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Köszöntő 

Kedves Olvasóink!

2013-ban emlékeztünk Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulójára, amikor is a 

gödöllői művésztelepet megalapító művész előtt a szecesszióhoz kapcsolódó programokkal 

tisztelgett az egész város.

Ebben az évben a Gödöllői Városi Múzeumban is kiállítással, katalógussal, tudományos 

konferenciával dolgoztuk fel Körösfői-Kriesch Aladár művészetét, elindítva azt a tudományos 

munkát, amely több intézmény összefogásával, és több múzeumi kolléga közös munkájával eb-

ben a művész egész életét és munkásságát áttekintő kötetben teljesedett ki.

Ezúton is szeretném megköszönni minden olyan intézménynek és kollégának a munkáját, 

akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez, külön is kiemelve Őriné Nagy Cecília művészettörté-

nészt, aki hosszú évek óta foglalkozott Körösfői-Kriesch Aladár életművének feldolgozásával és 

szélesebb körben való megismertetésével.

Szeretném továbbá megköszönni Kecskés Zoltánnak a könyv grafikusának a munkáját, aki 

Körösfői művészetének elkötelezett híveként igyekezett mindent megtenni a méltó megjelenéshez.

Minden könyv kiadása kicsit olyan, mint amikor az ember útjára enged egy gyermeket, és reméli, 

hogy az megállja a helyét a világban. Mi is mindent megtettünk, hogy „gyermekünk” erős és 

tökéletes legyen, kérjük fogadják szeretettel.

Kerényi B. Eszter

a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
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Őriné Nagy Cecília:  

Körösfői-Kriesch Aladár monográfiája  
oeuvre katalógussal, 2016 

Bevezető

Körösfői-Kriesch Aladár a 19. század második felében kialakult angol művészeti irányzat, az 

Arts and Crafts movement kisugárzásában létrejött, a művészet és mesterség egységét Eu-

rópa-szerte hirdető mozgalom jeles magyarországi képviselője. Festőművészi végzettséggel a 

képzőművészet és az iparművészet közötti határ feloldásának feladatából vállalt részt. Ipar-

művészeti munkáin elsősorban a díszítés, a dekoráció hozott újat.1 Festményei hátterében, 

képkeretein, iparművészeti tárgyain mindvégig jelen van a művészetét meghatározó ornamen-

tális díszítés, ami a későbbiekben tisztán nonfiguratív, és elsősorban a muráliákon, tisztán 

ornamentális2 alkotásokhoz vezetett.3

Mindezidáig a festőművész életét két monográfia összegezte, e mostani kötet az eddigi 

eredményekre támaszkodva továbbfejleszti azokat, egyrészt azáltal, hogy kronológiába illeszti 

az eddig feltárt anyagokat, másrészt azzal, hogy hangsúlyosan kijelöli a hiányokat. Az elfeledett 

vagy lappangó alkotások és az életművet újabb szempontokból vizsgáló tanulmányok gyűjté-

sének célja volt az is, hogy új kérdéseket generáljanak, még ha mindegyikre most még nem is 

kapunk választ.

Kriesch Aladár 1863-ban született Budapesten. Édesapja Kriesch János, természetrajz 

szakos tanár, a budapesti műegyetem oktatója, majd dékánja és rektora is volt.4 A  több gyer-

meket nevelő Kriesch család nagy gondot fordított a gyermekek iskoláztatására. Kriesch Aladár 

már középiskolás korában elsajátította a családból hozott német nyelvtudás mellett a görög és 

latin nyelv ismeretét, valamint széleskörű klasszikus műveltségre is szert tett. Budapesti és Ko-

lozsváron élő rokonai körében számos művelt, nagy tudású ember ösztönözhette a fiatalembert. 

A családban több leány rendelkezett tanítói képesítéssel. Kriesch Aladár húga, Laura is felsőfo-

kú végzettséget szerzett, ugyanott, ahol bátyja, a budapesti Mintarajziskolában.

Kriesch Aladár 19 évesen, 1883 júniusában kapott rajztanári képesítést a Mintarajziskolá-

ban Székely Bertalan tanítványként, akire atyai jóbarátként tekintett. Az iskola elvégzése utáni 

évek családi portrék készítésével, rövidebb külföldi utazásokkal teltek.5 A  kolozsvári évekről 

Murádin Jenő tanulmánya szól részletesebben e kötetben.6

1 Prékopa Ágnes: Iparművészet, ornamentika, ornamentalizáció. In: Gödöllő 2003. 87–98.; Keserü–Tumbász 2013.

2 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1918. Július 24. OSzK Kézirattár 1927./37. 200.

3 Szikra Ágnes (szerk.): Ornamentika és modernizmus. Bp., 2006. 

4 http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/index.php?page=1&sub=4&xid=190 (letöltés: 2016. május 16.).

5 Dénes 1939. 22.

6 Murádin Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár: „Engem Kolozsvárhoz annyi személyes, drága szál fűz...” 33–43.

http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/index.php?page=1&sub=4&xid=190
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Kriesch Aladár 1888 őszén a Műegyetem rajzi tanszékén helyezkedett el, majd a magyar-

országi gyakorlatnak megfelelően külföldön folytatta művészeti tanulmányait. Először, 1889-ben 

Münchenbe ment, ahol Liezen-Mayer Sándor tanítványa lett; az akkor már kissé elavultnak tűnő is-

kolát Kriesch Aladár a hideg északi időjárásra hivatkozva nagyon hamar elhagyta, és még a tanév 

tavaszán, 1890-ben, Velencébe utazott. Eugen von Blaas mesterhez iratkozott be, ahol nagy si-

kerrel szerepelt. Itt néhány könnyed zsánerképet készített mestere modorában. Együtt tanult bécsi 

barátjával, Tom von Dregerrel,7 aki jelentős szerepet töltött be későbbi, művésztelepi életében is. 

1891-ben Kriesch Aladár Rómában folytatta külföldi tanulmányait, a rokonság és az ál-

lam támogatása segítségével. Életét és művészetét meghatározó élményekre tett itt szert. 

Megismerkedett Szoldatits Ferenccel, az itt élő, nazarénus szellemben alkotó művésszel, és 

összebarátkozott Nagy Sándorral,8 akivel közösen nevezhetőek a gödöllői művésztelep megha-

tározó, alapító tagjainak, és aki később feleségül vette húgát, Kriesch Laurát. Római tartózkodás 

idején a meghatározó személyes kapcsolatok mellett nagy hatással volt rá a művészeti oktatás, 

Francisco Pradilla mester, a római környék, a tengerpart, a Szabin-hegyek festése pedig a plein 

air, de legalábbis a szabadban való festés művelőjévé tette a fiatal művészt.9 A római tanulmány-

úton készült képekből 1894-ben a Képzőművészeti Társulat tárlatán több is bemutatásra került.10 

Hazaérkezése után több jelentős személyiségről készített portrét; régi vágya volt, hogy 

bejusson Lotz Károly mesteriskolájába, ahova azután – a Képzőművészeti Társulat 1893/94-es 

évi téli kiállításán szereplő Hora és Kloska lázadása (kat. 106.) című képét látva – Lotz maga 

vette fel.11 Az 1894-95-ös évek is az arcképfestés jegyében teltek; portréin mestere, Lotz Károly 

erőteljes hatása érvényesült.

A Lotz iskola révén vett részt Kriesch Aladár a pannonhalmi falképfestési munkákban (kat. 

186., 188.), és feltehetőleg az új Országház kifestésére szóló megbízás is ennek köszönhető.

Országos ismertséget 1895-ben a millenniumra meghirdetett történelmi festészeti pályá-

zat hozott a fiatal művésznek. Torda–Aranyos vármegye megbízásából festette meg Az 1567-iki 

tordai országgyűlés című képét (kat. 154.). A  festmény azt a jelenetet ábrázolja, amikor Dávid 

Ferenc unitárius vallási reformátor kimondja a vallásszabadságot. A  kép sikerének eredmé-

nyeként az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat méltányolta munkáját: megkapta a 

Műbarátok ösztöndíját, és 1897-ben e festménye alapján készítették el a Képzőművészeti Tár-

sulat műlapját.12 Ugyanezekhez az évekhez köthető Eger városának megrendelése is, amelyre 

két festmény is született, megörökítve az egri várat az egri nők segítségével megvédő Dobó 

Istvánt (kat. 189., 190., 191.). A megrendelés körülményéről, az elkészült képek fogadtatásáról 

és későbbi sorsáról olvashatunk H. Szilasi Ágota tanulmányában.13

Az országos sikerre és az azzal járó pénzre, valamint a várható megbízásokra alapozva 

Kriesch Aladár 1895-ben feleségül vehette menyasszonyát, a tanítónői végzettségű Ujvárossy 

Ilkát, akivel a következő év őszén külföldi tanulmányútra indult. Kriesch Aladár és gödöllői 

művésztársai életében rendkívül fontos szerepet játszott a feleség és család. A  gödöllői ott-

7 Dénes 1939. 24.

8 Dénes 1939. 28.

9 Dénes 1939. 30.

10 Dénes 1939. 29.

11 Dénes 1939. 38.

12 Dénes 1939. 45.

13 H. Szilasi Ágota: Két festmény egy témára – Eger hősies védelme Dobó István által, 44–61.

honokat a gyermekek szabad játéka, a nekik készített játékok, könyvek, a nekik írt mesék, a 

velük való játékkészítés, meseírás, bábelőadás, színjátszás határozta meg.14 Ujvárossy Ilka a 

Kriesch család nagyszámú unokatestvéri köréből került ki, akivel Kriesch Aladár Kolozsváron 

együtt töltötte a nyarakat. Felesége társa volt a művésznek életfelfogásában is; családjukban 

öt gyermeket neveltek fel.15

Kriesch Aladár egész életét meghatározta gyakori, pontosan nem azonosítható gerinc és 

tüdő panasza. A  feleségével közösen megtett nyugat európai tanulmányutat is befolyásolta a 

fiatal művész betegsége. Párizsban több heti szobafogságra kényszerült, ekkor festette meg 

feleségéről egyik legszebb képét, amit Zöldruhás nő címen (kat. 168.) ismerünk.16 Itt érdemes 

megjegyezni, hogy a legjobb portréit feleségéről és gyermekeiről készítette a művész.17 Ugyan-

ennek az időszaknak gyönyörű darabja feleségéről készült képe, a Pirosruhás nő (kat. 169.), 

amelyen az asszony első gyermeküket várja. Párizsban Kriesch Aladár beiratkozott a magyar fia-

tal művészek által ismert és látogatott Julian Akadémiára, ahova legyengült fizikai állapota miatt 

mégsem tudott eljárni, újra találkozott azonban Nagy Sándorral és rajta keresztül szert tett egy 

művészekből álló baráti körre. Ennek tagjai, Percival Tudor-Hart, Belmonte Leo, Carl Wilhelmson18 

új művészeti irányzatokra hívták fel Kriesch Aladár figyelmét. Így Tudor-Hart az angliai művészeti 

mozgalmakra, amelyek elsősorban a gyáripar személytelen tömegtermékei ellenében a kézműipar 

és a középkori művészet példájának jelentőségét hangoztatták – ezeknek az eszméknek később 

Nagy Sándorral együtt elkötelezettjei lettek.19 Párizsban a Salon kiállításain, műtermekben ismer-

kedhettek meg a fiatal művészek alkotásaival. Azt is feltételezhetjük, hogy Kriesch Aladár a Párizs 

középületeit díszítő falképeket, így Puvis de Chavannes monumentális műveit láthatta.20

1898-ban festi meg családi élete meghitt, kedves pillanatát a Boldogság című képén (kat. 

193.), lebegő fény és levegő által körülvett szobabelsőben, a korban szokásos zsáner stílus-

ban. Ennél a képnél írta le Dénes Jenő festőművész és restaurátor, a Képzőművészeti Főiskola 

tanára, aki Körösfői-Kriesch Aladár tanítványa volt, azt a Kriesch által kikísérletezett, Dénes 

Jenő által technikátlan-technikának21 nevezett festészeti módszert, amit nem vélt tartósnak és 

megfelelőnek, annak ellenére, hogy a képen látható fény és levegő megjelenítése csodálatosan 

sikerült. A  festési technika kérdését vizsgálta meg Bóna István restaurátorművész, aki még 

Dénes Jenőtől is tanulhatott az egyetemen, és a legújabb kutatások alapján megnyugtató vá-

laszt adott tanulmányában arra a kérdésre, restaurálható-e Kriesch Aladár technikája.22

1898-ban kérték fel Kriesch Aladárt, hogy vegyen részt az akkor készülő Országház belső 

díszítésében. Ma is látható Budapesten, az Országház Vadásztermében a művész két 1902-

ben elkészült óriási freskója (kat. 234., 235.), a Balatoni halászat a XV. században (kat. 208.) 

és a Bölényvadászat című (kat. 207.), amelynek nagyméretű kartonja az utóbbi években került 

14 Szabó Krisztina Anna:„Az egész élet szigetet” életmód és mentalitás a gödöllői művésztelepen. In: Gödöllő 2003. 41–50.

15 A hét gyermekük közül az első, Iván (1897) kisgyermek korában, difteritiszben meghalt, Kinga (1913) nevű kislányuk párhetes  
korában halt meg.

16 Dénes 1939. 47.

17 Szegedy-Maszák Zsuzsanna: Körösfői-Kriesch Aladár portréfestészete, 61–66. 

18 Dénes 1939. 48.

19 Ekkor ismerkedtek meg John Ruskin és William Morris művészeti eszméivel, amelyek meghatározólag hatottak életükre és  
munkásságukra.

20 Dénes 1939. 48. (A nyugat-európai körúton leginkább Velázquez művészete hatott Kriesch Aladárra.)

21 Dénes 1939. 52.

22 Bóna István: A technikátlan technika. Körösfői-Kriesch festészeti kísérletei restaurátor szemmel, 80–87. 
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közönség elé a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. A freskókészítés körülményeiről és a 

kartonok sorsáról írt tanulmányt kötetünkbe Földi Eszter, a grafikai gyűjtemény vezetője.23

Az országházi falképek tanúskodnak Kriesch Aladár monumentális művészethez való ér-

zékéről. Munkáját a szakma elismerően fogadta, Lotz Károly és Székely Bertalan is gratulált az 

eredményeihez.24 A Lyka Károly által szerkesztett Művészet című folyóiratban megjelent cikk25 

Kriesch Aladár mellé állt az őt szakértelem hiányában elmarasztaló, humoros vagy annak vélt, a 

napi sajtóban is megjelent írások ellenében.26

Az országházbeli művek bebizonyították a fiatal művész tehetségét, a kor építészetében 

újra jelentős szerepet betöltő murális technikák alkalmazásában. Így bízhatta meg egy gyászoló 

anya, Vigyázó Sándorné, fiatalon elhunyt fia, Vigyázó Sándor síremlékének freskódíszítésével 

(kat. 237–240.). A freskó festési technikájának megfelelően mellőzött apró részletek hiánya és a 

mű dekorativitása a megrendelő tetszését nem nyerte el. Ekkor, 1903-ban szintén Lyka Károly27 

írt Kriesch művészete és általában a művészet megvédése érdekében annak kapcsán, hogy a 

tulajdonos nemtetszését kifejezve megsemmisítette a művész két freskóját, és csak egyet ha-

gyott meg eredetiben.28

A Vigyázó-mauzóleum freskóin már találkozhattunk a fiatal apa személyes gyászának 

megjelenítésével, amit aztán a legismertebb, a gödöllői művésztelep szellemiségét leginkább ki-

fejező festményén, az Ego sum via, veritas et vita29 című képen (kat. 259.) jelenít meg. Kisfia, Iván 

kisgyermekként meghalt difteritiszben. Gyermekük halálába sem Kriesch Aladár, sem a felesége 

nem tudott belenyugodni. A  művész fájdalmas gyászát láthatjuk a képen, feleségével együtt 

térdelnek halott gyermekük előtt, akit egy sötétruhás nő tart, míg a szülőket figyelmeztető an-

gyal a mögöttük álló élő Jézusra mutat, akinek karján élő gyermekük jelenik meg. A kép a festő 

gyászát, gyermekétől való búcsúzását, és a cím, a bibliai idézet szövegének értelmezése alapján 

a megígért mennyei hazát idézi meg. A  kép hátterében valós alakokkal: művészbarátokkal, a 

mindannyiuk által szeretett erdélyi, diódi környezettel találkozhatunk. A  festmény szerepelt az 

1903/1904-es téli tárlaton, ahol meg is vásárolta az állam, dekoratív kerete miatt az Iparművésze-

ti Múzeum részére.30 Főként e kép értelmezéséről szól a kötetben Farkas Zsuzsa tanulmánya.31

A művész a képet 1903-ban festette, amikor már Gödöllőn élt családjával. Ekkorra már 

megszületett kislánya: Margit, 1898-ban, és kisfia: Aladár, 1901-ben. Dénes Jenő szerint 

Kriesch Aladár 1902 júniusában költözött Gödöllőre,32 de a helyi földhivatal adatai szerint már 

1901. szeptember 1-jén megvásárolta azt a házat,33 ahol azután családjával élt, és ahol a mai 

napig is leszármazottai élnek.

23 Földi Eszter: Körösfői-Kriesch Aladár freskókartonjai a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai gyűjteményében, 73–79.

24 Dénes 1939. 59.

25 Dömötör István: Az új magyar Országháza falfestményei. Művészet, 1902. I. évf. 3. sz. 153–163. 

26 Dénes 1939. 60.

27 Lyka Károly: Képrombolás. Művészet, 1903. 310–314.

28 A Vigyázó kripta a Rákoskeresztúri temetőben volt. 1965-ben az épületet életveszélyes állapota miatt lebontották. Hódos Máriának, 
az Erdős Renée Ház művészettörténészének szíves szóbeli közlését ezúton is köszönöm.

29 János 14.6.: Én vagyok az út, az igazság és az élet.

30 Dénes 1939. 63.

31 Farkas Zsuzsa: A halál ábrázolása Körösfői-Kriesch Aladár művészetében, 108–119.

32 Dénes 1939. 73.

33 Tulajdoni lap másolat Kriesch Aladár gödöllői házvásárlásáról. GVM A.2003.1.1.

Kriesch letelepedése után korábbi tervei szerint formálódott Gödöllőn egy művészte-

lep-féle, hiszen barátai, művésztársai gyakran vendégeskedtek gödöllői otthonában.34 Régóta 

szeretett volna már létrehozni egy művésztelepet, ennek elődjeként tekinthetünk az 1890-es 

években nyaranként Diódon szerveződött együttes festészeti gyakorlatokra. Toroczkai Wigand 

Edével közösen már korábban is tervezték egy iparművészeti műhely létrehozását, amely az 

1904-ben elindult szövőműhellyel és szövőiskolával valósult meg.35 Erre az időszakra tényle-

gesen kialakult egy művészkör Gödöllőn. 1907-re megépültek a Medgyaszay István tervezte 

műteremházak Belmonte Leo és Nagy Sándor családja részére. Amikor a szövőműhely az Or-

szágos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola tanműhelyévé vált, több fiatal művésznövendék 

érkezett ide és maradt a gödöllőiek szellemiségének önkéntes fogságában. Ennek a szellemi-

ségnek legfőbb apostola volt az ekkor már Körösfői-Kriesch Aladár nevet viselő művész. 

Kriesch Aladár 1907-ben vette fel a Körösfői előnevet a kalotaszegi Körösfő falu tisztele-

tére. 1907-ben jelent meg Malonyay Dezső: A magyar nép művészete című könyvsorozatának 

első kötete, amelyben néprajzi gyűjtéseikkel nagy szerepet játszottak a gödöllői művésztelep 

tagjai.36 Az ötkötetes mű első két kötetében címlapon és belső színes képeken, illetve feke-

te-fehér rajzokon találkozunk nagy számban Kriesch Aladár műveivel. A néprajzi gyűjtések, a 

népművészeti tárgyak szépsége, egyedisége, funkcionalitása, anyagszerűsége lenyűgözte az 

iparművészeti tervezéssel is foglakozó művészt. Ihlető forrásként tekintett a nép mindennapi 

tárgyaira az iparművészeti tervezéseinél. Néprajzi gyűjtéseiben felfedezhetjük az egész történel-

mi Magyarország népeinek viseleteit és tárgyait.37

Kriesch Aladár művészi tevékenysége a huszadik század fordulóján és annak első évei-

ben rendkívül sokrétű volt. Radisics Jenő hívására részt vett az 1900-ban megrendezett párizsi 

világkiállításon, mint kiállító, és részt vett a nagy sikerű kiállítás szervezésében is. A  Gödöllőn 

körülötte kialakult művésztelep tagjainak ház-, lakásvásárlási és lakbérfizetési gondjaiból is részt 

vállalt, de feladata volt a gödöllői szőnyegszövő műhely és szövőiskola vezetőjeként annak álla-

mi finanszírozásáról gondoskodni és többek közt a munkához szükséges gyapjút kiválasztani. 

Ezekre az évekre esett a Malonyay-féle népművészeti gyűjtőmunka, mindemellett találkozunk 

nevével a jelentősebb magyarországi és a magyar művészetet bemutató külföldi kiállításokon is.38

Kriesch Aladár már egészen fiatalon, 1886-ban belépett az Országos Magyar Képzőmű-

vészeti Társulatba, majd 1894-ben a megalakuló Nemzeti Szalon alapítói között találjuk, és 

1899-től az Iparművészeti Társulat tagjaként is tevékenykedett. Természetesen így lehetősége 

volt a felsorolt művészeti csoportosulások által szervezett kiállításokon is részt venni. Ars poeti-

cájával, amit a Céhbeliek első könyvében, 1914-ben ír le, egyeztethető az a sokféle megjelenés, 

sokféle művészeti csoportosulási tagság, ami életét és kiállítási szokásait jellemzi: „Minden mű-

vészeti irány helyes és jó mindaddig, amíg igazán belső, szent meggyőződésből fakad.” 39 

34 Gödöllő mint művésztelep. Gödöllői Hírlap, 1903.1. május 10. 1–2.

35 A szövőműhely témájával bővebben a Gödöllő 2007.; Gödöllő 2009.; A mester iparművészeti törekvéseiről lásd Somogyi Zsolt: 
Körösfői-Kriesch Aladár és a Magyar Iparművészet című tanulmányát, 88–107.

36 A legtöbb rajzot Juhász Árpád nevéhez köthetjük.

37 Bővebben: Népművészet 2004. 

38 Az életrajzi adatokat és a művész kiállításainak jegyzékét Pallag Márta állította össze. (175. és 180. oldal)

39 Körösfői-Kriesch Aladár: Miért álltunk össze mi céhbeliek? Húsvét, a Céhbeliek első könyve. Bp., 1914. 23.
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Kriesch Aladárt 1902-ben a torinói világkiállításon ezüstéremmel díjazzák. 1903 tava-

szán több jeles magyar festőművésszel együtt képviseli a magyar művészetet Bécsben,40 majd 

ősszel Lipcsében is jelen van a „magyar festészet legjobb alkotásait”, „modern művészetünk 

legjobbjait” bemutató tárlaton.41

1904-ben ő is képviseli a magyar művészetet a St. Louis-i világkiállításon. A magyar pavi-

lon kapuja felett helyezték el a Templomba menő kalotaszegi nép című pannóját, amit a milánói 

kiállításon is bemutattak.

A gödöllőiek első közös bemutatkozása a nagy sikert hozó iparművészeti tárlat, amelyet a 

Műbarátok köre rendezett 1905 tavaszán (kat. 331–339.).42 Négy szobát rendeztek be, Wigand 

Ede egy hálószobát és a szalont, Kriesch Aladár a férfi dolgozószobát, Undi Mariska a női 

dolgozószobát. A lakás díszítő tárgyai Nagy Sándor és felesége, valamint Belmonte Leo, Undi 

Carla és Vaszary János munkáját dicsérik. A kiállításon a Gödöllőről jött művészek bemutatták 

az élet minden területén megvalósítható, az élet minden területét jobbítani, szebbé tenni tudó 

művészetüket.43 Ugyanezen a tavaszon méltatják Kriesch Aladár plein air-műveit, amelyeket a 

Tavaszi tárlaton mutatott be.44

Az 1906-os esztendő legnagyobb művészeti eseménye a milánói világkiállítás volt. Itt is 

óriási sikert értek el a magyar résztvevők. Kriesch Aladár elsősorban a szövőiskola munkáival 

szerepelt.45

Ebben évben kapta a Kerepesi úti temető árkádos sírboltjának mozaikdíszítési megbí-

zását (kat. 430., 498.), és ebben az évben alakítják át az Erzsébet téri kávéházi kioszkot a 

magyar művészet új, a Műcsarnok mellett a modern művészet bemutatását segítő épületté, 

amely Nemzeti Szalon néven tölti be majd a feladatát. A homlokzati üvegablak díszítését Nagy 

Sándorral közösen készítette el Körösfői-Kriesch Aladár (kat. 437.). 1907-ben adják át a Nemzeti 

Szalont és ugyanebben az évben alkotja meg Körösfői-Kriesch Aladár a Zeneakadémia freskóit 

is, amelyek a földszinti előcsarnokot díszítik a hangversenyterem bejáratának két oldalán és az 

emeleti előtérben, a középerkélyre vezető két bejárat közti falon (kat. 438–443.). A Zeneakadé-

mia díszítésében a művésztelep egy másik tagja, gróf Zichy István is részt vett.

A Nemzeti Szalon megnyitása a műcsarnoki tárlatokhoz hasonlóan megosztotta a 

művészvilágot. A  Nemzeti Szalon a fiatal és modern művészek alkotásainak volt hivatott be-

mutatkozási lehetőséget adni, a márciusban megnyílt kiállításról mégis többen kimaradtak, így 

40 Magyar művészek kiállítása Bécsben. Magyar Nemzet, 1903. április 8.; Pesti Napló, 8. In: Tímár Árpád (szerk.): „Az utak elváltak”  
A magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja. Szöveggyűjtemény I. 1901–1908. Janus Pannonius 
Múzeum – MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. Pécs, Bp., 2009. (Gyűjtötte, válogatta, szerkesztette és a névmutatót készítette: 
Tímár Árpád.) 39. Továbbiakban: Tímár I.

41 Magyar képzőművészeti kiállítás Lipcsében. Hazánk 1903. szept.19. ld.: Tímár I. 53–54. 

42 A Műbarátok által rendezett Interieur kiállítás 1905. április 3. és május 5. között volt. Oeuvre katalógusunkban az 1904-es évnél talál-
juk meg a rá való utalást, ugyanis (az erről) a kiállításról megjelent katalógus a kiállítást 1904-re teszi. Dalmady Sándor: A Műbarátok 
köre huszonöt éves története, 1890–1914 (Bp., 1915.) című munkájában leírja, hogy 1904 decemberében is volt egy rövid ideig tartó 
kiállítás, amiről kevés sajtóanyag van, majd az 1905 tavaszán megrendezett kiállításról írnak többet. A kiállításhoz készült katalógu-
son elképzelhetően hibás évszám szerepel, amelyre már Keserü Katalin is utal Toroczkai Wigand Edéről készült monográfiájában. 
(Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. Holnap Kiadó, Bp., 2007. Sorozatszerk: Gerle János. 5.) A katalógust a magyarországi 
könyvárakban az 1904-es évnél találhatjuk meg.

43 Modern kiállítás. Alkotmány, 1905. március 12–8., ld.: Tímár I. 92.; Márkus László: Egy modern lakás. A Hét, 1905. márc. 26., ld.: 
Tímár I. 93.; Interieur-kiállítás. Független Magyarország, 1905. ápr. 1., ld.: Tímár I. 94.; Interieur-kiállítás. Magyar Hírlap, 1905. április 
4., ld.:Tímár I. 96.

44 Márkus László: Tavaszi tárlat. A Hét, 1905. ápr.23., ld.: Tímár I. 99–100. 

45 Györgyi Kálmán: Az iparművészet a milánói kiállításon. MI 1906. 163–219. A milánói magyar iparművészeti csoportnak újjászületése. 
MI 1906. 282.; Hírek. Gödöllő és Vidéke, 1906. szeptember 20. 2–3.

Körösfői- Kriesch Aladár is.46 A Nemzeti Szalon első kiállításának szervezőitől, akik sokak által 

sérelmezett módon válogatták a műveket, a Nemzeti Szalon művészeti egyesület rendes tavaszi 

közgyűlésén megvonták a bizalmat. Ekkor a konzervatív és modern törekvések között kiélező-

dött ellentétek nyomán Lázár Béla javaslatára alakult meg a MIÉNK.47 1907. május 28-án Szinyei 

Merse Pál, Rippl-Rónai József és Ferenczy Károly körlevelet küldött ki azoknak a művészek-

nek, akik szerintük velük együtt képviselhetnék a modern magyar művészetet. A  körlevélben 

ott találjuk a művészek között felsorolva Körösfői-Kriesch Aladár nevét is.48 1907 őszén a Pes-

ti Hírlap október 26-i számában olvashatjuk, hogy a három fent említett művész vezetésével 

1907. október 25-én új egyesületet alakítottak Magyar Szecesszió néven, amelynek tagjai közt 

nem találkozunk Körösfői-Kriesch Aladár nevével.49 A Magyar Szecesszió a Magyar Naturalisták 

és Impresszionisták Köre néven, majd később Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre,  

MIÉNK néven állított ki. A kör továbbra is jelen volt a Nemzeti Szalonban, de az egyes tagok 

csak engedéllyel állíthattak ki egyénileg.50

Érdekes kérdés Körösfői-Kriesch Aladár hovatartozása a modern és a konzervatív köröket 

tekintve. Lyka Károly 1908 januárjában így ír a Magyar Naturalisták és Impresszionisták Köréről: 

„Kizártnak látjuk tehát e közösségből azokat a festőket, akik stilizált művekben adnak kifejezést 

festői érzésüknek, mint például Körösfői, Székely Bertalan, Nagy Sándor, vagy akik tizenhárom 

próbás egyéni hitvallásuk révén különben sem szoríthatók semmi népiesebb iránykeretébe, mint 

például Mednyánszky.” 51 1909-ben bővítik a MIÉNK tagságát, ekkor már találkozunk Körös-

fői-Kriesch nevével a 31 új tag között.52 

1908-ban újabb művészegyesületek kiállításain láthatják Körösfői-Kriesch és a vezeté-

se alatt álló művésztelep, valamint a szövőműhely munkáit. Először vendégként szerepeltek, 

később tagként mutatkoznak be a „Műhely” művészek és iparművészek egyesülete kiállítása-

in,53 amelynek elnökeként a Magyar Iparművészet folyóirat Rippl-Rónai Józsefet nevezi meg.54 

Körösfői-Kriesch tagja lesz két újonnan alakuló művészeti csoportosulásnak, az egyik a Magyar 

Grafikusok Egyesülete, a másik a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesülete.55 Ez természe-

tesen további kiállítási lehetőségeket jelent. 

46 Rózsa Miklós: A Nemzeti Szalon új palotája. Pesti Napló, 1907. március 9., ld.: Tímár I. 182.; Kemény Simon: A magyar művészet új 
palotája. A Nap, 1907. márc. 9. ld.: Tímár I.183.; Kézdi-Kovács László: A Nemzeti Szalon új otthonában. Pesti Hírlap, 1907. márc. 9. 
ld.: Tímár I.184–86.

47 Plesznivy Edit: „Aranykor”. Vaszary János művészete 1896–1910 között. In: Veszprémi Nóra (szerk.): Vaszary János (1867–1939) 
gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria. Bp., 2007. 50. és 54. old. 127. jegyzet.

48 MNG Adattár 8198/1955. In: Parádi Judit: Szintézis és megújulás a MIÉNK keretében. In: Passuth Krisztina – Szücs György – 
Gosztonyi Ferenc (szerk.): Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914., Bp. 2006. 123–128. 124. oldalon 14. jegyzet.

49 Magyar Szecesszió. Pesti Hírlap, 1907. okt. 26. ld.: Tímár I. 290–291. 

50 Magyar Szecesszió. Egyetértés, 1907. okt. 27. ld.: Tímár I. 291. 

51 Lyka Károly: Magyar Naturalisták és Impresszionisták. Uj idők, 1908. jan. 19. XIV. ld.: Tímár I. 351–353. Az idézet a 352. oldalon.

52 Rózsa Miklós: A Tavaszi Kiállítás. A Hét, 1909. ápr. 11. XXI. évf. 15. sz. 255–256. In: Tímár Árpád (szerk.):„Az utak elváltak” A magyar 
képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja. Szöveggyűjtemény II. 1909–1910. Janus Pannonius Múzeum MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet. Pécs, Bp., 2009. (Gyűjtötte, válogatta, szerkesztette és a névmutatót készítette: Tímár Árpád.) 53. 
Továbbiakban: Tímár II.

53 A „Műhely” kiállítása. Egyetértés, 1908. febr. 15., ld.: Tímár I. 369.; Gerő Ödön: A „Műhely” kiállítása. Pesti Napló,1908. dec.13., ld.: 
Tímár I. 482–483.; A „Műhely” kiállítása. Az Ujság, 1908. dec. 13., ld.: Tímár I. 483–484.; Bálint Aladár: A Műhely. Népszava, 1908. 
dec.15., ld.: Tímár I.485.; Bálint Aladár: A  „Műhely” lakásművészeti kiállítása. Népszava, 1908. márc. 4., ld.: Tímár I. 387.; Kézdi- 
Kovács László: A „Műhely” kiállítása. Pesti Hírlap, 1908. márc. 4., ld.: Tímár I. 387–388.; Gerő Ödön: A „Műhely” kiállítása. Pesti 
Napló, 1908. márc. 4., ld.: Tímár I.388.; Nyitrai József: A „Műhely” kiállítása. Az Újság, 1908. márc.4., ld.: Tímár I. 389–390. 

54 A Műhely kiállítása az Urániában. MI 1908. 341–342., ld.: Tímár I. 476–477.

55 Két alakuló művészegyesület. Pesti Hírlap, 1908. nov. 21., ld.: Tímár I. 475.
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Kiállításokban bővelkedik az 1908-as esztendő. Körösfői-Kriesch az év elején mutatkozik 

be Londonban a magyar művészet jeles képviselőivel együtt.56 Bécsben az építészeti kiállítá-

son kárpitjaival van jelen.57 A  magyarországi Műhely és egyéb társulati-egyesületi kiállítások 

mellett a magyar művészekkel bemutatkozik Nagyváradon58 is, ahol a gödöllői mesterek külön 

termet kapnak.

1908-ban már tervezi Körösfői-Kriesch a Velencei Állandó Műcsarnok mozaikjait (kat. 

468–474.), az 1909-ben átadott épület tematikájának meghatározása, tervezése azonban már 

1906 végén elkezdődött.59

Ugyanebben az évben, novemberben olvashatunk egy cikket Nádas Sándor tollából,60 

aki leírja, hogy éppen a velencei kiállítás körüli vélt vagy valós szabálytalanságok robbantot-

ták ki azt a botrányt, amely Koronghi Lippich Elek további munkáját meghatározta. A cikkben 

„A klikk-rendszernek, a barátság állampénzen való honorálásának, az állam és a művészet di-

rekt megkárosításnak épületes példái”-ként61 sorolja fel a miniszteri tanácsos „bűnlajstromát”. 

A  felsorolásban természetesen érintett Körösfői-Kriesch Aladár is, aki ennek a (szinte kivéte-

les) jelenségnek élvezője volt. Koronghi Lippich Elek „Törekvéseiben találkozott a gödöllőiekkel, 

akik közül elsősorban a telep két vezetője Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor – elveik 

hasonlósága okán – Lippich személyes barátai lettek. A Lippich-féle hivatalos művészetpolitika 

tételeinek kidolgozásában tevőlegesen is segítettek. Művészeti tevékenységükben pedig alátá-

masztották a népművészetre alapuló, abból merítő, népies szecessziót hivatalos szintre emelő 

elmélet létjogosultságát” – írja Jurecskó László a gödöllői művésztelep alakulásának 100. évfor-

dulójára megjelent kötetben.62

1909 áprilisában vette fel a MIÉNK tagjai közé Körösfői-Kriesch Aladárt. Még ugyanezen a 

tavaszon a Nemzeti Szalon közgyűlésén Szinyei Merse Pállal, Vaszary Jánossal és Iványi Grünwald 

Bélával együtt őt is „kibuktatták” a Szalonból.63 Az elutasítás után a MIÉNK művészeti egyesülete 

elhatározta, hogy új kiállítási palotát építtetnek, ahol elsősorban saját anyagukat mutatnák be, de 

lehetőséget biztosítanának a fiataloknak és sok egyéb, független és hivatalosan be nem fogadott 

művészi törekvésnek is. Mindemellett nem maradnának el a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállí-

56 Hungarian Art at the Earl’s Court Exhibition, The Studio 1908. XLIV. (188–196), Radisics Jenő: A londoni magyar kiállítás. MI 1908. 
206–217.

57 Tátray Lajos: A wieni nemzetközi építészeti kiállítás. MI 1908. 148–161. 

58 Tavaszi tárlat a megyeházán, A „Magyar Művészet” kiállítása. Szabadság (Nagyvárad) 1908. ápr. 1., ld.: Tímár I. 410.; A nagyváradi 
tárlat. Nagyvárad, 1908. ápr. 2., ld.: Tímár I. 412. 

 Dutka Ákos: A Magyar Művészet tárlata. Nagyvárad, 1908. ápr.4., ld.: Tímár I. 415–416.
 „A második érdekes fülkéje a tárlatnak a tolsztojánus filozóf festők, a szín- és vonal-poéták csoportja. Ezek a misztikus álmodozók 

egész idegenek a többi fiataloktól. Ezek más utakon keresik az új harmóniákat, tompa színeikkel, mély tónusaikkal egész külön mű-
vészetet formálnak. Ez a gödöllői művésztelep gárdája. Kriesch Aladár, Nagy Sándor, gróf Zichy István ezek között a figyelemreméltó 
erők. Mellettük szépen érvényesül Gulácsy Lajos tömjénes, misztikus naivsága.” Az idézet a 415. oldalon; Némethy Gyula: A Magyar 
Művészet kiállítása Nagyváradon. Képtárlat a megyeházán., ld.: Tímár I. 422–423. 

 Liptai Károly: Séta a nagyváradi műtárlaton. Liptai Károly. Nagyvárad, 1908. ápr.9. ld.: Tímár I. 426–428. „Az oldalfalakon külön mű-
vészcsoportok és iskolák szerint vannak akasztva a képek. Gyönyörű a gödöllői művésztelep kollekciója, a dekoratív érzésű Kriesch 
Aladár (Körösfői), a filozóf–mélységű Nagy Sándor s a főleg freskófestéséről ismert Zichy István, a kissé különös és bizarr kolónia 
tökéletesen hű képét adják.” Az idézet a 427. oldalon.

59 Sümegi György: Magyarország Állandó Műcsarnoka Velencében és a gödöllői művészek. Gödöllő 2003. 77–86.

60 Nádas Sándor: K. Lippich Elek és a klikkje. Pesti Futár, 1908. nov. 10. I. évf. 29. sz. 7–9. ld.: Tímár I., 466–467.

61 uo. 467.

62 Jurecskó László: A  népies szecesszió elméletének kialakulása. Gödöllő 2003. 59–61. Bővebben: Jurecskó László: K. Lippich 
Elek – a hivatalos művészetpolitika irányítója és a gödöllőiek. In: Ikvai Nándor (szerk.): Gödöllőiek, Szentendreiek. Művészettörténeti 
tanulmányok. Studia Comitatensia 10. Szentendre, 1982. 10.

63 Iparosok és művészek. Független Magyarország, 1909. máj. 18., ld.: Tímár II. 71–72.

tásairól sem.64 Lengyel Géza a Nyugatban már 1909. június 1-jén Művészháznak nevezi a tervezett 

új kiállítási palotát.65 1910 szeptemberében nyílik az első zsűrimentes kiállítás a Művészház Váci 

utcai épületében, ahol Körösfői-Kriesch Aladár Hóolvadás a Tátrában és a Mezőkövesdi körmenet 

című műveit említi a sajtó.66 Természetesen nem mindenkinek tetszett a gödöllőiek művészházbeli 

szereplése, noha az lehetőséget kívánt adni mindennemű művészetnek: „Két rég ismert festő is 

bevonult ezúttal először a Művészházba: Kriesch Aladár és Nagy Sándor. Mit keresnek ők a fiata-

lok között? És mit keresnek ők egyáltalán ott, ahol mi képeket és művészetet akarnánk találni, nem 

pedig transzcendentális megálmodásokat, spiritiszta víziókat, indokolatlan sápadt rajzokat. Kár volt 

őket beengedni Gödöllőről, melynek egészséges levegője sem tudta mással megtermékenyíteni 

beteges fantáziájukat” – írja Cserna Andor a zsűrimentes kiállításról.67 A gödöllőiek művészetfilo-

zófiájáról, miszticizmusáról a kötetben Gellér Katalin tanulmányában olvashatunk.68 

1913 januárjában nyílik meg a Művészház új palotája, amelynek Rózsa Miklós, a Művész-

ház vezéralakja egy palotafelavató kalauzt69 is szentel. A Váci utcából, a Rózsa és Szegfű utca 

sarkára költözött Művészház épületdíszítésénél is találkozunk Körösfői-Kriesch nevével, a pa-

lota lépcsőházát díszítő egyik pannó alkotójaként (kat. 708.). Kötetünk oeuvre katalógusának 

gyűjtőmunkája alkalmával rátaláltunk ennek a festménynek – amit gyakran freskóként említenek –  

a vázlatára (kat. 717.). A palota faldíszítésénél találkozunk egy másik gödöllői művész, gróf Zichy 

István nevével is, aki a Művészház alakulása óta tagja az egyesület igazgatóságának.70 

Körösfői-Kriesch Aladár szerepelt a Művészház Bibliai kiállításán,71 majd a Magyar Grafi-

kusok Egyesületének tagjaként 1910 és 1914 között minden évben kiállított a csoporttal.72 

1913 őszén az egyesület iparművészeti kiállítást rendez, ahol a gödöllői szőnyegszövő műhely 

kárpitjai73 mellett Mihály Rezső kerámiaszobra és Juhász Árpád falemez gyermekjátékai is be-

mutatásra kerültek a Művészházban.74

A Művészház Művészeti Egyesület 1911-ben 20 linóleummetszetű lapot tartalmazó map-

pát adott ki Rózsa Miklós szerkesztésében tagilletményként. Rózsa Miklós válogatása alapján 

a gyűjtemény a magyar modern művészeket mutatta be, akik között helyet kapott Körösfői- 

Kriesch Aladár és Zichy István is.75

64 Művészek háborúja. Politikai Szemle, 1909. máj. 23.; ld.: Tímár II. 86–86.; Lengyel Géza: A  Nemzeti Szalon viszálya. Huszadik  
Század, 1909. jún. X.évf. 6. sz. 566–569., ld.: Tímár II. 97–99.

65 Lengyel Géza: Művészház. Nyugat, 1909. jún. 1. II. évf. 10–11.597–598., ld.: Tímár II. 100–101.

66 Lengyel Géza: Zsűri nélkül. Pesti Napló, 1910. szept. 11., ld.: Tímár II. 434–435.

67 Cserna Andor: Színház, művészet. Kelet Népe, 1911, aug–szept. III. évf. 7–8. sz 456. In: Tímár Árpád (szerk.):„Az utak elváltak”  
A magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja. Szöveggyűjtemény III. 1911–1912. Janus Pannonius 
Múzeum MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. Pécs, Bp., 2009. (Gyűjtötte, válogatta, szerkesztette és a névmutatót készítette: 
Tímár Árpád.) 228.

68 Gellér Katalin: Misztikus tanok hatása Körösfői-Kriesch Aladár művészetében

69 Rózsa Miklós (szerk.): Kalauz a Művészház palotafelavató kiállítására. Bp., 1913.

70 Zwickl András: „A modern művészet háza” In: Szücs György (szerk.): A Művészház 1909–1914. Bp., 2009. 15. 

71 Zwickl András: A  Bibliai kiállítás, A  zsűrimentes tárlatok és az ellenszalon. In: Szücs György (szerk.): A  Művészház 1909–1914.  
Bp. 2009. 41.

72 Földi Eszter: A Magyar Grafikusok Egyesülete. In: Szücs György (szerk.): A Művészház 1909–1914. Bp., 2009. 42. 

73 Zwickl András: A Palotafelavató és az Iparművészeti kiállítás. In: Szücs György (szerk.): A Művészház 1909–1914. Bp., 2009. 135. 

74 Kovács Orsolya: Mihály Rezső (1889–1972), Zsolnay gyár. In: Szücs György (szerk.): A Művészház 1909–1914. Bp., 2009. 153.  
és Sáfrány Zsuzsa: Juhász Árpád. In: Szücs György (szerk.): A Művészház 1909–1914. Bp., 2009. 161–163. 

75 Földi Eszter: Rózsa Miklós Modern Magyar Képtára. In: Szücs György (szerk.): A Művészház 1909–1914. Bp., 2009. 220–227. 
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Az 1909. év a gödöllői művésztelep életében nagyon fontos, ekkor volt az egyetlen kö-

zös kiállításuk, amelyen „gödöllőiek” néven mutatkozhattak be. A kiállítást katalógus is kísérte, 

amely máig fontos dokumentum a kiállított tárgyak azonosítása szempontjából, a művészettör-

téneti hagyomány pedig az ott kiállító művészeket sorolja egyértelműen a gödöllői művésztelep 

tagjai sorába.76

1909-ben a Nemzeti Szalonban rendezett nagy csoportos kiállítás alkalmával vesz igazán 

tudomást Gödöllő a településen élő, kicsit különc művészekről. A  Gödöllői Hírlapban jelenik 

meg egy cikk, 1909. október 31-én A gödöllői művésztelep címmel. A gödöllői helyi lap leírja, 

hogy a kiállítást a kultuszminiszter képviseletében Molnár Viktor államtitkár nyitotta meg, aki 

Koronghi Lippich Elek miniszteri tanácsos, a művészeti ügyosztály vezetője kíséretében érkezett. 

A Szalon előcsarnokában a szalon igazgatósága fogadta őket és Szterényi József államtitkárt, 

Bárczy István budapesti főpolgármestert, Forster Gyulát, a Képzőművészeti Társulat alelnökét, 

Kammerer Ernő miniszteri tanácsost, a Szépművészeti Múzeum igazgatóját, Györgyi Kálmánt, 

az Iparművészeti Társulat igazgatóját és Radisics Jenő miniszteri tanácsost, az Iparművészeti 

Múzeum igazgatóját és még sok más jeles alakját a kor művészeti múzeumi életének. A vendé-

gek elismeréssel szóltak a kiállított művek művészi értékéről és a rendezés bámulatos voltáról.77 

Természetesen a kiállítás kapcsán olvashatunk a gödöllői művészekről az országos szak-

folyóiratban, a Magyar Iparművészetben, reagál a kiállításra a Nyugat, a Vasárnapi Újság, a 

Magyar Nemzet, a Huszadik Század és a Hét78 is. 

1910 elején mutatkozik be a magyar művészet Berlinben, a Szecesszió palotájában. Jól 

felszerelt, jó világítású kilenc teremben mutatták be a műveket, ahol a gödöllőiek, Nagy Sándor 

és Nagy Sándorné, Körösfői-Kriesch Aladár és Zichy István külön termet kaptak. A  magyaror-

szági sajtó dicséri a jó rendezést, ahol egymás mellett nagy sikerrel mutatták be a különféle 

irányzatoknak elkötelezett magyar művészek munkáit, Munkácsy Mihály és Paál László műve-

it éppúgy, mint Szinyei, Ferenczy, Fényes, Csók, Vaszary és a gödöllőiek műveit, valamint a 

neoimpresszionistáknak nevezett művészeket. Ugyanebben az évben Körösfői-Krieschéknek je-

lentős megmutatkozás volt a bécsi vadászati világkiállítás, ahol pannókkal díszítették a falakat.79

A nagy nemzetközi kiállítások között különös helyet foglal el az 1915-ben nyílt The Panama 

Pacific International Exposition, amelynek San Francisco adott otthont. Nagy Sándor visszaem-

lékezésében utal rá, hogy a Zách Klára-képekkel volt jelen (kat. 611., 612.) Körösfői-Kriesch két 

nagy pannója mellett.80

A magyar művészet egyesületeinek színes palettáját gazdagította Körösfői-Kriesch Aladár 

és a köré gyűlt művészek csoportja, a Céhbeliek Társasága (1913). Tanítványainak és követő-

inek köszönhetően több művészeti csoportosulás is kötődik Körösfői-Kriesch nevéhez, így a 

Cennini Társaság (1920) és a Spirituális Művészek Szövetsége (1924).81

76 Körösfői-Kriesch Aladár Nagy Sándorék és a Gödöllőiek Kiállítása a Nemzeti Szalonban az 1909-ik évben és október havában

77 Hírek. Gödöllő és Vidéke, 1909. szeptember 26. 3. 

78 Petrovics Elek: A gödöllői telep kultúrtörekvéseiről. MI 1909. 5–26.;  Beck Ö. Fülöp: A gödöllőiek. Nyugat, 1909. II. 527–529.; A gö-
döllőiek kiállítása. Vasárnapi Újság, 1909. 40. szám 836. képek: 837–838; Bölöni György: Gödöllőiek. Magyar Nemzet, 1909. 
szeptember 24.; Lengyel Géza: A gödöllőiek. Huszadik Század, 1909. / II. 301–306.; Tövis (Rózsa Miklós): A gödöllőiek. Hét, 1909. 
635–636.

79 Modern festészetünk bemutatása Berlinben. Egyetértés, 1910. jan. 26., ld.: Tímár II.309.; Czigány Dezső: Magyarok sikere Berlinben. 
Pesti Napló,1910. február 12., ld.: Tímár II.331–332.

80 Merva 2005. 166. 

81 Benkő Zsuzsanna: Céhbeliek, Cenniniek, Spirituálisok. Művésztársaságok a gödöllői művésztelep jegyében. In: Ars Perennis. Fiatal 
Művészettörténészek II. konferenciája. CentrArt Egyesület. Bp., 2010. 169–175.

Körösfői-Kriesch Aladár életében jelentős szerepet töltött be az oktatás. Az Országos 

Magyar Királyi Iparművészeti Iskola tanműhelyeként működő gödöllői szövőiskola és ugyanezen 

intézmény díszítőfestő szakosztályának növendékei tartoztak oktatói hatáskörébe. A díszítőfes-

tő osztály a volt tanítvány, Leszkovszky György tanársegédi közreműködésével festette ki a 

zebegényi Havas Boldogasszony templomot82 (kat. 726.), majd 1916-ban Budapesten a Színi-

akadémia Egressy termét (kat. 761.). 

A monumentális művészeti feladatok az oktatási tevékenységen kívül is jelen voltak  

Körösfői-Kriesch életében. 1911-ben kapott megrendelést Budapest fővárostól a Kereskedel-

mi iskola falainak83 (kat. 759., 781., 790., 791.) kifestésére, amit a háború miatt csak 1917-ben  

tudott befejezni.

A marosvásárhelyi Kultúrpalota díszítése azonban, amelyen a gödöllőiek szinte mindegyi-

kének nevével találkozhatunk, még 1913-ban elkészült84 (kat. 623–626.). Innen Nagy Sándorral 

együtt a temesvári papneveldét (kat. 741., 742., 746., 747.), mentek díszíteni, amit 1917-ben, a 

háború alatt fejeztek be.85 Körösfői-Kriesch Aladár utolsó murális alkotása a pesti papneve-

lő intézet oratóriumának díszítése. Ide készítette A  jó pásztor című üvegablakot86 (kat. 824.). 

A  mester tanítványaival az oratórium falait is kifestette.87 Ugyanezen a nyáron egy kápolna 

díszítéséről ír, amit tisztán ornamenssel, kézzel, patronok mellőzésével készítenek el.88 Körös-

fői-Kriesch Aladár ornamentika-művészetét kötetünkben Keserü Katalin tanulmánya elemzi és 

rendszerezi új szempontok szerint.89

A művész életét az első világháború alatt a szövőiskola különös feladata határozta meg. 

A  kárpitszövés mellett már 1914 augusztusában hozzálát megszervezni, hogy a katonák téli 

szenvedéseinek enyhítésére meleg mellényeket, flanelingeket készítsenek.90 A  harcoló ka-

tonáknak a szövőműhelyben csuklóvédőket, érmelegítőket kötöttek, és szövésre tanították a 

Gödöllőn elhelyezett megvakult katonákat.

Körösfői-Kriesch Aladár élete végéig levelezik Koronghi Lippich Elekkel.91 Leveleiből 

egész életét nyomon követhetjük. Ír munkáiról, a szövőiskoláról, fiatal művészek támogatásáról, 

a családjáról. A háború folyamán a munkáról szóló beszámolók mellett egyre nagyobb szere-

pet kap a családról való híradás. Ezen belül is a mindennapi megélhetés. Elsősorban a feleség, 

Ujvárossy Ilka gondja a mindennapi betevő falat megteremtése és a munka a ház körüli kertben, 

amivel alapjaiban ellátja a családot.92 Körösfői-Kriesch Aladár ekkor érettségiző leányát és 4 

82 Benkő Zsuzsanna: „A zebegényi templom kifestése, mint művészet-pedagógiai feladat” – Leszkovszky György munkái a Váci Egy-
házmegyében. In: Farkas 2014. 76–94. és Benkő Zsuzsanna: Körösfői-Kriesch Aladár tanítványai

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

84 Oniga Erika (szerk.): A marosvásárhelyi Kultúrpalota, Marosvásárhely, 2013.

85 MI 1918. 61–71. (reprodukciók)

86 MI 1918. 172.

87 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1918. május 19. OSzK Kézirattár 1927./37. 198.

88 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1918. július 24. OSzK Kézirattár 1927./37.200.

89 Keserü Katalin: Körösfői-Kriesch és az ornamentika, 127–143.

90 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1914. augusztus 30. OSzK Kézirattár 1927./37. 156.; Gödöllői 
Hírlap, 1914. szeptember 6. 3.

91 Körösfői-Kriesch Aladár Koronghi Lippich Elekhez írott leveleit OSzK Levelestára őrzi

92 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1917. április 13. OSzK Kézirattár 1927./37. 177. „Feleségem szen-
vedélyesen kertészkedik; a két nagy fiú meg én vagyunk a napszámosai: ásunk, kapálunk, hernyózunk – a mint épen a dolog kívánja”



1918

BevezetôBevezetô

kamasz fiát neveli. Leveleiben a művész nagyon szépen és elismerően ír feleségéről, aki min-

dennap tud valamit tenni az asztalra, hogy a jó étvágyú gyermekeket ellássa.93

1918-ban egy gödöllői sajtóhírből értesülünk arról, hogy Körösfői-Kriesch Aladár hadba 

vonul.94 Katona Anikó hadifestőkről írott tanulmányában hivatkozik egy táviratra, amelyben ér-

tesítették azt a csapattestet, ahová a magyar kultuszminiszterrel és hadügyminiszterrel kötött 

megállapodás értelmében vendégként a frontra érkezik a híres magyar művész professzor, Kö-

rösfői-Kriesch Aladár.95 Arról, hogy valóban megbecsülték az 55 éves jeles magyar művészt, 

olvashatunk a már megjelent Harctéri naplójában is.96

A háború után, 1919-ben Gödöllőn, a fiatal, Körösfői-Kriesch Aladárt követő művészek 

megalakítják a Gödöllői Művészegyesületet, amelynek helyi kiállításait lelkes megnyitóbeszéd-

del is támogatja a művész.97

1920. június 16-án Körösfői-Kriesch Aladár, a gödöllői művésztelep vezető egyénisége, a 

háború alatti és utáni megpróbáltatásokban lelkileg és fizikailag megtört ember, fiatal kora óta 

hordozott betegségében elhunyt. Körösfői-Kriesch Aladár haláláról a helyi, a budapesti és az 

országos lapok is megemlékeztek.98 1921-ben emlékkiállítást szenteltek neki a Belvedere Mű-

vészeti Rt. rendezésében,99 ennek plakátját egykori tanítványa, Leszkovszky György tervezte. 

1930-ban avatták fel síremlékét a Farkasréti temetőben, amelyet barátja, Moiret Ödön terve-

zett.100 A sírszobor a második világháborúban elpusztult. A művész családja Körösfői-Kriesch 

Aladár hamvait Gödöllőre hozta, aki így feleségével és édesanyjával közös sírban nyugszik.

Emlékét családja, barátai és tanítványai ápolták. Nagy Sándor megírta közös életrajzu-

kat,101 amelynek alapján 1939-ben Dénes Jenő monográfiát írt róla. Művei részt vettek későbbi 

tárlatokon is.102 A  család tulajdonából eladás útján számos alkotása került közgyűjteménybe. 

A kulturális sajtóban folyamatosan találkozhatunk nevével.103

A második világháború végén gödöllői műterme leégett, ott őrzött vázlatai, festményei 

elpusztultak.

Gödöllőn 1966-ban rendeztek kiállítást Bodnár Éva művészettörténész közreműködésével, 

A Gödöllőiek. Gödöllői festőművészek 1903–1966 címen,104 ez tekinthető az 1945 utáni időszak 

első, a gödöllői művésztelepet bemutató kiállításának. Itt a magántulajdonban, elsősorban a 

család és a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában lévő Körösfői-Kriesch művek szerepeltek a 

többi gödöllői művész alkotása mellett. Keserü Katalin 1975-ben írta meg doktori disszertá-

93 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1916. dec. 14. OSzK Kézirattár 1927./37. 173.; Körösfői-Kriesch 
Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1917. május 31. OSzK Kézirattár 1927./37. 181.

94 Hírek. Gödöllő és Vidéke 1918. márc. 24. 1.

95 Katona Anikó: A háború képe. A hadifestők és a Sajtóhadiszállás viszonya az első világháborúban – a bécsi Állami Levéltár iratai 
alapján. In: Kötél Emőke – Rainer M. János (szerk.): Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Gondolat 
Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2013. Bibliotheca Scientiae et Artis 274.

96 Csokonai-Illés 2005. 

97 Községi ügyek. Gödöllő és Vidéke, Gödöllői Közlöny, 1919. október 19. 1.

98 lásd bibliográfia (188. oldal)

99 lásd bibliográfia (188. oldal)

100 MI 1930. 209.; Gödöllő és Vidéke, 1930. nov. 16. 3.

101 Merva 2005. 5.

102 lásd kiállítások listája (180. oldal)

103 lásd bibliográfia (188. oldal)

104 Meghívó. GVM A.93.240.1.

cióját a mesterről, majd megjelent kismonográfiája is 1977-ben. 1977-ben Kecskeméten volt 

Gellér Katalin és Keserü Katalin rendezésében egy gödöllői művésztelepet bemutató tárlat, 

majd 1981-ben szintén az ő közreműködésükkel nyílt meg Gödöllőn az első, a művésztelepet 

bemutató állandó kiállítás. 1987-ben jelent meg az azóta is alapműnek tekinthető A gödöllői mű-

vésztelep címet viselő monográfiájuk. 1988-ban Keserü Katalin és Kecskés József munkájának 

köszönhetően bemutatásra kerültek Gödöllőn Körösfői-Kriesch Aladár magángyűjteményben 

őrzött művei. Mindezzel kezdetét vette az az új időszak, amely újabb eredményeket hozott Kö-

rösfői-Kriesch Aladár művészetének, életének megismerésében. 

A gödöllői művésztelep megalakulásának centenáriumi ünnepe Gellér Katalin művészet-

történész koncepciója alapján szerveződött. Megalakult egy szakemberekből álló kutatócsoport, 

amelynek kutatásait felhasználta a három helyszínen, a budapesti Iparművészeti Múzeumban, a 

Gödöllői Városi Múzeumban és a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Ház Gödöllői Galériájában 

nyílt kiállítás – Gödöllő város és az Iparművészeti Múzeum támogatásával, Prékopa Ágnes és 

Őriné Nagy Cecília társkurátorságával. A kiállításokhoz tudományos konferencia kapcsolódott, 

amelynek anyagát 2003-ban jelentette meg a Gödöllői Városi Múzeum. A 2001-es kiállítást több 

tudományos feldolgozó, összefoglaló kiállítás követte gödöllői támogatással. Mindezek megala-

pozták a jelen monográfia létrejöttét.105 

Így érkezünk el a mához. Körösfői-Kriesch Aladár születésnek 150. évfordulójára készül-

ve – amelyet Gödöllő városa a szecesszió éveként kulturális programokkal ünnepelt – már a 

művésztelep vezető mesterének tevékenysége került a kutatás középpontjába. 2013-ban 

megrendeztük A jó kormányos címen Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállítását, több, a múzeum-

látogató közönség számára szervezett programmal és tudományos konferenciával. Akkor már 

minden erőnkkel a konferencia tanulmányainak kötetben való megjelentetésére törekedtünk. 

Célunk volt összegyűjteni Farkas Zsuzsa művészettörténésszel közösen a ma megtalálható 

Körösfői-Kriesch Aladár-műveket és megszerkeszteni az oeuvre katalógust. Régóta terveztük, 

hogy írásban közöljük a Körösfői-Kriesch Aladár unokáinak családjában szájhagyomány útján 

megőrzött emlékeket (Körösfői László, Körösfői András és Kriesch György személyes elbe-

széléseit). A most kézben tartott kötetben a családi emlékek, a tanulmányok mellett, életrajzi 

adatokat, kiállítási listát (Pallag Márta munkája), bibliográfiát (Farkas Zsuzsa munkája) és az 

eddig legteljesebb Körösfői-Kriesch Aladár oeuvre katalógust nyújtjuk át az olvasónak. Hosz-

szú évek gyűjtőmunkáját most egy óriási adatbázissá tudtuk összeállítani Farkas Zsuzsával, aki 

minden fellelhető kiállítási és aukciós katalógust, korabeli folyóiratot átnézett az anyag minél 

teljesebb összegyűjtése érdekében. Munkánk során számos művet azonosítani tudtunk. Az 

oeuvre katalógus készítésénél külön figyelmet fordítottunk a művekről készült képek minőségé-

re. Ebben nagy segítségünkre volt a Gödöllői Városi Múzeum korábbi években kialakult digitális 

fotótára, illetve az utóbbi két év fotózást is elősegítő pályázati lehetőségei. 

Természetesen vannak olyan témák, mint például a történelmi jelenetek vagy a maros-

vásárhelyi Kultúrpalota számára készült alkotások, melyek elemzésére most nem volt alkalom; 

hiányos a fordítói, irodalmi munkásság értékelése, és várat magára a művész levelezésének tel-

jes körű vizsgálata is. A jövő feladata, hogy ezeket – egy vagy több kötet erejéig – a következő 

nemzedékek átgondolják, kikutassák, pontosítsák és megírják. 

105 Lásd bibliográfia és a kiállítások jegyzéke (188. és 180. oldal)



2120

Bevezetô

CSALÁDI  VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

Körösfôi-Kriesch Aladárról  

és családjáról készült fényképek  

a Dokumentumok fejezetben találhatók

Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Magyar Művészeti Akadémia pályázati tá-

mogatását. Köszönjük, hogy a magántulajdonban lévő művek birtokosai lehetővé tették, hogy 

otthonukban fotózzunk és felmérjük a művek adatait. 

Különösen sokat segített a katalógus létrejöttében a Magyar Nemzeti Galéria, az Ipar-

művészeti Múzeum, számos más múzeum és nagylelkűen segítő magánszemélyek, akik a 

tulajdonukban lévő művek fotójával hozzájárultak a kötet megjelenéséhez.

Nem hagyható ki a kötet bevezetőjéből a korábbi elődök munkája sem, hiszen Dénes 

Jenő a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola (a Magyar Képzőművészeti Egyetem elődje) ok-

tatója 1939-ben megjelent Körösfői-Kriesch Aladár-monográfiájában felsorolja a mester akkor 

ismert műveit. Ezt a monográfiát és ezt a műtárgylistát alapul használtuk a kötet, így az oeuvre 

katalógus írásánál is.

A gödöllői művésztelep jeles kutatói, Gellér Katalin és Keserü Katalin, újabb tanulmá-

nyaikkal is megtisztelték kötetünket. Mellettük több olyan szerzőt köszönthetünk, akik már a 

korábbiakban is részt vettek a Gödöllői Városi Múzeum kutatási tevékenységében, így Murádin 

Jenő, Farkas Zsuzsa, Benkő Zsuzsanna, Bóna István nevével ebben a kötetben is találkozhatunk. 

A  témáknak megfelelően megjelennek olyan kutatók is, akik most olvasható tanulmányukban 

foglalkoznak először szorosabban Körösfői-Kriesch Aladár művészetével. Új, érdekes szem-

lélettel, változatosabb szakirodalom választással tették bővebbé ismeretanyagunkat: Gulyás 

Dorottya, Földi Eszter, H. Szilasi Ágota, Somogyi Zsolt, Szegedy-Maszák Zsuzsanna. Köszö-

nöm Prékopa Ágnes szaklektori és Balázs Andrea olvasószerkesztői munkáját.

Köszönöm mindazoknak, akik a Gödöllői Művésztelep Alapítványon keresztül támogatták 

a munkát és bízom benne, hogy munkatársaim segítségével egy sokak által és hosszú ideig jól 

használható kézikönyvet hoztunk létre és adunk át az olvasónak.

Mindenkinél többet köszönhetek férjemnek Őri Istvánnak, akinek segítsége és figyelme 

végigkísért a kötet elkészítése során.
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Körösfői László Aladár:  

Családi emlékek nagyapámról 
Sajnos személyesen nem ismerhettem nagyapámat, Körösfői-Kriesch Aladárt, hiszen a halála 

után 13 évvel születtem. Sokszor elgondolkodom, milyen nagyapám lett volna ő? Oly fiatalon, 

57 éves korában távozott el, egyetlen unokáját sem ismerhette meg. Pedig csodálatos nagyapa 

lett volna – olyan, mint amilyen csodálatos apa volt. Ezt apám és testvérei elbeszélései alapján 

meggyőződéssel vallom.

Most keresztapám, dr. Kriesch Lajos két visszaemlékezését mutatom be úgy, ahogy ő 

elmondta. Nagyapám jellemét, gyermekszeretetét, azt hogy milyen volt apaként, ezekből kitű-

nően megismerhetjük.

„Gyermekszínház” 
„Nekünk, Körösfői-Kriesch Aladár gyermekeinek alapvetően eltért a kisgyermekkorunk az átlag-

gyermek életétől. Apánk fő nevelési elve az volt, hogy a gyermek a lehetőség határán belül, 

először kizárólag nemes, a fejlődését kedvezően irányító benyomásokat szedjen magába. Ezek 

alakítsák ki lelkének alkatát és így, amikor elkerülhetetlen inzultusok érik, akkor már kissé felvér-

teződve fogadja a támadást, és ki tudja fejleszteni magában a védekezés taszító reakcióját. Ezért 

volt külön, bekerített portánk, ezért nem jártunk iskolába és tanultuk az ABC-t, az egyszeregyet, 

mint magántanulók hozzánk eljáró pedagógustól, ezért olvastunk csak olyan könyvet, amiről ő is 

tudott, ezért válogatta meg játszópajtásainkat és játékainkat egyaránt, és főként ezért vette min-

dig nagyon jó néven, ha bármilyen felmerülő problémánkkal hozzá fordultunk. Ilyenkor, ha talán 

rosszkor jött is a kérdés, mindent félretett és részletes magyarázatot adott. Soha nem bagatel-

lizálta el a legnaivabb kérdést sem annak tudatában, hogy a nyiladozó gyermeki értelem vágyva 

vágyik az előtte még homályos probléma részletes és pontos megismerésére.

Még a játékainkat is teljesen komolyan vette és figyelte, sőt sokszor irányította is. Nem-

csak a sportban, de a gyerekjátékokban is egész lélekkel a társunk volt. Ezáltal elérte, hogy 

mindent nagyobb szeretettel és örömmel tettünk, mi magunk is.

Gyakori játékunk volt, hogy szabályos színielőadásokat tartottunk. Az előadandó darabot 

vagy olvasmányainkból választottuk ki, vagy magunk írtuk. Ő tudott róla az első perctől kezdve, 

és segített, szeretettel és a legnagyobb türelemmel. – Kiosztottuk a szerepeket és megkezdőd-

tek a próbák. Az előadást valamelyik családi ünnepre tűztük ki, az ünnepelt megtisztelésére. 

Mivel az ünnepelt rendszerint a szülők egyike volt, gyakran előadódott – főként, amíg nagyon 

fiatalok voltunk – az a fonák helyzet, hogy őt ünnepeltük, bár ő volt az előkészületek legfőbb 

irányítója. Így is láttuk rajta az igazi örömöt az előadás végén. Különös örömöt jelentett számára, 

ha a gyermekész csalafintasága olyan betéteket is belecsempészett az előadásba, amelyekről ő 

nem tudott. A maszkírozást és öltöztetést is ellenőrizte, irányította, sőt a meghívandók névsorá-

nak összeállításában is segítségünkre volt. 

Az előadást a műtermében rendeztük. Elkerítettük lepedőkkel, szőnyegekkel a színpadot, 

széksorokat állítottunk a nézőtérre, és a kijelölt időpontra elkészültek a szereplők, és megtelt a 

nézőtér. A nézők főleg a művésztelep tagjaiból álltak, de mindig volt ott néhány általunk meg-

szeretett öregúr, és természetesen az egyszerű, utcánkbéli kis játszópajtásaink hozzátartozói 
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is. Apánk egyszemélyben volt házigazda és színigazgató. Belépőjegy nem volt, és az érkezők 

elhelyezéséről is mindig ő gondoskodott a legnagyobb komolysággal és udvariassággal. Nem 

volt külön páholy vagy karzat, tehát mindenki tetszése szerint foglalhatott helyet. Amikor pedig 

a függöny felgördült, s a nézőtér elcsendesedett, ő állította be a világítást, és csak azután ült 

le a helyére. Mi, gyerekek ambícióval és lámpalázzal néztünk az előadás elébe, az ő arcáról 

sugárzott a jóság, a szeretet és megelégedés. Szívvel-lélekkel együtt érzett velünk, segített 

mindenben, de segítsége sohasem tűnt gyámkodásnak, tanításnak, hanem bajtársi segítség-

nek, a legjobb bajtárs részéről. Ennek jellemzésére álljon itt az alábbi eset:

1911 nyarán édesanyánk néhány heti pihenésre Erdélybe, Odvasra utazott legkisebb test-

vérünkkel. Mi, többi gyermeke rokoni felügyelet alatt töltöttük ezt az időt. A  nyaralás úgy volt 

megszervezve, hogy Ilona-napra, anyánk névnapjára fejeződjön be, azt már az egész család 

együtt ünnepelje. Mi gyerekek, névnapi ajándékul egy nagyon kedves témájú régi magyar gyer-

mek-színdarab előadását határoztuk el. Apánk tudott a tervről, örült is nagyon a gondolatnak, 

sőt néhányszor végig is hallgatta a próbáinkat. Ellátott igen sok és okos tanáccsal, együtt ter-

vezett és örült velünk. Nagyon helyeselte, hogy a próbák rendben és fegyelmezetten folynak, 

minden szereplő a legnagyobb pontossággal jelenik meg. Mivel a darabnak számos szereplője 

volt, az előadásba bevontuk a művésztelep többi gyermekét is, egyéniségüknek és fejlettségük-

nek megfelelő szerepeket osztva rájuk. A gyerekek boldogok és büszkék voltak megbízatásukra, 

és ennek megfelelően a lehető legkomolyabban vették a szereptanulást és a próbákon való 

megjelenést. Remekül működött az együttes, amikor néhány nappal anyánk érkezése és az 

előadás előtt, derült égből jött a villámcsapás. Az egyik, jelentős szerepet játszó fiúcska két 

nappal Ilona-nap előtt megbetegedett, lázas lett, az orvos megállapította, hogy skarlátos. Ter-

mészetesen ki kellett maradnia a színészi gárdából. Kétségbe voltunk esve mindnyájan, mert 

két nap alatt senkit sem tudtunk betanítani a szerepre. Ekkor váratlan segítség érkezett. Apánk, 

legfőbb szövetségesünk, látva keserű lehangoltságunkat, felajánlotta részvételét az előadáson. 

Kétszer-háromszor átolvasva már tudta a mondanivalókat, a cselekmény pedig ismeretes volt 

előtte. Az egyedüli nehézséget a szakálla okozta, amely nem volt a szereppel összeegyeztet-

hető. Erre is talált egy ügyesen készített maszk és megfelelően magasra húzható sál alakjában 

megoldást. Újból fellángolt a boldogságunk!

Amikor elérkezett a nagy nap, az ünnepi előadás napja, az együttes már új összeállítá-

sában is teljesen összeszokott volt. Nem maradt el a meghívott vendégek fogadása sem, mert 

gyorsan, néhány rövid perc alatt ki tudta magát maszkírozni, hogy házigazdából, rendezőből 

szereplővé változzon. Mind az ünnepelt, mind a meghívottak jól tudták, hogy a közelmúlt napok 

milyen bonyodalmakkal jártak, így még nagyobb szeretettel fogadták a művésztelep vezető-

jét, amikor a gyermekek között megjelent a színpadon, és teljes komolysággal végigjátszotta 

a szerepét. Senki sem találta fonáknak, hogy az ősz művész a gyermekek közt szerepel, mert 

mindenki csak azt látta, mire képes az apai lélek, hogy gyermekei örömét megmentse, amellyel 

anyjuknak a szeretetteljes meglepetést előkészítették. A  vendégek meghatott mosollyal üdvö-

zölték az előadás után az újdonsült színészt, ő azonban a gratulációkat áthárította gyermekeire, 

akik az egész ünnepet megrendezték, és elsősorban azért, mert gondoltak anyjukra, és a meg-

lepetéssel igaz örömet szereztek neki.”

És következzék a másik visszaemlékezés:

„Az Erzsébet-park” 
„Nekünk, mint kis gödöllői diákgyerekeknek, a koronauradalom erdejéből elvágott és Erzsébet 

királyné emlékszobrával díszített, nagy kiterjedésű, szépen karbantartott díszpark volt a második 

otthonunk, fő tartózkodási helyünk. Apánk mindig szem előtt tartotta saját ifjúságát, amelyet a 

tuberkulózis keserített meg. Ezért a mi életünkből minden eszközzel ki akarta ölni ezt a hajlamot, 

és a legnagyobb eréllyel törekedett arra, hogy mi, a gyermekei mindent megkapjunk fejlődésünk 

idején, amivel el tudjuk kerülni a veszedelmeket. Ezt szolgálta az étrendünk, ezt szolgálta a nyári 

alvóhely a kertben, ahol az év jelentős részében egész családunk aludt a szabad levegőn.

A harmadik, amit meg kell említeni, hogy rendszeresen, szinte kötelezően kellett spor-

tolnunk, mindig az évszak által megadott lehetőségek keretében. Télen a sítúrák, tavasztól 

őszig a labdarúgás, a tenisz, az úszás és egyes atlétikai számok gyakorlása volt a program. 

Ezek közül labdarúgásra elsősorban az Erzsébet-park, az emlékszobor előtt hosszú, kavi-

csos díszsétány látszott alkalmasnak, ahol földre tett kabátok szolgáltak kapuként. Itt nagy 

lelkesedéssel űztük ezt a sportot, egy-két kis kortárs részvételével. Kitűnően szórakoztunk, 

hangos ujjongások közepette. Egyszer aztán megjelent a tetthelyen a parkőr, az öreg Stógli 

bácsi, teljes hivatalos szigorával, és leparancsolt minket a terepről. Attól kezdve egyenesen 

leste a társaival együtt, hogy mikor megyünk a parkba, hogy fülön csíphessen bennünket. 

Elkeseredve panaszoltuk otthon a megzavart szórakozást. Apám azonnal a koronauradalmi 

erdőhivatalba ment, hogy kikérje számunkra az engedélyt. A hivatalban csak fanyalogva, vo-

nakodva és feltételeket szabva álltak kötélnek.

Az engedély ugyanis csak egészen kicsi, és játékra nem túlságosan alkalmas szakaszra 

szólt, és arra is csak akkor, ha az udvar nem tartózkodott Gödöllőn. Bizony, lógott az orrunk, 

és csak ritkán látogattuk az engedélyezett helyet. Apánk ezt észrevette, és rögtön el is hatá-

rozta, hogy segít. Nem ismert lehetetlent, ha gyermekei egészségéről, sorsáról volt szó, és ha 

úgy látta, hogy jogos és méltányos ügy mellett áll. Bement a minisztériumba, végigkilincselte 

az illetékeseket, sőt még attól sem riadt vissza, hogy Bécshez forduljon azért, hogy zavarta-

lan lehetőségünk legyen sportolni. Ez bizony nem ment könnyen, jó néhány hónapba telt, mire 

a zsebében volt az engedély. Addig is jártunk azért sportolni, de úgy, hogy félszemmel min-

dig a környék fenyő- és egyéb cserjéit lestük, és bizony jó néhányszor megtörtént, hogy az 

egész, boldogan játszó csapatnak vadul futva az őket hajszoló parkőrök elől, menedéket kel-

lett keresnie. Amikor aztán megjött az engedély, rögtön megnyílt az erdőhivatal szíve. Az egyik 

vezető személyesen jött ki, és apánkkal együtt kerestek egy arra alkalmasnak látszó, nagyobb 

füves mezőt, és azt jelölték ki, hogy mi gyerekek zavartalanul sportolhassunk. Rövid idő múlva 

még szabályos futballkapukat is felállítottak. Ez természetesen nem csak nekünk, de igen sok  

helyi fiatalnak okozott nagy örömet, és hamarosan azt kellett látnunk, hogy a kezdeti társaság 

sokszorosára szaporodott. Sőt, egy ideig az akkor alakult Gödöllői Sport Club is ott játszotta 

mérkőzéseit. A dolog érdekessége, hogy amikor már a nagy nyilvánosság jobban használta a 

pályát, mint mi, akik kedvéért az engedélyt megadták, még akkor is minden ügyes-bajos do-

loggal, amely a pályával volt kapcsolatban, apánkhoz fordultak, tanácsát, támogatását kérve. 

Lassan ő lett a pálya nesztora.

Ugyanezt az utat járta végig, amikor sí és tenisz sportolásunk akadályai álltak előtte. A ko-

ronauradalomnak meg kellett engednie a nemes vadak részére rezervált »tilos« területeken 



2726

Családi visszaemlékezésekCsaládi visszaemlékezések

a síelésünket ugyanúgy, mint ahogy az Erzsébet-park három teniszpályája közül az egyiknek 

mindig rendelkezésünkre kellett állnia. Itt legfeljebb annyi volt az engedmény, hogy Lumnitzer 

doktorék társaságával osztottuk meg.

Hangsúlyozni kell, hogy apánk maga is részt vett velünk minden sporttevékenységben. 

A  labdarúgástól az úszáson és atlétikán keresztül a téli sportokig minden fajtáját űzte a sport-

nak. Nem is rosszul, annak ellenére, hogy ötven körül lehetett, és az alkata vékony, gyenge 

volt. A sportban elért eredményeit, mint az életben mindent, nagy akaraterejének, kitartásának 

köszönhette a legnagyobb mértékben. Nem ismert lehetetlent, ha egyszer valamit elhatározott 

magában, és meg volt győződve róla, hogy az valamilyen szempontból szükséges és fontos. Ezt 

tanította nekünk is. Sokszor mondta, hogy nem szabad az embernek soha, semmiféle nehéz-

ségtől megriadnia. A nehézségektől, az akadályoktól nem szabad soha meghátrálni. A kitartás 

és az erős akarat minden ellenállást le tud küzdeni.”

Talán ez a két történet érthetővé teszi azt a nosztalgiát, amit mindig érzek akkor, ha 

Nagyapámra gondolok. Milyen gazdagok voltak apám és testvérei, hogy e rendkívüli ember 

szeretetét élvezhették, vele élhettek együtt, és milyen kár, hogy akár én, akár a gyermekeim 

vagy az unokáim csak elbeszélésekből ismerhettük meg őt!

Kriesch György:  

Emlékezés Körösfői-Kriesch Aladárra 
Személyes emlékekkel a legnagyobb sajnálatomra nem rendelkezhetem, hiszen – Nagy Sándor 

szavaival élve – a sok „borzas fifit” nevelő Körösfői-Kriesch család legifjabb fiúgyermekének, 

Matinak, azaz Kriesch Tamásnak legkisebb gyermekeként, 33 évvel később érkeztem, mint 

ahogy nagyapám befejezte a művészetet rendíthetetlen hittel szolgáló, küzdelmes földi életútját. 

Inkább átadom a szót a nálam sokkal autentikusabb édesapámnak, Kriesch Tamásnak, és idé-

zek néhány gondolatot az 1960–1970-es években született életrajzi írásából.

„…Én egy olyan harmonikus fészekben jöttem a világra, melynek melegét még halálom 

pillanatában is érezni fogom. Születésemkor Margit nővérem, aki a családi nevén Béby névre 

hallgatott, már 11 éves volt. Ő volt apánk reménysége, mert a gyerekek közül egyedül ő örökölt 

egy kis rajzkészséget. A fiúk viszont, akik közül Aladár (becenevén Dudu) 8, Lajos (Öcsi) 6, Gá-

bor (Kisti) pedig két éves volt, amikor megláttam először a napvilágot. […] Olyan szavakat, hogy 

veszekedés, harag, gyűlölet, csak a későbbi életem során, a szótárból tanultam meg, viszont a 

szeretet, életöröm és harmóniáért nem kellett a szomszédba mennem kunyerálni. Harmóniában 

fürödtem reggel, harmóniában fürödtem délben és este...”

1901 tavaszán történt a gödöllői letelepedés az Erdő utcában, egy régi, nagy kertes ház-

ban, ahol hamarosan virágzó gyümölcsöst és haszonkertet rendezett be a család, Ujvárossy 

Ilka vezetésével.

Az Ujvárossy és az Abt nagymamák vezetésével nevelgették a szaporodó siserehadat. 

Kriesch Aladár és felesége állatszeretetét a rendes családtagnak számító Huki, a csóka és a 

pirókok is bizonyították.

„...A madarak közül a legsajátosabb egyéniség egy csóka volt, aki a Huki névre hallgatott. 

Szándékosan írtam akit, mert Huki határozottan gondolkodó lény volt. Voltak persze gyöngéi, 

így például a meztelen lábak mellett nem tudott elmenni anélkül, hogy alaposan beléjük ne 

csípjen, no de melyik gyermek nő fel úgy, hogy ne követne el hasonló csínytevéseket. De bármi-

lyen különösen is hangzik, Huki fegyelmezett is bennünket. Mi általában otthon mezítláb jártunk. 

Mint mondtam, Huki nem tudta kellően méltányolni ezen egészségügyi módszereket, s jókat 

csípett lábunkba. Így hát valamennyien felhúzott lábbal ültünk az asztalhoz, hogy Huki támadá-

sait kivédjük. De Huki nem csak intelligens volt, neki megvoltak a maga tisztálkodási igényei is. 

A kikészített fürdővízben mindig fényesre paskolta fekete tollait. Huki élete egy másik alkalommal 

nagy veszélyben forgott. Összefüggően beszélni ugyan nem tudott. De egy néhány szót telje-

sen tisztán ki tudott ejteni. Így például, hogy „gyáva”. Egy alkalommal ott ült a kapunk kerítésén, 

és figyelte az arra járókat. Néhány ifjú gazda ment el éppen, ásóval és kapával. Huki azokra is 

rákiabált, hogy – gyáva! Erre az egyik vérig sértve, nem sokáig teketóriázott, ásójával odavágott 

Huki felé. Az egyik lábát el is találta, amely csak egy szálon lógott rajta. Nosza, volt nagy ijede-

lem és rohanás a helybeli állatorvoshoz, Hetzel bácsihoz, ki be is kötözte, és elrendelte, hogy 

amíg meggyógyul a lába, egy olyan kalitkában kell tartani, ahol nem tud sokat mozogni. Csodá-

val határos módon mégis összeforrt, és meggyógyult a lába.”

Egy másik szívszorító történet közelebb hozza Kriesch Aladárt, a családjáért bármire  

kész édesapát.

„...Nem volt sokáig beteg. 1919 telén apai nagyanyám fűtetlen rózsadombi lakásán meg-

hűlt. A hűlésből először tüdőgyulladás, majd abból tüdővész lett. Csak újév napján dőlt ágynak, 
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noha Sylvester estéjén már nagyon rosszul érezte magát. De a családja kedvéért még hősiesen 

kitartott. Édesapám nem szerette, ha fiait kártyázni látta. Mi tudtuk ezt róla, noha kifejezetten 

sohasem tiltotta meg nekünk. Neki is volt egy csomag kártyája, amit szekrényben gondosan 

elzárva tartott. Egy évben egyszer aztán elővette, és leült hozzánk játszani. Ez mindig Sylvester 

estéjén történt. Aztán utána bezárta a paklit a szekrénybe és egy álló évig megint nem láttuk. 

Utolsó Sylvesterén sem akarta elrontani a hőn szeretett családja hangulatát, így leült közénk, 

noha látszott rajta, hogy nagyon nehezére esik.”

Az igazi Aladár-képet nekem Pici néni (Kriesch Laura, Nagy Sándorné) közvetítette a 

Medgyaszay István építette műteremház kertjében, ahova sokat kirándultunk édesapámmal. 

Felejthetetlenek azok a közös karácsonyi beszélgetések, amikor a sugárzó személyiségű Pici 

néni csendes hangon Aladárról beszélt és bevezetett művei születésének titkaiba, amelyeket 

csak a szűk család ismerhetett. E művek közül csak kettőt említek: az 1884-ben készült első 

freskót Kolozsvárt, Widt Elek házában, valamint az egykori Budapesti Tiszti Kaszinó emeletén 

lévő freskót, amely az ország féltését ábrázolja 1919-ben.

Körösfői-Kriesch Aladár 1920. június 16-án a délutáni órákban tért meg Istenéhez. Kez-

előorvosával egész nap beszélgettek. Amiért imádkozott (Fohász az igaz halálért), azt megkapta, 

mert olyan harmonikusan ment el, mint amilyen harmonikus volt az egész élete.

„…Édesapámat a műcsarnokból temették. Még most is előttem van a kép, apám a ra-

vatalon és mi Kisti bátyámmal a ravatal bal oldalán állunk. Körülöttünk sötét ruhás, cilinderes 

urak meghatódva, lehajtott fővel. Még mielőtt a gyászszertartás megkezdődött volna, az egyik 

sötét ruhás, fehér szakállú férfi azt súgta oda társának – Kevesen tudják, hogy kit vesztettünk! 

– Gyerekfejjel természetesen akkor e szavak valódi értelmét még nem fogtam fel. Aztán elin-

dult a gyászmenet az akkori Andrássy úton, majd az Alagúton át a Farkasréti temetőbe, ahol 

apámat az első sorban lévő díszsírhelyen hantolták el. Gyászhintón mentünk anyámmal, Kisti 

bátyámmal az apám koporsóját vivő gyászkocsi után, amely a farkasréti emelkedőn egy kissé 

hátracsúszott, ami édesanyám ajkáról egy jajszót váltott ki. Azt még egész kicsi koromban 

hallottam otthon, hogy édesapám nem szerette a Kerepesi temetőt, hivalkodó sírköveivel, áhí-

tat-ölő hangulatával. Az azóta megszüntetett Vízivárosi temetőt szerette igazán, ahol őseink 

nagy része volt eltemetve….”

A Farkasréti temetőben 1930-ban Moiret Ödön Áldást adó Krisztus szobrát leplezték le a 

Körösfői-Kriesch-síron, amelyet 1944 telén torzóvá lőttek. Sajátos egybeesése a kérlelhetetlen 

pusztításnak, hogy a festő és iparművész gödöllői műtermét is szinte azonos időpontban gyúj-

tották fel. 

