey 
magántulajdon 

Iparművészeti munkák

45. Vázlat a Csodaszarvas vadászata 
című faliszőnyeghez, 1910 előtt
vegyes technika, karton, 905 × 1460 mm
j.j.l. mon., é.n. 
Kieselbach Tamás tulajdona 

46. Madaras gobelinterv
ceruza, akvarell, tempera, karton,  
780 × 490 mm
j.n., é.n. 
magántulajdon 

47. Madaras gobelin, 2009
kárpitrekonstrukció 
készítette: Klotz Dezsőné Petruska Borbála 
gyapjú, ógobelin, 106 × 77 cm
j. hátul: b.f. RJ, j.f. PB2009.
magántulajdon 

48. Szőnyegterv
tempera, papír, 291 ×x 430 mm
j.n., é.n. 
magántulajdon

49. Seherezádé meséi, gobelinterv 
1938 előtt 
ceruza, akvarell, tempera, papír, 437 ×x 610
j.j.l. mon., é.n. 
magántulajdon

50. Hans Sachs üvegfestmény-terv
akvarell, karton, 1080 × 734 mm
j.n., é.n. 
magántulajdon

 mm
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51.	 Trisztán és Izolda üvegfestmény-terv
ceruza, akvarell, papír kartonra ragasztva, 
1216 × 800 mm
j.n., é.n. 
magántulajdon

Irodalmi	munkássága		

Levelezőlap. Magyar Királyi Posta. 
Levelezőlap. Nagyságos Körösfői Aladár Úrnak. 
Festőművész. Erdő u. 30. Gödöllő. Pecséten: 
Székesfehérvár 909. aug. 22. Hátoldalon: 
Fegyveres hátizsákos katona ceruzarajza.  
Felirat: Üdvözletét küldi mindnyótoknak [sic] 
a tábornok Remsey

Kéziratok  

Remsey Jenő György: Eszeveszettek 
Dráma. 1916.
autgráf kézirat 
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: TD. 2010. 1.1-2.

Remsey György: A boldogok szigete. 
Álomköltemény 8 képben egy előképpel. 
1926. szept. – 1927. május
autográf kézirat
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: TD. 2010. 2. 1.

Remsey Jenő: A hídverő. Filmjáték. 
Széchenyi István emlékének. 1947-48.
autográf kézirat
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: TD. 2010. 3. 1.

Remsey György: Az Őserdő. 
Dráma 4 felvonásban. 1925.
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„Nakonxypánban”

Szimultán  expressionista dráma 4 felvonásban 
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Gulácsy Lajos emlékének. Gépelt kézirat. 
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Kiállítási katalógusok  
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és ennek keretében Remsey Jenő festőművész 
KÉVE–tag gyűjteményes kiállítása. Nemzeti 
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Az Ernst Múzeum kiállításai. CLII: Csoportos 
kiállítás. Ámos Imre, Remsey Jenő 
festőművészek és Patai Mihály, Redő Ferenc 
grafikusok. Budapest, 1935. április hó. 

Remsey. Paris. 1957-1963. 

Remsey Jenő festőművész kiállítása.  
Ernst Múzeum 1964. július 3–26.
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Remsey. Gödöllő, Nagykőrös, Bécs, Drezda, 
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Könyvek, folyóiratok  
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Jenő, Gara Arnold és Gulácsy Lajos rajzaival. 
Budapest, é.n.

Remsey György: A Szent Turul. Drámai 
költemény. Kiadja A Magyar Nemzeti Szövetség. 
Budapest, 1920.

Remsey György: A boldogok szigete. 
Álomköltemény 8 képben. Kiadja a Spirituális 
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Szerkesztők: Bányai Kornél és Horváth Béla. 
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Névtelen [Remsey György]: A fénytorony. Versek. 
Kalántai Nyomda, Gödöllő, 1940.

La Revue Moderne Illustrée des Arts et de la Vie. 
Paris, 30. Octobre 1929.