A szecessziós mester sokoldalúságát, szőnyegterveit, portré- és tájképfestő, valamint 

grafikai munkásságát, üvegablak kartonjainak és freskóterveinek sokszínűségét – születésének 

150. évfordulóján, 2013-ban, illetve 2014-ben – négy tematikus kiállítás és harminc különböző 

kulturális rendezvény reprezentálta a Kárpát-medencében Budapesttől, Gödöllőn, Nagyková-

csin, Tordán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székesfehérváron, Zebegényen, Vácszentlászlón, 

Győrön át a finnországi Koskiig és Helsinkiig. Nagy megtisztelésnek érzem, hogy ezeknek a 

megemlékezéseknek a létrehozásában alkotóan én is részt vehettem.

Körösfői András:  

Hogyan őrizzük nagyapám emlékét 
Az én emlékeim elsősorban nem megélt, hanem elmesélt, hallott történetek. A leszármazottak 

közül én vagyok az, aki a családi házban élek feleségemmel, gyermekeimmel és unokáimmal, 

így naponta átélhetem annak örömét, hogy látom a kevés meglévő emléket: a pince ajtajának 

és oszlopkönyökfáinak fafaragásait, melyek teljesen megegyeztek a lakásunk bejárata előtti, ma 

már lebontott nyitott veranda díszítésével. A kertben megfelelő távolságra egymástól négy da-

rab, vasból készült szőlőlugas található, amelyeket sikerült megóvnom. Ismert, hogy a művész 

gyermekei szerettek nevet adni mindennek, ezeket a lugasokat „takus”-nak nevezték el. Édes-

apámtól egyszer megkérdeztem, hogy miért: a válasz az volt, mert olyan „takus”! 

A kertünk közepén a mai napig áll az a hársfa, amelyet még nagyapám ültetett, és ma 

olyan hatalmas, hogy Gödöllő szinte minden pontjáról látható. A hársfa mögött helyezkedett el 

a fából ácsolt, dombon álló „dombilugas”, amely a nevét is innen kapta. A testvérbátyám mesél-

te, hogy ő gyermekként, ha ide felállt és egy bizonyos szögbe fordulva két-három szót kiáltott, 

a visszhang a műterem és a Remsey-ház faláról egyszerre jött vissza. Sajnos ez az élmény a II. 

világháború óta megszűnt, mert a műterem leégett. A háború után a műterem fala kb. 2 méter 

magasságban megmaradt, így én is emlékszem rá, hogy a falára volt felfuttatva az a „szőlős-

kertek királynéja” szőlő, mely minden évben Ilona-nap környékén ért be, ezért nagymamám 

után Ilona-napi szőlőnek nevezték. Egy érdekesség, amit meséltek, hogy üvegből készült, kb. 

gyermekvödör nagyságú, különböző színű edényekben vizet tettek az asztalra, és étkezéskor 

ebben mártogatva mosták le a szőlőfürtöket. A Nagyapámnak is volt egy róla elnevezett alma-

fája, egy aranyranett, mely az „apa almafája” nevet viselte, és a hársfa előtt helyezkedett el. Az 

utcafronton lévő kis- és nagykapu, valamint a kerítés deszkából készült, faragott motívumokkal; 

a kiskapun egy dúc volt, amelybe beköltöztek a vörösbegyek. Sajnos mindez a II. világháború-

ban megsemmisült.

A kert nagymamám (Mamimó) birodalma volt, nem véletlenül nevezték „Ilka kertjének”. 

Több pihenőpad állt benne különböző helyeken, és mivel a kert nagy volt (820 négyszögöl), 

így a séták során mindig volt hova leülni. Minden évszaknak a virágai megtalálhatók voltak itt. 

Az Édesanyám mesélte, hogy a nagykapu nem volt használatos, ugyanis a virágoskert már 

itt kezdődött, így a tüzelőt is az utcáról kellett behordani. Az „alvóhely” a kert közepe táján, a 

dombilugas után helyezkedett el. Ez három oldalról és felülről fedett deszkaépítmény volt. Mint 

köztudott, a Nagyapám nagyon odafigyelt az egészséges életmódra, ezért a gyerekek kora 

tavasztól késő őszig itt aludtak, dézsában mosakodtak. Az Édesapám mesélte, hogy a csúcs 

december 9. volt, amikor reggeli mosakodáshoz a dézsában be kellett törni a jeget. Sajnos ez 

is az enyészeté lett.

Végül a visszaemlékezéseimet azzal zárnám, hogy a műterem helyén a lányoméknak épí-

tettünk lakást, de hogy az utókornak emléke legyen a műteremről, egy kopjafát faragtattam egy 

fafaragó művésszel a következő felirattal: „Itt állt Körösfői-Kriesch Aladár, a gödöllői művészte-

lep alapítójának műterme”.
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Murádin Jenő:  

Körösfői-Kriesch Aladár:  
„Engem Kolozsvárhoz annyi személyes,  
drága szál fűz...”

Úgy vagyok ezzel a témával, mint sokan a manapság annyira kedvelt kirakós játékkal. Megvan 

a kontúr, hozzáértő kezek előttem már jó ideje berakosgatták a fontosabb képelemeket; néhány 

darab hiányzik még a tökéletes illeszkedéshez. Biztatom is magam a pótlásukra, mert erősen 

hiszem, csak így ragyog föl teljességében a megidézhető kép.

Körösfői-Kriesch Aladár pályája alapvetően a gödöllői művésztelephez fűződik. A száz-

ötven éve született kolóniaalapító mester azonban olyan kiteljesedett életművet hagyott maga 

után, amely a Kárpát-medence több régiójára is átsugárzott. A szecesszió forrásvidékei, Ka-

lotaszeg és Torockó felfedezése nem lenne teljes nélküle. A marosvásárhelyi Kultúrpalota és 

a temesvári papnevelde falképei (utóbbiak egy képromboló korszak üledéke alól föltárásra 

várva), s nem különben a Kolozsváron, Tordán, az Alsó-Fehér megyei Tövisen készült művei 

hagyatékának jelentős értékei. Az a szellemi kapcsolódás pedig, amely Kolozsvárhoz fűzte, 

vagy a gödöllői telep bölcsőjének számító erdélyi faluhoz, Diódhoz kapcsolta őt, életrajzának 

színeit élénkíti.

Ez a hiányzó mozaikkockákat egybeillesztő tanulmány úgy készült, hogy szándékosan 

kimaradt belőle az a néhány fejezetrész, amely hosszabb terjedelmű írásaimban már megjelent.1 

Nem csak az ismétlések elkerülésére történik így, hanem azért is, mert a téma iránt érdeklődők 

ezekhez amúgy is hozzájuthatnak.

Az Abt család házi kultúrája
A zömök földszintes ház, ahol Kriesch Aladár nagybátyja, Abt Antal (1828–1902) lakott, ma is 

áll Kolozsvárt, a Görögtemplom utca 4. szám alatt. Kívülről nem is sejthető, milyen gyönyörű 

kis kertet fognak össze az L alakú épület szárnyai, melynek összeérő szegletében az üvegte-

tővel árnyékolt terasz is változatlanul megmaradt. Igencsak csendes hely volt ez a házsongárdi 

dombnak tartó utcában,2 ahonnan pár perc alatt el lehetett jutni az egyetemi épületekhez, ahol 

Abt Antal három évtizeden át a kísérleti fizikát oktatta. A házat a család csupán bérelhette, mivel 

egy kolozsvári lakásjegyzék nem a tulajdonosok, hanem csak a lakók névsorában tüntette föl 

Abt Antal nevét. Ez volt az a hely, ahol Kriesch Aladár is befogadó otthonra talált, valahányszor 

Kolozsváron tartózkodott.

1 Történelmi tabló a szellem szabadságáról. Művészettörténeti Értesítő, 1980. XXIX. évf. 3–4. sz. 259 –262; A temesvári szecessziós 
üvegfestmények. Kolozsvár, 2001; A diódi telepről. In: Gödöllő 2003. 32–37.

2 A városfal északi vonulatától alig pár méternyire kezdődő utca sokáig csak rendezetlen sikátor volt (Görögök sikátora), mely onnan 
kapta nevét, hogy itt épült föl 1795 körül a görög kereskedők által alapított kis ortodox templom.
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Az öregedő professzor, Abt Antal feleségével, a francia-olasz származású Marie-val ebben 

a századforduló felé vezető időben mozgalmas családi otthont vezetett. Megfordult ott minden 

rokonságuk fiatalsága, többek között az Ujvárossy család leányai, akik szintén Abt ivadékok 

voltak. Kriesch Aladár így ismerkedett meg Ujvárossy Ilkával, akit hosszú, kitartó udvarlás után 

1895-ben feleségül vett. Bejáratos volt ide a szobrász Apáti Abt Sándor is, aki később dr. Boér 

Jenő, a diódi megtelepedés történetében oly fontos szerepet játszó orvos síremlékének dom-

borműves portréját készítette el a tövisi temetőben.

A művelt, jó kedélyű, gitárhang mellett gyakran éneklő „Tóni bácsi”, egyetemi növendé-

keinek is atyai pártfogója volt, rokonait pedig tehetsége szerint támogatta. Húgának fia, Aladár 

pályája különösen érdekelte. Lejött hozzá Diódra is, amikor a festő nagy megrendelésén, a 

monumentális Dávid Ferenc-képen, a vallásszabadság apoteózisán dolgozott. Az sem zavarta, 

inkább szórakoztatta, hogy a sokalakos festmény történelmi alakjainak ruházatát éppen náluk, 

az Abt-házban varrták. Nagy Sándor leírásából tudjuk, hogy kettejük olaszországi tanulmányút-

ja idején Kriesch Aladár költségeihez Abt Antal is hozzájárult.3

Van azután még egy mozzanat, amely az Abt családot beemeli a gödöllői megtelepedés 

történetébe. Eléggé ismert tény, de helyénvaló itt is fölemlíteni. Nyugdíjazására gondolva Abt Antal 

szeretett volna valahova Budapest közelébe költözni. Írt tehát Aladárnak, hogy keressen szá-

mára valami csendes, vidéki környezetben eladó házat, lehetőleg erdős tájon. Ilyenformán esett 

Kriesch Aladár választása Gödöllőre. Csakhogy az öreg professzor 1902. április elején váratla-

nul meghalt.4 Kriesch gödöllői megtelepedése azonban a művésztelep születésének dátuma lett.

A festő kolozsvári műtermei
Kriesch Aladár annyira megszerette Kolozsvárt, hogy már tanulmányai során a Szamos menti 

városban végleges megtelepedésre gondolt. Innen közelebb volt Diód is, a festői szépségű 

falu, ahova családjával később több évre leköltözött. Kolozsvárhoz kapcsolódó terveihez erős 

ösztönzést nyújtottak a Tudományegyetemtől és az Erdélyi Múzeum-Egyesülettől kapott portré-

megrendelések. Az csak természetes volt, hogy nagybátyja, Abt Antal arcképének megfestésével 

(kat. 21.), mind a család, mind az egyetem őt bízza meg. Az Abt család számára készült portré 

Kriesch Aladár korai munkája. Ez a 78 x 63 cm-es olajfestmény 1886-ban készült, és 1902-ig a 

Görögtemplom utcai lakásban állott, ahonnan Kriesch Aladárné magával vitte Gödöllőre.5 Jelen-

legi holléte ismeretlen.

A kolozsvári egyetem által rendelt portréról csak Nagy Sándor tett említést, ám ponto-

san behatárolva, 1893-ra teszi keletkezésének dátumát.6 Abt az 1883/84-es tanévben volt az 

egyetem rektora (a rektorok abban az időben évenként váltották egymást), és a karon több 

alkalommal dékáni tisztséget is betöltött. A megrendelés, a róla készült portré az iránta érzett 

3 Merva 2005. 34.

4 Az egyetemen az alapítás óta, harminc éve tanító professzor búcsúztatására rengetegen gyűltek össze a Görögtemplom utcai ház-
ban. Innen kísérték ki a virágokkal fölékesített koporsót a vasútállomásra, a Budapestre tartó vonathoz. (Magyar Polgár, 1902. ápr. 
5.) Édesanyja sírja mellé temették a budapesti vízivárosi sírkertbe.

5 Az a képlista, amelyet a festőről pályarajzot író Dénes Jenő tett közzé (Körösfői-Kriesch Aladár műveinek jegyzéke. In: Dénes 1939. 
156–168 már az érdemleges művek közé sorolta a képet, melyet az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1886-os őszi kiállí-
tásán is bemutattak.

6 Merva 2005. 62.

közösségi megbecsülést igazolja. Hollétét minden erőfeszítés ellenére sem sikerült földeríteni, 

így csak az a jó minőségű reprodukció áll rendelkezésünkre, amely az Erdély magyar egye-

teme című reprezentatív kiadványban jelent meg7. A  festmény fehér szakállal, dús bajusszal 

és magas homlokán erősen ritkuló hajjal ábrázolja az egyetem idősödő, 65 éves professzo-

rát. Öltönye és nyakkendője sötét színét deríti az ingmell és keménygallér fehér foltja. A kép 

a historizmus korának portréfestő modorában állítja elénk Abt Antal alakját, egy olyan alkotó 

szubjektív hozzáállásával, aki közelebbről ismerte őt. A kép elnyerte a megrendelők tetszését, 

mert nyomban rábízták Trefort Ágoston (1817–1888), vallás- és közoktatásügyi miniszter, a ko-

lozsvári egyetem fejlesztésének nagy támogatója portréját. A szintén olajban megfestett kép 

1887-ben készült el.

Ezt követték azután újabb megrendelések, de már a festő kétéves itáliai tanulmányai 

(1891–1892) után. Megtisztelő feladat volt, hogy őt bízták meg az uralkodó, Ferenc József 

nagyalakú portréjának megfestésével az egyetemi tanácsterem számára. Ugyanakkor Haynald 

Lajos bíboros kalocsai érsek, erdélyi püspök és Szamosi János klasszika-filológus, egyetemi 

tanár képmását is megrendelték tőle. Beérkezett a kérelem a tudós könyvtáros, Szabó Károly 

arcképének megfestésére is (kat. 134.). A király portréjának megrendelését közelebbről az indo-

kolta, hogy az uralkodó az ígéretes fejlődést tapasztalva már korábban megengedte, hogy az 

intézmény a Ferenc József Tudományegyetem nevet viselje. Ahhoz, hogy e vállalásoknak eleget 

tudjon tenni, Krieschnek önálló műterem után kellett néznie.

A festő több műtermet is bérelt Kolozsváron. Ezekből kettőt sikerült biztosan azonosí-

tani. Az Abt-portrét 1886-ban a Gyár (később Fadrusz) utca 2. szám alatti műterméből küldte 

be budapesti kiállításra. Ez a hely a városközponttól kissé távol, a Külmonostor utcából nyílott 

Kolozsvár hangulatos Sétatere felé. Ma egy toronymagas banképület emelkedik a helyén, de az 

udvari szárny eredeti, hosszú függőfolyosós része még megmaradt.

Arról a másik műteremről, melyet Kriesch Aladár Nagy Sándorral közös itáliai tanulmá-

nyútjáról hazatérve bérelt, már sokkal pontosabb, a helyszínt is megelevenítő leírást kapunk. 

A  Kolozsvár című szabadelvű napilapban az 1893-as év elején K. szignóval megjelent írás8 

voltaképp egy műterem-látogatásról beszámoló riport, bevezetőben megerősíti, hogy a fiatal 

festő „hosszabb tartózkodásra” rendezkedett be a városban. Majd leírja a műtermet, annyira 

szemléletesen, hogy az a földerítést annyi idő múltán is biztonságossá tette. „Műterme a Mo-

nostor utcai Teleki-palotában van, az épület hátsó szárnyának emeletén, hol a ház úrnőjének 

szívességéből egy igen csinos dolgozószobát rendezett be magának. Egy kis, sok tekervényű 

csigalépcsőn felhaladva, a legelső ajtón át a műterembe jutunk, hol festői összevisszaságban 

hever mindaz a százféle apróság, mely egy atelier elengedhetetlen alkatrészeit képezi: paletták, 

festéktartók, üvegek, ecsetek, vázlatok, félig kész rajzok stb., stb.”

Közvetlenül a város főteréről nyugatra nyíló Belmonostor (később Unió) utcában két 

Teleki-ház is van, de csak az egyik köthető az említett évben a nevezetes főúri család egyik tagja, 

azaz Teleki Lászlóné grófnő tulajdonához. Ez a 10. számú négyemeletes bérház, melynek egy 

részét birtokolta Teleki Lászlóné.9 Az udvari szárnyban nyomban rá is találhatunk a csigalép-

csőre, melynek koptatott kövei a függőfolyosós emeleten az egykori műteremajtóhoz vezetnek.

7 Erdély magyar egyeteme. Kolozsvár, 1941. 183.

8 (K.): Látogatás egy műteremben. Kolozsvár, 1893. febr. 27. VII. évf. 47. sz. 1.

9 Kolozsvári czím- és lakjegyzék, az 1899-ik évre. Szerkesztette Oláh László, Kolozsvár. 61.
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Ebben a tágas, csendes műteremben dolgozott a festő a Ferenc József-portrén, melyhez 

itt modellt is beállíthatott. „Legelső, ami szemünkbe tűnik – folytatódik a leírás –, őfelségének 

életnagyságú arcképe, melyet Kriesch a kolozsvári tud. egyetem megrendelésére készít. Ezen már 

hosszabb idő óta dolgozik, és már előrehaladott stádiumban is van vele. […] A négyszög alakú 

kép magassága 240, szélessége 140 cm; őfelségét lovassági díszegyenruhájában ábrázolja, vál-

lán a koszorúzási köpennyel, kezében pedig könnyű karddal. […] A kép bal sarkában egy régies 

formájú kerek széken a koronázási jelképek foglalnak helyet. […] Mellette egy pasztellrajz, melyhez 

egy színházi statiszta állott modellt, a köpeny ráncainak megfestéséül szolgáló tanulmányhoz.”

A méreteiben tekintélyes kép megfestésének történetéhez Kriesch testi-lelki jóbarátja, ké-

sőbb gödöllői munkatársa, Nagy Sándor is adatokkal szolgál. „Egy mágnás házában kapott 

megfelelő nagy termet ehhez a feladathoz – írta. – Az ám, csakhogy nemsokára a mágnásnak 

vendégei érkeztek, szüksége van a teremre, azért Aladár, hogy időt ne pazaroljon, lemegy Tö-

visre rokonokhoz. Dr. Boér Jenő doktorékhoz, hogy Boérné Papp Eszti arcképét megfesse.”10

Innen Diódra vonult el, az ottani Boér-kúriába, ahol végül is elkészült az uralkodó képével. 

Június 6-án egy levelében azt jelzi, hogy a festmény már a tanácsterem falán függ.11 Hasonló 

utat járt végig Kolozsvártól Diódig a Haynald bíborosról készült portré és a Hora és Kloska lá-

zadása (kat. 106.) című kompozíció, mely utóbbival Dénes Jenő leírása szerint kellemetlensége 

akadt diódi román modelljeivel, akik ellenségesnek tartották a témát.12

Visszatérve a kolozsvári műtermi beszámolóra, az írás szerzője itt látta Szamosi János és 

Szabó Károly portréit is. Szamosi János, a kolozsvári egyetemen 1872–1909 között oktató gö-

rög szakos tanár a rokoni körhöz tartozott. Abt Antal feleségének, Marie-nak húgát, Clotilde-ot 

vette feleségül. Szamosi anyagilag szintén segítette Kriesch Aladár római tanulmányútját. 

A Szabó Károlyt megörökítő képmás történetének kibogozása már bonyolultabb kérdés. 

Tudniillik több is van belőle. De álljon itt előbb néhány szó magáról a tudós könyvtáros sze-

mélyiségéről. Kolozsvár értelmiségi elitje a legnagyobb megbecsüléssel követte több évtizedes 

munkásságát. Szabó Károly (1824–1890) a Békés megyei Köröstarcsáról került Kolozsvárra, 

ahol nagy buzgalommal kapcsolódott be az Erdélyi Múzeum-Egylet munkájába, főleg könyvtári 

gyűjteményüknek gyarapításába. Különválasztva állította rendszerbe a múzeumi anyagot és az 

Egyetemi Könyvtár hatalmas gyűjteményét. Volt könyvtárigazgató, egyetemi tanár (1882/83-ban 

rektor), tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Legnagyobb érdeme a Régi Magyar 

Könyvtár (RMK) köteteinek összeállítása, amely a könyvnyomtatás elterjedésétől 1711-ig követi 

a magyarországi nyomtatványok szakszerű bibliográfiáját.

Érthető, hogy az 1890-es év nyarán elhunyt tudós portréját több intézmény is igényelte. 

A feladattal megbízott festő Kriesch Aladár lett. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület számára festett 

portré 1895-ben készült el. (kat. 134.) Szándékoltan régies, 19. századi alkatot állít elénk a festő 

ezen a képen. Fényképekből vagy kőnyomatokból inspirálódva mutatja be deresedő szakállal, 

negyedprofilban, csokoládébarna atillában. Jelzése a Kriesch Aladár által már akkor használt 

egybefonódó AK-monogram. A festmény sokáig a kolozsvári Egyetemi Könyvtár üléstermében 

állott,13 innen került át a Művészeti Múzeum (Bánffy-palota) gyűjteményébe.

10 Merva 2005. 56.

11 uo. 62.

12 Dénes 1939. 37–38.

13 Összesítés a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban elhelyezett – az EME képtári gyűjteményéhez tartózó – festményekről. Összeállította 
Kelemen Lajos. Egyetemi Könyvtár, Kézirattár Ms. 3996.

Maradt azonban egy másik portré a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban, amely ma a Szabó 

Károlyról elnevezett dokumentációs osztály termében14 áll. Aligha kétséges, hogy a hangsú-

lyosabban historikus stílusban megfestett portré szintén Kriesch Aladár munkája. Jóllehet 

semmiféle jelzés nincs rajta, de a Kolozsvár című lap idézett írása 1893-ban a Kriesch-mű-

terem képei között említ egy Szabó Károly-képet. Másrészt logikátlan lenne, hogy a könyvtár 

vezetősége a megbízással másvalakihez fordult volna. Kriesch variációkban gondolkodott. Mert 

ugyanakkor egy harmadik Szabó Károly-portréval is elkészült. Ez a festmény 1894-es keltezésű 

és a Magyar Tudományos Akadémia gyűjteményében látható (kat. 135.).15

Diód és Kolozsvár között ingázva Kriesch Aladár egy kolozsvári polgár, Widt Elek há-

zának kiadó szobájában rendezkedett be. Ennek helyét, sajnos nem sikerült kideríteni. Pedig 

ugyancsak érdekes, mert Kriesch a szoba falára élete talán első (?) falképét festette. A  Má-

tyás-legendáriumból ihletett jelenet, Szép Ilonka története egy fényképfelvételen maradt meg a 

festő unokája, Kriesch György tulajdonában (kat. 7.).

A pályakezdéskor a historizmus szellemében dolgozó Kriesch Aladárt behatóan érdekelte 

a magyar történelem. Kereste azokat a helyszíneket is, amelyekhez egy-egy históriai esemény 

volt köthető. Gazdag műemléki örökségével Kolozsvár különösen vonzotta. A már többször idé-

zett 1893-as riport „Kolozsvári vázlatocskák és rajzok” egész soráról beszél, melyeket a festő 

műtermében látott.

Még itáliai tanulmányútja előtt történt vele az az anekdotikus eset, amelyet oly sokszor 

felemlegettek a családi-rokoni körben. Kolozsvár város akkoriban, 1890 körül, alkalmazott két 

civil ruhás detektívet, hogy a polgárok biztonságára folyamatosan felügyeljenek. Túlbuzgóságuk 

egyik ártatlan áldozata éppen a festő lett. Egyiküknek föltűnt ugyanis, hogy egy gyanús kinéze-

tű, szakállas fiatalember az óvári Ferences kolostor gótikus refektóriumának ablakából rajzolgat 

valamit. Segítséget hívott és a delikvenst előállították. A rendőrségen kihallgatták, majd megy-

győződvén ártatlanságáról, bocsánatkéréssel elengedték. S bár a festő ezzel megelégedett, az 

inzultus a városi közgyűlésben interpelláció tárgya lett. Dr. Szász Béla, az egyetem bölcsészet-

tanára kért magyarázatot Deák Pál főkapitánytól a fölháborító esetre.16

Baráti közösségben
Kolozsvár – Tövis – Diód – Torockó – Kalotaszeg. Ebben a földrajzi koordinátában deríthető több 

fény Kriesch Aladár (aki 1907-től használta a Körösfői előnevet) társadalmi kapcsolataira, alkotói 

munkásságával szoros összefüggésben.

A kiterjedt rokoni körön kívül E. Kovács Gyula (1839–1899) a kolozsvári Nemzeti Színház 

ragyogó tehetségű művésze állt igen közel hozzá. A Shakespeare-darabok alakjainak páratlan 

szuggesztivitású előadóját, ha csak tehette, a Farkas utcai színpadon Kriesch minden alka-

lommal megnézte. Volt úgy, hogy Diódról is hazatért egy Shakespeare-előadásra. E. Kovács 

Gyula állt modellt a Dávid Ferenc-kép egyik alakjához, és nagyjából ebben az időben, 1896-ban 

14 Szabó Károly portréja. Olaj, vászon 80 x 60 cm, j. n. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár Szabó Károly termében.(kat. 133.)

15 G. Merva Mária adata. Merva 2005. 65. 

16 Jegyzőkönyv, fölvétetett Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósági bizottságának a városháza nagytermében 1890. évi szeptember 
27-én tartott rendes közgyűléséről. Románia Országos Levéltárának Kolozs Megyei Igazgatósága. Fond: Kolozsvár város levéltára. 
Mikrofilm, 172. tekercs.
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készített róla a festő nagyon karakterisztikus rajzot. (kat. 125.) A színész 1899 nyarán, a seges-

vári csata évfordulóján a fehéregyházi obeliszknél szavalat közben kapott végzetes agyvérzést. 

Díszes temetéséről a házsongárdi sírkertben (augusztus 5.) a budapesti Vasárnapi Újság tudó-

sítását fényképekkel és ezzel a portréval illusztrálták.17

Jóllehet Kriesch már csak állandó vándorlásai miatt sem tartozott különösebb kötődéssel 

ahhoz a kis kolozsvári művészközösséghez, amely a századfordulón igyekezett határozottabb 

életjeleket adni, de kapcsolatok és kölcsönös szimpátiák kimutathatók. A pályakezdő Kriesch 

festményeit már ott láthatták azokon a budapesti kezdeményezésekre született kolozsvári tárla-

tokon, melyekhez a helyi művészcsoport tagjai is csatlakoztak. 1890-ben az Országos Magyar 

Képzőművészeti Társulat, 1895-ben a Nemzeti Szalon szervezett Kolozsváron nagyszámú 

művet fölsorakoztató kiállításokat. Kriesch munkái közül az utóbbin Pietà című festménye (való-

színűleg: kat. 82.) kapott nagyobb figyelmet.18

Pár évvel később Kolozsváron megalakult az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság. Ez 

az 1899 és 1904 között működő egyesület létrehozta Kolozsvár első képcsarnokát (a sétatéri 

korcsolyapavilon emeletén) és budapesti művészekkel közösen a Mátyás-szobor fölavatásakor 

(1902) nagyszabású kiállításon mutatkozott be. A társaság munkaülésein alkalmasint (1901-ben 

dokumentálhatóan) Kriesch Aladár is jelen volt.19 Az 1902-es tárlaton Kriesch Női arckép című 

festményével vett részt.20

Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság föllépése a vidék iránti nagyobb odafigyelésre 

késztette a magyar kultúrpolitikát is. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter anyagi 

segítséget nyújtott az 1902-es tárlat megszervezéséhez; ugyanakkor az Országos Képtár anya-

gából tíz festményt utaltatott át letétbe az Erdélyi Múzeum szerveződő képtára számára.21 Ezt 

azután újabb letét és átutalás követte, melyek Kriesch Aladárt is közelebbről érintették.

A festő empátiával figyelte az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) képtárának alakulását. 

Különösen azután, hogy Finály Henrik halálát követően 1899-től a sokkal nagyobb mozgékony-

sággal föllépő Pósta Béla egyetemi tanár vette át a régiségtár és képtár ügyeinek vezetését. 

Pósta célja az volt, hogy a 19. század közepe óta fölgyűlt képanyagot, valamint az állami leté-

teket megfelelő helyen, nyilvános képtár keretében tárják a közönség elé. Így vették bérbe az 

Óvárban, a Bástya utca 2. szám alatti kétemeletes, klasszicista stílusú épületet, melynek má-

sodik emeleti teremsorában a képtár rendezkedett be. A régi képanyag mellett itt helyezték el a 

Szépművészeti Múzeumból az 1913-as év elején kapott ötven darabos értékes letétet is, melyet 

Rózsaffy Dezső, a Szépművészeti Múzeum munkatársa és Müller Merész Gyula kolozsvári mú-

zeumőr látványterve alapján rendeztek el.22

Az 1913. március 30-án ünnepélyesen megnyitott nyilvános képtár 166 művet bemutató 

alapkiállításán ott volt Körösfői-Kriesch Aladár méretre is impozáns vászna, a Templomozás 

Kalotaszegen (kat. 347.). A  katalógus a VII. teremben tünteti föl a képet a magyar művészek 

kollekciójában, Réti István, Mednyánszky László, Koszta József, Spányi Béla, Karlovszky Berta-

17 E. Kovács Gyula temetése. Vasárnapi Újság, 1899. aug. 13. 46. évf. 33. sz. 553–554.

18 Nemzeti Szalon. Erdélyi Híradó, 1895. jún. 5. VIII. évf. 127. sz. 1–3.

19 Képtárlat Kolozsvárt. Újság, 1901. jún. 12. III. évf. 158. sz. 2.

20 Erdélyrészi Szépművészeti Társaság, 1902. évi kiállítás Kolozsvárott. Katalógus.

21 Murádin Jenő: Kolozsvár képzőművészete. ARTprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2011. 91–96.

22 Murádin Jenő: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület képtára. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményei. Kolozsvár, 2009. 239–321.

lan művei között.23 Ez a festmény azonban nem az 1913 januárjában átutalt 50 letéti mű között 

került Kolozsvárra. Korábban, még az 1912-es év kora őszén, egy Ligeti Antal-kép társasá-

gában érkezett ide. A  Lukács-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, Jankovich Béla 

megbízásából a két festményt az EME képtára számára vásárolták meg. Pósta Béla levéltári ha-

gyatékában megmaradt annak a levélnek a másolata, amelyben az intézmény vezetője nevében 

köszönetet mondanak a Szépművészeti Múzeum igazgatóságának a két festmény Kolozsvárra 

történt eljuttatásáért:

„Hivatkozással f. évi aug. 7-én kelt 1487. sz. becses átiratára, szerencsém van tisztelettel 

értesíteni, hogy Ligeti Antal »Olasz tájkép« és Kriesch Aladár »Templomozás Kalotaszegen« cz. 

és 2096, illetőleg 3309 leltári számú képeket képtárunkban leendő elhelyezés végett megkaptuk.

Kolozsvár, 1912. szept. 16-án.”24

A festmény azután évtizedekre eltűnt a nyilvánosság elől. Először 1916 nyarán, az első 

román betörés idején menekítették el, majd visszahozva ládába csomagolva feküdt elfeledve, 

22 éven át. 1940 és 1944 között feltehetően újra kiállították, de az 1952-ben ismét megnyitott 

kolozsvári képtárban már nem volt helye. A képtár – a Művészeti Múzeum – Bánffy-palotabeli 

raktárából csak ez év őszén sikerült előhozatni, és fényképfelvételen reprodukálni. (kat. 347.)

Ragyogó színeit csodálatosan megőrizve áll előttünk a festő száz évvel ezelőtt megörökí-

tett jelenete. Lírai-elégikus hangulatot teremt a csöndes magábamélyedéssel vonuló leány- és 

asszony alakjaival, miközben a kép megőrzi freskószerű monumentalitását is. A muszulyba öl-

tözött kalotaszegi nők, középen egy hajadon pártás leánnyal, azt az érzést keltik a nézőben, 

amit Bródy Sándor fogalmazott meg a legszebb költői képben: „lábon járó tulipánok”. Kriesch 

Aladár olyan lírai festőiséggel közelített a témához, amely eltávolította a jelenetet a kifejezetten 

etnografikus piktúra csapdáitól. A templom, amely felé a népviseletben pompázó nők haladnak, 

öltözékük fölragyogtatott vörös, fehér, fekete színeiben, a képen nem is látszik. A háttér tájképi 

elemét lombos fa és bokrok üde zöld színe hangsúlyozza.

A templomba igyekvő kalotaszegiek látványa a festőt éppúgy megragadta, mint Ady 

Endrét, aki A Kalota partján című versében örökítette meg a nagyszerű vonulások káprázatát. 

A  téma éveken át foglalkoztatta. Ez a kép azonban – mely életművének fontos darabja –  

nem hasonlít ahhoz a sokszor emlegetett pannóhoz (Templomba vonulás Körösfőn), melyet 

az 1904-es Saint Louis-i világkiállítás magyar pavilonjához készített (kat. 319.). Fölbukkanásá-

val (vagy fogalmazhatunk úgy is, föltámadásával) méltán illeszkedik be egy annyira esedékes 

monografikus műbe és a festő kiegészülő oeuvre katalógusába. A festmény széles, tulipán- és 

csillagdíszekkel faragott keretét is nyilvánvalóan a festő tervezte.25

A frissen megnyílt kolozsvári képtár a békeidők utolsó esztendejében, 1913-ban egy 

rendkívül színvonalas kiállítással lepte meg a város közönségét. Ferenczy Károly és Körösfői- 

Kriesch Aladár alkotásaiból adtak ízelítőt. Ferenczy Károly megnyerése egy vidéki kiállításra nem 

mindennapi teljesítmény volt. Müller Merész Gyula, a múzeumőr azonban, mint egykori Feren-

czy-tanítvány, kitartóan szorgalmazta a megállapodást, mi több, a múzeumnak egy Ferenczy-képet 

23 Útmutató az Erdélyi Nemzeti Múzeum képtárában. Művészettörténeti bevezetéssel ellátta: Rózsaffy Dezső dr., összeállította: Merész 
Gyula. Kolozsvár, 1913.

24 Az Erdélyi Történelmi Múzeum Levéltára – Pósta Béla iratai C1 2654.

25 A festményt keletkezése után nem sokkal kiállították az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1905-ös tavaszi tárlatán, melyet 
a katalógus (246. tétel) fehér-fekete reprodukcióban is közölt.
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is sikerült megvásárolnia. Körösfői-Kriesch Aladár megnyeréséhez már nem volt szükség sem-

miféle diplomáciára. Müller Merész Gyula megkeresésére, Gödöllőről 1913. október 24-én kelt 

levelében a festő a termek falfelületei iránt érdeklődött, majd az alábbiakkal zárta sorait: „Engem 

Kolozsvárhoz annyi személyes drága szál fűz, hogy már azért is szívesen küldöm le dolgaimat.”26

Mind Ferenczy, mind Kriesch nyolc-nyolc képet küldött az 1913. november 12-én meg-

nyílt kiállításra, melyekhez három erdélyi festő munkáit társították. A  tárlat installációjához azt 

a megoldást választották, hogy az alapkiállítás műveit ideiglenesen vászonfalakkal takarták el. 

A kiállításról szóló beszámolók többnyire Müller Merész Gyula megnyitó beszédéből közölnek 

részleteket, a bemutatott Kriesch-képekről közelebbit nem árulnak el.27

Kós és Kriesch
Szemléleti rokonság, Ruskin tanainak mély átérzése, az összművészeti alkotásról vallott nézetek 

határozták meg elvi alapokon Kós Károly és Kriesch Aladár kapcsolatát. De mindezen túlme-

nően őszinte meleg barátság fűzte őket egymáshoz. Ezen mit sem változtatott az a körülmény, 

hogy nagy korkülönbség, éppen húsz év volt közöttük. Kós ismerte a gödöllői művésztelep mun-

kálkodását. Nem tartózott azonban közéjük; az ő puritán kálvinista alkatától idegen volt az ottani 

kommunaszerű életvitel. Krieschhez való viszonya a művészteleptől független empátia volt.

Megismerkedésük 1906/1907-re tehető. Kóst, a budapesti Műegyetem végzős növendé-

két évfolyamtársa Györgyi Dénes mutatta be K. Lippich Eleknek, a vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium nagy befolyású osztálytanácsosának, aki még akkor ki is utalt neki egy ösztöndíjat 

erdélyi tanulmányútra. „Az ő révén ismerkedtem a gödöllői művésztelep művészeivel – idézte föl 

sok évvel később emlékeit Kós –, és lehettem Kriesch Aladárnak kedvelt fiatal barátja.”28

Találkozhattak azután nem is egyszer a Kalotaszegen, azon a ruskini tájon, amely mindket-

tejük alkotásának a népművészetben gyökerező ihlető forrása volt. Kós rögzítette is leírásában a 

festőnek ezeket az útjait. „Esztendőről esztendőre nyáron, avagy ősszel, de havas télen is néha, 

csak megérkezett a szürke, bozontos fejű ember Körösfőn, avagy Mákón. Ösmerték már az em-

berek, a régi, ismerős házak készen várták a vendéget: »Megjött a Kriesch Úr!« Aztán néhány 

hétig hol itt, hol ott bukkant fel: benn a falukon, kinn a földeken, a köves hegyoldalokon, a ritkuló 

erdők mélyén. Kaputos embert nem keresett meg, a papok, tanítók, birtokos úrak nem is tudtak 

róla; de a pendelyes parasztgyerekek ösmerték mind Kriesch Aladárt.”29

Kós azután Sztánán is vendégül látta a festőt, nem sokkal azután, hogy a Varjúvár, formate-

remtő építészetének ez a csodája fölépült. Györgyi Dénesnek 1911 őszén írt levelében említi, hogy 

„Kriesch bácsi itt volt”.30 Ez lehetett bizonyosan az az alkalom, amikor szóba került Kós terve, a 

Kalotaszeg című hetilap megjelentetése. Ezzel a kezdeményezéssel akarta ugyanis Kós fölélesz-

26 Körösfői-Kriesch Aladár levele Müller Merész Gyulához, Gödöllő, 1913. okt. 24. Az Erdélyi Történelmi Múzeum Levéltára – Pósta 
Béla iratai C1 2206/29.

27 Megnyílt a kiállítás. Újság, 1913. nov. 12. XV. évf. 266. sz. 3–4; Az EME harmadik képzőművészeti kiállítása. Erdélyi Múzeum, 1913. 
XXX. köt. 6. füzet, 426–430.

28 Kós Károly levele Kubinszky Mihálynak. Kolozsvár, 1967. VI. 2. In: Kós Károly levelezése. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 
2003. 624–629.

29 Kós Károly: Körösfői-Kriesch Aladár. Napkelet, 1920. I. évf. 5. sz. 273–277.

30 Kós Károly levele Györgyi Dénesnek, Sztána, 1911. nov. 1. In: Kós Károly levelezése. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2003. 
68–69.

teni Gyarmathy Zsigáné egykori tervét: fórumot teremteni e néprajzi sziget múltjának föltárására 

és népe jövőjének kérdéseiről értekezni. A Kalotaszeg képes hetilap 1912. január 7. és március 

26. között jelent meg, egy bánffyhunyadi nyomda kiadásában. Számai annyira ritka példányok, 

hogy nagy könyvtárakban sem lelhetők föl, az Országos Széchényi Könyvtár is csak egyetlen 

számot őriz a 12-ből. A  teljes kollekció a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban lelhető föl. Éppen 

hozzáférhetetlensége miatt indokolt, hogy teljességében idézzem itt az első számban meg-

jelent líraian szép beköszöntő vezércikket, melyet Kós fölkérésére, Körösfői-Kriesch Aladár írt:

LEVÉL. 

Gödöllő, 1911. dec. 24.

Szent Karácsony napján.

A multkoriban benn jártam Budapesten. Ott sétálgattam a sok tülekedő, keménykalapos 

ember között. Hirtelen valami elállja utamat. Új ház volt épülőben, s két munkás hosszú fenyő-

faszálat cipelt keresztül a gyalogjárón. Nehéz szép szál fa volt, s a két ember alig bírt vele; mint 

mikor zsilipet bocsátanak rohanó ár elé, úgy torlódott meg kétfelől, a hosszú sudár előtt az em-

berek tömege.

Valami idegenszerű, ismeretlen előtt állottak, s türelmetlenül várták, hogy az múljék már el 

előlük, hogy folytathassák rohanásukat.

Reátettem kezemet a halálában is illatos árbócra – s a fa lelke egyszeriben átáradt, re-

átalált az enyémre. Elmondotta, hogy onnan hozták, egy más világból, a Vlegyásza oldalából, 

bivalyos szekéren ebbe a mostani csúnya szürke világba, kemény erőszakkal. Hogy telente 

nemcsak róka, őz és medve jártak alája, hanem bujjbés, süveges, keménymarkú emberek, öreg 

szekerekkel tűzrevalót keresni; tavasszal meg veresmuszujos, dalos leányok heveredtek tövébe, 

elfáradván virágszedésben, eprészésben. És hogy milyen jó, úri familiából volna, mert hisz az 

öregapja ott szolgál a körösfői templom tornyának a tetejében császárgerendának és hogy...

De nem mondom tovább, mert hiszen ezek, s az ezután elkövetkezendő lapok éppen arra 

valók lesznek, hogy elmondják annak a rohanó, tülekedő, s egy percre az ismeretlen előtt talán 

megtorpanó embertömegnek mindazt, amit nekem arról a másik, előttünk oly szent és drága, 

oly idegenszerű, s mégis oly meghitt, meséből szőtt világról akkor az a szál fenyőfa ott a pesti 

sáros, szürke utcán halálában elmondott...

Körösfői-Kriesch Aladár 31

A lap első számának egyik illusztrációja a festő Körösfői templom című rajza.

Emlékezések és művek tükrében
Egy összeomlott világ, szertedarabolódott kultúra romjain, mintegy korszakzáróként érkezett 

hozzánk Körösfői-Kriesch Aladár halálának híre. A budakeszi szanatóriumban, ahol súlyos tüdő-

bajával kezelték, 1920. június 16-án halt meg; délutáni álmából nem ébredt föl többé. Az erdélyi 

sajtóban több búcsúztató írás és emlékezés jelent meg róla. Kós Károly erdélyi kapcsolatait 

hangsúlyozta és egyben már megpróbálta helyét is kijelölni az egyetemes magyar művészetben.

31 Kalotaszeg, I. évf. 1. sz. 1–2.
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Az erdélyi táj, Kalotaszeg, Torockó annyira művészetének forrása volt – hangsúlyozta Kós –,  

hogy akár a mienknek is tekinthettük őt. „Majdnem kolozsvári fiú, aki innen indul ki Nyugatra. 

[…] De művészi tartalomért, levegőért, lélekért hazajön mindig: Erdélybe. […] Így volt ez 1914-ig. 

Hogy a háború kitört, nem látták azóta. Azóta csak készült ide, várta az idők változását és készült.

De nem győzte kivárni: meghalt.

Hónapokkal ezelőtt egy kicsiny-kis napi hírecskében olvastam halála hírét. Hol, mely na-

pon, hogyan halt meg; mi ölte meg: nem tudtam azóta sem. Csak hogy elmúlt. Hogy megtört 

örökké mosolygó kék szeme, hogy a szürke hajú, csontos arcú, csendes szavú magyar piktor 

elvándorolt örökre.

Egész élete annak bizonyítéka, hogy ő komolyan hitte, amit vallott és soha hitét meg nem 

tagadta. Nem verekedett senkivel, az állandó munka volt gyönyörűsége és minden munkája a 

mi gyönyörűségünk.” 32

Az erdélyi festő, Daday Gerő nekrológjából. „Motívumai és egész kompozíciós felfogása 

visszavezethető a kalotaszegi tanulmányaira, egész gondolatvilága innen eredt, amit itt látott, 

hallott és érzett, azt váltja fel művészi értékekké.” 33

Budapesten, a Belvedere szalonban szervezett szerény hagyatéki kiállítás alkalmából a 

Brassói Lapokban jelent meg hosszabb emlékezés a festőről. A feltehetően másodközlésű írás 

szerzője Harsányi Kálmán (1876–1929) a szimbolista költő és szépíró, aki nagyon közel állt a 

festőhöz, és akinek A kristálynézők (1914) című műve a gödöllőiekről írt kulcsregény. Nagy em-

pátiával rajzolta meg Körösfői-Kriesch rokonszenves alakját, több nyelvet beszélő műveltségét, 

zenekedvelését. Fölidézte utolsó telének történetét, melyet a tüdőbeteg ember átdidergett a 

háború utáni nyomorúságban. Abbáziába vágyott gyógyulni, de a költségeket képei árából nem 

tudta kifizetni. „Még a budakeszi szanatóriumot is jó ideig csak ígérgették. Nyár lett, mire oda-

került, meghalni.” 34

Kolozsváron, melyet annyira szeretett, csak egy 1922-es vándorkiállításon láthatták egy 

tájképét, Nagy Sándor munkái és műcsarnoki festők társaságában.35 Művészi hagyatékának ér-

tékei azonban nem mosódtak ki a kisebbségi sorsba szakadt Erdélyben sem. Olyan alkotások 

maradtak utána, melyek nem kerülhettek képtári raktárak mélyére. Ott álltak és állnak örök me-

mentóként falfestmények, oltárképek formájában vagy egy múzeumi termet egymagában uraló 

monumentális Dávid Ferenc-képben.

A marosvásárhelyi Közművelődési Ház (a Kultúrpalota), melyet a szecesszió ékszerdo-

bozának neveznek a szakirodalomban, a gödöllőiek, köztük Körösfői-Kriesch Aladár műveinek 

nagyszerű együttesét őrizte meg. Az előcsarnok nagyméretű falfestményei, a Táltosok és a 

Székely mesemondás (kat. 624.), Körösfői-Kriesch képalkotásának legjellegzetesebb vo-

násait tükrözik. Míg a palota elkészült (1913 nyarán fejezték be), a festő több alkalommal és 

huzamosabb ideig tartózkodott a székely fővárosban. Sokáig fölgyűjthető volt azoknak a 

munkamegbeszéléseknek, vitáknak a hangulata, melyet ő és művésztársai folytattak a város-

fejlesztés korszakos jelentőségű személyiségével, a minden mozzanatra gondosan figyelő dr. 

Bernády Györggyel.

32 Kós Károly: Körösfői-Kriesch Aladár. Napkelet. 1920. I. évf. 5. sz. 273–277.

33 Daday Gerő: Körösfői-Kriesch Aladár. Erdélyi Szemle, 1920. júl. 18. VI. évf. 28. sz. 370.

34 Harsányi Kálmán: Emlékezés Körösfői-Kriesch Aladárról. Brassói Lapok, 1924. júl. 6. XXX. évf. 151. sz. 7–8.

35 (L.): Magyar festőművészek Kolozsváron. Újság, 1922. febr. 5. XXIII. évf. 28. sz. 6.

A belső-erdélyi Tövisen, ahol a rokon Boér család Kriesch Aladárt vendégül látta és dió-

di udvarházában ideális munkakörülményeket teremtett számára, szintén érdemleges nyoma 

maradt a festő munkásságának. A  Hunyadi János alapította egykori, 15. századi ferences 

templom kevesek által ismert értéke az a két oltárkép, melyet a már kevés számú katolikus 

hívet összefogó egyházközség rendelt meg tőle. A Szent László-képre 1898-ban kapott meg-

bízást (kat. 197.). A Szent István-oltárkép (kat. 320.) már későbbi. Azután született meg, hogy 

a festő és családja diódi nyaralása 1899-től egy időre megszakadt, a miatt a nehezen földol-

gozható trauma miatt, melyet elsőszülött fiuk, Iván (Nunu) halála okozott. Ez a kép, mint Vita 

Zsigmond egykori enyedi tanár és könyvtáros írta, valószínűleg 1904-ben készült el.36 1905 

januárjában vette át az egyházközség és helyezte el a történelmi hangulatú gótikus temp-

lomban.37 A  festő az egyházi megrendeléseknél oly gyakran tapasztalható modorosságokat 

messze kerülve, ragyogó arany kontúrokkal, illetve szecessziós ízű díszítményekkel elevenítet-

te meg a magyar szent királyok képét.

Pályakezdésének nagy vállalkozása, a millenniumi pályázatra készült 12 négyzetméte-

res Dávid Ferenc-kép mára végre megfelelő helyre került (kat. 154.). A  sok évig felújítás alatt 

álló tordai múzeum különtermében áll. A nagyszámú látogató, mely évente megfordul itt, pont-

lámpákkal jó megvilágításban láthatja a tordai országgyűlés nevezetes jelenetét. Kós Károly 

méltatása kívánkozik ide. „Mennyivel háládatosabb tárgyai a históriai képek, az ütközetek, vá-

rostromok, hódolások ábrázolása, száguldó lovasrohamok, sáncok vívása, embertömegek 

összeroppanása, aminthogy szegény, akkor már beteg Munkácsynktól Benczur Gyuláig minden 

piktorunk valóban ezeken a területeken is válogatott képtárgyat.

És éppen ezért jellemzi Kriesch Aladárt, hogy ő képének tárgyául a tordai országgyűlést 

választotta. Azt az országgyűlést, ahol nem háborút, avagy békét proklamálnak, ahol nem fegy-

vereket csörgetnek és zászlókat lobogtatnak, ahol nem koronáznak, vagy detronizálnak, ahol 

nem hódolnak, vagy lázadnak, ahol nem vivátoznak, avagy pereátoznak, de ahol szegény kicsiny 

Erdélyország rendei, néhány komoly arcú, egyszerű szavú, világosfejű ember egy nem Isten 

kegyelméből, de a nemzet akaratából soraik közül választott fejedelem elnöklete alatt egyérte-

lemmel, egyszerűen megállapodik abban, hogy: »kinek-kinek pedig az ő hite az ő dolga.«” 38 

36 Vita Zsigmond: Körösfői-Kriesch Aladár és a diódi festőtelep. Korunk, 1973. XXXII. évf. 11. sz. 1774–1778.

37 A két festményt a millennium idején készült kőbe faragott neogótikus mellékoltárokon helyezték el. (kat. 197., 320.)

38 Kós Károly: Körösfői-Kriesch Aladár. Napkelet. 1920. I. évf. 5. sz. 273–277.
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Két festmény egy témára:  
Eger hősies védelme Dobó István által 

Körösfői-Kriesch Aladár millenniumi festménye
[1895] „Ez az új esztendő különben nagy jelentőségű a magyar képzőművészek életében. A tör-

vényhozás felhívta az összes megyéket – mennyi volt még akkor! –, hogy ki-ki módja szerint 

vegye ki részét a Millenniumból és igyekezzék pályázatokkal vagy megbízással történetét meg-

festetni vagy szoborba vésetni. Nem voltam idehaza, nem tudom bizonyosan állítani, de ahogy 

elképzelem, permanens zsűri működhetett éjjel-nappal, hogy eleget tehessen. Hisz a világ min-

den részéről hazasereglettek a művészek, […] hogy le ne maradjanak a koncról. Arckép-, zsáner-, 

tájképfestők egyszerre mind történelmi festők lettek. Az intéző körök politikai gondolkodásúak 

voltak, azért álltak oly messze a művészettől. […] Aladár Torda-Aranyos [vármegye] megbízását 

kapta. A tordai országgyűlést és Dávid Ferencet.”1 – jegyezte fel Nagy Sándor Körösfői-Kriesch 

Aladár életéről írt, sajátos, baráti szemszögből vizsgálódó, az 1930-as évek második felében 

megszületett visszaemlékezésében.2

Kétségtelen, hogy ez a történelmi művészet az ezredévi ünnepségnek és csakis ennek 

köszönheti, hogy világra jött. „A történeti levegő, amelyet a nagy évforduló árasztott, az intéző 

köröket most hirtelenül arra biztatta, hogy mesterségesen felélesszenek egy műfajt, amellyel már 

évtizedek óta nem törődött senki sem. Legkevésbé a művészek. Ők, akik érzésük minden szá-

lával a jelenen csüngtek…” – összegezte Lyka Károly a millenniumi nagy festészeti sürgölődést.3

Az 1895–1896-os egri sajtótermékek is szinte minden számukban közöltek híreket a 

nagy országos ünnepség előkészületeiről, az azt körüllengő nemzeti érzülettel telített közhan-

gulatról, a helyi közösség buzgólkodásáról. A  vidék, így Eger és Heves vármegye – önmagát 

megmutatni kívánó – reprezentációjáról: „Országszerte nagy a mozgalom a nemzet ezredéves 

ünnepének minél méltóbb megszentelésére. Mint az oczeán hullámait megindítja amaz ismeret-

len erő, melyet ’tengerdagálynak’ nevezünk: úgy emelkedik a négy folyam közén a honfoglalás 

megünneplésére minden hű magyar kebel; versenyre kelnek e téren, elfeledvén a nehéz időket, 

a pártviszályt – testületek, városok, megyék, iskola és egyház, művészet és tudomány, nemzet 

és király. Ha ez általános mozgalom irányát és alapelveit megfigyeljük, azt látjuk, hogy főképpen 

a történeti irány az, mely itt érvényesül. Mindenek előtt pedig a honfoglalás eseményeit törek-

szenek a szakférfiak kiemelni, kutatások, krónikák, okmányok és néphagyomány nyomán, és itt 

félreteszik ama kételkedést, melyet egyik-másik kozmopolita történészünk támasztott Anony-

mus és a többi krónikaírók ellen.

Ott pedig, hol a honfoglalás emlékei hiányzanak, a történeti fejlődés ama kiválóbb mo-

mentumait emelik ki, melyek ama megye vagy város közéletének emlékezetesebb eseményét 

1 Merva 2005. 66–67.

2 Merva 2005. 7.

3 Lyka Károly: Festészeti életünk a Millenniumtól az Első Világháborúig (1896–1914). Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp., 1953. 79.

leginkább kidomborítják, továbbá, melyek az évezred ünnepségének legjobban megfelelnek; 

végül melyek az erkölcsi haszon tekintetéből legtanulságosabbak, a honi szellem emelésére 

legalkalmasabbak. Kérdés, hogy a hírneves Eger mivel fog ez ünnepségen szerepelni? […] Azt 

olvassuk, lakodalmi menet fog indulni Egerből Budapestre, hogy bemutassuk népviseletünknek 

ethnográfiai képét. […] Ámde ez Egertől, a nagy történelmi múlttal rendelkező várostól édes-ke-

vés. Dobó városától ország-világ többet vár. […] Igaz, hogy Hevesmegye ebben Egernek mintegy 

útjába vágott, midőn elkölcsönözte thémáját, azt határozván, hogy Eger várának hősi védelmét 

a megye fogja lefestetni; ám jó, legyen! örüljünk rajta; jut is, marad is Egernek még elég a dicső-

ségből.”4 – szólt a véleményformáló tudósítás 1896. március 7-én az Egri Híradó hasábjain. Az 

újság június 20-i száma viszont pazar listát közölt az ezredéves történeti kiállítás csarnokaiban 

bemutatott egri-heves megyei kollekcióról. „Fénylik ott az arany, csillog a drágakő, ragyog az 

aczél özönével; de nem hiszem, hogy drágább követ lehetne-e az egész kiállításon találni, mint 

hős Dobónknak síremlékét? Szerencsés gondolat volt e vörös márvány sírkövet az egri várból 

oda szállítani. […] a fegyvertár nagy csarnokának közepén […] ott nyugszik a hős szobra, és 

honfiú, idegen mind megáll előtte és megkérdi, aki nem tudja: ’Kit ábrázol a vitéz képe?’ És 

elmondják néki: ’Dobó Istvánt, Eger győzelmes megvédőjét!’ […] és megtanulják tőle a mai kor 

érdekhajhászó fiai: mi a hazaszeretet?” Majd következik az érseki könyvtár, a lyczeumi képtár és 

régiségtár, a csillagda, az érsekség, a ciszter gimnázium gyűjteményi kincseinek felsorolása – 

hasábokon keresztül –, egészen a megyeháza kovácsoltvas rokokó díszkapuinak bemutatásáig, 

illetve a sorok írójának (aki névtelenül maradt) magánfelajánlásáig. Majd folytatódik a tudósítás: 

„Hevesmegye különben másképpen is kitett magáért, midőn bandériuma Dobó díszruháját és 

dicső fegyverzetét vevé fel, jun. 8-án, a hódoló felvonulásnál. […] föllépésük ott az országnak 

tündöklőnél ragyogóbb csapatai között mindenkinek lekötötte figyelmét, és utczák hosszán fő-

leg a Dobó vitézeit éltették.”5

De egy kicsit előre szaladtam az események bemutatásával. Vissza kell térni 1895 elejé-

re, amikor Heves vármegye törvényhatósági bizottsága a vallás és közoktatási miniszter előző 

évi 53.549. sz. leirata folytán az 1895. évi április 23-i rendes évnegyedes bizottsági közgyűlé-

sén először tárgyalt a millenniumi ünnepség megszervezéséről és a hozzá rendelt pénzösszeg 

előteremtésének kérdéséről. 10.000 forint elkülönítését szavazták meg a vármegye törzsvagyo-

nából e hazafias célra, végleg azonban megyei pótadó útján kívánták beszedni az összeget. 

A vármegye négy kötetes díszkötésű monográfiáját tervezték elkészíttetni és a budapesti kiállí-

táson bemutatni, illetve „a vallás és közoktatásügyi miniszter ajánlatát elfogadva, közvetítésével: 

Eger várának Dobó általi hősies megvédését képben való megörökítését a bizottság elhatározza, 

s a művészre bízván a kép méreteit, e czélra 5000 frtot szavaz meg. A kép a kiállítás czéljaira 

átengedtetik, azután pedig a vármegyeház egyik termében helyeztetik el.”6

Majd a millennium évében az Egri Híradó március 17-i száma tette közzé – ugyan nem 

részletezve azt – a több havi előkészület után megfogalmazásra került pályázati kiírás hírét: 

„(Heves megye milléniumi képe) Heves megye törvényhatósága a f. év. [1896] január 27-én tar-

tott közgyűlésén elhatározta, hogy a milléniumra egy történeti nevezetességű eseményt fog 

megfestetni. E képre az országos képzőművészeti tanács a pályázati felhívást már közzétette. 

4 A millénium és Eger városa. Egri Híradó (19. sz.) 1896. márczius 7. 3.

5 Eger az ezredéves történelmi kiállításon. Egri Híradó (49. sz.) 1896. június 20. 2–4.

6 Magyar Nemzeti Levéltár, Heves Megyei Levéltár továbbiakban: MNL HML IV-404/a/49 9229
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A  pályázati vázlatokat május hó 1-ig kell a millenáris műcsarnokba beszállítani”.7 A  minisztéri-

umból érkezett 31068 számú leirat szerint pedig „e nagy érdekű művészi feladat s a reá szánt 

pénzösszeg egy oly pályázatra szolgálhatna alkalmat, melyet Nógrád vármegye egy millenniumi 

festményének létrehozása végett állapított meg a m. országos képzőművészeti tanács...”8

A pályázati kiírás megjelenését megelőző 1896. évi január hó 27-én tartott rendes év-

negyedes bizottsági közgyűlés jegyzőkönyve szerint a kép elhelyezéséről is döntöttek, miszerint 

nem az eredetileg tervezett kisteremben,9 hanem Beretvás Endre megyebizottsági tag indít-

ványa folytán a „megfestendő kép a vármegye nagytermében helyeztessék el, mihez képest 

utasíttatik az alispán, hogy a pályázó festőművésszel a kép méretére nézve a határozatnak 

megfelelően állapodjék meg. Felhivatik továbbá az alispán, hogy a nagyteremben a képek el-

helyezésére nézve akként intézkedjék, hogy ott azon jeles férfiak arczképei függesztessenek 

fel, akik a haza szabadságának kivívása körül érdemeket szereztek s a vármegye közéletében 

jelentékenyebb szerepet vittek. Legyen azonban gondja arra is, hogy Kossuth Lajos megfestetni 

elhatározott képe részére a megyeteremben megfelelő hely rendelkezésre maradjon.”10

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium védnöksége alá utalt pályázat kiírásáról Pulszky 

Ferenc, a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács elnöke értesítette a várost:11

„Magyar Országos Képzőművészeti Tanács

Nagyságos Alispán Úr!

Van szerencsém teljes tisztelettel értesíteni, hogy a vallás és közokt. Miniszter úr Ő 

Nagyméltóságának a vármegye megkeresése alapján f. évi február hó 25.én 9371. sz.a. kelt 

rendeletében, a vármegye által hazafias nagy áldozatkészséggel megrendelni kívánt történelmi 

festményre az ide mellékelt pályázati hirdetést tettük közzé, – tisztelt vármegye jól átgondolt 

érdekében olykép állapítva meg a lejárat határidejét, hogy a kiválóan érdekes pályázatban ama 

jelesebb művészeink is részt vehessenek, kik rövidebb időre megszabott határidő esetén, jelen-

legi nagy elfoglaltságuk mellett, a pályázattól elmaradni lettek volna kénytelenek.

Budapesten, 1896. évi márczius hó 3. án

Teljes tisztelettel

Pulszky Ferenc a m. orsz. képzőművészeti tanács elnöke

Nagyságos Zalár József úrnak Heves vármegye alispánjának

Egerben”

7 Egri Híradó (22. sz.) 1896. márczius 17. 3.

8 MNL HML IV-404/a/49 12493.95. (alispáni iratok)

9 MNL HML IV-404/a/49 1657/1895. (alispáni iratok) Zalár József alispánnak címzett 1657/1895 sz. jelentés: „Tekintetes Alispán 
Úr! Vonatkozással folyó év október hó 1-én 20129 szám alatt kelt becses intézkedésére a megyeháza kis termének méretét az 
alábbi vázrajz szerint a következőkben van szerencsém bejelenteni. A nyugat-észak főfal hossza 8·60 méter magassága a boltozat 
vállpárkányig 4·10 méter; területe 35·20 m2. – Az ablaknyílás szélessége belül 1·70 m. Kívül 1·30 m. mélysége 1·0 m. az ablakok 
magassága 2·50 m. az ablakok tengelyének távolsága 5·0 m. Eger 1895. október 15-én […] Kis műszaki tanácsos”

10 MNL HML IV-404/a/49 7/I.896.

11 MNL HML IV-404/a/49.

„MAGYAR ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANÁCS

(Budapest, Vallás- és közoktatásügyi ministerium, Hold-utcza 8. sz.)

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATOK

AZ

1896. ÉVEZREDES ORSZ: KIÁLLÍTÁS ALKALMÁRA.

XVII.

Hevesvármegye törvényhatósága a millennium 

alkalmából egy történeti képet szándékozván 

festetni, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

úrhoz intézett felterjesztésében kifejezett óhaj-

tása szerint e festményre a m. orsz. képzőmű-

vészeti tanács pályázatot hirdet, a következő 

feltételek mellett:

1.   A pályázatban csak magyar állampolgár 

festőművészek vehetnek részt.

2.   Az olajszínben festendő kép tárgya: 

Eger várának Dobó általi hősies védelme.

3.   A kép nagyságát a művész saját felfogá-

sa szerint szabadon állapíthatja meg, de alak-

ját illetőleg a hevesmegyei székház közgyűlési 

termének méretarányaihoz kell alkalmazkodnia. 

A  közgyűlési terem 16·70 m. hosszú, 9·40 m. 

mély és 6·50 magas. Egyik hossz-oldalán há-

rom ablak van. A kép az ablakokkal szemben, 

két ablak falközének csaknem középtengelyé-

ben lesz a terem észak-keleti falán elhelyezen-

dő. A  rendelkezésre álló falterület maximális 

szélessége 5·50 m., maximális magassága pe-

dig 4.35 m. – A  festmény vázlatának hátolda-

lán a művész által tervezett végleges nagyság 

méretei pontosan feljegyzendők. Ugyanott fel-

jegyzendő a művész neve és lakása is.

4.   A  vármegye a pályázók részére három 

díjat tűz ki. Első díj a megrendeléssel járó 

4500 frt, melyért a művész köteles a festményt 

végleges nagyságban elkészíteni, és ízléses 

keretben, a kitűzött határidőre a vármegye tu-

lajdonába átszolgáltatni. A második díj 300 frt, 

a harmadik díj 200 frt. A második és harmadik 

díjat nyert vázlatok a megye tulajdonát képezik.

5.   A  kép olajszínvázlatát a pályázó, lehe-

tőleg kidolgozva, legkésőbb 1896. évi május 

hó 15-én, esti 6 óráig, a millenniumi országos 

kiállítás műcsarnokába tartozik beszállítani.  

Az e határidőn túl érkező művek a pályázatból 

feltétlenül kizáratnak.

6.   A legjelesebben sikerült vázlat nagyban 

való megrendelése felett a m. orsz. képzőmű-

vészeti tanács, a vármegye két küldöttének 

részvétele mellett, a pályázati határidő letel-

te után két hét alatt határoz. A  megrendelés 

alapjául elfogadott vázlat keretének tervrajzát 

a művész tartozik a képzőművészeti tanács-

nak a megrendelési feltételek megállapítása-

kor bemutatni.

7.   A pályanyertes művész a tanács bírála-

ta szerint esetleg megkövetelt változtatásokat 

művén tartozik megvalósítani s a megrende-

lés alkalmával megállapítandó határidőre tel-

jesen kész festményét a tanácsnak bemutatni. 

A festmény Egerbe szállításának s ottani elhe-

lyezésének összes költségeit a művész fedezi. 

A  festmény átvétele felett a képzőművészeti 

tanács a vármegye két küldöttének részvétele 

mellett határoz.

8.   A  4500 frt tiszteletdíj egy harmada a 

vázlat elfogadásakor, s két harmada a teljesen 

befejezett kép átvételekor, illetőleg rendelke-

zési helyén való átadásakor válik a művész ja-

vára esedékessé.

9.   Minden közelebbi tájékoztatásért a m. 

orsz. képzőművészeti tanács jegyzőjéhez (dr. 

K. Lippich Elek, Vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztérium) fordulhat a pályázó.

Kelt Budapesten, 1896. évi február hóban.”
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És hamarosan megérkezett a pályázat elbírálását bejelentő értesítés is a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter 31.135 számú levelében. A hírt egyébként a helyi sajtó is közzétette június 

27-én.12

„Vallás és közoktatásügyi Magyar Kir. Miniszter

31.135 szám

A közönség áldozatkészségéből egy történelmi festményre („Eger várának hősi védelme a 

török ellen”) kihirdetett pályázat, a m. orsz. képzőművészeti tanácsnak jelentése szerint örven-

detes eredményre vezetett.

A kitűzött határidőig 12 vázlat érkezett be, u.m. Ipolyi Sándortól kettő, Pap Henriktől, Kriesch  

Aladártól, Krutsay Ferenctől, Gyárfás Jenőtől, Mendlik Oszkártól, Jászay Józseftől, Cserépi  

Árpádtól, Pálya Czelestintől, Plaskovich Ferenctől és Kolozsváry Lajostól egy-egy vázlat.

A vázlatok beható megvizsgálása alapján a tanács Kriesch Aladár vázlatát találta a meg-

rendelésre legérdemesebbnek, s a 300 frtos második díjra Gyárfás Jenő, – a 200 frtos harmadik 

díjra Mendlik Oszkár vázlatát fogadta el. (kat. 189.)

Örömének ád egyszersmind kifejezést a tanács e pályázatnak abban is megnyilvánuló kü-

lönös szép sikere felett, hogy a díjazott vázlatok körül alkalma van még néhány más vázlatot is, 

részint a tárgy felfogásának helyessége – részint a bennök megnyilatkozó szerencsés művészi 

ötletek miatt, dicsérőleg említeni fel. Ily vázlatok: Jászai Józsefé és Pap Henriké.

Midőn erről a közösséget tudomása végett értesítem, köszönetet mondok a közösségnek 

azért, hogy a hazai képzőművészet iránti áldozatkész érdeklődésével szép eredményű művészi 

versenyre nyújtott alkalmat…

Budapest, 1896. június hó. 20-n.” 13

Nagy Sándor a bevezető sorokban idézett életrajzi visszaemlékezését tovább olvasva a 

következőket tudjuk meg: „1895. október, a Millenniumot megelőző ősz. […] A Szondi utcában 

laktak, szemben az Epreskerttel. […] Aladár elemében volt, úgy dolgozott, mint hat. Még egy 

megrendelés csapott le rá. Eger városáé: Eger vár ostroma.14 Éppen ennek a kartonja készült, 

mikor a műterembe jöttem. Vágó Pál gesztikulált előtte, azt magyarázta, hogyan kell ölni: 

– Te, Aladár, ezek a te törökjeid és magyarjaid egymás nyakába akarnak borulni: szeretlek, 

testvér! Vágjanak egymásra így, vicsorítsanak egymásra úgy, tépjék ki egymás szemét, rúgjanak, 

kaparjanak! Az a közelharc. – És ezt olyan veszedelmes meggyőződéssel és gesztusokkal kísér-

te, hogy már a karton is, nemcsak mi voltunk veszélyben. 

Ez a kép, pláne ma, a világháború után, azt hiszem, a kibékülés szimbóluma lehetne, any-

nyira hiányzott Aladárból az a kun düh, amely Vágó Pálban jászberénykedett, noha benne is már 

csak temperamentummá szelídült atavizmus keringett.

Annál szebben és komolyabban készült Dávid Ferenc képe. [A tordai országgyűlés 1896 

júliusában elkészült]. Tárgyilagosan csak azt írhatom, amit mások is tudnak, hogy a millenniumi 

kiállításnak két clou-ja15 volt: Gyárfás V. Lászlója és Aladár Dávid Ference. Ezekben volt egyedül 

12 Egri Híradó 1896. (51.sz.) június 27. 7.

13 MNL HML IV-404/a/49 13046.

14 A fenti adatok kissé ellentmondanak Nagy Sándor visszaemlékezésének. Hiszen az egri kép pályázati kiírása csak 1896 tavaszára 
adhatott először munkát Kriesch Aladárnak. Karton méretű kivitelezésének pedig még ennél is később.

15 (fr.) fénypont, fő érdekesség

rátermettség és történelmi levegő, meg még, mondjuk ki, intelligencia […] Aladárnak ez a sikere 

meghozta nem csak a kollégák, hanem az ún. hivatalos körök érdeklődését is.”16 

Ekkor érkezett meg hozzá Heves megye felkérése. De közben (1896 őszén) megjárja 

Dél-Európát és Párizst. Elmélyedt a színek és a fények érzékeny mestere, Velázquez finomra 

csiszolt őszinteségében. És Párizs? Mintha érintetlenül hagyta volna – bár igaz, akkor „az imp-

resszionisták még nem voltak olyan szépen feltálalva a Louvre-ban.17[…] Elmentek aztán ismét 

Diódra […] Magukkal vitték az összes egri nőket és trottyos [sic!] nadrágú janicsárokat is, hogy 

ott befejezze őket Aladár.” (kat. 192.)

Azonban mielőtt a munkához hozzá kezdhetett volna, egy kis félreértést kellett elhárítani. 

Miközben már a pályanyertes festők a tiszteletdíj megfizetését kérték leveleikben,18 Heves me-

gye alispánja június 27-i feliratában a következő írásos panasszal élt a miniszter felé: 

„…A pályázati hirdetmény 6. pontja szerint ’a legjelesebben sikerült vázlat nagyban való 

megrendelése felett a m.orsz. képzőművészeti tanács a vármegye két küldöttének részvétele 

mellett […] határoz’. A m.k. vallás és közokt. minisztériumhoz f. év febr. 13ikán 2815 sz.n. intézett 

feliratomban a két küldöttel: Dr. Párvy Sándor19 egri kanonokkal és Sajóssy Alajos20 akad. festő 

egri lakossal amiként meg is szerveztem s most nevezett uraktól azt az értesülést nyertem, hogy 

ők a megbíráláshoz meg nem hívattak s abban részt nem is vettek. Mivel pedig a bírálat határ-

ideje velem nem közöltetett, azon véleményben vagyok, hogy e tekintetben valamely tévedés 

forog fenn, amely felvilágosítandó. Ezt kérem tehát annál is inkább, mert a vmegye közgyűlése 

a végrehajtást olykép tette le kezeimbe, hogy az érdemleges intézkedésnél a megyei képzőmű-

vészeti küldöttség meghallgatására járjak el, a pályázat eredményéről tehát a küldöttség elé kell 

terjeszteni, mert tovább is a vármegye küldöttjeinek magyarázattal tartozom.” 21 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumból érkezett levél a félreértést a következőkép-

pen igyekszik elsimítani: 

„…A f. év augusztus hó 26-án 17244 alispáni szám alatt hozzám intézett jelentésében a 

16 Merva 2005. 70–71.

17 Merva 2005. 75.

18 Kriesch Aladár már június 18-án, Gyárfás Jenő június 26-án, Mendlik Oszkár július 18-án adja postára tiszteletdíjának kikéréséről 
és a nyertes vázlat Egerbe küldésének módozatáról érdeklődő levelét.

19 Párvy Sándor Kis-kónyai (Gyöngyös, 1848 – Budapest, 1919) megyés püspök. 1865-től Egerben papnövendék. Bölcseleti tanulmá-
nyai után a Pázmáneum teológus hallgatója, majd a bécsi Augustineumban folytatta tanulmányait. 1871-ben szentelték pappá, majd 
Mátraballán volt káplán. 1872-től az egri papnevelő tanulmányi felügyelője lett. 1873-tól érseki levéltáros és titkár. 1875-ben dok-
torált. A budapesti egyetem hittudományi karának tagja, a Szent István Társaság tudományos és irodalmi osztályának munkatársa. 
1889-től irodaigazgató és udvari káplán. Részt vett az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület létrehozásában. 1892-től egri kanonok 
és felnémeti apát, 1901-től az egri jogakadémia főigazgatója, ahol megalapította a Mensa Academicát. 1903-ban carpasieni püspök 
lett. A király 1904-ben szepesi megyés püspökké nevezte ki, melyet X. Pius pápa megerősített. Tagja volt 1900-ban és 1903-ban 
a katolikus autonómiai kongresszusnak, 1915-ben a Szent István Akadémia Nyelv- és Széptudományi osztályának. 

20 Sajóssy (Sajósy) Alajos (Gyöngyös, 1836 – Eger, 1901) Pesten Marastoni Jakab festőiskolájában kezdte tanulmányait, 1857–1859 
között a Müncheni Képzőművészeti Akadémián, 1860–1861 között pedig Bécsben tanult. 24 évesen tagja lett az Akadémia festé-
szeti előkészítő szakosztályának. Később Brüsszelben és Velencében folytatta tanulmányait. Hazatérve Egerben telepedett le, s 
mintegy tíz évig házinevelő volt. Ezt követően az egri katolikus ciszterci főgimnázium (1868–95), illetve a helybeli tanítóképző intézet 
rajztanára volt. Az egri Líceumban lévő műtermében kiállításokat rendezett. Az elsőről Ipolyi Arnold tudósított az Eger újságban 
(1866), s később, 1879-ben is jelentkezett alkotásaival. Az Egerben megjelenő, az Egri Érseki Nyomdában készült (1866–1867) 
Gutemberg nyomdászati szaklap illusztrációinak nagy részét – korabeli nyomdagépek, nyomdászati eszközök, régi nyomtatványok 

– ő készítette. Az 1873-as bécsi Világkiállításon, ötvenegy másik magyar festővel együtt, az ő alkotása is bemutatásra került. Tagja 
volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társaság Heves megyei Bizottságának. Akadémikus arcképek (Bartakovics Béla egri 
érsek, 1866; Deák Ferenc, 1879 a Megyeháza számára, ltsz.: DIV 55.275.; Samassa József egri érsek és Kossuth Lajos arcképei 
Eger város tanácstermében; Csiky Sándor az egri kaszinóban volt látható) romantikus zsánerek mellett kb. 100 oltárképet festett. Az 
öreg kondás című festménye a millenáris kiállításon volt kiállítva.

21 MNL HML IV-404/a/49 17244.
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f. év 31135 sz. alatt kelt leiratomra válaszolásul arról értesít a közösség, hogy a m. orsz. kép-

zőművészeti tanácsnak a vármegye millenniumi festményére hirdetett pályázat fölötti döntését 

magára nézve kötelezőnek nem tekintheti, minthogy a vármegye megbízottai a tanács döntő 

ülésére meghívásban nem részesültek.

A vármegye tisztelt közönségének ez álláspontja minden esetre méltánylandó, sőt ha a m. 

orsz. képzőművészeti tanácsot a vármegye kívánságának teljesítését illetően mulasztás terhel-

né, jogosultnak is kellene tekintenem. Minthogy azonban a m. orsz. képzőművészeti tanácsnak 

iratai tanúságot tesznek a mellett, hogy a f. é. május hó 29-én tartott ülésére, melyen a részlete-

zett napirend szerint egyebek között a Heves vármegye millenniumi festménypályázata is döntés 

alá került, a tanács valamennyi érdekelt fél, s köztük Heves vármegye részére is megküldötte 

a meghívót, alispánhoz czímezve, a meghívottak kiküldésére vonatkozó kérelemmel: a m. orsz. 

képzőművészeti tanácsot annál kevésbé illethetem mulasztás vádjával, mert a meghívót egy 

héttel az ülés napja előtt már postára tette, s e szerint tőle nem függő körülményeknek tulajdo-

nítandó, ha a meghívás rendeltetési helyére meg nem érkezett.

És mert a vármegye tisztelt közönségétől a meghívásra a tanács sem választ nem kapott, 

sem a megye küldöttei az ülésen meg nem jelentek, s e szerint annak látszata forgott fenn, hogy 

hasonlóan több más megrendelő törvényhatósághoz a vármegye súlyt nem helyez képviseletére: 

az egyébként határozatra képes számban összegyűlt tanács, a pályázati feltételek 6. pontjában 

meghatározott határidőt betartandó, a pályázat sorsát, megbízatása alapján, eldöntötte.

Annál sajnálatosabb e félszeg helyzet fölmerülése, mert amint a közönséghez f. é. 31135 

sz.a. intézett leiratomban különösen hangsúlyoztam, a vármegye festményére hirdetett pályázat 

felötlő szép eredménnyel végződött, s mert a képzőművészeti tanács ítéletével a művészekre 

nézve a pályázati feltételekben megállapított hatályát meg nem változtathatom.

Midőn tehát a tények ismerete alapján nyilvánvaló, hogy a m. orsz. képzőművészeti ta-

nácsot mulasztás nem terheli, sőt úgy a tanács, mint a művészek is, a lehető leghálásabban 

méltányolják s odaadó munkálkodással és legjobb tehetségök kifejtésével viszonozzák a tör-

vényhatóságoknak a millennium alkalmából tanúsított valóban példaszerű áldozatkészségét, úgy 

hiszem, bizton számíthatok arra, hogy a közösség fönt említett iratában kifejezett álláspontjá-

ból minden további tárgyalás nélkül is eltekinteni –, s illetve a pályanyertes derék művészekkel 

szemben eljárni lesz hajlandó. 

Budapest, 1896. szeptember hó 4.” 22

Körösfői-Kriesch Aladár történeti festményeinek nagy részét a szakirodalom alaposan 

elemzi, keletkezésének körülményeit ismeri, reprodukcióikat gyakran közli. Az Eger ostroma, 

vagy Eger várának Dobó általi védelme, vagy Dobó István megvédi Eger várát, illetve Dobó Ist-

ván az egri nők segítségével megvédi Eger várát a török ellen címen számon tartott festményét 

meg-meg említi, de különösebben nem foglalkozik vele. Gyakran váltogatva, hol Heves megye, 

hol Eger millenniumi megrendeléseként beszél róla. 

A közel negyven napig tartó török ostrom sikertelensége, más szóval az 1552-es őszi ma-

gyar hadi siker a kortársak között is híressé tette az egri várvédőket: Dobó István várkapitányt 

és tisztjeit, no és a szinte amazonként küzdő asszonyokat, akiknek szárnyra kapott legendája 

már a 16–17. században Európa szerte megjelent a híreket hordozó röplapokon, krónikákban s 

22 MNL HML IV-404/a/49 21169/96.

az azokat kiegészítő/kommentáló illusztrációkon. De nem múlhatott el úgy a nemzeti öntudatát 

kereső magyarországi 19. század sem, hogy e dicsőséges eseményt, a vitézül küzdő pár ezer 

ember önfeláldozó hősies hozzáállását, parancsnokaik morális nagyságát ne jelenítette volna 

meg a kor történeti ismereteire hagyatkozva23 a historizáló festészetében (Kovács Mihály, Kiss 

Bálint24, Vizkelety Béla25, Székely Bertalan...) – legtöbbször irodalmi háttérrel megtámogatva (Ti-

nódi Lantos Sebestyén nyomán jezsuita iskoladrámákban, a 19. században Teleki József, vagy 

Vörösmarty Mihály háromrészes eposzában, Szigligeti Ede és Tóth Kálmán drámáikban, és ne 

feledjük Gárdonyi Géza éppen ez idő tájt, 1899-től 1901-ig a sajtóban folyatásokban megjelenő 

Egri csillagok-ját) –, majd a századforduló a reprezentatív köztéri szobrászatában (Zala György, 

Stróbl Alajos) nemzeti identitást erősítő célzattal. De nem maradhatott ki az emlékezésből a 20. 

század sem, s szinte folyamatosan találunk okot az emlékezésre. Így nagy hangsúlyt helyezett 

az eseményre a hivatalos kultúrpolitika, a kommunista önkényuralom legerősebb tombolása 

közepette, a négyszáz éves évforduló alkalmával 1952-ben.26 

Kriesch Aladár most megidézett képe(i) három évtizeddel Székely Bertalan – az Eger és 

Vidéke Olvasó és Jótékony Nőegylet által megvásárolt és a Nemzeti Múzeumnak ajándéko-

zott – Egri nők című festménye (1867)27 után született meg.28 Székely, mint mester, de mint a 

témát szinte tökéletessé érlelő előd, emblematikusnak nevezhető művével, amelyhez szorosan 

hozzákapcsolódott a hősi önfeláldozás, a hazaszeretet, a kitartó bátor küzdelem vállalásának 

gondolata, feladta a leckét mindazoknak, akik valami többet, vagy újat, vagy újabb megformá-

lásban akartak elmondani e témában. Talán ezért is fanyalgott olykor a kortárs kritika Kriesch 

képe felett, ugyanakkor Székely képének sikere s Egerben való bemutatásának emléke alapoz-

ta meg a megyei-városi elöljárók akaratát, hogy a millenniumi felbuzdulás és teremteni akarás 

hevében e történelmi témájú festményt a megyeháza tanácstermének díszeként megrendelje.

A megye és az országos művészeti tanács vitája nyomán azonban megszületett egy levél, 

Kriesch Aladár K. Lippich Elekhez írt segítséget kérő levele, melynek feltételezhető mellékle-

teként ránk maradt egy rajzvázlat s mellette a kompozíciót magyarázó és főleg a szereplőket 

bemutató feljegyzés. Ez a kicsiny rajzocska is segítségünkre van a látókörünkben lévő – e té-

mára készült – két festmény történetének felvázolásában.29

Csak több mint négy év múltán számolhatott be az Egri Újság 1900. november 1-i számá-

ban megjelent, Heves megye képe című cikke a végleges, nagyméretű festmény elkészültéről. 

„…A művész végre elkészült a festménnyel, a melyen az a jelenet van megörökítve, a midőn 

Dobó István a bástyafokon állva osztja a parancsot. Balra az egri nők forró olajat öntenek, kö-

23 Horváth Mihály: A magyarok története rövid előadásban, Pest, 1868. 326.: „Egy lány, látván, hogy anyja, ép midőn egy súlyos követ 
vala hengerítendő az ellenségre, golyótól találva földrerogyott, ő a pillanat hevében feledve a veszteséget, bosszútól izmosult karok-
kal ragadva meg az anyai vértől párolgó követ, s oly erővel sújtja a feltörekvő ellenségre, hogy kettő közülük szörnyet halva hullott le 
a hágcsóról. Egy másik nő, férje mellett víván, midőn azt elesni látá, a kardot elhaló kezéből kiragadja, s csak miután három ozmán 
esett el csapásai alatt, tette meg férjének a szeretet utolsó szolgálatát.”

24 1858

25 1860

26 Székely Bertalan festményét kivéve az ábrázolásokat összegyűjtötte az egri vár kultuszát feldolgozó konferenciára: H. Szilasi 
Ágota:„Agria, Mumitissima Hungariae Superioris propugnaculum sepe a Turca tentatum…” Az egri vár és hősei a képzőművészet-
ben. In: Agria XXXIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Eger, 2002. 285–308.

27 Székely Bertalan: Egri nők, 1867, olaj, vászon 227×176,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria ltsz.: 2795

28 Székely Bertalan Egri nők című festményéről az egri vár kultusza konferencián: Bakó Zsuzsanna: Egy nemzeti toposz születése. In: 
Agria XXXIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Eger, 2002. 309–324. 

29 Keményfi Róbert: Alkotói vázlat „Dobó István megvédi Eger várát a török ellen” című festményhez. In: AGRIA XXXVIII., Az egri Dobó 
István Vármúzeum Évkönyve, Eger, 2007. 657–669.
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veket hengergetnek az ostromlókra. Elöl a letört várfalon magyar vitézek osztják a csapásokat, 

míg a török hadak fölfelé törekednek. A vár fölött kénköves, sárgás fény ragyog. A háttérből a 

nagytemplom tornya emelkedik ki. A  hatalmas festményt a művész előbb a téli tárlaton fogja 

bemutatni s csak ezután fogja a rendeltetési helyére, Egerbe szállítani.” Majd a Vasárnapi Újság 

52. szám 1900. 47. évfolyamának 868. oldalán A Műcsarnokból című jelentésében a kép fotója 

mellett arról olvashatunk, hogy a Téli tárlaton az alkotás elnyerte a Vaszary-díjat30, továbbá közli, 

hogy a nagy hatású festmény Heves vármegye tulajdona. Ez a festmény azonban jelenleg az 

egri városháza31 tanácstermét díszíti (körülbelül 3,8×3 méteres). (kat. 190.)

Kriesch Aladár életművéből ebben a témában egy jóval kisebb (103×132 cm), de festőibb 

verziót is ismerünk, mely viszont a Megyeházáról került a Dobó István Vármúzeum 2002-es 

Egri vár kultusza című időszaki kiállításába, majd az állandó történeti kiállítás kultusz-termébe. 

A képen a fény-árnyék kontrasztjának eltűnése, a teli-világítás formadinamikát elsimító hatása, 

de a határozott sziluettek feloldása, a levegő vibrálása, a reális részletek álomképpé szellemü-

lése elmossa a formák részleteit. A színessé erősödő szürkék, összefogva, de mégis a jelenség 

konkrét egyéni alkatát megtartva egészen légies könnyedséget, látomásos emlékkép-szerű 

hatást kölcsönöznek a képi témának. A  kompozíció feszültségét, tragikumát nem az alakok 

eltorzításával, eltorzult arckifejezésével vagy a színek erős kontrasztjával fejezi ki, hanem egy 

különleges széttartó – szétsugárzó – kompozícióval, melynek szétfeszülő energiavonalai mint-

egy ledobni kívánják magukról – tehát a várvédőkről – a támadó ellenséget.

Jelenlegi vizsgálatuknak nem csak az ad aktualitást, hogy Körösfői-Kriesch Aladár e 

kisebb méretű műve a gödöllői kiállításon, a művész 150. születésnapján bemutatásra került 

(2013), hanem az is, hogy a 2012-es, nem túl kerek (460) ostrom-évforduló mellett Gárdonyi 

Géza 150 évvel ezelőtti születésére is emlékezve (1863), mostanában kicsit többet beszéltünk 

a világszerte ismert Egri csillagok című regény hőseiről. Így Kriesch Aladár majdhogynem fele-

désbe merülő, e témában megfestett képeivel is illendő foglalkoznunk.

Bakó Zsuzsa szerint Székely Bertalan képének sikeréhez több tényező mellett hozzájárult 

az is, hogy a mű tökéletesen megfelelt a kor történeti festészettel szemben támasztott legfőbb 

igényének, a heroikus patriotizmus – azaz a hazafias hősiesség – ideáljának. Így e mű a magyar 

történelmi festészet gazdag tárházában azon alkotások egyike, melyek egyfajta nemzeti toposz-

nak tekinthetők, s melyeknek vizuális megjelenése vagy puszta említése egy korszakot, esetleg 

egy műfajt jellemez. Székely Bertalan eme emblematikus alkotásához szorosan hozzákapcso-

30 BÁRÓ FORSTER GYULA ÁLTAL VASZARY KOLOS BÍBOROS HERCEGPRÍMÁS NEVÉRE ALAPÍTOTT DÍJ. Báró Forster Gyula, fő-
rendiházi tag, a m. földhitelintézet igazgatója, az orsz. m. képzőművészeti társulat alelnöke által, 1895-ben tett 12,500 frtból (25,000 
koronából) s most időközi kamatokkal együtt 31.000 koronából álló Vaszary-alapítvány kamataiból minden harmadik évben esedé-
kes 3200 korona díj, a magyar történelemből vagy magyar szentek életéből merített olajfestményekre.

 1. 1898. Bihari Sándor. Zsigmond király fogadja Ulászló lengyel királyt a nagyváradi székesegyházban. olajf.
 2. 1900. Körösfői-Kriesch Aladár. Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen. olajf.
 3. 1906. Thorma János. Az aradi vértanúk. olajf.
 4. 1908. Löschinger Hugó. Szent László megszabadítja az elrabolt magyar leányt. olajf. 
 Forrás: Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat 50. éves múltjára. Művészet 1911. harmadik szám 

97–158. http://www.mke.hu/lyka/10/097-158-tarsulat.htm (letöltés: 2016. május 16.).

31 Eger város új székházát a millennium újat teremtő hangulata közepette kezdték el építeni Wind István terve alapján, Benedek Béla 
budapesti műépítész kivitelezésében, 1898 májusában. Ünnepélyes átadása 1900. január 28-án volt. Az épület 100 esztendős 
évfordulója alkalmából, Horváth Béla városi tanácsos az épület történetéről készült dolgozatára (megjelent: Egri Újság 1900. jan. 25. 
2.) támaszkodva elkészült egy kis színes füzetke (Eger MJV kiadásában 2000). Ebben, az egyébként széles tájékozottságú hely-
történész, Dr. Szecskó Károly a festményt a városban az 1950-es években dolgozó művészek csoportjának munkájaként mutatja 
be. Magam is – a városházi szóbeszédet elfogadva és felül nem bírálva – sokáig ezt a verziót ismertem. A festmény állapota, mely 
esztétikai megjelenésén sokat rontott, illetve az a tény, hogy a megyeházáról ismert volt egy szignált, kvalitásos, e témában készült 
Körösfő festmény, nem generált problémát a nagyméretű kép körül. A Gödöllői Városi Múzeum 150 éves Körösfői-Kriesch Aladár 
munkásságával foglalkozó konferenciája alkalmával kezdtem el a kép történetével fogalakozni. 

lódott a hősi önfeláldozás, a hazaszeretet, a kitartó, bátor küzdelem vállalásának gondolata.32 

Példázva, hogy a történeti festészet valóban kiemelkedő darabjainak a nemzethez, egy ország 

történeti hagyományához való kötődése mindig többrétegű, hiszen üzenetük sohasem csak a 

múlt kiemelt jelenségeihez, eseményeihez, hanem saját koruk eszményeihez is kapcsolódtak 

a kiválasztott történelmi pillanat nagyszerűsége, a hőssé nemesedett résztvevők erkölcsisége, 

példája kapcsán. A hatvanas évekre egyre több lett a dicsőséges eseményeket bemutató fest-

mény, melyek ismét alkalmat adtak a nemzeti öntudat, a véghelyzetben is meglévő elszántság, 

küzdeni akarás, az utolsó leheletéig kitartás kifejezésére. Az 1867-es Kiegyezés után pedig 

az alkotmányos monarchia keretén belül, a mintegy új identitást kapott magyarság, új nemzeti 

történelemszemléletét kialakítva, Európa részeként gondolt magára. Így Eger várának története, 

kiemelten az 1552-es törökök ellen vívott győztes csata a nemzet megmaradásáért vívott hősi 

példaként, de ezen túlmutatva – európaiságunkat mindig bizonyítva – a kereszténységért és 

Európáért tett önfeláldozásként értelmeződött.

Magyarországon az 1850-es, 1860-as években felvirágzott történeti festészet legnagyobb 

alakjai: Madarász Viktor, Székely Bertalan, Lotz Károly és Benczúr Gyula jórészt megmarad-

tak eredeti irányzatukban, az új nemzedék azonban, amely nagyrészt külföldi példák alapján 

lázasan rohant az új problémák után, eltávolodott tőlük. Ilyen viszonyok között a millenniumi 

kiállításon szereplő új generáció „nem nyújthatott a történeti festészet mai színvonalán álló alko-

tásokat” – írta Szana Tamás33. A színvonalat Benczúr művészete adta. A kritika pedig egyoldalú 

volt, az új eredményeket nemigen ismerte, s a tárgyias természetlátáshoz, a pontos rajzhoz 

szokott szemek az új festői problémákkal nem tudtak azonosulni. Ha a félénken jelentkező új-

szerű megoldásokkal találkoztak, sietésnek és elnagyolásnak látták s ez aztán „a lelkesedés 

pillanatának be nem várása” 34 címén súlyos hibaként rovatott fel.35 

Kriesch szerencsés kézzel és finom megérzéssel nyúlt első millenniumi feladatához, a 

Torda-Aranyos Vármegye megbízásából készítendő 1567-es tordai országgyűlés témájához, 

ahol kimondatott a vallásszabadság. (Kolozsváron kezdte el festeni a már elfogadott koncepció 

alapján). E művével talán még elcsípte az utoljára felizzó lelkesült nemzeteszmét, de a hosszú 

ideig készülő Dobó-képek már valahogy nem akartak belesimulni a közhangulatba.

Dénes Jenő, a Körösfői-Kriesch Aladárról megszületett első monográfia műtárgyjegyzé-

kében a következő adatokat közli:

„64. Tanulmány Dobó Istvánhoz. Vízf. Nemzeti Szalon, 1909. szept.-okt. Körösfői-Kriesch 

Aladár és a gödöllőiek kiállítása 53.sz. Gödöllő, özv. Kriesch Aladárné tulajdona36

65. Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen (1896) olajf. Vászon. Képz. Társ. 

1900/01 téli tárlat 32. sz. Heves megye tulajdona” 37

Több, e témában készült képről nem tud a monográfus.

32 Bakó Zsuzsanna: Egy nemzeti toposz születése. In: Agria XXXIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Eger, 2002. 309.

33 Szana Tamás: Száz év a magyar művészettörténetből 1800–1900. Festészet, szobrászat. Az atheneum Irodalmi és Nyomdai R.-tár-
saság kiadása, Bp., 1901.

34 uo.

35 Dénes 1939. 43.

36 Dénes Jenő évszámot és méretet nem közöl, csak az 1909-es Nemzeti Szalon béli téli tárlaton történt bemutatását jegyzi fel. 
Kriesch Aladár életművét kutató további szakirodalom nem említi ezt a művet, így valószínűleg a család tulajdonában maradt és 
az 1944-es műterempusztulás alkalmával megsemmisült. Lengyel Géza kritikája: Gödöllőiek. Huszadik Század 1909. X. évf. 10. 
301–306.

37 Dénes 1939. 158.

http://www.mke.hu/lyka/10/097-158-tarsulat.htm
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Az Országos Levéltár Vidéki Millenáris Műtárgyvásárlásokkal kapcsolatos VKM-anyaga 

1945-ben elpusztult. Így a korábbi kutatások első forrásként a Pesti Hírlap 1896. június 1-jei szá-

mára hagyatkoztak a Dobó-képek keletkezéstörténetével kapcsolatosan. A lap jelentette, hogy: 

Az Orsz. Magyar Képzőművészeti Tanács átvette az ezredévi ünnepélyek alkalmával készített 

megrendelt képeket, illetve vázlatokat. A Tanács elismeréssel fogadta több alkotó munkáját […]

felsorolás képcímekkel. […] A  tanácsnak jegyzőkönyvileg rögzített ítéleteit Lippich Elek közölte 

a megrendelőkkel és a művészekkel. Eger városa Kriesch Aladár Eger várának Dobó általi vé-

delme c. nagyméretű képének ítélte oda a díjat, míg a másodikat Gyárfás Jenő, a harmadikat 

Mendlik Oszkár nyerte el, a Kriesch művével azonos tárgyú vázlat elkészítéséért. A kivitelezéssel 

Kriesch Aladárt bízták meg.38 

Nem sokkal ezt követően, 1896. július 12-én, írta Körösfői-Kriesch Aladár Koronghi Lippich 

Elekhez a fent említett levelét, mely mellé egy 1896. május 15-én készített rajzocskát39 tűzött. 

„Kedves barátom! […] levelemre az egriek visszaírtak olyképpen, hogy nem értik, miért nem hí-

vattak meg a vázlatok elbírálásakor az ő kiküldötteik, s hogy eziránt sürgősen kérdést intéztek 

a képzőművészeti Tanács elnökségéhez: ennek feleletét majd az ő képzőművészeti bizottságuk 

elé terjesztik, melynek határozata után lépnek aztán velem érdemleges tárgyalásba s küldenek 

esetleg pénzt – Megkaptad-e hát levelüket? Válaszolt-e reá a tanács és mit? Ezek volnának sze-

rény kérdéseim, melyekkel önző módon nyugalmadat zavarom. Nem tenném, ha nem kellene (a 

tordaiak is csak részletekben fizetnek).” 40

A rajz a Kriesch és K. Lippich közötti levelezés-hagyatékban maradt fenn, bár a vázlatról 

konkrétan egyik levelében sem esik szó. A június 12-i segítségkérő levele mellé tűzve a művész 

inkább csak utalni kívánt arra, hogy melyik alkotásával kapcsolatban ír, s mintegy tájékoztatni 

kívánta az osztályvezetőt képi elgondolásáról, annak átgondoltságáról.41 (dok. 62.) A ceruzarajz 

már alapos előkészítő munka révén kiérlelt kompozíciós vázlatnak tűnik, mintegy bemutató il-

lusztrációja, magyarázata a pályázatra benyújtott festménynek. Valójában, ha a kisebb méretű 

olajképpel összevetjük, a helyén van rajta minden. Így e rajz alapján határozottan állíthatjuk, 

hogy ez a kvalitásában kiemelkedő festmény, amely a Dobó István Vármúzeum állandó történeti 

kiállításának kultusz-termében nyert elhelyezést, a pályázatra beadott olajvázlat, a kiírás szavait 

idézve „olajszínben festendő kép”, 1896 késő tavaszán készült. 

Erre utal a festmény vakkeretén a következő felirat Kriesch Aladár írásával a pályázati 

kiírás 3. pontjának megfelelően: „A festmény vázlatának hátoldalán a művész által tervezett vég-

leges nagyság méretei pontosan feljegyzendők. Ugyanott feljegyzendő a művész neve és lakása 

is. A felirat a felső vakrámán pedig a következő: Kriesch Aladár pályázata «Eger hős védelme 

Dobó István által» Eredeti nagyság (Keret nélkül) 300 – 380 cm.” 42 Több bizonyíték nem is kell 

talán, hogy kijelenthessük, ez volt a pályázatra beküldött vázlat, amely a pályázati kiírás szerint 

úgyszintén a megrendelő tulajdonába került. Szignójában, a jellegzetes ligatúrás monogramot 

követő számban ugyan inkább a ’98-as keletkezési évet olvashatjuk ki. E kétéves eltérés feltéte-

38 Z. Lányi Vera: Festőink az 1896. évi millenáris kiállításon. A  Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve. Bp., 1953.  
26. jegyzet

39 Keményfi Róbert: Alkotói vázlat „Dobó István megvédi Eger várát a török ellen” című festményhez. In: AGRIA XXXVIII., Az egri Dobó 
István Vármúzeum Évkönyve, Eger, 2007. 657–669.

40 uo. 657.

41 uo. 660.

42 Az elkészült millenniumi kép méretaránya ennek az ellenkezője. Álló formátumúvá változott. De – mint majd látjuk – nem ez az egyet-
len változás.

lezhető oka az lehet, hogy a vázlat a nagy kép kivitelezése idejére a művésznél maradhatott, s 

közben még ezen is dolgozhatott. A nagy kép nagyon lassan készült el, s mint már volt és lesz 

róla szó, csak 1900 őszére került átvehető, illetve kiállítható állapotba.43

A rajzvázlat felsorolja a szereplőket (Bornemissza Gergely, Dobó István, Mecskei István, 

Nagy István zászlótartó,) megadja a történeti forrást (Tinódi Sebestyén krónikája szerint), az 

esemény várbeli helyét (Bolyki-bástya), és a tervezett méretet is (magasság 300 cm, szélesség 

380 cm). Kriesch Tinódi Lantos Sebestyén forrásértékű históriás énekéhez fordult tehát, aki 

nem sokkal a csata után, még a szemtanúkkal beszélve írta le a várat és magát a csata lefolyá-

sát. (Eger vár viadaláról való ének – Historia – 1554). 

Az Bolyki tornyára es ostromlának, 

Nyolc zászlóval ugyanakkor rohanának, 

Gergely deák, Zoltai belől valának, 

Figedi Jánosval jól forgódának.

[…]

El-kijöve Dobó István azomba, 

Feltekénte az tömlöc bástyájára, 

Ott az feltött zászlót ellőtték vala. 

Álló seregéből zászlót hozata,

Zászlót adá vitéz Nagy István kezébe, 

Lelőtt zászlót es azomba hozák bé, 

Zászlótartót ellövék ott mellőle, 

Szegén Nagy István éltét ott végezé.

Dobó István (1500–1572) várkapitány, Bornemissza Gergely (?–1555) királyi hadnagy, 

Mecskei/Mekcsey István (?–1553) birtokos nemes valószínűleg nem voltak egyszerre egy adott 

várfalon. Kriesch Aladár természetesen sűrítette az eseményeket és inkább egyfajta hierarchi-

kus párhuzamosságot szemléltetve a vár védelmét irányító kapitányok között komponálta meg 

a képet. Dobó ezen is – együtt egy női figurával – a központi csoportozat legkiemelkedőbb, 

lendületes alakja. A rajzon és a kisebb képen is ujjával, mint egy felemelt karddal, az égre mu-

tat (isteni segítségben megbizonyosodva), a másikon az eljövendő győzelem zászlóját lengeti, 

de figurája sokkal statikusabb, szinte szoborszerű, mintegy élő védelmi bástya a vár fokán. 

Kriesch Aladár képén is megjelenik a korábbi műveken szinte toposzszerűen feltűnő nő alakja, 

akinek/akiknek hőstettét már Tinódi is megénekelte. A  kisebb képen fehér főkötőben, egy-

ségbe olvadva Dobó alakjával, előre hajolva forró folyadékot önt a támadókra. A világos háttér 

előtt sötét sziluettként feltűnő Dobó alakjától ez a fehér főkötő különíti el. Érdekes lüktetést 

generál e tónusbeli különbség és a (fölfelé és a lefelé tekintő) mozgásenergiák kétirányúsága a 

43 A vármúzeum gyűjteményében egy, a nagy kép méretarányában – vagy tán még nagyobban – megfestett részlet-vázlat található 
a kompozíció(k) jobb alsó sarkában a vár falára felmászni próbáló turbános török figuráról. Ennek datálása pontosan kiolvasható: 
a monogram után: „908”. Ha ebből indulunk ki, akkor a kisméretű kép jelzetének dátumrészében elmosódott utolsó számot is 
8-asnak, az előtte lévőt pedig 0-nak olvashatjuk. A megrendeléshez, illetve az elkészüléshez képest jelentkező több éves eltérés 
magyarázatát a Nemzeti Szalon 1909-es őszi tárlatán való bemutatkozásban kereshetjük, ahol az országház kartonjaival együtt 
kiállításra kerülhettek az utolsó simítások megtétele utáni szignálással a Dobó-képek is, akárcsak a monográfiában Dénes Jenő által 
közölt akvarell. A nagy képen a – még majd részletezésre kerülő – restaurálás alkalmával, jól kiolvasható szignót sajnos nem találtak 
a restaurátorok a korábbi sérülések és az erős átfestések miatt, bár ennek a kiállításon való bemutatása – 1900 –, majd Egerbe 
szállításának dátuma pontosan ismert. 
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képnek ezen a felületén. A másik festményen kettejük fényben úszó ég(ő/i)-háttér elé helyezett 

gruppja44 szétnyílik, a nő sötétre színezett alakja eltávolodva a kapitánytól, mintegy átvezeti a 

Dobó figurájának gesztusából kiinduló energiát a kompozíció alsóbb, gomolygó tömeggel be-

népesített részeire.

Ott minden népét erőssen bisztattya, 

Az köveket asszonnépvel hordattya, 

Fáratt népnek csöbörrel borát hordattya, 

Viadalhoz azzal jobban támasztja.

Gyorsak, vitéz asszonyok hagyigálnak, 

Vitéz Petővel nyugott népek jutának, 

Aranyas zászlóját Ali basának 

Ott bényerék, budai herélt basának.

A kisebb kép feszültségét, tragikumát nem az alakok eltorzításával, eltorzult arckifeje-

zésével, éri el (mint ahogy például Vágó Pál tanácsolta), hanem egy különleges széttartó 

– szétsugárzó – kompozícióval, melynek feszített szerkezete, ellentétes irányú mozgásenergiái 

(a nő balra hajlása, a zászlóvivő jobbos dinamikája stb.) által mintegy ledobni kívántatik a köz-

ponti csoportozatról (a védőkről) a rájuk támadó ellenség. A  nagyobb képről elveszni látszik 

ez a különleges mozgásenergia. Vagy inkább a vertikális elrendezéssel (még Székely képéhez 

hasonlóan) a támadás felfelé sodró lendületét kívánta fokozni Kriesch? Itt mintha a küzdelem 

korábbi fázisában lennénk, amikor a győzelem még nem vehető biztosra. Ezért is kell Dobónak 

felemelnie a zászlót – biztatóul. A kompozíciós változtatás okát nem tudjuk, de a pályázati kiírás 

értelmében a művésznek figyelembe kellett vennie a végső kép kivitelezésénél a zsűri észrevé-

teleit. Erre vonatkozóan esetlegesen fennmaradt adatok eddig nem kerültek elő. A nagy képről 

például hiányzik Mecskei erősen gesztikuláló, bár elhalványított alakja, a zászlóvivő figurája is 

átértelmeződött… és a felfelé törő ellenség csoportjának több figurája is átváltozott, például egy 

érzékeny lilákkal és zöldekkel megfestett, a képből kitekintő fehér turbános alakká. Kriesch fi-

nom folthatású festészete, lágy ecsetkezelése, a háttér elmosott formái, a főtémát hangsúlyozó 

színpreferenciái nagyrészt megmaradtak a megrendelt mű kivitelezésénél is (mindez előtűnni 

látszik már a restaurálás jelenlegi állapotában is.)

Hogy a megye által megrendelt nagy kép hosszasan készült, az a Heves Megyei Levéltár 

millenniumi események iratait megőrző mappájának dokumentumaiból kiolvasható. E források 

mellett mindezt Kriesch Aladár Lippich Elekkel folytatott levelezése is alátámasztja. „Hogy le-

rázván minden dolgokat nyakamról, végre az egri képhez kezdhetek” (1897. június 16-án). Majd 

(1899. április 7.) a heves megyei alispánhoz írt levelében az országházban munka alatt lévő 

freskóira hivatkozik: „…Késlekedésemet főleg az okozta, hogy az uj Országházba45 kell két 

nagyméretű freskót készítenem, melyeknek megfestése természetesen párhuzamban kell hogy 

haladjon az épületben történő többi munkálatokkal, s az adott viszonyok között ezen őszre kell 

hogy elkészüljenek. Ezért voltam kénytelen munkálataimat az egri képen félbeszakítani – pedig 

múlt télen szorgalmasan dolgoztam rajta – hogy ezen elhalaszthatatlan kötelezettségemnek ele-

44 Székely Bertalan kifejezése, kompozíciós grupp-elméletét ide idézve.

45 Az Országház ebédlőtermének freskói: Bölényvadászat (Attila megmenti Budát), Halászat a Balatonon (1897–1902)

get tehessek. A dolog tehát úgy áll, hogy én oktober végéig Isten segedelmével befejezem a két 

országházi frescomat – mely idő alatt csak elvétve dolgozhatom egy keveset az egri képen – és 

azután teljes és friss erővel ezen kép befejezésére adom magam – hogy azt lehetőleg 1900. ja-

nuár 15.éig elkészíthessem. Ez ugyanis az a terminus, a melyen a képet a párizsi világkiállításra 

be kell küldeni – s én ezen művemet a tekintetes Törvényhatóság kegyes engedélyével nagyon 

szeretném ott kiállítani…” 46 

Majd kisfia halála akasztja meg a munkálatokat. Fájdalomtól lesújtva írja 1900. január 

22-én: „Teljes tisztelettel jelentem Nagyságos Alispán Úrnak, hogy millenniumin képemmel a 

kitűzött időre nem készülhettem el. Jelentem pedig, miután a végzet elragadta tőlünk egyetlen 

kis fiunkat, olyan lelki állapotban vagyok – hogy rendes munkát illetőleg semmiféle ígéretet jó 

lélekkel nem tehetek. Kérem azért igen szépen a tekintetes törvényhatóságot, adjon nekem, te-

kintettel a szomorú okra, néhány havi halasztást; viszonylag én megígérem, hogy semmi más 

munkába érdemlegesen mindaddig belé nem fogok, míg ezen képpel el nem készültem.” 47 

A Vasárnapi Újság. 52. szám 1900. 47. évfolyam (868. oldal) már idézett írása a követ-

kezőkről tudósít A Műcsarnokból: „A téli kiállítás díjait már odaítélték. A Vaszary-díjat Kriesch 

Aladár kapta történelmi festményéért, melyet mai számunkban bemutattunk. Kriesch képe: 

«Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen» történetünk egyik legfényesebb epizódját 

tünteti föl szeretettel tervezett, izgalmas kompoziczióban. Fenn a bástyafalon Dobó áll hőse-

ivel, 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 közölt kép aláírása: Kriesch Aladár: Dobó István megvédi Eger 

várát a törökök ellen. 

Nem sokkal később közli a Magyar Művészet (1900. 1336.) Nyári Sándor kritikáját: „Kriesch 

Aladár történeti képe, Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen, inkább dekoratív érté-

kekkel bír. Történeti képet nálunk festeni nem tudnak. Nehéz a feladat, sok ismeret, jó tudás kell 

hozzá. Ez a kép sem az, a minek lennie kell.”

Az Egri Híradó 1901. február 16. számában pedig a következő hír olvasható: „…A kép 

elkészült, a budapesti képzőművészeti tanács és két megyebizottsági tag kéretett fel a kép meg-

bírálására s azt különösen a képzőművészeti tanács véleménye, mint szakvélemény alapján a 

vármegye átvette. A kép most ideiglenesen fel van függesztve a nagyteremben s így módjában 

áll a megjelent megyebizottsági tagoknak azt megtekinteni. Azonban a kép sehogysem nyerte 

meg a közönség tetszését elannyira, hogy nem találkozunk egyetlen emberrel sem, a kinek az 

tetszett volna. A közgyűlés egyébként úgy határozott, hogy a kép végleges elhelyezése, valamint 

a többi képek helyéről is majd a jövő rendes közgyűlésen fog határozni.48

A nagyobb kép – a modernség eszközeivel próbálkozó eklektikus történelmi festészet 

lágyabb ecsetkezelésű példája – Székely Bertalan és Kriesch Aladár művészetének stiláris kap-

46 Budapest, 1899. ápr. 7-én. MNL HML IV-404/a/49 10583. Ebben az időszakban egyéb képeken is dolgozott. Elsősorban történeti 
témákat festett: 1896 őszi párizsi útja után a pannonhalmi ezredéves emlékmű falképének egy részletét, szintén csatajelenetet, a 
pannonhalmiak védekezése a tatárok ellen témáját kapta. 1897-ben kezdte el a kartonok készítését, de a mű csak 1898-ban kerül 
kivitelre. A boroszlói békekötés (kiállítva a Műcsarnok 1898-iki tavaszi tárlatán), Leányrablás a középkorban (kiállítva a Műcsarnok 
1898/99-es téli tárlatán), Szent László Tövis község templomának oltárképe (1898-ban fejezte be és kiállította az 1899-es tavaszi 
nemzetközi kiállításon). Dénes Jenő 1939. 49–50., 57–58.

47 Budapest, 1900. jan. 22-én MNL HML IV-404/a/49 2259.

48 Egri Híradó (14.sz.) 1901. február 16. 2.
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csolatát jelzi még. A kompozíció drámai szerkezete, a téma megrendítő felfogása jellemzi. De 

talán a kisebb, vázlatként készült – látomásos – vásznon, amelynek állapota kiváló, látszik job-

ban az a festői törekvés, mely az impressziókra támaszkodó naturalizmus felé mutat, hasonló 

igénnyel, mint amivel Hollósy Simon a Rákóczi-induló (1899) című festményén kísérletezett – 

éppen azokban az években.

Kriesch római tanulmányáig vezethető vissza az a színvilág, ahol a fény-árnyék kontraszt-

jának eltűnése, a teli-világítás formadinamikát lesimító hatása, de a levegő vibrálása, a reális 

részletek derengő fénybe burkolása álomképpé szellemíti a képtémát. Akseli Gallén-Kallela 

festészetével kapcsolatban pedig önmaga írta le a künn és a benn harmóniájának jelentőségét, 

a látott dolgok átlelkesítésének szükségességét. A  határozott sziluett feloldásának jelensé-

gét, amikor a tárgy részleteit elmosva, összefogva, de mégis a jelenség konkrét egyéni alkatát 

megtartva egészen légies könnyedséget lehet kölcsönözni a képi témának. Így a festmény 

szerkezeti és hangulati elemei egyensúlyba kerülnek. Mintha a kisebb egri kép stiláris jegyeit 

olvasnánk e gondolatokban. Hozzáfűzendő, hogy az egymás mögötti képsíkokat átlós irányú 

motívumokkal (diagonális szerkezetekkel) megmozgatva teremti meg az előtér és a háttér 

kapcsolatát. A  figurák testtartásába csempészett csavarodó mozgással erősíti fel a képi fe-

szültséget, de sohasem annyira, hogy az alakok mozdulatai szépségüket vesztenék. A kéz- és 

a testtartás a jellemábrázolás és a helyzetábrázolás eszközévé válik, emellett ritmikus, a fi-

gurák egymásnak átadott mozdulatívei, megkezdett, de folytatható és félbemaradt gesztusai 

térbeli szervező eszközként járulnak hozzá a kép kompozíciójába finoman beépített feszült-

ség-hálóhoz. Még sehol sincs a keményen körülhatárolt dekoratív formavilág és színhasználat. 

Bastien-Lepage-i visszafogott színvilágával párosulva a laza, nagyvonalú ecsetkezelés a jel-

lemzője még ennek a festő korszakának.49

Kriesch sohasem keresett alakjai számára széles, viharzó gesztusokat; szinte valameny-

nyiük szubtilis emberfajta, távol a hangoskodástól. Mély érzésektől fűtött alakjai is csak belül 

izzanak, lelki telítettségük nem barokk ruharedőben, heves mozdulatokban jelentkezik, hanem 

egyfajta sugárzásban.50 Ezen a képén a levegőtől és a változó fénytől meghatározott pillanat-

nyi színbenyomások rögzítésének preferálása miatt a vonalak szerepe kikapcsolódott. Minden 

forma feloldódik a térben. Az, hogy a Tordai országgyűlés zajos sikerét egy újabb zajos siker-

rel megtetézni nem tudta, s hogy a Dobó István megvédi Eger várát című képével csak igen 

mérsékelt sikert aratott, alátámasztotta a korabeli ítészeknek azon érzését, mintha Kriesch, a 

meddő küzdelemtől kifáradtan, az egyszerűbb eszközökre (vonalas, síkszerű megoldásokra) 

kényszerült volna. Pedig inkább csak korábbi művészi korszakának lezárulása, egy új kifejezési 

forma megtalálása van e stílusbizonytalanság ténye mögött. Művészi fejlődésének egy új kor-

szaka nyílott meg festészetének állandó evolúciója következtében. 

A Heves megyei közgyűlés 1901. március 19-én hozott határozata után az alispán levelet 

intézett Samassa József egri érsekhez, felajánlva a festményt a líceumi képtárnak. Ennek a le-

vélnek pontos tartalmát nem ismerjük, de Samassa érsek június 1-én kelt finom hangú elutasító 

válasza fennmaradt. Hogy milyen problémája volt a képpel valójában a közgyűlésnek – a min-

dent udvariasan megfogalmazó korszakból fennmaradt iratokból – nem igazán fogjuk megtudni. 

Az tény, hogy a kép valamikor lekerült a megyeháza falairól és átkerült a városháza dísztermébe.

49 Magyar Művészet 1890–1919. 431.

50 Dénes 1939. 64.

Eger városa a neki – nagyon is – kijáró téma megfestetésének lehetőségétől a millen-

nium idején elesve, inkább más módon igyekezett megünnepelni az ezredéves évfordulót. 

A  közgyűlés iratait átvizsgálva az 1896. január 30-i városi testületi határozatok között Heves 

megye főispánjához címzett 40/896 sz. értesítésben olvashatjuk, hogy a millennium tiszteletére 

kívánták megvalósítani a csonkamecset helyreállítását. Az 1896. május 9-i díszközgyűlésen51 

Szederkényi Nándor országgyűlési képviselő ünnepi beszéde után pedig Eger város képvise-

lői elhatározták, hogy Hunyadi Mátyás király által 1468-ban tartott országgyűlést festetik le a 

tanácsterem számára.52 Ilyen tartalmú képet nem ismerünk, de a millennium után következett 

az 1552-es dicső győzelem 350. évfordulója, melynek hevében országos gyűjtés indult Dobó 

István és a hős védők tiszteletére emelendő szobor felállítására – Gárdonyi Géza buzdító fogal-

mazványával serkentve az adakozó kedvet. Stróbl Alajos művét végül is 1907-ben avatták fel.

A Városháza közgyűlési termében látható tehát Kriesch Aladár e nehezen elkészült, közel 

négy méter magas és három méter széles – sajnos rossz állapotba került, de 2014-ben resta-

urált – millenniumi festménye. Hogy mikor és hogyan került át a megyeházáról a városházára, 

pontosan még nem tudjuk. Dénes Jenő 1939-es monográfiája ellentmondásos adatokat közöl: 

műtárgyjegyzéke szerint a kép Heves vármegye tulajdona – ez az adat azonban nem bizonyíték 

arra, hogy akkor még eredeti helyén volt-e, vagy csak az 1900-as téli tárlat közlésére hivatkozva 

lokalizálta a monográfus a képet a vármegye épületébe. Annál is inkább, mert a 46. oldalon a 

festményről írva zárójelben a következőt közli: „Eger városának tulajdonában.” Ha Dénes adatai 

révén a pontos helymeghatározás kétséges is marad, Z. Lányi Vera említett 1953-as közlésére 

azonban már bizton támaszkodhatunk,53 miszerint akkor az egri tanácsháza termében volt a 

mű. Jelenlegi állapotát feltehetően az 1952-es 400 éves évforduló nagy ünnepségsorozatához 

köthetően nyerte el. Az id. Kátai Mihály (Karcag, 1906 – Eger, 1983) vezette egri művészcsoport 

– akik a városháza kistermében lévő szocreál ostromképet is ekkor festették – lehetett a kép 

újrafeszítésével, kijavításával és felállításával megbízva. 

Ezeknek a kissé összekuszálódott adatoknak a kibogozásához újabb kutatások szüksé-

gesek. Meg kell ezt tenni annál is inkább, mert a mű jelenlegi állapota azt mutatja, hogy hosszú 

ideig összehajtogatva tárolták. Valamikor a múltban a Kriesch által oly akkurátusan kiválasztott 

díszkeretéből kivették, eredeti vakkeretéről leszedték. „Nem tudjuk, mennyi időt tölthetett el így, 

valahova elrejtve, de ez az eljárás máig ható károsodásokat okozott a műtárgyon. […] [Majd] a 

képet elővették, és újból bemutathatóvá tették. Ez a beavatkozás mai szemmel szakszerűtlen-

nek tűnik, de lehet, hogy abban a korban a jó szándékon túl is jó megoldás lehetett. A festményt 

egy farostlemez panelre ragasztották. A panelt egy fa lécekből szerkesztett rácsszerkezet me-

revíti. A  ragasztó anyag ismeretlen. A  festmény vizsgálata azt mutatja, hogy a ragasztó sok 

helyen elengedett, ezeken a helyeken buborékok „nőttek” a felületen. A hajtási élek is látszanak 

a festmény felületén. A  korábbi restaurátorok (?) a károsodott éleket tömítették, retusálták és 

a képet vastagon belakkozták. A lakk besötétedett, elszennyeződött, és tartós csillogása miatt 

is élvezhetetlenné tette a festményt. Mai szemmel ez a beavatkozás szakszerűtlennek tűnik, de 

valószínűleg mégis ennek köszönhető a mű fennmaradása.

51 MNL HML V-71/10. 2993. 1896.

52 1468 márciusában összeül az országgyűlés Egerben, a pápai, császári és a katolikus cseh rendek követeinek jelenlétében.

53 Z. Lányi Vera: Festőink az 1896. évi millenáris kiállításon. A  Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve. Bp., 1953.  
26. jegyzet
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A festmény tökéletes restaurálása csak a panelről való eltávolítás után volna lehetséges. 

A mai modern módszerek lehetővé tennék a végleges kisimítást és a modern rendszerek alkal-

mazásával való felfeszítést. Így a ma látható károsodások nagy része tökéletesen korrigálható 

lehetne. Ugyanakkor ezek a beavatkozások igen drágák és időigényesek lennének. Az eredmé-

nyek mellett a beavatkozásoknak kockázataik is volnának. Ezért jelenleg egy visszafogott, de 

reális konzerválással kalkulálhatunk.54

A mű restaurálása 2014. szeptember végén elkezdődött és december elejéig tartott. Vé-

gezték: Bóna István DLA festő-restaurátor művész, aki Körösfői-Kriesch Aladár festményeinek 

kiváló ismerője, valamint Verebes Dóra és Kürtösi Brigitta festő-restaurátor művészek. Új életre 

keltésének anyagi támogatója Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, de mindez valószínűleg 

nem jöhetett volna létre, ha a gödöllői jubileumi konferencia kapcsán nem kerül a művészettör-

ténet-tudomány látókörébe ez az alkotás.

54 Bóna István restaurálási terve. 2014. március 23. Szakmai beszámoló: 2014. december 2.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna:  

Körösfői-Kriesch Aladár portréfestészete 

A portréműfaj összetettsége részben kettős jellegével magyarázható: egyrészt vonatkoztató nor-

mák, másrészt esztétikai normák határozzák meg. Az arckép alapvető tulajdonsága, miszerint 

dokumentál, évszázadokon keresztül rányomta negatív bélyegét a műfaj-hierarchiában elfoglalt 

helyére. A  modell akaratának figyelembevétele, továbbá a külső megjelenés és a belső ter-

mészet között vélt kapcsolat hagyománya szintén korlátok közé szorította a portréművészetet. 

Tárgyilagossága, kézzelfoghatósága miatt a tárgyalt műfaj tulajdonképpen sosem remélhette, 

hogy a történeti festészettel egyenrangú helyre kerüljön. Elterjedt vélemény volt, hogy az igazán 

nagy tehetségek nem a portréfestészet területén dolgoztak, a műfaj művelése leginkább megél-

hetést biztosított alkotói számára. 

A Körösfői-Kriesch-szakirodalomban – valószínűleg Elek Artúrnak a Nyugatban 1920-ban 

megjelent cikke nyomán1 – nem ritka azon nézet, miszerint a művészt különösen a monumentá-

lis feladatok vonzották. Ugyanakkor kétségtelen, hogy életművében számos kimagasló alkotás 

arckép; személyében a magyar portréfestészet kiemelkedő alakját tiszteljük. Ismeretes, hogy 

Kriesch első kiállított műve portré volt: Abt Antal arcképét 1886-ban festette, és a Képzőművé-

szeti Társulat Őszi Tárlatán mutatta be. Annak ellenére, hogy a kolozsvári egyetemtől, Budapest 

városától és a Magyar Tudományos Akadémiától is kapott időnként hivatalos portrémegrende-

léseket, Körösfői-Kriesch portréi nagyobbrészt saját rokonságát és baráti körét ábrázolják, s 

ennek következtében ezek a mai napig főként magántulajdonban vannak. 

A portréműfajra vonatkozó fent említett korlátok tükrében arra keresem a választ, hogy 

a kora reneszánsz művészet felé fordulás, a francia szimbolisták misztikus művészetvallá-

sa, illetve Ruskin és körének hatása miben nyilvánul meg Körösfői-Kriesch portréfestészetén 

belül. Az említett irányzatok elsősorban az allegorikus, történeti, a – külső vagy belső – tör-

ténéseket bemutató festészetnek szolgáltattak elméleti alapot. A  preraffaelita festők is, ha a 

portré műfajában dolgoztak, modelljeiket gyakran hősökként, hősnőkként jelenítették meg, 19. 

századi allegorikus portrékat alkotva. Kérdés, hogy milyen tanulságokat lehet leszűrni Ruskin 

művészetfelfogásából az alapvetően objektivitásban gyökerező portréműfajra vonatkozóan. 

Mary Elizabeth Braddon 1862-es, Lady Audley titka című regényében a főszereplőről készült 

portré hasonlóan fontos szerepet játszik, mint Oscar Wilde Dorian Gray arcképében. A szerző-

nő így jellemzi a festményt „Csak egy preraffaelita tudta így eltúlozni egy ilyen finom arc minden 

részletét, hogy […] különös, vészjósló kisugárzást kölcsönözzön.” 2 Más szóval a róla készített 

portré, mivel preraffaelita festő készítette, visszaadja Lady Audley gonosz természetét – melye-

ket életben azonban el tudott titkolni mások elől.

Feltehetően a preraffaelitákéhoz hasonló emberábrázolásra gondolt Dénes Jenő, mikor 

a „lélek portré” kifejezést használta, vagy Keserü Katalin, amikor az egész alakos álló női port-

rékkal kapcsolatban az arc „léleklátó” ábrázolását említi,3 vagy Gellér Katalin, amikor az 1900 

1 Elek Artúr: Körösfői-Kriesch Aladár. Nyugat, 1920/13–14. 

2 „No one but a pre-Raphaelite would have so exaggerated every attribute of that delicate face as to give a lurid lightness to the 
blonde complexion, and a strange, sinister light to the deep blue eyes.” Mary Elizabeth Braddon: Lady Audley's Secret. 1862. 70. 

3 Keserü 1977. 20.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Elizabeth_Braddon
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utáni portrékban a lelki történések visszaadását véli fölfedezni. Ebből a szempontból Gellér 

Katalin Körösfői Belmonte Leó-portréját tekinti főműnek.4 Szintén a preraffaeliták szellemiségé-

vel egybehangzó megfogalmazásra utal Révész Emese A  jó kormányos címmel megrendezett 

Körösfői-Kriesch életmű-kiállításról írt cikkében, amikor a művésztelep szövőlányairól készült 

képmásokkal kapcsolatban „lélekrajz”-okról szól.

Körösfői-Kriesch portréműfajban alkotott műveit nehéz egy csoportként tárgyalni. A külön-

böző technikai kivitelezésen túl ugyanis az életműre jellemző stiláris sokszínűség továbbvegyül 

portréin a különböző portréhagyományokban gyökerező típusokkal. Mesterei, Székely Bertalan 

és Lotz Károly életművében jelentős helyet foglalnak el a portrék, s meglepő lenne, ha portré-

felfogásuk nem nyomta volna rá bélyegét Kriesch festészetére. Székely hatásával kapcsolatban 

leginkább az említett kiállításon is látható, 1900-ban Ivánkáról festett arcképet emelném ki. 

Monográfusai a biedermeier kései hatását is felfedezik Kriesch egyes arcképein. Az Abt Klotildról 

készült festményen (1887) (kat. 24.) a fiatal hölgy a fél évszázaddal korábban kedvelt, állát kecse-

sen megtámasztó, kezében rózsát tartó női portrétípus hagyományát eleveníti föl. Régies hatását 

csak fokozza a színhasználat, az ecsetkezelés, az anyagok finom érzékeltetése és tetőzi a kas-

mírkendőnek a modell társadalmi pozícióját jelző használata.5 Körösfői-Kriesch gyerekportréin 

szintén felfedezhető a század első felében, a család- és gyermekkultusz következtében ked-

velt gyermekportré-típus hatása. Ezeknek leggyakoribb motívuma, hogy a gyermekek kezében 

– még gondtalan életük attribútumaként – különböző állatok, játékok jelennek meg,6 illetve olyan 

tárgyak, melyek a gyermek nemére, osztályára, vagy a tőle elvárt jövőbeli szerepre utalnak.7 

A korábbi, 18. századi képi toposzok átvétele, felidézése a 19. század első felében azoknak to-

vábbi zsáneresítésével jelenik meg. A Dudu őzzel (1904. k.) (kat. 323.) című festmény esetében 

az ártatlanságot szimbolizáló fiatal állat egyszerre embléma és a természettel harmóniában élő 

családtagot megelevenítő narratíva része.8 A  biedermeierben kedvelt, állattal ábrázolt, gondta-

lan és ártatlan gyermekkort idealizáló kisgyermekportré-típus a Tamás úrfi tyúkkal (1916) (kat. 

765.) című kép magabiztos kifejezést tükröző fiú ábrázolásán viszont már szinte felismerhetetlen. 

A Tamás fiát mutató képen nem egy felnőtt gyermekekre vetített ideálképe jelenik meg, hanem 

egy önálló akarattal rendelkező autonóm egyéniségé. A  Margit síel (1909) (kat. 502.), a Dudu 

rajzol (1913) (kat. 716.) vagy a Tamás betegen (1916) (kat. 766.) életképek pedig már a gyerekei 

fejlődését apai szeretettel figyelő, az élet és művészet egységében bízó festő alkotásai. 1911-es 

görögországi útja során írt naplójában olvasható bejegyzés Dudu születésnapján jól példázza 

ezt az apai szeretetet: „Látom odahaza a sok szőke gyermekfejet […] milyen ünnepélyesen gra-

tulálnak a nagy fiunak a többiek, s ő milyen fontoskodva fogadja. – A vidám örömteli hangokat 

is hallom – bizony már több mint egy hónapjánál, hogy valósággal nem láttam nem hallottam 

őket.” 9 A  gödöllői kolónia, ahogyan Révész Emese megfogalmazta, „életmódjuk egészével új 

4 Gellér Katalin: Újítás és tradicióvállalás In: Gödöllő 2003. 21.

5 Hogy egy kasmírkendő milyen jelentéstöbblettel bírt a 19. századi ember számára, arra Charlotte Brontë Villette (1853) című re-
gényéből hoznék példát, amikor Lucy Snowe az egyik szereplő anyagi helyzetét és társadalmi státuszát kizárólag kasmírkendője 
alapján állapítja meg.

6 Az ilyen gyermekportrék persze nem mindig valódi személyeket ábrázoltak. A gyermek-ideálképek az angol művészettörténetben, 
Murillo kompozícióira visszavezethető, ún. „fancy pictures” megnevezésre hallgatnak. A gyerekportrék a gyerekkorról alkotott ideált 
jelenítették meg a felnőtt közönség – sokszor a szegény gyerekekről a gazdagabb rétegek – számára.

7 Így kerül a kétéves Ferenc József kezébe játékpuska és ólomkatona (Ferdinand Georg Waldmüller, 1832).

8 Ezt a kérdést járja körbe: James Christen Steward: The New Child. British Art and the Origins of Modern Childhood, 1730–1830. 97. 

9 Csokonai-Illés 2005. 47.

eszmék szolgálatába szegődött. Ennek az értékrendnek középpontjában a család állt, legbelső 

(védett) körében pedig a gyermek.”10 A kedvtelésből rajzolgató Dudu mögött édesapja egyik mű-

vének vázlatán egy meggörnyedt emberi alak – az élet későbbi szakaszait előrevetítve – az idő 

múlását sugallja. Kriesch allegorikus ábrázoláson belül is elhelyezett portrét, a saját tragédiáját 

megjelenítő Ego sum via, veritas et vita (1903) (kat. 259.) festményén, nemcsak saját és felesége 

személye jelenik meg, hanem a művésztelep számos alakja.

Keserü Katalin másik portréfestészeti hagyomány, pontosabban a kortárs Rippl-Rónai 

által közvetített típus befolyására is felhívja a figyelmet Körösfői-Kriesch arcképfestészetével 

kapcsolatban. A  Whistlerre, Sargentra is oly jellemző japanizáló formát követő egész alakos 

portrétípust Körösfői-Kriesch is a női portréin alkalmazta. Kárpitjainak, illusztrációinak, allego-

rikus programképeinek, Zách Klára (kat. 611., 612.) történetét bemutató festményeinek kecses 

nőalakjai ezeken a portrékon naturalistább formát öltenek. Frey Vilmát (1909) (kat. 505.), Frey 

Rózsát (1912) (kat. 627.), Kelemen Máriát (1909) (kat. 513.) ábrázoló festményein a hölgyek kint 

a természetben jelennek meg, ezzel – annak ellenére, hogy közeli barátait a művész nyilván-

valóan szellemi lényként tisztelte – egy évszázados sztereotípiákra visszavezethető felfogást 

tükröz. A  nőknek a természetben, a friss levegőn a helyük, mint ahogy Jane Austen A  klast-

rom titkai című regényéből megtudhatjuk a túl sokat olvasó főhősnővel kapcsolatban: a férfiak 

szemében az egészséges nő a vonzó, aki olvasás helyett inkább a kertben sétálgat. Whistler, 

Sargent, Rippl-Rónai egészalakos nőportréival szemben azonban ezek az ábrázolások sokkal 

kisebb méreteket öltenek. Magasságuk 1 méter körül van, így intimebb ábrázolást eredmé-

nyezve – az előképeket szolgáltató művészek közel 2 méter magas, méretükkel a nézőt szinte 

zavarba ejtő ábrázolásaival szemben. Bár Frey Vilma portréján a kéz megformálásában Séru-

sier és Maurice Denis-féle lapos színmezőket alkalmazó festészet nyomait láthatjuk, az alak 

megformálásában Whistler és Rippl-Rónai tónusos – Whistler esetében zeneiséget idéző –, 

szinte sfumatós színhasználata is megjelenik. Az alak beállításában azonban Körösfői-Kriesch 

a modoros kecsességet és légiességet a test tömegét éreztető, nyugodt bölcsességet sugárzó 

megjelenítéssel váltja föl. Szépsége ellenére az ábrázolt nő itt nem a szimbolizmus szépség-

kultuszának tárgya. A gödöllői szövőiskola vezetője, Frey Rózsa portréján a melankóliát sugalló 

sötét tónusokat fokozzák a csokor lefelé konyuló virágai. A Frey-nővéreket ábrázoló portrékkal 

szemben Kelemen Mária alakja inkább látogatóként jelenik meg a kertben, kevésbé sejtet egy 

természettel harmóniában élő személyt. A 19. századi vizitkártyák hangulatát idézve, a modell 

lába alatt már nincs nyoma a természetnek, mely csak háttérként és nem térként jelenik meg. 

Rippl-Rónai portréművészetének hatása a Zeyk lányokat ábrázoló fekvő formátumú, ket-

tős portréval (kat. 139.) kapcsolatban is felmerül (1894).11 A  fél- vagy háromnegyed alakban, 

egyenrangúan egymás mellé helyezett, két személyt ábrázoló típus Ferenczy Károly életmű-

vében is megtalálható (Kettős portré Jánossy Béláról és feleségéről12); a század második 

felében különösen a franciák körében népszerű: a Degas, Cézanne és Toulouse-Lautrec fes-

tészetében található példákra ellenben a merészebb képkivágás jellemző. Rippl-Rónai fekvő 

formátumú kettős portréi részben ilyen szempontból újszerűek, a fényképészetből kölcsönzött 

10 Révész Emese: „A művészet maga az élet!” Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállítása a Gödöllői Városi Múzeumban.  
http://www.revart.eoldal.hu/cikkek/godolloi-muvesztelep/korosfoi-kriesch-aladar-kiallitasa.html (letöltés: 2016. május 16.). 

11 A festményről bővebben, lásd: Szinyei Merse Anna: Szubjektív adalékok a diódi festőtelephez. In: Gödöllő 2003. 38–40. 

12 Tóth Károly: Nemzeti Szalon, 1907., rekonstrukciója itt: http://www.kieselbach.hu/magazin/felfedezes/nemzeti-szalon-elso-kiallitas 
(letöltés: 2016. május 16.)

http://www.revart.eoldal.hu/cikkek/godolloi-muvesztelep/korosfoi-kriesch-aladar-kiallitasa.html
http://www.kieselbach.hu/magazin/felfedezes/nemzeti-szalon-elso-kiallitas
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kompozicionális megoldásokat – bár ezeket inkább Kriesch említett festményénél későbbi al-

kotásain fedezhetjük föl. (Korai példája az Apám – anyám (1895), későbbi az Apám és Lajos 

öcsém hegedűvel (1903) vagy Lazarine és Anella (1910) című képek.) Rippl-Rónai statikusabb 

jellegű kompozícióival szemben a Zeyk lányok egyirányú beállítása mintha Kriesch hosszúkás 

fekvő formátumú történelmi festményei és portréi között teremtenének kapcsolatot. Testvérek 

azonos beállításban és azonos ruhában való ábrázolása – a hasonlóság hangsúlyozása az 

ismétlés eszközével – a kor fényképészetében is gyakori megoldás volt. A nők természettel 

való összekapcsolása az enteriőrben ugyan, de a növénymotívumokkal a kert megidézését 

szolgáló háttér a két évtizednyi különbséggel festett, és ennek következtében stilisztikailag 

teljesen eltérő, húgát és lányát ábrázoló portrék növénymintás tapétáin köszön vissza (Kriesch  

Laura (kat. 116.) és Kriesch Margit (kat. 715.), de tulajdonképpen az 1897-es, gyermeket váró 

feleségéről készült portrén (kat. 168.) látható asztalterítő mintázata is a természet enteriőrben 

való megidézésének eszköze. 

A saját vagy csak néhány generációval korábbi portréfestészetének hatásán kívül a Kö-

rösfői-Kriesch szavával élve az „édeskés”13 Raffaellót megelőző festészet iránti rokonszenv több 

változatának hatásával kell számolni. A nazarénus szellemiséggel velencei tartózkodása során, 

majd Rómában Szoldatits Ferenccel kötött barátsága révén találkozott. Annak ellenére, hogy 

1900-ban Zigány Jolán azt írta, hogy: „Ruskin nevét nem nagyon ismerik; legföljebb azt tudják 

róla, hogy jeles műkritikus […]”,14 Ruskin írásainak már számos követője volt a Kárpát-meden-

cében a századfordulón. Tudjuk, hogy többen előfizetői voltak a The Studiónak (többek között 

Babits is); Geöcze Sarolta, az angol teoretikus fordítója 1903-ban kiadta Ruskin élete és ta-

nítása című könyvét; egy évvel ezután Kriesch négy előadást tartott Ruskinról a Műbarátok 

Körében, melyek a következő évben meg is jelentek. Ruskin hatalmas életműve persze sokféle 

területen jelentett ihletet követői számára, a gödöllőiek esetében elsősorban a művészet és az 

élet egyesítésébe, azonosulásába vetett hitüket kell kiemelni. A művésztelep tagjaira mindene-

kelőtt a szigetországi mozgalom szellemisége volt nagy hatással, stilisztikailag Körösfői-Kriesch 

illusztrációi, gobelintervei és nagyméretű történeti ábrázolásai inkább a francia szimbolistákkal, 

Maurice Denis-vel, Puvis de Chavannes-nal mutatnak rokonságot, míg portréfestészetének pár-

huzamát Fantin-Latour művészetében is fel lehet ismerni. 

A Raffaello előtti festészet által nyújtott mintákat elsősorban történeti témák ábrázolásában 

lehetett felhasználni, megkérdőjelezendő, hogy az összetettebb kompozicionális megoldásokat 

és a művészet vallásos tiszteletét milyen módon és mértékben lehet megeleveníteni a sokkal 

„földhözragadtabb” portréműfajban. E gondolat felvetése hallatán a Körösfői-Kriesch életművet 

ismerőnek valószínűleg Kriesch Laura 1894-es portréja (kat. 117.) idéződik fel. A vékony festék-

réteg alól a fa erezete – beleértve a csomókat – jól kivehető, és az alkotás szerves részét alkotja. 

A  művész testvére ezen lefelé nézve, fénykoszorúval övezett fejével a Madonna-ábrázolások 

hagyományait elevenítette fel. Önmagában különös merészség, hogy a vallásos tematikájú női 

képtípusokból nem a szentekre, például Mária Magdolnára emlékeztető beállítást választotta 

a művész: Laura nem az égre tekintve, imádkozva jelenik meg, hanem lefelé néz, ahogy legin-

kább az újszülött Jézusra tekintő Máriát ábrázolták a korábbi évszázadok festői, vagy ahogy az 

Angyali üdvözlet ábrázolásokon Mária jellemzően lehajtott fejjel jelenik meg.15 

13 Csokonai-Illés 2005. 44. 

14 Zigány Jolán: A Ruskin Hall Oxfordban. In: Erdélyi Múzeum. 1900. 17. évf. 3. szám, 133–139, 134.

15 Az utóbbi példát Prékopa Ágnes javaslata nyomán említem. 

Az amerikai írónő, Edith Wharton négy novellából álló Régi New York (1924) című köny-

vének első része a fiatal Lewis Raycie-ról szól, aki gazdag apja kérésére az európai grand tour 

folyamán a jövőbeli Raycie-gyűjteménybe vásárol elsősorban olasz műalkotásokat. Utazásai 

során az ifjú Raycie megismerkedik John Ruskinnal, kinek hatására – apja akarata ellenére – a 

Raffaello előtti festészet iránt kezd érdeklődni. Az angol gondolkodó óriási hatással van rá, az 

igazi áttörést azonban egy olyan falfestmény látványa jelenti, melyen az utazó otthon maradt 

szerelmének portréját véli fölfedezni. Az arc megformálásában Lewis Raycie mély pszichológiá-

jú emberábrázolást talál.

A fedetlenül hagyott felületekkel megtévesztően befejezetlen hatást keltő, olajjal és tempe-

rával vegyesen vászonra festett képen Kriesch intenzív jellemábrázolással jelenítette meg Tom 

von Dregert 1906-ban (kat. 413.). Még Velencében ismerte meg az osztrák festőt, aki annak 

ellenére, hogy 1905-ben tulajdonképpen kinevezték Bécsben udvari festőnek, sok időt töltött 

Diódon és Gödöllőn is. Von Dreger hosszú hajjal és szakállal, szuggesztív tekintettel majd-

hogynem megtestesíti az erős meggyőződéssel rendelkező, Tolsztojt, Nietzschét, Morrist és 

Ruskint olvasó művészt, hasonlóan Hunt Rossettiról készített portréjához. Máshogy viszonyul 

Körösfői-Kriesch Mihály Rezsőhöz, a művésztelephez csatlakozó grafikusművészhez, amikor 

1909-ben alkotott bronzszobrán fiatalemberként jeleníti meg (kat. 541.). Beck Ö. Fülöpről festett 

arcképére szintén nem jellemző a szimbolista, a művészt megváltóként értelmezett ábrázolás: 

a szobrászt fehér köpenyben a technikai kivitelezés módjára koncentrálva mutatja be (kat. 752.). 

Kriesch portréi között különös helyet foglal el Boér Lenke 1905-ben készült arcképe (kat. 371.). 

A vászonra temperával festett kép színvilágával, kissé aszimmetrikus kompozíciójával is kiemel-

kedik az életműből. A szövőnő napsütötte nyugodt arca lefelé nézve jelenik meg, a teljes profil 

erőteljes kontúrját a profil vonalában megfigyelhető kettős vonal – belül barna, kívül fehér –  

biztosítja.16 

Sokatmondó, ha egy művésztől különböző időkből származnak önarcképek, hiszen ilyen 

esetben – hasonlóan az önéletrajzhoz – az élet különböző fázisaiban készült önarcképek soro-

zata magában hordozza az ábrázolt személy jellemében és önértelmezésében bekövetkezett 

változások ábrázolásának lehetőségeit. A  kérdéskört még érdekesebbé teszi, hogy Körös-

fői-Krieschről tudjuk: életében legalább öt naplót vezetett, melyekből azonban sajnos ma már 

csak kettőnek ismerhetjük a teljes tartalmát.17 

Az 1903-ból és 1915-ből származó önarcképek kiforrott művészt ábrázolnak; a beállítás 

nem sokat változott – a színvilág, a formaalkotás annál inkább. 1903-ban a sötét háttérből 

kiemelkedő, jobbról megvilágított arc a művész szellemiségét hangsúlyozza. Szemöldökénél, 

hajánál az ecset másik végével a nedves festékben húzott vonalkázásokkal jelzi a textúrát  

(kat. 257.). 1915-ben Körösfői-Kriesch komor, idősödő művészként áll előttünk; a háttér most 

már világosabb a modellnél. A későbbi képen több utalás van festői mivoltára: festőköpeny és 

a mögötte látható vázlat nagyméretű megrendeléseire utal, s ez egyúttal arra is emlékezteti a 

nézőt, hogy Körösfői-Kriesch ekkor már elismertebb művész volt (kat. 755.).

Hogyan viszonyulhatott Körösfői-Kriesch a portréműfajhoz? Nagy Sándor fiatalos hévvel 

úgy fogalmazott, hogy „lázas sietséggel fejted le a szegény modellről legyen az csendélet, táj-

16 Hangulata Millet természetben ábrázolt dolgozó nőit idézi. Jean-François Millet-t Kriesch úgy említi a Ruskinról szóló művében, mint 
aki „életet vitt a művészetbe”. Ruskin 1905. 6.

17 Csokonai-Illés 2005. 7.
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kép, állat vagy ember, a formát, a színt, a mozgást, a kifejezést […]”18 de „hiába tanulod és tudod 

a fülemile hangját még olyan jól is utánozni, azért nem kelted sem a más szívében azt az érzést, 

amit az a kicsi madárka csattogása belénk varázsol”.19 Ezzel szemben Kriesch preraffaelitákról 

megfogalmazott véleménye önmagára is vonatkoztatható: „a preraffaeliták realisták voltak […] 

csak olyat ábrázoltak, ami valóban létezett”.20 (Madox Brown képeiről azt írta „Látjuk, miként önt 

M. Brown történelmi hőseibe conventionalis phrasisok helyett igazi emberi érzelmeket: gyűlöle-

tet, szeretetet, szenvedélyt és lemondást…”21) Maga Ruskin is hasonlóan fogalmazott, amikor így 

nyilatkozott: „Minden preraffaelita alak […] egy élő ember valóságos portréja.”22

Körösfői-Kriesch portréiról elmondható, hogy az illusztrációihoz, gobelinterveihez, nagy-

méretű festményeihez képest – részben a műfajból adódóan – sokkal kevésbé érhető tetten 

a stilizáció, a deformáció, a síkszerűség; ezek helyett a naturalizmus formaalkotásával éri el 

ugyanazt, nevezetesen hogy láthatóan megérezteti a láthatatlant. A portréműfaj tulajdonképpen 

megtestesíti azt a kettősséget, melynek dilemmája a preraffaelitákra is jellemző volt, neveze-

tesen, hogy egyszerre kívántak realisták lenni és elmenekülni saját korukból. Végül érdemes 

megjegyezni, hogy aligha lehetett lesújtó nézete annak a művésznek az emberábrázolásról, a 

portréműfajról, akinek a művészetfelfogása azon alapult, hogy a művészet által az ember har-

móniát tud teremteni a földön. Aki akkor is az életről, a szépségről, a boldogságról szól, amikor 

a művészetről ír: „Egy nagy – legnagyobb – kincset ismerünk ezt ápoljuk, keressük: az élethez 

való örömöt. Egyedüli segítőnk ebben a magunkhoz és másokhoz való szeretet.” 

18 Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollegához. Művészet, II. évf. 1. sz. 57–58.

19 uo.

20 Ruskin 1905. 132.

21 Ruskinr 1905. 147.

22 Every pre-Raphaelite figure, however studied in expression, is a true portrait of some living person” enthused Ruskin. Marsh, Jan 
(1996). The Pre-Raphaelites: Their Lives in Letters and Diaries. London: Collins & Brown. 21.

Gulyás Dorottya: 

Szobrászati alkotások és emlékművek  
Körösfői-Kriesch Aladár művészetében 

Magyarország első jelentős művésztelepeinek megalakulása a századforduló időszakára, a sze-

cesszió virágzásának idejére esett. Míg a nagybányai iskola és a szolnoki kolónia elsősorban 

plein air törekvéseket megvalósító festők csoportosulását jelentette, a gödöllői és kecskemé-

ti művésztelep tagjai a különböző kis- és nagyművészeti műfajokat ötvöző alkotóközösségként 

kívántak érvényesülni. Művészetük a korszak Európa-szerte közkedvelt dekoratív stílusával vál-

lalt rokonságot. Kecskeméten – jóllehet itt is létrejött pár szép példa városi Gesamtkunstwerk 

alkotásokra – a művésztelepen alkotó festők, szobrászok, építészek alapvetően egymástól füg-

getlenül, önálló intenciók mentén dolgoztak, Gödöllőn viszont egy olyan, külső támogatás nélküli 

kivonulás és önszerveződés valósult meg, ahol a Körösfői-Kriesch Aladár köré csoportosuló szel-

lemi és baráti kör azonos elveket valló, egységes stílust képviselő alkotóközösségként volt jelen.

A szecesszió által vezérelt művészcsoportosulások esetében számos kiváló példát le-

het felsorakoztatni összművészeti vállalkozások megvalósulására. Ilyenkor rendszerint az egyes 

festők, szobrászok, iparművészek és építészek saját szakterületüknek megfelelően vették ki 

részüket a közös munkából. Ezzel szemben a gödöllői művészek bátran kísérleteztek eredeti 

profiljuktól eltérő művészeti ágakkal. Az, hogy Sidló Ferenc szobrászművész szőnyegeket ter-

vezett, Moiret Ödön bútorokat készített, Körösfői-Kriesch Aladár pedig a plasztika műfajában 

is kipróbálta magát, számukra természetes volt. Rózsa Miklós 1909-ben a következő sorokat 

írta a gödöllői telep két vezéregyéniségéről, Körösfői-Kriesch Aladárról és Nagy Sándorról: „[a 

két művész] egyszerűnek és természetesnek tartja, hogy ők és fiatal társaik a mai, még a mű-

vészetben is specifikálódást kívánó időben egyaránt festenek freskót, képet, terveznek bútort 

és szőnyeget; foglalkoznak plasztikával és kerámiával. Másnak egy élet is kevés arra, hogy csak 

egyetlen matéria fölött is úrrá legyen, ők mosolyogva, hittel és fanatikus bizalommal vesznek 

kezükbe minden új anyagot, hogy gyönyörködjenek új voltában és nemességében, sőt még új 

kifejezési stílust is keresnek hozzá.” 1

Dénes Jenő 1939-es monográfiája szerint Körösfői-Kriesch Aladár első befejezett szob-

rászati alkotása egy 1889-ben készített, Dr. Mészáros Márton képmását ábrázoló dombormű 

volt.2 Később, az 1890-es évek elején Rómában már körplasztikával is kísérletezett, és innentől 

rendszeresen készített szobrászati jellegű munkákat, elsősorban kisméretű domborművek és 

szobor-büsztök formájában.3 Talán legszebb plasztikai alkotása az 1909-ben márványba fa-

ragott Sancta Mater (kat. 536–540.), amely felesége, Ujvárossy Ilka arcvonásait viseli magán. 

Az egyszerű, finom eszközökkel megfogalmazott alkotáson ugyanúgy tetten érhető Körös-

fői-Kriesch Madonna-képeinek nyugodt harmóniája, mint a gödöllőiek művészetében oly fontos 

1 Tövis (Rózsa Miklós): A gödöllőiek – Kriesch Aladár és Nagy Sándor. In: A Hét (1909. szeptember 19.) 20. évf. 38. szám, 635–636.

2 Dénes 1939. 147.

3 Merva 2005. 42.
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szerepet játszó ősmagyar hangulat.4 (dok. 10.) Akárcsak festészetében és grafikájában, plasz-

tikájában is kitüntetett helyet kaptak művésztársairól készített portréi. 1909-ben az akkoriban 

Gödöllőn alkotó grafikusról, Mihály Rezsőről mintázott érzékeny szépségű büsztöt (kat. 541.), 

majd 1911-ben a szintén a művésztelepen dolgozó Juhász Árpád feleségét örökítette meg 

színes majolikarelief formájában. 1915-ös, Zambra Alajos irodalomtörténészről készített szo-

borportréjának (kat. 760.) magas gallérú ingben megjelenített, felemelt fejű, előre tekintő fiatal 

férfi alakja stílusában alapvetően a Mihály Rezső-portréval rokonítható. E mérsékelten stilizált 

szobroknál az egyszerűsítő törekvés elsősorban a körvonalak kihangsúlyozására koncentrál; az 

ábrázoltak távolba révedő tekintete, érzelmekkel telített vonásai rendkívül intim hangulatú műve-

ket eredményeznek. 

Bár Körösfői-Kriesch nem tartotta magát szobrásznak, és leginkább csak saját kedvtelé-

sére mintázott, a nagyobb fővárosi tárlatokon bemutatott személyes hangvételű szoborportréi 

kifejezetten pozitív kritikában részesültek.5 Gerő Ödön 1911-ben a Képzőművészeti Társulat 

jubileumi tárlata kapcsán írt beszámolójában Körösfői-Kriesch szoborműveiről a kiállítás nagy 

meglepetéseként emlékezik meg. Véleménye szerint a gödöllői mester plasztikái a szuverén 

akarás magától értetődő diadalát bizonyítják.6 „Kriesch Aladár mindent tud, amit akar” – utal a 

tehetségét számos művészeti műfajban megcsillogtató talentumra. Szintén ezen kiállítás kap-

csán emelte ki Meller Simon a művész finoman modellált képmásszobrait, melyek meglátása 

szerint kitűnnek a tárlat amúgy szegényes felhozatalából.7

Körösfői-Kriesch Aladár a képzőművészet ágait egybefogó, teljességre törekvő művész-

ként azt vallotta, hogy az egyetlen művészeti ágra szakosodott specialisták félművészek 

csupán. Ha valaki igazán mestere akar lenni művészetének, otthonosan kell mozognia a szom-

szédos művészeti ágak világában is, és nem szabad visszariadnia az anyagok sokaságának 

megismerésétől.8 A  változatos anyaghasználat nem csupán teoretikus felvetés volt, hanem 

megmutatkozott művészetében is: plasztikai próbálkozásai között kő, bronz és majolika mű-

vekkel egyaránt találkozhatunk; márványszobrainak kifaragását pedig saját maga végezte.9 Ez 

mindenképp említésre méltó teljesítmény, tekintve, hogy a hivatásos szobrászok jelentős része 

jellemzően mentesítette magát a művek saját kezű kőbe faragása alól, a kivitelezés feladatát 

előszeretettel bízták jól képzett mesteremberekre. Körösfői-Kriesch számára ezzel szemben 

különösen nagy jelentősége volt az anyaggal való birkózásnak. Életműve utolsó korszakának 

michelangelóian heroikus vállalkozása egy nagyméretű Pietà-szobor kifaragása volt. A  halott 

fiát gyászoló Szűzanya alakját modell nélkül, egyenesen a méretes terméskőtömbből kezdte 

meg kibontani, a munka befejezésére azonban korai halála miatt már nem kerülhetett sor.10

Körösfői-Krieschnek a magyarországi szobrászat történetében betöltött szerepe nem 

merült ki e bensőséges műhelygyakorlatokban, ugyanis a gödöllői évek során mind több és 

több összművészeti feladatra vállalkozó festőt élete utolsó évtizedében a nagyszabású plasz-

4 Csorba Géza (szerk.): 20. századi magyar festészet és szobrászat. (A műtárgyismertetést írta: Jobbágyi Zsuzsa) Bp., Képzőművé-
szeti Kiadó, 1986. 201.

5 L. G.: A Műcsarnok tavaszi kiállítása. In: Pesti Napló, 1911 ápr. 2. 5.

6 Gerő Ödön: Az ünnepi tárlat. In: A Hét (1911. április 9.) 22. évf. 15. szám, 239.

7 Meller Simon: Tárlatok. In: Budapesti Szemle 1911. 146. kötet, 413. szám 299.

8 Harsányi Kálmán: Sidló Ferenc. In: Magyar Művészet. 1927. 3. évf. 5. szám, 262.

9 Beck Ö. Fülöp emlékezései. In: Rippl-Rónai József emlékezései – Beck Ö. Fülöp emlékezései. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 
284–285.

10 Dénes 1939. 145–148.

tikai feladatok problémaköre is érdekelni kezdte. Több épületdekorációs szobrászati feladat 

tervezésében szerepet vállalt, társművészként részt vett a korszak nagy emlékműpályázatain, a 

témáról vallott nézeteire pedig művészeti írásaiban is kitért.11 

A századforduló időszaka híres volt a sokfordulós, botrányoktól hangos és sokszor 

eredménytelenül záródó emlékműpályázatairól, a fontosabb emlékművek megbízásának odaíté-

lésére irányuló eljárás ugyanis korántsem bizonyult kifogásolhatatlannak. A korabeli kritikusok 

által is ostorozott módszer mindinkább kikezdte az alkotók anyagi forrásait és munkakedvét, a 

győztes pályamű kiválasztása pedig sok esetben a művészi szempontok figyelmen kívül ha-

gyásáról tanúskodott.12 Egy pozitívuma mégis volt ennek az erősen kifogásolható pályázati 

rendszernek: ha a korszak emlékművei egyenes megbízások révén kerültek volna kivitelezésre, 

aligha maradhatott volna ránk ilyen gazdag emlékanyag a 20. század eleji emlékmű-művésze-

tünk különböző irányairól. A  pályaművek fotódokumentációja által ugyanis lehetőség nyílik a 

politikailag kevésbé befolyásos, illetve a hivatalos művészet elképzeléseivel összeegyeztethetet-

len irányvonalat képviselő alkotók monumentális terveinek megismerésére is. Körösfői-Kriesch 

Aladár 1909-ben a Rákóczi-síremlékpályázaton két pályaművel (kat. 534.a, 534.b) indult, majd 

1913-ban az Erzsébet királynő-emlékműpályázatra készített tervet (kat. 723.) művésztársaival. 

A rodostói száműzetés alatt elhunyt fejedelem földi maradványai politikai okokból több 

mint százhetven évig idegen földben nyugodtak, mígnem hosszas előkészítő munka eredmé-

nyeként Rákóczi hamvait 1906-ben Kassára szállították, és a székesegyház északi hajója alá 

épített kriptában helyezték örök nyugalomba. Már a hazahozatal előtt felmerült az a gondolat, 

hogy a magyar nemzet egy a dómban felállítandó síremlék formájában fejezze ki tiszteletét a 

szabadságharc vezetője előtt, 1908-ban pedig sor került az első síremlékpályázat kiírására is, 

melyet sikertelensége miatt egy év múlva egy második forduló követett. Körösfői és művész-

társai ekkor mérettették meg magukat pályaműveikkel. Az egyik tervet Körösfői-Kriesch Aladár 

Füredi Richárd szobrászművésszel, a másikat pedig Füredivel és Lechner Jenő építésszel kö-

zösen alkotta meg. Ez előbbi kapcsán már a korabeli beszámolók is kiemelték Körösfői-Kriesch 

erőteljes dominanciáját.13 Utalhattak itt többek között a dekoratív megoldásokkal modellált épí-

tészeti tagozatokra, vagy még inkább a mű jellegzetes polikróm megoldásaira.14 A pályázat II. 

díját elnyerő háromszerzős mű programja ugyancsak az ő művészeti szellemiségét képvise-

li. A  reprodukciókról ismert síremlékterv szecessziósan stilizált, egyszerű, letisztult építészeti 

elemekből felépülő alkotás.15 Az egyiptomi sírok bejáratára emlékeztető álajtóból hullámsorok 

vezetnek át a nagyméretű koronázó párkánnyal egy vonalba eső központi szoborcsoporthoz. 

Kétoldalt további szoborkompozíciók találhatók, az emlékmű legfelső szintjén pedig egy angya-

lok által közrefogott szarkofág kapott helyet. Körösfői-Kriesch Aladárhoz alapvetően a festészeti 

feladatkör köthető, amely itt a magyaros ritmikájú, lovasjeleneteket ábrázoló színes dekoratív 

háttér kialakítását jelentette. A  síremlék szobrászati elemei azonban azt sugallják, hogy a pá-

lyamű átfogó művészeti programja is tőle származik. A  központi szoborcsoport ugyanis jól 

11 Körösfői-Kriesch Aladár: Az Erzsébet-emlékmű pályázatának tanulságai. In: MI 1916. 19. évf. 6. szám, 223–224.; A Céhbeliek (Ma-
gyar Képzőművészek Köre) második kiállítása. Kiáll. Kat. Bp., Nemzeti Szalon, 1918.

12 Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867–1918. Bp., Új Mandátum Könyvkiadó, 2009. 92–93.

13 Sztrakoniczky Károly: A Rákóczi-síremlék pályatervei. MNG Adattár 16665/1965 (újság- és évszám megjelölés nélküli cikk-kivágat)

14 A Rákóczi-emlék pályázat. (Dr. E.O.) In: MI 1909. 12. évf. 8. szám 323–324; 331. (341. kép)

15 A Rákóczi-síremlék. (sz.n.) In: Vasárnapi Ujság 1909. nov. 28. 56. évf. 48. szám 1001.; M.: Rákóczi síremléke. In: Élet 1909. novem-
ber 7. 603.; A Rákóczi-emlék pályázat. (Dr. E.O.) In: MI 1909. 12. évf. 8. szám 323–324; 331. (340. kép)



7 170

Szobrászati alkotások és emlékmûvek Körösfôi-Kriesch Aladár mûvészetébenGulyás Dorottya

illeszkedik a művész rokon tematikájú alkotásainak sorába. A  jelenet ábrázolása – amely az 

elhunyt fejedelmet a Krisztussal való találkozás pillanatában jeleníti meg – szoros rokonságot 

mutat Kriesch Aladár Ego sum via, veritas et vita című képével (kat. 259.), és egy 1902-as sí-

remlék általa festett falképeivel (kat. 237–240.).16 A Rákóczi-síremlékpályázat tanúsága szerint 

tehát Körösfői-Kriesch nem csupán egy dekoratív részfeladat elvégzőjeként, de a Gesamtkun-

stwerk-jellegű alkotás szellemi atyjaként is részt vállalhatott az alkotómunkában, csakúgy, mint 

a következőkben tárgyalásra kerülő Erzsébet-emlékműpályázat esetében.

Az Erzsébet-emlékműpályázatok sorozata az egyik legnagyszabásúbb vállalkozás volt a 

hazai emlékművek történetében. Összesen ötször hirdették meg, mindannyiszor sikertelenül, 

ugyanis a magyarok számára oly kedves, merénylet áldozatává lett királynő emlékére állítandó 

mű létrehozására hihetetlen nagy összeg gyűlt össze közadakozásból, és a szoborpályázatnak 

alapvető követelménye volt a rendelkezésre álló pénznek megfelelő volumenű alkotással elő-

állni. Ebből következő általános probléma volt, hogy a hatalmas építészeti műveket prezentáló 

pályaművek mindegyikében szinte elveszni látszott a törékeny nőalak. Az I. világháború után 

azonban a pénz jelentős része elúszott, így végül Zala György intimebb, egyszerűbb ülő szobra 

került elhelyezésre a királynéról elnevezett híd pesti hídfőjénél 1932-ben.17

Körösfői-Kriesch Aladár az 1913-ra meghirdetett fordulóra Sidló Ferenc szobrászmű-

vésszel és Györgyi Dénes építésszel közös pályamunkát adott le. Részvétele nem volt meglepő, 

hisz Gödöllő – a királyné egykori kedvelt tartózkodási helyeként – az Erzsébet-kultusz formá-

lásában kiemelt szerepet töltött be.18 A  várhegy keleti lejtőjén felállítandó emlékmű pályamű-

veiből 24 került bemutatásra a Műcsarnok épületében.19 Kivitelezésre egyiket sem találták 

alkalmasnak, azonban az első három helyezettet kihirdették, s további 13 pályaművet meg-

vásároltak, köztük Körösfőiék tervét is. A  fennmaradt fotódokumentáció és Körösfői-Kriesch 

egy későbbi, 1916-ban publikált írása alapján nem csupán a pályaterv koncepciója, de a gö-

döllői mester emlékmű-művészetről vallott nézetei is körvonalazódhatnak előttünk. A pályamű-

veket bemutató tárlatról beszámoló kritikákban több ízben felmerül az az észrevétel, miszerint  

Körösfői-Kriesch, Sidló és Györgyi pályaterve inkább alkalmas mauzóleumnak, semmint em-

lékszobornak.20 A pályázaton részt vevő további művek vizsgálata során valóban szemet szúr-

hat az a tény, hogy a többségében központi szobor köré rendezett és azt kiemelő szimmetrikus 

épületcsoportokkal szemben Györgyi Dénes építészeti terve olyan – a kijelölt helyszínhez 

amúgy jól alkalmazkodó – toronyból, folyosókból, pavilonokból felépülő épületegyüttest mu-

tat, melynek összessége nem előlegezi meg az építményt távolról szemlélő számára a szo-

bor felállítási helyét. Ez a koncepció azonban tudatos elgondolás eredménye. Körösfői-Kriesch 

ugyanis, mint az 1916-os értekezéséből kiderül, az építészeti elemekkel együttesen létrejö-

vő szobrászati emlékművek esetében két irányt tartott megfelelőnek. Egyik megoldás, ha a 

szobormű a szabad ég alatt kerül elhelyezésre. Ez esetben az időjárás romboló hatása miatt 

16 Lyka Károly: Képrombolás. In: Művészet, 1903. 2. évf. 5. szám, 310–314.

17 Lyka Károly: Az Erzsébet-emlékmű. In: Művészet, 1902, 1. évf. 2. szám, 105–110.; Az Erzsébet-emlékmű. (sz.n.) In: Művészet, 1913, 
12. évf. 6. szám, 206–213.; Végh Gyula: Az Erzsébet-emlékmű-pályázat még néhány tanulsága. In: MI 1916, 19. évf., 7. szám, 
274–276.; Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Magyar művészet 1896–1914. (2. kiadás) Bp., Képzőművészeti Alap,  
1983. 31–32.

18 Vér Eszter Virág: Emlékművek. In: Erzsébet királyné magyarországi kultusza emlékezethelyei tükrében 1898–1914 között. (Erzsébet- 
kultusz I.) Budapesti Negyed 52. 2006. 14. évf. 2. szám 57–76.

19 Az Erzsébet-emlékmű. (sz.n.) In: Művészet. 1913. 12. évf. 6. szám 206–213.

20 D.: Erzsébet királyné emlékművének pályamunkái. A Magyar Képzőművésznek Egyesületének kiállítása. In: Budapesti Szemle, 1913. 
július. 155.

nem készülhet másból, csak sötét bronzból, és hogy érvényesülni tudjon, nagy méretben, ke-

ményen, hatalmas síkokban megmintázva kell megvalósítani. Ily módon azonban lehetetlen-

ség intim hangulatú művet létrehozni, a nőies báj és gyengédség helyett nagyszabású, szolid 

monumentalitásra lehet csak törekedni.21 Erzsébet alakja azonban Körösfői-Kriesch szerint a 

magyar nemzet számára egy olyan jóakaró, oltalmazó őrangyal – valóságos Patrona Hunga-

riae –, kinek hódolva egyszerre kell megjeleníteni a törékeny szépségű nőt és Magyarország 

védelmezőjét. A reá való emlékezésben tehát leginkább bensőséges intimitásra kell törekedni, 

vagyis érdemes másik utat választani, és a szoborművet fedél alá helyezni. Ebben az esetben 

a látvány érdekében az a legjobb, ha nem fülkébe vagy nyílt oszlopkoszorú mögé helyezzük, 

hanem zárt enteriőrbe. Ezáltal lehetővé válik a tér szobor alá rendelése, a nemes, nyugodt 

megvilágítás kialakítása, és az egyéb dekoratív megoldások beiktatása. Ahogy írja, e megol-

dásnak köszönhetően megszabadulunk az anyagválasztás korlátaitól, és lehetőségünk nyílik a 

lehető legkülönfélébb tulajdonságú és színű nemes anyagok kombinálására. Elképzeléseit az 

ókorból eredezteti: „A görögök legszebb szobrai is aranyból és elefántcsontból voltak össze-

rakva és egészen bizonyos dolog, hacsak egyike is megmaradhatott volna nevelő példának 

ama hatalmas chrysoelefantin-szobrok közül, úgy a mai szobrászat egészen más irányt vett 

volna, más képet mutatna.”22 Körösfői-Krieschben ekkor még aktívan éltek 1911-es görög-

országi élményei, így nem csoda, hogy a magyarok királynéjának emlékét olyan magasztos 

kivitelben álmodta meg, ami a Parthenont egykor oltalmazó Pallasz Athéné-szobrához mér-

hető. A görög szobrászathoz fűződő vonzalma azonban ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. 

1904 februárjában A modern művészet apokalipszise címen tartott előadást az Iparművészeti 

Múzeumban, ahol a művészeti nevelés kapcsán hangsúlyozta azon álláspontját, miszerint a 

szobrásznak nem csupán az agyagot, de a fát, követ, márványt, elefántcsontot is ismernie kel-

lene, miként a muzivikus szobrászat elhanyagolt birodalmát is, amelynek szépségéről csak a 

Pheidiász chrysoelephantin Zeusz-szobrát dicsőítő klasszikus írók révén tudunk.23 Erről az el-

képzelésről tanúskodik a pályázatra benyújtott Erzsébet-szobrok egyik variánsa is, amelyet ma 

már csak fényképről ismerünk. Bár a szoborterven megjelenő dekoratív kialakítás színvilágáról 

nincsenek ismereteink, a fekete-fehér reprodukció is jól érzékelteti a mű gazdag polikrómiáját.

Körösfői-Kriesch Aladár polikróm szobrászat iránt tanúsított vonzalma sajnálatos módon 

a gyakorlatban nem nyert hangsúlyos kifejezést. Egyetlen megvalósult példája maradt fent csu-

pán, a marosvásárhelyi Kultúrpalota helyenként aranyozott, helyenként színes zománccal és 

drágakőberakással díszített koronázási reliefje (kat. 705.), amelynek tervei az ő nevéhez fűződ-

tek (kat. 642.). A  szobrászati kivitelezés Sidló Ferenc, a drágakőberakás, zománcdíszítés és 

tűzi aranyozás pedig Hibján Samu és Vandrák László munkája. Az 1910-es évek elején készült, 

1913-ban felavatott alkotás sorsa meglehetősen hányattatottan alakult. Az I. Ferenc József 

megkoronázását ábrázoló domborművet ugyanis a trianoni döntés után elsők közt távolította 

el a közigazgatást átvevő román hatalom 1921-ben, és a rákövetkező hosszú évtizedek során 

több búvóhelyet is megjárt alkotás csupán 2005-ben került ismét elő a kultúrpalota nagyszínpa-

da alatt található rejtekéből. Egy évre rá restaurált állapotban állították vissza eredeti helyére.24

21 Körösfői-Kriesch Aladár: Az Erzsébet-emlékmű pályázatának tanulságai. In: MI 1916. 19. évf. 6. szám, 223–224.

22 uo. 224.

23 Kriesch Aladár: A modern művészet apokalipszise. In: MI 1904. 7. évf. 2. szám, 74.

24 Nagy Botond: Előkerült az elrejtett, Kultúrpalota-beli műalkotás, nyolcvan év alagsori száműzetésből. In: Népújság (2005. február 2.) 
57. évf. 26. szám
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Körösfői-Kriesch Aladár szobrászati törekvései tehát izgalmas, egyedülálló fejezetet alkot-

nak a magyar szobrászat történetében, különös tekintettel a polikróm szobrászat iránt tanúsított 

érdeklődésére. A színes szobor fogalma ugyan nem volt teljesen idegen hazánkban. A 19. szá-

zad végén, ha kis számban is, de születtek a korszak új régészeti feltárásainak eredményeire 

reflektáló, dekoratívan színezett márványszobrok, illetve a 20. század elején, a német Max 

Klinger közvetítése által, különböző színű márványokból és bronzból felépülő szoborművek át-

vételére is volt példa. Ezek azonban mind tiszta szobrászati elvek mentén haladó kísérletezések 

voltak. Ezzel szemben Körösfői-Kriesch merész újítást jelentő elképzelése határozott bátorság-

gal kívánta megszüntetni a szobrászat és az olyan alapvetően iparművészeti ágak közti határt, 

mint az ötvösség, az elefántcsont-faragás, avagy a kerámiaművészet.

Földi Eszter:  

Körösfői-Kriesch Aladár freskókartonjai  
a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai 
gyűjteményében 

A Magyar Nemzeti Galéria Grafikai gyűjteményében Körösfői-Kriesch Aladárnak három nagymé-

retű freskókartonja található:1 az Országház Ebédlőjébe készült Bölényvadászat (Attila megmenti 

Budát) 1898-ból (kat. 207.), a Zeneakadémia első emeletére készült A művészet forrása (1907) 

(kat. 441.), valamint a Mester utcai felsőkereskedelmi iskola falképéhez készült (A gabonásha-

jó kirakodása, Dunai rakodók, 1915) (kat. 759.). Múzeumba kerülésükről sajnos nincsen adat. 

A rossz állapotú, nagyméretű rajzok közül az utóbbi kettőt sikerült restaurálni,2 azokat Suta Csilla 

és Juhászné Szabó Zsuzsanna restaurálta, így most már jó állapotban vannak, a Bölényvadá-

szat azonban továbbra is több részre hasadva, erősen roncsolt állapotban maradt. 

Körösfői-Kriesch Aladárt Elek Artúr a monumentális festés itthoni új életrekeltőjének és 

mesterének nevezte 1936-ban a Nyugat hasábjain.3 Valóban, a falképfestés végigkísérte a 

művész egész pályáját. Mint Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa,4 már mintarajziskolai 

tanulmányai során közelről figyelhette a monumentális, falra szánt kompozíciók megszületését, 

és a frissen megalakult Lotz Károly-féle II. Freskófestészeti iskolát is látogatta két féléven át.5 

Már 1897-ben megbízást kapott az Országház Ebédlőjében két szekkó készítésére (Halászat, 

Bölényvadászat) (kat. 234. és kat. 235.), amelyeket 1902 januárjában fejezett be.6 A  gödöllői 

művésztelep megalakulása megerősítette Kriesch elhivatottságát a monumentális műfajok iránt. 

A gödöllőiek művészetfelfogásába szinte értelemszerűen illeszkedett az épületek belső díszíté-

sének igénye, amely harmonizált összművészeti törekvéseikkel. Krieschnek gödöllői műterme 

kialakításakor gondja volt arra, hogy ott nagyméretű kartonokon is tudjon dolgozni, ezért a 

műterembe egy tizenegy méter hosszú és hat méter magas falat rakatott.7 1907-ben festette 

a Zeneakadémia freskóit, majd 1912-ben következett a gödöllőiek nagy feladata, a marosvá-

sárhelyi Kultúrpalota díszítése, ahová Körösfői-Kriesch két freskót készített (Székely népmesék, 

Sámánok a lóáldozat előtt) (kat. 624., 625.). A monumentális művészetek terén elért sikereinek 

1 Előadásom elkészítésében nyújtott segítségükért fogadják köszönetemet: Suta Csilla, Juhászné Szabó Zsuzsanna, Király Erzsébet 
és Révész Emese.