 

52.	 Izzó nyár, 1938
olaj, vászon, 99 × 69,5 cm
j.b.l. Remsey 938
felirat a hátoldalon: Izzó nyár 
magántulajdon

Remsey Jenő György  
(1885–1980)  
festőművész, író
párizsi képei 

Gödöllői Városi Könyvtár  
és Információs Központ
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ceruza, akvarell, papír kartonra ragasztva, 
1216 × 800 mm
j.n., é.n. 
magántulajdon

Irodalmi	munkássága		
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53. Szilvaszedő, 1947
olaj, vászon, 100 × 70,5 cm
j.b.l. Remsey 947
magántulajdon

54. Café Angleterre, 1955
olaj, vászon, 100 × 71 cm
j.b.l. Remsey 955| Páris [sic]
magántulajdon

55. A vöröshajú, 1957
olaj, vászon, 97,5 × 68 cm
j.j.f. Remsey 957, Páris [sic]
magántulajdon

56. Koncert, 1957
olaj, vászon, 100 × 725 cm
j.j.f. Remsey Páris [sic] 957
magántulajdon

57. Párizsi csavargók, 1957
olaj, vászon, 100 × 70,5 cm 
j.b.l. Remsey 957 Páris [sic]
felirat a hátoldalon: KLOSÁRDOK[sic]  
magántulajdon

58. Két francia asszonyság, 1959
olaj, vászon, 100,5 × 69,5 cm
j.j.l. Remsey 957 Paris
felirat a hátoldalon: Remsey Két francia 
asszonyság Paris 959
magántulajdon

59. Chabert ezredes, 1959
olaj, karton, 80 × 60 cm
j.b.f. Remsey 959 Paris
magántulajdon

60. Munkás ebédelők
olaj, vászon, 100,5 × 70,5 cm
j.j.l. Remsey […], felirat a hátoldalon: 
Munkás ebédelők 
magántulajdon

61. Kislány a metrón, 1970
olaj, farost 
j.b.l. Remsey Páris [sic] 970, felirat a 
hátoldalon: Kislány a metrón 
magántulajdon

62. Párizs fényei I., 1970
olaj, farost, 100 × 70,5 cm
j.n., é.n. 
felirat a hátoldalon: Párizs fényei I. 
magántulajdon 

63. Kis kék kalap, 1971
olaj, farost, 100 × 70 cm
j.b.l. Páris [sic] 971 Remsey
felirat a hátoldalon: Kis kék kalap 
magántulajdon

Színes képek
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K o r a i  m ű v ek

A festő, 1905  (27.)

The Painter, 1905
Kalapos ~ Köpenyes férfi, 1905  (29.)

Man in a Hat ~ Man in a Robe, 1905

A keramikus, 1905  (28.)

The Potter, 1905



  

A Moloch, 1906  (32.) 
The Moloch, 1906

Az iga, 1905  (30.)

The Yoke, 1905

Proletárok, 1906  (31.)

Proletarians, 1905
1919 – Tanácsköztársaság, 1919  (40.)

1919 – Hungarian Soviet Republic, 1919

A Tőke, 1909  (33.) 
The Capital, 1909



A  K é v e  é s  a  g öd ö l l ő i  m ű v é s z t e l e p  

Rózsaffy Dezső arcképe, 1909  (1.)

The Portrait of Dezső Rózsaffy, 1909

Kosztümös önarckép, 1910  (3.)

Self-portrait in Costume, 1910

Önarckép  (2.)

Self-portrait

Feleségem arcképe, 1910 körül  (4.)

Portrait of My Wife, around 1910

Anyám varr, 1909  (34.)

My Mother Sewing, 1909



  

Borozók, 1912  (5.)

In a Pub, 1912

Éneklő koldusok, 1913  (7.)

Singing Beggars, 1913

Bánffyhunyadi koldus, 1912  (6.)

A Beggar of Bánffyhunyad, 1912

Erdélyi menekültek II. 1916  (37.)

Transylvanian Refugees II., 1916

Mozsár lövés előtt, 1916  (39.)

Mortar Before Shelling, 1916

Erdélyi menekültek I. 1916  (36.)

Transylvanian Refugees I., 1916

Erdélyi menekültek III. 1916  (38.)

Transylvanian Refugees III., 1916



  

Pythia, (Szegény babacsináló asszony) 1915  (11.)
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