2 A művészet forrását 2008-ban restaurálta Suta Csilla, a Magyar Nemzeti Galéria papírrestaurátora. A Mester utcai falkép kartonját 
NKA támogatással (NKA 2311/1554) 2008–2009-ben Juhászné Szabó Zsuzsanna restaurálta Suta Csilla konzultációja mellett.

3 Elek Artúr: Körösfői-Kriesch Aladár. Nyugat, 1936. 29. évf. 3. szám. 208–213. Idézet: 208. 

4 Kriesch 1880 őszétől járt a Mintarajziskolába, ahol a festés- és alakrajz tanára Székely Bertalan volt, majd 1882-től párhuzamosan 
járt Lotz Károly mesteriskolájába is. Lotz Károly és Székely Bertalan tanári működésének Körösfőire és Nagy Sándorra gyakorolt ha-
tását elemzi Révész Emese: Művészeti nevelés a gödöllői művésztelep mestereinek elméletében és gyakorlatában. In: Gödöllő 2003. 
161–171. 

5 Lájer Vera: A Lotz Károly (1833–1904) vezette gyakorlati festészeti szakosztály (1882–1896) és a II. Freskófestészeti Mesteriskola 
(1896–1910) története. In: Kopócsy Anna (szerk.:) Reformok évtizede. Képzőművészeti Főiskola 1920–1932. Kiállítás a magyar Kép-
zőművészeti Egyetem alapításának 140. évfordulójára. 2011. november 22. – 2012. január 21. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Bp., 2013. 17.

6 Dénes 1939. 59.

7 Dénes 1939. 73.
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és tekintélyének elismerése volt, hogy az 1911–1912-es tanévben kinevezték rendkívüli tanár-

nak az Országos Iparművészeti Iskola díszítőfestő szakosztályára, ahol a falfestés technikáit, 

karton készítést, komponálási módszereket oktatott a felsőbb éves hallgatóknak.8 Az oktatás 

keretében, a hallgatókkal közösen festette ki a zebegényi templomot 1914-ben. Ezután évente 

következtek a falfestési feladatok,9 utolsó falképe volt 1917-ben A gabonáshajó érkezése a Mes-

ter utcai felsőkereskedelmi iskolában. 

A falfestés amellett, hogy eszmei fontosságú volt Körösfői számára, technikai szempont-

ból is foglalkoztatta. Tudjuk, hogy pályája legelejétől érdekelték a különböző festési technikák, 

festőanyagokkal kísérletezett, régi festőkönyveket tanulmányozott.10 Ismeretes, hogy a Zene-

akadémia freskóinak tervezése előtt Sienába utazott, hogy ott tanulmányozza a régiek freskó 

technikáját, a kész művön pedig tisztelettel adózott „a sienai mestereknek”.11 Az Iparművésze-

ti Iskola tanáraként is fokozott figyelmet szentelt a technikák gyakorlati megismertetésének. 

Nagy Sándor így emlékezett rá: „De ha rágondolok, nem tudom másként látni, mint kék mun-

kászubbonyában valami összetákolt állványok tetején, amikor sokszor hónapokat töltött freskói 

– mindenekfölött imádott freskói előtt. Itt volt igazán elemében, ennél a pancsoló technikánál, 

ahol az egy napra kitűzött feladatot – törik-szakad – el kellett végezni, még pedig jól elvégezni, 

mert ez a technika nem tűr felületességet, elnagyolást.” 12

Kriesch elhivatottsága és tehetsége, amely a monumentális dekoratív művek terén ér-

vényesült, szerencsésen érvényre juthatott a századelő kultúrpolitikai viszonyai között. Ebben 

igen nagy szerepe volt Koronghi Lippich Eleknek, a gödöllőiek legfőbb támogatójának, aki 

Kriesch-sel már 1896 óta baráti viszonyt ápolt,13 valamint Bárczy István polgármesternek, aki 

városfejlesztési koncepciójában fontos szerepet juttatott a középületek, iskolák freskókkal és 

szobrokkal való díszítésének.14

A freskókartonok
A Magyar Nemzeti Galéria Grafikai gyűjteményében elkülönülő egységet képeznek a fres-

kókartonok, vagyis a falképekhez készült pontos kivitelezési rajzok. A gyűjtemény kb. négyszáz, 

legtöbbször óriási méretű kartonból áll, amelyek túlnyomórészt 19. századi középületek Lotz 

8 A gödöllői szőnyegszövő műhely már korábban,1907-től az Iparművészeti Iskola tanműhelyeként működött, ennek szintén 
Körösfői-Kriesch volt a kinevezett tanára. Révész Emese: Művészeti nevelés a gödöllői művésztelep mestereinek elméletében és 
gyakorlatában. In: Gödöllő 2003. 168. Körösfői-Kriesch az 1911–1912-es tanév Értesítőjében mint új tanár szerepel. Az Országos 
Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítője 1911–1912. évről. Szerk. Czakó Elemér, Bp., 1912. 9. Körösfői-Kriesch 1915-ig szere-
pel tanárként az Értesítőkben. Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Évkönyve 1880–1930. Az intézet 50 éves fennállása 
alkalmából szerkesztette Helbing Ferenc, Bp., 1930. 77.

9 1915-ben következett a temesvári szeminárium két freskója, majd 1916-ban szekkó technikával a Színművészeti Akadémia Egressy 
terme (Bánk bán), valamint a váci Örökimádás kápolna mennyezetfestménye. A két utóbbi munkáról és a tanítási gyakorlatáról Kö-
rösfői a Magyar Iparművészetben számolt be. Körösfői-Kriesch Aladár: Az ornamentum tanításáról. MI 1916. 326–328.

10 A gödöllőiek festési technikáinak és azon belül Körösfői falfestési technikáiról lásd: Ifj. Bóna István: A gödöllői iskola és a festészeti 
technikák. In: Gödöllő 2003. 107–122. 

11 A freskó felirata: „Cennino Cennininek hálával hódolattal a sienai mestereknek”. Lásd: Gellér–Keserü 1987. 112.

12 Nagy Sándor: Emlékbeszéd. MI 1922. 40.

13 Koronghi Lippich Elek és a gödöllőiek kapcsolatáról lásd: Jurecskó László: K. Lippich Elek – A hivatalos művészetpolitika irányítója – és a 
gödöllőiek. In: Ikvai Nándor (szerk.): Studia Comitatensia 10. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Gödöllőiek, szentendreiek (művé-
szettörténeti tanulmányok), Szentendre, 1982. 9–32., továbbá Koronghi Lippich kultúrpolitikusi tevékenységéről: Csáki Tamás: A finn épí-
tészet és az „architektúra magyar lelke”. Kultúrpolitika, építészet, publicisztika a századelő Magyarországán. Múltunk, 2006/ 1. 200–230.

14 Bárczy István városfejlesztési koncepciójáról lásd: Erdei Gyöngyi: Műpártoló Budapest 1873–1933. Városháza, Bp., 2003. 97–107.

Károly, Than Mór, Székely Bertalan által készített freskóihoz készültek. A papírra rajzolt, utána 

feltekerve, különféle helyeken őrzött, nagy méretük miatt ritkán ellenőrzött kartonok többségük-

ben igen rossz állapotban maradtak fenn. Gyűjteménybe kerülésükről általában nincs sok adat, 

a Magyar Nemzeti Galériában is csak egy 2007-ben elvégzett teljes állagmegőrzési programot 

követően kerültek méltó helyre, klimatizált raktárba, ahol most hengerekre feltekerve őrizzük 

őket.15 E gyűjtemény-egységben őrizzük a három Körösfői-Kriesch-művet. A három karton nem 

alkot egységes csoportot: alkotójuk különböző művészi korszakaiból származnak, és három 

különböző típusú megrendelésre készültek. 

Az Országház Ebédlőjébe készült Bölényvadászat  
(Attila megmenti Budát)
Elek Artúr, amikor Körösfői-Kriescht a monumentális festés mesterének nevezte, első ránk maradt 

munkájaként a Zeneakadémia freskóit említette. Ez a megállapítás legfeljebb a „gödöllői” Körösfőire 

igaz, hiszen első nagy sikere, a Millenniumra festett Tordai országgyűlés (kat. 154.) után, már 1897-

ben két nagy méretű szekkót rendelt tőle a Bizottság, az épülő Országház Ebédlőjébe. Elek Artúr 

már említett cikkében úgy vélte, hogy „fiatal művésznek nehéz volt akkoriban a sokat foglalkoztatott 

mesterek mellett szóhoz jutnia” 16. A legújabb kutatások azonban rámutattak, hogy a Mintarajziskola 

mesteriskoláiba járó tanítványok állami megbízásokban is részesültek, illetve, hogy ez „egyfajta álla-

mi védettséget is jelentett a pályakezdő festőknek […] és olyan «hivatalos» művészeket képzett, akik 

állami és magas társadalmi rétegektől érkező, reprezentatív megbízásokat láttak el”.17 Dénes Jenő 

is említi, hogy miután Kriesch visszatért Párizsból, 1896-ban a pannonhalmi ezredéves emlékmű 

egyik falképén dolgozott (kat. 186., 188.), a megbízást a Lotz-iskola tanítványaira bízták.18 Talán 

ezzel, talán már Koronghi Lippich Elekkel ápolt barátságával összefüggésben kapott Kriesch 1897 

nyarán meghívást az Országház falképeire kiírt zártkörű pályázatra a miniszterelnökségtől.19 A  té-

mák meghatározottak voltak: a magyarság ősi foglalatosságait, a halászatot és a vadászatot kellett 

ábrázolniuk. Míg a halászatot Kriesch irodalmi-történelmi kötöttségektől mentesen komponálta, a 

vadászathoz Arany János Buda halála című eposzából használt fel egy jelenetet, Attila (Etele) va-

dászatát.20 1897 szeptemberére elkészült a tervekkel, a kész kartonokat pedig 1899. február 1-jéig 

kellett bemutatnia. A  festendő falfelület egyenként 47,6 négyzetméter volt, ekkorák voltak tehát 

a kartonok is! A  Bölényvadászat szignója szerint már 1898-ban elkészült. A  bizottság, amelynek 

15 A kartonok sajnos csak ritkán kerülnek a közönség elé. Ilyen alkalom volt a Budapesti Történeti Múzeum kiállítása, ahol Lotz Károly 
négy kartonja volt látható (Egy nagyváros születése: Pest, Buda, Óbuda az egyesítés idején. Kiállítás, Budapesti Történeti Múzeum, 
1998. március 29. – 1999. február 15.), vagy a Nemzeti Galériában rendezett Munkácsy Mihály kiállítás 2010-ben, amikor a Gol-
gota és a Krisztus Pilátus előtt kartonjai voltak kiállítva (Munkácsy Mihály: Krisztus trilógia. Kiállítás, Magyar Nemzeti Galéria, 2010. 
november 23. – 2011. október 16. ). Legutóbb a Magyar Tudományos Akadémián volt látható öt Lotz Károly-karton, amelyek az 
Akadémia palotájának freskóihoz készültek (150 éves az Akadémia palotája. 2015. október 20. – december 14.)

16 Elek Artúr: Körösfői-Kriesch Aladár. Nyugat, 1936. 29. évf. 3. sz. 208–213. Idézet: 208.

17 Bicskei Éva megállapítását idézi: Lájer Vera: A Lotz Károly (1833–1904) vezette gyakorlati festészeti szakosztály (1882–1896) és a 
II. Freskófestészeti Mesteriskola (1896–1910) története. In: Kopócsy Anna (szerk.:) Reformok évtizede. Képzőművészeti Főiskola 
1920–1932. Kiállítás a magyar Képzőművészeti Egyetem alapításának 140. évfordulójára. 2011. november 22. – 2012. január 21. 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Bp., 2013. 16. 

18 Dénes 1939. 49–50. A falképet 1898-ban kivitelezték. 

19 Az Országház falképeinek történetét leírja Dénes 1939. 53–59.

20 Arany János: Buda halála, Ötödik ének, A vadászat. Sajnos a kutatás egyelőre nem derítette ki, hogy ezt a témát Kriesch maga 
választotta-e, vagy a bizottság ajánlotta figyelmébe.
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Benczúr Gyula is tagja volt,21 a Halászat tervét ellenvetés nélkül elfogadta (kat. 208.), ám a Bölény-

vadászat esetében Benczúr változtatásokat kért. Dénes Jenő szerint az eredeti terv Benczúrnak túl 

dekoratív volt, síkszerű, folthatásokra építő. Benczúr ezzel szemben „barokkosabb”, mozgalmasabb, 

patetikusabb megoldást kívánt, a mélység és a mozgás erőteljesebb érzékeltetésével. A Vadászatot 

a művész eredeti elképzelését tükröző Halászattal összevetve valóban feltűnő a két falkép stiláris és 

kompozicionális különbsége. A Halászaton lineáris, kiegyensúlyozott kompozíciót láthatunk, Dénes 

Jenőt idézve: „A Benczúrtól korrigált képnek Krieschnél szokatlan mozgás-dinamikáját a Halásza-

ton nem láthatni: a hálót húzó alakok mozgása finoman ritmikus, a vonalak hullámzása egységes 

és sehol egy kitörő, patetikus gesztus. Valami áhítatos felfogás hatja át, amely a falfestészet kezdő 

korszakát idézi emlékezetbe.” 22 Ez a megállapítás igaz, ugyanakkor a Bölényvadászat megvalósult 

megoldása sem előzmény nélküli Krieschnél: az 1897-es Csodaszarvas-vázlaton,23 (kat. 178.) amely 

Székely Bertalan egyenes hatását tükrözi, nagyon hasonló kompozíciós megoldással élt a fiatal mű-

vész. Felvetődik a kérdés, hogy vajon milyen mértékű volt a változtatás?

A grafikai gyűjtemény revíziójakor előkerült romos állapotú kartonról a hozzávetőleges 

összeállítás során derült ki, hogy az a Bölényvadászat kartonja, amely két nagyobb és rengeteg 

apró darabra van szakadva, porladva. A csak részekben meglévő, és ezért egységében nem 

vizsgálható karton nagy valószínűséggel már az átdolgozott falképterv egy az egyben méretű 

kivitelezési kartonja.24

A falképek 1902-ben készültek el. Kriesch műveit a művésztársak, az Országházban mel-

lette dolgozó Lotz Károly és Székely Bertalan elismeréssel fogadták. Ugyanakkor Bartha Miklós 

képviselő interpelláció formájában szólalt fel a falképek ellen: „…de hát ott mindenféle egzotikus 

és nem egzotikus (?), nyugati és keleti alakok vannak, de egyetlen magyar alak sincs (!) és a 

legfeltűnőbb alak egy indigókék színre festett lovon ül. Szerencsétlen ló halad, valamely csodála-

tos homály felé. Nézem, nézem és ekkor veszem észre, hogy egy szecessziós erdő...” 25 Mintegy 

Bartha kifogásaira válaszolva a Művészetben Dömötör István hosszú cikkben ismertette az  

Országház falképeit, kitérve a falkép műfaj sajátosságaira: „A freskó mindig dekoratív, mert nem 

lehet más. Nos, mint ilyen, már eleve kizárja a naturalisztikus előadást. A ki föl a magasba egy 

»élethű« jelenetet akarna festeni – hiába erőlködnék. Először is mi, alulról nézők, a sok »élethűség-

ből« nem látnánk semmit. A sok árnyék, apró vonal, színrészlet elesnék, s a fáradsággal csinált 

munkát nem élvezhetnők. A ki ekkora s ily magasságban függő falfelületet kap művészi díszítésre, 

szükségképen hozzáilleszti előadásmódját e körülményekhez. Joggal tér el minden naturalizmus-

tól s arra törekszik, hogy képe előadás dolgában széles, gobelinszerű, nagyvonalú legyen. Hogy 

lendületesen fusson rajta a vonal s harmonikusan csendüljön össze a lapidáris szín. Nem lehet a 

freskó olyan naturalisztikus, mint az olajfestmény, még tisztán technikai okból sem. Az igazi freskó-

festés színskálája korlátozott. Nincs sok változata s hiányzik belőle némely szín. […] A freskófestő 

nem dúskálhat úgy a színekben s nem utazhatik olyan színellentétekre, mint az, a ki olajba fest.” 26 

21 A bizottság tagjai Steindl Imre, Ney Béla, Steinhaus László és Benczúr Gyula, az elnök gróf Szapáry István volt. Dénes 1939. 58.

22 Dénes 1939. 59.

23 A Csodaszarvas tematikáról lásd: Gellér Katalin: Újítás és tradícióváltás. In: Gödöllő 2003. 8., 14–15.

24 Kérdés, hogy Dénes Jenő honnan tudhatta, hogy mi volt Benczúr kifogása, vagyis, hogy milyen lehetett az eredeti terv. Elképzelhető, 
hogy Nagy Sándor közölte vele, mert mint írja, a kartonok megbírálásáról és átvételéről a bizottság jegyzőkönyvet vett fel, ezek 
azonban „áldozatul estek a proletárdiktatúra aktapusztításainak”. Dénes 1939. 58.

25 Idézi Dénes 1939. 59. Az idézet szöveghű.

26 Dömötör István: Az új magyar Országháza falfestményei. Művészet, 1902. I. évf. 3. sz. 153–163. Idézet: 154. 

A Művészet forrása kartonja, Zeneakadémia, 1907

A dekorativitás és a nagyvonalú, összefoglaló kompozíció felé tett további lépés volt Kriesch 

következő falkép feladata. Ez magánmegrendelés volt, gróf Vigyázó Sándornétól, aki a család 

mauzóleumának kifestését kérte a művésztől. Ezek a művek már Kriesch stílusfordulatának 

eredményeképpen születtek, a gödöllői művésztelep megalakulásának évében. A  grófné tet-

szését az elkészült művek azonban nem nyerték meg és a három freskóból kettőt leveretett.27 

A Művészetben ezúttal Lyka Károly kelt Kriesch védelmére, és a Képrombolás címmel közölt cik-

ket a két megsemmisült freskó kartonja illusztrálja – bizonyítékul a kartonok egykori létezésére.28

Az 1903 és 1907 között épült új zenepalota falképdíszítéséről Kriesch-sel 1904 tavaszán 

kezdett tárgyalni a minisztérium, majd 1905-ben megbízást kapott a tervvázlatok elkészítésére. 

Mivel sikerült elérnie, hogy az eredetileg tervezett vászonra festett pannók helyett igazi freskót 

festhessen, még a nyáron Sienába utazott, hogy ott tanulmányozza a freskófestést. Ezután 

1905 októberében mutatta be a terveket az építő bizottságnak, majd 1906 áprilisában kötöttek 

vele szerződést. A munkát felügyelő kirendelt miniszteri biztos Fittler Kamill volt. A szerződéshez 

részletes leírást csatoltak a munkák menetére és technikai kivitelezésére vonatkozóan. Ennek 

második bekezdése rendelkezik arról, hogy a festőnek a munka megkezdése előtt kötelessé-

ge kartonokat készíteni és azokat a művezető építészeknek és a Képzőművészeti Tanácsnak 

bemutatni. Előírták továbbá, hogy több részletet színezve is be kell mutatni, és hogy ezeket a 

mintákat esti világításnál meg kell vizsgálni, a színhatás kipróbálása végett.29 1906 nyarának 

végére a művész neki is látott a kartonok kivitelezésének.

A szerződés a Zeneakadémia mindhárom freskó technikájú falképére vonatkozik, ám 

eddigi tudásunk alapján csak A  művészet forrása (kat. 441.) kartonja maradt fenn. Sajnos az 

eredeti karton alsó része szinte teljes egészében elpusztult, így az alsó rész kiegészítés, és 

csak az alakok lábáig terjed. A karton szénrajz, a kivitelezett freskónak megfelelően fehér kré-

tával és aranyfestékkel fedett részletekkel. A kompozíció teljességgel megegyezik a kivitelezett 

művel, ez tehát bizonyosan a kivitelezési karton, a műfaji különbségekből adódóan rajzosabb, 

kontúros megfogalmazásban.

1907 szeptemberében Körösfői-Kriesch a munkát befejezte. A munkát Fittler Kamill vette 

át a minisztérium részéről, majd ügyiratban terjesztette fel Apponyi Albert miniszternek. A  hi-

vatalos álláspont itt sem volt kedvező Körösfőire nézve: Apponyi Albert kultuszminiszter, aki 

Axeli Gallén-Kallela társaságában ment el szemügyre venni a kész művet, megbotránkozott a 

félaktok és géniuszok meztelenségén, és csak a finn művész érvelésére állt el attól, hogy eltá-

volíttassa azt a falról.30 

27 A három mű: Elválás, Golgota, Viszontlátás. Ebből megmaradt a Golgota a rákoskeresztúri temetőben, Gróf Vigyázó Sándor mauzó-
leuma. Dénes 1939. 160., kat. sz. 92. Dénes Jenő az egész esetet ismerteti: Dénes 1939 84–85.

28 Lyka Károly: Képrombolás. Művészet, 1903. II. évf. 5. sz. 310–314.

29 Dénes 1939. 88.

30 Dénes 1939. 93.
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A Dunai rakodók. A gabonáshajó érkezése

A harmadik karton a Mester utcai felsőkereskedelmi iskola (ma Szent István Gazdasági Szak-

középiskola, Mester utca 56–58.) falképéhez készült 1915-ben. (kat. 759.) Az iskola falképpel 

való díszítése Bárczy István polgármester 1909 és 1912 közötti városfejlesztési koncepciójába 

illeszkedett, bár csak később valósulhatott meg. A  főképp iskolák szobrászati és festménydí-

szítését célzó programban több gödöllői művész vett részt.31 Körösfői-Kriescht e programban 

már 1911-ben megbízták egy másik épület, a Fehérvári úti iskola falképeinek megtervezésével. 

Elkészítette a tervvázlatokat, és be is nyújtotta azokat Bárczy Istvánnak, a munkát azonban 

nem tudta elkezdeni a marosvásárhelyi Kultúrpalota megkezdett munkálatai miatt.32 A Fehérvári 

úti iskolát saját tervei alapján Juhász Árpád festette ki, Körösfői tervét pedig átcsoportosítot-

ták a majdan elkészülő Mester utcai iskolába. Az iskola új épülete Hültl Dezső tervei szerint 

1912-re el is készült. Körösfői ekkor újra elkezdett tárgyalni a fővárossal, módosította első ter-

veit, a megbízás azonban egyre késett. 1914-ben komoly anyagi gondjaira hivatkozva levélben 

kérte Bárczy Istvánt, hogy adjon végleges megbízást a freskóra,33 a háborús idők miatt azon-

ban ez egészen 1917 márciusáig halasztódott. A Nemzeti Galéria Festészeti osztályán található 

egy olajkép, amely a színvázlat lehetett.34 (kat. 790.) 1917 szeptemberére készen állt a freskó, 

amelyet Körösfői-Kriesch így írt le: „Befejeztem a Mester-utcai kereskedelmi iskolában festett 

freskómat. Gabonáshajót kirakó munkások – háttérben a budai várral. Kísérlet a modern életnek 

monumentális felfogására. Egyúttal a plein-aires napsütésnek a freskó lehetőségein belül való 

visszaadására”.35 A megbízás jellegéből adódóan ennél a kompozíciónál sem az állami repre-

zentáció, sem a szimbolikus tartalmak – mint korábban az Országház vagy a Zeneakadémia 

esetében – nem jöhettek szóba, és a magyar őstörténet vagy a vallásos témák sem. Körösfőinek 

mégis sikerült egy, a magyar műtárgyanyagban általában ritka témát, a munkaábrázolást nem 

heroikusan, hanem szelíd áhítattal ábrázolnia, a „sienai mesterek” szellemében. 

A három karton további sorsát nem ismerjük. 1909-ben a gödöllőiek Nemzeti Szalonbeli 

kiállításán Körösfői-Kriesch külön egységben szerepeltette a freskó- és mozaikkartonokat, köz-

tük az Országház és a Zeneakadémia freskókartonját is kiállították.36 Dénes Jenő 1939-ben 

összeállított oeuvre katalógusában már csak e kettő szerepel, ő a Mester utcai kartont sem 

ismerte. A  kartonok gyűjteménybe kerülésének pontos körülményeit még nem sikerült kiderí-

teni. A Mester utcai karton esetében mégis támpontul szolgál Körösfői-Kriesch egy 1917-ben 

írt levele, amelyet valószínűleg a Szépművészeti Múzeum igazgatójához címzett, és amelyben 

megvételre ajánlja a múzeumnak – vélhetőleg – a Mester utcai freskó kartonját és színvázlatát. 

31 Erdei Gyöngyi: Műpártoló Budapest 1873–1933. Városháza, Bp., 2003. 100–101., továbbá: Révész Emese: A gödöllői művésztelep 
centenáriumi kiállítása. Új Művészet 2001/11, november, 22–23. 

32 Dénes 1939. 101.

33 A levelet közli Dénes 1939. 102.

34 Dénes Jenő oeuvre katalógusában említ még egy vázlatot, amelyet a Fővárosi Levéltárban őriznek. Dénes 1939. 167. 253. tétel (kat. 
796.)

35 Közli Dénes 1939. 102–103.

36 Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándorék és a gödöllőiek kiállítása. Nemzeti Szalon, 1909. szeptember–október. 12–13. „Cartonok: 
70. Az Országház freskójának kartonja. Bölény vadászat. Attila megmenti Budát 5000.–; 71. A velencei művészház fresco-kartonjai: 
Attila megostromolja Aquieliját 2000.–, Szent Imre herceg 500.–; Kupa vezér 500.–; 72. A kerepesi-úti temető arkádos sírboltja egyik 
kupolájának mozaik-kartonjai: A feltámadás, A sírt őrző két angyal, Az apostolok csoportja, Az asszonyok csoportja; mindegyik a 
főváros tulajdona; 73. Az új zenepalota fresco-kartonja: Az élet forrása carton és színvázlat 2000.– K; 74. Az új zenepalotában két 
fries színvázlata: Egyházi és világi zene”

Petrovics Elek válaszát egyelőre nem ismerjük, de feltételezhetjük, hogy az pozitív volt, és így 

kerültek a művek előbb a Szépművészeti Múzeumba, majd onnan a Magyar Nemzeti Galériába. 

Körösfői-Kriesch levelét érdemes szinte teljes egészében idézni:

„Méltóságos Uram! Ne vegye rossz néven, ha kedves soraira egy hosszabb írással felelek 

– de szeretném egy kicsit pártfogásomba venni […] azt az úgynevezett monumentális festészetet.

Azért is kértem a kartonért és vázlatért oly nagyon szerény árat, mert szerettem volna, 

hogy ez a szempont lehetőleg ne játsszék szerepet […] Mert mi történik – ugyebár – egy ilyen 

kartonnal? A művésznek nincsen reá többé szüksége – magánembernek a dolog természeténél 

fogva nem kell – a műteremben nincs hely – fel vele a padlásra!

Viszont bárhogy vesszük is a dolgot, mégis csak szükség volna egy olyanféle nagy dekora-

tív festészetre, a mely minden ízében, kérlelhetetlenül az. […] S ezért tartom én épen fontosnak, 

az emberek figyelmét erre a művészetre is reáterelni. A képtárba elmehet a szegény ember is, 

de a jó kép mégis csak a gazdag ember tulajdona – holott a jól alkalmazott monumentális mű-

vészet sokkal inkább lehet mindenkié. […] csakugyan fontosnak és szükségesnek tartanám, ha 

minden 8-10 évben lehetne egy karton-kiállítást rendezni – mellékelve hozzá természetesen a 

színtanulmányokat is. Ez talán háládatlan dolognak látszik, és egyelőre még kevés embert érde-

kelne – mégis, nézetem szerint majdnem kötelesség. […] 

Úgy képzelem, hogy az ezen idő alatt készült érdekesebb, fontosabb freskók kartonjai 

volnának kiállítandók s összehasonlításul igen tanulságos dolog volna – s a kor művészi evolu-

tiojának integráns részét képezné. 

A kartonok kezelése a múzeumban sem körülményes. Összegöngyölve kevés helyet fog-

lalnak el. Hogy el ne szakadjanak, szélüket vászonnal kell körülragasztani – s a tekercseket 2-3 

helyen átkötni. – Ennyi az egész. Kezelésük pedig, talán leginkább a grafikai osztályra tartoznék. 

Ha Méltóságod ezen javaslatomat magáévá teszi – és ilymódon a kartonoknak is bizto-

sít vendégszerető menedéket a múzeumban – úgy én szívesen deponálnám ott e kartonomat;  

ha ez azonban a jelen viszonyok között nem volna keresztül vihető – hát elteszem idehaza  

jobb időkre.

Maradtam igaz, őszinte tisztelettel” 37

Nos, úgy tűnik, Körösfői „deponálhatta” kartonját a múzeumban. A  kartonok kezelése 

azonban már nem úgy történt, ahogyan azt elképzelte. A szélüket nem ragasztották körül vá-

szonnal, és lassú pusztulásnak indultak. A  freskókarton gyűjtemény legtöbb darabját azóta 

sikerült megmenteni, köztük a Zeneakadémia és a Mester utcai iskola kartonjait. Az Országház 

freskójához készített kiviteli karton azonban továbbra is várja, hogy egy esetleg restaurálást kö-

vetően újjászülethessen.

37 Körösfői-Kriesch Aladár levele, címzett nélkül, 1917. december 10., MNG Adattár ltsz.: 1631/1920. Közli: Őriné Nagy Cecília: Monu-
mentális festészet a gödöllői művésztelepen. In: G. Merva Mária–Nagy Botond (szerk.:) Monumentális festészet a gödöllői művész-
telepen. Katalógus. Gödöllői Városi Múzeum, 1997. 3–5.
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Dénes Jenő 1939-ben írott Körösfői-Kriesch-monográfiájában sokat foglakozik a festő techni-

kájával. Egy helyen, a Boldogság című festményt elemezve azt írja: „Olajfestékkel festette, de 

nagyon érdekes technikával. Azaz: inkább technikátlan technikával.” 1 Vajon igaza van? 

Dénes Jenő egy személyben festőművész, művészettörténész és restaurátor is volt. 

Először 1936 és 1938 között oktatott festészeti technikákat a Képzőművészeti Akadémián, 

majd 1970 és 1981 között ismét festészeti technikákat, valamint falképrestaurálást 1972-től. 

Vizsgálódásait a korban szokásos módokon végezte – írott források tanulmányozása, a mű-

vészekkel való konzultáció, illetve a művek szemrevételezése. Így azonban csak korlátozott 

ismeretszerzésre volt lehetősége. A mai korban ez már nem elégséges. A korszerű tudomány 

a természettudományok és az analitika teljes fegyverzetét beveti a művek felépítésének megis-

merésére. Bár hazánk nem jár élen ezeken a területeken, azért ha igény van rá, a legkorszerűbb 

vizsgálatokra is lehetőségünk van. Elég csak azt megemlíteni, hogy a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem Restaurátor Tanszékének laboratóriumában igen jelentős fejlesztés zajlott le a közel-

múltban Európai Uniós támogatással2.

Tudjuk, hogy Körösfői-Kriesch Aladár barátjával, Nagy Sándorral kitüntetett figyelmet 

szentelt a művészeti technikáknak. Ők abban a korban éltek és alkottak, amikor a festészet 

technikáiban már lezajlottak minden idők talán legjelentősebb változásai. Sőt, azok negatív ha-

tásait is egyre gyakrabban érzékelni lehetett.

A 19. századig a festők kisebb-nagyobb műhelyekben dolgoztak. Ott segédeikkel és 

inasaikkal együtt maguk állították elő festékeiket, sokszor maguk alapozták a vásznakat, fa-

táblákat. Ez azt jelentette, hogy mindent tudniuk kellett az anyagaikról, azok előkészítéséről és 

felhasználásuk módjairól. A vezető mester tudta a legtöbbet, és ő tanította be munkatársait a 

szükséges feladatokra.

A 19. században és a 20. elején a festészet gyakorlatilag egyet jelentett az olajfestészettel. 

Más technikát alig használtak a táblaképfestészetben. Az akadémiákon magától értetődően 

oktatták az olajfestést. Ebben a korban már az oktatók is olyan keveset tudtak az olajfestékről, 

mint például a mai városi ember a csirkéről, amit csak megpucolva, lefóliázva, színes címkékkel 

ellátva lát az áruházak polcain.

Körösfői-Kriesch szerencséje az volt, hogy első mestere, Székely Bertalan komolyan ok-

tatta a festészet akkoriban sztenderd, akadémikus technikáit. Nem is az a fontos, hogy mindezt 

megtanulhatta mesterétől, hanem az, hogy Székely felkeltette érdeklődését a festészeti techni-

kák iránt.3

1 Dénes 1939. 51–52.

2 Új Széchenyi Terv KMOP–4.2.1/B–10–2011–0003 sz. projekt, projektmenedzser Bóna István DLA.

3 Dénes 1939. 25. és 132.

Az első gyári művész-olajfesték 1840-ben jelent meg. Ezt még fémből készült fecsken-

dőkbe töltötték. Öt évvel később követte ezt az óntubus, ami máig a leggyakoribb festéktároló 

eszköz.4 Ezzel a festékipar hatalmas terhet vett le a művészek válláról, akik rengeteg energiát 

és időt nyertek – és lehetőséget arra, hogy minden figyelmüket kizárólag az alkotásra fordíthas-

sák. Ezen túl új lehetőségek is feltárultak előttük. Lehetővé vált, hogy egyedül dolgozzanak, és 

hogy elhagyják a műtermet. Ez az újítás tette lehetővé a plein air festészetet, és technikailag 

megalapozta az individualista-modernista szemléletet és gyakorlatot. A festő régebben sokszor 

hozzá sem nyúlt a saját művéhez – azt nagyrészt segédei kivitelezték. (Igaz, ma is mondhat-

nánk erre sok példát.) Mára mégis az a jellemző, hogy a festő az elejétől a végéig maga alkotja 

meg a műveit. Korábban még a tájképeket is a műteremben festették, vázlatok alapján. 

További terheket vett le a művészekről az ipar azzal, hogy minden egyéb szükségest is 

készen kínált számukra. Alapozott vásznakat, vakkereteket, sőt felfeszített sztenderd vásznakat, 

továbbá alapozott fatáblákat, farost- vagy furnérlemezeket. Készen vehették a hígító keveréke-

ket, lakkokat – mindent, amire csak szükségük volt. 

Ezzel azonban pár évtized alatt a technikai és anyagtani tudás átkerült a festőktől a 

gyárakhoz, a művészek egyre kevesebbet tudtak az anyagokról, amiket használtak. Mára el-

mondhatjuk, hogy szinte semmit nem tudnak róluk. A gyáraknak pedig jó okuk van titkolózni: 

csak annyi adatot közölnek a felhasználóval, amennyi elégséges a meggyőzésükre, hogy az 

adott gyártmányt vegyék meg, de nem teszi lehetővé termékeik lemásolását. Ugyanakkor érde-

keik nagyban eltérnek a művész és a mű megvásárlójának érdekeitől.

A művész igénye, hogy az anyagok a lehető legszélesebb lehetőséget biztosítsák számá-

ra elképzelései megvalósításához, ugyanakkor a mű kellően tartós is legyen. (Ma ez utóbbi már 

gyakran nem szempont.) A  tulajdonos, megrendelő, vásárló szeretné, ha a drágán beszerzett 

alkotás sokáig jó állapotban megmaradna, és lehetőleg nem kellene rá túl sokat költeni a ké-

sőbbiekben sem. 

A gyártó szempontjai mások. Elsősorban is szeretne minél többet eladni. Továbbá minél 

olcsóbban előállítani a termékeket, és azokon minél drágábban túladni. A  tartósság nem el-

sőrendű szempont: a művészetben használt anyagok még erősen lerontott minőség esetén is 

tartósabbak lehetnek az ipari anyagoknál. Ez a gyártónak elég: a törvények úgyis csak korláto-

zott idejű garancia vállalását kényszerítik rá. Nem kell évszázadokban gondolkodnia, mint a régi 

mestereknek. 

Ugyanakkor az anyagoknál megjelenik számos olyan szempont, ami eddig nem merült 

fel. Például a szállíthatóság, tárolhatóság, az azonos minőség folyamatos biztosítása. Fontos 

még az egyszerű alkalmazhatóság is. Nézzünk meg ezekből néhányat! Az alapozott vásznat 

például feltekerve gazdaságos szállítani és tárolni. Ugyanakkor az olajalapozások nagyon las-

san száradnak. Ha leveszik az alapozott vásznakat a hatalmas gyári alapozó keretekről, fel kell 

őket csavarni. Ha idő előtt veszik le őket, az alapozó még ragadhat, a későbbi kicsavaráskor 

sérülhet az alapozás. Ezért a ragacsos felületet beszórják talkum porral. Így nem tapad ugyan 

össze a vászon a feltekeréskor, de később majd a festék sem fog tapadni rá rendesen! Ennek a 

kornak típusos károsodása a festékréteg hámlása, illetve a korai húzódásos repedések gyakori 

megjelenése, aminek részben ez is az oka lehet.

4 Erhardt, David: Paints Based on Drying–Oil Media, In: Dorge, Valerie – Howlett, F. Carey (szerk.): Painted Wood: History and Con-
servation. The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1998. 18.
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A tubusos festékek összetétele szükségszerűen eltér a frissen készült festékétől. Ahogy 

Dénes Jenő óráin gyakran emlegette, ezek „festékkonzervek”. Valóban, több olyan adalékot 

tartalmaznak, amit csak azért tesznek beléjük, hogy sokáig azonos minőségben kinyerhetők 

legyenek a tubusból. Úgy, mint ahogy az élelmiszerekhez is sok szükségtelennek tűnő ada-

lékot adnak az élelmiszeriparban. (Amiket a köznyelvben mint „E”-ket emlegetünk.) Valójában 

ezeknek ugyanúgy semmi keresnivalójuk nem lenne a festékekben, ahogy az élelmiszer-adalé-

koknak az élelmiszerekben. Mindezek valószínűleg inkább csak a bajnak vannak! Például: azért, 

hogy a festék be ne kössön a tubusba, a szükségesnél több kötőanyagot tesznek bele. Azon 

túl, hogy ez növeli a sötétedés veszélyét, még túlságosan folyóssá is teszi a festéket. Hogy ki ne 

folyjon a tubusból, sűrítő anyagot kevernek hozzá. Ez azonban úgy változtatja meg az állagát, 

hogy nem lehet ugyanúgy oszlatni a vásznon, ahogy például azt Rembrandt vagy Raffaello tette. 

Hogy mégis valamennyire eldolgozható legyen, különböző összetételű hígítókat ajánlanak hoz-

zájuk. Ezek is tartalmazhatnak további kellemetlen összetevőket.

A gyártó számára az a fontos, hogy festékeinek színkészlete és festékkezelési tulaj-

donságai minél egységesebbek legyenek. Mivel a természetes pigmentekből soha nem lehet 

pontosan ugyanolyan alapanyagot beszerezni, ezért addig keverik a színeket, amíg a tubusba 

ugyanaz a szín kerül minden alkalommal. A keverékek színezőereje és színintenzitása azonban 

mindig rosszabb, mint a tiszta pigmenteké. Ráadásul a drága pigmenteket igyekeznek „nyújtani”, 

azaz meghamisítani hasonló, de olcsóbb pigmentek hozzákeverésével, gyártója és ára szerint 

más-más arányban. Gyakran előfordul, hogy a legdrágább színek esetében teljesen más van a 

tubusban, mint amit ráírtak.5 A különböző pigmentek továbbá más-más hatással vannak az olaj 

kötésére is. Van olyan, amelyik gyorsítja azt, ahhoz lassítót kevernek, amelyik viszont lassítja, ah-

hoz gyorsítót, hogy a festéskor ne legyen nagy különbség a különböző festékek kötési idejében. 

Régen a festőnek tudnia kellett, mely színek nem keverhetők össze különböző káros reakciók 

elkerülésére. Ma már ez sem gond, korlátozás nélkül keverhető színsorokat állít elő az ipar. 

Körösfői-Krieschék két okból is elégedetlenek voltak ezzel a helyzettel. Egyrészt zavar-

ta őket, hogy az anyagaikról nem tudhatnak eleget, másrészt észrevették, hogy különleges 

esztétikai igényeik megvalósítását a megvásárolható késztermékekkel nem tudják elérni. Úgy 

próbáltak segíteni magukon, hogy a régi mesterek munkáit és a régi technikákról szóló leírá-

sokat tanulmányozták. Elkezdték maguk alapozni vásznaikat, fatábláikat, és egyre nagyobb 

érdeklődéssel fordultak a tempera technika felé.

Ami Körösfői-Kriesch olajfestő technikáját illeti, az nem tér el különösebben a korban 

megszokottól. Igazából nem tudhatunk túl sokat róla, hiszen szakszerű vizsgálatokat eddig 

aligha végeztek. Képei restaurálásairól is nehéz lenne a modern elvárásoknak megfelelő do-

kumentációkat találni. E tanulmány szerzője több művet is restaurált Körösfői-Krieschtől. Úgy 

találta, hogy ezeket nagy gonddal, kifogástalan szakszerűséggel készítette el a mester. Ala-

posabb vizsgálatokat azonban nem végzett. A  kisebb vázlatok készülhettek gyári alapokra, 

de Dénes Jenő könyvéből arról értesülünk, hogy vásznait Körösfői-Kriesch többnyire maga 

alapozta.6 Ez biztosan így volt a Boldogság című festménye esetében is (kat. 193.), ame-

lyet sikerült a restaurálás során alaposabban megvizsgálni.7 Ezt a képet különlegesen finom 

5 J. Paulus, U. Kuuinen, Cadmium colours: composition and properties. In: Applied Physics A 79 (2004), 397–400. 

6 Dénes 1939. 136.

7 A vizsgálatokról és a restaurálásról bővebben: Bóna István, Korszerű vászonkép-konzerválás szerény felszereltség mellett – Körösfői- 
Kriesch Aladár Boldogság című festményének restaurálása. In: Műtárgyvédelem 2012/2013. 109–120.

lenvászonra festette.8 (dok. 27.) A  vászonra egy rétegben úgynevezett gesso alapot vitt fel 

nagyon vékonyan. A  gesso alap „döglesztett gipsz” és állati enyv keveréke, melyet forrón 

ecsetelve hordott fel a művész. Nem tudni, hogy a gipszet maga készítette-e elő, vagy készen 

vásárolta. Ha maga készítette, tapasztalataink alapján a következőképpen kellett eljárnia: kö-

rülbelül egy kilogramm modellgipszet9 kellett egy vödör vízbe apránként, folytonos keverés 

mellett beleszórnia, majd legalább fél órát folyamatosan keverni a vizet, hogy a gipsz ne tud-

jon kiülepedni. Így a gipsz-szemcsék lebegés közben veszik fel a kristályvizet: normál esetben 

ez a folyamat vezetne a kötéshez. Mivel a lebegés miatt a finom szemcsék nincsenek kontak-

tusban a többi szemcsével, nem tudnak összetapadni egymással. Az átalakulásuk után, ha 

kiülepszenek a most már két kristályvizes kristályokat tartalmazó szemcsék, akkor már nem 

kötnek hozzá egymáshoz. Így egy szép fehér és nagyon finom iszap ülepszik le a vödör aljára. 

Ezt az anyagot tovább kell javítani úgy, hogy a fölösleges vizet leöntjük róla, tiszta vízzel he-

lyettesítjük, és újra felkeverjük az anyagot, majd ismét hagyjuk leülepedni. Ezt az eljárást két 

hétig kell ismételgetni. Végül az edény alján összegyűlt masszát megszárítjuk, így egy finom, 

selymes, fehér anyagot kapunk eredményül. Ezt keverjük össze bőrenyvvel vagy zselatinnal, 

és ezzel elkészült az alapozó anyag.10 Ez az alapozás elsősorban a fa felületek előkészítésére 

alkalmas, de a reneszánsz nagy mesterei, Tiziano, Giorgione, Tintoretto is ezt alkalmazták 

vásznaikon, nagyon hasonló módon, mint Körösfői-Kriesch. A  különbség csak annyi, hogy 

a reneszánsz mesterek inkább festőkéssel préselték be a sűrű, kenhető állagú anyagot a 

vászon szálai közé, rendszerint egy rétegben, majd, ha szükséges volt, a száradás után simá-

ra kaparták azt.11 Körösfői-Kriesch ecsettel vitte fel az alapozót erősen felhígított állapotban, 

de szintén egy rétegben.12 A festést a korabeli módszereknek mindenben megfelelően előbb 

híg, folyékony festékkel kezdte, majd egyre sűrűbb festékkel építette tovább. (dok. 28.) Egyes 

helyeken jelentős impasztót ért el a festék felhordásával. (dok. 29.) A festés réteg-szerkezete 

egyszerű, az úgynevezett „alla prima” festésre jellemző. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmaz 

bonyolult, több rétegű felépítést, hanem egyből mindenhova azokat a színeket teszi fel, amik-

nek ott azon a helyen szerepük van. Nincs aláfestés, nincsenek lazúrok, a festéket mindenütt 

fedőrétegként alkalmazta. A mikroszkópos vizsgálatok is ezt a felépítést bizonyítják. A képet a 

mester nem lakkozta. 

A gesso alapra festett 16. századi olaj-vászon festmények festékkezelése alapvetően 

eltér ettől. Cranach vagy Tiziano vászonképein nagyon bonyolult rétegszerkezeteket találunk. 

Az északi technika nem lehetett különösebben kedvező, hiszen az ott készült vászonképek 

többsége elpusztult. Cranach például jelen tudásunk szerint több vászonképet festett, mint 

fatábla-képet, de ezekből mindössze egyetlen biztosan neki tulajdonítható olaj-vászon fest-

mény maradt fenn mára.13 Az itáliai mesterek képei ezzel szemben nagy számban maradtak 

8 40 x 40 szál centiméterenként mindkét irányban.

9 Hemihidrát, azaz olyan kalcium-szulfát, amelynek kristályaiban két molekulára egy vízmolekula jut. 

10 Nagy Sándor: A festészeti technikákról. In. Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve, 1935. 42–43. Ebben az írásban 
Nagy Sándor nem a fent bemutatott módszert részletezi, de gyakorlati próbák híján nem tudjuk megállapítani, hogy amit leírt, az 
mennyire megvalósítható.

11 Dunkerton, Jill – Spring, Marika: Titian’s Painting Technique to c.1540. In: National Gallery Technical Bulletin, V 34. 2013. 11–12.

12 A sósavteszt egyértelműen kizárta a krétát mint töltőanyagot. A kötőanyagra nem vizsgáltunk, az lehet akár csiriz is. Dénes szerint 
Körösfői-Kriesch a vászonhoz rozsliszt csirizt és krétát használt, ez azonban itt biztosan nincs így.

13 Heydenreich, Gunnar: Canvas painting in the workshop of Lucas Cranach the Elder. In: Preprints, 13th ICOM-CC Triennal Meeting 
Rio de Janeiro, 2002. Vol I. 432–438.
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ránk. Tiziano és Bellini például a vékony gessóra egy még vékonyabb olaj-alapozást, vagy 

inkább imprimitúrát14 festett fel. Ez leggyakrabban ólomfehér pigmentet tartalmazó olajfesték 

volt, ami a még fehérebb alapszínen túl egy szigetelő réteget is képezett, ami megakadályoz-

ta, hogy a gesso alap elszívja a kötőanyagot az olajfestékből.15 Tiziano és a kortárs velencei 

festők korai munkáikon nagyon komplex rétegszerkezeteket alkalmazva hoztak létre olyan fes-

tői effektusokat, amelyek jelentősen eltértek az akadémista olajfestéssel elérhető hatásoktól. 

Színeik élénkek, tüzesek voltak, s ezekkel rendkívül finom, részletgazdag műveket festettek. 

Ezeken a korai alkotásokon néha még kevertek egy kis tojást is bizonyos színek esetében az 

olajfestékhez, hogy aprólékosabb, élesebb részleteket oldhassanak meg vele.16 Nem csoda, 

hogy Körösfői-Kriesch, aki egészen más megjelenésű olajfestményekhez szokott, ezeket a 

festményeket félreértelmezte. 1890-ben Velencében, Tiziano fiatalkori műveit másolva arra a 

következtetésre jutott, hogy azok nem készülhettek olajfestékkel.17 Ez az élmény fordította őt 

a temperatechnika újrafelfedezése felé.

A Boldogság című kép a finom vászon, a gesso alap és a vékony festékréteg miatt nagyon 

érzékeny volt. Restaurálása ezért különleges gondosságot, óvatosságot igényelt. A  „normál” 

módszerekkel nem volt szabad közelíteni hozzá. Ugyanakkor a konzervált festmény most már 

megfelelő, gondos tárolás mellett hosszú ideig jó állapotban maradhat fenn. (dok. 30.)

Az egri önkormányzat tanácstermét díszítő hatalmas festménye, a Dobó István megvédi 

Eger várát a török ellen (kat. 190.), egészen más alapra készült. Sokkal durvább, erősebb vász-

nat alkalmazott világosszürke olajfesték alapozással. Nem vettünk mintákat belőle,18 csak a 

sérülésekben végeztünk megfigyeléseket. Az alapozás akár gyári is lehet, de valószínűbb, hogy 

nem az. Erre meglehetősen vastagon festett, többnyire nagyon sötét, mély tüzű színekkel. A kép 

alján és a vár köveinél vastagon, festőkéssel hordta fel a festéket. Ez nem lett volna baj, ha a 

festményt nem vették volna le valamikor a múltban, és nem hajtogatták volna össze. Sajnos a 

hajtási élek mentén ez a vastag festékréteg súlyosan sérült. A  képen több átalakítás nyomát 

fedeztük fel. Ezek egy része biztosan magától a művésztől származik. Mivel a festmény nagyon 

hosszú ideig készült, érthető, hogy a mester közben többször meggondolta magát. Egyébként 

itt is „alla prima” festéssel találkoztunk. Ez a kép valószínűleg eredetileg is lakkozva lehetett, 

hiszen az ilyen sötét képek finomabb részletei lakkozatlanul egyszerűen nem láthatók. (dok. 31.)

Az egri festmény technikája Tintoretto módszerére emlékeztet. Az ő újítása volt a színes 

olaj-alapra, akár minden előkészítés, terv vagy alárajz nélkül, egyből megfestett alkotások ké-

szítése (alla prima festés). Vékony sötét festékrétegek és vastagon felhordott világos színek a 

jellemzők rá, pont fordítva, mint a korai reneszánsz olajfestményeinél. Módszerének az volt a 

fő előnye, hogy jelentősen felgyorsította az olajfestés folyamatát. Az addig akár évekig eltartó 

munkát szinte csak napokra rövidítette le. Ugyanakkor a gesso alap esetenkénti elhagyásával 

és így a kizárólag olaj-alapozás bevezetésével új fontos eredményeket ért el. Egyrészt nagyon 

tartós műveket hozott létre, másrészt lehetővé tette bármilyen nagyméretű festményeknek a 

14 Egyszínű aláfestés, amely az alapozás egész felületét beborítja.

15 Bull, David – Plesters, Joyce: The Feast of the Gods. Conservation, Examination and Interpretation. Studies in the History of Art 40, 
National Gallery of Art, Washington, 1990. 57–58.

16 Bull, David – Plesters, Joyce: The Feast of the Gods. Conservation, Examination and Interpretation. Studies in the History of Art 40, 
National Gallery of Art, Washington, 1990. 60–90.

17 Dénes Jenő 1939. 25. Ma már számtalan vizsgálat bizonyítja, hogy ezek olajfestmények. Például: Dunkerton, Jill – Spring, Marika: 
Titian’s Painting Technique to c.1540. In: National Gallery Technical Bulletin, V 34. 2013. 24.

18 A restaurálást Kürtösi Brigitta és Verebes Dóra kolléganőimmel végeztük.

gazdaságos és gyors megfestését. Az olaj-alapozású képek teljes biztonsággal felcsavarhatók 

és szállíthatók. Módszereinek elterjedése az olajfestészet robbanásszerű mennyiségi és méret-

beli felfutásához vezetett és teljesen átalakította a festmények esztétikai megjelenését. Még a 

19. századi akadémizmus művészete is Tintoretto forradalmi újításaira vezethető vissza.

Körösfői-Kriesch figyelme a velencei út után a temperafestés felé fordult. 1893-ban Fe-

renc József temperaportréján dolgozott. Maga készítette a festéket és úgy nyilatkozott, hogy 

„az olajfestéket egyelőre megvetem.” 19 Talán leghíresebb műve, az Ego sum via, veritas et vita 

is temperával készült (kat. 259.). Nem tudok róla, hogy bármikor bárki vizsgálta volna a tem-

peraképeit. Így ismertetésük során csak a leírásokra és a megfigyelésekre támaszkodhatunk. 

Dénes Jenő szerint először az úgynevezett gumitemperát használta, de csak szürke aláfestésre. 

A  festményt először megfestette a szürkék árnyalatait használva temperával, majd erre felfes-

tette a színeket olajjal. A képet tehát olajjal fejezte be, majd lakkozta. Később tért át „Cennini 

receptjére”.20 Itt meg kell állnunk. Dénes Jenő leírja ezt a bizonyos „Cennini-receptet”. (Órá-

in ugyanezt mint Van Eyck-féle temperát tanította nekünk, ami még érdekesebb.21) Ennek a 

temperának a kötőanyaga a tojássárgája és lenolaj 1:1 arányú keveréke, amihez pár csepp 

levendulaolajat adunk. A  baj csak az, hogy Cennini egyáltalában nem említi ezt a keveréket 

a tempera kötőanyagaként. Ő a tojássárgájához vagy semmit nem ad, vagy egy kis fügetejet 

kever bele.22 Mivel magyarázhatjuk, hogy a több nyelven kitűnően beszélő Körösfői-Kriesch és 

Nagy Sándor nem ezt olvassa ki Cennini szövegéből? És Dénes Jenő? Ő ráadásul próbálkozott 

is Cennini szövegének magyarra fordításával. Honnan ez a ragaszkodás a tojás-olaj emulzió-

hoz? Ez azért is rejtélyes, mert mint megtudhatjuk, Körösfői-Kriesch 1919-ben Tomi fia arcképét 

(kat. 830.) fügetej temperával festette, majd viasszal lakkozta. Ez már majdnem Cennini recept-

je, de itt meg egész tojást kevert össze a fügetejjel. (dok. 32.)23

Meg kell itt említenünk Dr. Baskai Ernő nevét, aki két írásában is foglakozik a középkori 

temperafestészettel.24 A tojás-olaj temperát ő említi következetesen Van Eyck-féle temperaként. 

Készítését illetőleg visszautal Nagy Sándor írására. Hosszasan elemzi a németalföldiek bonyo-

lult réteg-felépítésű temperatechnikáját.25 Ezt vajon honnan ismerhette ilyen jól? Mai tudásunk 

szerint Van Eyck még aláfestésnek sem használt temperát!26 Sajnos, miután magyarul korszerű 

művészettechnikai írások nem állnak rendelkezésünkre, Baskai művei máig is nagy hatással 

vannak a művészeti technikák iránt érdeklődőkre.

19 Dénes 1939. 36.

20 Dénes 1939. 134.

21 Van Eyck Nagy Sándoron keresztül keveredhetett a képbe, akinek Dénes a tanítványa és tanársegédje volt. Nagy Sándor egy cik-
kében azt írja az enyv-olaj temperáról: „Itt elmondtam a legjobb, kipróbált tempera-receptet, amellyel úgy is festhetünk a vászonra, 
mint az olajfestékkel, tökéletesen úgy traktálható, viszont úgy is, de már akkor deszkán és gipsz alapon, ahogy Van Eyckék festet-
tek.” Mindez arra bizonyíték, hogy a temperában is az olajfestéket keresték. Bár Nagy is folyton Cenninire hivatkozik, a középkori 
mester nem írt le ilyen recepteket, és a modern vizsgálatok szerint is tisztán tojássárgájával festettek a korabeli itáliai mesterek. Van 
Eyckék pedig nem gipsz, hanem kréta alapra és nem temperával, hanem olajjal dolgoztak. Nagy Sándor: A festészeti technikákról.  
In: Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve, 1935. 27–44. 

22 Bomford, David – Dunkerton, Jill – Gordon, Dillian – Roy, Ashok: Art in the Making. Italian Painting Before 1400. National Gallery 
Publications, London, 1989. 28.

23 Dénes 1939. 135. Idézet Körösfői-Krieschtől. A fügetej egyébként nem kötelező eleme a tojástemperának. 

24 Baskai Ernő: A régi festők műhelytitkai. In. Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve, 1939–1941. 34–61. és A művészet-
történet temperái. In: Technika 1942. 3–4. szám. (Különlenyomat, Bp., 1942.) 22–25.

25 uo.

26 Van Eyck valódi technikájáról kitűnő összefoglalás: Dunkerton, Jill – Foister, Susan – Gordon, Dillian – Penny, Nicholas: Giotto to 
Dürer. Early Renaissance Painting in The National Gallery, Yale University Press és National Gallery Publications L. London, 1991. 
193–197.
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Dénes idézi Körösfői-Kriesch egy szövegét, melyben ezt írja: „Az első számú recept – a 

quattrocento recepte – inkább dekorációs feladatokhoz való. – Nagyszerűen folyik és rajzo-

lásra alkalmatos. – De gyakran vonalkásan kell vele festeni. Az emulziós receptekkel már a 

clair-obscur könnyebben megközelíthető – inkább olajfesték módjára kell velük bánni…”27 Íme 

a bizonyíték, hogy tudták, melyik is a Cennini-féle recept! Cennini korában valóban vonalkázva 

festettek, és nem véletlenül. A  festékük erre volt alkalmas. A  lényeg azonban a folytatásban 

van: az emulziós festékkel hasonlóan lehet dolgozni, mint az olajjal! Festőink – miközben hitük 

szerint elutasították az olajfestést –, ugyanazt a kezelhetőséget és művészi hatást várták el a 

temperától, mint amit az olajtól megszoktak. Legfeljebb a színek legyenek kissé hamvasabbak, 

visszafogottabbak.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói gyakorlatképpen másolatokat 

készítenek az eredeti Cennini-receptek szerint a szerző vezetésével. Hosszú évek tapasztalatai 

bizonyítják, hogy a Cennini által leírtak pontos követésével tökéletesen megoldhatók mindazok 

a festői problémák, amiket az itáliai mesterek ténylegesen megvalósítottak a korai reneszánszig 

bezárólag. Kötőanyagnak a tiszta tojássárgája tökéletesen megfelel. A gödöllői mesterek műve-

ikhez inkább a korai olajképeket vehették példaképül, amelyeket szintén temperafestményeknek 

gondoltak. Ezeket valóban nem lehet a középkori temperával leutánozni.

A vizes kötőanyagokkal enyves alapozásra festett képek csak merev hordozón, elsősor-

ban fatáblán tartósak. A gesso alapozású tempera merev, törékeny rétegeket képez, melyeknek 

nem megfelelő hordozója a rugalmas, hajlékony, hol meglazuló, hol megfeszülő vászon. Cen-

nini ugyan leírja, hogy ezt a technikát vásznon is alkalmazhatjuk, de nem véletlen, hogy alig 

maradt fenn belőlük hírmondó.28 Mintegy száz évvel később terjedt el egy olyan vászonkép 

technika, amely sokkal tartósabb volt: a „Tüchlein” vagy „a guazzo”. Ez alkalmazkodott a vá-

szon tulajdonságaihoz. Vékony szálú világos lenvásznat használtak hozzá, amit leenyveztek, de 

nem alapoztak, hanem egyből nagyon vékonyan festettek rá enyvvel, vagy gumiarábikummal és 

néha talán tojással is. Ezt a technikát sok nagy mester is alkalmazta, például Dürer vagy Man-

tegna, és viszonylag sok fenn is maradt az ezzel készült művekből. 

Sajnos a gödöllői mesterek nem voltak ennek az információnak a birtokában. Körösfői- 

Kriesch egyik leggyönyörűbb festményét temperával vászonra festette. A Liliomok című képet 

(kat. 404.) e tanulmány szerzőjének volt szerencséje restaurálni és láthatta, hogy az mennyire 

veszélyeztetett állapotba került körülbelül száz évvel az elkészítése után. A festék nagy felülete-

ken elvált a vászontól, de szerencsére még viszonylag kevés potyogott le belőle. (dok. 33.)

A kép ugyanolyan vékony, finom vászonra készült, mint a Boldogság című. A  vásznat 

vékony, eredetileg fehér alapozás borította, mely száz év alatt elég rideggé és porlóssá vált. 

A szép hamvas és szerencsére tiszta festékréteg is rideg volt, repedezett és hámlott. (dok. 34–

35.) Hála a modern anyagoknak és technikáknak, sikerült ezt a festményt is úgy stabilizálni, 

hogy ennek során még minimális káros esztétikai változást sem szenvedett. Ötven évvel ezelőtt 

valószínűleg nem így történt volna. Még régebben pedig, tudjuk mi lett volna a sorsa: csak em-

lékeznünk kell a középkori tempera-vászon képekről elmondottakra. (dok. 36.)

A fent leírtaknál sokkal mélyebben nem ismerhetők meg egyetlen kor művészeti technikái 

27 Dénes 1939. 136.

28 A Cennini által leírt vászon-alapozás nagyon hasonló, mint amiket a későbbi reneszánsz mestereknél találunk. Az enyvhez cukrot 
vagy keményítőt ajánl lágyítónak. Mégis az alapozás lehetett a gyenge pont, mint Körösfői-Kriesch Boldogság illetve Liliomok című 
képének esetében is. Cennini szakszerű kritikai fordítása: Heitler András: Szavak és képek. Doktori disszertáció, 2012. 253–255. 

sem a hagyományos kutatási módszerekkel. A  leírások, beszámolók soha nem teljes körűek. 

A művészek nem az ipari módszerek szelleme szerint dolgoznak, akár egy művön belül is vál-

toztathatnak módszereiken. Valódi, hiteles új ismereteket csak vizsgálatokkal szerezhetünk az 

egyes mesterek anyagairól, módszereiről. Ha többet szeretnénk tudni a gödöllőiek művészeté-

ről, az már csak ezen az úton lehetséges. 

A festészeti technikák kutatása gyorsan fejlődő területe a művészettörténet segédtudo-

mányainak. Fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni, mivel nem csak a művek megőrzéséhez 

szolgáltat értékes adatokat, de az alapkutatáshoz is. A  modern módszerek károsítás nél-

kül, vagy szinte észrevehetetlen méretű minták vételével hatalmas mennyiségű tudományos 

adatot szolgáltatnak az egyes művekről. Minél több adatot gyűjtünk össze, annál több kö-

vetkeztetést vonhatunk majd le belőlük. Ugyanakkor a valóban hatásos vizsgálatok drága 

berendezéseket és nagy szakértelmet igényelnek. Ezek költségeit senki sem szívesen vál-

lalja, ezért valódi fejlődés csak olyan központokban várható, ahol felismerik, hogy a nagy 

értékű műalkotások vizsgálatára és megőrzésére költött pénz bőségesen megtérülő befekte-

tés. Hazánkra most nem ez a jellemző. Ugyanakkor ma már több a hazai vizsgálati, kutatási 

lehetőség, infrastruktúra, mint a kihasználására való igény. Csak biztatni tudok mindenkit, 

hogy érdeklődésével forduljon e terület felé. 



8988

Körösfôi-Kriesch Aladár és a Magyar Iparmûvészet

Somogyi Zsolt:  

Körösfői-Kriesch Aladár 
és a Magyar Iparművészet1 

„Egy – legnagyobb – kincset ismerünk, ezt ápoljuk, keressük: az élethez való örömöt.2

Ennek tüzét szítjuk minden erőnkkel önmagunkban és egymásban. Egyedüli segítőnk eb-

ben a magunkhoz és másokhoz való szeretet.

Magunkat szeretjük akkor, ha tisztán élünk; ha hallgatunk a bennünk élő mennyei szóra.

Másokat akkor szeretünk, ha a nagy, közös életfa kis hajtásainak, leveleinek, virágainak 

tekintjük magunkat, kik nagy, közös életgyökérből táplálkozunk. Kicsiny kis életünk, a nagy örök 

élet melengető ölében.

Ami ezután, eme ujjongó életi öröm nyomán – mindennapi munkálkodásunk eredménye-

képpen – kezeink alól kikerül, – ez a mi művészetünk.

Egyéb művészi programot nem ismerünk.”

A Művészi program, néhány sornyi, tömör művészi hitvallás a Magyar Iparművészetben jelent 

meg 1909-ben.3 Nem véletlenül használtuk a hitvallás szót. A fenti sorokat áthatja a hit, hogy az 

életöröm, a szeretet, az örömteli munkálkodás eredménye: művészet.

A program megjelenésekor Körösfői-Kriesch Aladár már nyolc éve Gödöllőn élt, megta-

pasztalta a közös alkotás, közös gondolkodás, közös élet örömét. Hogy az ember nincs egyedül 

a világban. Valószínűleg, nem véletlen az sem, hogy az írás a Magyar Iparművészetben látott 

napvilágot: melyik művészeti ág lehetne a legalkalmasabb arra, hogy az embereknek, akár ész-

revétlenül is örömöt szerezzen a mindennapokban, ha nem az iparművészet? Egy igényesen 

megformált használati tárgy, egy magyar hagyományokat őrző bútordarab vagy egy színes, 

témájával mondanivalót, mögöttes tartalmat is hordozó faliszőnyeg – ha az ember legjobb tu-

dása szerint, örömmel készíti azt, az eredmény a legegyszerűbb tárgy esetében is: művészet. 

A ruskini elv, az élet-munka-művészet hármasa és egysége ezekben a tárgyakban a legkézzel-

foghatóbb és a művész számára is legjobban megvalósítható. Ezt a felfogást Körösfői-Kriesch 

több írásában megerősítette.

A Magyar Iparművészetben 1903 és 1919 között számos cikke, tanulmánya jelent meg, 

amelyekből három kifejezetten az iparművészet kérdésével, jövőjével foglalkozik. Ezeken ke-

resztül szinte apostolként próbálta hirdetni példaképei, John Ruskin és William Morris elméleteit, 

ismertetni az utóbbi gyakorlati eredményeit és megfogalmazni azt, hogy mi lehet az iparművé-

szet szerepe a magyar társadalom, gazdaság és kultúra jobbításában.

Kora művészetének problémáit már 1904-ben összefoglalta A  modern művészet apoka-

lipszise4 címen, előadása az Iparművészeti Múzeumban hangzott el. A helyszín is jelzi, hogy az 

1 A tanulmány elsősorban a Magyar Iparművészet című folyóiratban Körösfői-Kriesch Aladártól és Körösfői-Kriesch Aladárról meg-
jelent írásokat és ott publikált műveit vizsgálja.

2 Kiemelés az eredeti szövegben.

3 MI 1909. 1. 

4 MI 1904. 71–75. és 130–134. 

intézmény a modern törekvések legfőbb támogatója volt, nem csak épületével, hanem tevékenysé-

gével is. Ebben az előadásban Kriesch a „modern művészet négy apokaliptikus lovagját” mutatta 

be – a pénz, az Akadémia, a kiállítások és pályázatok nem kizárólag pozitív hatását a modern 

művészetre. A művész tanulmányában nem tesz különbséget a grand art és az iparművészet kö-

zött, de néhány komoly kijelentést találunk a szövegben ez utóbbira vonatkozóan. „Az iparművész, 

ha bútort akar tervezni, legyen maga is asztalos, ismerje meg a fát, annak tömörségét, ruga-

nyosságát, feszítési képességét, összekötésének módját, felületének megdolgozhatóságát.” 5 Ez a 

megjegyzés összhangban van azzal a felfogással, amely az egész írás tanulsága is: a mesterség-

beli tudás minden művészet alapja, amelynek az élet részeként és nem attól elszakítva kell léteznie. 

A másik érdekes gondolat a kiállítások elemzése kapcsán hangzott el: „…mindig csak 

egyes, kiszakított szobákat mutatunk be, ahelyett, hogy teljesen kiképzett, egyszerűbb vagy 

gazdagabb lakástípusokat állítanánk fel!” 6 A századforduló kiállításain valóban egy-egy szobabe-

rendezést mutattak be, és épp a gödöllői művésztelep alkotói voltak azok, akik előbb 1905-ben 

a Műbarátok Körében rendezett kiállításukon mutattak be több, egymáshoz kapcsolódó en-

teriőrt,7 majd az 1906-os milánói világkiállításon megtervezték és kiállították a „Művészember 

otthonának” teljes berendezését. 

Az előző évben Kriesch Aladárnak a legfontosabb ihletőről, a „tiszta forrásról”, a kalo-

taszegi művészetről írt értekezése jelent meg.8 Itt kifejezetten erősen fogalmazott: „az élet 

minden formai megnyilatkozásának kell, hogy művészi tartalma is legyen – ha nincsen, úgy 

erkölcstelen.” 9 Ezt a tökéletes egységet találta meg a Kalotaszegen élők mindennapjaiban, az 

ottaniak „minden fúrása-faragása, varrása és szövése az igazi, istenadta művészet bélyegét vi-

seli magán.”10 Ez az írás nemcsak abból a szempontból fontos, mert bemutatja, miért lehetett 

a gödöllői művésztelepen született iparművészeti alkotások egyik kiindulópontja a kalotaszegi 

művészet, hanem más gondolataiban is. Kriesch érdekes megállapítása, hogy elismeri, nem 

tudni, hogy a kalotaszegi művészet „mennyire magyar őseredetére nézve és mennyire táplálko-

zott idegen elemekből” – ennek ellenére a végeredményt látva ez őt mint művészembert nem 

érdekli. Az ottani művészetet a nyelvhez hasonlítja, amely bár számos idegen szót vett át a ma-

gyarsággal érintkező népektől, mégis magyar maradt: „mindent saját törvényei szerint átformál.” 

Az írásban megfogalmazódik a „szerkezet mint a szépség kiindulópontja” gondolat is. Emellett 

a művész a gyáriparral szembeni ellenérzésének is hangot ad, többek között azt okolva, hogy a 

modern ember életéből eltűnt a művészet – s közben félti-sajnálja, hogy az idő és a történelem 

Kalotaszeget is átformálja, átalakítja, silányítja.

1906-ban a Műbarátok körében négy előadást tartott, egyet-egyet Ruskinnak és Morris-

nak szentelve.11 A  Morrisról szóló értekezést a Magyar Iparművészet – kivonatban – szintén 

közölte.12 Az előadásban őszinte rajongással és komoly tisztelettel állítja példaképül Morrist 

5 MI 1904. 75. 

6 MI 1904. 131. 

7 Interieur kiállítás a Műbarátok Körében, Bp., 1904. [1905.] április 5. – május 1.

8 Kriesch Aladár: Mit jelent hát a kalotaszegi művészet? MI 1903. 250–256. 

9 MI 1903. 250.

10 MI 1903. 252. 

11 A négy előadás szövege külön kötetben is megjelent a Műbarátok Körének jóvoltából; a másik két előadás a preraffaeliták irodalmi 
és festészeti tevékenységét ismertette.

12 W. Morris és reformtörekvései. MI 1906. 15–20.
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minden „modern” művész elé. Az olyan, nagyon fontos alapgondolatok mellett, mint „az élet 

minden megnyilatkozásának művészi tartalmat kell adni”, „minden művészi vagy iparművészeti 

alkotás szépségét szerkezete adja meg; annak egyszerűsége és célszerű volta”13 az előadás 

legfontosabb megállapítása a historizáló-eklektikus formák elleni felszólalás. Kriesch a koráb-

bi stílusok elemeit „művészi mankóknak” nevezi: akik ezeket használják, képtelenek az önálló 

„járásra” – alkotásaik így nem lehetnek őszinték és művésziek sem. Szerinte a modern művész 

„visszaköveteli magának a jogot, hogy saját gondolatait saját formáiban fejezhesse ki, hogy nem 

a mások, de a saját esze és szíve után indulhasson.” Azt is megfogalmazza azonban, hogy az 

általuk képviselt ideális művészethez ideális társadalomra lenne szükség.

1913-ban A népművészetről címmel írt értekezést, amelyben a fogalom megszületésének 

okait írta le, majd fontosságát hangsúlyozta: „Két dolog az, amely az általunk népművészetnek 

ismert valaminek különös érdeket kölcsönöz, s azt előttünk oly becsessé teszi. Az első, hogy 

néhány főbenjáró, művészi elvnek jelenleg legharmonikusabb, legtisztább típusa, képviselője, 

hirdetője. A második, hogy gerincében, lényegében határozott nemzeti, faji jelleggel, zamattal 

bír.” Mindez kiindulópontja, alapja lehet egy tiszta, nemzeti művészetnek, hiszen a nép tár-

gyainak körében megvalósul a művészet és élet egysége, az anyagból kiinduló formák és az 

„előkelően dekoratív” díszítés – ha a gyáripar, a társadalmi változások el nem söprik. Ezért kell 

óvni, hogy egyfajta tanítómesterként vezesse a modern művészek kezét.14 Az írás egyben a kor-

szak (ipar)művészetének kritikája is.

Közvetlenül a világháború előtt, alatt és után három írásban tekintette át a magyar iparmű-

vészet helyzetét és jövőjét. Egy kis visszapillantás című írásában már elég sötét képet fest és éles 

kritikát fogalmaz meg a hazai viszonyokról. Megállapítja, hogy a magyar iparművészet „alig lépte 

át a dilettantizmus határait”, hogy „nagyon is német és bécsi iparművészeti törekvések hatása 

alatt áll”, és ami a legszomorúbb: „Sem iparművészeti terméket fogyasztó közönségünk, sem 

iparművészeti terméket előállító iparosunk úgyszólván alig volt” a modern iparművészeti törekvé-

sek megjelenésekor – és ez a helyzet a továbbiakban sem sokat változott. A közönség részéről 

az érdektelenséget is kárhoztatja, de bízik abban, hogy „az iparművészet belegyökerezése a 

reális életbe most kezdődik csak – nálunk”. Ehhez szerinte meg kell őrizni a népművészettel való 

organikus kapcsolatot, becsületesnek és őszintének kell maradni. Az Iparművészetünk jövendő 

útja 1918-ban jelent meg. A háború Körösfői-Kriesch eszméit nem változtatta meg; ő továbbra 

is őszinte, lélekből fakadó iparművészetet szorgalmaz, népművészeti alapokon, amit magunk 

csinálunk magunknak – így teremtve meg a magyar stílust. A háborús események csak annyiban 

befolyásolják az iparművészettel kapcsolatos gondolatait, hogy vallja: különböző népek kultúrája 

egyenrangú, nem szabad, hogy bárki megpróbálja elnyomni a másikét.15

1916-ban további három írása jelent meg a folyóiratban. Az Erzsébet királyné szobor-

pályázat tanulságait ismertető írás16 nem, A kalotaszegi varrottasról17 írt cikke viszont érinti az 

iparművészet témáját, ahogy Az ornamentum tanításáról18 című tanulmány is.

1919-ben, a háború befejezése után előbb néhány sorban, majd hosszabb írásban is ki-

13 MI 1906. 15. 

14 MI 1913. 351–355. 

15 MI 1914. 461–465. és MI 1918. 101–102.

16 Az Erzsébet-emlékmű pályázatának tanulságai. MI 1916. 223–224. 

17 MI 1916. 151–152. 

18 MI 1916. 326–328. 

fejtette véleményét az iparművészet vesztes háború után felértékelődő szerepéről. A  Magyar 

Iparművészet körkérdést intézett kiemelkedő művészekhez, hogy mi a teendő az iparművészet 

területén. Körösfői-Kriesch válaszában egészen erősen fogalmazott, nem csak társadalmi vál-

tozásokról, kiegyenlítődő vagyonokról írt, hanem az ipar és iparművészet elkülönülésének végét 

is látni vélte. Eszerint az iparművészetnek a gyáripart kell szolgálnia a jövőben – így lesz képes 

eljutni a társadalom legszélesebb rétegeihez, így tudja majd „a művészi szépet a fogyasztók 

minden rétege számára életszükségletté tenni.” 19 Hosszabb írásában is ezt a gondolatot fejti 

ki, illetve azt, hogy így az iparművészet a nemzet fennmaradásának egyik fontos eszköze lehet, 

mert szükséges „megértőn, minden gyűlölettől távol, de kérlelhetetlenül hozzáfogni a nemzeti 

kultúránk öntudatos újjáépítéséhez, megépítéséhez! S ebben a magyar iparművészet – mint 

művészetünk talán legfontosabb, mert az élettel leggazdagabb és legelevenebb kapcsolatot 

tartó tényezője – is ki akarja venni a részét.” 20

A következő évből már csak a művész nekrológját olvashattuk. 1922-ben Nagy Sándor 

emlékezett meg művészbarátjáról. Az Iparművészeti Társulatnál elhangzott emlékbeszédében 

Körösfői-Kriesch 1917-ben írt naplórészletét idézte. „Add Istenem, hogy a fizikai lét apró gondjai 

úrrá ne lehessenek felettem. Hogy a művészet szentségébe és komolyságába vetett hitem min-

den balsors között, minden megpróbáltatások mellett is, soha meg ne inoghasson bennem.” 21

Ez volt Körösfői-Kriesch Aladár utolsó ars poeticája.

A következőkben vázlatosan tekintsük át, hogyan valósultak meg a fenti elméletek Körösfői- 

Kriesch iparművészeti tevékenységében. A számos írás ellenére művészetében kissé háttérbe 

szorult az iparművészet, ismert alkotásai azonban a mesterségbeli tudás és a forma-funk-

ció-szépség egységében vagy annak vágyától hajtva születtek. Ennek ellenére már 1898 

novemberében az Magyar Iparművészeti Társulat tagja lett,22 annak nem csak kiállításain, de 

munkájában is aktívan részt vett, akár zsűritagként,23 akár, mint láttuk, tudományos előadások 

írójaként-előadójaként.

Kriesch Aladár nem Gödöllőn került az iparművészet közelébe. Az Iparművészeti Múzeum 

1981-ben a dédunokájától vásárolta meg a művész saját maga számára tervezett bútorait. Az 

ebédlőszekrényből, asztalból, 12 székből és két tükrös ruhásszekrényből (kat. 18.) álló kollekció 

pontos készítési ideje nem ismert, az eladó az 1890-es évekre tette azt. Különös, hogy a nagy 

tálaló mellett nem kis tálaló kapott helyet, hanem két ruhásszekrény (kat. 19.) – talán a haszná-

lónak inkább erre volt szüksége az adott helyiségben, mint még egy tálalóra.

Ezek a bútorok még erőteljesen az eklektika jegyeit viselik magukon, de néhány elemük 

már a szecesszió irányába mutat. A  tálalószekrény hármas osztású, alul zárt, márványlapja 

felett a középső rész nyitott, polcos. Ennek felső része félkör alakú, apró ívekkel kissé a mór 

építészetet idézi. Középen nagyméretű, lefelé néző tulipánfaragvány, közepén szív alakú elem-

19 Tennivalók az iparművészet terén. MI 1919. 1–8., idézett rész: 5.

20 Iparművészetünk jövője. MI 1919. 47–48.

21 Körösfői-Kriesch Aladárról. Emlékbeszéd. Mondotta Nagy Sándor az O. M. Iparművészeti Társulat közgyűlésén 1922. évi május hó 
14-én. MI 1922. 37–42. idézet: 37. 

22 Új tagok. MI 1898–99. 191. 

23 Többek között 1899-ben felkérték, hogy az Országos Iparegyesület oklevelére kiírt pályázatának elbírálói között legyen – ismeretlen 
okból azonban helyét Györgyi Kálmán vette át. MI 1899. 116. 1906-ban részt vett a kereskedelemügyi miniszter iparművészeti 
kiállításokon adományozandó érmének pályázati döntésében (Eldőlt pályázat. MI 298.) és a Ráth György plakett pályázati bírálóbi-
zottságának tagja lett. (A M. Iparművészeti Társulat köréből. MI 1906. 315.)
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mel. Felette szögletes párkányzat, benne imafülkékre hasonlító motívumok – sötétebb színű 

furnérral borítva. Itt kell megjegyezni, hogy a művész az egész együttesen nagy fantáziával és 

tehetséggel játszott a sötétebb (dió) és világosabb (cseresznye) furnérok fény-árnyék hatásával. 

Az oldalsó, zárt részek teteje S alakban lefelé ívelt. 

Igazán különlegesek a ruhásszekrények. A téglatest alapforma egyik felét „fiókok” borítják 

– szó szerint, mert a művész a tömör ajtón helyezett el nyolc, fiókot imitáló elemet, itt is kihasz-

nálva a sötét-világos furnérok játékát. A másik oldalon (valódi) fiók felett tükrös ajtó, amelyet sok 

apró ívből kialakított, a nagy tálaló ívét idéző moreszk elem zár le. Efölött ismét az „imafülkés” 

párkányt találjuk, kiegészítve kis, Anjou-liliomokat idéző pártázattal. A  tárgyakon a veretek is 

eklektikusak. A fiókhúzók neoreneszánsz hatásúak, a nagytálalón azonban a zsanérok egy ré-

sze Faragó Ödön historizáló-magyaros-szecessziós alkotásainak stílusát idézi, ami egyébként 

az egész együttesről elmondható. A  székek szintén a szertelen alkotói fantázia termékei. Kis-

sé kifelé álló hasábos lábakon trapéz alakú ülőlap, apró, háromszirmú virág-faragás felett ívelt 

elemek majd az ovális háttámla, tetején a szekrényekről már ismert „mihrab”-motívumokkal. 

A szék káváján elől a háromszirmú virág ismétlődik meg, lefelé. Az ülőlapot és a támla közepét 

bőrrel kárpitozták. Az asztal viszonylag egyszerű, téglalap alakú, három elemmel bővíthető. Lá-

bai szintén kissé kifelé állnak, kávája a faragott virággal díszített.

A gödöllői művészek – a szecesszió egyik fontos törekvését megvalósítva – elsősorban 

enteriőrökben gondolkodtak, az összművészeti mű létrehozását ők is fontosnak tartották. Mint 

arra utaltunk, Kriesch ezen túllépve, a kiállításokon összekapcsolódó lakástípusokat is látni sze-

retett volna. Erre először művésztársaival a Műbarátok Körében rendezett kiállításokon tettek 

kísérletet, 1905-ben.24(kat. 331–339.)

A műbarát négy helyiségből álló lakásának szobáit hárman tervezték, de a kiállítás létre-

hozásában a művésztelep több alkotója is részt vett. A belépőt és ebédlőt Toroczkai Wigand 

Ede, a női dolgozószobát Undi Mariska, a férfi dolgozót pedig Kriesch Aladár tervezte. 

A korabeli kritikus az enteriőr kapcsán így fogalmazott: „a magyaros érzést új bútor-

típus megalkotásával, szerkezeti elemekben és festői térhatásokkal is törekedett kifejezni.”25  

Az enteriőr berendezése a szöveg és a képek tanúsága szerint íróasztalból, könyvszekrényből, 

székekből, zsámolyokból, ládából, díványból, festőállványból és mappatartóból állt. A bútorok 

többségét a kalotaszegi művészet ihlette, formájában és díszítésében is. A „deszkabútorokon” 

szív- és nyílhegy-motívumok jelentek meg, áttörve és festve, ezenkívül festett virágok borították 

a zsámoly oldalát, a ládát és a falakat. Az együttes legkülönlegesebb darabja a mappatartó volt. 

Oldalát csak kétszer négy léc alkotta, a szív- és nyílhegy- motívumokkal díszítve. Az így kiala-

kított keskeny résbe lehetett bedugni a mappát, teteje alatt talán egy-egy könyv vagy írószerek 

tárolására alkalmas keskeny polc került kialakításra.26 A kalotaszegi művészet hatása nem csak 

a bútorokon érvényesült, az enteriőrbe faragott oszlopok is kerültek, illetve a szőnyegek, függö-

nyök, egyéb textíliák is a népi hagyomány jegyében születtek.

A könyvszekrény és az íróasztal27 (fényezett amerikai diófából) jelentősen eltért a többi bú-

tort meghatározó kalotaszegi irányultságtól. Bár Szentiványi írásában nem emelte ki, valójában 

24 Szentiványi Gábor: A Műbarátok kiállítása. MI 1905. 198–205.

25 uo. 199. 

26 Közölve egy székkel és egy zsámollyal: MI 1905. 205. Eredetije az Iparművészeti Múzeum Adattárában, FLT–4120

27 Közölve: MI 1905. 202. Eredetije az Iparművészeti Múzeum Adattárában, FLT–3613, illetve további felvétel az íróasztallal és karosz-
székkel: FLT–26136.

két enteriőr bútorai kerültek a kiállításra. Ezt a sejtésünket leginkább A Ház című folyóiratban 

a gödöllőiek 1909-es kiállítása kapcsán megjelent fényképek igazolják, amelyek feliratából azt 

is megtudjuk, hogy a tárgyak – legalábbis akkor már – Bárczy István budapesti polgármester 

fogadószobájának darabjai voltak.28 A két felvételen a könyvszekrény és támlásszékek, illetve 

az íróasztal széke látható.

A sötét színű szekrény különleges kialakítású. Gellér Katalin szerint – a kiállítás katalógusá-

ban megjelent rajz alapján – „szűrös juhászfigurára emlékeztet”.29 Oldalsó lapjai íveltek, az előlap 

nagy, sík felülete három részre tagolt. Az oldalsó részek ajtaja tömör, a középső elem azonban 

felül ívelt kettős üvegajtóval zárul, amely alatt ismét tömör kétajtós tároló rész található. Felül 

ívekkel és vonalakkal díszített párkány zárja le, lábai lapos hasábok. A szekrény különlegességét 

azonban fémveretei adják, amelyek Imregh Pál munkái: a tömör ajtók szélén háromszögekből, 

rombuszokból, körökből álló szerényebb díszítés látható, míg az üvegfelületeket gazdagon ellepi 

az erősen stilizált növényi ornamentika. A díszítés Rippl-Rónai József Andrássy-ebédlő számára 

tervezett szekrényeinek díszítésével mutat párhuzamot. A szekrény formája nehezen eredeztet-

hető a népművészetből, és a zárt részek miatt a könyvek tárolására sem túl praktikus. 

Az íróasztal valójában írószekrény volt. Alsó, téglatest formájú részében két fiók helyez-

kedik el, az felső része homlokzata kissé ívelt, lehajtható írólapja mögött több rekeszre osztott, 

körülötte három-három kisebb, tetején nagyobb fiók. A  bútor sötét felületén jól érvényesül a 

szalagszerű díszítés és az ovális-szögletes formájú fiókhúzók. Ez a darab viszont minden igényt 

kielégít, a funkció és forma egységét láthatjuk itt. A  hozzátartozó szék inkább művészi alko-

tás, mint jól használható bútordarab: támlája aránytalanul magas, felfelé szélesedő, tetején ívelt. 

Ülőlapja meglehetősen keskeny, kávája körben szintén ívelt, a hátsó lábaknál mélyen lenyúlik, 

lábai viszont rendkívül vékonyak, szinte tűszerűek. A széket bőrrel kárpitozták, a kávát is – a 

háttámlára belül csúcsos körvonalú textilbetét került, absztrakt mintával. A  szépség itt való-

ban a funkció rovására ment, Szentiványi szerint is: Kriesch „karosszéke (bőrmunkája Fischof 

Jenőtől) olyan szép, mint egy kép, statikája azonban a szó szoros értelmében gyönge lábakon 

áll”, azt azonban elismerte, hogy „Kriesch dolgozószobájában bizonyára mindenkit az az érzés 

fogott el, hogy ott minden magyarul van mondva.” 30

Az együttesből még támlásszékeket ismerünk – hogy ezek szerepeltek-e a Műbarátok 

Körében rendezett kiállításon, kérdéses. A Ház felvétele alapján ezek is sötét színű fából készül-

tek, de felfedezhető rajtuk a népművészet hatása. Szerkezetük egyszerű, a szögletes formákat 

lécekből-(deszka)lapokból alakította ki a tervező. A  háttámla két lécből áll, az alsón stilizált 

szegfűt idéző áttörések. Ugyanez a motívum jelenik meg a lábakat helyettesítő négyzetes lapo-

kon: három lehajtott fejű virág, hullámos szárral. A forma a paraszti bútorok lócájára emlékeztet 

– egyszemélyes kivitelben.

1906-ban a milánói világkiállításon Kriesch két teljes enteriőrrel jelentkezett.31 A  Nagy 

Sándor nevéhez kapcsolt – valójában a Műbarátok Körében rendezett kiállításhoz hasonlóan több 

tervező által kialakított – Művészember otthona mellett kapott elhelyezést Kriesch „nyaraló-ebéd-

lője” (kat. 314., 432.) Czakó Elemér írásának illusztrációi között ezt az együttest is közölték.32  

28 A Ház, 1909. 190. 

29 Gellér Katalin: Újítás és tradícióváltás. In: Gödöllő 2003. 18. 

30 Szentiványi Gábor: A Műbarátok kiállítása. MI 1905. 199. 

31 Czakó Elemér: Iparművészet a milánói világkiállításon. MI 1906. 163–219. 

32 uo. 198. 
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Ezen az együttesen az 1905-ben bemutatott férfi dolgozószoba elemei köszönnek vissza, nem 

véletlenül. Az ebédlő terve már abban az évben megjelent a Mintalapok sorozatában.33 

A tálalószekrény alsó, egyszerű téglatest alakú részéhez a népi tálasokat idéző, nyitott, 

polcos felsőrész kapcsolódik az 1905-ben már látott fordított szívmotívumokkal. A székek hát-

támlája szintén szív alakú (kissé megnyújtva és hullámos felsőrésszel), érdekesen kárpitozva. 

A nagy virágokkal díszített textil- vagy bőrkárpit az ülőfelületen és a háttámlán is csak szögletes 

betétet alkot. A nagy, téglalap alakú asztal lábainak mind kialakítása, szerkezete, mind faragása 

a kalotaszegi népi motívumokat idézi. A berendezés darabjai szürkére pácolt tölgyfából készül-

tek, patinázott vasalásokkal.

A másik enteriőr, a vallás- és közoktatásügyi miniszter részére tervezett dolgozószo-

ba-berendezésének formáit azonban teljesen a funkció határozta meg.34 A  köríves karfákkal 

kialakított öblös fotelek, a visszafogott intarziabetétekkel díszített, szögletes formájú irattartó- 

és üveges könyvszekrény, író- és dohányzóasztal, a szoborállványok mind-mind a használó 

kényelmét szolgálták. Ezeken a tárgyakon – talán az állami megrendelő igényei miatt – nem 

érezhető a népművészet hatása, sokkal inkább a bécsi szecessziós bútorművészet darabjaival 

mutatnak rokonságot.

A Mocsay35 József által elkészített bútorok elpusztultak a milánói magyar pavilont sújtó 

tűzvészben36 – Kriesch Aladár azonban a világkiállításon nagydíjat nyert.

1909 kiemelkedő év volt a gödöllői művészek életében. Szeptember 24-én nyitották meg 

gyűjteményes kiállításukat a Nemzeti Szalonban. A katalógus fennmaradt, ebből azonban elég 

nehéz képet alkotni a kiállításról. Körösfői-Kriesch bútorokat is bemutatott, a Bárczy István tu-

lajdonában lévő darabokról – melyekhez egy kerevet is tartozott – már szóltunk. A katalógusból 

a továbbiakról értesülünk: „A lépcsőházban, az emeleten jobbról-balról elhelyezett padokat és 

asztalokat Körösfői-Kriesch Aladár tervei szerint Kraszkó Jenő készítette el. A nagy teremben 

lévő kerek asztal és hat szék Mocsay József munkája, Körösfői-Kriesch Aladár rajza után.” 37 

Körösfői-Kriesch népi ihletésű darabjai közül a Gödöllői Városi Múzeum birtokában van 

az a tölgyfából készült hálószoba-berendezés, amelyet a művész a szőnyegszövő műhely ve-

zetőjének, Frey Rózsának tervezett. A  berendezésből ruhásszekrény, tükrös öltözőszekrény, 

könyvespolc, szőnyegtartó, támlás- és karosszékek maradtak fenn (kat. 597–606.). Az 1910 

körül készült együttes mind formaadásában, mind díszítésében sokkal visszafogottabb, mint 

az 1905-ös kiállításon bemutatott darabok. A szögletes, hasábos formákat csak a tárgyak te-

tején (illetve a székeknél az ülőlap alatti lécen) törte meg a tervező, ívekből, valamint három- és 

négyszögekből kialakított díszítéssel. A székeket igazán a szövőműhelyben készült zegzugmin-

tás kárpit teszi egyedivé, erősítve a népi hangulatot. Különleges a ruhásszekrény díszítése is 

– elsősorban technikailag. A bútordarab pártázatán középen és a sarokelemeken négyszirmú 

virágmotívum kapott helyet, azt azonban nem intarziával, hanem bőrbetétekkel alakították ki.38

33 Új Folyam III. (XI.), 51. lap, 1905

34 Közölve: MI 1906. 196–197. Eredetije az Iparművészeti Múzeum Adattárában, FLT-4784.

35 Mócsay József neve a szerző kérésére dolgozatában rövid o-val szerepel, mert az asztalos mester saját hirdetéseiben Mocsay-ként 
jelenik meg. Az asztalos mester neve még a Mocsai és a Mócsai formában is előfordul. Köszönöm Prékopa Ágnes és Reichart Dóra 
segítségét. (szerk.)

36 A megsemmisült enteriőrök között sorolja fel Kriesch Aladár alkotásait is A milánói világkiállítás kitüntetettjei című írás. MI 1906. 283. 

37 Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándorék és a gödöllőiek kiállítása. Katalógus. Nemzeti Szalon, 1909. 34. 

38 A bútor leírását részletesebben lásd: Somogyi Zsolt: A magyar szecesszió bútorművészete. Iparművészeti Múzeum–Corvina Kiadó, 
Bp., 2009. 100–102. 

Magántulajdonban maradt fenn egy további, Körösfői-Kriesch által tervezett bútoregyüt-

tes. (kat. 431.) A két szekrényből és egy ládapadból álló kollekció szintén egyszerű népi formákra 

épül. A kétajtós ruhásszekrény egyszerű téglatest, alacsonyabb könyves párja alján fiókot, te-

tején, az oldallapok meghosszabbításával kis polcot is kialakított a tervező. A díszítés rendkívül 

visszafogott, az ajtókra egy-egy körbe szerkesztett liliom vésete került, a zárpajzs nagy szív-

alakot ad ki a bútorok centrumában. Érdekessége a két darabnak, hogy bár a díszítés teljesen 

azonos, a könyvszekrény 1906-ban, a ruhásszekrény 1908-ban készült. Gellér Katalin szerint 

a két szerkény díszítése Kriesch „Liliomok című festményének »finom szimbolizmusát« idézik.” 39

A ládapad Körösfői-Kriesch egykori műtermének berendezéséből maradt fenn. Alja 

egyszerű ládaforma, a karfák és háttámla kerete egyenes lécekből kialakított. A  háttámlát 

elkeskenyedő lécekhez kapcsolt hatszögek és azon belül háromszögek alkotják. Itt mind a bú-

torforma, mind a díszítés erősen kapcsolódik a népi bútorművességhez.

A ládapad kapcsán említést kell még tennünk egy fényképről. Az eredeti felvételt Balogh 

Rudolf készítette Körösfői-Kriesch műtermében, 1910-ben.40 Az enteriőr összhatásában rendkí-

vül emlékeztet az 1905-ben bemutatott műteremre, vagy az 1906-os Művészember otthonára. 

A belső famunkák, lépcsőkorlátok, oszlopok ugyanúgy a kalotaszegi művészet hatását mutat-

ják, a hátsó falnál álló szekrényen is a népművészetből vett formát, díszítést véljük látni. Ez 

alapján elmondhatjuk: Körösfői-Kriesch Aladár úgy alkotott, ahogy azt más művészek számára 

javasolta, és ahogy a nagyközönségnek bemutatta.

Az iparművészet másik jelentős területe, amelyen Körösfői-Kriesch kiemelkedőt alkotott, a 

szőnyegművészet. Ebben jelentős szerepet játszott az, hogy 1903-ban Kovalszky Sarolta átadás-

ra kínálta a magyar államnak a nemzetközileg elismert németeleméri szövőműhelyt, amelynek 

működtetését Kriesch Aladár vállalta – így jött létre a gödöllői szövőműhely, szövőiskola.41

Körösfői-Kriesch faliszőnyegei inkább a képzőművészeti munkásságát erősítik, elég csak 

az Itatás, 1902 (kat. 313.); A  jó kormányos, 1907 (kat. 434.); az Ülő nő rózsával – Zách Klára, 

1906 (kat. 426.); a Kasszandra, 1908 (kat. 495.); az Árgirus királyfi és Tündér Ilona, 1911 (kat. 

707.); a Bábszínház, 1913 után (kat. 724.) vagy a Sasok a hős sírja felett, 1918 (kat. 828.) című 

alkotásokra gondolni. Bár ezek technikailag nem egységesek – gobelin vagy scherrebek tech-

nikával készültek – funkciójuk mégis a lakások díszítése volt, akár a festményeké. Ezekről a 

darabokról elmondhatjuk – függetlenül attól, hogy életképet vagy történelmi témát dolgoznak 

fel, hogy Körösfői-Kriesch festményeihez állnak közel; az erős kontúrokkal, egységes színfoltok-

kal a preraffaelita elődök munkáit idézik. 

Azonban a figurális szőnyegeken belül is találunk egy másik csoportot: a Kalotaszegi 

asszonyok (kat. 607.), a Faültetők, 1906 körül (kat. 466.) vagy a Szarvasok I., 1907 körül (kat. 

725.) és a Szarvasok II., 1913 (kat. 725.) nem a festményszerűséget helyezi előtérbe. Ezek sem 

egységes technikával készültek (scherrebek, illetve varrott szumák vagy ó-gobelin), mégis, ezek-

nél a daraboknál a figurák stilizálása során szinte geometrikus elemekké redukálta a formákat  

a művész.

39 Gellér Katalin: Újítás és tradícióváltás. In: Gödöllő 2003. 19. 

40 Újraközölve Gödöllő 2003. 209. 

41 A történetet részletesen lásd: Őriné Nagy Cecília: A gödöllői szövőműhely. In: Gödöllő 2003. 99–106. 
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Az 1902-es karácsonyi kiállításról ismerjük Kriesch első figurális szőnyegét. A  Magyar 

Iparművészet fekete-fehér felvételt közölt az alkotásról,42 a korabeli kritika azonban nem említet-

te. A népi életképen gémeskút vályújából két szarvasmarha iszik, gulyás ballag feléjük, aki így, 

bár háttal áll, mégis a kompozíció központi figurája lesz. A képmező bal oldalán parasztleány 

áll, kezében egy ló kantárjával. A képfeliratból megtudjuk, hogy a szőnyeget Kovalszky Sarolta 

szőtte, akivel Kriesch már műhelyének átvétele előtt is munkakapcsolatban állt. 

A párizsi világkiállítás után 1902-ben újabb nemzetközi fórumon mutatkozhatott be a ma-

gyar iparművészet. A torinói nemzetközi kiállítás arculatát Horti Pál határozta meg, de Toroczkai 

Wigand Ede alkotásait is sorra kiemelte a nemzetközi sajtó. Kriesch nevével a kritikákban nem 

találkozunk, nem lehetünk biztosak abban, hogy mit állított ki. Alkotásáért azonban ezüstérmet 

kapott,43 neve Kovalszky Sarolta után és Mirkovszkyné Greguss Gizella, a korszak jelentős, kí-

sérletező textilművésze előtt szerepel, így joggal feltételezhetjük, hogy a művész szőnyeggel 

vagy szőnyegekkel szerepelt a tárlaton. Hogy ez figurális vagy nonfiguratív alkotás volt-e, a Ma-

gyar Iparművészet beszámolóiból nem derül ki.

1904-ben St. Louis-ban rendeztek világkiállítást. Önálló magyar pavilon nem épült, a Horti 

Pál tervezte „székely udvarház”-installáció a Manufactures Buildingben kapott helyet. A homlok-

zatot Kriesch templomba menő kalotaszegiekről készített festménye díszítette (kat. 318–319.), de 

a művész a képzőművészeti kiállításon két szőnyeggel is szerepelt.44 A Magyar Iparművészet kö-

zölte mindkét alkotást. A Vallomás című életkép (kat. 344.) szinte biedermeier hangulatot áraszt. 

A fekvő téglalap formátumban hosszú zakójú, térdelő férfi lehajtott fejjel nyújt virágot földön ülő 

szerelmének. A nő szoknyájának világos foltja szélesen terül el a mezőn, párhuzamot képezve 

a férfi nadrágjának világos foltjával. A  háttérben virágzó bokor, az égen bárányfelhő. A  tökéle-

tes idill nagy vonalakban megrajzolt, ha nem is kifejezetten stilizált, Kriesch többi szőnyegéhez 

képest itt a kompozíció elnagyolt. A „szövött szőnyeg” kivitelezője Kovalszky Sarolta volt. Ugyan-

csak ő készítette el az Ádám és Éva című (kat. 312.), a bűnbeesés pillanatát megörökítő szövött 

szőnyeget. A kompozíció hagyományosnak mondható, a fa két oldalán az első emberpár áll, a fa 

törzsén a kígyó tekereg. Az arányok azonban különösek: a kép alsó felében álló alakok felett a 

kígyó ugyanakkora teret tölt ki, mint Ádám és Éva – ezáltal a bűnre kísértő nagyon hangsúlyossá 

válik, szinte az égből száll alá függőlegesen tekergőző alakja. A stilizálás itt is erőteljes. Ádám 

és Éva szinte üres tekintettel mered ránk, testük foltját csak néhány vonal osztja. A  fa lombjai 

egyszínű foltok, kerek világos gyümölcsökkel. A kígyó testére felfelé egyre szélesebbé váló cikk-

cakkminta került. Legfelül feliratos mező: „szakasztá annak gyümölcséből és megevé és ada az 

ő párjának is”. Az Ádám és Éva elkülönül az életműből. A kompozíción kevéssé érezni a preraffa-

elita hatást, a kontúrok nélkül kialakított foltokból létrehozott kép inkább Gauguin művészetéhez 

áll közel – ez azonban csak kísérlet maradt Kriesch életében. A művész az expón tervezésért 

bronz-, „az iparművészeti osztályban mint kollaborátor” aranyérmet nyert.45

42 MI 1903. 17. 

43 A torinói kiállítás kitüntetései. MI 1902. 246. Az ezüstérem eszmei értékét az is növelte, hogy a zsűri a tervezett 150 darabból csak 
116-ot adott ki.

44 „Miután a Fine Arts három termét a küldött képek még egy sorban akasztva sem töltötték meg, az amerikai képzőművészeti osztály 
feje, Halsey C. Ives, egyik termünket csak oly feltétel mellett hagyta meg, ha oda iparművészeti tárgyakat helyezünk. […] A falakra 
Kriesch szőnyegeiből kettőt függesztettem fel.” – írja a kiállításról szóló beszámolójában Horti Pál. A St. Louisi világkiállítás. MI 1904. 
302–303. 

45 A St.-Lousi kiállítás kitüntetései. MI 1904. 320. A Vallomás közölve MI 1904. 99., az Ádám és Éva uo. 101. 

A Magyar Iparművészet 1906-os évfolyamának első lapján Kriesch egyik faliszőnyegét 

közölte – színes mellékletként (kat. 427.). A  tárgyhoz nem került képfelirat – azt a képjegyzék 

alapján lehet azonosítani, amely arról is tájékoztat, hogy a gobelint Belmonte Leo készítette 

el, feltehetően az 1905-ös évben. Az életkép kertben játszó három gyermeket és az olvasó 

édesanyát ábrázolja. Különös, hogy a könyvbe mélyedő nő kívül marad a gyermekek játékán, 

bár középen a távolba révedő kisfiú mintha őt figyelné. Nővérei azonban aktívak, a kisebb 

lány háttal, négykézláb áll, az idősebb fölé hajol. A kert idilli: lilás tölcsérvirágok, vörös rózsák, 

sárga virágok borítják a hátteret – és ezek a motívumok alkotják a szőnyeg keretét is, ahol 

rövidebb-hosszabb mezőkben váltakoznak a rózsabimbók és a tölcsérvirág-folyondárok. A fali-

szőnyeg rendkívüli részletességgel kidolgozott, a ruhák redői, a háttérben látható kerítés, a kert 

virágainak naturalizmusa, az arcszínek árnyalatai mind a tervező, mind a kivitelező érzékeny-

ségéről és szakmai tudásáról árulkodik. Ez az alkotás mutatja talán a legerősebben Kriesch 

faliszőnyegei közül a preraffaelita elődök hatását. A mű az 1905-ös karácsonyi kiállításon sze-

repelt, a korabeli kritikus így írt ennek kapcsán: „Kriesch Aladár egyike művészeink legerősebb, 

hajthatatlan egyéniségeinek. A  cinquecento tisztult eszmekörében él; művészetében rokon a 

preraffaelitákkal, de nem szolgai utánzója azoknak, hanem művészete kifejezője lelkületének, 

amelyet a legnemesebb ideálok vezetnek. Szerencsére akadt rokonlelkű művészember, Bel-

monte Leo, aki gobelinjében tűvel és fonállal híven valósította meg gyönyörű idilljét, amelyben 

a vonalak és színek nyugodt összhangba egyesülnek.” 46 A  család című alkotást a kiállításról 

Ferenc József vásárolta meg, a milánói világkiállításon pusztult el.47

Kriesch milánói világkiállításon bemutatott bútorairól már szóltunk. Az bizonyos, hogy az 

1902-es Itatás szintén része volt miniszteri dolgozószoba dekorációjának, ahogy azt a Magyar Ipar-

művészetben a kiállításról szóló képes beszámoló egyik felvétele bizonyítja.48 Érdekes, hogy a The 

Studióban a magyar kiállításról megjelent kritika „lovaikat felszerszámozó erdélyi parasztokat” áb-

rázoló falikárpitot említ, amit Belmonte Leo készített Kriesch tervei nyomán.49 Ebből két feltételezés 

következhet: az enteriőrben szerepelt még egy falikárpit (a két korabeli fotó alapján ez kevéssé va-

lószínű, az olasz szakember értette félre a jelenetet) vagy Belmonte újraszőtte az 1902-es alkotást.

A következő figurális kompozíciót, amelyet a Magyar Iparművészet közölt, Belmonte Leo 

kivitelezte, és az 1907-es tavaszi lakberendezési kiállításon szerepelt. A  jó kormányosról (kat. 

434.) színes reprodukciót adott közre a folyóirat.50 A  szőnyeg előterében csónak, benne hat 

figura. Elöl szakállas férfialak – talán Péter, talán maga a művész –, mögötte háttal férfialak, 

illetve három nő, csak egyikőjük arca látszik profilból. A  csónak végében Jézus tartja a kor-

mánylapátot. A  középmező nagy részét a vörös-okker-fekete elemekből álló vitorlák töltik ki. 

A  művész azonban nem hagyta a nézői képzeletre (vagy Biblia-ismeretre) alkotása üzenetét. 

A vitorlák előtt és mögött két-két angyal mondatszalagokon hirdeti a „szeretet”, „megismerés”, 

46 Z. K.: A karácsonyi iparművészeti kiállítás. MI 1906. 14. A gobelin természetesen nem tűvel készült. 

47 Keserü Katalin: A művészetek szintézisének megvalósulása – A szövőműhely. In: Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllői művész-
telep. Cégér Kiadó Bp., 1984. 91. A gödöllőiek 1909-es kiállításának katalógusa nem említi, hogy a darab elpusztult volna, azt a 
király birtokában lévőnek írja le.

48 MI 1906. 197. 

49 Székely Miklós: Az ország tükrei. Magyar építészet és művészet szerepe a nemzeti reprezentációban az Osztrák-Magyar Monarchia  
korának világkiállításain. CentrArt, Bp., 2012. 188. Forrása: Melani, Alfredo: Hungarian Art at the Milan Exhibition. The Studio, XXXVIII., 
1906. 309. (Nagy Sándorról) „The style is quite simple, and the works are full of character. This same quality is visible in the carpet de-
sign by A. Körösföi, executed by L. Belmonte in the work-room of the Palace of the Hungarian Minister of Religius and Public Instruc-
tion. Transilvanian peasants are represented harnessing horses and the composition is worthy of the fame of a master of decoration.”

50 MI 1907. IV. melléklet



9998

Körösfôi-Kriesch Aladár és a Magyar IparmûvészetSomogyi Zsolt

„erély” és a „jóra való készség” fontosságát. A kiállítás hatalmas kritikai sikert hozott a művész-

nek: „Akarattal hagytam e helyen utolsónak a Körösfői Aladár gödöllői telepét. Érdem szerint 

ezzel kellett volna kezdenem a beszámolómat. Amit a magyar művészet emez úttörője végez, 

csodálatot érdemel, nem kritikát.” – írja a kiállítás ismertetőjében Margitay Ernő.51 A kritikából 

arról is értesülünk, hogy A jó kormányost meghívták Cannes-ba egy nemzetközi textilkiállításra. 

Az alkotás szintén uralkodói tulajdonba került.52

A kiállítás anyagából még két Kriesch-szőnyeget ismerünk. A Nemzeti Galéria gyűjtemé-

nyéből az Iparművészeti Múzeumba került, kisméretű (64 x 72 cm) Faültetők53 (kat. 466.) kompo-

zíciója tükörszimmetrikus: két fejkendős kislány-öregasszony áll egymással szemben, kezükben 

virág, előttük-mögöttük virágzó fák. Az alakok-fák erősen stilizáltak, a színek visszafogottak, a 

sötétebb zöld alapból a világoszöld fák alig emelkednek ki, és – bár a kontraszt éles – a fehér 

virágok és nők sötétbarna-zöld-fekete ruhája is belesimul a háttérbe. A geometrikus szerkesz-

tést a fák törzse közé helyezett sárgás ívek, és a talaj szürke „fűcsomói” is erősítik. A szőnyeg 

varrott szumák54 technikával készült, és Boér Lenke, a szőnyegszövő műhely tehetséges mun-

katársa készítette el.

A stilizáló-geometrizáló szőnyegek egyik kiemelkedő darabja Kalotaszegi asszonyok című 

alkotás. (kat. 607.) A  készítés ideje nem ismert, azonban lehet, hogy ez volt az első ilyen stí-

lusú Körösfői-Kriesch-szőnyeg – hisz Kalotaszeg már a század eleje óta ihlető erővel hatott 

rá. A kompozíción három teljes alakos, profilból ábrázolt, népviseletbe öltözött asszonyt látunk, 

ruhájuk sorokból-foltokból, fejkendőjük háromszögekből kialakított. Az öltözékek színe, mintá-

ja eltér, a három egymás után látható alak mégis megbonthatatlan ritmusban követi egymást. 

Alakjukat a háttér ritmikusan ismétlődő elemei is összekötik. A középen álló nőalak bordó mellé-

nyétől és néhány sötét folttól eltekintve a szőnyeg színezése rendkívül visszafogott. A nőalakok 

mégis valamiféle elhivatottságot sugároznak (talán vallásuk, talán magyarságuk tekintetében). 

Az alkotás jól bizonyítja a művész azon képességét, hogy néhány elem felhasználásával-ismét-

lésével milyen mély benyomást keltő kompozíciót volt képes létrehozni az erős kontúrok, nagy 

színfoltok alkalmazás nélkül is.

Hasonló stílusban született az 1907-es kiállítás harmadik publikált darabja is.55 A kompozíció 

középpontjában stilizált, háromszögekből szerkesztett fa áll, két oldalán egymással szembenéző 

szarvasbikák. Mellkasuk villámszerűen megrajzol, agancsuk gereblyéhez hasonlóan stilizált. Me-

rev figurájukat csak az egyik, előre lépő hátsó láb oldja – illetve ez teremt feszültséget, mintha az 

álló szarvasok rögtön nekiiramodnának. A stilizálás ellenére az állatok gondosan kidolgozottak, és 

rendkívüli hatást kelthettek a kiállítás korabeli látogatóiban. A szarvas-témát – amelynek a magyar 

eredetmondához való kapcsolata egyértelmű – hasonló stílusú, erősen stilizált szőnyegen 1913-

ban is feldolgozta Körösfői-Kriesch Aladár. A magántulajdonban fennmaradt, nagyméretű (191 x 

110 cm) alkotáson két szarvasbika áll, oldalukat mutatva a nézőnek. Alakjuk nem olyan erősen 

geometrizált, mint az 1907-es alkotáson, a testek és az agancsok vonalai lágyabbak, hullámosab-

bak. A háttér stilizálása azonban erőteljes: a szarvasok mögött két, háromszögekre, rombuszra 

redukált fa áll, amelyek csúcsa a szőnyeg keretébe nyúlik, a kisebb növények négyszögekből 

51 Margitay Ernő: Tavaszi kiállítás. MI 1907. 123. 

52 uo.

53 Leltári száma a Nemzeti Galériában: 78.8 T, az Iparművészeti Múzeumban 2012.7.1.; közölve: MI 1907. 143. 

54 Egyszerű vászonszövésre való hímzés.

55 MI 1907. 144. 

szerkesztett formája, a fűcsomók hatágú csillagai ezt jól mutatják. A szőnyeg színezése is lágy, 

a földszínek pasztell-árnyalatai dominálnak, elegyedve a háttérben felbukkanó halványlila és hal-

vány rózsaszín foltokkal. A  scherrebek technikával készült alkotás kivitelezője Frey Rózsa volt.

Az 1907-es év komoly szakmai elismerést is hozott Kriesch Aladár számára. A  tavaszi 

kiállítást követően a tárlat díjazottjaként elnyerte a vallás- és közoktatásügyi miniszter ipar-

művészeti nagy aranyérmét – „a hazai iparművészet különböző ágainak művészeti és nemzeti 

irányban való fejlesztéséért, jelesül pedig a szövőipar terén kifejtett úttörő munkásságának e 

kiállításon bemutatott eredményeiért.” 56 A  Pécsen rendezett „országos kiállításon nagydíjjal, 

iparművészeti díszoklevéllel jutalmazták a »Gödöllői szövőipari telepet«.” 57 Ez évben nevezték ki 

Körösfői-Kriescht az Iparművészeti Iskola tanműhelyének vezetőjévé is.

1908-ban Körösfői-Kriesch „A Műhely” kiállításán szerepelt szőnyegeivel az Urániában58 

illetve Londonban az Earl’s Court-ben rendezett magyar kiállításon. A The Studio külön írásban 

mutatta be az iparművészeti kollekciót, amiből a gödöllői szőnyegeket és Dékáni Árpád csipkéit 

emelte ki.59 A  folyóirat három szőnyeg reprodukcióját közölte, a tervezők neve nélkül, „Execu-

ted at the Gödöllő school of weaving” felirattal. A szövött „szamaras szőnyeg” (biztosan Nagy 

Sándor terve, a minta mint „keresztszemes hímzésterv” megjelent a Mintalapokban60) mellett 

Körösfői-Kriesch Faültetők című szőnyegét is bemutatta. A  harmadik darab nonfiguratív, cso-

mózott szőnyeg volt.

A Magyar Iparművészetnek ebben az évfolyamában a művész a Zeneakadémia két fal-

festményével szerepelt, az Egyházi körmenet a XVI. századból, illetve a Művészet forrása 

reprodukciójával.61 Az 1909-es évben azonban ismét előtérbe került a gödöllői művésztelep 

tevékenysége. Az évfolyam első lapján Körösfői-Kriesch rajza jelent meg a Művészi program 

bevezetőjeként, ezt követte Petrovics Elek tanulmánya A  gödöllői telep kultúrtörekvéseiről62 

címmel, az évfolyamban szerepelt a Velencei Magyar Ház bemutatása – mindez nyilván a Nem-

zeti Szalonban rendezett őszi kiállítást is előkészítette. 

Körösfői-Kriesch következő faliszőnyegének a folyóirat ekkor még csak a kartonját közölte 

– a Kasszandra (kat. 495.) talán még nem készült 1909 januárjában. A ma az Iparművészeti Múze-

um gyűjteményében található faliszőnyegen Kasszandra darvak mellett áll, kezét emelve, mintha 

a többi, égen repülő madarat szeretné megállítani. Közöttük a pusztulást hozó hajóhad. A karton 

megfogalmazásában itt is a preraffaelita előképet fedezhetjük fel. A szimbólumok értelmezése 

azonban rendkívül sokrétű.63 A darvak az éberség szimbólumai is lehetnek, Kasszandra a meg 

nem értett jóslatai ellenére elkerülhetetlen sötét jövő szimbóluma. Jelképezheti akár magát a mű-

vészt is, akinek őszinte művészetet követelő szavaira nem hallgatnak. Bár a kompozíció a néző 

számára talán kevésbé lenne érthető, a művész támpontot ad: a szőnyeg alján a nőalak neve 

szerepel – különös módon görög betűkkel. A  szürke-fekete-sötétbarna színek szintén a téma 

56 A tavaszi kiállítás kitüntetettjei. MI 1907. 160. 

57 Lásd 49. jegyzet

58 Lengyel Géza: A Műhely. Nyugat 1908. 6. szám 346–349. 

59 T.R.: Studio Talk. (From Our Own Correspondents). The Studio XLIV. 1908. 283–285. 

60 Mintalapok iparosok és ipariskolák számára. Szövő- és nőipar, 1904. Új folyam III. (XI.), 24.

61 MI 1908. 138–139. 

62 MI 1909. 5–27.

63 A lehetőségek között felmerül Kossuth Lajosnak a Kiegyezés ellen írt Kasszandra-levele is, lásd még: Gellér Katalin: Kasszandra és 
Ildikó. In: Gödöllő 2009. 51–52.



101100

Körösfôi-Kriesch Aladár és a Magyar IparmûvészetSomogyi Zsolt

komorságát erősítik – ebből a háttérből emelkedik ki a lángoló vörös hajú, félmeztelen jósnő 

fehér alakja. A szőnyeg („valódi gobelin” – ahogy a katalógus besorolja) aztán valóban szerepelt 

a Nemzeti Szalonban rendezett tárlaton, egy Viharos tenger című, Frey Rózsa által, scherrebek 

technikával készített szőnyeggel, illetve A család és A jó kormányos kartonjával együtt.64 

A következő alkotás a népmesék világába vezet. A Magyar Iparművészetben „Csipkeró-

zsika” címmel 1912-ben közreadott alkotás a „szemelvények az Iparművészeti Iskola munkáiból” 

sorozatban szerepelt – a faliszőnyeg felirata azonban Árgirus királyfi és Tündér Ilona (kat. 707.). 

A  képfelirat szerint gobelin, amely „Készült az Iparművészeti Iskola gödöllői szőnyeg és gobe-

lin-szövőműhelyében.” 65 A szőnyeg jelenleg csak a fényképről ismert, vázlata azonban – amely 

1910 előtt keletkezhetett – ma a Nemzeti Galéria gyűjteményében található. (kat. 500.) A vázlat 

csak nagy vonalakban mutatja a kompozíciót, az elkészült alkotás több részletben eltér attól, 

de az akvarell alapján képet kapunk a faliszőnyeg színvilágáról is. Az alkotás azt a pillanatot 

ragadja meg, amikor a boszorkány a királyfival szendergő tündér aranyhajából levág egy tincset 

– elindítva ezzel a tragédiát. Az alvó pár fölé csúf öregasszony hajlik, fejük felett az aranyalmafa. 

A  keretben Tündér Ilona kísérői, hattyúk alakjában. A  vázlaton a madarak sokkal kecseseb-

bek, alakjuk szinte összeér, az elkészült művön naturalisztikusabbak, a közéjük került növényi 

ornamentika (talán rózsák – ez adhatta a Magyar Iparművészet tévedésének okát) szigorúan el-

választja őket egymástól. A vázlat alapján a szőnyeg színezésére szintén a naturalisztikus jelzőt 

használhatjuk. A hattyúk kék ég előtt szállnak, a táj és a növények a zöld különböző árnyala-

taiban pompáznak. A szereplők ruházata azonban visszafogott, a tündér ruháján az ég kékje 

köszön vissza, Árgirus ruhája barna, köpenye sötétzöld, a boszorkány drappos felsőt, sötét 

szoknyát visel, a kép legintenzívebb foltja a fejdísze vöröse. A témát nem csak szőnyeg formájá-

ban dolgozta fel a művész, 1909-ben festmény is készült az alvó mesealakokról.(kat. 499.)

1913 után keletkezhetett Körösfői-Kriesch egyik legbájosabb gobelinje. A  Bábszínház 

(kat. 724.) különös kompozíció. A felső harmadban a címadó „Vitéz László” feliratú bábszínház 

látszik, apró nyílásában a hős és a már eltángált ördög. A  szőnyeg alsó kétharmadát a né-

zőközönség tölti ki. Balra parasztasszony, jobbra úrinő – mellettük-közöttük gyerekek, kisfiúk, 

kislányok, csecsemő. Csak hátakat látunk, mégis minden alakból a várakozás feszültsége árad. 

A művészet összeköti az embereket, eltörli a társadalmi válaszfalakat – ezt sugallja az alkotás, 

amelynek kivitelezője Frey Rózsa volt.

A szakirodalom 1906 körülre teszi a 2012-ben a Nemzeti Galériából az Iparművészeti Mú-

zeumba került „Ülő nő rózsákkal” (Zách Klára) (kat. 426.) című faliszőnyeg keletkezési idejét. 

A népmesei, magyar mondavilágból merített, illetve keresztény témákat feldolgozó alkotások mellett 

a magyar történelem is kimeríthetetlen témát szolgáltatott Körösfői-Kriesch Aladár számára. Zách 

Klára történetét két festményen is megörökítette, igaz, a szőnyeg keletkezése után fél évtizeddel. 

A  szőnyegen csónakban ülő meztelen leány látható, ölében a csónakból is kiforduló rózsaindák.  

(E motívum és Arany János sorai nyomán határozható meg a nőalak Zách Kláraként: „Király asz-

szony néném / Az egekre kérném: / Azt rózsát, piros rózsát / Haj, be szeretném én!”) A magába 

forduló, becsületében meggyalázott, lehajtott fejű nőalak valahol Kasszandra „testvére”, kétségbe-

esése szívbe markoló. A  történelmi témát erősíti a háttérben hegyen álló vár, Visegrád látképe is. 

64 Somogyi Zsolt: A magyar szecesszió bútorművészete. Iparművészeti Múzeum–Corvina Kiadó, Bp., 2009. 33. 

65 MI 1912. 232. Eredetijét az Iparművészeti Múzeum Adattára őrzi, jelzete FLT–5439. A fénykép felirata szerint az alkotást Belmonte 
Leo készítette el.

A szőnyeget csak 1919-ben közölte a Magyar Iparművészet – talán Körösfői-Kriesch  

Tennivalók az iparművészet terén című írása okán. A  szövött szőnyeget a kép feliratának ta-

núsága szerint Frey Rózsi készítette el, ez azonban a folyóirat tévedése – az Iparművészeti 

Múzeumban őrzött darab kivitelezője a szőnyegen található jelzet szerint Guilleaume Margit volt, 

ahogy az a közölt fényképen is látható. Egyben ez volt az utolsó alkotás, amely a lapban Körösfői- 

Kriesch Aladár életében megjelent.66

A háború borzalmai azonban még egy művet biztosan ihlettek. A Sasok a hős sírja felett 

című alkotást (kat. 828.) 1918-ban mutatta be Körösfői-Kriesch a Céhbeliek II. kiállításán a Nem-

zeti Szalonban. A katalógus előszavát is ő írta, amelyben így fogalmaz: „összeálltunk néhányan, 

többen és megterveztük a »Hősök emlékét. «” A komor színekkel – szürke és barna árnyalatok-

kal, sötétkékkel – megrajzolt alkotáson kalotaszegi temetőben vagyunk. A  középpontban egy 

kopjafa, felette (a képmező felét kitöltve) két sas, a háttérben a kalotaszegi templom. A kopjafa 

egyértelműen a háborúban elesett hősöknek állít emléket, akik a magyar földért – ennek lehet 

szimbóluma a kalotaszegi templom – adták életüket. A madarak körözése a tisztelet jele. A na-

turalisztikusan megrajzolt-megszőtt elemek továbbra is a preraffaelita hatást mutatják – amely 

mindvégig sajátja volt Körösfői-Kriesch Aladár művészetének. Az alkotást Frey Rózsa kivitelezte, 

a kész művet az Iparművészeti Múzeum vásárolta meg.67 A  katalógusból arról is értesülünk, 

hogy Körösfői-Kriesch egy Guilleaume Margit által kivitelezett „svéd szövést” is kiállított.

Körösfői-Kriesch szőnyegtervei között azonban nem csak figurálisakat találunk. Csomózott 

szőnyegei között számos, geometrikus díszekből kialakított darab akad, amelyeket padlóra szánt. 

Ilyen alkotással jelentkezett először 1899-ben az Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán is. 

„Inkább keleti mintákhoz alkalmazkodik a pozsonyi állami szövőiskola által Kriesch Aladár terve 

után készített szép, csomózott szőnyeg. Kriesch kitűnően alkalmazza ornamentikáját a szövőipar 

technikájához. A szegély kitűnő, s ha a középső rész nem volna olyan túltömött, úgy ez a munka 

teljes, osztatlan dicséretet érdemelne” – írja Diner-Dénes József a tárlatról szóló kritikájában.68

Az utókor szerencséjére a szőnyeg fényképét is közölte a folyóirat.69 A keretet két végén 

kisebb-nagyobb tavirózsák sora, oldalt tollszerű elemek, stilizált kerek virágok és négyágú csil-

lag alkotta. A  középmező két végén félköríves elemben három-három stilizált szegfű kapott 

helyet, a középső, nagyjából kerek részt geometrikus formák és szabálytalan foltok töltik ki. 

A szőnyeg alapja mind keresztben, mind hosszában „cirmos”, a sarkokban egyszínű alappal. 

Az alkotást a Mintalapok sorozatában is kiadták mint követendő példát, de később is 

szerepelt kiállításokon.70 Az 1903-as karácsonyi kiállításon a Toroczkai Wigand Ede és Nagy 

Sándor által tervezett ebédlőben kapott helyet,71 majd a Műbarátok Körében rendezett kiállítá-

son is feltűnt, Undi Mariska gyermekszobájában.72

66 MI 1919. 91. 

67 Erről és az Iparművészeti Múzeum korai gödöllői gyarapodásairól lásd: Horváth Hilda: A karácsonyi kiállításoktól a Kohner-kollek-
cióig. A gödöllőiek műveinek bekerülése az Iparművészeti Múzeumba. In: Gödöllő 2003. 123–1128. Felhasznált adat: 126. A tárgy 
leltári száma: 15496.

68 Diner-Dénes József: A karácsonyi kiállítás. MI 1900. 1–21. idézet: 17. 

69 MI 1900. 34. 

70 Új Folyam I. (IX.), 17. lap, 1903.

71 Az ebédlőről készült fénykép közölve: MI 1904. 12. 

72 A fotó megjelent: MI 1905. 205. 
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Az 1900-as párizsi világkiállításon Kriesch szintén szőnyeget állított ki. Egyik darabja a 

budapesti polgármester számára tervezett szobában szerepelt.73 A fényképfelvétel alapján csak 

annyi állapítható meg a nagyméretű szőnyegről, hogy széles szegélyében növényi ornamentika, 

hajladozó levelek láthatóak, míg a téglalap alakú középmezőt szimmetrikus, de szabálytalan 

hullámvonalak osztják részekre széltében-hosszában. Kriesch Párizsban bemutatott műveit a 

pozsonyi szövőiskola készítette – a művész munkáját bronzéremmel jutalmazták.74

Az 1905-ös kiállításon egy másik szőnyege is azonosítható. A  könyvszekrényről készült 

fénykép75 előterében egy csomózott szőnyeg részlete látható. A  részleten a minta hullámcsí-

kokból és sokleveles stilizált, (leginkább bogáncsra emlékeztető) növényekből szerkesztett 

sávokból áll – a Mintalapokban viszont az egész szőnyeg terve megjelent, negyedén a színezés 

is látszik.76 A  szőnyeg hosszában kétszer két sávban az említett növényi ornamentika kapott 

helyet, közöttük és a széleken egyszerű hullámvonalak. A szőnyeg két végén a bogáncsszerű 

elem felnagyított részlete látható. Keresztben a szőnyeg öt sávra tagolt. A szélén keskeny na-

rancssárga, majd a növényi ornamentikát magába foglaló mélyzöld sáv, a középmező bordó. 

A hosszában elhelyezett növényi sávok világosbarna alapon krémszínnel kidolgozottak, a hul-

lámvonalak sárgásak. Különös, hogy a darabon a népi hatás nem érezhető – egy önálló alkotó 

mozgalmas, merész színezésű alkotása.

Ezen a kiállításon feltűnik egy másik jellegzetes darab is, amely a mappatartót, zsámolyt 

és széket bemutató fotón látható.77 A  szőnyeg biztos azonosítását azonban csak egy 1909-

ben megjelent fénykép teszi lehetővé: a gödöllői művésztelep tevékenységét bemutató cikkek 

közötti illusztrációk egyikén ez a szőnyeg szerepel.78 A geometrikus szerkesztésű, inkább keleti, 

mint magyar hagyományokra épülő darab tükre rombusz alakú, belsejében csíkokba szerkesz-

tett szabálytalan foltok. A  rombusz csúcsain nagyobb, oldalain kisebb formák – talán stilizált 

virágbimbók –, amelyek a szőnyeg két végén további két „bimbóval” egészülnek ki. Az alap 

itt sem egységes színű, a fekete-fehér felvételen is jól látható, hogy a két végén és rombusz 

melletti sávban világosabb, a szőnyeg szélein és végein sötétebb – de ezek a foltok is szabály-

talanok, szertelenül megrajzoltak.

Mint említettük, 1908-ban a gödöllői szövőműhely Londonban is bemutatkozott. A The Stu-

dio egy csomózott szőnyeg fényképét is közölte a kiállítás kapcsán.79 A  tervező személyét nem 

jelezte, de az alkotás erősen emlékeztet Körösfői-Kriesch ismert darabjaira, így feltételezhetjük 

szerzőségét. A  szimmetrikusan komponált minta szertelen és bonyolult, téglalapokból, csigavo-

nalakból, ívekből és leírhatatlan formákból alkot harmonikus egységet. A fekete-fehér felvételen is 

látszik, hogy a szőnyeg számos színben pompázott és kiváló minőségben készítették el. 

1909-ben további két, Körösfői-Kriesch által tervezett textíliával találkozhatunk. Ezek egyi-

ke egy torontáli szövéssel készült pamlagtakaró (kat. 574.).80 A  négyzetes kompozíció néhány 

73 Lásd 49. jegyzet

74 Hivatalos tudósítások. A magyar iparművészet osztály… MI 1900. 356.

75 A Ház, 1909. 190. 

76 Mintalapok iparosok és ipariskolák számára. Új Folyam II. (X.), 13. lap, 1904. 

77 Közölve: MI 1905. 202. Eredetije az Iparművészeti Múzeum Adattárában, FLT–3613, illetve további felvétel az íróasztallal és karosz-
székkel: FLT–26136.

78 Közölve: MI 1909. 20.

79 T.R.: Studio Talk. (From Our Own Correspondents). The Studio XLIV. 1908. 285. 

80 Közölve: MI 1909. 19. 

ismétlődő elemből szerkesztett, mégis rendkívül mozgalmas. Középen és jobbra-balra egy-egy 

sávban geometrikus elemekből, szemben álló háromszögekből, téglalapból, X-ekből, vonalakból 

kialakított motívum, ezek között kengyelhez hasonló formából kiinduló villámvonalak sora kapott 

helyet. Ez a motívum ismétlődik megfelezve a szőnyeg két szélén is. Az árnyalatok sokfélesége 

még a fekete-fehér felvételen is jól látható. A  másik darab kisebb lakásdísz, egy szumák szö-

vésű párna.81 Rendkívül stilizáltan, de mintha ezen az alkotáson is egy tájképet látnánk: hátul 

három hegycsúcs, elől két völgy, mindkettőben egy-egy fenyőfa – mindez néhány vonallal, folt-

tal megrajzolva. A rendkívül gondos tervezést azonban az is mutatja, hogy a párnán a fénykép 

világos-sötét árnyalataiból legalább hétféle színre következtethetünk. Ez a munka példa arra, 

hogy Körösfői-Kriesch a textíliák esetén sem csak „monumentális” alkotásokban gondolkodott. 

A szövőműhelyben készült darabok a tavaszi lakberendezési kiállításon is szerepeltek, a korabeli 

kritika azonban csak annyiról tájékoztat, hogy „Gödöllő újra elküldte a kiállításra a szőnyegeit, 

amelyek közül néhánynak a vázlatát Vas Béla adta meg, s amelyek kitűnőek.” 82 

Különös, hogy a Magyar Iparművészet 1909 januárjában szinte gödöllői „különszámot” 

jelentetett meg – ezzel szemben a gödöllőiek az év őszén a Nemzeti Szalonban nyílt kiállításáról 

kritikát, ismertetést nem adtak közre.83 Így a kiállítás további darabjairól annyit tudunk, hogy  

„A termekben levő szőnyegek és vánkosok a gödöllői szőnyegszövő műhelyből valók, Körösfői- 

Kriesch Aladár, Nagy Sándorék, Undi S. Carla, Undi S. Mariska, Sidló Ferenc és Juhász Árpád 

tervei után készültek.” 84

A Gödöllői Városi Múzeum egy további Körösfői-Krieschnek tulajdonított szőnyeget őriz.

(kat. 608.) A nem megszokott arányú, kissé széles alkotás geometrikus díszítése sem megszo-

kott. A  vörös alapú téglalap belső mezeje merőleges a hosszabb tengelyre, szimmetrikusan 

elhelyezett stilizált virágokból, zegzugmintákból kialakított. A  mezőhöz hosszú „rúdszerű” ele-

mek kapcsolódnak végükön háromszögekből, zászlócskákból, cikkcakk mintákból álló világos 

elemekkel. A  középmező oldalihoz levelekből kialakított koronaforma és két-két nagy, erősen 

stilizált tulipán kapcsolódik. Az alkotás 1909 körül készülhetett.

A kiállításokon készült fényképeken számos további csomózott szőnyeg látható, ezek 

azonosítása azonban szinte lehetetlen. Azt azonban érdekes látni, hogy Körösfői-Kriesch cso-

mózott szőnyegein inkább a keleti alapmotívumok modern, egyedi értelmezése látható, és hogy 

ezeken a darabokon alig tűnnek fel a népművészetből vett elemek. 

Körösfői-Kriesch Aladár iparművészeti tevékenységének legkevésbé kutatott területe az agyag-

művesség, kerámiatervezés. A  gödöllői szobrász- és kerámiaműhely létezéséről van adatunk, 

Kriesch mellett Moiret Ödön és Sidló Ferenc vett rész az irányításában. Gellér Katalin Körösfői- 

Kriesch tányérterveiről is említést tesz,85 ezek vizsgálata azonban későbbi kutatás tárgya.

Egy, a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményében található tányér (kat. 316.) azonban azt 

mutatja, hogy Körösfői-Kriesch művészete nem csak a helyi műhelyen keresztül kötődött a 

81 Közölve: MI 1909. 24. Eredetije az Iparművészeti Múzeum Adattárában, jelzete: FLT–7081.

82 Margitay Ernő: Tavaszi kiállítás. MI 1909. 115. 

83 Egy rövid hír jelent meg csupán a folyóiratban. „A gödöllői művésztelep gyűjteményes kiállítása szeptember hó 24-én nyílik meg a Nem-
zeti Szalonban. A kiállításon festményeken és rajzokon kívül bútorok és Körösfői-Kriesch Aladár vezetése alatt álló szövőműhelyben 
készült szőnyegeket és gobelineket mutatják be. Olvasóink figyelmébe ajánljuk ezt az igen érdekesnek ígérkező kiállítást.” MI 1909. 293. 

84 Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándorék és a gödöllőiek kiállítása. Katalógus. Nemzeti Szalon, 1909. 34. 

85 Gellér Katalin: Újítás és tradícióváltás. In: Gödöllő 2003. 17. 
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kerámiaművességhez. A Fischer Emil86 gyárában készült, kisméretű, 13,5 centiméter átmérőjű 

kerek tárgy díszítése Kriesch 1902-ben bemutatott Itatás (kat. 313.) című gobelinje után ké-

szült. A tányér azonban – elsősorban a formák eltérése miatt – több részletben is különbözik 

a faliszőnyegtől. Az eredeti téglalap formátum alul-felül kiegészül, így a tányéron láthatjuk a 

fák, a gémeskút és a hegy tetejét is, az előtér nagy gyepfolttal egészül ki. Az egyetlen komoly 

eltérés (amit nem a forma magyaráz), hogy a szőnyegen látható két lóból az egyik, amelyi-

ket nem a parasztlány fogja, eltűnik a tányérról. A „motívumvándorlás” azonban segít abban, 

hogy az eredeti szőnyeg színvilágáról is képet kapjunk. Az életkép naturalisztikus színezésű, 

az előtér fűfoltja harsány világoszöld, a bokrok sötét árnyalatúak, a marhák szürkék, a gulyás 

barna ködmönt, világos nadrágot és süveget visel. A parasztlány színei visszafogottabbak, ró-

zsaszín-fehér alakja pej ló mellett áll. Természetesen – az eltérő technikákból adódóan – az 

eredeti szőnyegen több finomabb árnyalatot feltételezhetünk. Valószínű, hogy Fischer Emil 

nem a művész tudta nélkül használta fel a kompozíciót, elképzelhető, hogy a tányérra alkalma-

zott rajzot Kriesch készítette el.

Az iparművészet és a képzőművészet határterületén mozog a mozaik- és üvegablak-művészet. 

Megfogalmazásában képi, anyaghasználatában ipari. Körösfői-Kriesch Aladár ezen a területen 

is maradandót alkotott. 1908-ban nem csupán a Zeneakadémia freskói készültek el. Ebben az 

évben fejezték be a Fiumei úti Sírkert árkádsorát, amelyet Hegedűs Ármin és Gerle Lajos terve-

zett. Az építményt díszítő négy kupolás sírbolt egyikét a Körösfői-Kriesch Aladár által tervezett 

Krisztus feltámadása mozaik díszíti. 1909-ben ehhez rajzolt néhány vázlatát és az elkészült al-

kotást is közölte a Magyar Iparművészet.87 

A Krisztus feltámadása rendkívül összetett alkotás, tekinthetjük Körösfői-Kriesch művé-

szetének összefoglalásaként is. (kat. 430., 498.) Középen a feltámadt Krisztus kapott helyet, 

mindkét karját áldón magasba emelve, villámokból szerkesztett mandorlában. Körülötte a vize-

ket és földet jelképező hullámvonalú keret. Az igazán különleges motívumok azonban a Krisztus 

körül megidézett figurák-épületek. A  központi alak alatt oltár, két oldalán egy-egy ülő angyal, 

az oltárról az áldozat füstje magasra száll. Mellettük balra három férfi, jobbra három nőalak, 

akik félszegen vagy örömmel telve tekintenek megváltójukra. A csoportok mögött azonban egy-

egy antik katona, térdeplőn, megsemmisítve – „erőszak” felirattal. Az igazán sajátos, egyedi és 

Körösfői-Kriesch hitvallását megerősítő és itt is megfogalmazó elem a záró motívum: Krisztus 

feje felett kéttornyú kalotaszegi templom kapott helyett, középen nagy kapuval, sok ablakkal. 

A  templom oldalán két hatalmas fa, amelyek talán távol tartják a bűnös külvilágot. Körösfői- 

Kriesch még a megváltó Krisztus ábrázolásánál is fontosnak tartotta a számára tiszta forrást, a 

tiszta hitet jelentő, saját művészetének kiindulópontjaként számon tartott Kalotaszeg megjelení-

tését. A kompozíciót stilizált népművészeti ornamentika veszi körül, a kupola négy sarkába négy 

kitárt szárnyú angyal figurája került. A gazdag színezésű alkotás nagyszerűségét a kompozíció 

arany alapja tovább fokozza. Ahhoz, hogy a mozaik ezt a hatást érje el, nélkülözhetetlen volt a 

kivitelező Róth Miksa lenyűgöző technikai-szakmai tudása is. Kriesch tökéletességre való tö-

rekvését igazolja az az 1906-ben készült félgömb formájú vázlat is, amit a mozaikhoz készített 

– ezen az alakok változását figyelhette meg a hajló felületen.

86 A tányér hátoldalán fekete máz alatti koronás FE monogram „Made in Hungary” felirattal és benyomott Fischer Emil jelzés.

87 MI 1909. 9–11. A teljes alkotásról készült archív felvétel eredetije az Iparművészeti Múzeum Adattárában, jelzete: FLT–1937

A Fiumei úti Sírkertben található kupolához hasonló léptékű alkotás a mexikóvárosi  

Palacio de Bellas Artes nézőterének színpadnyílását övező üvegmozaik-kompozíció. A velencei 

Magyar Ház munkálatai után Maróti Géza – akit a milánói világkiállítás magyar pavilonjának sikere 

után hívták meg a mexikóvárosi Nemzeti Színház belső tereinek kialakítására – Körösfői-Kriesch 

Aladárt kérte fel, hogy a színpadnyílást körülvevő 55 négyzetméteres felületre mozaikot tervezzen. 

Az elkészült alkotáson is szerepel Körösfői-Kriesch Aladár neve. Ennek ellenére a mű – feltehető-

en – csak részben, alapgondolatában azonban mindenképp a művész alkotása. Marótinak nem 

igazán tetszett az első vázlat, azt saját maga dolgozta át.88 Körösfői-Kriesch 1908-ban készült 

vázlata89 azonban sok részletében egyezik az elkészült alkotással. A központi három múzsa, a 

kürtöt fújó nőalakok, a füstölőt tartó papok, a szarvasok mind Körösfői-Kriesch tervéből kerültek 

át a (színház)művészet történetének pillanatait felidéző alkotásra.

1909-ben fejezték be a velencei Magyar Házat, a Giardini Pubbliciben épült állandó ki-

állítási csarnokot. A szintén Maróti Géza tervezte épület díszítésében, sőt a díszítő-koncepció 

kialakításában a gödöllői művésztelep két vezető alakja is részt vett90 – a homlokzati üvegablak 

(Attila lakomája) Nagy Sándor tervei alapján készült, a bejárat két oldalán ma is (ma újra) látható 

két üvegmozaik terveit Körösfői-Kriesch Aladár rajzolta meg. (kat. 468–474.) Ezeknél a művész 

a magyar-hun rokonság legendáriumához és hunok Velence alapításában játszott történetéhez 

nyúlt vissza. Az egyik mozaik Aquileia ostroma: az alkotás azt a pillanatot ragadja meg, amikor 

az ostromlott városból menekülnek a gólyák – a helyi rómaiak ezt látva maguk is otthagyták 

városukat, és a lagúnákban alapították meg Velencét. A kép jobb oldalán Attila áll, kezében íjjal 

(ruhája azonban papi ornátust idéz), mögötte egyszerű (leginkább magyar parasztemberre em-

lékeztető) közember. A másik oldalon a város falai az alakok térdéig érnek, az ég hullámokból 

kialakított háttere előtt a vándormadarak szállnak. 

A mozaik párdarabja Isten kardja – a legenda szerint egy földben talált kardot csak At-

tila volt képes onnan kihúzni, ez jelezte „isteni” küldetését. Az alkotáson ágyékkötős ifjú emeli 

magasba a „lángoló” kardot, mögötte a kardot ekéjével megtaláló földműves. Az alap itt is 

ugyanolyan hullámokból szerkesztett, mint az Aquileia ostrománál, de azt négy cédrus hosszú 

alakja töri meg.

A velencei Magyar Ház oldalfalaira további négy mozaik készült: Kupa vezér és Szent 

Imre, valamint Kolozsvári György és Balassi („Balassa”) Bálint alakja. A pogány vezér és a szent 

királyfi alakja a magyar hagyomány két forrását, a szobrász és a költő figurája a magyar művé-

szetet volt hivatva szimbolizálni. (kat. 470–474.)

Az Aquileia ostroma kartonját már 1909 januárjában közölte a Magyar Iparművészet, majd 

közreadta az elkészült alkotásokról készült fényképeket is. A mozaikok kivitelezője itt is Róth 

Miksa volt.

Ugyanebben az évben Körösfői-Kriesch további mozaik-tervéről is értesülünk. Füredi 

Richárd és Lechner Jenő társaságában több művel is részt vett a II. Rákóczi Ferenc síremlékére 

kiírt pályázaton.91 A  trió II. díjat nyert, illetve megvásárolt pályamunkáján nyilván a mozaikokat 

88 Szente Varga Mónika: Maróti Géza és más magyar művészek a mexikói Nemzeti Színház építésében. In: „Mi vagyunk Atlantisz”: 
Vederemo! Maróti Géza 1875–1944. Szerkesztette: Ács Piroska. Iparművészeti Múzeum, é. n. 109. 

89 Közölve: La Constuccion de Palacio de Bellas Artes. Szerkesztette: Juan Urquiaga-Víctor Jiménez. Instituto Nacional de Bellas 
Artes, México, 1984. 152. 

90 Az épületről részletesen lásd.: Sümegi György: Magyarország állandó műcsarnoka Velencében és a gödöllői művészek. In: Gödöllő 
2003. 77–86. 

91 MI 1909. 331. 
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tervezte Körösfői-Kriesch. A  II. díjat kapott alkotás két magas oszlop között karcsú, piramis-

szerű építményből és szobordíszekből állt – a hátteret töltötte ki a mozaik. A felső sorban havas 

tájban lovasok – a szabadságharc katonái – kaptak helyet, az alatta levő mezőben (a „piramis” 

két oldalán) fodrozódó felhők között talán tájkép, talán harci jelenet – a rossz minőségű felvéte-

len nehezen kivehető a kompozíció. A másik versenyművön a homlokzaton a fejedelmet lovon, 

hívei gyűrűjében ábrázoló domborművet sátorszerű építmény alá helyezte. A  figurákon kívül a 

műre geometrikus növényi elemek, a két felső sarokba pedig kürtöt fújó nőalakok kerültek vol-

na. Ez utóbbiak rokonok Körösfői-Kriesch Mexikóvárosba tervezett kürtös nőalakjaival.

A zebegényi templom után Körösfői-Kriesch ismét együtt dolgozott a Fiatalok csoportjá-

val. Az 1911-es torinói világkiállítás pavilonját (amely a három ősi halmot szimbolizálta) Pogány 

Móric és Tőry Emil tervezte, Györgyi Dénes betegsége miatt csak a pályázat munkálataiban 

vett részt. A központi kupolaterem mozaikját, amely „az emberi művészetet szimbolizáló nagy 

mozaikkép” volt, Körösfői-Kriesch Aladár tervezte, a kivitelezők Majoros és Bátky voltak.92 Az 

alkotásról nem közölt fényképet a Magyar Iparművészet, a rövidke leírásból talán a mexikóvá-

rosihoz hasonló kompozíciót képzelhetünk el. A  pavilonról készült felvételek között azonban 

találunk olyat, amin ismerős alkotás tűnik fel. A nagy kupolacsarnok egyik részletét bemutató 

fotón mintha a velencei Magyar Ház Isten kardja-mozaikjának változatát láthatnánk.93

Hasonló témát dolgoz fel a marosvásárhelyi Kultúrpalota homlokzati mozaikja, A magyar 

kultúra apoteózisa című alkotás is. Középen, a trónon Hungária allegorikus alakja, fején a Szent 

Korona, kezében kard. Két oldalán pajzsot tartó angyal, Marosvásárhely és Hunyadi Mátyás 

címereivel. „A háttérben az újonnan felépített Városháza és egy pontosan meg nem határozott 

épület tömbje tűnik fel. A szimmetrikus elrendezésű kompozíció két oldaláról az Erdélyi Fejede-

lemség virágkorát megidéző történelmi személyiségek, Bethlen Gábor és – talán – Brandenburgi 

Katalin, mögöttük négy-négy korabeli, illetve díszes népművészeti öltözéket viselő személy kö-

zeledik a magasabb szférát képviselő nőalak(ok) felé.”94 Az alkotást Róth Miksa készítette el.

A háborús évek alatt a Magyar Iparművészet elsősorban Körösfői-Kriesch képzőművésze-

ti tevékenységéről számolt be, így 1916-ban a temesvári papnevelde freskóiról.

Az üvegablak-tervezés kevésbé jelentős Körösfői-Kriesch művészetében. A Magyar Iparművé-

szet csak egy ilyen kompozíció kapcsán említi a nevét – azt sem önállóan. A folyóirat 1907-ben 

közölte a Nemzeti Szalon homlokzati üvegablakát, mint a művész Nagy Sándorral közös al-

kotását.95 (kat. 437.) A kultúra nemesítői hat részes alkotás, az épület íves bejárata fölé került. 

Mindegyik mezőben nőalak, egy-egy hatalmas virágszállal. Feliratai: „Művészet virága / Ismerjük, 

szeressük / Gonddal megápoljuk / Erejét növeljük / Nemessé neveljük / Lelkünkbe fogadjuk”. 

A részletgazdag alkotáson nem csupán a nőalakok és virágok különbözőek, a dekorációs mezők 

motívumai is egyediek. A két szélső, leghosszabb mezőben, alul azonban két különös elemet fe-

dezhetünk fel. A bal oldalon fekvő lány félalakja kapott helyet, akit – miután felette nyílik a kultúra 

egyik virága – nehéz máshogy értelmezni, mint halottat. Talán a múlt alakjait szimbolizálja, akik a 

92 A turini kiállítás magyar háza. MI 1911. Idézet: 254., adat: 255. 

93 MI 1911. 278. 

94 Oniga Erika: A kultúrpalota főhomlokzati mozaikja.  
http://www.vasarhely.ro/kulturter/kulturpalota-fohomlokzati-mozaikja#.Vf_H9svovIU (letöltés: 2016. május 16.).

95 MI 1907. 155. A fénykép eredetije – két felvételen – az Iparművészeti Múzeum Adattárában van, FLT–1942, 1943.

kultúráért adták életüket. A jobb oldalon különös figurát láthatunk, kis rókaszerű fantázia-alakot. 

Az alkotás kivitelezője Róth Miksa volt.

Körösfői-Kriesch Aladár másik üvegablaka egy évtizeddel később készült. A  jó pásztor 

gödöllőiek által sokszor feldolgozott alakja a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia kis oratóri-

umába készült. (kat. 824.) A klasszikus Krisztus-ábrázolás fehér ruhában, pásztorbottal, sziklák 

között bárányokkal jeleníti meg a megváltót. Igazán egyedivé teszi azonban a Jézus alakja körül 

függőlegesen és válla magasságában vízszintesen elhelyezett növényi motívumokból kialakított 

kereszt, fehér és vörösbarna felhők háttere előtt.

Körösfői-Kriesch Aladár következetesen ragaszkodott művészi elveihez, akár festett, akár bú-

tor-, szőnyeg-, üvegablak- vagy mozaiktervet készített. Legfőbb mozgatója a szaktudás, a 

szakértelem volt, amit minden művészet alapjának tartott – és ezt a művészet nevelő erejével 

összhangban alkalmazta minden alkotásán.
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Farkas Zsuzsa:  

A halál ábrázolása  
Körösfői-Kriesch Aladár művészetében 

A halál ábrázolásának 19. század végére kialakult összképe egészen rendkívülinek tűnik. Fel-

idézhetjük ízelítőül a számtalan példa közül Gustave Moreau: Halál lovasát 1890-ből1, illetve 

Gustav Klimt: Halál és élet című művét 1915-ből.2 A magyar század eleji képzőművészetből most 

nem vehetünk mintákat, mert nagy számuk miatt változatos kérdésekhez, különféle mezők-

höz vezetnének bennünket.3 Jelen tanulmány keretei között csupán a Körösfői-Kriesch Aladár 

képein keresztül megjelenő gondolatok alapján utalhatunk a szimbolizmus által konstruált prob-

lémákra.4 Alapvetésként leszögezhető, hogy a vizualitás tudománya szerint a tárgyak különböző 

dolgokat jelentenek különböző környezetben;5 a mélyen lévő, elnyomott jelentésrétegeket kell 

feltárni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a gödöllői művészekhez. 

A halál és a gyász sokféle formában van jelen Körösfői-Kriesch Aladár képein. Anyánk 

című portréján a gyász a ruházaton ismerhető fel, a gyászruházat hordását a halál által elraga-

dott, szeretett személyekre való emlékezés eredményezte a polgári társadalomban. (kat. 241.) 

A  művész Ősz című, 1894-es akvarelljével kezdem a halál témájának bemutatását. (kat. 129.) 

A  temető kapuja szimbolikus hely: átmenet az élet és a halál között. Egy különös halál-alak 

fogadja a beérkezőt, akinek kulcsszerepe van a jelenetben. Mindenki tudatában van jelenlé-

tének, de mintha senki sem látná. A  Halál csontváz alakban föveget, kabátot és cipőt visel, 

övében egy kereszt és egy homokóra lóg. A kabátból kilátszó keze viszont valódi hús-vér test-

rész, amely képes megtartani a kaszát, illetve kitárni a temetőkapu egyik szárnyát. A Halál várja 

a beérkezőt, de nincs kapcsolata a gyermek koporsóját hordozó és sirató emberekkel. A  ka-

sza a földön előrenyúlik, elvégezte küldetését. A  mű azonos méretű rajzvázlata megőrizte a 

kísérletezés nyomait. (kat. 130.) Thorma János: Szenvedők című műve azt a Julian Akadémián 

tanult finom naturalista felfogást tükrözi, amely számos magyar kép sajátja.6 Thorma 1892-ben 

mutatta be nagyméretű alkotását a Műcsarnok téli tárlatán, de tetszést nem aratott, 1894-ben 

Párizsban viszont kitüntetést nyert vele. A narratív jelleg dominál a képen, a szenvedély, a gyász, 

a szegénység együtt van jelen. A feketébe öltözött, gazdag polgári párt egyszerű, szegény pa-

rasztemberekkel együtt ábrázolja a festő. Kapcsolatukat a halál pecsételi meg. A Thorma- és a 

Kriesch-kép közötti különbség alapvető dologra világít rá. Kriesch Aladár Ruskinról tartott négy 

előadásának utolsó fejezetében azt mondta a preraffaelita művészekről, hogy azt realizálták 

1 Tóth Ferenc (szerk.): Mítoszok földje. Gustave Moreau művészete. Bp., 2009. Szépművészeti Múzeum. A magyar kiállításon e mű 
nem szerepelt. La Parque et l' Ange de la mort. 1890, olaj, vászon, Musée Gustave Moreau, Paris. 

2 Gustav Klimt: Tod und Leben, 1915. olaj, vászon 178 x 198 cm, Wien, Leopold Museum

3 Jaschik Álmos: Álom és halál, olaj, vászon, 50 x 40 cm, mgt. Kieselbach Galéria 25. aukció 2004. április 67. sz. tétel 

4 Maurice Denis: A  szimbolizmus kora. In: Gergely Mariann (szerk.): Francia szimbolisták. Gauguin, Pont-Aven, Nabis. Bp., 1998. 
17–22. MNG

5 Mieke Bal: Vizuális esszencializmus és a vizuális kultúra tárgya. Enigma, 2004. 41. sz. 101. 

6 Bay Miklós – Büki Barbara – Kardos Lívia – Rád Szilvia – Szakál Aurél: Thorma (1870–1937), nemzetközi vándorkiállítás. Kecskemét– 
–Budapest, 2012–2013. 23. 

műveikben, amit átéltek és átéreztek. „[…] ezek az átélt, átérzett dolgok egy újabb, kiszélesí-

tett határokkal bíró világból valók voltak.” 7 A művész általánosítva így fogalmazta meg festési 

programját: „Fra Angelico angyalai ép oly reálisak, mint Berghem vagy Cuyp tehenei, mert hi-

szen megismerésünk határait nem vonhatjuk meg ott, ahol érzékszerveink nekünk sorompókat 

emelnek. Sőt inkább azokon túl kezdődik énünk legigazibb, legintimebb világa, s ha képeinket e 

világból vesszük is, feltéve, hogy meg tudunk számukra találni megfelelő külső formát, még min-

dig realisták maradunk. […]” 8 A  festő által szorgalmazott ideák alapján az érzékszerveink által 

emelt falak akadályoznak meg bennünket abban, hogy lássunk. Számos szimbolista program 

hasonlóan definiálta magát. Az időtől való elragadtatás és az időre való reflexió, valamint az idő-

ből következő törékenység, a tartós stabilitás hiánya elfedi a vizuális tárgyak materiális jellegét 

– összegzi ezt a problémát Bal.9

1902-ben Kriesch a rákoskeresztúri temető egyik síremlékének három falmezejét festette 

meg, így freskóban tudta megfogalmazni gondolatait a halálról.10 (kat. 237., 238., 240.) A meg-

rendelő két fallal nem volt megelégedve, ezért leverette azokat.11 Az ügy apropóján Lyka Károly 

a Művészetben méltatta a megmaradt, Az emberiség Krisztus elé viszi szenvedéseit című 

freskót. A két megsemmisült alkotást a vázlatok segítségével mutathatták be a nagyközönség-

nek.12 Az elválás című kartonon a gyászoló nőalak lehajtott fejjel térdel a lépcsőn, meghalt fia 

pedig egy idősebb férfi (talán nem a Halál) vezeti a túlvilágra. (kat. 238.) A  viszontlátás című 

párdarabon a nőalak felmegy a lépcsőn (ez talán a meghalást jelképezi) és kinyújtja kezét a 

lépcső tetején álló fia felé. Kettőjük között áll Jézus, jelenléte nyomán feltételezhetjük, hogy ez a 

mennyországba való bejutás szimbóluma.13 (kat. 240.) Külsejük alapján megkülönböztethetetlen 

a halott és az élő,14 a környezet értelmezését sem segíti a művész tértagolással vagy más esz-

közökkel. A freskó kartonján (és feltehetőleg a kész freskón) a művész nem törekedett a lét és 

nemlét tereinek szétválasztására. E műveken csak a halál érzete van jelen.

Az életmű és témánk szempontjából a legfontosabb az Ego sum via, veritas et vita című 

kép (kat. 259.) A művész elsőszülött kisfia, Ivánka (Nunu) 1897-ben született és 1900 telén torok-

gyíkban halt meg. Kriesch ekkor a Parlament számára megrendelt alkotásokon dolgozott, majd 

csak az év végén kezdte el festeni ezt a művét, melyet 1903 végére fejezett be. Ekkor vitte a 

nyilvánosság elé, és az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1903/1904-es téli tárlatán 

mutatták be.15 A János-evangéliumból kiemelt, címként adott idézet így szól: „Tamás így szólt: 

«Uram, nem tudjuk hova mégy; honnan tudnánk akkor az utat.» Jézus így válaszolt: «Én vagyok 

az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. Ha ismernétek en-

gem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt.»”16 Vagyis Jézus 

7 Ruskin 1905. 149. 

8 uo. 

9 Mieke Bal: Vizuális esszencializmus és a vizuális kultúra tárgya. Enigma, 2004. 41.sz. 102. 

10 Gróf Vigyázó Sándor mauzóleum, Rákoskeresztúr. Golgota – szekkó, Golgota, Elválás, Viszontlátás – vázlatok kartonon. 

11 Gróf Vigyázó Sándorné Hegedűs Lászlót bízta meg az új képek elkészítésével.

12 Lyka Károly: Képrombolás. Művészet 1903. 310–314., kép: 312–313. 

13 A vázlatokat kiállították: Egyházművészeti kiállítás, Budapest, 1908.

14 Általában az élőtől eltérő módon szokás megtestesíteni a halottat.

15 OMKT 1903/4 téli kiállítás. Budapest, Műcsarnok kat. 7. sz. reprodukálva. A  kiállítás 1903. november 15-től 1904. január 15-ig  
volt nyitva.

16 János 14.6. 
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teste és vére által új és élő utat nyitott meg az emberek előtt. A  kép a régi értelemben vett 

szentképek közé tartozik, ebből következik, hogy azt a barokk hagyományt követi, mely szerint 

a szent képek festői közvetlen kapcsolatba kerülnek az isteni lényeggel.17 

Kriesch képének retorikája nem egyszerű. A  festőnek úgy kellett történést konstruálnia, 

hogy a látvány ne váljon olvashatatlanná, s hogy kiegyensúlyozott rendet hozzon létre.18 Egy 

olyan képi tér van előttünk, amelyben a szereplők megmerevedve magukba merülnek. Színpa-

diassággal van dolgunk, de vajon mi volt a festő célja?

Ez a kép az emberi sorsról szóló értekezés. A festménynek van egy konkrét olvasata, 

amely talán ellentétben áll a metaforikus konnotációval, a másodlagos jelentéstartalom-

mal. Az első réteg a denotáció vizsgálata: mit ábrázol a kép?19 Lássuk először a történetet. 

A gyermek felett az elmúlás sötét hatalmai diadalmaskodtak. Egy trónus előtt álló, kék lepel-

be burkolt alak – Lyka Károly szerint a szenvedések anyja – tartja a halott, meztelen Ivánkát.20 

Talán maga a Halál az, akinek trónusa két oldalán fáklyát tartó őrzők állnak, dekoratív ruhájuk 

eltakarja testüket. Mindegyiknek férfias, szomorú arca van. Nem nevezhetjük őket párkák-

nak (sem görögösen moiráknak), hiszen beállításuk, öltözetük, testtartásuk nem követi azok 

hagyományos megjelenítését. Egyedül a számuk utalhat erre, de ez kevésnek bizonyul. Előt-

tük térdelnek a szülők, a művész felesége leborul, fejét mélyen bal tenyerébe hajtja. Másik 

kezével a gyermek után nyúl, megérinti a lábát. Mögöttük fehér ruhás, arany szárnyú angyal 

jelenik meg. Kezével megérinti a gyászoló nő vállát, míg másik kezével a hátuk mögött meg-

jelenő Jézusra mutat. A vigasztalás angyala közvetíteni kíván a való és képzelt világ között. 

Jézus fehér ruhában meglepően természetesen áll a kép jobb oldalán, kezében a feltámadt, 

élő gyermekkel.21 Egész alakját arany fény-kontúr emeli ki. A gödöllői művésztelep tagjai ve-

szik körül: a művész húga, Laura, annak férje, Nagy Sándor, Belmonte Leo, Tom von Dreger 

és háttal egy ismeretlen nő. Többen maguk elé révednek, az osztrák festő, Belmonte Leo 

kinéz a képből. Nagy Sándor és Laura ájtatosan felfelé tekint. A  jelenet mélyén a festő egy-

kori otthona, a diódi kúria kerítése, kapuja és a jegenyék, hátul kalotaszegi népviseletben 

tizenegy paraszt áll. 

A képen balra térdel a művész egyszerű ruhában, fehér ingben, világos nadrágban, 

vörös övet és fekete nyakkendőt visel. Lazán művészi, de mindennapi viseletben van, ami 

bizonyára nem véletlen. Az ő képzeletében teremtődött meg a vízió, amelyhez a halált meg-

személyesítő alakok, a két angyal, Jézus és az ige sugarai tartoznak. Egy angyal tartja a kép 

jobb felső részén a táblát, mely az igét sugározza. Dénes Jenő monográfiájában olvashatjuk, 

hogy a görög „gnóthi szeauton”, vagyis „ismerd meg önmagadat” (latinul: „scito te ipsum”) 

megjelenítésével van dolgunk. Hérakleitosznak vagy Szolónnak tulajdonítják a mondást, 

melyet a delphoi szentély bejáratának felirata őrzött meg.22 Ismert tény, hogy a görögöktől 

származó jóslat Kálvin János: A keresztény vallás rendszere című munkájának első monda-

tában is ott van. Tanítása így kezdődik: „Úgyszólván az egész szent tudomány ebből a két 

17 Mirzoeff, Nicolas: A vakság kánonja. Enigma 2004. 41. 31–48. 

18 uo. 33. 

19 Theo van Leeuwen: Szemiotika és ikonográfia. In: Bodor Péter (vál.): Szavak, képek. Jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. Bp., 
2013. 299. 

20 Lyka Károly: A Műcsarnok téli tárlata. Új Idők 1903. 50. december 6. 532–533. 

21 Dénes 1939. 62. 

22 Köszönöm Békési Sándornak a segítségét. Delphoi jóslatok. ford. Steiger Kornél. h. n. 1992. 71–73.

részből áll: Istennek és magunknak az ismeretéből.”23 A kép újtestamentumi címe a keresz-

tény ihletettséget erősíti meg. 

A legenda szerint a delphoi parancsot a hét bölcs egyike (Szolón) kapta jóslatként, mely-

ről először Platón beszél.24 Az ismerd meg tenmagadat allúzió már Hérakleitosznál is felbukkant. 

Az „Ismerd meg valódi énedet” jóslat-parancs azt jelenti, hogy az egyes ember valódi mivoltát 

(ethoszát) mindenkinek meg kell értenie. A bölcs ember tehát önismeretre törekszik. A gnoszti-

kusok körébe tartozó filozófiának központi gondolata a belső fejlődés, a belső szabadság tana 

volt. A gnózis értelméről a gödöllőiek által ismert és kedvelt Schmitt Jenő Henrik így írt: „Emberi 

mivoltunkra csak akkor ébredünk, amidőn megvalósítjuk a görög napisten és a legnagyobb 

görög bölcs mondatát: „Ember, ismerd meg tenmagadat!” – azaz ismerd a végtelen, isteni 

voltodat!” 25 Schmitt filozófiája szerint Jézus nagysága abban áll, hogy megvalósította a régi 

görögök (Szókratész) jelszavát, amikor azt mondta, hogy én vagyok a végtelen világosság, mert 

tudok róla, egy vagyok az isteni lényeggel, mert tudok róla. Az embernek isteni méltóságra való 

ébredése nem külső ceremónia, hanem az önmegismerés következménye. A teozófiai tudás ott 

lehet a kép mögöttes értelmében, amelyhez tágabb értelemben hozzátartozott a gnoszticizmus 

és az újplatonizmus is. 

Dénes Jenő szerint az ige és a sugarak azt jelképezik, hogy az önmegismeréshez csak 

Krisztuson keresztül vezet az út. A  táblából induló vonalak finom rezgő aranyszálakból állnak 

össze, majd nyílegyenes sugarakká változnak. A szülők és az angyal mögött enyésznek el. Ez a 

sugárnyaláb jelzi, hogy a művész a hitet mint a hiten túlmutató metaforát szerepelteti. A Magyar 

Nemzeti Galéria leíró kartonja, mely a mű azonosítása céljából verbalizálni akarja a látványt, 

így fogalmaz: Jézus mögött „másik angyal lebeg a világosság kútforrásánál.” Hogy a képen 

szereplő parasztoknak miről van tudomása, az megítélhetetlen. A nép csodatételre vágyik, de 

itt csupán egyetlen nő lát valamit, ezért előrehajolva, kezét felemelve figyelmezteti a többieket. 

A parasztok is érzékelhetnek valamit, hiszen többnyire a jelenés felé fordítják tekintetüket. Mind-

ezek miatt azt gondolhatjuk, hogy a kép a szemtanúkról szóló értekezés.

Hans Belting a kép készítésének motivációját általánosítva így fogalmazta meg: „A halott 

mindig távollévő, a halál elviselhetetlen távollét, amit a képpel akarnak kitölteni, hogy elviselhe-

tővé tegyék.” 26 Újabban mutattak rá, hogy a képen felismerhető táji környezet ellenére misztikus 

világ alakult ki a jelenések miatt.27 Kérdés persze, hogy melyik rész van túlsúlyban, hogyan 

találkozik és tud-e egymásról a két világ. Vajon van-e átjárás közöttük, vagy puszta skizofré-

niával van dolgunk? Sokféle válasz ismert, az értelmező szubjektumok különböző érzelmei és 

hite szerint, amelyeket igazolni lehet példákkal a század eleji szimbolizmus gazdag elméleti és 

képi gyakorlatában. A  szimbolikus alakokat mind az a veszedelem fenyegeti, hogy a bennük 

lévő közismert célzás elfelejtődik, hiszen gyorsan megszűnik az a konvenció, mely megterem-

tette őket. A vizuális valóság társadalmi konstrukciójától való eltéréseket lehet hallucinációnak, 

félreismerésnek vagy „látászavarnak” nevezni.28 A  retina és a világ közé beékelődött a jelek 

paravánja, ami a társadalmi térbe beépített látásról szóló diskurzusok sokaságából épül fel.

23 Kálvin János: Instituciója, 1536. Bp., 1936. I. 1.1. (36. oldal.) Fordította Dr. Victor János.

24 Delphoi jóslatok. ford. Steiger Kornél. h. n. 1992.72. 

25 Schmitt Jenő Henrik: Művészet, etikai élet, szerelem. Migray József előszavával és bevezetésével. Bp., 1917. 64. 

26 Hans Belting: Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok. Bp., 2003. 166. Kép és halál fejezet, 165–221. 

27 Őriné 2013. 19.

28 Norman Bryson: A tekintet a kiterjesztett mezőben. Enigma 2004. 41. 49. 
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A művésztárs Nagy Sándor interpretációja szerint Jézus ebben a jelképes, misztikus vi-

lágban átadja a kisfiút szüleinek.29 Körösfőinek természettudományos (=ateista) felfogása volt, 

de új világnézetre volt szüksége, hogy túlélje fia halálát és felesége szenvedését. Ekkor talált rá 

benső világára, amelyet addig nem tartott érdekesnek. Így jutott el a misztikusokhoz (=keresz-

ténységhez). „Ez időben jött reá, hogy sem az egyszerű lefestése a külvilágnak, se a belvilágból 

való én komponálgatás sem lehet végcélja a művészetnek, amelyhez alakította életét, hanem a 

személyesen átélt fizikainak és szelleminek a kifejlése lehet az a cél, amelyre a művészet töre-

kedhetik, mint maga a teremtő élet, amely példájával mind a kettőt egyformán fejleszti.” 30 – vélte 

Nagy Sándor. A művész vallás felé fordulásának fontos inspirátora lehetett Ruskin, az ekkor ké-

szülő előadássorozat és a fordítás is. A Körösfői család leszármazottainak tájékoztatása szerint 

katolikus hitben nevelkedtek, és ünnepnapokon jártak templomba.31 

Párhuzamként idézzük fel a svájci Cuno Amiet (1868–1961) Remény oltárát (1902), mely 

a Jean Clair által szerkesztett Elveszett paradicsom című kiállításnak az élet ciklusai részé-

ben az Anyaság fejezetében vált közismertté.32 A Remény című oltár33 középrészén a művész 

felesége, Anna mögött széles fekete függöny van, mely a gyász, míg a mögötte felbukka-

nó felhők a remény szimbólumai.34 Először a kép középrésze készült el 1901-ben, mikor a 

művész felesége gyermeket várt. Anna, mint Madonna, imádkozásra emeli kezeit, és újszü-

lött fiuk Jézusra hasonlít. Személyes tragédiájuk, hogy a gyermek halva született, ami miatt 

1902-ben a szélső táblákkal egészítette ki a művész az oltárt. A  halotti tánc tradicionális 

szimbólumait hívta segítségül. A  férfihajú csontváz kaszát, a női hajat viselő pedig száz-

szorszépet tart a kezében. Amiet azt sugallja, hogy a halált jelképező csontvázak házaspárt 

alkotnak. Ezt a képet bemutatták 1904-ben a Secession kiállításán Bécsben, funerális ka-

rakterét azzal emelték ki, hogy virágot helyeztek mellé.

Visszatérve Kriesch művéhez, Dénes Jenő festésmódbeli fordulatként írja le azt, a natura-

lista festésből a stilizálás felé haladásként.35 A monográfus leszögezi, hogy a képszerkesztés 

klasszicitása jellemző a műre, vagyis az alakok a klasszikus képszerkesztés szerint zárt cso-

portokban jelennek meg. Úgy véli, hogy a művet gondosan mérlegelt egyensúly jellemzi, amit a 

világos és sötét foltok elrendezésével támaszt alá. 

Ez a kép a reprezentációról szóló értekezés. Az állam már a kiállításon megvásárolta a 

festményt 5000 koronáért,36 de „valamilyen” iparművészeti ízt éreztek benne, az egész dekora-

tív jellege, az aranyszálak és a virágmotívumok miatt. „Úgy látszik, hogy nem is képzőművészeti, 

hanem iparművészeti alkotás” – összegezte Dénes.37 1904-ben a mű az Iparművészeti Múze-

umba került, majd ezzel a gyűjteménnyel együtt az Andrássy úton lévő régi Műcsarnokba, és 

29 Merva 2005. 8. 

30 Merva 2005. 82.

31 Köszönöm Körösfői László és Őriné Nagy Cecília segítségét. A  festő gyermekei is katolikus iskolákba jártak Gödöllőn, először a 
minoritákhoz, később a premontreiekhez. 

32 Jean Clair et al. (szerk.): Lost Paradise: Symbolist Europe. Montreal, 1995. 303–375. The Montreal Museum of Fine Arts.

33 Olaj, karton, 75 x 47 cm, oldalsó részek: 75 x 20 cm., Olten, Switzerland, Kunstmuseum

34 Guy Cogeval: The Cycles of Life. In: Jean Clair et al. (szerk.): Lost Paradise: Symbolist Europe. Montreal, 1995. 303–375. The 
Montreal Museum of Fine Arts. 357. 

35 Dénes 1939. 63. 

36 Ebben az évben az állam 55.000 korona értékben vásárolt a művészektől.

37 Dénes 1939. 63.

csak a művész halála után, 1925-ben jutott a Szépművészeti Múzeumba.38 1957-től a Magyar 

Nemzeti Galéria állományában van, több mint 10 évig látható volt a gödöllői művésztelep kiállí-

tásán, Gödöllőn.39 A Lélek és forma című kiállítás révén Budapesten, Belgrádban, Londonban 

és Santa Barbarán is megfordult. A 2001-es gödöllői művésztelepi évforduló alkalmával több 

ízben is láthatta a képet a közönség. Majd végre, a 20. századi állandó bemutató átrendezése 

és felújítása után a budai vár első emeletén az első terem első képe lett. Ez a magyar festészeti 

kánonban is új, fontos helyet jelölt ki számára, miközben számos más helyen is elismerést ara-

tott a 21. század elején. 

A kép együtt él a keretével, amely minden bizonnyal az erdélyi népművészet közvetlen ha-

tását tükrözi. Ez a keret olyan, mint egy szerény erdélyi kapu tartószerkezete, melyeket a művész 

igen alaposan ismert. A Malonyay Dezsővel való gyűjtés eredményeit összegezte egyik 1911-es 

írásában, mely mellé székely kapuk fényképeit s az Edvi Illés Aladár által akvarellezett kapukat 

is beválogatta.40 Ezek az ajtók valójában díszesen keretezett helyek, a tanulmányban pusztán 

képek; olyanok, mintha egy belső világot takarnának.41 A festmény faragott kerete stilizált formá-

ban idézi a rusztikus paraszti világot, a vágyott idillt, tisztaságot, hitet. Mindeközben a festőben 

élő iparművész a divatos szecessziós formavilág igényeit is kielégítette. A keret felső, záró szer-

kezetén egy kis festmény van, amelyen a művész felesége a nézőnek háttal térdel és imádkozik. 

Egy óriás lebegő arc (feltehetően Isten arca) előtt borult térdre, halott gyermekéért könyörögve. 

A képi jelek elolvasása után a metaforikus konnotáció vizsgálata következhet.42 Az, hogy 

milyen elképzelések és értékek fejeződnek ki mindabban, ami reprezentálva van. Ez a kép 

recepciójának történetén alapulhat. Az első írás a műcsarnokbeli kiállításról jelent meg, a Vasár-

napi Újság azt írta, hogy egyes részleteiben mély tanulmányokra lehet következtetni. „Csak az 

a kár, hogy a kompozíciónak jelképes értelmét, hogy t. i. a megváltó minden üdvösség forrása, 

kissé nehéz belőle kihámozni.”43 Lyka Károly elemzése szerint a képet a festői „piétás” sugároz-

za be. Az alakok benső megadással omlanak a szenvedések anyja elé. „Kifejezni rajzzal, színnel 

az élet jelenségeiről táplált meggyőződésünket: magas festői minőség.” – írta.44

1909-ben A Ház című lapban hosszú ismertetés jelent meg a gödöllői művészetről a Nem-

zeti Szalonbeli kiállítás kapcsán,45 amelyen az Ego sum… című kép is ki volt állítva.46 A kritikus 

azt írta, hogy a vallási témákat sem a klerikálisok, sem azok ellenei nem látták szívesen. A  té-

mát elutasító képzőművészek alárendelt dolognak tartották a történet alkalmazását, a tiszta 

művészeti probléma megoldását vallották lényegesnek. Sz. I. (?) szerző úgy vélte, hogy a pa-

pok bosszankodtak, ha Krisztust kortárs miliőbe állították be. A papok képzőművészeti ismerete 

rossz olajnyomatokon és művészeti ponyvákon alapult, ezt a látást és értéket adták át a hívőknek. 

Kriesch sem volt jó véleménnyel a papok fölényes viselkedéséről, melyet az 1903 tavaszán kiál-

38 A Fővárosi Képtár leltárkönyvében nem szerepel kalandos sorsa miatt. 

39 Gödöllőn folyamatosan látható volt 1981–1986 majd 1996–1999 között. 

40 Aladár Körösfői-Kriesch: L'art rustique en Hongrie. in. L'art rustique en Autriche et en Hongrie. MCMXI. (1911) Paris, 31–46. 

41 A legdíszesebbeket válogatták össze a fentebbi tanulmányhoz. 

42 Theo van Leeuwen: Szemiotika és ikonográfia. In: Bodor Péter (válogatta): Szavak, képek. Jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. 
Bp., 2013. 299.

43 OMKT téli kiállításáról. III. Vasárnapi Újság 1903. 50. december 13. 834. kép: 836.

44 A gödöllőiek. Nemzeti Szalon, 1909. 1. sz. kép 

45 Lyka Károly: A Műcsarnok téli tárlata. Új Idők 1903. 50. december 6. 532. 

46 Sz. I.: A gödöllőiek. A Ház 1909. 178–179. 
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lított képén is érzékelhetjük. A Farizeus és publikánus című kép a Lukács-evangélium példázatai 

közül a farizeus és vámszedő történetét idézi fel:47 (kat. 255.) „Némely elbizakodott embernek, aki 

igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta […] Mert mindenki, aki 

felmagasztalja magát megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” A  kortársak 

szerint a festő mindig a „jellemzetességre” törekedett a műveiben;48 a Farizeus és publikánus 

című kép megfogalmazásának erejét a kétféle jellem beszédes ábrázolásában látták. 

Hosszú szünet után Keserü Katalin Körösfői-Kriesch monográfiájában azt írta a képről, 

hogy Jézus „a művészetté lényegülő vallás megtestesítője, aki a lélek nyugalmát képes létre-

hozni.”49 1981-ben elképzelését tovább módosította, így Krisztus a szeretet jelképévé válik, ami 

összeköti a festőt társaival, azaz a művészetben feloldva enyhíti fájdalmát. Véleménye szerint 

Kriesch nem azonosítja magát Krisztussal, akinek személye Krieschnél mint az embereket ösz-

szekötő kapocs kap jelentést.50 Keserü mutatott rá e képnek Ferenczy Károly: A hegyi beszéd 

című művével való rokonságára; ezen a kompozíción a nagybányai művészek és parasztok 

hallgatják Jézus tanítását a szabadban.51 Az öt felismerhető alak (a művész ismerősei, gyer-

mekei) és több valós modell mellett egy páncélos, középkori lovag ül a festő testvére alakjában 

jelen lévő, kék ruhás Jézus mellett. A  jelenkorba helyezett Jézus alakjának általában két for-

rását szokás felidézni: elméletileg Ernst Renan: Jézus élete (1863) című írását, gyakorlatilag 

pedig Fritz von Uhde: Hegyi beszéd (1886) című képét.52 Uhde egyszerű emberek közé helyezi 

Jézust számos festményén. A korabeli német kritika örömmel fogadta újtestamentumi témájú 

képeinek hátterében a német tájat, és a nemzeti historizálás részeként értelmezte. Művét Uhde 

bemutatta keletkezésének évében Pesten, majd 1890-ben vásárolta meg azt a Szépművészeti 

Múzeum.53 Hogy ismerte-e ezt a művet Ferenczy Károly vagy Kriesch, azt nem tudjuk, de Uhde 

más festményeit a Művészet is közölte 1906-ban.54 

Ferenczy Károly a szimbolista vallásos témával azt akarta bizonyítani, hogy a naturalista 

festészet képes megteremteni a hagyomány és újítás szintézisét.55 Ezen a ponton kapcsolódunk 

a századelő biblikus képeinek problematikájához, amelyről a nagybányai művészet kapcsán 

számos kutató fejtette ki álláspontját. Sinkó Katalin 1996-os eszmetörténeti összegzésétől 

kezdve, melyben az akadémiai hagyomány és a nagybányaiak akadémia-ellenessége közötti 

feszültséget vizsgálta,56 Boros Judit legújabb, a balatonfüredi Hit, mítosz, költészet című kiállí-

tás kapcsán írt tanulmányáig.57 Krieschnél a fő kérdés a valódi és képzelt lények ábrázolásának 

47 Lukács 18,10.

48 Tavaszi nemzetközi kiállítás. Vasárnapi Újság 1903. 16. április 19. 253.

49 Keserü 1977. 10–11. 20. sz. kép

50 Gellér Katalin–Keserü Katalin: A gödöllőiek témavilága. In: Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet 1890–1919. I. kötet Bp., 1981. 
425–426. 

51 Ferenczy Károly: A hegyi beszéd, 1896, olaj, vászon 135 x 201 cm. MNG ltsz. 6551

52 Újabb irodalom: Szücs György: Ferenczy Károly. A hegyi beszéd. In: Róka Enikő (szerk.): Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjtemé-
nyes kiállítása. Bp., 2011. 176–177. MNG

53 Sármány Ilona: A tájék biblikusan monumentális. A hangulati szimbolizmus biblikus képei Ferenczy Károlynál. In: András Edit (szerk.): 
Angyalokra szükség van. Bp., 2005. 89–100.

54 Engedjétek hozzám a kisdedeket, Jézus urunk légy vendégünk stb. Művészet 1906. 17., 20. 

55 Sármány-Parsons Ilona: Ferenczy Károly. Bp., 2008. 34. 

56 Sinkó Katalin: Az alapítók biblikus képei […] In: Szücs György (szerk.): Nagybánya művészete. Bp., 1996. 216–237. MNG

57 Boros Judit: Ferenczy Károly és a nagybányai alapítók biblikus képei. In. Plesznivy Edit (szerk.): Hit, mítosz, költészet. Balatonfüred– 
–Budapest, 2013. 9–23. 

mikéntje – ez a probléma a nagybányai művészeket hidegen hagyta. Az általuk festett bibliai 

történetek szereplői egységes térben és időben elhelyezett figurák. Mindössze Ferenczy Károly: 

Ábrahám áldozata (1901) című alkotásán tűnik fel egy zöld ruhás lebegő angyal, aki Ábrahám 

kezéből kiveszi a kést.58 Légies tünemény, de nincsenek szárnyai. Erős szemöldöke, fekete haja, 

határozott, férfias tekintete van. 

A Kriesch-kép recepciójának újabb állomása Gellér Katalin cikke 1982-ből,59 mely a 

művésztelepről szóló 1987-es könyvben is megjelent.60 E fontos képet a programművek, prófé-

taképek címszó alatt tárgyalta, mely a diódi festőtelep tolsztojánus légköréből nőtt ki. Szerinte 

a festő túlmagyarázza a témát, a különböző tér- és idősíkok nagyjából egymás mellé elhelyezett 

térrészébe állítva be a szereplőket. 2003-ben, a gödöllői művésztelep 100. évfordulójára megje-

lent katalógusban Gellér nazarénus hidegségű kompozícióként írta le az oromdísszel is ellátott, 

oltárképet idéző alkotást.61 Szerinte a festmény tükrözi a korszak neokatolikus megújulási hullá-

mát is. Ezt az elképzelést erősíti Kriesch Madonna (kat. 478.) című képe, mely újabban bukkant 

fel, nyilvánvaló az Ego sum… című képpel való szoros kapcsolata. A festő felesége és gyerme-

ke átlényegült Máriává és Jézussá, a háttér magyarázó környezete utal a szereplők kilétére. 

2004-ban a gödöllői népművészet-konferencia keretében a magyar népi életképek fejlő-

déstörténetét vizsgáltam meg, azért, hogy Kriesch Ego sum… című képének a korábbi osztrák 

és magyar részvét-képekkel való rokonságát bebizonyíthassam.62 Akkor a kép szerepét és 

helyét vizsgáltam, most pedig inkább a jelentését. A  művész a népművészetet termékenyítő 

forrásnak tartotta, ezért jelenítette meg a diódi helyszínt és a paraszti közösség tagjait. 

1905-ben a Művészetben Kriesch készítette a szimbolikus rajzok tanulmány mellé a 12 

hónap fejléceit. A „December” feliratú kompozíción az „Én vagyok az út…” témát egyszerűsítve 

adta elő. Jézust a három királyok és egy fiatal pár követi. (kat. 395.) 

A megemlékezés művészi kategóriájába tartozik három rajz. Az első a Koronghi Lippich 

Elek verseihez készült illusztrációk egyike, melyen a tépelődő művész szemben áll a csontváz 

formájában megjelenő, szintén kabátot és tarisznyát viselő Halállal. (kat. 306.)63 A  mögöttük 

lévő Jézus a kereszten ábrázolás dekoratív elemekbe merül el, csak Jézus arca emelkedik ki.  

A következő rajz a Művészetben jelent meg Lotz Károly halálára, 1904-ben. (kat. 330.) Lotz 

Károly emlékezetére című összeállítás Feszty Árpád nekrológja mellett több művész rajzát,  

„a szívét ismerő” tanítványok munkáit tartalmazza. Kriesch ornamentális keretbe foglalt szép 

betűi patetikus érzelmeit rejtik. „In memoriam sempiternam” feliratú rajzon a Halál csontváz 

képében hátul egy oszlopnak támaszkodva, széles mosollyal figyeli az eseményeket. Kezében 

tartott kaszájának csak a felső része kivehető. Balra a székben ül a halott mester, oldalra billent 

fejjel pihen, mellette a földön ecset és rajzfüzet. Középen a kissé előrehajló angyal (meztelen, 

női felsőteste mögött hatalmas szárnyak) egy fontos dologra mutat: a mester szívéből kinövő 

virágra. Kriesch így fogalmaz: „És mivel az ő lelkének világossága nem aludt ki akkor, mikor ő 

maga aludt, – úgy nem szabad nekünk sem zavarnunk vagy siratnunk az ő álmát, hanem merően 

58 Olaj, vászon, 139 x 163 cm MNG ltsz: 63.75; In: Plesznivy Edit (szerk.): Hit, mítosz, költészet. Balatonfüred–Budapest, 2013. 76–77. 
ld. 57. számú jegyzet

59 Katalin, Gellér: Éléments symbolistes dans l'oeuvre des artistes de la colonie de Gödöllő. Acta Historiae Artium 28. 1982. 2. 31–79.

60 Gellér Katalin: A gödöllői szecesszió szimbolikus elemei. In: Gellér–Keserü 1987. 100–101.

61 Gellér Katalin: Újítás és tradícióvállalás. In: Gödöllő 2003. 8. 

62 Farkas Zsuzsa: A népi életkép tradíciója a magyar festészetben. In: Népművészet 2006. 46. 

63 Koronghi Lippich Elek költeményei. Bp., 1903. 89.
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kell tekintenünk ama – most már égi – világosság felé, melyet ő hagyott maga után – példáját 

követve, nyomdokaiba lépve. (...)” 64 

A harmadik művet a Művészet újabb felkérésére 1912-ben alkotta Körösfői-Kriesch, eb-

ben az esetben a feladata az volt, hogy megrajzolja a halál lovasát Benkó Kálmán nekrológja 

mellé.65 További kutatások tárgya lehetne a halállovas magyar ábrázolásainak összegyűjtése, 

most csak egy rajzot említek, Kacziány Ödön: Halál lovasát 1903-ból.66 

A gödöllői képek beszédes, önálló csoportját alkotják a temetői jelenetek, ahol a halál 

a központi szereplő, bár szinte soha nem látható. Ebben az esetben hat kiváló művet talá-

lunk Dénes-monográfiájában, ami azt jelzi, hogy igen hangsúlyos téma az életműben. Ezek 

közül az első, a Temetés Velencében (1890) nem ismert.67 Az erdei temető (1905) (kat. 126.)  

című kis akvarell naturalista módon rögzítette a művész benyomásait. Mellé tehetnénk a 

Rózsa Miklós által 1911-ben összeállított Modern Magyar Képtár albumát, melyben Körösfői- 

Kriesch Falusi temetés című grafikája található. (kat. 620.) A Művészház mappája húsz olyan 

alkotó linóleummetszetét tartalmazza, akiket ők fedeztek fel, vagy náluk állítottak ki. Egry 

József, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Zichy István lapjai mellett Csók István: A darázsi 

temető című metszetét is tartalmazza.68 Rózsa Miklós nem törekedett arra, hogy a linóleum-

metszés sajátosságainak megfelelő nyomatokat adjon, a művészek terveit Galamb József 

metsző kivitelezte, számos esetben az apró részleteket leegyszerűsítve.69 Mindezek miatt 

nem állíthatjuk (amit egyébként ez a kép sugall), hogy a mesterünk nagy utat tett meg a sti-

lizálás, a modernizmusok felé.

Körösfői-Kriesch Aladárnak két Temető éjjel és két Halottak napja című alkotása ismert. 

A  Temető éjjel 1907-es (kat. 445.) és 1913-as (kat. 709.) változata jelenleg nem azonosítható.  

A  Halottak napja című festmény szerepelt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 

1911/1912-es téli tárlatán, majd a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe került (kat. 586.). 

A  mű 1914-es változata nincs benne Dénes listájában, de szintén a Magyar Nemzeti Galéria 

tulajdona (kat. 732.). Jól látható, hogy a későbbi variáció sokkal „finomabban”, vagyis részlete-

sebben kidolgozott. Úgy áll a két mű egymás mellett, mint egy vázlat és egy „kész” kép. Ahogy 

ez lenni szokott, úgy ekkor is a vázlat az alkotói friss erőt, lendületes és modern gesztusokat 

őrizte meg. Körösfői-Kriesch korában mindkét attitűd elfogadható volt, ezt bizonyítja az is, hogy 

a művész aláírta és dátummal látta el műveit. A  gyertyafénytől itt-ott megvilágított esti teme-

tőben felbukkanó piros ruhás nőalakok élet és halál sejtelmes keveredését és összetartozását 

sugallják – véli Keserü Katalin az 1914-es képről.70 A  népművészetről szóló tanulmányomban 

(2006-os kötetben)71 a Halottak napja című képek közül a vázlatot emeltem ki, arról írva, hogy a 

gödöllőiek a népi életkép ábrázolásának tradícióit megőrizték, de a paraszti élet tisztelete miatt 

64 Művészet 1904. 4. szám borítóján

65 Művészet 1912. 81. 

66 Mors eques, Művészet 1903. 376.

67 Papír, akvarell. Kiállítva: Nemzeti Szalon 1903. évi rajz és metszet kiállítás. Dénes 1939.: Dénes Jenő oeuvre szám: 22. sz.

68 A teljes névsor: Boromissza Tibor, Borszéky Frigyes, Csók István, Egry József, Falus Elek, Fényes Adolf, Ferenczy Károly, Ferenczy 
Valér, Glatz Oszkár, Iványi Grünwald Béla, Kádár Béla, Katona Nándor, Kernstock Károly, Kosztolányi Kann Gyula, Körösfői-Kriesch 
Aladár, Páldy István, Rippl-Rónai József, Szigeti Jenő, Szinyei Merse Pál. 

69 Földi Eszter: Fa- és linómetszetek Magyarországon 1904-től 1914-ig. In: Dobrik István et al. (szerk.): Modern magyar fa- és linómet-
szet. Miskolc, 2005. 13–47. Miskolci Galéria.

70 Keserü 1977. 41. sz. kép 

71  Farkas Zsuzsa: A népi életkép tradíciója a magyar festészetben. In: Népművészet 2006. 32–48.

a nyers valósággal nem törődtek.72 Úgy véltem, hogy a halottak őrzői meseszerű lények, az em-

lékezet szimbólumai. A gödöllői életképfestészetben a hagyományos képi jelek mellett mindig 

jelen vannak a fantázia és a képzelet birodalmának jegyei is. E kettősség miatt a látszólag egy-

szerű életképi elemek is szimbolikus jelentést hordoznak. 

Körösfői-Kriesch Aladár két tollrajzát utoljára hagytam, leginkább azért, mert közismertek. 

(kat. 380., 381.) Lyka Károly közölte azokat az általa szerkesztett Művészet negyedik évfolya-

mában, 1905-ben. A Szépművészeti Múzeum azonnal megvásárolta, ezért a két rajz számos 

helyen volt kiállítva. Az utóbbi időkben a magyar szecessziót bemutató külföldi tárlatokon: Prága 

(1973), Berlin, Párizs (1976), Nantes, Ljubjana (1977), majd a Lélek és forma című kiállítás fontos 

darabjaként Velencében (1981), Budapesten, Hollandiában, Belgrádban (1986), Finnországban 

(1988), Londonban (1989).73 A  nagy sikerű Golden Age vándorkiállításon a londoni, sőt a ten-

gerentúli közönség is megismerkedhetett ezekkel a grafikákkal 1991-ben.74 Koppenhágában  

a Közép-európai szecesszió címmel rendezett kiállításon láthatták 1996-ban, hasonlóképpen a 

Bécs–Budapest című bemutatón Bécsben, a Harrach-palotában, majd pedig a Magyar Nemzeti 

Galériában is 2003-ban.75 Különös módon sem a két említett Körösfői-Kriesch-monográfiában, 

sem a gödöllői katalógusokban nem kerültek közlésre. Erre csak az lehet a magyarázat, hogy 

a folyamatos gyarapodással egyre nagyobb számú tárgyból tudtak a kurátorok válogatni.  

Az említett kiállítások bizonyítják, hogy ezek a rajzok kiváló, a nemzetközi mezőnyben is kiemel-

kedőnek számító, jelentékeny művek. Az 1970-es évekbeli írásaiban megemlíti és közli ezeket 

Szabadi Judit is.76 A Németh Lajos által szerkesztett Magyar művészet 1890–1919 című kötet 

hasonlóképpen.77 

A halál az ember nyomában és Az ember a halál nyomában című grafikák egymás pár-

darabjának tűnhetnek a címük alapján, de nem azok. A Halál az egyik rajzon kaszáján lovagló 

csontváz, akinek ruházata lobog a szélben. Ez a szellemlovas egy ifjút vett üldözőbe, aki két-

ségbeesve fut előle.78 A másik ábrázoláson a Halál női ruhába öltözött, és egy női arcot mintázó 

maszkot tart a feje előtt. Egy ifjút próbál elkápráztatni és megtéveszteni, aki epedve fordul 

felé, mert nem ismeri fel igazi kilétét.79 Ezek a szimbolikus ábrázolások is sokféle értelmezéssel 

bírnak, a többszörös olvasat megengedett. Nem a „vigasztaló halál” ábrázolásával van dol-

gunk, nem az elhunytak fölötti gyász jelenik meg, hanem a haláltánc hagyománya szerint a saját 

elmúlás siratása. A rajzok a régi korokat idézik fel, a középkori haláltánctól a vanitas-ábrázolá-

sokig. A hangulat az öltözékek színpadiassága által erősödik fel. A régiesség miatt a századelő 

nézői azt érezhették, hogy ez örökkévaló téma modern köntösben. Disszonancia alakul ki a nar-

72 uo. 48. 

73 Éri–Jobbágyi 1986. 567–568. kat. szám, 172. oldal. 

74 Gyöngyi Éri – Zsuzsa Jobbágyi (szerk.): A Golden Age. Art and Society in Hungary 1896–1914, Bp., 1989., 1997. 132.

75 F. Dózsa Katalin (szerk.): Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873–1920. Bp., 2003. 5.6.4.  
kat. sz. 105. Budapesti Történeti Múzeum

76 Szabadi Judit: L'apparition du modern style dans l' art graphique hongrois. Acta Historiae Artium 1973. 19. 289–3030. 296.,  
Szabadi Judit: The Iconography of Hungarian Art Nouveau. The New Hungarian Quarterly 1973. 49. 190–199. kép:198.; Szabadi 
1979. 197. kép. 

77 Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet 1890–1919. I. kötet Bp., 1981. 425–426. A gödöllői művésztelepet ismertető Gellér–Keserü 
szerzőpáros a műről nem írt. 

78 A Magyar Nemzeti Galéria leíró kartonja így szól: „Jobbra ruhás csontváz ül kasza-lován, mutat a bal felé futó fiatalemberre. A hát-
térben felhők, fák, balra vár.”

79 A Magyar Nemzeti Galéria leíró kartonja így szól: „Erdős háttér előtt baloldalon egy lepelbe burkolódzó csontváz, maga elé hosszú 
hajú leányarc-maszkot tart. Jobboldalon egy jobb kezét kinyújtó, feléje siető fiatalember.”
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ráció tradíciója és a vonalvezetés modernitása között. Körösfői-Kriesch rajzait összevethetnénk 

Hugo Simberg (1873–1917) vízfestmény sorozatának (1896) Halál kertje hatásos megjelenítésé-

vel. A finn művész a gödöllőiek kedvencének, Akseli Gallén-Kallelának a műtermében is tanult.80 

Idézhetnénk Bernard Sleigh (1872–1954) angol művészt, aki A halál és a művész című nyoma-

tán 1901-ben saját korát idézve általánosítja a mindenütt jelenlevő félelmet. 

Lyka Károly: Szimbolikus rajzok című hosszú tanulmánya a Művészetben illusztrációiként 

választotta Kriesch két rajzát, de részletesen nem elemezte azokat.81 Cikkének tanulsága az, 

hogy a képzőművészeti alkotásnál nem az irodalmi gondolat, nem a szóval kifejezhető tárgy 

a döntő. A  szimbolikus rajzoknál olyan szerep jut a gondolatoknak, amelyek nem grafikusak, 

vagyis nemcsak a vonal művészetének segítségével közölhetők. Lyka úgy gondolja a modern 

grafika e jelentős darabjairól, hogy ha nem megfejthető vagy nem világos a szimbolikus jelentés, 

ne törődjünk vele. Tartsuk szép rajznak, és becsüljük benne azt, mert az értéket jelentő, döntő 

dolog: a grafikus elem tökéletessége. Valószínűleg azért jutott Lyka erre a következtetésre, mert 

pontos olvasatot ő sem volt képes produkálni. Ez a példa is megerősíti azt az elképzelést, hogy 

a szimbolizmus lehet nyílt vagy álcázott, a művész szándékát ars poeticájának, életének isme-

rete nélkül nem lehet megfejteni.

Befejezésül A jövő című rajz következik, amelyen egy angyal által kijelölt úton fiatal nő ha-

lad. (kat. 382.) Behunyt szemmel, kezeit előre tartva egy bekötött szemű fiúcska által vezetett ló 

hátán ül. Mellette lovagol egy csontváz lovon a Halál, akinek ijesztő koponyája az átszellemült 

leány felé fordul. Palástot visel, amelyből csak csontváz keze nyúlik ki. Az ábrázolás egyértel-

mű üzenete az, hogy ha akarjuk, ha nem, ha észrevesszük, ha nem – velünk utazik és követ 

bennünket a halál. Mi pedig, ahogy a leány is, öntudatlanul követjük a számunkra kijelölt utat.  

Ez a grafika is Lyka idézett cikkének illusztrációja, melyen szerinte „élénk játékot varázsol elénk 

az ornamentika.”– így egy újabb, tágabb probléma-mezőre jutunk.82 

Számos halálábrázolással kapcsolatos jelenkori kiállítás közül az egyik legutóbbi a lon-

doni Death: a self-portrait volt 2012-ben. Richard Harris kétezer darabos, halállal kapcsolatos 

gyűjteményéből 300 tárgyat állítottak ki, öt csoportba osztva a műveket.83 Ezek a kategóriák: 

a megemlékezés, szerelem és halál, erőszakos halál, haláltánc, szemlélődő halál. Ezek jelleg-

zetességeit próbáltuk felismerni a gödöllői mester esetében is. Körösfői-Kriesch Aladár egyes, 

halállal kapcsolatos művei igen egyszerű, naturalista, míg mások stilizált, dekoratív vonalakból 

építkező szimbolikus ábrázolások. A legösszetettebb jelentésű, Ego sum... című festményének 

bizonyos részletei nehezen értelmezhetőek, esztétikai programjában olyan filozófiai és hitbeli 

gondolatok fogalmazódnak meg, amelyekhez a gnosztikus tanokat hívta segítségül. 

A művész életművében kutatott halál téma nem könnyen zárható le, hiszen az oeuvre 

katalógus összeállítása kapcsán kiderült például, hogy a Halottak napja című képekhez több 

vázlat is készült. A vázlat és a kész mű variánsok összevetései mindig alkalmat kínálnak az 

alkotói folyamat rekonstruálására is, ez majd egy következő lépés lehet. Továbbá előbukkant 

egy mindezidáig nem említett képcsoport is, illusztrációk egy kötethez, amelyek közül egy 

grafika szorosan kötődik a témánkhoz. A  Franklin kiadó 1904–1912 között 60 kötetet adott 

80 Jean Clair et al. (szerk.): Lost Paradise: Symbolist Europe. Montreal, 1995. The Montreal Museum of Fine Arts. 291–292., kép: 
262–263.

81 Lyka Károly: Szimbolikus rajzok. Művészet 1905. 1–10. kép: 8–9.

82 uo. 8.

83 Wellcome Collection, London 2012. november 15 – 2013. február 24. 

ki Magyar regényírók képes kiadása címmel, melyek közül 48 volt regény. Mikszáth Kálmán, 

mint a sorozat szerkesztője 29 elé írt bevezetőt. Az első kötet 1904-ben Eötvös József: A falu 

jegyzője című regény volt, melyet Tull Ödön illusztrált, 1912-ben az utolsó kiadvány Jókai Mór: 

Az elátkozott család című regénye, amelyhez Gergely Imre rajzolt képeket. Mikszáth bevá-

logatta Tolnai Lajos (1837–1902) mára feledésbe merült írót, aki Arany János tanítványa volt. 

Később a kolozsvári egyetem bölcsész doktora lett és igen termékeny mesterré vált. 1882-

ben megjelent Báróné ténsasszony című, második regényét a korabeli kritika hibáit felismerve 

fogadta.84 Az új kiadás kapcsán Mikszáth szigorú életrajzot írt Tolnairól, megállapítva, hogy 

nem elbeszélő műveket, hanem pasquillusokat, leleplezéseket vetett papírra. „1902-ben elő-

jött a legeslegutolsó barátja a Halál, az, aki a mesében a szegény ember válláról le akarta a 

rőzseköteget venni s megszabadítá őt egyszerre minden ellenségétől.”- írta Mikszáth.85 Tolnai 

jól olvasható, könnyed szövegét Kriesch Aladár 12 rajza teszi érdekessé. (kat. 396.) Lendü-

letes, szép tusrajzok, mindezidáig nem kerültek publikálásra. A  15 fejezet elejére fejlécek 

kerültek, többnyire ornamentális, ismétlődő díszítmények. Érdemes lenne összevetni a meg-

maradt rajzanyaggal. A XII. fejezet a Szomorú hír. Vidám újság. címet viseli, melynek fejléce 

két imádkozó, fekvő (feltehetően haldokló) női alak. Ebben a fejezetben bukkan föl újra a halál, 

és megjelenik az „Elmúlt minden” című illusztráción.86 Egy haldokló nő története részeként az 

író azt álltja, hogy „-A halál az ágy lábánál behúzódik egy percre a falba, hogy ne zavarja a 

haldokló utolsó fohászait…”87 Kriesch Aladár egész oldalas rajzán felül egy harang zúg, balra 

egy bő ruhás női arcú angyal áll, vele szemben egy csontváz-halál, magára tekert tóga-sze-

rű textíliákba burkolva. A  halál a halott miatt vagy érte harangozik a kötélbe kapaszkodva.  

E sorozat felfedezése nagy öröm, de mint látható: a művész rajzain számos motívum is-

métlődik, miközben az alapvető jelentésrétegek igen stabilnak tűnnek. Egyszerű konklúzió 

kínálkozik: Tolnai belesimítja a falba a halált, míg Körösfői-Kriesch hangos harangzúgást ren-

dez, vagyis a képi fantázia más mezőkön jár, mint az írott szövegeké. 

84 Dr. Tóth Sándor: „A báróné ténsasszony.” (rec.) Fővárosi Lapok 1882. 233. szám október 1., 1444–1445. A regény cselekménye ne-
hezen gördül – véli a recenzens. A középpontban Márton Sándor és Bella szép varróleány szerelmi története áll. Mivel Bella meghal, 
a férfi első szerelménél lel boldogságra. 

85 Mikszáth Kálmán: Tolnai Lajos. In: Tolnai Lajos: Báróné ténsasszony. Bp., 1905. VIII. oldal

86 Tolnai Lajos: Báróné ténsasszony. Bp., 1905. 324.

87 uo. 323. 
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Misztikus tanok hatása  
Körösfői-Kriesch Aladár művészetében 

A 19. század hetvenes éveitől az idealizmus, a miszticizmus legkülönbözőbb formái éledtek újjá. 

Az irodalmi, filozófiai, vallási tartalmak megfogalmazásának igénye a szimbolista alkotók művei-

ben jelentkezett a leghangsúlyosabban. A misztikus tanok felélesztése a pozitivizmus, a realizmus, 

a naturalizmus korában forradalom, a fennálló rend elleni tiltakozás volt. A misztikus elméletek 

alapgondolata, hogy az univerzum egységes, élő szubsztancia, a világ univerzális analógiákon 

alapul. Az egyetemes értékek, a kozmikus összefüggések keresőit nem elégítették ki a hagyomá-

nyos egyházak tanításai, új vallásalapítók követői lettek. A művészek felfedezték, tanulmányozni 

kezdték az okkult tanokat, melyek hatása, ha rejtetten is, de végigvonul a művészet történetén.1 

A misztikus tanítások, az ezoterikus, okkult írások szerzői spirituális lényként határozták 

meg az embert, s visszahelyezték a kozmosz, az ég és a föld misztikus kapcsolatrendszeré-

be, melyben a legkisebb és a legnagyobb egységet alkot. Nagy hatást gyakoroltak a bolygók, 

kövek, növények stb. összefüggéseit bonyolult táblázatokba foglaló írások. Ezt az egység fel-

fogást képviselte a teozófia is: „A paránytól egészen az arkangyalig mindenben az isteni élet 

képezi a szellemet...” − írta a teozófiai mozgalom egyik vezetője, Annie Besant.2

A teozófia, gnoszticizmus, okkultizmus, más kortárs misztikus áramlatokkal együtt jelentős, 

eddig alig kutatott visszhangot váltott ki Magyarországon is. Kosztolányi Dezső visszaemlékezése 

szerint más elméletekkel együtt nagy érdeklődést keltett, például a Négyesy László szeminá-

riumra járó fiatalok körében. Babits Mihály a Halálfiai című regényében „olyan kereszténység 

keresztényeiről” írt, amit „egy vallás papja sem fogadott volna el.” 3 A magyar művészekre a leg-

nagyobb és időben is a leghosszabban tartó hatást gyakoroló Schmitt Jenő Henrik a filozófiát,  

a „logikai-matematikai tudatot”, a modern természettudományt, a fizikát, a geomeriát, az etikát, 

a társadalmi és művészeti tanokat gnosztikus felfogásban kívánta egységesíteni.4 

A gödöllőiek misztikus elméletek iránti érdeklődésének két jelentős, adatokkal is alá-

támasztható bizonyítéka van. Az egyik Schmitt Jenő Henrikhez fűződő barátságuk, a másik 

a budapesti teozófiai kongresszuson való részvételük. A  főként Németországban dolgozó 

Schmitt Jenő Henrik egyik, Nagy Sándor feleségének írt levelében a „szent Gnosis kis kö-

zösségének” nevezte a gödöllőieket.5 „Ön bizonyára ismeri a theosophia tanait. A  kisugárzó 

fluidumok, aztán a gondolati alakok plastikai kialakításai teljesen a theosophia elmélete sze-

rint vannak Önnél megrajzolva” − írta 1901-ben Nagy Sándornak.6 Kriesch Schmitt Jenőt a 

1 Az okkult tanok megújulásának hasonló folyamata játszódott le a reneszánsz korában. Szőnyi György Endre: Titkos tudományok és 
babonák. A 15−17. sz. művelődéstörténetének kérdéseihez. (Gyorsuló idő) Bp., 1978.

2 A. Besant: Az élet rejtélye (teozófiai megvilágításban). Ford. Ferenczy Izabella, Bp., Zeidler testvérek kiadása, Tevan, Békéscsaba,  
é. n. 3.

3 Kosztolányi Dezső: Négyesy László. In. Kortársak, Bp., A Nyugat (1940). 196.; Babits Mihály: Halálfiai [1927]. Bp., 1984. 365.

4 A művészet vonatkozásában különösen jelentős a Schmitt Jenő Henrik 1911-es előadásait tartalmazó Művészet, etikai élet, szere-
lem című kötet Migray József előszavával, Bp., 1917. 49.

5 Schmitt Jenő Henik levele Nagy Sándornénak. Berlin-Schmargendorf, 1909. szeptember 1.

6 Schmitt Jenő Henrik levele Nagy Sándornak, Bp., 1901, december 31. magántulajdon. 

Gödöllőn 1905-ben letelepedő Juhász Árpádon keresztül ismerte meg.7 Nagy Sándor már 

korábban megismerkedett vele, 1898-ban költeményt küldött Schmitt Állam nélkül elnevezé-

sű anarchista folyóiratába. Barátsággá mélyült kapcsolatuk, találkozásaik bizonyítéka többek 

közt, hogy Schmitt Jenőről Körösfői-Kriesch portrét festett, Nagy Sándor pedig rézkarcot ké-

szített.8 Társadalmi nézeteik is megegyeztek: az anarchizmusról mint az erőszak nélküliség 

társadalmi mozgalmáról is azonosan gondolkodtak. Tolsztoj tisztelete is összekapcsolta őket.9 

Körösfői-Kriesch és Nagy Sándor könyvdíszeket készített Schmitt Tolsztoj, Nietzsche, Ibsen 

című kötetéhez (Budapest, 1911). A gödöllői művésztelep tagjai közül Schmitt ifjúkori barátja, 

Juhász Árpád és Medgyaszay István építész is a gnosztikus tanok híve volt.

Schmitt a világ széttöredezettségének megszüntetését Nietzsche nyomán, a dionüszoszi 

szellem bevezetésével képzelte el, végül a gnózisban találta meg azt a tant, amely szellemi és 

fizikai egységet teremthet a világban. Nagy Sándornak írt levele szerint gnosztikus tanokkal 

1900 után kezdett el foglalkozni (a Die Gnosis első kötete 1903-ban jelent meg). A  könyvről 

Nagy Sándor szubjektív ismertetést írt a Huszadik Század című folyóiratban. Schmitt az egy-

séggondolat jegyében foglalkozott a művészettel is: a művészet „megsejteti az emberrel saját 

isteni voltát, végtelenségét…” – írta.10 Szerinte a filozófia és a művészet csak alapmozgásában 

tér el egymástól: „A megváltást […] egyedül az olyan filozófia hozhatja, amelyik a szellem közvet-

len életét fölfogja. De az ilyen filozófia már nem filozófia, hanem éppúgy művészet is, mert épen 

a művészet fogja fel az életet. De olyan művészet, mely az életet nem a közvetlen érzéki élet 

sűrítettségében, hanem isteni összmegjelenésében, közösségében, eszményiségében látja…  

Az ilyen művészet azonban áttörte a művészet határát: maga is filozófiává lett.”11 

A gödöllőiek eszméiben, különösen Nagy Sándornál a teozófia és gnoszticizmus számos 

eleme megjelent. Ahogy Edouard Schuré A nagy beavatottak című művében az egymást követő 

nagy vallásalapítókat és gondolkodókat, Rámától Jézusig egy fejlődési sor részeként, az isten-

ség emanációiként képzelték el. Nagy Sándor egy levelében a teozófus fejlődéseszmény szerint 

helyezte el Schmitt Jenő munkásságát is: Tolsztoj, Keresztelő János és Krisztus utódjaként írta 

le.12 Evolutio című vízfestménye a mellé írt magyarázat szerint „földünk háromféle: Buddha, Mó-

zes, Krisztus törvényei szerint való fejlődését” ábrázolja.13

A teozófia és gnoszticizmus önfejlesztés-, önfejlődés-elve kiemelkedő fontosságú volt 

számukra. Annie Besant megfogalmazása szerint „az a valóság, hogy maga is isteni lévén az 

ember, megismerheti az Istenséget, aki életét megosztja vele.” Ebből következik, hogy „…az 

7 Kriesch 1897-ben Lotz mesteriskolájában találkozott Juhász Árpáddal, aki Schmittel írnokoskodott Zomborban. Egyszerre kaptak 
budapesti, illetve berlini ösztöndíjat. Juhász a Mintarajziskolában tanult, Schmitt a hegeli dialektikáról írt dolgozatának köszönhetően 
Németországba kapott ösztöndíjat. Nagy Sándor: Életrajzunk… i. m. 63.; L. K. (Lyka Károly): Juhász Árpád. Művészet, 1914. 5.sz. 261.; 
Kalapis Zoltán: Az elfelejtett Juhász Árpád köztünk. Híd, Újvidék, 1988. 806−822; Keserü Katalin: Juhász Árpád szerepe a gödöllői 
művésztelepen. Studia Comitatensia 10. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból Szentendre, 1982. 41−50; Baranyi Anna−Hofman 
Hedvig: Juhász Árpád. Két nyelvű katalógus. Szabadkai Városi Múzeum−Zombori Városi Múzeum, 1989.; Juhász Árpád: (1863–1914) 
[A bevezető tanulmányt írta Őriné Nagy Cecília, a képeket válogatta, a tárlatok listáját összeállította Ninkov K. Olga; a katalógus-
jegyzéket összeállítota Ninkov K. Olga és Őriné Nagy Cecília; a tanulmány Šimon Vuletič Vikotrija fordította].–Újvidék: Forum, 2014.

8 Dénes Jenő szerint Kriesch az olajportrét 1910-ben festette, s Schmitt feleségének tulajdonában van. Dénes 1939. 164. (188. tétel); 
Nagy Sándor: Schmitt Jenő Henrik, rézkarc, papír, 256 /168 x 121/89 mm, Gödöllő Nagy Sándor-ház, ltsz: M. 95/3.

9 Tolsztoj is ismerte már az Állam nélkült, s Budapesten járó lányát, Tatjánát megbízta, hogy keresse fel a magyar anarchistát.  
Dr. Waldhauser István: Tolstoinál. Huszadik Század, 1902, július-december, VI. k. 449. 

10 Schmitt Jenő Henrik: Művészet, etikai élet, szerelem című kötet Migray József előszavával. Bp., 1917. 52.

11 uo.

12 „Amit Keresztelő János tanított, azt Krisztus tovább vitte – így ő is azt, amit Tolsztoj elkezdett.” Nagy Sándor levele Kriesch Laurának, 
1901, május 2. Gödöllő, Nagy Sándor-ház.

13 A téli kiállítás kiállítási katalógusa. Műcsarnok, 1902/1903., kat. sz.: 552.
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emberek egymás testvérei. A paránytól egészen az arkangyalig mindenben az isteni élet képezi 

a szellemet…” 14 Az önismeret tana, szubjektivizált kozmosz-élménye esztétikájuk, életművé-

szetük alapfogalma lett. Isten mindent áthat, az ő differenciálódása minden egyéni élet: „Isten 

önismerete az emberben”.15 Ezt fogalmazta meg Schmitt egyik lelkes híve, magyarázója, a gö-

döllőiek körébe tartozó Migray József is (Önmegváltás). 

Nem csak a gödöllői művésztelep mesterei, hanem más művészek is érdeklődtek az új 

vallás iránt. A ténylegesen 1905-től, hivatalosan 1907-től működő Magyar Teozófiai Társulatban 

kezdettől jelentős szerepet játszottak a festők, 1911-től Nádler Róbert lett a társulat (harma-

dik) elnöke.16 1912-ben Isabel Cooper-Oakley támogatásával megjelent folyóiratuk, a Teozófia. 

A Teozófiai Társulat folyóiratukban és más kiadványaikban egymás után publikálták a teozófia 

megalapítójának, Helena Blavatskynak, az „újkor szfinkszének” (Stojits Iván) és tanítványának, 

Annie Besant-nak a műveit, illetve olyan általános összefoglalókat, amelyek a nagyközönségnek 

szóltak. A folyóirat első főszerkesztője 1912-től 1915-ig a festő és művészettörténész Rózsaffy 

Dezső volt.17 Feltételezhető, hogy Nagy Sándorhoz hasonlóan Párizsban ismerte meg a teozófi-

át, de talán nem véletlen, hogy gödöllői tartózkodása (1910–1914) idejére esik a teozófiával való 

foglalkozásának legaktívabb korszaka. 

A teozófia hatalmas sikerét és elterjedtségét dogmamentességének, nemzetköziségének, 

s szinte minden új, társadalmi és életreformmozgalom felkarolásának köszönhette. A  teozófu-

sok a „világtestvériség” létrehozásán fáradoztak. Foglalkoztak többek között a nőkérdéssel, a 

gyermekneveléssel és a művészet nevelő hatásának gondolatával. A mozgalom legismertebb 

képviselője, Rudolf Steiner számos tanulmányt és könyvet írt a fentiekről, némelyik a Teo-

zófia folyóiratban is megjelent. Steiner szerint a gyermek temperamentumához kell igazítani a 

gyermekszoba színvilágát: a vörös és a sárgásvörös színeket ajánlja az izgatott gyermek kör-

nyezetének díszítésére, a flegmatikusnak a kék és a kékeszöld színeket, mert ezek a szemlélés 

folyamán ellentétükbe váltanak át. Megfogalmazása szerint a „fejlődő étertestre” nem az abszt-

rakt képek, hanem a természet titkait szimbólumokban kifejező képek hatnak.18 

A gödöllőiek számos művel vettek részt 1909. május 30. és június 2. között a Teozófiai 

Társaság Európai Szekciójának ötödik nemzetközi kongresszusán. A  Teozófiai Társaság el-

nöke, Annie Besant vezette le a kongresszust. A  konferencia a korabeli újsághírek szerint a 

Lloyd-palota (máshol: Pesti Vigadó) növényekkel és teozófus művészek festményeivel díszített 

nagytermében volt. A művészet kiemelt helyet, külön szekciót kapott a konferencián is (az 5. 

szekcióban). A  magyar-angol-német-francia nyelvű katalógus szerint a legnagyobb számban 

magyarok, Nádler Róbert, Gy. (Gyöngyöshalászi) Szabó Béla és a gödöllői művésztelep alkotói, 

valamint külföldi, lengyel, cseh, német, svájci, svéd művészek állítottak ki, s a legismertebb bel-

ga teozófus festő, Jean Delville is szerepelt. 

14 A. Besant: Az élet rejtélye (teozófiai megvilágításban). Ford. Ferenczy Izabella, Bp., Zeidler testvérek kiadása, Tevan, Békéscsaba, é. n. 

15 Franz Hartmann: Was ist Theosophie? Leipzig, Theosophische Central-Buchhandlung, 1903. 5.

16 1906 és 1924 között művész tagjai között találjuk többek közt Rózsaffy Dezsőt és feleségét, Gy. Takács Bélát, Frey Rózsát, Sassy 
Attilát, Szegedy Maszák Leonát és Bodó Sándor iparművészt. A Magyar Teozófiai Társulat törzskönyve. Összeállította: Selevár Flóra. 
Bp., 1936. 

17 Az általa szerkesztett folyóiratban, többek között, ismertették a Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch könyvdíszeivel megjelent, Schmitt 
Jenő három előadását (Tolsztoj, Nietzsche, Ibsen) tartalmazó kötetet. A recenzens, feltételezhetően Rózsaffy Dezső Schmitt Jenő 
gnoszticizmusát a teozófiai világnézettel megegyezőnek tartja, mivel ugyanazon szerzők, Plótinosz, Basilides, Valentinus stb. a 
forrásai. Teozófia, 1912/4. 95.; Hírek rovatában Fülep Lajos A Szellem című folyóiratára is felhívta a figyelmet. uo. 96.; Gellér Katalin: 
Rózsaffy Dezső (1877–1937), Enigma, 2010/62. 65–69.

18 Dr. R. Steiner: Gyermeknevelés a spirituális tudomány szempontjából, I–IV. Teozófia, 1912. 204., 207.

Körösfői-Kriesch Aladár az Ego sum via, veritas et vita című festményét (kat. 259.) és 

sírbolt díszítésére készült vázlatait (Az Emberiség Krisztus elé viszi szenvedéseit, Az elválás, 

A  viszontlátás) (kat. 237–240.) valamint Hónapok című sorozatát (valószínűleg a Művészetben 

1905-ben megjelent naptárrajzait) állította ki. (kat. 384–395.) A középkori haláltáncképek tradíci-

óját követő, Az ember a halál nyomában és A halál az ember nyomában című (1905) grafikái (kat. 

380–381.) is szerepeltek, az egyiken a halál az élet maszkját ölti magára, fiatal lány ruhája mögé 

rejtőzve csábítja el áldozatát, a másikon kendőzetlenül, teljes valójában jelenik meg.

Nagy Sándor egyik Komjáthy-illusztrációját („Elöntöm lelkemet a végtelenben...”) és a 

Mester, hol lakol? című festményét, valamint „Jöjjön el a te országod!”, „Mi atyánk…”, Az am-

bíció, A tudós, Káin és A fantázia-láz című grafikáit állította ki. Ezen kívül A boldogság országa 

címen, a katalógusban német és angol fordításban is megjelent szövegekkel kísért tizenhét 

darab rajzon egy „szív” morális tanulságokkal megtűzdelt történetét, bonyolult szecessziós 

vonalhálóba fogva „mesélte el”. Rudolf Steiner, aki a kongresszus után, Berlinben részletesen 

beszámolt a budapesti kongresszus eseményeiről, ezt mint a boldogságkeresés stációinak áb-

rázolását mutatta be: a mindent akarástól, az univerzális szeretet-vallás megtalálásáig.19 

A gödöllői művésztelep tagjai közül Juhász Árpád is szerepelt a kiállításon. Bár fiatal ko-

rától szoros kapcsolatban állt Schmitt Jenő Henrikkel, inkább néprajzi ihletésű munkáiról és 

könyvillusztrációiról ismert. A kiállítás katalógusában feltüntetett Pax című műve jelenleg isme-

retlen helyen van.

A teozófiai mozgalom nemzetközi jellegét híven tükröző kiállítást feltételezhetően Rózsaffy 

Dezső rendezte. A műveket két beszámoló alapján lehet rekonstruálni. Az egyik beszámoló az 

Orosz Teozófiai Társaságból kiküldött Anna Alekszejevna Kamenszkajáé, aki előadással is részt 

vett a kongresszuson, majd részletesen beszámolt a budapesti kongresszus programjáról, kü-

lönböző szekcióiról. Kamenszkaja a kiállított festményeket és grafikákat többségében misztikus 

és szimbolikus karakterűnek látta.20 Felsorolta a kongresszuson elhangzott mitológiai előadáso-

kat is, melyből kiderül a mítosz-ábrázolásnak tulajdonított kiemelt szerep.21 

A másik beszámoló a művészeti kérdésekben egyéni véleményt képviselő, a lélek fele-

melkedése szempontjából a környezet hatását rendkívül fontosnak tartó Rudolf Steineré volt, 

aki nagy elismeréssel említette a nemzetközi kiállítást, mert segítette az elmélyülést, s szolgálta 

a kongresszus célját, mely nem volt más, mint közös nyelvet, megértést teremteni a nemzetek 

között.22 Rudolf Steiner Madame Blavatskynak, a teozófiai mozgalom megalapítójának keleti 

vallásokat előtérbe helyező filozófiájával szemben írásaiban a keresztény vallást helyezte elő-

térbe. Körösfői-Kriesch feltételezhetően az ő eszméivel értett egyet, mivel műveinek többsége 

ebben a gondolatkörben fogant. 

A gödöllői művészek munkáin eddig nem találtam a teozófia által felújított, alkalmazott 

szimbolikus jeleket (kör, háromszög, négyzet, hexagram, egyiptomi kereszt, szfinx, griff, sárkány 

stb.), olyan vallási szimbólumokat, amelyek például a madraszi teozófusok háza könyvtárának 

üvegablakain voltak láthatók (Krisztus keresztje, Salamon pecsétje, Jehova háromszöge, Sakya 

19 Újraközölve: Rudolf Steiner: A  Teozófiai Társaság Európai Szekciói Föderációjának budapesti nemzetközi kongresszusa (1909.  
május 30. – június 2.). Szabad Gondolat, 2009. június; 2.

20 www.teozofia.hu/Cent/TC_Teozofia_Magyarorszagon.html (letöltés: 2016. május 16.) 

21 Elise Wolfram német mítoszokról, Nagy Dezső magyar mítoszokról beszélt, E. Vindust holland teozófus pedig a druidák szimboliz-
musáról és misztériumairól tartott előadást.

22 Rudolf Steiner: A Teozófiai Társaság Európai Szekciói Föderációjának budapesti nemzetközi kongresszusa (1909. május 30. – júni-
us 2.). Szabad Gondolat, 2009. június; 3.



12 5124

Misztikus tanok hatása Körösfôi-Kriesch Aladár mûvészetébenGellér Katalin

Muni lótusza, Visnu villája, Isis szimbólumai),23 a teozófus festőkre jellemző eklektikus források 

használata inkább mítoszfelfogásukban jelentkezett.

Körösfői-Kriesch Aladár Ego sum via, veritas et vita című (1903) festményének a kongresz-

szuson való kiállítása bizonyítja, hogy a képet elemzők többségének eddigi leírásaival szemben 

szimbolikája sokkal összetettebb. A  kisfia halálakor érzett fájdalmát megfogalmazó tempe-

raképen a kétségbeesett anyával szemben lila aurával körülvett, a halott gyermeket elragadó 

halál-angyalok láthatók. A feltámadás ígéreteként, a gyermeket szintén kezében tartó Krisztus 

figura és egy vigasztaló angyal alak látható. A kép felületét betöltik az aranyszállal is hangsú-

lyozott fénysugarak, mint a szeretet, világosság és az önismeret szimbólumai. A kép címe is a 

Krisztust a „világ világosságának” leíró János evangéliumából való (János 14, 6.).

A fénysugarak egy angyal által tartott tábláról erednek, melynek felirata: „gnóthi szeauton” 

− „ismerd meg önmagad”, vagyis az önismeretből fakadó belső megvilágosodás jelképeinek is 

tekinthetők. A  nap a krisztusi szeretet mellett az önismeretet, az isteninek az egyénben való 

megtestesülését is jelképezi a századfordulón a legtöbbet olvasott szerzőknél, Plótinosztól 

Nietzschéig.24 Az önismeret, isten-ismeret, amely ráébreszti az embert Istenhez való hasonla-

tosságára, teremtő képességére, a benne rejlő isteni szikrára, a művészeti alkotás világteremtő 

és vigasztaló voltára, melyben a művészt a festmény jobb oldali felén látható alkotótársai, a 

„szent Gnosis kis közössége” segíti. 

Körösfői-Kriesch absztrakt vonalhálóval jeleníti meg a fényt, amely a beavató szót, a tit-

kos tant, misztikus elhívást és a sötétséggel, a rosszal, a sátánival való harc legkülönbözőbb 

megjelenési formáit szimbolizálja. A napmitológiák megújulásának kora ez, melyben a fény a vi-

lágegyetem mozgatójaként jelenik meg. A szimbolisták kedvelt írója, Swedenborg víziójában az 

Úr a mennyben, mint „nap… tűnik fel”, maga az isteni szeretet jelképe. „Ez a szeretet az, amely 

mint nap, világít.” 25 

A festmény felső csúcsára elhelyezett oromkép hullámokból felbukkanó, fenyegető égi-

testet ábrázol, melyből sugarak áradnak ki. Jellegzetes teozófus planéta-arc, feltételezésem 

szerint a gnosztikusok démonát idézi, aki a világot, a rossz anyagot teremtette. Az előtte tér-

delő, magába roskadt emberi figurától a rossz teremtéssel szemben álló jó, azaz szellemi lény 

(angyal) veszi át a gyermeket.

A fénymisztika, a rózsakeresztes írások fő motívuma a sátáni sötétség eloszlatása az isteni 

fény által az 1900-as évek elején szinte minden művükben megjelenik. Nagy Sándor a rózsa-

keresztesek három „fennkölt fényalakja” (Rudolf Steiner) közül Zarathusztrát a napsugarakon 

játszva jelenítette meg (Így beszélt Zarathusztra, 1905). Írásaiban a művész feladatát Tolsztoj 

Hegyi beszéd interpretációját követve fogalmazta meg. A művész „belső megvilágosodása” után 

teljesítheti feladatát: „Legelső, hogy világosíts annak, aki a sötétben jár, s tereld a világosság felé 

szóval és tettel.” 26 Körösfői-Kriesch a preraffaeliták kapcsán fejtette ki ugyanezt a gondolatot: 

„Néhány ember – mint hajdan az apostolok – elindul, s a tespedő társadalomnak új tartalmat akar 

23 Ezeket a szimbolikus jeleket látta Pierre Loti a madraszi teozófusok házában. Pierre Loti: India angolok nélkül. Ford. Novelly Riza. 
Singer és Wolfner. In: Teozófia, 1912/3. 84.

24 L. Plotinos: A  szépről és a jóról. Ford. Techert Margit. Bp., Pfeifer, 1925. 31.; „Az egész tudomány: „Ismerd meg önmagad.”  
Friedrich Nietzsche: Hajnalpír (Gondolatok az erkölcsi előítéletekről). In: Friedrich Nietzsche válogatott írásai. 2. kiadás. Bp.,  
Gondolat, 1984. 63.

25 Emanuel Swedenborg: Menny és pokol látottak és hallottak szerint. (a fordító neve nincs megjelölve) Kállai Könyvkiadó, Debrecen, 
1993. 54. 

26 Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollegához. Művészet, 1903. 58.

adni egy még csak nekik világító Igazság messze fényénél.” 27 Az első, hogy a művész megjárja 

az önfejlődés nehéz stációit: „…törd magad, készíts utat, hogy kisugározhassék rajtad a fény…” 

– írta Nagy Sándor.28 1909-ben megjelent művészeti programjuk Körösfői-Kriesch által készített 

rajzváltozatán a gödöllői művésztelep vezetői – akár Mózes és Áron – egymást átkarolva állnak 

a dekoratív frízzé stilizált fáklyatartók sorfala előtt. A két férfi körül hódoló nőalakok, mögöttük 

csillagos ég és a megismerés három sugárzó köre láthatók. (kat. 454., 533.)

A mítoszok ezoterikus tartalma jelentős szerepet játszott a 19. század végi mítoszinter-

pretációkban. Paul Gauguin keresztény és az óceániai szigetek hitvilágát ötvöző műveinek 

előzményei bretagne-i korszakába vezetnek, a festő „rejtett teozófiai szimbolizmusához”.29 A gö-

döllői művészekre elsősorban a korban spiritisztának tartott preraffaeliták, valamint a teozófus 

eszméket valló Akseli Gallén-Kallela művei hatottak.30 A magyarok ősvallását is kutatták ebből a 

szempontból. A Teozófia folyóirat cikket közölt a pogány magyarokról „ezoterikus megvilágítás-

ban”.31 Madary Károly Schmitt Jenőt idézi, aki a magyarok ősvallását a „Világosság vallásának” 

nevezte, mely a „sötétség hatalmával, az Ármánnyal küzdött. A nap és a harc eme istenének 

áldoztak fehér lovakat.” 32 

Körösfői-Kriesch preraffaelitákról szóló írásában kiemelte William Morris görög, germán, 

normann mondákat vegyítő, szinkretikus mítosz-feldolgozásait, s Ipolyi Arnold Magyar mitológi-

ájából ugyanezt a szinkretikus szemléletet vette át.33 A szinkretikus szemlélet már önmagában is 

rokonítható a teozófiáéval. Körösfői-Kriesch és Nagy Sándor különböző mítoszok, korok hitvilá-

gából merítve alkották meg a magyar mitológia szereplőit. A népmesékben, népballadákban és 

a népművészeti motívumokban a magyar őstörténet őrzőjét látták. A Gustav Klimt nőalakjainak 

ruháit díszítő megalitokról, kelta kódexekről származó díszítő spirálokkal, az „isteni geometriá-

ra” utaló háromszögekkel, négyzetekkel, egyiptomi szem- és stilizált természeti motívumokkal 

szemben főként a népművészeti motívumok ősiségére alapozták ornamentikájukat. 

Kérdés, hogy például marosvásárhelyi Kultúrpalota freskóin és üvegablakain lehet-e teo-

zófiai szimbolizmusról beszélni. Körösfői-Kriesch Táltosok (korábban Székely táltosok) című 

(1912) falképén (kat. 625.) a papnő figurájának megalkotásában különböző korok és kultúrák ele-

meiből építkezett.34 A Székely mesemondás (korábban: Székely népmese, 1913) című freskón 

(kat. 624.) a mese allegóriája csukott szemű nőalak – a szimbolizmus egyik ismert pátosz-

formulája – ezoterikus tartalmakra is utalhat. Alaptípusát Dante Gabriel Rossetti és Odilon 

Redon portréi teremtették meg.35 A  belső hangokra figyelő nőalakokkal szemben Körösfői- 

Kriesch allegorikus nőalakja távoli, az ősidőkbe vezető hangokra figyel. (kat. 738.)

27 Ruskin 1905. 31.

28 Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollegához, Művészet, 1903. 58.

29 Gauguin a 1880-as évek közepétől ismerkedett meg Péladan, Éliphas Lévi és Edouard Schuré tanaival. Meyer de Haan filozófiai és 
okkult irodalmi ismereteivel szintén jelentős hatást gyakorolt rá. Claude-Émile Schuffenecker barátja is kapcsolatban állt a teozófus 
körökkel. Rodolphe Rapetti: Le Symbolisme. Paris, 2005. 248.

30 Akseli Gallén-Kallela számos művén felfedezhető a teozófia hatása (Szümpózion, 1892–97, Ad Astra, első változat: 1894). A teozófu-
sok által is tisztelt Kalevala feldolgozásain a kezdeti realista megörökítés után az eposzban rejlő sámánisztikus, misztikus tartalmakat 
emelte ki. Salme Sarajas-Korte: Akseli Gallen-Kallela Kalevala misztikájáról. Ars Hungarica, 1893/2, 303–308.

31 Szörényi Tivadar dr.: A pogány magyarok ősvallása ezoterikus megvilágításban, Teozófia, 1917/1–2, 193–208.

32 Madary Károly: Bevezető Schmitt Jenő Henrik Krisztus című írásához. Bp., 1920. (német kiadása:1907) 11–12.

33 Ruskin 1905. 83–84.; Ipolyi Arnold: Magyar mythologia. Első kiadás: Pest, 1854.

34 Gellér Katalin: A gödöllői művésztelep vezető mestereinek tervei a marosvásárhelyi Kultúrpalota számára. Ars Hungarica 1999/2. 
360.

35 A preraffaelita nőtípushoz a freskó allegorikus figurájánál közelebb áll Körösfői-Kriesch egyik 1914-es női portréja.
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A népballadák misztikumát is felidéző Nagy Sándor marosvásárhelyi üvegfestményein, így 

a Júlia szép leány kompozícióján pogány és keresztény szimbólumok láthatók. A Szép Salamon 

Sára ablakon az előtérben látható napraforgó lehet dekoratív motívum, jelezheti a reggelt, s 

az égitest mozgását követő, naphoz hasonló virágjával misztikus hasonlat, vagy a szerelmesét 

követő nő szimbóluma is lehet.36 A  Kádár Kata üvegfestmény utolsó panelje az újjászületési 

mítoszokra utal, amely mágikus virágszimbolikában jelenik meg. Az ablakok felső részének or-

namentális részletei a démonvilágot idézik; a dekoratív vonaljátékból maszkok bontakoznak ki.

Összességében elmondható, hogy Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch Aladár most csak 

vázlatosan bemutatott mítoszidézése számos allegorikus, illusztratív elemre épül, amelyben  

a teozófiához és a gnoszticizmushoz kapcsolódó tartalmak is felismerhetők.

36 A napraforgó értelmezéséhez lásd H. P. Blavatsky hylozoizmusát, mely szerint a világ egész és eleven organizmus. „A hylozoizmus 
alaptétele, hogy létezik egy abszolút Isteni Gondolat, amely áthatja azon számtalan aktív és teremtő Erőt vagy „Alkotót”, amely En-
titásokat ezen Isteni Gondolat bírja mozgásra, és amely létüket minden vonatkozásban az Isteni Gondolatnak köszönhetik, bár ez 
utóbbi személyesen éppoly kevéssé van érdekelve az Entitásokban vagy azok teremtményeiben, mint a Nap a napraforgóban, s 
általában az egész vegetációban.” Titkos tanítás. 2. kötet 1. rész; lásd még August Strindberg: A napraforgó, Teozófia, 1913/2, 32.

Keserü Katalin:  

Körösfői-Kriesch és az ornamentika 

Az ornamentika-kutatásnak minden bizonnyal különös jelentősége van a századforduló mű-

vészetét illetően, tekintettel a szecesszió díszítőművészetére és dekorativitására, egyúttal a 

posztimpresszionizmus dekoratívnak is mondott irányára. Azonban nem a szecesszió legszem-

betűnőbb, ti. építészeti és iparművészeti (lényegében díszítő funkciójú) ornamentikája a témám 

Körösfői-Kriesch Aladárral kapcsolatban, mely a magyar ornamentika-történetben egy nemzeti 

stílus kialakítását is kezdeményezte,1 hanem az a kérdés, hogy mivé válik egy-egy ornamens 

vagy mi a szerepe a képzőművészetben a díszítményhez kreatív, képalkotó fantáziával nyúló 

képzőművészek illetve a „társművészek” kezén a modernizmusban.2 Körösfői-Kriesch Aladár 

munkássága talán a legkomplexebb kutatást kívánja meg e téren.

Feltehetően nincsenek a modern magyar művészetben az ornamentika szempontjából 

oly gazdag életművek, mint a gödöllői mestereké. E terület érdemi feltárása-elemzése, ösz-

szefoglalása mégis kimaradt az eddigi kutatásokból. (Kivéve azokat a kitérőket, amelyek az 

egyes mesterek monografikus feldolgozásai közepette születtek.) Miért használhatjuk például 

a „gazdag” jelzőt Körösfői-Kriesch Aladár esetében? Olykor festményeit maga tervezte, or-

namentális keretbe helyezte, grafikáihoz is gyakran rajzolt keretet; falképeit, színes ablakait, 

mozaikjait, faliszőnyegeit (a muráliákat) kevés kivétellel mindig kerettel/bordűrrel együtt gon-

dolta el. Ezen kívül a szecesszióval rokonítható képeinek (képszerű műveinek) hátterét vagy 

környezetét ornamentális mustra alkotja, s előfordul, hogy a kép témája maga az ornamens. 

Ismeretes csupán díszítőmotívumokból (és emblémákból) álló alkotása is (Karolina-kápolna, 

Vác). Mindezek feldolgozásának alapja a művek összegyűjtése, s a feldolgozás maga történ-

het műfajok szerint (ez esetben műfajtörténeti előzményekkel és sajátosságokkal, műfaj és 

ornamens különböző értelmű és funkciójú összefüggéseivel számolhatunk) vagy ornamens-tí-

pus szerint (természeti, historizáló, népművészeti eredetű illetve saját motívum és rendszer) 

és másképpen is. A 19. század utolsó és a 20. század első éveinek műveiből az látszik, hogy 

Körösfői-Kriesch Aladár akkor az ornamentikában a képalkotás új lehetőségét látta: nem 

csupán a felület dekoratív alakításának forrásaként tekintette (az akadémizmus-historizmus 

illuzionizmusával szemben), nemcsak a festői színvilág megújításának gyökereként, de (a figu-

ralitással szemben) az elvont gondolat és a nem látható világ közvetítőjének, valamint a belső 

világ kifejezése eszközének tartotta.

Kriesch Aladár tanulta az ékítményes rajzot a Mintarajziskola és Rajztanárképezdében,3 

ahol rajztanári képesítést szerzett. Mivel az Országos Magyar Királyi Rajztanárvizsgáló Bizott-

ság által adott oklevél szabadkézi rajz és rajzoló geometria tanítására jogosított,4 a növendéknek 

(feltételezhetően) ismernie kellett a rendelkezésre álló oktatási segédanyagokat is, azokon a 

1 Erről lásd Keserü Katalin: A váci Karolina-kápolna és Körösfői-Kriesch Aladár In: Keserü–Tumbász 2013. Keserü Katalin: A Kultúr-
palota reprezentatív helyiségei. In: Oniga 2013. 43–59; 69–87; 97.

2 Erről (és a szinte alkotónként különböző ornamentika-felfogásokról) egy, tematikájában napjainkig egyedülálló konferenciát rendez-
tünk az Ernst Múzeumban: Ornamentika és modernizmus. Kat. szerk.: Szikra Ágnes. Ernst Múzeum, Bp., 2006.

3 1880/81, 1881/82, 1882/83-as tanévek.

4 Blaskóné Majkó Katalin: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Egyetemig. Bp., 2004. URL: http://www.mke.hu/about/tortenet.php 
(letöltés: 2016. május 16.).

http://www.mke.hu/about/tortenet.php
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mintakönyveken kívül, amelyeket a saját tanulmányai alatt használt. Az 1878/79-es tanév év-

könyve alapján a jelöltek a következő tárgyakat tanulták: alakrajz és festés, iparművészet, rajz 

– stíltan – műhelygyakorlat, építészeti enciklopédia, szobrászat, boncalaktan, művészek törté-

nete, magyar irodalom, vízfestési gyakorlatok, szemléleti látszattani rajz, ábrázoló geometria, 

látszattan, rajz és szeminárium.5 Amennyiben ezekben szerepe volt a díszítőművészeti minta-

könyveknek is, ahogy a korszak rajzoktatásának sajátosságait ismerjük, különös tekintettel az 

építészeti, iparművészeti és geometriai tárgyakra,6 Kriesch tanulmányozhatta a díszítőművésze-

tet mind a tárgyakkal, épületekkel összefüggésben, mind tőlük leválasztva, földrajzi-történeti 

kontextusban.7 A mai Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárában (leltári számuk alapján) 

már Kriesch tanulóévei idején is őrizték a legnevezetesebb ornamentikatörténeti könyvek közül 

Owen Jones, Lewis Gruner–Emil Braun, Albert Racinet munkájának egy-egy kötetét. Emellett – 

Katona Júlia rendszerezése szerint – ott voltak még a történeti stílusokat-korszakokat ismertető, 

valamint a formatani és rajztankönyvek is. 

Kriesch talán tanította is az „ékítményes rajzot” a Műegyetemen, ahol a rajzi tanszék tanár-

segédje volt az 1888/89-es tanévben és 1890 őszén,8 majd 1911-től az Iparművészeti Iskolában 

egészen biztosan, ahol e tárgy megbízott tanárjaként9 működött (1918-ig ismerjük vonatkozó 

munkásságát, de közben az Iparművészeti Iskola textilműhelyének tanáraként is bizonyára fog-

lalkozott a növendékeivel az ornamentika vonatkozásában is). Írt Az ornamentum tanításáról10 

s még előtte A zebegényi templom kifestéséről.11 Utazásain nézte a díszítőművészet emlékeit 

(noha csak kései, ún. Harctéri naplójában tér ki ilyen részletekre), feltehetően már müncheni és 

velencei tanulmányai, majd 1891/92-es római ösztöndíja idején, amikor a középkori és rene-

szánsz illetve neoreneszánsz falképek keretelésére is felfigyelhetett. 

Keret és kép
Az alábbiakban időrendben kísérem végig az ornamentális keret és a kép összefüggéseit 

Körösfői-Kriesch életművében, egy-egy korszakon belül műfajonként csoportosítva a munká-

it. A  korszakváltást 1903-ra tételezem, amelytől kezdve – a népművészeti motívumokból és 

a folklórból, azaz egy megtapasztalható, gazdag forrásból kiindulva – az adott ornamensek 

transzformációját is megfigyelhetjük.

5 Köszönöm Mátyás Zolán levéltáros szíves segítségét.

6 Katona Júlia – György Judit: Díszítmények és ideák vonzásában. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának díszítőművé-
szeti könyvritkaság-gyűjteménye. Bp., MKE 2010. 5.

7 Katona Júlia: Természet, geometria és a történeti stí lusok a 19. századi mintakönyvekben. In: Katona Júlia – György Judit: Díszít-
mények és ideák vonzásában. A  Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának díszítőművészeti könyvritkaság-gyűjteménye.  
Bp., MKE 2010. 10

8 Közben, 1889 novemberétől 1990 márciusig Münchenben Liezen-Mayernél, márciustól Velencében Eugen von Blaasnál tanult 
tovább.

9 Dénes 1939. 110.

10 MI 1916. 327.

11 Körösfői K. Aladár: A zebegényi templom kifestése mint művészet-pedagógiai feladat. MI 1914. 428–445.

I. 1903-ig

1. Falképek

Körösfői-Kriesch falképfestészete és ornamentikája is a historizmus szellemében indult. Első (?) 

falképét Kolozsvárt, egy kolozsvári polgár, Widt Elek kiadó szobájának falára festette, ahol egyik 

műtermét is berendezte.12 „A leveles keretbe foglalt neoreneszánsz kép Vörösmarty Mihály elbe-

szélő költeményének egyik jelenetét: az ősz Peterdi, az ifjú vadász (Mátyás király) és Szép Ilonka 

együttlétét eleveníti meg.” 13 Első meglévő történelmi falképvázlatán a keretet díszítőmotívumok-

ban gazdagon tervezte meg (A csodaszarvas-vadászat, 1897).14(kat. 178.) A fent trapézformában 

záródó kép alakja egyezni látszik az Országház ebédlőterme két rövidebb falának formájával, 

amelyeknek kifestésére 1897-ben megbízást kapott. Feltehetően az említett mű a pályázatra ké-

szült vázlat, még ha végül Bölényvadászatot festett is a festő (Attila megmenti Budát alcímmel). 

A vázlat keretének függőleges oldalait egyszerű, keresztformát tartalmazó, négyszirmú virágfejek 

díszítik (ezzel a motívummal találkozhatott a középkori ornamentikát kitüntetett figyelemmel kez-

elő A. W. N. Pugin szimbólumai között15). Az épület középkori hivatkozásai és a téma indokolják 

e minta használatát. Ám fent a vízszintes keret kiszélesedik: öt kis mezőre osztott képsorában 

egy későbbi kor vadászjelenetét látjuk, szimmetrikus rendben, és a közép – az elejtett vad hátára 

lépő vadász – felé forduló, fokozatosan csökkenő számú alakokkal. Ez a keretszerkezet az épí-

tészeti díszítőművészet (a kapuzatok) középkori történetének ismeretére vall, ahol a fő falmező 

festett vagy szoboralakokból álló jelenete felett azt értelmező, kiegészítő, kisebb méretű, sorba 

szerkesztett motívumokat/figurákat látni. (Később hasonló rendszerű lesz az Ego sum via, ve-

ritas et vita című 1903-as festmény fakeretének díszítése és felépítése, amelybe beletartozik a 

képet lezáró timpanon közepébe foglalt kis, szimbolikus kép is.) (kat. 259.)

A záróképek alakjainak ritmikus és szimmetrikus, síkbeli elrendezése – összevetve a nagy 

kép térillúziójával – díszítőművészeti sajátosság, amely Körösfői-Kriesch későbbi falképeinek, il-

letve nagyméretű táblaképeinek szerkezetét is – olykor kevésbé szerencsésen – meghatározza 

(A művészet forrása, Zeneakadémia, 1907, Zách Klára II., 1911). (kat. 438., 612.) Olykor az erdő 

stilizált fáit is csupán egy-egy nagy levéllel jelzi a festő, talán Christopher Dresser 1854–1856-os 

botanikai rajzai alapján, de mindenképpen az ornamensben rejlő képalkotó lehetőség felfedezé-

sével.16 A  figuratív mezőket elválasztó, függőleges sávok okker alapon egymásba kapcsolódó 

fehér és kék stilizált virágmotívumokból állnak, melyeket akár önálló stilizáció és színkombináció 

eredményeinek tarthatunk, hiszen (Körösfői) Kriesch ismerhette mestere, Székely Bertalan mo-

numentális díszítőművészeti munkáját, a Mátyás-templom ornamentikáját, amely önmagában is 

kifogyhatatlan példatárát kínálja a különböző típusú ornamensek használati módjának, az orna-

mensek egyéni alakításának. Itt, a karzat egyik féloszlopának okker alapra festett fehér, liliomos 

12 Murádin Jenő tanulmányát lásd e kötetben. A falkép készítésének ideje ismeretlen. Kriesch Kolozsvárra valószínűleg nagybátyja, Abt 
Antal révén került, aki a kísérleti fizika tanára, ill. rektor is volt az egyetemen.

13 Keserü Katalin: A Kultúrpalota reprezentatív helyiségei In: Oniga 2013. 43–59; 69–87; 97. 

14 MNG Grafikai gyűjtemény (valaha Majovszky Pál gyűjteményében). Feltételezhető, hogy az Országház 1897-es, meghívásos pá-
lyázatára készült az év nyarán. A megbízást elnyerte a Halászat és Vadászat témákban. Szerződést Tisza István miniszterelnöktől 
kapott decemberben. Dénes 1939. 53–55. A Vadászat kartonja 1898-as, sérült állapotban az MNG-ben, témája Bölényvadászat, 
s Dénes sem említ szarvasvadászatot. A kartonon keretdíszek nem láthatók.

15 A. W. N. Pugin: Glossary of ecclesiastical ornament and costume. London, Quaritch, 1868.

16 Dresser botanikai rajzait a Victoria & Albert Museum őrzi, ltsz. 3925–3996. – Később, meseillusztrációiban majd Lesznai Anna él 
ezzel a lehetőséggel.
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(?) mintája az erőteljes stilizáció expresszivitásával tűnik fel, mely Körösfői-Kriesch legjelentő-

sebb ornamentális műveinek is sajátsága lesz. A  vadászjelenet záródíszén, középütt – a dór 

triglifekre emlékeztetőn – megháromszorozódik a belső keret: mályvaszín és zöld, okker és kék 

(komplementer) színpárosítással alkotott sávokkal egészül ki. A kis képsor és az elválasztó sávok 

a főkép egységes, ornamentális lezárását alkotják, mintegy átvezetik annak mozgalmasságát a 

fal síkja felé. Egyúttal egy új, merész színvilágot vonultatnak fel, és dekoratív festői stílust kezde-

ményeznek. A képsor alatti, lefelé fordított, csúcsíves formasor és a mezőiben megjelenő virágok 

(amikre ugyancsak nyújt példát a Mátyás-templom karzatának egy másik féloszlopa, csak álló 

formában) funkciója fordított: általuk az egész záródísz színpadi keretként (mintegy a függöny 

felső záródíszeként) jelenik meg, amely megnyílik valamely (képzeletbeli) látványosság felé. 

A murális mű díszítőművészeti összefüggései: keretbe foglalása illetve térillúziójának 

felszámolása, a kép visszavezetése a fal síkjához egyéni módon, de történeti tapasztalatokat fel-

használva jelent meg a vázlaton. A téma (vadászat) az országházban is mitikus jelentéskörben, 

a hun-magyar mondavilág alapján, a Halászat pedig (Halászat a Balatonon a XV. században) 

(kat. 234.) hagyományos foglalkozásként tűnik fel az étterem másik falán. (A millennium körüli 

gondolkodás szerint ez ősfoglalkozás is volt.17) A végül keretdíszek nélkül megvalósult falképek 

ikonográfiája egységesen történeti lett, mégpedig úgy, hogy mind a fejedelmi hősöket, mind 

a népet magában foglalja, egyaránt heroikus hangvétellel. Mindazonáltal ettől kezdve Kriesch 

festészetében az ornamens jelentős szerepet játszott, s táblaképeinek, grafikáinak keretei, fal-

képeinek keretelő motívumai is művei részeinek tekintendők.

2. Táblaképek 

Az ornamens Kriesch Laura arcképén (1894) (kat. 116.) hátteret meghatározó mustra; síkszerű-

sége más, portrészerű ábrázolásokon a különböző anyagú, mintás drapériák és öltözetdarabok 

(térbeli) változatosságával egészül ki (Zöldruhás nő, 1897), (kat. 168.), illetve színértékei tűnnek 

fel a népviselet-tanulmányokon (Horvát népviselet, 1895) (kat. 143.), míg majd Lánya arcképének 

(kat. 731.) hátterében már egy (saját?) faliszőnyeg mintázata határozza meg a képsíkot. Kriesch 

Aladárt ezek alapján nemcsak a lélekábrázoló portréfestészeti hagyomány avatott folytatójá-

nak, de új képi minőségek felfedezőjének is tarthatjuk, különösen, ha tövisi oltárképeinek (Szent 

László, Szent István, 1898, 1904) (kat. 198., 320.) az öltözetet a templomi enteriőr szőnyeg- és 

fali ornamentikájával összekapcsoló síkkompozícióját is figyelembe vesszük.18 Az egyes tábla-

képeknek a művész által tervezett, ornamentális fakeretei felvetik funkciójuk kérdését, ami nem 

csupán a vakkeretre feszített vászon megtartása, jóllehet az Ego sum… című és más, nagymé-

retű képe esetében ez tűnik a fő oknak. A keretek vésett, faragott ornamentikája ugyanis nem a 

festmények drapéria-ábrázolásának folytatásai valamely más anyagban. 

Louis Marin szerint a keret rámutat a kép funkciójára,19 ami összehangzik a kör szóból ere-

dő magyar keret-fogalom centralizáló, központosító értelmével, mind a tekintet/figyelem, mind 

a képi kompozíció/téma vonatkozásában. Az Ego sum… példája arra utal, hogy a narratívá-

kat egyetlen, szimbolikus jelentéssé transzponáló kép sajátos keretbe foglalását Kriesch is – a 

kiemelés/rámutatás miatt – fontosnak tarthatta. Azonban az a tény, hogy az e kép jelentését 

17 Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I–II. (Bp., 1887), Az ősfoglalkozások. Halászat és pásztorélet (Bp., 1898)

18 Utóbbiakról ld. Keserü–Tumbász 2013. 

19 Louis Marin: A reprezentáció kerete és néhány alakzata (1987). Enigma 18–19 (1998/1999) 76–92.

összefoglaló, kiemelő kis kép a keretbe foglalva látható, annak timpanonos lezárásában, kö-

zépütt, azaz a nagy kép fölé emelve, kép és keret összefonódottságára utal. A Körösfői-Kriesch 

munkásságából ismert, kevés (megmaradt) más példa20 Georges Didi-Huberman értelmezésére 

is rímel, mely szerint küszöb, határhelyzet a keret s maga a kép is,21 amennyiben a képen (a kép 

„előtt”) lévő és a képben rejlő világokat tartják össze. A képen látható dolgok mögött megnyíló vi-

lág és a néző közti küszöb (ajtó) is a kép és kerete. Körösfői-Kriesch és a szimbolizmus esetében 

ez a helyzet kissé más, hiszen egybeesik a kép előtti és mögötti világ, mert az utóbbi jelenik meg 

(s megjelenik!) a képen. Az Ego sum… kerete Didi-Huberman értelmezésének kulcsát adja azál-

tal, hogy tartalmaz egy látomásos záróképet, amelyen a világtól elforduló nőalak előtt megjelenik 

a rejtett, isteni világ – Őriné Nagy Cecília értelmezése szerint –, s egy angyal kíséretében a végső 

okkal: új (és félelmetes) Istenarc-vízióval szembesülünk.22 A valóságot és a hittel képzelt világot 

bemutató nagy kép keretének mint küszöbnek a funkcióját értelmezi tehát a festő. Az esemé-

nyeket elbeszélő kép és a hozzá kapcsolt, a nem látható világot mutató másik egybekapcsolása 

ismert megoldás a szimbolizmusban. Különös példája a preraffaelita D. G. Rossetti The Blessed 

Damozel című festménye (1875–1881), amelyen az égi főalak nagy képéhez predellaként tár-

sul földi szerelmének alakja, neoreneszánsz, egységes keretbe foglalva. Az épp a preraffaeliták 

munkásságában elmélyedt Kriesch Aladár23 másként is idézi Rossetti művészetét: Dantis Amor 

című, látomásos képének (1860) idealizált Krisztus-arcát övező égi sugarai is az Ego sum… for-

rásai közé tartoznak. Kriesch képe és annak kerete olyan szerves egység, amely interpretálja is 

önmagát. (A Zách Klára középkori és hazai történetét megelevenítő, későbbi nagyméretű képei-

nek szalagornamentikába foglalt belső keretét már csupán a historizmushoz hű, kunkorodó végű 

leveleket tartó, rövid törzsek sora, azaz a honfoglaláskori magyar ornamentika ismert motívuma 

alkotja /1911/,24 amely azonban feltűnik a nemzetközi szecesszióban is.25 Eredetinek tarthatunk 

még néhány faragott keretet – Péter és Pál, 1895, (kat. 196.) A szerelem iskolája (kat. 808.) –, 

melyeken a végtelenített motívumok közül a fogazás már a népművészeti faragások ismeretéből 

eredhet. Hasonló motívumok jelennek meg első képszőnyegeinek bordűrjeiben is.26)

3. Szőnyegek

Attól kezdve, hogy Kriesch szőnyeg- és kárpittervezéssel is kezdett foglalkozni 1899-ben27, 

a keret a szőnyegművészetben általános bordűr funkciójával is azonosult, a szőnyegek tük-

re pedig az ornamentalitás kibontakoztatásának egyik lehetősége lett, mind a padló-, mind a 

képszőnyegeknél, még olyan különös esetekben is, mint amilyen – funkcióját tekintve – a Meny-

20 Esetleg a Zöldruhás nő geometrikus kerete is az ő elképzelése szerint készülhetett, 1897.

21 Georges Didi-Huberman: A látvány végeláthatatlan küszöbe (1992). Enigma 18–19. 101–115.

22 Lásd utóbb: Őriné Nagy Cecília: Vallásos művészet a gödöllői művésztelepen. In: Farkas 2014. 48–49.

23 Ruskinről s az angol prerafaelitákról című könyve 1905-ben jelent meg.

24 Erről utóbb Katona Júlia: Egy kis „romános-magyaros íz”. Adalékok a váci Karolina-kápolna díszítőfestéséhez. In: Farkas 2014. 
136–138.

25 Ld. Alexandre Bigot pavilonjának (1900) kerámia oszlopain az élek és a felületek mintázatát, Iparművészeti Múzeum, kiállítva:  
2013–2015. 

26 Itatás, 1902, szőtte Kovalszky Sarolta, Németelemér.

27 Dénes 1939. 74.: Fittler Kamill és Györgyi Kálmán közvetítésével tervezett szőnyegmintákat a pozsonyi szövőiskolának és Ha-
as-gyárnak, a németeleméri üzemnek (Kovalszky Saroltának).

http://mek.oszk.hu/03100/03104/html/
http://www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/dok/osfoglalkozasok_1898/arles_gallery/index.html
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nyezet kárpit.28 Ennek két oldalra hajló levélpár közül kimagasló virág-mustrája akár Owen Jones, 

akár Viollet-le-Duc mintái alapján is készülhetett. Kriesch kompozíciója azonban még nem olyan 

lendületes, mint Jonesé: a négyirányú, négy virágra tervezett, szimmetrikus mustra csak a füg-

gőleges és vízszintes irányokban ismétlődik, az átlók szerint nem, azaz a liliomos mustra közeit 

más elemek töltik ki. Csomózott padlószőnyegén is különböző eredetű motívumok keverednek.29 

A központos szerkezetű tükör közepén az ornamentális struktúrákat meghatározó geometrikus 

rendszerek helyett szabálytalan (organikus) formákkal, de szimmetrikusan tagolt körbe szer-

vezte a sokféle egyéni (geometrikus és virág-) motívumot, a tükör két végén pedig egy-egy 

félkörbe a stilizált, csokros elrendezésű szegfűket. A  széles bordűr négy sarkán, a mintázat 

„fordulásakor” kerek, stilizált virágforma (gránátalma?), amely majd – női alakká tovább stilizálva – 

feltűnik a gödöllői művésztelep fiatal tagja, Mihály Rezső későbbi – talán tanulmányként készült 

– Textil-kompozícióján. (Más esetekben is Kriesch mintáiból indultak ki a szövőműhely tervezői.) 

A bordűr hosszanti oldalait, rozettákkal tagolva, egy sajátos, halcsontvázra emlékeztető, egyéni 

Kriesch-motívum alkotja, melynek növényi eredetére a „szemek”: a virágkehely közepe utal. (Ez 

majd a Mintalapok iparosok és ipariskolák számára című kiadványsorozat Új folyamának Fonó- 

és szövőipari szakfüzetében reprodukált Csomózott szőnyegének fő motívuma lesz.30 A szőnyeg 

alapszínei a kiemelt részlet szerint a bíbor, zöld és okker/narancs.) Azonban nem is a motívumok, 

hanem a szőnyeg mintázatának alapszerkezete a feltűnő. Hosszában három, széltében öt részre 

tagolt, s a mezők a széles bordűrben tisztán érvényesülnek, olyan, a technikából fakadó meg-

oldásokkal (egy-egy szál irányában elindított, rövidebb-hosszabb vonalakat képző, eltérő színű 

csomósor), melyek a modern szőnyegművészet technikára alapozott ornamenseinek előfutárai. 

Hasonló megoldásokat Körösfői-Kriesch későbbi szőnyegein nem látunk.

II. 1903 után

Az ornamens helye tehát a bordűr, a keret illetve a hasonló funkciót betöltő építészeti elemek; a 

kép, fal, ablak vagy szőnyeg mezőnek nevezhető része; illetve ez és a „keret” egyaránt; a könyv-

művészetben ismert felületek; de előfordulnak díszítőmotívumok Kriesch bútorain is. 

Az ornamensek forrását tekintve a mintakönyvek anyagai, a történeti emlékek, meste-

re munkássága és a szerkesztés-formálás példatárai mellett fordulatot hozott Kriesch életébe a 

népművészet ornamentikájának kutatása, amit módszeresen 1903-ban kezdhetett meg. Írt a pa-

rasztművészet ornamentikájáról: először a Magyar Iparművészet 1903-as évfolyamába s rajzaival 

illusztrálta,31 majd a Malonyay Dezső szerkesztésében 1907-ben és 1909-ben megjelent A kalota-

szegi magyar nép művészete és A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete című 

kötetek32 egyik illusztrátora volt. Később Mezőkövesd népművészetét tanulmányozta.33 (A népművé-

szettel kapcsolatos írásaira azért támaszkodhatunk, mert bennük mindig szól az ornamentikáról is.)

28 Ezt „liliomos”-nak nevezi Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete (1979) 72., s a motívum alapja volt az 1916-os váci kápolna 
alsó falszakaszai festett motívumának.

29 MI 1900. 34. Szőtték a pozsonyi állami szövőiskolában.

30 Reprodukálva a Művészet 1904. 17.

31 Kriesch Aladár: Mit jelent hát a kalotaszegi művészet? MI 1903, 250–284. 

32 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete I–II. Bp., Franklin Társulat, 1907 és 1909.

33 Czakó Elemérnek 1910. márc. 6-án írt levele Mezőkövesdről, Koronghi Lippich Elekhez 1916. ápr. 25-én kelt levele. OSzK Kézirattár.

Az ornamentika átformálta Körösfői-Kriesch grafikai, festői és iparművészeti munkás-

ságát. Ezt a hatalmas anyagot ornamentika-stúdiumként kíséreltük meg rendszerezni leendő 

művészettörténészekkel.34 Így most – a Körösfői-Kriesch említett vizuális műfajai terén szerzett 

tapasztalatokat összegzem, ismertetve közben az ornamentikával kapcsolatos elveit. 

1. Grafikák

Szimbolikus grafikái, rajzai arra utalnak, hogy a képen láthatóvá tett másik világ rajzolt keretbe 

foglalása a rátekinthetés tényét hangsúlyozza, miközben összefoglalja a kép jelentését. Orna-

mentális elemei egyértelműsítik az elvont témát. Másik szeretett és tisztelt mestere, Lotz Károly35  

halálára készített tollrajzának (Emlékezés, 1904) (kat. 328.) földre szállt, szomorú angyala, a 

szeretet jelképét kezében tartó nőalakja (az emlékezés múzsája?) magát az égi világot meg-

nyitó, mindkét világban visszhangzó földi művész(ete)t mutatja be. A keret alvilágának tekeredő 

kígyója, a képet fent lezáró, két oldalról behajló, leveles-virágos, geometrizáló motívumok36 

életszimbólumok, az újjászületés, az örök élet jelképei. Hasonló, élő kígyómotívum keretezi a 

Körösfői-Kriesch és a gödöllőiek művészi programját közzétevő Magyar Iparművészet (1909) 

szimbolikus-allegorikus rajzát is. A  program szövege szerint a „tükörben” itt az „élethez való 

öröm” jelenik meg, nőket nyilazó antik harcosok képében. A háttérben enyhén fodrozódó vízen 

hajók (megint életszimbólum) vehetők ki. Másik Allegorikus rajza (kat. 454., 533.) ugyancsak a 

művésztelep emblémája:37 a négy, fáklyával világító, tógás (itt-ott elrajzolt) férfialak előtt egy-

máshoz hajló, két-két nőalakot a kép felső részén egybefolyó lángok hullámzó vonalai foglalják 

szimbolikus-ornamentális keretbe. A földre fényt hozó művészet archetípusa ugyancsak a pre-

raffaelitáktól ismert: William Holman Hunt Világnak világa című (1851–1853) festményén Krisztus 

hozza a sötétbe a lámpást. Körösfői-Kriesch rajzán középütt a két vezető gödöllői mester prófé-

ta-jegyeket visel: Körösfői-Kriesch haja rejti égi erejének szarv-szimbólumát, míg Nagy Sándor 

feje mellé csillag került. A  nőalakok leomló, hosszú ruhája lent virágszerű ornamentikává fod-

rozódik. A lebegő alakok Ferdinand Hodler művészet- és életfilozófiáját (spiritualizmusát) idézik. 

Körösfői-Kriesch „alkalmazott” grafikái, könyvdíszei szinte mind keretezettek. 1903-tól 

kezdődő periódusában készített illusztrációkat verseskötet, regény, mesekönyvek és egyéb ki-

adványok számára, tervezett címlapokat folyóiratoknak és tudományos könyveknek, valamint 

ismeretesek egyéb könyvdíszei, ex librisei is.

a.) Könyvdíszek

A Művészet 1903-as évfolyamában jelent meg először egy fejléce, melyen az egybefolyó, 

gömbölyű körvonalak által emblematikus egységgé válnak a figurák: két parasztasszony között 

a tyúkok.38 Ezzel egyúttal a népi kultúra iránti érdeklődése is megjelent grafikai díszítőművésze-

tében. 1905-ben az egyes hónapokhoz készült fejlécei kísérik Lyka Károly Szimbolikus rajzok 

34 Hallgatói munka készült a könyvdíszek, illusztrációk, ex librisek ornamentikájának vizsgálatáról Orgován Kingától, a szőnyegekéről 
Görbe Márktól, egy murális munkáról: a temesvári papi szeminárium díszterméről Zsemberiné Árvai Máriától, a még historizáló ebéd-
lőről Szíj Barbarától és egy áttekintés több muráliáról Szalay Ágnestől a 2012/13-as tanévben az ELTE Művészettörténeti Intézetében.

35 Lotz festészeti „gyakorló” iskolájába, azaz mesteriskolájába járt az 1883/84-es tanévben, de később is vissza-visszatért Lotz műter-
mébe. 

36 Az Ego sum… keretén kétoldalt hasonlóan geometrizáló, vésett tulipánmotívum látható.

37 Egyik változata reprodukálva a MI 1909. 1. sz. belső címoldalán mint Díszítő rajz.

38 Művészet 1903. 2. évf., 289. Szerepeltek fejlécei a Művészet 1904-es évfolyamában is: 3. évf., 73., 86.
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című cikkét.39 A  fejlécek alatt kézírással az ábrákkal összefüggő bibliai idézetek olvashatók.40 

(kat. 383–395.) Az emblémák hol az egyes hónapok tevékenységeihez (pl. július – aratás), szim-

bolikus jelentéseihez (pl. május – szeretet), hol pedig az egyházi év eseményeihez (pl. december 

– karácsony) kapcsolódnak.41 A  kompozíciók zárt emblémaszerűsége az összefogott motívu-

mokból ered.

b.) Ornamentális illusztrációk (kép és keret)

(Körösfői) Krieschnek egyetlen verseskötet számára készültek illusztrációi: Koronghi 

Lippich Elek 1903-ban, a Pallas kiadónál megjelent Költeményeihez (1880–1902) (kat. 306.), 

amelyet Nagy Sándorral együtt kiviteleztek. A  korabeli kritikák könyvművészeti alkotásként 

méltatták a közös vállalkozást,42 melyben minden elem – szöveg, rajz, díszek – egymáshoz 

igazodik.43 Kriesch a Phaon szerelme és az Énekek, míg Nagy Sándor a Mesék és az Emlékek 

ciklusokat választotta ki illusztrálásra.44 

A Phaon szerelméhez készült illusztrációi a görög vázák és gemmák motívumaiból épül-

nek fel, azaz történeti mintákból. Az egész oldalas figurális illusztrációk és az összefüggő 

keretet képező díszítőelemek egységes egészet alkotnak a szövegtükörrel. A dekoratív egység 

a minden lapot keretező, ismétlődő ornamensek (meander, akantuszlevelek, kettős hullámvonal, 

pálmalevelek, lótuszbimbók, keresztalakzatok és rovátkolt díszítés) révén valósul meg, ami tehát 

a keret újabb funkcióját jelöli. Az egyes motívumok azonosíthatók az Owen Jones Grammar of 

Ornament című könyvében láthatókkal.45 (A görög díszítőmotívumok mellett az óceániai népek 

tárgyain fellelhető alakzatokat is alkalmazta.46 Így a lapok keretdíszein megjelenő keresztalak-

zat és rovátkolt mintázat a Hawaii-szigetekről és Tonga-szigetről származó szőttesek és egyéb 

használati tárgyak díszítésével mutat szoros hasonlóságot.)

Sok esetben a nagyobb figurális kompozíciókhoz kapcsolódó keretmotívumok szim-

bolikusan jelenítik meg a vers tartalmát. Egyúttal összefüggenek a tükörben megjelenő kép 

síkdíszítményeivel, ami egy újabb „keretfunkció”. A 14. oldalon található, a vers II. strófájához 

készült ábrázoláson görög viseletű, „társtalan, vad asszony” jelenik meg. Csapongó, szilaj 

lelkiállapotát fejezik ki a kép egyes díszítőmotívumai is: a háttér felkorbácsolt tengert idéző hul-

lámvonalai, a nőalak ruháját díszítő, zaklatott vezetésű vonalak.47 

Az Énekek 70 verse közül 10-hez egész oldalas, a szövegtükörrel egységet alkotó figurális 

illusztrációt alkotott, a többi versnél pedig végig ugyanazt a motívumszegélyt – rovátkolt kerete-

zést – alkalmazta, mint a Phaon szerelme-versciklusnál. A vers lényegét megjelenítő illusztrációk 

39 Művészet 1905. 4. évf., 1–22.

40 Januárnál: „Teremtetett az első ember Ádám élő állattá, az utolsó Ádám pedig elevenítő lélekké”. A két emberpárral megjelenített 
téma akkor a szőnyegtervező Kriescht is foglalkoztatta, habár a bűnbeesés eseményeként: Ádám és Éva, 1903–1904, szőtte Ko-
valszky Sarolta, Németelemér.

41 Ez utóbbi fejléc alatt az „Én vagyok az út, az igazság és az élet!” idézet olvasható, azonban a kép nem azonos a korábbi Ego sum 
via, veritas et vita című festménnyel. Legelöl jobb oldalt a betlehemi csillag Krisztus alakjával, őt követi a három mágus, mögöttük 
emberek (zarándokok) vehetők ki. 

42 Lázár Béla: Egy könyvről, mely művészet. MI 1904. 7. évf. 34–41.

43 Dénes 1939. 117.

44 Kiállítva az 1902-es karácsonyi kiállításon. MI 1903. 28 

45 Jones, Owen: The Grammar of Ornament. London, 1856. Greek 1–2–3., (XV–XVI–XVII. tábla)

46 Jones 1856. Savage Tribes 2., (II. tábla).

47 Koronghi Lippich Elek költeményei 1880–1902. Bp., 1904. 14.

közül egy példa a Dudál az őszi szélé, melynek előterében a fa ágai a versszakot szegélyező 

keretben folytatódnak, megteremtve ezáltal a szöveg és az illusztráció egységét. A széldíszek 

ornamensei pedig stilizált népművészeti motívumokból épülnek fel (tulipán, madár), amelyeket 

azonban az erős stilizálás miatt nem lehet egyértelműen azonosítani. (Így történhetett, hogy az 

eredeti magyar motívumokat Lázár Béla hiányolta a kötetből, említett cikkében.48)

1905-ben, a Franklin Társulat Nyomdájában megjelent Ruskinről s az angol praerafa-

elitákról című könyvének a tervezésében ő maga is részt vett. Így ő készítette a borítót, az 

előzéklapokat és az egyes fejezetek címlapjait.49 Az előzéklapokon óriási, kanyargós búzaka-

lászok (amelyek az 1905-ben, a Művészetben megjelent fejlécek egyikén, június hónapnál is 

láthatók) sűrűjében a preraffaelita művészek nevei olvashatók. A könyv kialakítása megfelel a 

műben is ismertetett morrisi elveknek, az egyes oldalakon pedig a Morris-kiadványok oldalai-

nak felépítése érvényesül (piros fejezetcímek a margón, betűtípus, iniciálék, piros keretezések).50

c.) Címlapok

A rendszerint hosszúkás formátumú könyvborítók centrális elrendezésűek, amennyiben 

a legfontosabb (képi vagy írásos) információ a középtől kissé feljebb helyezkedik el. Ilyen a 

Koronghi Lippich-könyv szimmetrikusan felépített borítója, melyet stilizáló magyar népművé-

szeti ornamensek (a borító közepén kibomló virágkehely, lent kétoldalt pávák51) alkotnak, alul 

szegélydísszel. A kötet Énekek versciklusát bevezető, szecessziós belső címlap újszerű, mivel a 

téglalap alakú mezőbe foglalt növények és a cím betűi egybeolvadnak.

Kriesch maga készítette Ruskinról szóló könyvének borítóját is, amelynek puritán díszíté-

se csupán a könyv gerincét hangsúlyozza.52

Malonyay Dezső A  magyar nép művészete első köteteinek címlapja szecessziós növé-

nyi ornamensekből, indákból alakított. Középpontjába reprodukciót helyeztek, az I. köteten 

Edvi-Illés Aladár kalotaszegi, a II. köteten Körösfői torockói viseletű nőt ábrázoló akvarelljéről. 

A cím fent, stilizált vörös virágfejekben végződő indák által közrefogott mezőben olvasható. (Az 

előzéklap hasonló kialakításúnak látszik: stilizált virágfejek és kanyargó vonalak alkotják, de 

végtelenített mustraként, nem zárt formát alkotva. Nagy Sándor munkája.53) A  címlap és az 

előzéklap szecessziósan stilizált motívumai a könyvben bemutatott díszítőkultúra alapján, de a 

formák egyéni transzformációjával készültek.

d.) Kisgrafika – Ex librisek

A gödöllői művésztelep művészeinél, így Körösfői-Krieschnél is az angol könyvművészet 

hatása érhető tetten az általuk készített ex libriseken: az alakok finom dekorativitása, a vonal 

kifejező ereje elegyedett a mesterek szimbolikus mondanivalójával.54 Körösfői-Kriesch a gödöl-

48 Lázár Béla: Egy könyvről, mely művészet. MI 1904. 7. évf. 34–41. 41.

49 Kriesch Aladár: Ruskinről s az angol praerafaelitákról. Bp., 1904 [!1905].

50 Körösfői-Kriesch mesekönyvekhez (P. Ábrahám Ernő: A hollók fája és egyéb mesék. 1917), regényekhez is készített illusztrációkat, 
így pl. Tolnai Lajos 1905-ben megjelent regényéhez, a Báróné ténsasszonyhoz. Néhány kivételtől eltekintve illusztrációi elbeszélő 
jellegűek, a szöveggel szemben alárendelt szerepet töltenek be. A fejlécek felépítése hasonlít a Művészet-fejlécekéhez.

51 Ezek Huszka József Magyar ornamentika című munkájában is fellelhetők: Huszka József: Magyar ornamentika. Bp., 1898, II.  
és XIII. tábla.

52 Terve (tus, papír. 192 x 132 mm, 1904) az 1980-as években a Czakó-család tulajdonában volt.

53 Az előzéklap azonosítása Őriné Nagy Cecilia munkája.

54 Horváth Hilda: A gödöllőiek és a kisgrafika. In: Gödöllő 2003. 120.
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lői szövőiskola vezetőjének, Frey Rózsának (kat. 309.) valamint Kriesch Margitnak (kat. 310.) 

készített könyvjegyet. Frey Rózsa ex librisén bal oldalt, velencei kútba tekintő nőalak látható. 

A kompozíció alatt olvasható a felirat („Frey Rózsa könyve”), a könyvjegyet pedig kétoldalt tölgy-

falevelek és makkok díszítik. Kriesch Margit ex librise vertikálisabb kialakítású: az előtérben, 

jobb oldalt könyvet tartó, ülő nő látható, aki balra fölfelé, egy madárra tekint. Mögöttük fa áll, 

amelynek lombja a könyvjegy felső részét betölti. Itt is a kompozíció alatt található a felirat, az 

ornamentális keret azonban elmarad. Egy névtelen ex librisén (kat. 308.) az előtérben forrásból 

ivó szarvast, a háttérben középen virágzó fát látunk. Feltűnő a hasonlóság a Kriesch Margitnak 

készített könyvjegy felépítésével. A Bartók Cantata Profanája révén később egy-jelentésűvé váló 

kép („csak tiszta forrásból”) szövege azonban Petrarca Daloskönyvének egyik szerelmes versét 

idézi (Nessun mi tocchi…), olaszul, illetve a Szépség (az idea) érinthetetlenségéről, tünékenysé-

géről szól, melynek szem elől tévesztésével a költő/művész elbukik.55 A keresztény ikonográfia 

szerint a vízzel szomját csillapító szarvas szélesebb értelmű: a keresztény élet szimbolikus 

ábrázolása. (De könyvjegyként mindez értelmezhető egy szép könyv birtokosának játékos üze-

neteként is az azt eltulajdonítani kívánó olvasóhoz.)

A Kriesch Margitnak készült könyvjegy a Kasszandra című szőnyeg (kat. 495.) kompozí-

ciójával különösen sok hasonlóságot mutat, az egyes könyvdíszek és illusztrációk ornamensei 

pedig Körösfői-Krieschnek más műfajú művein is megjelennek. Ilyen visszatérő motívumok az 

Énekek-versciklus lapszegélyeinek geometrizáló, népművészeti-növényi ornamensei, amelyek a 

Szarvasok (kat. 467.) című szőnyegén is megjelennek.

Az ornamentumról

Keret és kép ornamentális összefüggései legjobban a murális munkákon (falképeken, szőnye-

geken, színes ablakokon) figyelhetők meg. A  tapasztalatok szerint ezeken Körösfői-Kriesch 

egyaránt használt történeti és népművészeti, természeti eredetű és geometrikus ornamenti-

kát, javarészt átdolgozva [ld. marosvásárhelyi Kultúrpalota (kat. 623–625.), Feltámadás mozaik 

(kat. 430. és kat. 498.)]; valamint kreált sajátokat is (padlószőnyegek), és mindezekkel egy-egy 

műve egyedi rendszerét is kialakította (Kalotaszegi asszonyok, faliszőnyeg56) (kat. 607.). Ezek a 

rendszerek összefüggtek a kor díszítőművészeti és dekoratív (sík)festészeti irányával,57 illetve 

szimbolizáló tendenciáival, s módosították is azokat. 

Funkciójuk szerint ugyanis a motívumok szimbólumok is, miközben díszítenek. A  dí-

szítés az általános felfogás és az ő meggyőződése szerint is életelvű, ebben az értelemben 

szimbolikus; a motívumok az egységes, egyetemes életet teszik jelenvalóvá. Ezt az értelmezést 

Körösfői-Kriesch két írása engedi meg. Az utóbbi (1908) szerint a szimbólumok közt vannak „ősi 

szimbólumok” is, melyek „még az emberiség öntudatán is túl élő igazságokat fejeznek ki, […] 

öregbítik a kapcsolatot az egyén és az összeség között. […] A bennük való elmerülés boldog-

55 Köszönöm Prékopa Ágnes korrekcióját. Petrarca CXC. versének kezdősora: „Fehér ünő tűnt hirtelen szemembe”. Az ex libris felirata: 
Nessun mi tocchi… Libera, farmi al mio Cesare parve („Ne nyúljon senki Hozzám! […] Cézárom tette, hogy szabad maradtam.”) 
Francesco Petrarca Daloskönyve. Bp., Európa, 1974. 209–210. Ford.: Simon Gyula

56 Erről először: Keserü K.: A népi motívum metamorfózisához a képzőművészetben. A népművészet tegnap és ma. I. Szerk. András-
falvy Bertalan, Hofer Tamás. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1976. 129–148.

57 Lyka síkhatásról és szőnyeghatásról beszél Stilizáló művészet c. írásában Művészet 1903. 236–240.

ság és öröm nekünk az örökkévalóság, a halhatatlan élet biztosítéka.” 58 Az erőteljes, mitológiát 

feldolgozó finn képzőművészet alkotásait látva írt Körösfői-Kriesch a „nagy ősi szimbólumok-

ról”, amilyeneket – ha nem is a nagy, csak az ősi jelzővel illetve59 – felfedezett már Kalotaszeg 

„élettől duzzadó”, „primitív művészetében”.60 Ezt a „parasztos” művészetet mint „alaki beszédet” 

a nyelvhez hasonlította, tehát „nyelvenként”/népenként különbözőnek látta, saját törvényekkel, 

melyek a körülvevő népektől átvett elemeket is átírják.61 Ez „az élő, szó és mondatkonstruáló 

törvény” „egy nép művészetében a stílus”. Ennél mélyebbre nem áshatott volna, ha már akkor, 

1903-ban is szimbólumokat keresett volna. Mivel a stílus „önmagában bizonyítja saját létezését”, 

s ilyen bizonyítékok a kalotaszegi népnél a torony,62 a kapu, a berendezési tárgyak, a varrottas, 

a viselet sajátszerűsége, az ezeket és változataikat termő kultúrában rejlő erőben és életben 

nevezhette volna meg a szimbólumok jelentését. 

Az életszimbólum nem rögzült forma, hanem a változatokban és a színezésben jelenik 

meg. Kriesch felsorolja – ifj. Jankó Jánostól és Bátky Zsigmondtól idézve – a hímzésminta-neve-

ket,63 melyek sokaságából gondolhatjuk, hogy elsősorban épp a változatosságukban érezhette 

az élet, az alkotó ösztön jelenlétét. Amint a kapukról is írta: „minden egyes háznál magánál 

is a típus ezerféleképen variál, sőt mondhatni, hogy két teljesen egyformát nem találhatni.” 64 

Megjegyzem, ez lehetett az alapja a maga alkotta variációinak, átdolgozásainak is. A  színnel 

kapcsolatban pedig – ugyanott – azt írta: „A teli, viruló színek” az ismertetőjelei „minden élő, 

igaz művészetnek.” (Ez a korszak felfogása is, erről másutt.) E logika szerint a hagyományok 

változatos, egyéni és erős továbbalakításán múlik valamely nép művészetének (és általában 

a művészetnek) a fennmaradása. Az ornamentikát tekintve ez az álláspont különbözik mind 

a mintakönyv-alapú historizáló, mind a természeti motívumot közvetlenül vagy több-kevesebb 

stilizálással alkalmazó díszítőművészettől és a figuratív, valamint az absztrakt festészettől is, hi-

szen benne a képzelet működése65 – a metafora-alkotás erősebb a narratív vagy elvont módon 

szimbólumot alkotó szándéknál. 

Talán Lyka Károlyt idézhetjük hozzá elsőként, aki szerint akkor születik szimbólum, ha „az 

egész képből az első pillanatban más eszmét merítünk, mint amit az tulajdonképpen, szószerint 

véve, mutat.” 66 Ha tehát csak ornamenseket látunk, azokból – mint Kriesch célja volt – meríthet-

jük az élet eszméjét. Lyka részben a rajzot emeli ki, mint amely – közvetlenségével – az elvont 

gondolatot „az átérzés leghevesebb stádiumában” képes közvetíteni (azaz kifejez),67 másrészt 

felveti – s épp a gödöllői mesterekkel kapcsolatban – az egyéni ornamentika szimbolikus jel-

58 Körösfői Aladár: Gallén-Kalela Axeli művészetéről – vagy: a nagy passzióról és az ősi szimbolumok jelentőségéről. Művészet 1908. 
191–193.

59 És egyúttal az etnográfusokra bízva az eredet, a kultúrák közti kölcsönhatások kérdését. Kriesch Aladár: Mit jelent hát a kalotaszegi 
művészet? MI 1903. 253.

60 uo. 252.

61 uo. 253.

62 Illusztrációit 1913-ban, egy hasonló okfejtésű, A népművészetről című cikkben közli: MI 1913. 354, 355: Egerhegyi és monostori 
fatemplom, körösfői templom.

63 MI 1903. 255.

64 uo. 254.

65 Amit a népművészetnél emel ki: Körösfői K. Aladár: A népművészetről. MI 1913. 351–355. 352. Az ornamentum tanításáról. MI 1916. 
326–328. 327.

66 Lyka Károly: Szimbolikus rajzok. Művészet 1905.1–10. 2.

67 uo. 7.; Gellér Katalin ezt Walter Crane hatásának tulajdonítja: Miszticizmus és pszichoanalízis. Ars Hungarica 2012. 2. sz. 181.
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legét a fantázia buja formateremtő játékának eredményeként.68 Varjas Sándor később, Kozma 

Lajos grafikai albumának kísérő szövegében (1908) már kifejezetten az ornamentális képpel 

foglalkozik,69 mint amelyben az alakot mellőzve, csak ornamensekkel kifejezésre lehet juttatni a 

gondolatot. Az Absztrakció és beleérzés című disszertációjában (1908) ugyanakkor Worringer 

a művészi érzék két ellentétes pólusát tételezi: a naturalizmust, illetve az absztrakciós hajla-

mot. Varjas esetében az utánzó és a dekoratív művészet feleltethető meg ezeknek. Worringer 

szerint az absztrakciós hajlamon alapul az ornamentika, egy abszolút képzetre irányuló benső 

szükségből ered. Varjas szerint is egy hasonló, tökéletes eszméből táplálkozó vágy adja meg a 

dekoratív művészet célját és értelmét.

Varjas úgy tekinti a művészet alkotásait, mint a bennünk élő művészi képzetek térbeli  

projekcióját, s ilyenformán az ideálok projekciójának tekinti a dekoratív művészetet. 

A lényeges különbség az utánzó és a dekoratív művészet között éppen abban rejlik, hogy 

míg az előbbi egyedi, a természeti valósághoz tartozó dolgokat ábrázol, addig az utóbbi nem 

a szemlélhető valóság köréből meríti tárgyát, mert az eszménnyel (az ideállal) foglalkozik, mely 

„nem egyéb, mint a követelése egy szemléletnek”, s amely a tapasztalatban előforduló bár-

mely jelenséghez képest végtelenül tökéletes.70 Kozma Lajos: Utolsó ábrándok – Melodiák című 

sorozatának utolsó, ornamentális lapját, a Temetést – amely František Kupka egyes festmé-

nyeivel is összevethető – szimbolikusnak nevezi. Kozmával talán ellentétben Körösfői-Kriesch 

a virágalapú motívumok sokaságában különböző életjelenségeket látott, ezeket ünnepelte a 

népművészetben éppúgy, mint saját munkáiban. 

2. Szőnyegek

Az ide vezető úton az alapokat mutatja az Ilka és gyermekei / A család című faliszőnyeg karton-

ja (1905).71 (kat. 427.) A tükröt kerti virágok borítják, s ezek naturálisak (hála az árnyalatokat is 

kihozni képes Leo Belmonte gobelintechnikájának), a bordűr virágaihoz hasonlóan.72 A  repro-

dukció szerint lilás trombitavirágnak (vagy hajnalkának) látszó, sűrű, leveles-virágos szövedék 

és a piros rózsabokrok virágai ismétlődnek a bordűrben, melynek tagolása szabályszerű: indára 

fűzi (kétoldalasan) a tölcséres virágot és leveleit, s ezt a végtelen „szalagot” állítja meg a sar-

kokon és a közepeken a négyzetbe foglalt rózsa (úgy is, mint rozetta), illetve keskeny téglányok 

beiktatásával ritmizálja a bordűrt, oldja a hangsúlyok teremtette szimmetria szigorát. A  tükör 

témájához igazodik a Zách Klára-szőnyeg (kat. 426.) bordűrjének hullámokat idéző futóku-

tya-motívuma is, mint ismert antik ornamens (1906, gobelin, szőtte Guilleaume Margit), majd 

az Árgirus királyfi és Tündér Ilona mozgalmas hattyú-bordűrje73 (1911, gobelin, szőtte Belmonte 

Leo) (kat. 707.). Amikor azonban a technika például scherrebek vagy szumák, akkor maguk a 

formák válnak (geometrikus) ornamenssé, s elrendezésük is a díszítőművészet (s nem a kép) 

szabályaihoz igazodik [Faültetők (kat. 466.), Szarvasok, 1907 és egy Szumák szövésű párna 

68 Lyka Károly: Szimbolikus rajzok. Művészet 1905. 10.

69 Keserü Katalin: Koós Judith: The Life-work of Lajos Kozma, AHA 1976. 1–2.sz. (recenzió). A francia szimbolizmus-meghatározások-
kal Németh Lajos foglalkozott.

70 Barkóczi Ákos forrásolvasás-dolgozata, ELTE, 2013: Varjas Sándor: A  symbolumról. Kozma Lajos: Utolsó ábrándok – Melodiák, 
1908.

71 A kész szőnyeg szerepelt az 1905-ös karácsonyi kiállításon, reprodukálva: MI 1906. 1. melléklet.

72 Naturális (tengeri) motívumok alkotják – indára „fűzve” – A jó kormányos gobelin bordűrjét is, 1907. 

73 Tündér Ilona és a görög Heléné hattyú-eredetére utalva.

fa-motívumokkal (kat. 575.)], anélkül, hogy bordűrre szükség lenne. Ezzel a háziipari technikával 

készült a Kalotaszegi asszonyok (kat. 607.), Körösfői-Kriesch legjelentősebb, mert csak orna-

mensekből szőtt szőnyege. Geometrikus mustrák váltakoznak, és hozzák létre az előteret, a 

hátteret és a figurákat, közös síkjukat, hasonlóan a mozaiktechnikához, amit Körösfői-Kriesch 

Ravennában is tanulmányozott.74 [Egy másik, a székely festékesével azonos, torontáli techniká-

val Körösfői-Kriesch pamlagtakarót, ajtófüggönyt tervezett, (kat. 574.)75 geometrikus, illetve a 

torockói varrottasok liliomos mintája alapján geometrizált motívumokkal, a homokszín, barna és 

mályvaszín összhangjában.]

Az ógobelin (félszumák) technika a képszőnyegeken kettős ornamentális világot ered-

ményezett. A  tükörbe kerültek a fafaragásokra emlékeztető, egyszerű, geometrikus fa- (olykor 

kopjafa-) motívumok éppúgy, mint a figurális elemek és a hozzájuk tartozó, organikus ornamen-

sek. [Bábszínház (kat. 724.); Szarvasok, 1913. (kat. 725.), Sasok a hős sírja felett, szőtte Frey 

Rózsa, 1918.76(kat. 828.) Utóbbi kettőnek van bordűrje is, a tükör geometrikus motívumaiból, 

illetve azokkal összhangban kialakítva.] Geometrikus és stilizált virágos motívumok a csomózott 

szőnyegeken is megjelennek együtt, mint összeillő formák. A Kriesch által tervezett Műterem 

szőnyege ilyen (1905) (kat. 346.), ugyancsak bordűr nélkül, és ha összevetjük az enteriőr búto-

raival, hasonló szemlélettel találkozunk.

3. Bútorok 

Az ornamensek funkciója az is, hogy a nagyobb együttesekben (Gesamtkunstwerkekben) 

összetartsák a különböző egyéni stílusokat, stílusvariánsokat, a tematikákat és a kialakítás-

ban résztvevő művészeteket; létrehozzák a magas és a népi kultúra, a profán és a szakrális 

művészetek egységét (például Marosvásárhelyt), összetartsák az adott épület részeit (Vác), 

mégpedig a tér szimbolikus struktúrájának kidolgozása által. Ez nem más, mint az épített tér 

más, magasabb – nem anyagi vagy szerkezeti – szintű („szemléleti”) egységének megteremtése. 

A (Toroczkai) Wigand Edével tervezett Elemi iskolai tanteremben (1904) (kat. 343.) a funkcionális, 

egyszerű bútorformákat Kriesch csekély díszítőfestése színesíti, amely szebben, összetettebben 

bontakozik ki a falakon, ritmizálva a teret, s egyaránt késztetve a természeti és az elvont-geo-

metrikus formák szemlélésére. A Műterem faépítészeti struktúrájában a geometrikus faragású 

oszlopok és a fűrészelt fa mellvédek virágosra festett bútorokkal (láda és ülőke) és a mesterge-

renda feletti falszakasz ismétlődő, csokros virágos, festett motívumával alkotnak vitalitással teli 

egységet77 (Kivitelezte Mócsay József.)

Az ornamens domináns formát-formavilágot is meg tud határozni, megadva egy-egy enteriőr 

karakterét. Kriesch Kalotaszegi nyaralóebédlője ilyen (1906 (kat. 314., 432.), a bútorokat kivitelez-

te Mócsay József), azáltal, hogy a székek virágkehelyre és a felsőtest formájára is emlékeztető, 

szétterülő, hullámos körvonalú támlája mint önálló forma érvényesül a térben. Frey Rózsa szobá-

jában a kárpitozott székek, a tükör kerete zárul le/nyílik ki hasonló virágformával. (kat. 598–606.)

74 Például a San Vitale Teodórát és kíséretét ábrázoló mozaikjának megoldása hasonló. 

75 Reprodukálva: MI 1909. 19., az 1980-as években a Czakó-család tulajdonában.

76 A szőnyeg akvarell vázlata, Katonai temetés címmel Budapest, magántulajdon.

77 A láda látható a tanterem fotóján is, s mivel virágszál-motívuma azonos az ülőkéével, melynek sarkain a műtermi mappatartó mák-
gubós száraira emlékeztető rajzolat jelenik meg, ami viszont fő motívuma a tanterem falfestésének, a két enteriőrt is egymással 
összhangban képzelhetjük el.
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4. Muráliák 

Körösfői-Kriesch írásaiból, leveleiből azt is tudjuk, hogy a téri összhang alapvető feltétele 

„az ornamentális és az azt diktáló építészeti forma” kapcsolata,78 eszköze a tér zenei összhang-

zatának, „symphonikus hatásának” kialakítása79 a színek által. A zene Körösfői felfogása szerint 

az ornamentika szellemében (arányaiban és viszonylataiban) éppúgy megnyilvánul, mint a szín-

használatban.80 „A színakkordok ereje, változatossága, gazdagsága” 81 és a fény adják meg az 

adott tér „hangulatát”,82 de az egyes terek saját funkciójának megfelelő jelentéseket is hordoz-

zák. Hogy a zene(iség) önmagában alkalmas az említett dualitásokat, például a szakrális és a 

profán ellentétét feloldani, bizonyította már a Zeneakadémia Egyházi körmenet a XIV. században 

és Világi körmenet a XVI. században című két freskó (kat. 439., 440.) hasonlóságaival a földszin-

ti előcsarnokban (1907). 

Még a világháború előtt, de már visszatekintve fogalmazta meg Körösfői-Kriesch, miért 

fontos számára az ornamentika. A múlt tovább éltetése és a nyelvszerűen felfogott művészet/

forma gyökeres (és lehetetlen) megújítása közt helyezve el az „ornamentális formakincset”, 

úgy vélte, hogy az „egyike az emberiség legősibb birtokainak”, egyúttal – természeténél fog-

va – állandóan alakul, így mindig tud korszerű lenni, anélkül, hogy a múltat el kéne törölni.83 

A  tiszta formára nagy hangsúlyt fektető új művészet megjelenése után azt írta: szabadon és 

kérlelhetetlenül kell kezelni az adott formákat, de „alárendelvén azt az összhatás céljának.”84  

„Az utak elváltak” korszakában egy harmadik utat talált az ornamentikára támaszkodva, amely-

ben a művészettel kapcsolatos, lényeges fogalmak (erő, energia, lélek, benső, lényeg) egyeznek 

az új törekvésekkel foglalkozó írások fogalmaival,85 hozzájuk értve a harmóniát is,86 noha 

Körösfői-Kriesch nem a dolgok immanens valójának reprezentánsát (a testet) – s így a formát – 

kereste, mint ifjú kortársai, sokkal inkább a képzelet és kifejezés útjait, s ezekkel akart (A. Hauser 

szavaival) „a készen kapott, megteremtett világból egy új világot” teremteni, melyben a forma  

„a művész sajátos világának meghódított darabja”.87 E téren (is) a képzelet Körösfői-Kriesch egyik 

kulcsfogalma. Míg ugyancsak ifjú kortársa, Fülep Lajos úgy vélte, hogy az ellentétes tulajdon-

ságok egyazon formában/szimbólumban kifejezhetetlenek művészileg,88 Körösfői-Kriesch ezen 

ellentéteket is feloldotta egy-egy motívuma összetettségében vagy egy-egy művének össze-

függő ornamentális rendszerében. Éppen ebben rejlik ornamens-szimbólumainak jelentősége: 

amennyiben a mítoszalkotók ősi nyelvét metaforikusnak (teremtő erejűnek) tartjuk: szubjektum 

78 Körösfői K. Aladár: A zebegényi templom kifestése mint művészet-pedagógiai feladat. MI 1914. 445.

79 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Marosvásárhely, 1912. október 21. OSzK Kézirattár 1927./37. 140.

80 Körösfői K. Aladár: Az ornamentum tanításáról. MI 1916. 327.

81 uo. 326.

82 Fényként értelmezem az aranyfestéket, melyet például a váci Karolina-kápolnában mindenütt alkalmazott Körösfői, ahogy írta mun-
kabeszámolójában: K. Kriesch Aladár: Rövid feljegyzés a váczi örökimádás kápolnája kifestéséről. 1916. okt. 10. Váci Püspökségi 
és Káptalani Levéltár, Fundationes, Vác, 3993/1916 

83 Körösfői K. Aladár: Egy kis visszapillantás. MI 1914, 461–463.

84 Körösfői K. Aladár Az ornamentum tanításáról. MI 1916. 326.

85 Keserü Katalin: A 20. század fordulója és a vallásos művészet. In: Farkas 2014. 13–40.

86 Hauser Arnold: Festői problémák (1911). Temesvári Hírlap, 1911. dec.31. ld.: Tímár III. 300–301. 

87 uo. 301.

88 Fülep Lajos: Mai vallásos művészet. Montecassinói följegyzések (1913). Tímár Árpád (szerk.): A művészet forradalmától a nagy for-
radalomig I. Bp., 1974. 529–530.

és objektum azonosságának,89 s ha Körösfői-Kriesch ősi, ornamentális nyelvének szimbolikus 

voltát tekintjük, egy kérdés előtt állunk: mivel ez az egység és a kimondás dinamikája együtt 

van bennük, mint az alkotó potenciált érzékelhetővé tévő mitológiai nyelvben, a kérdés az, hogy 

szimbólum-e vagy metafora valójában a Körösfői-Kriesch-féle ornamens.

Körösfői-Kriesch tizenhét világi célú murális alkotása, ill. megrendelése90 közül tizennégy 

készült munkásságának ebben a periódusában. A Nemzeti Szalon két szélső színes ablaka és 

Nagy Sándorral közös díszítőfestése, a Gabonáshajó kirakodása című freskó (kat. 781.) és a 

Bánk bán (szekkó) (kat. 761.) érdekes a számunkra, nem csak a keret- és egyéb díszeik miatt, 

hanem a belső tér összhangja szempontjából, míg a külső falakra készült mozaikok az orna-

mentika, kép és épület, környezet összefüggései okán. Az 1959-ben megsemmisített Nemzeti 

Szalon szecessziós újjáépítése 1907-re fejeződött be. A bécsi orientációjú Vágó-fivérek tervei 

szerint készült oromzatos homlokzat, Zsolnay kerámiával ékes kapuzat mögött nem kevés-

bé visszafogott, a modernség szellemében kizárólag a szerkezetet hangsúlyozó díszítőfestést 

tartalmazó belső tér (az előcsarnok) húzódott, melyet az oromzat hat keskeny színes ablaka 

világított meg. A bejárattal szemben és annak formájára rímelő, két félköríves nyílás között és 

fölött kapott helyet egy figuratív kompozíció (feltehetően Nagy Sándor szarvasokkal társalkodó 

paraszt- vagy vadászlegénye), ember nagyságúra növelt és kanyargó virágokkal kiegészítve, 

miáltal (Körösfői-Kriesch egykori vadászat-vázlatát leszámítva) addig nem látott módon kap-

csolódott össze figura és díszítmény: díszítménnyé, képzelet alkotta mesévé vált az egész. A tér 

dongaboltozatának ívét pedig egyenletes ritmusban ismétlődő, a székelykapuk cserépből kinö-

vő, hullámzó, virágos indáit idéző keskeny sávok emelték ki, melyek később majd visszatértek a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota falképeinek Körösfői-Kriesch tervezte keretelésében. Nincs forrás 

arra nézve, hogy ezeknek a karcsú, inkább vonalas, semmint festői karakterű díszítményeknek 

a tervezését-kivitelezését milyen módon osztották meg egymás között a mesterek. De figye-

lemre méltó, hogy a nemzetközi szecesszió homlokzata mögött a korszak szecesszióba ojtott 

vernakularizmusa hasonló jelentőségű szerepet kapott. Sőt azáltal, hogy a művészi ars poeticát 

egy-egy karcsú, figyelmes nőalakkal és fejük fölé növő virággal reprezentáló színes ablaksor 

egyik darabján „a művészet virágát” öntöző parasztleány tűnik fel, a népművészet is helyet kap 

a művészeteket fenntartó tevékenységek között.91

A hagyomány szerint a két szélső ablak („A művészet virágát … lelkünkbe fogadjuk”)  

lenne Körösfői-Kriesch munkája, ám az egész sorozaton csak egy monogram, Nagy Sándoré 

látszik. Elképzelhető, hogy a figurák két-két ablaktábláját fent és lent kiegészítő ornamentális 

táblák tervét készítette ő, ám legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a koncepció származik tőle.

89 Erről Tóth Sára értekezése: A képzelet másik oldala. Irodalom és vallás Northrop Frye életművében. Bp., KRE – L’Harmattan, 2012

90 Világi falképek: 1. A kolozsvári Szép Ilonka-falkép (kat. 7.); 2. A  tatárok elpusztítják Pannonhalmát, 1897–98. (kat. 185–188.) szek-
kó, Pannonhalma, ezredéves emlékmű, feltehetően Lotz-tanítványként dolgozott benne Kriesch Aladár; 3. Országház: Vadászat, 
Halászat 1902. (kat. 234–235.), szekkó; 4. Wigand Ede mintaként bemutatott Elemi iskolai tantermében díszítőfestés (kat. 343.); 
5. Műterem 1905. (kat. 332–335.); 6. Zeneakadémia (kat. 438–440.); 7. Nemzeti Szalon: falfestés, 2 szélső színes ablak (Róth 
Miksa kivitelezése) MI 1907. 154–155; 8. Velence, a magyar pavilon mozaikjai: Aquileia ostroma, Isten kardja, Kupa vezér, Balassi 
Bálint, Szent Imre herceg, Kolozsvári György szobrász 1909. (kat. 468–474.); 9. pannók (Medvevadászat, Sólyomvadászat) a bécsi 
vadászati világkiállításra, 1910. MI 1910; 10. a Dugonics utcai elemi iskola homlokzatának 6 falképe (pitturmozaik) 1911; 11. Maros-
vásárhely, kultúrpalota (kat. 623–626.); 12. Művészház, falkép 1913. (kat. 708.); 13. a színiakadémia szekkója (761.); 14. Mester utcai 
kereskedelmi iskola (kat. 781.); 15. a Hősi emlék mozaikképének terve; 16. Budapest, Váci utca, tiszti kaszinó, freskó, 1918–1920 
(Leigázott Hungária) (kat. 837.); 17. Mexikó kartonok. Kivitelezésre nem került pályamunkák: Két Rákóczi-síremlék (Füredi Rikárddal, 
Lechner Jenővel, 1909) (kat. 534.a. és kat. 534.b.); Erzsébet-emlékmű, 1913.(kat. 723.)

91 Amint erre a háziipar új, részben Pulszky Ferenctől, de inkább A. Riegltől eredő (1894) megnevezése is utal.
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Nem látható ma már az egykori színiakadémia Egressy-termének berendezése, díszítő-

festése sem (1916), amellyel egyidőben gondolkodott Körösfői-Kriesch a Mester utcai, egykori 

Székesfővárosi Felsőkereskedelmi Iskola falképén (1917), és kivitelezte növendékeivel a váci Karo-

lina-kápolna díszítőfestését (1916). Ez utóbbi sajátossága, a díszítmények közül kiemelt, elkülönülő 

falszakaszokra festett, tondókba foglalt szakrális emblémák sora éreztette hatását a másik két 

enteriőrben is, amennyiben a Mester utcai iskola lépcsőházában a széles, szőnyegszerű orna-

mentikával keretezett falkép munkaábrázolása melletti falon, két nagy és öt kisebb tondóban a 

kereskedelem és a földművelés jelképei láthatók, a Duna-parti jelenet plein-air (és egyúttal de-

koratív) stílusához igazodva, olykor búzakoszorúval övezve. Az Egressy-teremben pedig, amely 

előadóterem volt,92 a pódium feletti, a Bánk bán öt főszereplőjét és két mellékalakot színházi ha-

tást keltő, egyöntetű vörös háttér előtt felvonultató és az általa éppen akkor kutatott mezőkövesdi 

motívumokkal93 keretelt falkép fölé, illetve a teremben körbe frízt festett, melynek osztásaiban 18 

portrén (tondók) idézte meg a magyar színházi élet jeles személyiségeit.94 A falképbe is benyúló 

osztások ornamentálisak, amint a tondók közti mezőket is díszítőmotívumok töltik ki

Készült emellett akkoriban – igaz, egyházi megrendelésre (vagy ajándékként gróf Csá-

ky Károly Emmánuel püspök számára?) – egy teljes fogadószoba-díszítés is a váci püspöki 

palotában,95 melynek szerzőjeként Körösfői-Kriescht említi a szájhagyomány.96 Ő akkoriban a 

falképeket, díszítőfestéseket tanítványaival együtt készítette, s elképzelhető, hogy az ő munkájuk 

ez a helyiség teljes falfelületét borító, a különböző falakat más és más színvilágú és kompozíci-

ójú ornamentikával ékesítő díszítmény, mely a természet gazdagságát elvont rendszerekben és 

formákkal jelenítette meg, belső térben. A fehéren hagyott, apró mintázattal kazettákra osztott 

mennyezet minden szakaszában egy-egy körformába hajlított, stilizált leveles-virágos, szürke 

összhatású díszítés kapott helyet. Az ajtó felett kialakított csúcsívet egy szürke leveles tőből 

kétfelé ágazó, spirális és tüskés indákba foglalt, a sárga árnyalataival festett virágfejek töltik ki. 

A kompozíció csúcsa eléri a mennyezet alatti szürke frízt, mely végtelenített spirális indájában 

ugyanezeket a motívumokat tartalmazza. A falak kék alapra festett, nagy, mályvaszín liliomfejeit 

homokszínű belső (de a virágfej felépítésétől független) minták élénkítik, a virágokat világoszöld 

levelek, okker/narancsszín, spirálba csavarodó ágak kötik össze függőleges és átlósan is érvé-

nyes sorokká. Hasonlóan sűrű, emblematikusan tömör mintázatokat Körösfői-Krieschtől nem 

ismerünk.97 Habár a marosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokának színharmóniái (1913) és az 

Egressy-terem frízének megadott szakaszait kitöltő, vonalakkal tagolt és kanyargó levelek, kör-

motívumok illetve a keretelő („tüskés”) vonalszövedék éppenséggel lehettek előzményei a váci 

motívumoknak. Ez esetben a püspöki fogadó kifestésének idejét 1915-re (a Karolina-kápolna 

munkálatait megelőző időre) tennénk.98

92 A belsőépítészeti feladatokat Szablya-Frischauf Ferenc végezte el.

93 Körösfői K. Aladár: Az ornamentum tanításáról című írásában „régi matyó hímzéseket” említ: MI 1916. 328.

94 Dénes 1939. 111–112.

95 Szakrális vonatkozások híján ez a mű nem került ismertetésre a Váci Egyházmegye szecessziós vallásos művészetét taglaló tanul-
mánykötetben.

96 Vonatkozó levéltári források Vácott nincsenek, Körösfői-Kriesch sem említi ezt a munkát. Szerzősége ellen szól Buzna Sándor 1915-
ös levele, melyben bemutatja a festő munkásságát a váci kanonoknak. (Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Fundationes 2500/1915) 
Ugyanakkor – e bemutatás következményeként – elképzelhető egy „próbafestés” a püspöki szalonban. 

97 Elképzelhető tehát, hogy az Iparművészeti Iskola másik, díszítőművészettel foglalkozó tanára, Gróh István és növendékei munkája  
a falfestés.

98 A szóhagyomány szerint a zebegényi templom kifestése idején, azaz 1914-ben készült ez a munka.

A más és más célú, reprezentatív enteriőrök eltérő ornamentális stílusa végső soron az 

épületek rendeltetésével összhangban késztet elmélkedésre, emlékezésre.

A két mozaik viszont a külvilágnak szólt. Egyikük, a Hősi emlék tervét nem ismerjük (ha-

csak nem ennek része az ismert, mozaikból rakott Krisztus-arc).99 A velencei mozaikok viszont 

reprezentációs feladatot teljesítenek. És nem véletlenül készültek a magyar kiállítási pavilon 

Maróti Géza tervezte falaira mozaikok, éppen Velencében. Nagyjából egyidejűek a Feltáma-

dással, ahonnan számíthatjuk Körösfői-Kriesch ornamentális művészetének kiteljesedését a 

muráliákban. A  mozaikművészet Körösfői-Kriesch által is megcsodált bizánci (velencei és ké-

sőbb konstantinápolyi) hagyományaival hozható összefüggésbe, melyek közül a velencei Szent 

Márkról Ruskin oly igézően írt.100 

A velencei mozaikképek rokonságot tartanak a képszőnyegekkel, ahol a mű deko-

ratív funkciója magától értetődővé teszi a képmező díszítését is. (A Velencében kétértelmű 

témaválasztáson elcsodálkozhatunk: a hun-magyar mondavilág főalakjának, a hódító Attilának 

megidézésén abban a városban, mely épp az általa elűzött aquileiai lakosoknak köszönheti 

létét. Itáliában azonban Attila története a koraközépkor óta népszerű, s a humanizmus idején, 

majd Mohács után ideális kép alakult ki róla.101) Az isten kardja és az Aquileia ostroma (kat. 

468., 469.) síkkompozícióit az alakok öltözetének díszítő motívumai és a háttér mustrái élénkítik. 

Az Aquileia ostromán ez textilre emlékeztető, hullámos sávokból áll, melyeket kis, pajzssze-

rű formák ritmizálnak. Attila ruhájának díszítését pedig a székely fafaragásokból elvont formák 

architektonikus rendje adja, míg mögötte népviseletben áll egy székely férfiú. (Kiegészíti a két 

nagy mozaikot négy alak, a magyar kultúrtörténet reprezentánsai.) 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az ornamentikával kapcsolatos kérdésekre Körösfői-Kriesch 

árnyalt válaszokat adott művészetével. A „népművészet felfedezésével” közvetlenül tapasztalta 

meg azt, hogy az ornamens nem a látható világból „jön”, hogy ezáltal ismeretlen tartalmak 

megjelenítésére képes, s ezért mindig egyéni, még ha a közösségekben meg is születtek nyel-

vének szabályai. S hogy „jön”, az az élet velejárója, ilyenformán az ornamentika az élet nyelve. 

Ornamentális gyakorlatában belső szabályok születtek a különböző technikák és rendelteté-

sek szerint. Alapvetően azonban a különböző szempontokból koncipiált (akkor allegorikus vagy 

szimbolikus) műalkotástól a szabad vizuális nyelv felé nyitotta meg az utat.

99 Dénes 1939. 167: az oeuvre katalógus 264. tétele: Hősi emlék mozaikképének terve. Céhbeliek II. kiállítása. A Céhbeliek (később 
a Körösfői-család) tulajdonában. 

100 John Ruskin: The True and the Beautiful in Nature, Art, Morals, and Religion. New York, 1868. John Wiley & Son. 156–160.

101 Sante Graciotti: L’ „Athila” di Miklós Oláh fra la tradizione italiana e le filiazioni slave. Vittore Branca (szerk.): Venezia e Ungheria nel 
Rinascimento. Firenze, Leo S. Olschki Editora, 1973. 275–316, Ferruccio Bertini: Attila e gli unni nell’ immaginario della cultura 
italiana. B. Alfonzetti, P. Sárközy (szerk.): L’eredita classica nella cultura italiana e ungherese nell’ ottocento dal Neoclassicismo alle 
Avanguardie. Roma, La Sapienza, 2011. 143–150
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Benkő Zsuzsanna:  

Körösfői-Kriesch Aladár tanítványai 

Bevezetés. Körösfői-Kriesch Aladár tanári tevékenysége
Jelen tanulmányban Körösfői-Kriesch Aladár tanítványainak tevékenységéről lesz szó, a teljes-

ség igénye nélkül, kiemelve Körösfői-Kriesch pedagógiai munkásságának és tanítványaira tett 

hatásának egyes aspektusait, mint például a népművészeti érdeklődést, a szőnyegtervezést, il-

letve a falképdekorációt. Utóbbin belül is főként két, a mester és tanítványok által közösen festett 

épületet, a marosvásárhelyi Kultúrpalotát és a zebegényi templomot hozva példaként. Számta-

lan tanítványa közül pedig főként egy művészre, Leszkovszky Györgyre koncentrálva, akiknek a 

hagyatékát a Gödöllői Városi Múzeum őrzi. 

Körösfői-Kriesch Aladár szerteágazó tanulmányai során a korszak művészképzésének 

csaknem összes változatába betekintést nyert, akadémiai és magániskolai tapasztalatokat egy-

aránt szerzett.1 Az akadémiai oktatást „életidegennek” tekintette, ideája a céhrendszer-szerű 

műhelymunka volt, amely egyensúlyban tartja az elméleti és a gyakorlati oktatást.2 Művészeti 

oktatási elveit 1907-ben ültethette át először a gyakorlatba, amikor a gödöllői szövőműhelyt az 

Iparművészeti Iskola textilművészeti tanműhelyévé nyilvánították, majd pedig 1911-től 1915-ig, a 

díszítőfestészet szakoktatójaként.3 Ez utóbbi esetében tanári programjának egyik fő törekvése 

a festészeti technikák minél alaposabb megismertetése és az ismeretek műhelymunkaszerű, 

gyakorlati alkalmazása volt.4

Népművészeti érdeklődés és a szövőműhely 
A gödöllői művésztelep tagjainak népművészeti érdeklődéséről számos tanulmány látott napvilá-

got az elmúlt években, 2004-ben pedig a Gödöllői Városi Múzeum tematikus kiállítást rendezett 

a témában.5 A szövőműhely történetét a múzeum 2007-es és 2009-es, A gödöllői szőnyeg 100 

éve című kiállítás kapcsán megjelent köteteiből ismerhetjük meg részletesen. 

A magyar művészet népművészetre támaszkodó megújítása a századforduló táján kapott 

lendületre, az ideát támogatta a gödöllői telep nagy barátja, Koronghi Lippich Elek is, akinek a 

kezdeményezésére elindult Malonyay Dezső huszonöt művésszel (közöttük Kriesch-sel) végzett 

népművészeti gyűjtése, amelynek eredménye az 1907-től öt kötetben megjelent tanulmányso-

1 Hallgatója volt a budapesti Mintarajziskolának, a Lotz-féle mesteriskolának, járt a Müncheni Akadémiára, a velencei akadémiára, 
a párizsi Julian Akadémiára, és volt Székely Bertalan magántanítványa is. Lásd: Révész Emese: A művészeti nevelés reformja a 
századfordulón és a gödöllői művésztelepen. Ars Hungarica 31. évf. 2003.1. 73–110.

2 Többek között Kriesch Aladár: Összefoglalás – A művészeti nevelés kérdéséhez – Műcsarnok 4. évf. 1901. 5. 93–96., Kriesch 
Aladár: A magyar nép művészetének jövője. Népmívelés 1. évf. 1906. 1–2. 159–165.

3 A gödöllői tanműhely vezetőjeként már 1907-ben a főiskola megbízott tanára, de csak az 1911–1912-es tanévben vált a díszítő-
festészet oktatójává is. Révész Emese: Művészeti nevelés a gödöllői művésztelep mestereinek elméletében és gyakorlatában. In: 
Gödöllő 2003. 168.

4 Körösfői-Kriesch Aladár: Iparművészetünk jövőjéről. MI 22. évf. 1919. 47–48.

5 Népművészet 2004.; Népművészet 2006. 

rozat, A  magyar nép művészete.6 A  gödöllőieket legjobban Erdély, azon belül is Kalotaszeg 

vonzotta, amit Kriesch a Magyar Iparművészetben közölt írásában is megfogalmazott, a régiót 

jelölve meg a legfőbb gyűjtési-kutatási központnak.7 A gyáriparral szemben a háziipar, a hétköz-

napok tárgyainak díszítésével az élet és a művészet összefonódásának lehetősége, valamint a 

népművészet reprezentatív megjelenése izgatta.8

Nagy Veronika szavait idézve „a népművészet igézete a művésztelepen dolgozó fiatal ta-

nítványokat is Erdélybe vonzotta”.9 Így járta be Kalotaszeget az 1910-es évek elején Hende 

Vince is. Útjának emlékét többek közt a Néprajzi Múzeumban található 1911–12-es dokumentá-

ló jellegű, kalotaszegi és magyarvalkói embereket és épületeket ábrázoló grafikái és akvarelljei 

őrzik (például a Kalotaszegi ifjú, a Szövőszék, a Magyarvalkói református templom).10 A  nép-

művészeti tárgyú, dokumentarista munkákhoz tartozik Körösfői-Kriesch Marosvásárhelyen 

közreműködött tanítványának, Ortner Ferencnek a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményében 

őrzött Körösfői szövőasszony című akvarellje, amelyet talán pont a marosvásárhelyi Kultúrpalota 

festése kapcsán készített.11 Szintén a Gödöllői Városi Múzeum őrzi Körösfői-Kriesch tanárse-

gédjének, Leszkovszky Györgynek a hagyatékát, akinek vázlatkönyveiben számtalan (datálatlan, 

helyszínmegjelölés nélküli) Kalotaszeg környéki tájképet, életképet, illetve népviseletet ábrázo-

ló vázlatot, tanulmányt láthatunk, valószínűleg az 1910-es évek első feléből. Ezek a munkák 

Ortneréhez hasonlóan a marosvásárhelyi Kultúrpalota díszítésekor készülhettek. (dok. 37.) Az 

erdélyi út után Leszkovszky 1916-ban Mezőkövesdre is elkísérte mesterét.12

A gödöllőiek a gyűjtőutak után nem lemásolták, hanem átvették, saját alkotásaikban többnyire 

inkább stilizáltan, az ornamentikába beépítve, illetve tematikában alkalmazták az őseredeti magyar-

nak vélt motívumokat. Céljuk ezzel a magyar (ipar)művészet megújítása volt abból tiszta, „szunnyadó 

forrásból”, aminek a nép művészetét tartották.13 És ahogyan Körösfői-Kriesch is előszeretettel 

használta fel alkotásaiban a különböző népi motívumokat, legyen szó monumentális épületdíszítési 

tervekről (például A  csodaszarvas űzése, 1897) vagy szőnyegekről (például a Kalotaszegi asszo-

nyok), úgy ebben tanítványai személyében is követőkre talált. (kat. 178., 607.) Főként Leszkovszky 

György és Diósy Antal munkái között találunk a népművészeti motívumokat közvetlenül vagy köz-

vetetten felhasználó alkotásokat, például Leszkovszkynak az Új Szent János Kórház kápolnájába 

készült festett famennyezetén (1929–1931) (dok. 38.), vagy Diósynak a Szövetkezeti Bolt dísztermé-

be, illetve a VII. Milánói Triennálé magyar pavilonjába 1940-ben festett falképének alakjain. (dok. 39.) 

Leszkovszky György ezen kívül 1922 és 1946 között az Iparművészeti Iskola díszítmények tervezése, 

ékítményes tervezés, alakrajzolás, természet utáni rajz és festés, valamint iparművészeti terve-

zés tanáraként behatóan foglalkozott a népművészeti díszítmények alkalmazási lehetőségeivel.14

6 Őriné Nagy Cecília: Népművészeti témák a gödöllői művésztelepen. In: Népművészet 2004. 25.

7 Kriesch Aladár: Mit is jelent hát a kalotaszegi művészet? MI 1903. 264, 272.

8 Nagy Veronika: A nép művészetének keresése. In: Népművészet 2004.

9 uo.

10 Lásd a 2004-ben a Népművészet a gödöllői művésztelepen című kiállításon, valamint a Néprajzi Múzeum Erdélyi templomok Vá-
logatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből című kamarakiállításán (2011. szeptember 17 – 2012. március 18.) szereplő 
művek. 

11 Ortner Ferenc: Körösfői szövőasszony. GVM ltsz. 90.11.

12 Nagy Veronika: A  nép művészetének keresése. In: Népművészet 2004. 14. Hivatkozik Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi 
Lippich Elekhez, Mezőkövesd, 1916. április 25. OSzK Kézirattár 1927./37. 169.; Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich 
Elekhez, Vác, 1916. július 4. OSzK Kézirattár 1927./37. 170. 

13 Lábadi Károly: A nép művészetének megtalálása. In: Népművészet 2004. 19–23.

14 Mezei Ottó: Egy művészeti iskola hetedfél évtizede I. In: Valóság, 2008. december, LI. évfolyam 12. szám 12.
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A népművészeti érdeklődés mellett Körösfői-Krieschnek a szövőműhelyben folytatott 

tevékenysége is nagy hatással volt a tanítványokra, főképp Hende Vincére és Diósy Antal-

ra, akik az 1920-as években több kárpitot terveztek a gödöllői szövőműhely – pontosabban 

Körösfői-Kriesch – figurális szőnyegeinek stílusához hasonló megjelenésben. Hende Vince az 

Iparművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött Két pásztor / Juhászos gobelinje (1921) valamint 

Diósy Antal Dante, Kőmíves Kelemenné, Kádár Kata, vagy Szeptember végén című, csupán fo-

tográfiákon és vázlatokon fennmaradt szőnyegei leginkább Körösfői-Kriesch Kasszandra (1908) 

illetve Zách Klára / Ülő nő rózsákkal (1906 körül) című kárpitjaira emlékeztetnek.15 (dok. 40.)

Körösfői-Kriesch a legnagyobb hatással talán falképfestészeti ismereteit tudta gyakorlat 

által is továbbítani Iparművészeti Iskolai hallgatóinak. Erre az 1910-es években többször is alkal-

ma nyílt, mivel a díszítőfestészeti osztály a század első évtizedében számos külső megrendelést 

teljesített. Tanítványai közreműködésével dekorálta a marosvásárhelyi Kultúrpalotát, a zebegé-

nyi Havas Boldogasszony templomot, a váci Örökimádás kápolnát, a temesvári papneveldét, a 

Színiakadémia Egressy termét, valamint a Mester utcai kereskedelmi iskolát.

Körösfői-Kriesch mint a díszítőfestészet tanára

A marosvásárhelyi Kultúrpalota (1912–1913):
Gábor Nándor, Leszkovszky György, Ortner Ferenc

A gödöllői művésztelep alkotóinak egyik legnagyobb lélegzetű munkája a marosvásárhelyi Kul-

túrpalota díszítésében való közreműködés volt. A polgármester, Bernády György védnöksége 

alatt, Jakab Dezső és Komor Marcell tervei alapján épült palota dekorációján együtt dolgozott 

Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár, Róth Miksa, Toroczkai Wigand Ede, valamint Kallós Ede 

és Muhits Sándor is. Körösfői-Kriesch és tanítványai a rendkívül dús, őszi színekben pompázó 

ornamentális mennyezetdíszű előcsarnokban festettek.16 A  falfestmények közül kettő Körös-

fői-Kriesch Aladár saját munkája: A Táltosok (Sámánok körtánca) és a Székely mesemondás, a 

többi nyolc falképet a tanítványok festették. 

Egy nemrégiben előkerült fotográfia-képeslapon meg is örökítették a mestert és a kultúr-

palotában dolgozó díszítőfestő tanítványokat: Leszkovszky Györgyöt, Gábor Nándort és Ortner 

 Ferencet. A fotót képeslapként címezték Marosvásárhelyről 1914. augusztus 30-án Czakó Elemér 

igazgatónak Budapestre a következő sorokkal: „A m. kir. szab. freskó részvény társaság tagjai: pro-

fessor és tanítványok őszinte üdvözletüket illetőleg tiszteletüket küldik az ő direktoruknak.”17 (dok. 41.)

Gellér Katalin 1999-ben megjelent tanulmányában Körösfői-Kriesch tanítványai közül 

Ortner Ferenc és Gábor Nándor nevét említi, és az előcsarnok jeleneteit a juhász és báránya 

története, a sátoros ünnep, Varga Katalin elfogatása, valamint II. Rákóczi Ferenc történetével 

15 Bővebben a tanítványok által tervezett szőnyegekről: Benkő Zsuzsanna: A hagyomány fonala – A Cennini Társaság és a Céhbeliek 
kiállításain szereplő kárpitok. In: Gödöllő 2009. 53–64.

16 Bernády György dr.: A Marosvásárhelyi Közművelődési Ház. In: MI 1913. 397.; Traian Duca: A Tîrgu Mures-i Kultúrpalota. Bucuresti, 1970.

17 Opera Antikvárium, 22. könyvárverés, 2010. 12.14., 309. tétel, http://axioart.com/tetel/korosfoi-kriesch-aladar-es-tanitvanyai_685121 
(letöltés: 2016. május 16.).

azonosítja.18 Az azóta eltelt években azonban újabb részletekre derült fény; a helyszín további 

bejárása, valamint forráskutatások után a falképek nagy bizonyossággal azonosíthatók Kőmí-

ves Kelemenné és Báthory Boldizsár balladájaként.

Leszkovszky György festette a Báthory Boldizsár című hármas osztású kompozíciót.19 

(dok. 42.) Az első képen a Báthory Boldizsár felirat azonosítja a történetet, a második képen 

nincs felirat, míg a harmadik képen a ballada utolsó sora, az „Enyim vagy, nem másé, te asszo-

nyi állat!” olvasható, egyértelműsítve az ábrázolás szöveges forrását, a Kriza János 1863-ban 

megjelent Vadrózsák című gyűjtésében megjelent székely balladát.20 Sarudy György 1899-ben 

megjelent irodalomtörténeti tanulmánya szerint a ballada egyenrangú Budai Ilona, Kőmíves Ke-

lemenné és Kádár Kata balladájával, így, ha ezt az írást a korra és földrajzi területre nézve 

releváns vélekedésnek tekintjük, valamint a témaválasztás és a kultúrpalotában elfoglalt falfelü-

letek elhelyezkedését figyeljük, megállapítható, hogy a tanítványok – ha nem is kiemelt, de igen 

fontos – részt kaptak a munkálatokból.21

Gábor Nándor Kőmíves Kelemenné balladáját festette meg, két részre osztott kompozíció-

ban. Az első képen gyermeke öleli a szerencsétlen sorsú asszonyt, a második képen az asszony 

már lángok közt látható.22 (dok. 43.) Ortner Ferenc a bejárat felőli bal oldalon dolgozott, ő az 

alkotója a pásztorokat, valamint a kalotaszegi ruhás asszonyokat ábrázoló falképnek. A megálla-

pítást egy korabeli fényképfelvétel is tanúsítja, rajta Ortner Ferenc, amint a vázlat és a félig kész 

falkép előtt ül az állványzaton.23 (dok. 44., 45.) Ezeken kívül még egy további falkép látható az 

előcsarnokban, amely szignó nélkül csupán bizonytalan találgatásokra ad lehetőséget. 

Az egyes Marosvásárhelyen festő tanítványokról eltérő mennyiségű adat maradt az utókorra. 

Ortner Ferenc (1890–1914) „a dekorativ művészetnek fiatal és biztató tehetségű munkása” 1890. 

december 24-én született Újpesten, 1907-től 1912-ig volt az Iparművészeti Iskola díszítőfestő szakos 

hallgatója Sándor Béla, Ujváry Ignác és Körösfői-Kriesch Aladár tanítványaként, majd tanársegéd 

1912–1913-ban.24 A Magyar Iparművészetben az iskola válogatott hallgatóinak az évi munkái között 

1909-ben reprodukálták Pulykacsoport című munkáját. Frissen végzett díszítőfestőként 1911 és 

18 Gellér Katalin: A gödöllői művésztelep vezető mestereinek tervei a marosvásárhelyi Kultúrpalota számára. Ars Hungarica, 1999. 2. 
sz. (353–374.) 368.

19 Leszkovszky maga írja le levelében, hogy 1912-ben (!) Marosvásárhelyen a Báthory Boldizsár című, hármas osztású kompozíciót 
festette. Leszkovszky György levele „Méltóságos Uram” megszólítással, MTA MKI Adattár, MDK–C–I–17/890.

20 Kriza János (1811–1875) néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. KRIZA János: 
Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, I. kötet. Kolozsvár, 1863 (online: http://mek.oszk.hu/06100/06191/html/ ). A  Báthory 
Boldizsár ballada szövege: „Bátori Bódizsár – Asztalnál ül vala gyönge Júdit asszon, / Lábánál röngette szép arany bőcsőjit: / Beli, 
fiam, beli! szép futkosó fiam!/ Mett neköd nem apád Bátori Bódizsár; / Im az a te apád, erdélyi kapitány, / Aki adta neköd szép arany 
bőcsőjit, / Annak négy szarvába négy arany perecöt, / Osztán a fejedre bozsonyi süvegöt. – / Hát ajtón hallgassa Bátori Bódizsár: / 
Mëg ne tagadd, asszon, mostan beszédödöt! – / Bizon nem tagadom, lelköm jámbor uram,/ Lëányokot szidom, a rossz lëányokot: 
/ Virágomnak szépit nyílatlan leszödték, / Bokrétába kötték, legényöknek tötték. – / Mëgtagadád, asszon, mostan beszédödöt? / 
Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszon, feleségöm! – / Minnyát nyitok, minnyát, lelköm jámbor uram! / Hadd húzzam lábamba karmazsin 
csidmámot, / Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot. – / De nem győzé várni, bérúgá az ajtót: / Készülj, asszon, készülj 
hónap álló dére, / A  rózsapiacra, a fővövő helyre. – / Hol vagy, édös szógám, legkedvesebb postám? / Készítsd elé neköm hat 
lovam, hintómot! – / Ők elkészülének, el is indulának, / El is indulának, oda is jutának. / Várj kicsit, várj kicsit, te feteke hóhér! / Mett 
a halottnak is hármat harangoznak, / Lám árva fejemnek ëgyet sem kondítnak! – / Azomba érközik erdélyi kapitány: / Ëgyször mëg-
fordittsa, ketször megcsókolja, / Ketször mëgfordittsa, százszor megcsókolja: / Enyim vagy, nem másé, te asszonyi állat!” Forrás:  
http://mek.oszk.hu/06100/06191/html/vadrozsak001003/vadrozsak001003.html (letöltés: 2016. május 16.).

21 Sarudy György (1866–1934) tanár, író. Sarudy György: Kőmíves Kelemenné mondája. In: Irodalomtörténeti közlemények, 1899. 
9.évf. 1.sz. 41–71., 41. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00046/pdf/itk_1899_1_041-071.pdf (letöltés: 2016. május 16.).

22 Az első kép jelezve jobbra lent GN 913, a második jelezve balra lent GN 913.

23 A pásztoros kép jelezve jobbra lent-, OF 1913, a kalotaszegi ruhás jelezve középen OF 1913.

24 A tanulmányokra vonatkozó adatok forrása: Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola évkönyve. Az Intézet ötvenéves fenn-
állásának alkalmából. Szerkesztette Helbing Ferenc e. i. igazgató. Bp., 1930. 78., 87; Az idézet forrása és az Ortner születési  
adataira vonatkozó sorok: Művészet, XIV. évf., 1915/2. 141. 

http://axioart.com/tetel/korosfoi-kriesch-aladar-es-tanitvanyai_685121
http://mek.oszk.hu/06100/06191/html/
http://mek.oszk.hu/06100/06191/html/vadrozsak001003/vadrozsak001003.html
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00046/pdf/itk_1899_1_041-071.pdf
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1912 között Nagy Virgil egyetemi tanár vezetése alatt Kaincz Jánossal együtt festette meg a török-

szentmiklósi Szentháromság római katolikus plébániatemplom – ma már nem látható – falképeit.25 

Talán ezek közül a falképek közül való az a terve, amely 1911-ben jelent meg a Magyar Iparművé-

szetben.26 (dok. 46.) Ezt követte marosvásárhelyi munka, amelynek emlékét a már említett felvétel 

is őrzi: Ortner a kultúrpalota székely asszonyokat ábrázoló falképének festése közben látható.27

Gábor (Grünspann) Nándorról (1893–1915) meglehetősen kevés adat maradt fenn. Az 

Iparművészeti Iskola anyakönyveiből tudható, hogy 1893. június 14-én született Budapesten. 

1912-ben díszítőfestőként végzett jeles eredménnyel és képesítő oklevéllel, majd 1912-től 1914-

ig a díszítőfestészet tanársegédje volt Körösfői-Kriesch Aladár mellett.28 Még növendék volt, 

amikor a Magyar Iparművészet reprodukálta középkori táncjelenetet ábrázoló munkáját.29 (dok. 

47.) A marosvásárhelyi festmény után, egyelőre nem tisztázott, volt-e további falképdíszítői al-

kotása. Kiállításon csupán halála után szerepelt, 1919-ben. A  Műcsarnokban megrendezett 

Hadviselt művészek kiállításának bevezetésben kerül említésre, az elesett művészek között.  

Ezt követően 1924-ben és 1926-ban a Nemzeti Szalonban mutatták be néhány akvarellképét.30

Az 1914/15-ös tanévben a rendes növendékek harmada és az esti növendékek negye-

de vett részt harctéri szolgálatban. A  háborúnak összesen harmincöten estek áldozatul az 

Iparművészeti Iskolából. A hősi halottak között ott volt Körösfői-Krieschnek a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotában közreműködött két fiatal tanársegédje, Ortner Ferenc és Gábor Nándor is.31

Körösfői-Kriesch első számú tanársegédjéről, Leszkovszky Györgyről tudható a legtöbb. 

1968-ban bekövetkezett haláláig hatalmas életművet hozott létre. Az ő munkásságára a későb-

biekben fogok kitérni.

Zebegény, Havas Boldogasszony-templom (1914):
Leszkovszky György, Diósy Antal, Fábry Dezső, Gáspár Mór,  
Klosius Károly és Schindler Valér

Nem sokkal a marosvásárhelyi Kultúrpalota falképeinek befejezése után Körösfői-Kriesch és 

tanítványai Zebegényben kaptak megrendelést. A Kós Károly (1883–1977) és Jánszky Béla (1884–

1945) tervei alapján épült zebegényi plébániatemplom festői dekorációja 1914 nyarán készült el.  

25 MI 1909. 285. Ortner Ferenc: Pulykacsoport. Tanár: Sándor Béla. Az Aigner Sándor tervei alapján épült neogótikus-neoromán 
stílusú háromhajós templom freskóit 1942 és 1945 között Benke László jászberényi festőművész seccóira cserélték. Bajkó Ferenc: 
http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,573,0,0,1,0 (letöltés: 2016. május 16.).

26 MI 1911. 243.

27 Gödöllői Városi Múzeum, Diósy Antal-hagyaték. 

28 Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítői: 1908/1909. 12., 19.; 1909/1910. 14.; 1910/1911. 13., 14., 19., 22;. 
1911/1912. 22., 23., 26.; – említés tanársegédként, Gábor Nándor néven: 1912/1913. 21., 1913/1914. 5. (számozatlan szövegoldal) 
– halálhíre: 1914/1915. 75. Itt tartozom köszönettel Prékopa Ágnesnek, aki felhívta a figyelmemet a MOME levéltárában őrzött anya-
könyvekre, és az adatbázisból kiegészítette Fábry Dezső, Gáspár Mór, Klosius Károly és Schindler Valér születési adatait.; – n.n.: 
Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola tanárai, tanársegédei. (Díszítő Festészet szakon 1912–1914 között.) In: A Lakás 
XXXX III.114, 7.sz. 52.; Gellér Katalin: Néhány szó az erdélyi szecesszióról. Művészet. 1975. december 17.; Mezei Ottó: Az Országos 
Magyar Királyi Iparművészeti Iskola oktatási rendszere és forrásai (1880–1944). Művészettörténeti Értesítő, 1975, XXIV/1. 37.

29 MI 1912. 214–215. (185–186.kép:Leszkovszky György munkái) Szemelvények az Iparművészeti Iskola hallgatóinak munkáiból. Ujvá-
ry Ignác tanítványaiként Gábor Nándor is: 184.kép.

30 1924, Nemzeti Szalon III. Aukciós kiállítás: Mosónő, Kubikosok, Bábu matyó viseletben, Varrónő, A szántóföldön. (Nemzeti Szalon 
III. Aukciós kiállításának katalógusa, 1924, Budapest. 5–6.); 1926, Nemzeti Szalon, MAPE XII. kiállítás: Kubikosok munkában, Öreg 
asszony, Tanulmányfej. (MAPE XII. kiállításának katalógusa, 1926, Budapest. 11.)

31 MI 1915. 187. Ortner neve olvasható a születési helyén, Újpesten felállított I. világháborús emlékművön is (Zala György alkotása). 

A  falképeket Körösfői-Kriesch Aladár és végzős Iparművészeti Iskolai tanítványai festették: 

Leszkovszky György, Diósy Antal, Fábry Dezső, Klosius Károly, Gáspár Mór és Schindler Valér.32

A templomépület stílusához és a már meglévő berendezéshez alkalmazkodó falképek 

programját a konstantini diadalt, a szent kereszt diadala és felmagasztalását, azaz a keresztény 

világnézet apoteózisát Fieber Henrik (1873–1920), az Iparművészeti Iskola egyházművészetet ok-

tató tanára határozta meg. A program alapján a vázlatokat a tanársegéd Leszkovszky György 

készítette el. „Az egész templom dekorációjának – mint ideának – megoldását […] Leszkovszky 

Györgyre – bíztam.” – írja Körösfői-Kriesch a templomfestés készüléséről.33 „Neki kellett az egész 

templom színakkordját, a folt- és vonalelosztást – úgyszintén a figurális freskók kompozícióit 

– számos, kísérletező, kisebb vázlatokban megállapítani – úgyszintén az ornamentális részek-

hez is apróbb vázlatokat készíteni.” Ezeket a vázlatokat kapták kézhez azután Körösfői-Kriesch 

végzős növendékei. Az életnagyságú kartonokat, műhelyrajzokat és a kidolgozott színvázla-

tokat még az iskolában készítették el, majd kivitték a helyszínre. Itt Körösfői-Kriesch többször 

elmagyarázta tanítványainak a vázlatok jelentőségét, valamint az egységes, harmonikus látvány 

megteremtésének fontosságát és mikéntjét, „hogy néhány szín akkordjának, néhány vonal és 

foltbeli aránynak a megkeresése és kiérlelése a fő – és hogy a részletet mindig és mindig alá kell 

rendelni – ez alá a nagy alapgondolat alá”.34 A  falképek kivitelezését valódi műhelymunkában 

végezték, a céhrendszerhez hasonlóan, a mester mellett megszerzett gyakorlattal, egyre na-

gyobb feladatok kiosztásával; mindenki tudásához és tehetségéhez mérten kapott feladatokat.35

Körösfői-Kriesch a zebegényi templom festését művészetpedagógiai feladatnak tekintet-

te, melyről 1914-ben részletes beszámolót írt a Magyar Iparművészetbe.36 Didaktikai okokból, 

hogy a tanítványok minél több festési eljárással ismerkedhessenek meg a gyakorlatban, az ösz-

szes tanult falképfestési technikát alkalmazták a templom falain: bemutatásra került a freskó, 

szekkó, enyves festék, kazein-festék, sgraffito egyaránt. A hat nagyméretű figurális képet freskó 

technikával, a fontosabb ornamentális és figurális részeket kazeinfestékkel, az alárendeltebb 

ornamentális részeket enyves festékkel festették, a külső bejárat falára sgraffito került. 

Az egyes falképek szerzőségének meghatározásában a szignókon kívül a Díszítő Művé-

szetben 1915-ben megjelent reprodukciók képfeliratai segítenek. Ezek alapján állapítható meg, 

hogy az oldalhajókat elválasztó íveket nagyrészt Gáspár Mór, a Nagy Konstantin-triptichont 

Gáspár, Leszkovszky György és Diósy Antal festette. Ezt a Gödöllői Városi Múzeum Diósy-ha-

gyatékának anyagából nemrégiben előkerült vázlat is bizonyítja. (dok. 48., 49.) A dongaboltozat 

a tíz passiójelvénnyel Leszkovszky és Diósy munkája.37 A diadalív Szentháromság részével kap-

csolatban eltérőek a vélemények. A  Díszítő Művészet leírása szerint Leszkovszky terve után 

Gáspár Mór festette, míg Dénes Jenő, Körösfői-Kriesch monográfusa a mester saját kezű mun-

kájaként határozza meg a falképet.38 (dok. 50.)

32 Nevüket a templom szentélyének keleti falán emléktábla őrzi: „E templom kifestését Körösfő K. Aladár vezetése alatt tervezte Lesz-
kovszky György tanársegéd. A kifestést végezték Diósi Antal, Fábry Dezső, Klosius Károly, Gáspár Mór, Schindler Valér tanítványok.”

33 Körösfői-Kriesch Aladár: A zebegényi templom kifestése mint művészetpedagógiai feladat. MI 1914. 428–445.

34 uo.

35 Dénes 1939. 105.

36 Körösfői-Kriesch Aladár: A zebegényi templom kifestése mint művészetpedagógiai feladat. MI 1914. 428–445.

37 Díszítő Művészet, 1915. II.évf.4–5.sz. 128.

38 Díszítő Művészet 1915. II. évf. 4–5.sz. 125–129.; Dénes 1939. 109.

http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,573,0,0,1,0
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A zebegényi templom díszítése kapcsán találkozunk először együtt Diósy Antal és Lesz-

kovszky György nevével, akik Hende Vincével és Csajka Istvánnal, az Iparművészeti Iskola 

ötvösművész tanárával együtt 1920-ban megalapították a Cennini Társaságot. Az elnevezés 

mesterük előtti tisztelgés is egyben – Körösfői is afféle bibliaként forgatta az itáliai reneszánsz 

alkotó Cennino Cennini festészettechnikai művét, a Trattato della Pitturát. A  kritikusok írása-

ikban szintén Körösfői-Kriesch Aladár hatását emelték ki, a Cennini Társaságot a megelőző 

évben elhunyt mester szellemi örökösének, „vetésének” tartják, „akik most halott tanítójukra 

emlékezésül annak mesterét, az igénytelen, az ismeretlen Cennino Cenninit választották törek-

véseik patrónusának és róla nevezték el »Cennini Társaság«-nak hihetőleg hamar megnövekvő  

egyesülésüket. […] Azon vannak, hogy a falfestés hagyományát, amelyet Körösfői-Kriesch  

Aladár megkezdett, elszikkadni ne hagyják.” 39 (dok. 51.)

Ez pontosan így is történt, ahogyan Elek Artúr kívánta 1921-ben. Gellér Katalin szavaival: 

„Körösfői-Kriesch Aladár rajzos, szikár stílusa egy egész generáció festészetét meghatározta, 

tanítványai tovább éltették a két világháború között is a késő szecessziós falképfestészet ha-

gyományát.” 40 Ez a megállapítás tökéletesen igaz Leszkovszky Györgyre, Körösfői-Kriesch első 

számú tanársegédjére, aki 1968-ban bekövetkezett haláláig végig hű maradt mestere tanítá-

saihoz, őrizte művészi stílusát, és az általa is propagált összművészeti alkotás és kézműves 

értékek jegyében alkotott. Leszkovszky György hagyatéka ajándékozás során 2007-ben került a 

Gödöllői Városi Múzeum tulajdonába, leltározása, feldolgozása jelenleg is folyamatban van. 

Körösfői-Kriesch köréhez csatlakozva Leszkovszky György a marosvásárhelyi Kultúr-

palota díszítése után részt vett a zebegényi templom, a váci Karolina-kápolna és a Mester 

utcai iskola falképeinek megfestésében. Körösfői-Kriesch halála után legfőképpen különféle 

technikákkal készült falfestményeket alkotott, többnyire egyházi megrendelésre. De hatalmas 

munkásságában rendkívül jelentős szerepet foglalnak el az üvegablak-tervek is. Egyik első 

megrendelése volt 1926-ban a Rákóczianum kápolnájába tizennégy, a Passió stációit ábrázoló 

üvegablak tervezése.41 (dok. 52.)

Az egyre nagyobb ismertséget szerző Leszkovszky György életművében döntő szerepet 

játszott a főváros megrendelése az Új Szent János kórház kápolnájának kifestésére. A történel-

mi stílusidézetek egész skáláját felvonultató falképek elkészítése két ütemben zajlott. A figurális 

festmények méltó kiegészítései a harmonikusan egymás mellé illesztett ornamentális térkitöl-

tő elemek, pasztellszínű indadíszek, stilizált növénymotívumok. A hagyományos freskótechnika 

alkalmazása minden kritikusból elismerést váltott ki, a freskó kifejezésmódját elemezve pedig 

Körösfői-Kriesch Aladár hatására, és annak továbbfejlődésére utaltak, megállapítva, hogy Lesz-

kovszky a hagyománytiszteletet az újítani vágyás fölé emelte.42

39 Az idézet forrása: Elek Artúr: Körösfői-Kriesch Aladár vetése. Nyugat. 1921. 3.szám. Képzőművészeti Figyelő. Online archívum.  
Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00286/08651.htm, (letöltés: 2016. május 16.); A Cennini Társaságról bővebben: Benkő 
Zsuzsanna: Céhbeliek, Cenniniek. Spirituálisok. Művésztársaságok a gödöllői művésztelep jegyében. In: Ars Perennis, Fiatal Művé-
szettörténészek II. Konferenciája. Centrart Egyesület, Bp., 2010. 169–175.; Néhány további egykorú kritika: Dénes 1939. 83.; n.n.: 
A Cennini Társaság megalakulása. MI 1920, XXIII. évf., 1–3. sz., 92.; n.n.: A Cennini Társaság kiállítása. Műbarát, 1921, I. évf. 1. sz., 
20.; e.a.: A Cennini Társaság első kiállítása. Az Újság, 1921. XIX. évf., 12. szám, január 16. 5.

40 Gellér Katalin: A magyar szecesszió. Corvina, Bp., 2004. 86.

41 MTA MKI Adattár, Lyka-hagyaték, MDK–C–I–30/72.104., 153, 158.; Székely Imre: A megkerült stációk esete. Budai Polgár. Hely-tör-
ténet. 18.; Az idézet forrása: Ybl Ervin: A Rákóczianum új templomának üvegfestményei. Budapesti Hírlap, 1927. nov. 18.

42 Farkas Zoltán: Beszámoló. Leszkovszky György falfestménye. In: Nyugat, (1929.) 22. sz., 761–763. Szintén a kontúrok és színek 
felfelé tartó lágyulását emeli ki: Y.E.: Leszkovszky György freskója. In: Budapesti Hírlap, 1929. november 29., 10. valamint M.V.: Egy 
kórházi kápolna freskói. In: Nemzeti Újság, 1929. november 29. o.n. Gödöllői Városi Múzeum, Leszkovszky-hagyaték Gy.sz.: 8334/41. 
A  kápolna falképeiről bővebben: Benkő Zsuzsanna: Az Új Szent János Kórház kápolnájának falképei (1927–1933). In: Gaylhoffer- 
Kovács Gábor – Székely Miklós (szerk.): Als ich can – Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. CentrArt, Bp., 2013. 61–73.

Életének legtermékenyebb évei következtek ezután, az 1930-as évektől a második világ-

háború kitöréséig. Több egyházi, gyakran a templomok teljes egészére vonatkozó megrendelést 

kapott – üvegablaktól kazettás mennyezetig, falképtől áldoztatórácsig – minden részletet maga 

tervezett, hűen Körösfői-Kriesch utolsó, Gesamtkunstwerk-nek titulált műveihez. Az 1930-as 

években egyik főbb munkája a badacsonytomaji Szent Imre-templom, ahová a megfeszített 

Krisztust és a négy evangélista szimbólumát festette szőlőindás háttér elé, valamint a diadalí-

ven Árpád-házi szentek medalionba foglalt arcképeit.43 (dok. 53.) Szintén Leszkovszky György 

tervei szerint készítették el a szegedi püspöki palota kápolnájának üvegablakait és freskóit, 

(1930 és 1934 között), az újdombóvári plébániatemplom mennyezetét és üvegfestményeit is, 

ahol a teljes stílusegység megteremtése érdekében a templombelső szinte egész dekorációját 

(falképek, üvegablakok, kazettás mennyezet) Leszkovszky György tervezte, Körösfői-Kriesch 

alakjaira erősen emlékeztető, rajzos stílusban. 

Legmonumentálisabb munkája minden kétséget kizáróan a kaposvári székesegyház fal-

képeinek 1936-tól 1943-ig tartó megfestése volt. A  tervek elkészítésekor a liturgiai programot 

Leszkovszky a templom tituláris szentjéhez, a Nagyboldogasszonyhoz igazította. A kivitelezés 

során azonban jelentős változtatásokat hajtottak végre, így végül a szentélybe a Szenthárom-

ságra vonatkozó szimbólumokat festett, a főhajó oldalfalaira a tizenkét apostol attribútumokkal 

ellátott mellképe került, a főhajó diadalívén a nyolc boldogságot ábrázoló kisebb méretű figu-

rális freskó, a fő- és mellékhajót elválasztó íveken keresztény szimbólumok, a pilléreken pedig 

a keresztút kapott helyet. A  templom főhomlokzatára a főbejárat fölötti mezőbe templomfel-

ajánlási jelenet került, ahol a négy adoráló angyallal körülvett trónoló Krisztus mellett Patrona 

Hungariae alakja szerepel, lábánál a templom makettjét felajánló alakok körül az egyes mester-

ségeket megszemélyesítő alakok, például egy kovács, földműves, és egy katona.44 (dok. 54.)

Művészeti és technikai jártasságának köszönhetően Leszkovszky nevéhez az önálló 

tervezésű templombelső-díszítések mellett több restaurálási munka is köthető, többségében 

barokk templomok átfestése, „felfrissítése”. Restaurálási munkái az 1930-as években kez-

dődtek, vezetésével és tervei szerint restaurálták többek közt a pilisszántói (1933), a kókai 

(1935), a budapest-terézvárosi (1938) és a bodajki templom barokk falképeit (1943). Bár volt 

még néhány kisebb falképmegrendelése, például a kaposszerdahelyi vagy a taszári temp-

lom számára, az 1940-es és 1950-es években – főként a megváltozott politikai és gazdasági 

helyzet miatt – már leginkább csak restaurálással foglalkozott. A  Képzőművészeti Alap égi-

sze alatt végezte el a budapesti Egyetemi Könyvtár előcsarnokában a Lotz-féle falképek és az 

Ybl-bazár, valamint a Párizsi Áruház (Divatcsarnok) díszítésének helyreállítását (1963–1965) is. 

Tanítványaival közösen Körösfői-Kriesch Aladár két, eddig még nem említett munkát vál-

lalt az 1910-es években. Az egyik a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola falképeinek 

megfestése volt. A  szakközépiskola 1917/1918-as tanévének értesítője számol be arról, hogy 

Körösfői-Kriesch Aladár szeptemberre befejezte a lépcsőháznak Budapest székesfőváros meg-

bízásából 1917 júliusában elkezdett freskóját.45 A  festmény az oktatás jellegéhez (kereskedelmi 

43 n.n.: A badacsonytomaji templom. Építő Ipar-Építő Művészet 1932.39. (Krónika); Sz. L.: Leszkovszky Györgynek. MI 1932. 138.: 
1981-ben került a szentélybe Udvardi Erzsébet Utolsó vacsora című olaj-kollázs táblaképe.

44 KEH 21.dob.1941/137.1941/303. 1941/491. n.n.: Elkészültek a Nagyboldogasszony templom festményei. Somogyi Újság, Kaposvár, 
1943.szeptember 15.; n.n.: Végéhez közeledik a templom festése. Somogyi Újság, Kaposvár, 1943. november 22.; n.n.: A Nagybol-
dogasszony templom. Somogyi Újság. 1936. január 14. 2.

45 A megrendelés azonban ennél sokkal régebben történt, még 1911-ben. A  terveket pár évre félretették, majd 1914-ben Körösfői- 
Kriesch (anyagi helyzete romlása okán) levélben fordult Bárczy István polgármesterhez a munka elkezdése ügyében. A munkálatok  
a háború kitörése miatt azonban csak 1917-ben kezdődhettek meg. Dénes 1939. 102–103.
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képzés) alkalmazkodó témája Gabonáshajót kirakó munkások, háttérben a budai várral, amely-

hez a közeli ferencvárosi malmokhoz tartozó dunai kikötői munka látványa szolgált ihlető forrásul. 

A kép ornamentális keretét egy írott forrás szerint Leszkovszky György készítette.46 A gabonás-

hajót ábrázoló festményhez kapcsolódik az iskola harmadik emeleti folyosójának falain látható 

további két nagyobb és hat kisebb falkép, amelyeket Körösfői-Kriesch ötödéves tanítványai készí-

tettek: Diósy Antal, Fábry Dezső, Gáspár Mór, Klosius Károly, Leszkovszky György és Schindler 

Valér. A falképeket a második világháború után lemeszelték, végül 1974-ben Dénes Jenő restau-

rálta őket.47 Egy 1986-os publikáció szerint az ablak felé eső búzakalászos párt ábrázoló falképet 

Diósy Antal festette, mivel kivehető volt rajta a monogram első betűje és az évszám, ezek a rész-

letek azonban a helyszín 2013-as bejárása során már nem voltak láthatók.48 (dok. 55.)

A másik közös munka a színiakadémia Egressy-terme volt, amit tanítványaival alig há-

rom hét alatt készített el, szekkó technikával és kazeinfestéssel. A  figurális részeket maga 

Körösfői-Kriesch festette, és a berendezés megtervezését is elvállalta, amit Szablya Frischauf 

Ferenccel közösen végzett el. A formailag kissé matyó motívumokra támaszkodó, piros-fekete- 

sárga-fehér színakkordú ornamentális részt a növendékei készítették el, patrontechnika és  

szabadkézi festés kombinációjával.49

További növendékek
Az 1896 és 1914 között megalakult művészközösségekről először Lyka Károly írt összefoglaló-

an.50 A nagybányai, szolnoki, kecskeméti és gödöllői művésztelep tagjaira mind hatással voltak 

a telep vezető egyéniségeinek munkái, illetve kölcsönösen hatottak egymásra, és a telepek hiva-

talos megszűnése után is kapcsolatban maradtak egymással. Ez Körösfői-Kriesch tanítványaival 

sem volt másképpen, „Kriesch művészi felfogása eleven hatóerő maradt a szétszóródott csoport 

tagjainak művészetében, igazodás, amelyhez törekvéseiket továbbra is szabták.”51 Főképp a 

Cennini Társaságot alapító három művész – Leszkovszky, Hende és Diósy – ragaszkodott mes-

terük stílusához. Ahogy ezt Elek Artúr is megfogalmazza 1926-os írásában [a tanítványok közül] 

„három fiatalember mutatott legnagyobb hajlandóságot tanításai iránt: Leszkovszky György, Hen-

de Vince és Diósy Antal. Ez a három művész lélek szerint is rokona volt Krieschnek: a valóságot 

a maga álomvilágán át megszűrő, érzelmes, lágykedélyű, áhítatot és tisztaságot sóvárgó félig 

próféta-természet, félig költő. Mint művész-temperamentumok is olyan rajzolva festők, amilyen 

alapjában a mesterük volt.” 52

46 Ornamentális keretezésnél igénybe vette tanítványai segítségét írja Dénes (Dénes 1939. 112.) De nem tér ki arra, melyik tanítvány 
segítségét vette igénybe. A  TKM sorozatnak az iskoláról írt szövege említ egy azonosítatlan forrást, amely szerint Leszkovszky 
festette az ornamentális keretezést. Szabó Balázsné: Szent István Közgazdasági Szakközépiskola. Tájak–Korok–Múzeumok Kis-
könyvtára 390. Kartográfiai Vállalat, Bp., 1986.

47 Horváth Tamás: Mesteristák és Istvánosok. A  Szent István kereskedelmi és közgazdasági középiskola 125 éves története. Volt 
Istvánosok Baráti Köre Egyesülete, Bp., 2012. 61–62.

48 Elek Artúr: Körösfői-Kriesch Aladár hagyatéka. Nyugat 1921. XIV. évf. 1638–1639. Szabó Balázsné: Szent István Közgazdasági 
Szakközépiskola. Kartográfiai Vállalat, Bp., 1986.

49 Dénes 1939. 111–112.

50 Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet 1896–1914. Corvina, Bp., 1953. 51–76.

51 Dénes 1939. 83.

52 Elek Artúr: A Cennini társaság kiállítása. Nyugat, 1926. 4. sz. 377–378. Képzőművészeti Figyelő.

Nagy Sándor visszaemlékezéseiben azonban nem nyilatkozik túlzottan elismerően Kö-

rösfői-Kriesch tanítványairól, véleménye szerint „csak a formákat szedték meg róla, nem a 

lényeget”.53 Bár bevallja, hogy művésztársa tanári működését nem nagyon kísérhette figye-

lemmel, és keveset is tud róla. A Cennini Társaságot sem taglalja bővebben, azonban Dénes 

Jenővel, Körösfői első monográfusával egyetemben ő is megemlít egy Körösfői Ifjúsági Egyesü-

letet/ Körösfői-Kriesch Aladár Bajtársi Egyesületet, amelyről azonban a kutatás jelenlegi állása 

alapján nem tudunk bővebbet.54

A korábbiakban tárgyalt tanítvány, Leszkovszky György mellett kiemelt helyen állt a két 

másik Cennini Társaság-alapító, Hende Vince és Diósy Antal. Hende Vince (1892–1957) ugyan 

bizonyíthatóan nem vett részt tanítványként Körösfői-Kriesch monumentális épületdíszítő 

munkáiban, az 1910-es évek elején annál többször találkozunk vele a művésztelep alkotóinak 

népművészeti érdeklődését vizsgálva. Hende 1907-ben kezdett a díszítőfestő előkészítő osz-

tályban tanulni. 1911-ben a művésztelep egyik tagjával, Mihály Rezsővel rajzolt Kalotaszegen, 

majd a következő évben Körösfői-Kriesch-sel járt ugyanott, ekkor vált a művésztelep tagjá-

vá. 1917–1918-ban a díszítőfestészet tanársegédje volt Iparművészeti Iskolában.55 Lyka Károly 

szerint „A többi telepes közül a leggödöllőibb volt Hende Vince” és későbbi művei „stílusukon 

elárulták gödöllői eredetüket.” 56 Hende készítette a Gellért fürdő hallját egykor ékesítő Buda ha-

lála üvegablakokat (1918)57 (dok. 56.), ezen kívül festett falképeket többek között a rózsadombi 

Kammer-villa mennyezetére is (1928).58 Körösfői-Kriesch másik tanítványával, Diósy Antallal kö-

zösen festette az Országház elnöki szobájába Az alkotmányos élet helyreállítása Horthy Miklós 

kormányzásával (1929) című freskót, és készített ugyanide üvegablakokat is.59 (dok. 57.) De 

nem csupán a murális és épületdíszítő technikák területén tevékenykedett. Az 1930–1940-es 

évekből több plakátját őrzi az Országos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtára, ezeken kí-

vül könyvillusztrációival (pl. Donászy Ferenc: Buda hőse, 1934) is találkozhatunk.60 Az 1940-es 

53 Merva 2005. 154. 

54 „Az ifjúsággal oly szeretettel foglalkozó művészpedagógus emlékét az Országos Magyar Királyi Iskola növendékeinek «Körösfői- 
Kriesch Aladár Bajtársi Egyesülete« őrzi.” Dénes 1939. 112.

55 Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep történetének kronológiája. http://www.c3.hu/~varucca17/ns/godollo/godollo.htm (letöltés: 
2016. május 16.). Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola évkönyve. Az Intézet ötvenéves fennállásának alkalmából. Szer-
kesztette Helbing Ferenc e. i. igazgató. Bp., 1930. 78.

56 Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet 1896–1914. Corvina, Bp., 1953. 147.

57 Az üvegfestmény Hende kartonjai alapján Róth Miksa műtermében készült: Hende Vince: Üvegfestmények a Gellért fürdő nagy-
csarnokában. Arany János Buda halála c. eposzának jelenetei. Készültek Roth Manó műintézetében. MI 1918. 165., 156–157. kép; 
Szintén ő tervezte a Lenke úti zsinagóga üvegablakait (1937). Újság, 1937. május 20.

58 MI 1928. 40–41. A szintén Cennini Társaság-tag Halápy Edével közösen a Csobánc utcai napköziotthon falképei, (1934) Esti Kurir 
1934. 1. 14. Tomcsányi úti lakótelep elemi iskolájának secco falképei (1942) Pesti Hírlap 1942 okt.20. Foglalkozott templomi festmé-
nyek helyreállításával is, például 1930-ban a szintén Körösfői-tanítvány Diósy Antallal valamint Singhofer Gézával együtt restaurálták 
a pesti belvárosi templomot. Lásd: n.n. Hende Vince restaurálja a Belvárosi Templomot. Nemzeti Ujság.1930.VIII. 28; n.n. Hende 
Vince, Diósy Antal és Singhofer Géza restaurálják a belvárosi templomot. Nemzeti Ujság. 1930. VIII. 29.

59 Új Idők 1930.131. Zamboroszky Ilona: A magyar Országház. Bp., 1937. 108, 126.

60 Plakátok: Baleset ellen védekezz! Sujtólég! Szellőztess! [S.l.], Pfisterer L., [1937] Bp., Magyar J. Lit., O.T.I. Balesetelhárítási 
Propagandája; 62 x 47 cm. Kisnyomtatványtár, PKG.1937/235; Baleset ellen védekezz! Ne az el nem robbant töltényre, hanem 
mellé furj! [S.l.] Pfisterer L., [1937] Bp., Magyar J. Lit. O.T.I. Balesetelhárítási Propagandája, 62 x 47 cm Kisnyomtatványtár 
PKG.1937/243; Baleset ellen védekezz! Gyutacsot a fogóval szorítsd a zsinórra! [S.l.], Pfisterer L., [1937] Bp., Globus. O.T.I.  
Balesetelhárítási Propagandája; 64 x 47 cm, Kisnyomtatványtár PKG.1937/307; Szavazz a Radikális Pártra: Peyer Zsolt listájá-
ra. [S.l.], Kun Zsigmond, [1947] [s.l.], Magyar Földrajzi Intézet, 84 x 59 cm, Kisnyomtatványtár PKG.1947/82. Könyvillusztráció:  
Donászy Ferenc: Buda hőse. Regényes korrajz Budavár visszavétele korából. Bp., Győző Andor Kiadása, 1934. A  könyvet  
Haranghy Jenő és Hende Vince illusztrálta.

http://www.c3.hu/~varucca17/ns/godollo/godollo.htm
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években főképp Budapest belvárosát (Margit körút, Teréz körút, Andrássy út) ábrázoló akvarell-

festményeket készített, melyek manapság gyakran bukkannak fel aukciókon.61

Diósy Antal (1895–1977) az Iparművészeti Iskola anyakönyveinek tanúsága szerint 1909 és 

1914 között volt Körösfői-Kriesch Aladár tanítványa, később tanársegédje. Részt vett a zebegényi 

templom, majd a Mester utcai iskola kifestésében is. Az első világháborúban Körösfői-Kriesch 

többi tanítványához hasonlóan ő is részt vett, amiről több grafikája és festménye tanúskodik. 

(dok. 22.) Az 1920-as évek elején Kolozsváron, majd Nagyváradon tevékenykedett karikaturis-

taként, majd nyugaton, többek között Hollandiában és Franciaországban dolgozott grafikusként, 

újságrajzolóként.62 Hazatértekor, az 1920-as évek végétől, több monumentális falképfesté-

szeti megrendelésnek tett eleget, például ő készítette az Országház elnöki fogadótermében a 

Szilágyi Mihály című freskót (1929) és a kőbányai Kálvária-kápolna mennyezetfestményeit (1938). 

Az 1930-as években tovább dolgozott állami megrendelésein, falfestményeit többször díjazták 

külföldön is: az 1937-es párizsi világkiállításon a magyar pavilon éttermének freskóiért Grand 

Prix-vel jutalmazták, 1939-ben a New York-i nemzetközi kiállításon, valamint 1940-ben a VII. Mi-

lánói Triennálén aranyérmet nyert. (dok. 59.) Foglalkozott szőnyegtervezéssel, bélyegtervezéssel, 

plakátrajzolással, könyvillusztrációval, míg végül az akvarellfestésben találta meg önmagát. Ez-

zel a technikával több díjat is nyert, és megválasztották a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők 

Egyesületének alelnökévé is.63 1942 és 1947 között a Magyar Iparművészeti Főiskola festészeti 

szakán tanított. Számtalan csoportos és önálló kiállításon vett részt, és több állami kitüntetést is 

magáénak tudhatott.64 Hagyatékának legnagyobb részét a Gödöllői Városi Múzeum őrzi.65

A fent nevezetteken kívül még négy olyan tanítványa volt Körösfői-Kriesch Aladárnak az 

Iparművészeti Iskolában, akik részt vettek a mesterrel közös munkákban. Róluk azonban jóval 

kevesebbet lehet tudni a kutatás jelenlegi állása szerint, mint a három Cennini Társaság-alapí-

tóról. Mindnyájan 1909 és 1914 között voltak a díszítőfestő szakosztály növendékei, születési 

adataik az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola anyakönyveiből ismerhetők.

Fábry Dezső (1893–?) 1893. április 23-án született Jászfényszarun, 1909-től 1914-ig 

díszítőfestő szakos hallgató volt az Iparművészeti Iskolában, melyet dicsérettel végzett el.66 

61 Kiállítási szereplés például: A  Magyar Művészetért képzőművészeti kiállítás képes tárgymutatója. 1940 február 8–28. Andrássy 
út, Régi Műcsarnok, 80. kat. sz.: Margithíd, vf. 200.-; 82. kat. sz.: Andrássy út, vf. 200.-; 84 kat. sz.: Terézkörút, vf. 200.-. MTA 
MKCs–C–I–140/13–12, 32. Aukciós szereplés például: Hende Vince: Pesti utca, 1947. Akvarell, papír, 37 x 29 cm, j.j.l.: Hende Vince 
1947. Pintér Aukciósház, 2009.10.07., 117.tétel

62 Ecce homo! 1. Kolozsvár görbe tükörje, Kolozsvár, 1924 Ecce homo! 2. Nagyvárad görbe tükörje, Kolozsvár, 1924

63 Diósy Antal plakátokkal (Megnyílt a Margitszigeti strandfürdő, 1919; King Kong. A világ nyolcadik csodája. 1933) és könyvillusztrá-
cióval (Az ember tragédiája, 1964,) is foglalkozott, illetve akvarelljeivel illusztrálta Pereházy Károlynak a Városligetről szóló munkáját 
1978-ban. King Kong. A világ nyolcadik csodája. B. Wallace regénye. City film. [S.l.], [s.n.], [1933] Bp., Radó. 1260 x 950 mm. OSzK, 
PKG.1933/1 / Kisnyomtatványtár; Megnyílt a Margitszigeti strandfürdő. [S.l.], Népjóléti és Közegészségügyi Népbiztosság, [1919] 
Bp., Radó, 1260 x 950 mm. OSzK, PKG.1919/TK/75 / Kisnyomtatványtár.; Madách Imre: Az ember tragédiája. Illusztrálta: Nagyajtay 
Teréz, Diósy Antal. [Budapest], Szépirodalmi Kiadó, 1964.; Pereházy Károly: A Városliget – Diósy Antal akvarelljeivel. Bp., Képzőmű-
vészeti Alap, 1978. 1930-ban elnyerte a Székesfőváros Akvarell-díját, 1932-ben és 1938-ban az Állami Akvarell-díjat, 1935-ben ő 
volt a Balaton akvarellpályázat győztese.

64 Munka Érdemrend arany fokozat, 1965; Munkácsy-díj, 1971; Érdemes művész, 1977.

65 Életrajzi adatok és munkásság többek között: Iparművészeti Iskola Évkönyve. 1930.78.; Kérdőív 1976.március 20-án kitöltve, MNG 
Adattár 19403/1976.; Keresztury Dezső: Diósy Antal. (kat., bev. tan.), Ernst Múzeum, Bp., 1970.; Fényes K[?]: Diósy Antal. Bp., 
1972.; Pogány Ö. Gábor.: Diósy Antal. (kat., bev. tan., Csók Galéria, Bp., 1975.; F.J.: Diósy Antal vízfestményei. In: Pesti Hírlap, 1929. 
IV. 5.; Mihalik Sándor Az iparművészet Magyarországon. In: MI 1937.224.; n.n. Magyar iparművészek kitűnő szereplése a milánói 
iparművészei kiállításon. In: Új Magyarság. 1940. júl. 25.; Czakó Tiborné: Diósy Antal. MI 1940. 8. sz. 83.; n.n.: Diósy Antal kiállítása 
a pécsi Képcsarnokban. In: Dunántúli Napló, Pécs, 1970.július 18.; Dr. Dutka Mária: Diósy Antal gyűjteményes kiállítása az Ernst 
Múzeumban. In: Magyar Nemzet, 1970.augusztus 22.; K.K.: Gyorsinterjú Diósy Antallal. In: Esti Hírlap, 1971. április 23. valamint Kis 
Márta szóbeli közlése 2009. augusztus 28-án és szeptember 29-én Budapesten.

66 1909 és 1913 között volt az Iparművészeti Iskolában. Iparművészeti Iskola évkönyve, 1930. 82., 83.

Ötödéves hallgatóként részt vett a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola falképeinek fes-

tésében, majd 1913-ban a zebegényi templom kifestésében.67 A  tanulást nem hagyta abba a 

festő szakkal 1914-ben nyert felvételt polgári iskolai rajztanító jelöltként, majd 1918-ban ne-

gyedévesként, mivel behívták katonai szolgálatra korábban tett szakvizsgát.68 1920 és 1926 

között Vácon élt, többnyire olaj- és akvarellképeket festett, valamint a váci barokk műemlékeket 

örökítette meg rajzban.69 1926-ban a Váci Faluszövetség kiállításán aranyérmet kapott, majd 

Vácról Balassagyarmatra költözött, ahol az 1930-as években tevékenykedett. További munkás-

sága, életrajza jelenleg nem ismert.70

Gáspár (Ganzfield) Mór (1885–?) 1885. szeptember 15-én született Kabán, 1909-től 

rendkívüli hallgatóként járt a díszítőfestő szakosztályba, és ő is 1914-ben fejezte be itteni ta-

nulmányait. Munkásságáról csak annyi tudható, hogy Körösfői-Kriesch tanítványaként festett a 

zebegényi templomban valamint a Mester utcai iskolában. 

Klosius Károly (1893–?) Mártonhegyen született 1893. május 8-án, ugyanebbe az évfo-

lyamba járt 1909 és 1914 között, az első két előkészítő osztályban rendes hallgató volt, azután 

pedig vendéglátogató.71 A zebegényi templom mellett a Mester utcai iskolában dolgozott mes-

terével.72 1913-ban két tempera tájképével szerepelt a Művészház Zsűrimentes kiállításán.73 

Szintén ugyanennek a díszítőfestő osztálynak volt tagja vendéglátogatóként 1909 és 1914 

között Schindler Valér (1893–?), aki 1894. november 12-én született Daruváron.74 Részt vett 

a zebegényi templom és a Mester utcai iskola díszítésében.75 Színes, enyhén stilizáló, főképp 

az omladozó Tabánt ábrázoló akvarellképeivel több kiállításon szerepelt, tagja volt a Magyar 

Akvarell- és Pasztellfestők Egyesületének.76 Az 1930-as években még aktív volt, további mun-

kássága jelenleg ismeretlen.

A fentiek alapján tehát összességében elmondható, hogy Körösfői-Kriesch Aladár tanítása 

nagy hatással volt a tanítványokra – főképp munkásságuk kezdeti szakaszán –, mind stílusban, 

mind az alkalmazott technikák terén. Mindannyian nagy tisztelettel adóztak mesterüknek, és 

bár változatos pályát futottak be, továbbvitték Körösfői-Kriesch szellemiségét, a gödöllői művész-

telep hagyományát.

67 Szabó Balázsné: A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola. Bp., 1990. TKM.7.

68 Az Orsz. M. Kir. Rajztanárképző Főiskolai tanári értekezleteinek jegyzőkönyvei. Az 1914. december 31-i tanári értekezlet jegyzőköny-
ve. MTA MDK–C–I–1/1 (307); Az Orsz. M. Kir. Rajztanárképző Főiskolai tanári értekezleteinek jegyzőkönyvei. Az 1918. május 11-i 
teljes ülés jegyzőkönyve. MTA MDK–C–I–1/2 (720).

69 Tragor Ignác: Vác múltja és jelene. Váci Múzeum Egyesület, Vác, 1928. 87–89, 93, 97–98.; Tragor Ignác: Vác műemlékei és művé-
szei. Váci Múzeum Egyesület, Vác, 1930. 36–37, 45., 47., 68., 134.; p.r.: Vác város műemlékei festményeken, grafikai műveken. Pest 
Megyei Hírlap, 1964. október 20. 5.

70 MTA MKI Lexikontár, anonim cédula, é. n.

71 Iparművészeti Iskola évkönyve 1913/1914, 63.; Iparművészeti Iskola évkönyve 1930. 85.

72 MI 1914.428., Dénes 1939. 106–107.
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Cecília Őriné Nagy: 

Aladár Körösfői-Kriesch’s monograph  
with oeuvre catalogue, 2016

The editor of the book summarizes Aladár Körösfői-Kriesch’s biography through his works of 

art and exhibitions. She presents those friendly and professional relationships that support the 

artist’s presence in progressive art groups – primarily in the National Salon, the Hungarian  

Impressionists and Naturalists’ Circle and the Artists’ House. The introductory study is followed 

by the list of acknowledgments.

Jenő Murádin: 

On Aladár Körösfői-Kriesch’s study entitled  
“I’m related to Cluj by so many personal,  
valuable links...” 

The career of the founding master of the Gödöllő artists’ colony, Aladár Körösfői-Kriesch, is at 

many points related to Transylvania and the Transylvanian art. The time of his settlement in Diód 

and the historical aspects of the painting of the David Francis-picture for the town of Turda have 

already been uncovered in earlier writings. His attachment to Cluj and his intention at the be-

ginning of his career to try to settle down in Transylvania’s spiritual center, however, have hardly 

been mentioned.

This study is trying to get rid of these white spots, examining the nature of the artist’s re-

lationship with the Abt and Boér families, and the circumstances of the painting of the portraits 

for the university in Cluj. Among these works are to be mentioned the two portraits of Antal Abt 

university professor of physics, the portraits of the illustrious figure of Hungarian library science, 

Károly Szabó, painted in several versions, and the large scale portrait of Francis Joseph, made 

for the university banquet hall. In order to fulfill his commissions Aladár Kriesch rented three 

studios in Cluj, of which the author identified two. At the same time in the storeroom of the 

Cluj-Napoca Art Museum among the pictures not recorded in the catalogues the author man-

aged to find and on quality copies made reproducible one of the portraits of Károly Szabó, as 

well as the painting entitled Going to Church in Kalotaszeg, one of the most important works of 

the painter’s career. The study deals extensively with the 1913 exhibition, which was organized 

from the works of Aladár Körösfői-Kriesch and Károly Ferenczy for the Cluj audience. Finally the 

relationship between the artist and Károly Kós also gets uncovered. 
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Ágota H. Szilasi:

Two paintings on one theme  
– The Siege of Castle Eger

The large historical painting entitled The Parliament of Torda was finished in 1896, for the Millen-

nium, by the commission of Torda-Aranyos county, after the success of which Aladár (Körösfői) 

Kriesch received another request from the city of Eger: The Siege of Castle Eger: “they lived in 

the Szondi street- recalled Sándor Nagy- opposite to the Epreskert.. [...] Aladár was in his best, 

he worked like six people. Another order came to him. He was making the sketch for it, when 

I came to the studio. Pál Vágó was gesticulating in front of him, explaining how to kill: “Look 

Aladár, these Turkish and Hungarians of yours look as if they would like to fall into each other’s 

arms : I love you, brother! They should strike at each other like this, snarl at each other, tear out 

each other’s eyes, they should kick, they should scratch! That is a hand-to-hand fight. “And he 

accompanied this with such dangerous conviction and gestures that not just us, but also the 

sketch got into danger. This image, especially today, after the world war, I think, could be the 

symbol of reconciliation. The Kun rage, that was so deeply rooted in Pál Vágó and his Jász-

berény origins, although by with time it become only a tamed temperament in him, was totally 

missing from Aladár” 

Most of the historical paintings of Aladár (Körösfői) Kriesch are thoroughly analyzed in 

professional literature, the circumstances are known, the reproductions are often published. 

Though his painting entitled The Siege of Eger, or the Defense of Castle Eger by Dobó, or István 

Dobó Defends the Castle of Eger, István Dobó with the Help of the Women of Eger Protects 

Castle Eger Against the Turkish is only just mentioned. Frequently changing, it is said to be the 

millennial commission of county Heves or the city of Eger. 

The Hungarian military success against the Turkish in the autumn of 1552 made the de-

fenders famous also among their contemporaries: captain István Dobó and his officers, and the 

women who were fighting almost as amazons, became legendary already in the 16-17. century 

throughout Europe. Quoting the historical song of Sebestyén Tinódi Lantos and supported by 

literary backgrounds it became a common topic of 19th century painting, and then at the turn 

of the century the subject came up again in representative public sculpture to strengthen and 

promote national identity.

The above mentioned picture(s) of Aladár (Körösfői) Kriesch – the sketch made for the  

Millennium tender and the final work of art – was born three decades after the painting of  

Bertalan Székely (1867). Székely, both as a master and as a predecessor who polished the topic 

to almost perfection, with his emblematic work gave a lesson to all those who wanted to tell 

something more, or new or in a new form about it. Perhaps this is why sometimes critics are 

reluctant when it comes to Körösfői’s picture. However, it was the success of Székely’s paint-

ing, and the memory of its presentation in Eger that preceded the county magistrates’ will, who, 

motivated by patriotic enthusiasm about the Millennium celebrations, ordered the representative 

version of the tender winner sketch.

The study investigates the cause and circumstances of the birth of the two pictures, 

based on archive sources and contemporary press releases, as well as to try to reconstruct  

their afterlife.

Zsuzsanna Szegedy-Maszák: 

Portrait Painting of Aladár Körösfői-Kriesch 

The complexity of the genre of portrait painting can partly be explained by its dual nature: on the 

one hand it is determined by applicable standards, on the other hand by aesthetic standards. The 

essential characteristic feature of portraits, namely that they document, left its negative mark on 

its place in the genre hierarchy for centuries. The considering of the will of the model, as well as the 

tradition of the supposed relationship between the external appearance and the internal nature 

also confined portrait art. Because of its objectivity and tangibility this genre could never actually 

hope to get into an equal position with historical painting. It was a widespread opinion that the truly 

great talents were not working in the field of portrait painting, it provided mostly a living for artists. 

In the literature written about Körösfői-Kriesch – probably due to an article of Artúr Elek 

published in the Nyugat in 1920 – it is not uncommon to believe that the artist was par-

ticularly in favor of monumental tasks. However, there is no doubt that there is a number of 

outstanding portrait in his oeuvre; in his person we can see an outstanding figure of Hungar-

ian portrait painting. It is known that Körösfői’s first exhibited work was a portrait: Antal Abt’s 

portrait was painted in 1886 and presented at the Autumn exhibition of the Fine Art Society. 

Despite the fact that he received occasional official portrait commissions from the Cluj Uni-

versity, Budapest town and the Hungarian Academy of Sciences, Körösfői’s portraits depict 

mostly his own relatives and friends, and as a result, they are still mainly in private ownership. 

In the light of the above mentioned barriers of portrait genre I try to find out in what form the 

turning towards early Renaissance art, the mystical art-religion of the French Symbolists and the 

influence of Ruskin and his circle are detectible in Körösfői’s portrait painting, since those trends 

provided a theoretical basis mainly for allegorical and historical paintings that were presenting  

– internal or external – events. 

Dorottya Gulyás: 

Sculptures and monuments  
in the art of Aladár Körösfői-Kriesch 

Hungary’s first major artist colonies emerged at the turn of the century, at the time of the flow-

ering of the Art Nouveau. While the Baia Mare and the Szolnok school meant primarily painters 

grouping, the members of Gödöllő and Kecskemét colony of artists wished to prevail as an 

overall artistic community combining the various branches of art. The artists of Gödöllő did not 

disconnect fine and applied arts, and did not limit themselves to one genre. On the contrary, 

they were experts in almost all branches of art. The fact that the sculptor Ferenc Sidló designed 

carpets, and Aladár Körösfői-Kriesch tried himself in the genre of sculpture, came natural from 

their artistic principles. With Ödön Gerő’s words, “Aladár Kriesch knows everything he wants 

to.” And indeed, Körösfői in the late 1880s experimented with sculpture, and made a number of 

sensitively elaborated portraits of his family members, friends and fellow artists over the years. 
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In building decoration commissions issued to the members of the artists’ colony he undertook 

tasks of plastic nature too, he made the plans for the relief depicting the coronation of Franz 

Joseph for the Tirgu Mures Cultural Palace. As an associate artist, he took part in the most im-

portant monument competitions of the era, and although finally those entries were not executed, 

the surviving sources outline the principles of Körösfői about public sculpture.

Eszter Földi: 

Fresco sketches of Aladár Körösfői-Kriesch  
in the National Gallery’s Graphics collection 

In 1936 one admirer called Körösfői-Kriesch Aladár the reviver and master of Hungarian mon-

umental painting. Indeed, frescoes formed an important part of his oeuvre. Already as a young 

painter he was interested in mural painting, the process and technique of which he could study 

in the school of his master, Károly Lotz. Thanks to this he got his first mural commissions in 

1898, for the Parliament’s dining room. From this point on he completed a number of murals. 

From 1911 he taught the fresco technique at the College of Art, occasionally involving his stu-

dents in the major tasks. The fresco sketches, which are the same size as the finished paintings 

and contain the graphic elements of the composition, are important documents of the painting 

process. The approximately 400 large fresco sketches, mostly the works of Bertalan Székely, 

Károly Lotz and Mór Than, form a separate unit within the Hungarian National Gallery’s Graphic 

collection. Three Körösfői sketches can be found in the collection, which were made in three 

different period of his oeuvre: Buffalo Hunting was made in 1898 in the Parliament, the Source of 

the Arts (1907) in the Academy of Music, and the last known mural, the Loaders on the Duna in 

the Mester Street Upper Trade School (1917). All three sketches survived in a very bad condition, 

the latter two now are restored and are in excellent condition. Though the largest size sketch, 

Buffalo Hunting, is still incomplete and in pieces, waiting for the restoration.

István Bóna: 

The technique without technique. Körösfői-Kriesch’s 
painting attempts with a restorer’s eye

Some restorations in the recent years have highlighted typical characteristics that contradict the 

data previously known from professional literature. Kőrösfői used his materials with the same 

professionalism as he did with the artistic shaping of his images. Although there are differences 

with respect to the customs of the era, and his paintings are many times more sensitive than 

the contemporary artworks made according to the “standard” techniques, with careful handling 

they are not in danger. Their restoration requires more expertise than the average, and there 

are cases when it is better to give it up. The biggest problem may be caused by the leaving out 

of the finishing lacquer layer. The ambition to create a matte appearance made certain works 

vulnerable.The study presents cases illustrating these characteristics.

Zsolt Somogyi: 

Aladár Körösfői-Kriesch  
and the Hungarian Applied Arts

Our article explores the arts and crafts activities of Aladár Körösfői Kriesch. The artist – following 

the example of John Ruskin and William Morris – not only dealt with the design of everyday objects 

and ornaments in the practice, but his theoretical work is also significant. His writings and lectures 

were supported by the Magyar Iparművészeti Társulat (Society of Hungarian Applied Arts) and – 

between 1903 and 1918 a number of studies were published in the official journal of the Society, 

the Magyar Iparművészet (Hungarian Applied Arts). The writings in the journal (by the artist, about 

the artist, the exhibition critiques and illustrations) are the primary sources of this study.

For the artist, according to his writings – similar to the English predecessors – the new art 

is based on the unity of life-work-art and of form-function-beauty, which has a unique, “clean” 

source in Hungary: folk art. Kriesch repeatedly dealt with the Kalotaszeg folk art – works of this 

region were of inspiration for him (too).

In Kriesch’s surviving works and those we know from archive photos these above men-

tioned principles are applied. Many of his works show the influence of folk art, but he designed 

a number of “bourgeois” pieces, where the currents of the international Art Nouveau can be felt, 

even if in a peculiarly shaped, re-written form. The first pieces of his furniture art are the Eclectic 

but in some elements Art Nouveau objects of a dining hall, made at the end of the 1890s. The 

next ensembles from half a decade later are known only from archive photos (in 1905 The Circle 

of the Friends of Art, the Milan World Expo in 1906), most of which were clearly born out of the 

rethinking of folk art forms. For customers such as the mayor of Budapest or the Minister of 

Religion and Education, however, taking into account the client’s needs, he reached out for ge-

ometric forms instead, with a focus on usability, practicality and comfort. In his following pieces 

of furniture he preserved the folk inspiration, but the decoration became subdued, the unity of 

function-form is truly realized.

The artist’s best known and researched field of applied arts activities is the tapestry de-

sign, as it was closely linked to visual arts, and he became the organizer and leader of the 

Gödöllő weaving workshop and weaving school. Among his genre, historical and biblical tap-

estries showing the influence of the Pre-Raphaelites, there is a highly stylized line, based on 

geometric forms. Less attention was paid to his floor carpets. These – mainly knotted – pieces 

show a modest influence of oriental carpets, though the geometric elements or rich floral orna-

mentation of the these bright coloured works are the products of the artist’s extravagant fantasy.

Information can be found that Kriesch also dealt with ceramic design, the motif of his 

tapestry entitled Watering appears on a plate, however, this area is subject to further research.

Glass window- and mosaic design are somewhat at the border of fine arts and applied 

arts. The former appears only in passing in Kriesch’s oeuvre, but in the other genre he made 

many significant works of art. His glass windows are The Refiners of Culture (together with 

Sándor Nagy, for the National Salon), and The Good Shepherd (Péter Pázmány Theological 

Academy). The themes of his mosaics are either biblical (Fiume Street Graveyard, The Resur-

rection of Christ), allegorical (Mexico City, Targu Mures) or historical (Attila’s sword, The Siege of 

Aquileia). The figurative works show the classic signs of the Art Nouveau style.
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His works have been recognized both in Hungary and at an international level. In 1900 he 

got a bronze medal in Paris, in 1902 a silver in Turin, in 1904 the gold medal in St. Louis, in 1906 

he received the Grand Prix in Milan; in 1907 he was awarded the great gold medal of applied 

arts by the Minister of Religion and Education.

Zsuzsa Farkas: 

The depiction of death  
in Aladár Körösfői-Kriesch’s oeuvre.

Death is present in many forms in the art of the painter. In my paper I am primarily exploring 

the reading, interpretation and reception of the pictorial signs of his painting entitled Ego sum....  

In an earlier study – on the occasion of the folk art conference in Gödöllő – I have already proved 

the close relationship of this painting with other Hungarian condolence-pictures. At that time  

I examined the role and place of the picture, now I concentrate on its meaning. With the inter-

pretation of the “know yourself” theory, I approached a deeper understanding of the painting.  

I meticulously collected all the available data about the image as well as the not very large  

number of analysis and interpretations. Due to its relatedness to Károly Ferenczy’s painting  

entitled the Sermon on the Mount the history and qualities of the biblical pictures of the Baia 

Mare painters school are evoked as well.

Out of the currently listed 236 pictures of Körösfői I highlighted those works that have 

themes related to death. The series starts with the work entitled Autumn, made in 1894, on 

which the figure of death appears as well. This work of art shows similarities to János Thorma’s 

picture the Sufferers. After the painting known as The Day of the Dead, two famous graphical 

work close the line. When examining the drawings The Death Follows Man and Man Follows 

Death I turned to contemporary interpretations. These so-called symbolic drawings are in mu-

seum ownership since 1905, and appeared in almost all exhibitions dealing with Secession and 

the turn of the century. 

Katalin Gellér:

The Effects of Mystical Doctrines  
in the Art of Aladár Körösfői-Kriesch 

Theosophy, gnosticism, and occultism had a significant, so far only rarely examined effect on 

Hungarian artists. As Dezső Kosztolányi recalled, along with other theories, it aroused great in-

terest, for example, among the young people attending the seminar lectures of László Négyesy. 

Mihály Babits in his novel entitled Halálfiai (“The Children of Death”) wrote about “Christians of 

such Christianity” that “no priest of any religion would have adopted.”

The friends of Sándor Nagy and Aladár Körösfői-Kriesch included Jenő Henrik Schmitt, 

who wanted to unify philosophy, “logical-mathematical sense”, modern science, physics, ge-

ometry, ethics, social and artistic doctrines according to gnostic beliefs. Their social views also 

agreed: they though the same about anarchy as the social movement of no violence. Their re-

spect for Tolstoy also linked them. Körösfői- Kriesch and Sándor Nagy made book decorations 

for Schmitt’s book entitled Tolstoy, Nietzsche, Ibsen (Budapest, 1911).

The Gödöllő artists took part in the fifth international congress of the European Section of 

the Theosophical Society in 1909 with many artworks. In addition to the Christian symbolism it is 

particularly the theosophical ideas that had noticeable effect on Aladár Körösfői-Kriesch’s paint-

ing Ego sum via, veritas et vita (1903) as well as on his murals evoking the myth of the Hungarian.

Katalin Keserü: 

Aladár Körösfői-Kriesch and the Ornamentics

In the art of Körösfői – after some antecedents-- there was, around 1903 (at the same time as 

the birth of his religious picture, entitled Ego sum Via, Veritas et Vita) an another change, which 

can be described as the expansion of ornamentation besides and sometimes instead of figura-

tive representation / image formation. The foundation of the weaving workshop was a decisive 

contribution to this. The turn can be observed in his writings as well as his pictorial-graphic and 

carpet designer activities, during which he starts to use first folk art and later historical dec-

orative motifs, in a personal transcription, developing them, regarding them as image forming 

elements and meaningful symbols of his life philosophy. In this respect, the first height can be 

linked to the mosaic entitled Resurrection. In relation to these, during his mural work commis-

sions and as a teacher of the School of Applied Arts, we can trace down a variety of solutions, 

the presentation and the conclusions of which are the subjects of the study.

Zsuzsanna Benkő: 

The students of Aladár Körösfői-Kriesch 

Several papers have been written about the teaching methods of Aladár Körösfői-Kriesch, and 

his activity in the artist colony in Gödöllő, as well as in the School of Applied Arts. The Masters 

of Gödöllő themselves wrote about their principles of education on several occasions, which 

were then introduced in practice as well – in the 1910s the decorative painting class had more 

external orders, where the disciples had the opportunity to try out the learned techniques. In 

Targu Mures Nándor Gábor, György Leszkovszky and Ferenc Ortner, in Zebegény György Lesz-

kovszky, Antal Diósy, Dezső Fábry, Mór Gáspár, Károly Klosius and Valér Schindler took part in 

the decoration, and the wall paintings of the St. Stephen’s Economic Secondary School were 

done by Antal Diósy, Dezső Fábry, Mór Gáspár, Károly Klosius, Valér Schindler and György 

Leszkovszky by the master’s guidance. His students have maintained the artistic style and way 

of thinking of Körösfői for a long time, some of them worked in the spirit of the arts and crafts 

values propagated by the master in all their lives – such as György Leszkovszky. In my paper I 

write about the work of the disciples during Körösfői-Kriesch and their later evolution, with par-

ticular attention to György Leszkovszky, whose legacy has been kept in Gödöllő Town Museum. 
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„Körösfői-Kriesch Aladár Budapesten született 1863-ban és 1920 júniusában, 

57 éves korában Budakeszin halt meg. Festő, szobrász, iparművész és író egy 

személyben. A művészet hitvallása volt. Sorsa a maguk útján haladók sorsa 

volt s a megértők becsülésén túl igaz értékének elismeréséig nem jutott, helye 

a magyar művészet leg nagyobbjai között van.

F. B.” 

Belvedere 1921, bevezető 

Fotódokumentáció Körösfői-Kriesch Aladár életrajzához (1–26.)

12. Körösfői-Kriesch Aladárné és gyermekei  
a Steinway zongora mellett

14. Bábszínház / Színház, 191013. A Körösfői-Kriesch család síelés közben

1. Kriesch Jánosné  
Laura mama  
1865 körül

2. Kriesch János fiaival, 
Aladárral és Jánossal,  
1865

3. Kriesch Aladár arcképe, 
1896. A. Braun & Clement: 
Paris 18, Rue Louis-le-
Grand felvétele

4. Ujvárossy Ilka, Kriesch Aladár,  
Kriesch János, Kriesch 
Laura két hölgy és egy kisfiú 
társaságában

5. Kriesch Aladár családjával Diódon,  
1900 körül

6. Kriesch Margit,  
1901 körül.  
Mai Manó felvétele

7. Kriesch Aladár, 1905 8. Kriesch Margit, Aladár  
és Lajos, 1906.  
Uher Ödön felvétele

9. Körösfői-Kriesch Aladár 
arcképe, 1907 után. 
Révai Ilka felvétele

10. A művész gödöllői műtermében felesége 
szobrát készíti. Székely Aladár felvétele.

11. Körösfői-Kriesch Aladár  
a szövőműhely tagjaival, 1907
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Fotódokumentáció Bóna István tanulmányához (27–36.)

15. Krieschék az udvaron kialakított 
nyitott alvóhelyükön

24. A leszármazottak által emelte-
tett kopjafa a leégett műterem 
helyét jelzi a Körösfői-Kriesch 
ház kertjében

23. Emléktábla jelzi Körösfői-Kriesch Aladár házát22. Körösfői-Kriesch Aladár családi háza ma Gödöllőn  
a Körösfői-Kriesch Aladár utcában

21. Körösfői-Kriesch Aladár családjával, 191920. Körösfői-Kriesch Aladár tágabb családja 
körében a gödöllői házuk udvarán, 1918

19. Körösfői-Kriesch Aladár 
Velencében, 1914

18. Körösfői-Kriesch Aladár  
családjával a műteremben, 
1910

17. Körösfői-Kriesch Aladár 
arcképe, 1910.  
Székely Aladár felvétele

16. Körösfői-Kriesch  
és felesége, 1910.  
Székely Aladár felvétele

26. A Körösfői-Kriesch család kertjében megőrzött lugasok, 
háttérben a Nagy Sándor-házzal

25. A ház mellett eredeti 
formában megőrzött 
pincelejáró

36.
Liliomok, tempera-vászon festmény. A hiányok kitömítése  
után jól látható, mekkora a festékveszteség.

28. A Boldogság című kép  
egy részlete enyhén 
súrlófényben. Jól lát-
szik az ecsetkezelés 
és az enyhe impasztó. 
A kép eredetileg lak-
kozatlan volt, felülete a 
szennyeződés alatt a 
matt és a selyemfényű 
között változott.

27. A Boldogság című kép 
vászna nagyon vékony 
és elkezdett már por-
ladni. Ezért a sarkok 
hajtásánál már hasadni 
kezdett. A széleken 
látszik a vékony gesso 
alapozás. A festéket 
egy rétegben, véko-
nyan hordta fel a festő.

29. 
A Boldogság című kép kevés vastagon felfestett részleteinek egyi-
ke. Ezt a vastagságot a gesso már nem képes megtartani, ezért a 
festék repedezni és hámlani kezdett. A reneszánsz mesterek nem 
véletlenül impregnálták a gesso alapozást.

30. 
A Boldogság című kép az első tisztító próbák közben, súrlófé-
nyes felvételen. A vászon megereszkedett, meghullámosodott, 
már nem szolgál stabil hordozóul. 

31. A Dobó István megvédi Eger várát… 
című festmény részlete. Dobó István 
arca. Itt vastag vásznat használt a 
művész, szürke olaj alapozással. Az 
olajfestéket vastagon és puha festői-
séggel hordta fel. A kép alján még vas-
tagabban dolgozott, sokszor festőkést 
használva ecset helyett.

32. Dudu őzzel, tempera-vászon festmény.  
Érdemes Dudu arcát összehasonlítani 
Dobó arcával. A felület faktúrája, a vá-
szon textúra hatása a festői megjelenés-
re hasonló, ugyanakkor a tempera kép 
sokkal élesebb és hamvasabb színezésű 
és matt felületű. Bár a tempera kép kissé 
rajzosabb, törekszik az olaj festői hatá-
sainak megközelítésére.

33. Liliomok, tempera-vászon festmény.  
A szignóra ráfestett szürke szín biztosan 
későbbi belefestés. Nem lehet megállapítani, 
hogy maga Körösfői-Kriesch javított-e bele 
később a festménybe, vagy valaki más.  
A kép alján található puhábban felhordott 
szürkés színek az UV lumineszcens felvéte-
leken is eltérnek a kép többi részétől. A kép 
alján az alapozás vastagabb, mint máshol, 
ezért erősen pereg a festék. 

34. Liliomok, tempera-vászon festmény. 
A részletfelvételen jól látszik a vasta-
gabban felhordott festékréteg repede-
zése, hámlása és helyenként a kisebb 
festék hiányok is.

35. Liliomok, tempera-vászon fest-
mény. Részletfelvétel súrlófény-
ben. Minél vastagabb a festék-
réteg, annál jobban repedezik és 
kagylósodik. Ez a fajta tempera 
nem igazán alkalmas a vászon 
alapra és főleg nem a pasztózus, 
vastag felhordásra. Szerencsére 
a modern anyagok lehetővé 
tették a stabilizálását.
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Fotódokumentáció Benkő Zsuzsanna tanulmányához (37–59.)

46.
Ortner Ferenc: Falképterv, 1911. MI 1911. 243., 218. kép

44. Ortner Ferenc: 
Kalotaszegi asszonyok.  

A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota 

előcsarnokába  
festett falkép.  

A szerző felvétele,  
2013

43. Gábor Nándor:  
Kőmíves Kelemenné.  
A marosvásárhelyi  
Kultúr palota előcsarnokába  
festett falkép-kettős egyike.  
A szerző felvétele,  
2013

42. Leszkovszky György: Báthory 
Boldizsár – Enyim vagy, nem 

másé, te asszonyi állat.  
A Marosvásárhelyi Kultúrpalota 
előcsarnokába festett hármas 
osztású falkép harmadik része.  

A szerző felvétele,  
2013

41. Gábor Nándor, 
Leszkovszky György, 
Körösfői-Kriesch Aladár 
és Ortner Ferenc  
(balról jobbra).  
Aukción az Opera 
Antikváriumban  
2010. 12. 14. 
Fotó

A kép forrása: http://axioart.com/popup_pic.php?pic=images/
live_images/original/2695/309.jpg – NINCS ilyen webcím

40. Diósy Antal:  
Dante szőnyeg.  
Gödöllői Városi  

Múzeum,  
Diósy-hagyaték.

Fotó 

39. Diósy Antal: A VII. 
Milánói Triennálé 
(1940) magyar 
pavilonjának falképe.  
Gödöllői Városi 
Múzeum,  
Diósy-hagyaték. 
Fotó

38. Leszkovszky György: 
Az Új Szent János 

Kórház kápolnájának 
famennyezete.  

A szerző felvétele,  
2007

37. Leszkovszky György: 
Kalotaszeg környéki 
tájkép. Részlet 
Leszkovszky György 
vázlatfüzetéből.  
Gödöllői Városi Múzeum, 
Leszkovszky-hagyaték

48.
Diósy Antal: Konstantin diadala. Falkép a zebegényi 

templomban. A szerző felvétele, 2007

45. 
Ortner Ferenc a falkép előtt, 1913.  
(Hátoldalán név és évszám azonosítja a művészt)  
Gödöllői Városi Múzeum, Diósy-hagyaték. Fotó

47. 
Gábor Nándor: Középkori táncjelenet. 
MI 1912. 214., 184. kép

58.
Diósy Antal: A háború allegóriája.  
Gödöllői Városi Múzeum,  
Diósy-hagyaték. Fotó

57.
Hende Vince Az alkotmányos élet helyreállítása 

Horthy Miklós kormányzásával (1929) című  
falképének festése közben.  

Gödöllői Városi Múzeum, Diósy-hagyaték. Fotó

56.
Hende Vince:  
A Gellért fürdő egyik üvegablaka.  
MI 1918. 165., 156. kép

55.
A Mester utcai iskola egyik, 
tanítványok által készített falképe.  
A szerző felvétele, 2013

54.
Leszkovszky György: A kaposvári székesegyház 
Mária-oltára. A szerző felvétele, 2007

53.
Leszkovszky György: A badacsonytomaji 
templom szentélye. A szerző felvétele, 2007

52.
Leszkovszky György:  
A Rákóczianum (azóta 
elpusztult) üvegablakai.  
A XI. stáció. MI 1928. 42–43.

51.
Cennini Társaság 1921-es kiállítási 
katalógusának címlapja

50.
Részlet a zebegényi templom belső díszítéséből.  
A szerző felvétele, 2007

49.
Diósy Antal: Vázlat a Konstantin 
diadalához. Gödöllői Városi 
Múzeum, Diósy-hagyaték

59.
Diósy Antal. A Milánói Triennálé falképének festése közben.  
Gödöllői Városi Múzeum, Diósy-hagyaték. Fotó
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1863

Október 29-én Budán, Kriesch Aladár néven született. Édesapja a lengyel származású 

Kriesch János (1834–1888), ekkor a Budai Gimnázium természetrajz szakos tanára. Édes-

anyja Abt Laura. Aladár az elsőszülött gyermek, később egy öccse (János) és négy húga 

születik. (A két idősebb lánytestvér korán elhunyt. Laura nevű lánytestvére szintén a mű-

vészeti pályát választja és Nagy Sándor felesége lesz.) Gyermekéveit a budai várban, majd 

Pesten, a józsefvárosi Nap utcában, a nyarakat rendszerint Kolozsváron tölti.

1880–83

Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskolában Székely Bertalan növendéke. A Székely és 

a Kriesch család közeli kapcsolatot tart fenn. Székely Bertalan fia, Árpád évfolyamtársa  

és barátja Aladárnak, aki a nyarakat Pest környéki ismerősöknél tölti, hol Székelyék szadai 

tanyáján, hol Gödöllőn egy jó ismerősüknél, Szontághéknál. Kriesch Aladár 1883 júniusá-

ban rajztanári képesítést szerez.

1884

Januárban Korfura utazik betegeskedő édesanyja kíséretében, akinek orvosai déli klímát 

javasoltak. Az új környezet, a festői szépségű korfui táj magával ragadja a fiatal festőt, aki 

számos kisebb méretű, szabadban készített képet és vázlatot fest.

1885

Első firenzei tartózkodása.

1886

Kolozsváron a Győr utcában lakik és a Gyár (később Fadrusz) utca 2. szám alatt bé-

relt műtermet. Portrémegrendelést kap a kolozsvári Tudományegyetemtől és az Erdélyi 

Múzeum-Egyesülettől. Az OMKT tagja és a kezdetektől fogva rendszeres kiállítója lesz.

1888

Tanársegéd a Műegyetem rajz tanszékén. Édesapja meghal tífuszban.

1889

A müncheni Képzőművészeti Akadémián, Liezen-Mayer Sándor (1839–1898) tanítványa.

1890

Velencében Eugen von Blaas (1843–1894) tanítványa.

Pallag Márta:  

Körösfői-Kriesch Aladár 

életrajzi kronológia
(Buda, 1863. október 29 – Budakeszi, 1920. június 16.)

64.
Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola által kiadott gyászjelentés 
szövege. Budapest, 1920. június 17. 
MNG Adattár ltsz: 1000 / 1920

63.
A Körösfői-Kriesch Aladár családja által kiadott gyászjelentés szövege. 
Gödöllő, 1920. június 17.
MNG Adattár ltsz: 3826 / 1940

62.
Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, 
Budapest, 1896. július 12. OSzK Kézirattár 1927 / 37. 5. 
mellékleteként megőrzött, 1896. május 15-én készített rajz  
az egri megrendeléshez

61.
A Magyar Képzőművészek Egyesülete ajánlása a Magyar 
Nemzeti Tanács szaktanácsába, 1918. december 7.  
MNG Adattár ltsz: 5211 / 354

60. Önéletrajzi kérdőív. Körösfői-Kriesch Aladár saját kezűleg 
kitöltött életrajzi adataival, 1910 körül.  
MNG Adattár ltsz: 996 / 1920
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1891–92

Állami ösztöndíjjal Itáliába utazik. Rómában a Palazzo Venezia egyik műtermét béreli ki. 

Életre szóló barátságot köt Nagy Sándorral és megismerkedik az idős nazarénus festővel, 

Szoldatits Ferenccel (1820–1916). Számos vázlatot készít és szobrászattal is foglalkozik. 

1892

Rómából hazatérve Lotz Károly mesteriskoláját látogatja. A kolozsvári egyetemtől újabb 

portrémegrendeléseket kap. 

1893

Kolozsváron a Monostor utcai Teleki palotában bérel műtermet. Nyáron rövid látogatást 

tesz rokonainál, dr. Boér Jenőéknél az erdélyi Tövisen illetve a diódi birtokon, amely jelen-

tős hatással lesz későbbi művészi elképzeléseire. Diódon a Boér-kúria csűrjében műtermet 

rendez be magának, nagyméretű történelmi kép elkészítése céljából. Portrémegrendelése-

ket kap a Magyar Tudományos Akadémiától.

1894

Felvételt nyer Lotz Károly mesteriskolájába. Mestere művészi felfogása iránti nagyrabecsü-

lése meghatározóvá válik számára. Pesten először a Kisfaludy utca 11. szám, majd a Bajza 

utca 19. szám alatt lakik. Megalakul a Nemzeti Szalon, melynek alapító tagjai és rendsze-

res kiállítói közé tartozik. 

1895

Augusztus 15-én, Kolozsváron feleségül veszi Ujvárossy János és Kleinmondt Mária lányát, 

Ujvárossy Ilonát (Ilkát) (Lugos, 1871. 11. 29. – Gödöllő, 1949. 11. 23.). Közös életüket Dió-

don kezdik el. Torda-Aranyos vármegyének a megbízásából nagyméretű történelmi képet 

fest az 1567-es tordai országgyűlésről. A képhez számos portrétanulmányt és vázlatot 

készít Tordán, illetve Kolozsváron.

1896

Részt vesz az ezredéves országos kiállítás pályázatán, ahol Az 1567-iki tordai országgyű-

lés című monumentális festménye meghozza számára az első komoly szakmai elismerést. 

E képével elnyeri a Műbarátok Köre által alapított 1500 Ft-os ösztöndíjat. Eger városá-

tól megbízást kap egy másik nagyméretű történelmi kép megfestésére. Pesten a Szondy 

utcában laknak. Ősszel feleségével tanulmányútra indul, Itálián és Spanyolországon ke-

resztül Párizsba.

1897

A Lotz-iskola hallgatóival együtt a pannonhalmi ezredéves emlékmű falképein kezd el 

dolgozni. (A tatárok elpusztítják Pannonhalmát). Nyáron Diódon fest. Megszületik első 

gyermekük, Kriesch Iván (1897–1900). Terveit benyújtja az épülő Országház falképeire kiírt 

pályázatra.

1898

Elkészíti a tövisi rk. templom Szent László-oltárképét. Megszületik második gyermekük, 

Kriesch Margit (1898–1981).

1899

Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat tagja lesz. Diódon dolgozik.

1900

A párizsi világkiállításon iparművészeti tervezésért bronzérmet kap Nagy Sándorral együtt. 

Elnyeri a Képzőművészeti Társulat tagjai számára Vaszary Kolos hercegprímás által alapí-

tott Vaszary-díjat (Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen). Első gyermeke, Kriesch 

Iván halála.

1901

Szeptember 1-én 14 000 koronáért házat vásárol Gödöllőn az Erdő utca 30. szám alatt. 

Megbízást kap a rákoskeresztúri Vigyázó-mauzóleum három freskójára. Megszületik Ala-

dár nevű gyermekük (1901–1963).

1902

A torinói világkiállításon Kriesch Aladár és Kovalszky Sarolta németeleméri szövőműhelye 

ezüstérmet nyer. Elkészülnek az Országház szekkói.

1902–1903

Gödöllőn szövőműhely szervezésébe kezd. 

1903

Állami díjat nyer Koronghi Lippich Elek verseskötetének illusztrálásáért. Kalotaszeg nép-

művészetéről közöl cikket. Malonay Dezső: A magyar nép művészete című könyvének 

munkatársaként 1903–1905 között népművészeti gyűjtőúton jár Erdélyben. Megszületik 

Lajos nevű gyermekük (1903–1977).

1904

A gödöllői szövőműhely megkezdi a működését. Kriesch szerepel a Saint Louis-i világ-

kiállításon, ahol a Templomozás Kalotaszegen című nagyméretű festményével sikert arat. 

Schmitt Jenő Henrik – Migray József – Batthyány Ervin: Anarkizmus című könyvét Nagy  

Sándorral együtt illusztrálja. A Műbarátok Körében négy előadást tart „Ruskinról és az  

angol praerafaelitákról”, amely díszes könyv alakban kiadásra is kerül 1905-ben. Elkészül 

egy újabb oltárképe (Szent István), amely a tövisi templomban kerül elhelyezésre.

1905

Az iparművészeti műhely fenntartására 2000 korona állami segélyt kapnak. Megjelenik  

Hitvallásunk című írása a Művészi Iparban. Részt vesz a Műbarátok Köre interieur-kiál-

lításának megrendezésében és kivitelezésében. Családjával Itáliában jár. Decemberben 

elfogadja Budapest Székesfőváros megbízását a Kerepesi úti temető árkádos sírboltjának 

egyik kupola mozaikjára.

1906

Január 19-én Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter Gödöllőre utazik az ipar-

művészeti telep hivatalos megnyitása, valamint Kriesch Aladár műtermének meglátogatása 

céljából. Kriesch szerepel a milánói világkiállításon. 
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1907–1909

A velencei Giardini Pubbliciban az állandó magyar kiállítási ház dekorációin és külső  

mozaikdíszítésén dolgozik.

1907

Felveszi a Körösfői előnevet. Elkészülnek a Nagy Sándorral és Róth Miksával közösen 

alkotott dekoratív festések és üvegablakok a Nemzeti Szalon új székházában. Részt 

vesz a bécsi Nemzetközi Építészeti Kiállításon. Franciaországba utazik a cannes-i textil-

kiállításra. Május elsejétől a gödöllői szövőiskolát az Iparművészeti Iskola tanműhelyévé 

nyilvánítják és egyúttal Körösfői-Kriescht az Iparművészeti Iskola tiszteletdíjas tanárává 

választják. Szeptember végén elkészül a Zeneakadémia falképeivel. A Szépművészeti 

Múzeum grafikai kiállításán nagy sikert ér el. Az Iparművészeti Társulat tavaszi kiállításán 

munkáit nagy aranyéremmel díjazzák, továbbá a vezetése alatt álló gödöllői szövőmű-

hely díszokleveles elismerésben részesül a pécsi országos kiállításon. Megszületik Gábor 

nevű gyermekük (1907–1973). Megjelenik Malonyay Dezső: A magyar nép művészete  

első kötete.

1908

Szervezői szerephez jut a londoni magyar kiállítás előkészítésében. Alapító tagja lesz a 

Magyar Grafikusok Egyesületének.

1909

Két pályaművel szerepel a II. Rákóczi Ferenc-síremlék pályázaton. Megvalósul a gödöllői 

művésztelep bemutatkozó kiállítása a Nemzeti Szalonban. Részt vesz a velencei Magyar 

Ház mozaikjainak elkészítésében. Megszületik Tamás nevű gyermekük (1909–1982). Tagja 

lesz a MIÉNK csoportnak. Megjelenik Malonyay Dezső: A magyar nép művészete második 

kötete.

1910

A bécsi nemzetközi vadászati világkiállítás magyar pavilonjában két monumentális vásznát 

állítják ki (Medvevadászat Rákóczi korában és Sólyomvadászat Mátyás korában). Tagja lesz 

a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesületének.

1911

A Schmitt Jenő Henrik három előadása: Tolsztoj–Nietzsche–Ibsen című könyvet illusztrálja 

Nagy Sándorral. Népművészetről szóló cikkét közli a The Studio című angol iparművészeti 

folyóirat. Görögországi és itáliai körutazást tesz Nagy Sándorral.

1912

Körösfői-Kriesch a Nemzeti Szalon alelnöke. A marosvásárhelyi Magyar Közművelő-

dés Házának falfestményein dolgozik (Székely népmesék, Sámánok a lóáldozat előtt).  

A Művészház új palotájában (gróf Zichy Jenő Rózsa utcai palotájának átépítése) az emeleti 

nagy lépcsőcsarnok pannóin dolgozik.

1913

Részt vesz az Erzsébet-emlékmű pályázaton. Megbízást kap az Iparművészeti Iskola díszí-

tőfestő osztályának vezetésére. Megalakítja a Céhbeliek Művész Csoportja elnevezésű 

művészegyesületet. Megszületik Kinga nevű gyermekük, aki azonban csak két hetet él 

(1913. 09. 04. – 1913. 09. 21.).

1914 

Részt vesz a Céhbeliek első kiállításán a Nemzeti Szalonban. A zebegényi plébániatemp-

lom freskófestészeti munkálatait irányítja.

1915

Megkezdi a temesvári püspöki szeminárium dísztermébe kerülő freskók és üvegablakok 

megtervezését Nagy Sándorral együtt. Két pannója és két festménye a gödöllői szőnye-

gekkel együtt sikerrel szerepel a San Francisco-i nemzetközi kiállításon.

1915–17

A Mester utcai kereskedelmi iskola lépcsőházi falképén dolgozik (Gabonáshajó kirakodása).

1916 

Elkészül a váci Karolina-kápolna tisztán ornamentális kifestésével. A Színiakadémia 

Egressy-termének szekkó díszítésén dolgozik tanítványaival együtt.

1918

Az olasz hadszíntéren hadifestőként szolgál. Tagja a Nemzeti Tanács Irodalmi és Művé-

szeti Szaktanácsának. Szerepel a Céhbeliek II. kiállításán. Megtervezi a pesti Központi 

Papnevelde kis oratóriumának Jó Pásztor című üvegablakát. Állami nagy aranyérmet kap 

munkásságának elismeréséül.

1919

A Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosa, Antal Frigyes köztulajdonba veszi a gö-

döllői szövőműhelyt. A Nemzeti Szalonban kiállított Részletek Levicóból című akvarelljére 

Körösfői-Kriesch 500 koronás állami díjat kap. Gránátvető című háborús emlékművének 

elkészítése (felállítva Vácszentlászlón, 1930-ban). Nagy aranyérmet kap a Műcsarnokban.

1920

Megkapja rendes tanári kinevezését az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolá-

ban. Június 16-án Budakeszin, a szanatóriumban hal meg. Június 18-án a gyászmenet a 

Műcsarnok előcsarnokából kíséri végső útjára, a budai Farkasréti temetőbe.

1930. november 16.

 A Farkasréti temetőben leleplezésre kerül Moiret Ödön által készített síremléke.

1944. december

 Gödöllőn leég egykori műterme.

A valamettől valameddig tartamot néha két teljes vagy majdnem teljes dá-

tum összekapcsolásával jelöljük. Ilyenkor a nagykötőjel egyik oldalon sem 

tapad, hogy a két keltezés jól elkülönüljön egymástól, és a nagykötőjel előtti 

dátum végére pontot kell tenni, például: 

2014. április 11. – 2014. október 10.

2014. I. 15. – VIII. 23.

http://xn--helyesrs-fza2j.mta.hu/helyesiras/default/akh12#F11_0_0_1
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Pallag Márta:  

Körösfői-Kriesch Aladár művei 
kiállításokon*

1886

· Az OMKT őszi tárlata · Budapest, (régi) Műcsarnok

1887

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, (régi) Műcsarnok

1888–89

· Az OMKT őszi kiállítása · Budapest, (régi) Műcsarnok

1890

· Az OMKT által rendezett képzőművészeti kiállítás · Kolozsvár, Tornavívoda nagyterme

1891–92

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, (régi) Műcsarnok

1893–94

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, (régi) Műcsarnok

1894

· A Nemzeti Szalon első állandó műkiállítása, Budapest

· Az OMKT tavaszi kiállítása · Budapest, (régi) Műcsarnok

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, (régi) Műcsarnok

1895

· Az OMKT tavaszi kiállítása · Budapest, (régi) Műcsarnok

· Az OMKT téli kiállítása · Budapest, (régi) Műcsarnok

· A Nemzeti Szalon által rendezett kiállítás · Kolozsvár, Vigadó

1896

· Ezredéves országos kiállítás. Az OMKT kiállítása · Budapest, Műcsarnok

· Az OMKT és az Iparművészeti Társulat téli kiállítása · Budapest, Műcsarnok

1897

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1898

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok 

1898–99

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

* A kiállítások eredeti címeit dőlt betűvel közöljük

1899

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

1900

· Párizsi világkiállítás, magyar pavilon

· Az Iparművészeti Múzeum karácsonyi tárlata · Budapest

· Magyar iparművészek kiállítása · Szentpétervár

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1900–1901

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1901

· Az Iparművészeti Múzeum karácsonyi tárlata · Budapest

1902

· Torinói világkiállítás, magyar pavilon

· A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása · Budapest

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

· Erdélyrészi Szépművészeti Társaság kiállítása · Kolozsvár, Képcsarnok 

· Iparművészeti Tárlat · Szeged

1902–1903

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

· A Nemzeti Szalon téli kiállítása · Budapest

1903

· A Nemzeti Szalon vízfestmény-, rajz- és metszetkiállítása · Budapest

· A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása · Budapest

· A Műcsarnok téli tárlata · Budapest

· Az Iparművészeti Múzeum ex-libris kiállítása · Budapest

· Magyar művészek kiállítása · Bécs, Pisko Szalon

· Magyar művészek kiállítása · Lipcse, Galerie del Vecchio

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1904

· Saint Louis-i világkiállítás, magyar pavilon

1905

· Nemzetközi képzőművészeti tárlat · München

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok 

· Interieur-kiállítás · Műbarátok Köre, Budapest, Váci utca 25.

1905–1906

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok 
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1906

· Milánói világkiállítás, magyar pavilon

· Az OMKT felsőmagyarországi vándorkiállítása · Eger, Kassa, Eperjes, Miskolc

1907

· Az Iparművészeti Társulat tavaszi kiállítása · Budapest, Iparművészeti Múzeum

· Országos kiállítás iparművészeti csoportja · Pécs

· A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítása · Budapest

1908

· Magyar kiállítás · London, Earls Court

· A Műhely első kiállítása · Budapest, Uránia Műkereskedés Kígyó téri helyiségei

· A „Magyar Művészet” kiállítása · Nagyvárad, Megyeháza

· Bécsi Nemzetközi Építészeti Kiállítás · Bécs, Gebäude der Gartenbau-Gesellschaft

1909

· Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándorék és a gödöllőiek kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Magyarország Állandó Műcsarnoka · Velence

· Nemzetközi Grafikai Tárlat · Budapest, Műcsarnok

1910

· Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja · Bécs, Prater

· Austellung ungarischer Maler · Berlin, Secession (Kurfürstendamm 208–209.)

· A Művészház második csoportos kiállítása és a Magyar Grafikusok Egyesületének 

kiállítása · Budapest, Váci utca 9.

· A Művészház bibliai kiállítása · Budapest, Váci utca 9.

· A Művészház kiállítása · Kolozsvár

· A Művészház zsűrimentes kiállítása · Budapest, Váci utca 9.

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1911

· A KÉVE művészegyesület III. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon 

· A Magyar Grafikusok Egyesületének és a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők 

Egyesületének kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· A Művészház második zsűrimentes kiállítása · Budapest, Váci utca 9.

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1912

· Magyar művészek csoportkiállítása · Velence

· Magyar kiállítás Párizsban · Párizs, Salon d’Automne

· A Magyar Grafikusok Egyesületének és a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők 

Egyesületének kiállítása · Budapest, Műcsarnok

1912–13

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1913

· A Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesületének IV. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

· A Nemzeti Szalon jubiláris téli kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Az Erdélyi Múzeum-Egyesület harmadik képzőművészeti kiállítása · Kolozsvár, Képtár

· A Művészház palotafelavató kiállítása · Budapest, a Művészház Szegfű utcai palotája

1914

· A Céhbeliek I. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1914–15

· A Nemzeti Szalon téli kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1915

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

· The Panama Pacific International Exposition · San Francisco

1916

· A Magyar Akvarellisták és Pasztellfestők Egyesületének kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1917

· Az OMKT tavaszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1918

· A Céhbeliek II. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Az OMKT téli tárlata · Budapest, Műcsarnok

1919–20

· Magyar Egyházművészeti kiállítás · Budapest, Nemzeti Szalon

1920

· A Nemzeti Szalon téli tárlata · Budapest, Nemzeti Szalon

· A Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesületének VII. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata · Budapest, Nemzeti Szalon

· A KÉVE Művészegyesület XII. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Magyar reprezentatív kiállítás · Budapest, Nemzeti Szalon

1921

· Körösfői-Kriesch Aladár emlék-kiállítás · Budapest, Belvedere Szalon

· A Nemzeti Szalon societaire tagjainak első kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1922

· A KÉVE művészegyesület XIII. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

· Erdélyi kiállítás · Budapest, Nemzeti Szalon
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1923

· A Céhbeliek IV. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1924

· A Balatoni Társaság II. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1925

· Magyar művészek csoportkiállítása · Monza

1928

· Nemzetközi könyvművészeti kiállítás · Firenze

· A Céhbeliek VI. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1929

· Az OMKT őszi tárlata · Budapest, Műcsarnok

1932

· A Céhbeliek VII. kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1934

· A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága jubiláris kiállítása · Budapest, 

Nemzeti Szalon

1935

· A Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület 40 éves fennállása alkalmából rendezett 

jubiláris kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1937

· A Székesfővárosi Képtár és a Történeti Múzeum kiállítása · Budapest, Nemzeti Szalon

1939

· A Székesfővárosi Képtár 1938/39 évi új szerzeményeinek kiállítása · Budapest, 

Nemzeti Szalon

1940

· Erdélyi művészek, erdélyi tájak · Budapest, Szépművészeti Múzeum

1943

· Magyar festészet mesterei I. Kiállítás az Orsz. Szépművészeti Múzeum anyagából. · 

Miskolc, Miskolc város és Borsod vm. Múzeuma

1947

· Száz mester, száz remekmű · Budapest, Fővárosi Képtár XXXI. kiállítása

1959

· A szecesszió Magyarországon · Budapest, Iparművészeti Múzeum

1965

· A századforduló művészete · Székesfehérvár, Csók István Képtár

1966

· A Gödöllőiek. Gödöllői festőművészek 1903–1966 · Gödöllő, Munkácsy-úti iskola

1973

· Hungarian Art Nouveau Exhibition · Manchester, City Art Gallery

1974–75

· Art Nouveau uit Hongarije. De Hongaarse bijdrage aan de nieuwe kunst. · Stedelijk Museum, 

Schiedam – Rijksmuseum Twenthe, Enschede – Cultureel Centrum, Tilburg

1976

· L’art 1900 en Hongrie · Párizs, Petit Palais

· Ungarischer Jugendstil, Kunst um 1900 · Berlin, Neue Berliner Galerie

1977

· Gödöllői Művésztelep · Kecskemét, Katona József Múzeum

1978

· Gödöllői szőnyegek · Gödöllő, Városi Helytörténeti Gyűjtemény

1979

· Magyar ex librisek 1896–1924 · Budapest, Iparművészeti Múzeum

· Hungarian Art Nouveau · Manchester, City Art Gallery

1980

· Secesija na Madzarskem · Ljubjana, Narodna Galerija

1981

· A gödöllői művésztelep 1901–1920 · Gödöllő, Városi Helytörténeti Gyűjtemény

· L’anima e le forme. Budapest 1890–1919 · Velence, Museo Correr

1986

· Lélek és forma. Magyar Művészet 1896–1914 · Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

1987

· Iparművészet a gödöllői művésztelepen · Gödöllő, Városi Helytörténeti Gyűjtemény

· Körösfői-Kriesch Aladár festményei, rajzai, szobrai · Gödöllő, Városi Helytörténeti Gyűjtemény

1988

· Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) emlékkiállítás magángyűjteményekből · Gödöllői Galéria

· Dusa i oblik (Lélek és forma. Magyar Művészet 1896–1914) · Belgrád

· Sielu ja muolto · Helsinki, Taideteollisuusmuseo

1989–90

· A golden age: Art and society in Hungary 1896–1914 · London, Barbican Art Gallery; 

Miami, Center for the Fine Arts; San Diego, Museum of Art

· Standing in the tempest. Painters of the Hungarian avantgarde 1908–1930 · Santa 

Barbara (USA, California)
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1989

· Madarské vytvarné uméni XX. stoleti (1896–1945) · Prága, Sternberg Palace

1992

· Historizmus és eklektika · Budapest, Iparművészeti Múzeum

1996

· Szecesszió. A 20. század hajnala · Budapest, Iparművészeti Múzeum

· Panorama: Architecture and Applied Arts in Hungary 1896–1916 · Kyoto, The 

National Museum of Modern Art; Tokyo, The National Museum of Modern Art

1997

· Monumentális festészet a gödöllői művésztelepen · Gödöllői Városi Múzeum

· Körösfői-Kriesch Aladár · Debreceni Egyetem

1998

· Kalotaszeg felfedezése · Budapest, Néprajzi Múzeum

1999

· Freskó- mozaik- és üvegfestmény vázlatok a marosvásárhelyi kultúrpalotához · 

Pesterzsébet, Gaál Imre Galéria

· Búcsú a XX. századtól · Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

2000

· Gödöllői művésztelep · A Gödöllői Városi Múzeum új állandó kiállítása

· Krisztusábrázolások · Róma, Magyar Intézet

2001

· A művészetek szintézise. Az otthontól a monumentális terekig. A gödöllői 

művésztelep centenáriumi kiállítása · Budapest, Iparművészeti Múzeum

· Mese és mítosz · Gödöllői Városi Múzeum

· Gödöllői szövőműhely · Gödöllői Galéria

· Künstlerkolonien in Europa · Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum

· A múlt századforduló művészete a székesfehérvári gyűjteményekben · 

Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum

2003

· Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde · 

Bécs, Kunsthistorisches Museum; Palais Harrach

2004

· Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között · 

Budapesti Történeti Múzeum

· Suomenja Unkarin taidesuhteet 1900–1920 · Espoo, Gallen-Kallelan Museo

· Women at the Gödöllő Artists’ Colony · Glasgow School of Art, Mackintosh Gallery

· „…csak néztem és gyönyörködtem” – Népművészet a gödöllői művésztelepen · 

Gödöllői Városi Múzeum

· The Arts and Crafts Movement in Europe and America, 1880–1920 · Los Angeles, County 

Museum of Art; Delaware, Art Museum; Cleveland, Museum of Art

· Az 1900-as párizsi világkiállítástól a Cranbrook Schoolig · Budapest, Ernst Múzeum

2005

· Märchen und Mythos. Werke der ungarischen Secession. Die Künstlerkolonie Gödöllő 

(1901–1920) · Bécs, Collegium Hungaricum

2006

· Ornamentika és modernitás · Budapest, Ernst Múzeum

2007

· Magyarországi művésztelepek · Szentendre, Régi Művésztelep – MűvészMalom

· Hungarian Artist ,s Colonies / Ungarische Künstlerkolonien · Dachauer Galerien und Museum

· A gödöllői szőnyeg 100 éve · Gödöllői Városi Múzeum; Gödöllői Galéria; Gödöllői 

Iparművészeti Műhely Alkotóháza

2008

· Gödöllői művésztelep · A Gödöllői Városi Múzeum új állandó kiállítása

2009

· A magyar szecesszió bútorművészete · Budapest, Iparművészeti Múzeum

· A Művészház 1909–1914 · Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

2010–11

· XIX. Nemzet és művészet – Kép és önkép · Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

2011–12

· Körösfői-Kriesch Aladár · Budapest, Molnár C. Pál Műterem-Múzeum

2012

· „Száll a madár ágrul ágra,/Száll az ének, szájrul szájra” – Az őseredet monda Székely 

Bertalan és tanítványai, Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor gödöllői művészek 

alkotásaiban · Szada, Műteremház Galéria

2013

· A sokoldalú gödöllői mester · Nagykovácsi, Öregiskola

· A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) emlékkiállítása · Gödöllői Városi Múzeum

· A szépség szerelmese · Székesfehérvár, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény

· Megmentett szecessziós műkincsek · Gödöllői Városi Múzeum

· Körösfői-Kriesch Aladár és finn barátai: Akseli Gallen Kallela, festőművész, Yrjö Liipola, 

szobrász művész · Budapest, Finn Nagykövetség

2015

· A szépség szerelmese · Vác, Madách Imre Kulturális Központ

· Körösfői-Kriesch Aladár · Fonyód, Kulturális Központ

· Béke és háború – Művészsorsok a Nagy Háború idején · Bp., Molnár C. Pál Műterem- Múzeum 

· Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik (1870–1915) · Gödöllői Királyi Kastély
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Farkas Zsuzsa: 

Válogatott bibliográfia és 
rövidítésjegyzék

Kriesch Aladár: Az idei karnevál. (Tárca Rómából.) Fővárosi Lapok, 28. évf. 1891. 50. sz. február 

20. 357–359.

Kriesch Aladár: Az idei nagyhétről. (Tárca Rómából.) Fővárosi Lapok, 28. évf. 1891. 99. sz. április 

11. 723–724.

Kriesch Aladár: Misto scelto. (Levél Rómából.) Fővárosi Lapok, 28. évf. 1891. 163. sz. június 15. 

20. 1211–1212.

Látogatás egy műteremben. Kolozsvár, (napilap), 7. évf. 1893. 1. sz. február 27. 

Kriesch Aladár: Összefoglalás. (A művészeti nevelés kérdéséhez.) Műcsarnok, 4. évf. 1901. 5. 

sz. 93–96.

Dömötör István: Az új magyar országháza falfestményei. Művészet, 1. évf. 1902. 153–155. 

Gödöllő mint művésztelep. Gödöllői Hírek, 1. évf. 1903. május 1–2.

Koronghi Lippich Elek költeményei 1880–1902. (ill. Kriesch Aladár, Nagy Sándor) Bp., Pallas, 

1903, (307 p, 21 cm)

Kriesch Aladár: Mit is jelent hát a kalotaszegi művészet? Magyar Iparművészet, 6. évf. 1903. 6. 

sz. 250–284.

Lyka Károly: Képrombolás. Művészet, 2. évf. 1903. 310–314.

Kriesch Aladár: A renaissanceról. Uránia, 4. évf. 1903. 6–8. sz. június–augusztus 263–267.

Kriesch Aladár: Lotz Károlyról hetvenedik születése napja alkalmából. Művészet, 3. évf. 1904. 1–6.

Kriesch Aladár felolvasása a művészetről 1904. május 8-án a miskolci Vízcsöpp Társaságban. 

Miskolc, 1904.

Kriesch Aladár: A modern művészet apokalipszise. (Írta és felolvasta Kriesch Aladár 1904. feb-

ruár 14-ikén az Iparművészeti Múzeumban.) Magyar Iparművészet, 1904. 7. évf., I. rész 2. sz. 

71–75, II. rész 3. sz. 130–134.

Kriesch Aladár: A modern művészet apokalipszise. (Az Egyetértés tárcája). Egyetértés, 38. évf. 

1904. 87. sz. április 7. (1–2.)

Szemelvények a Koronghi Lippich Elek költeményei című műből. (ill. Kriesch Aladár) Magyar Ipar-

művészet, 1904. 7. évf. I–V. műmelléklet

Koronghi Lippich Elek költeményei. Kriesch Aladár és Nagy Sándor rajzaival. Bp., 1903. (rec.) 

Művészet, 3. évf. 1904. 63–64.

Lázár Béla, Dr.: Egy könyvről, mely művészet. Magyar Iparművészet, 7. évf. 1904. 1. sz. 34–41.

Batthyány Ervin, Migray József, Schmitt Jenő: Anarkizmus. A Társadalomtudományi Társaság 

által rendezett felolvasó- ill. vitaüléseken tartott előadások. (ill. Kriesch Aladár, Nagy Sándor) Bp., 

Politzer, 1904, Bp. Krammer–Erhardt ny.) (63 p. 24 cm) 

Carl Lyka: Drei ungarische Künstler. Deutsche Kunst und Dekoration, 13. évf. 1904. 624–648. 

Ruskinról... lásd. 1905 

Iparművészeti munkatelep. Gödöllő és Vidéke, 1905. 7. évf. július 13.1.

Iparművészeti telep Gödöllőn, Gödöllői Hírlap, 1905. 3. évf. augusztus 27. 1–2.

Ipariskola. Gödöllői és Vidéke, 1905. 7. évf. szeptember 28. 2.

Interieur kiállítás a Műbarátok körében. Nyitva 1904. április 5-től május 1-ig. Budapest IV. Váczi 

utca 15. I. emelet. E katalógus készült Hornyánszky Viktor nyomdájában. Sajtó alá rendezte 

Czakó Elemér dr. Bp., 1905. p. n. (7–9.)

Tolnai Lajos: A báróné ténsasszony. (ill. Kriesch Aladár) Bp., Franklin, 1905 (VIII., 346 p, 15 t, 20 cm)

Kriesch Aladár: Hitvallásunk. Művészi Ipar, 1. évf. 1905. 1. sz. szeptember 15. 6–7.

Lyka Károly: Szimbolikus rajzok. Illusztrációk: Kriesch Aladár: Január, Február, Március, Április, 

Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December (fejlécek). A jövő, 

Buga Jakab éneke, Az ember a halál nyomában. A halál az ember nyomában Művészet, 1905. 

1–3., 6–7., 10–11., 14–15., 18–19., 22., 4., 5., 8–9. 

Kriesch Aladár: Lotz Károly emléke. 1833–1904. Bp., Hornyánszky ny, (1905) (4 p, 10 t, 29 cm)

Kriesch Aladár: Ruskin-ről és az angol praerafaelitákról. (sajtó alá rendezte Czakó Elemér) Buda-

pest, Műbarátok Köre, 1905. Bp., Franklin ny. (150 p, 9 t, 20 cm) Címlapon a megjelenés ideje: 1904

Bölöni György: Interieur kiállítás. Bp., április 22. Magyarország, 12. évf. 1905. 84. sz. április 4. 11–12.

Kriesch Aladár: Ruskinról és az angol praerafaelitákról. (rec.) Művészi Ipar Nemzeti Művészet, 2. 

évf. 1906. 3. március 15. 79. 

Az iparművészeti telep ünnepi megnyitása. Gödöllői Hírlap, 1906. 4. évf. január 21. 2.

Az iparművészeti telep megnyitása. Gödöllő és Vidéke, 1906. 8. évf. január 21. 2.

Hírek. Gödöllői szövőipari telep. Gödöllő és Vidéke, 1906. 8. évf. szeptember 20. 2–3.

Hírek. Ruskinról és az angol praeraffaelitákról. Gödöllő és Vidéke, 1906. 8. évf. május 10. 2. 

Kriesch Aladár: A magyar nép művészetének jövője. Népművelés (Népmívelés), 1. évf. 1906.  

1–2. sz. 159–165.

Kriesch Aladár fejlécei. Népművelés (Népmívelés), 1. évf. 1906. 3–4. sz. 241–246.

Kriesch Aladár: A művész öntudata. Modern Művészet, 2. évf. 1906. 4. sz. 218–220.

Kriesch Aladár: A praerafaelizmus iparművészeti törekvései. Modern Művészet, 2. évf. 1906.  

4. sz. 241–246.



191190

Válogatott bibliográfia és rövidítésjegyzékVálogatott bibliográfia és rövidítésjegyzék

Kriesch Aladár: Intő szózat. Rajzoktatás, 9. évf. 1906. május 1. 5. 198–199. 

Kriesch Aladár: Művészet és művelődés. Művészi Ipar. Nemzeti Művészet, 2. évf. 1906. 1. szám 

január 15. 3.

Kriesch Aladár: W. Morris és a reformtörekvései. Magyar Iparművészet, 9. évf. 1906. 1. sz. 15–28.

Könyvismertetések és bírálatok. Fieber Henrik: Kriesch Aladár: Ruskinről... (rec.) Katholikus 

Szemle, 20. évf. 1906. 442–445. 

Kriesch Aladár: A művész öntudata. Modern Művészet, 2. évf. 1906. 4. sz. 219–220. 

Kriesch Aladár: A preraffaelizmus iparművészeti törekvései. Modern Művészet, 1. évf. 1906. 4. sz. 

241–246. (Ruskinról c. könyv részlete)

Malonyay Dezső és számos szakértő: A magyar nép művészete. Bp., Franklin 1907–1922.  

5 kötet, ill., 29 cm (ill. Kriesch Aladár és számos művész)  

 1. A kalotaszegi magyar nép művészete. Bp., 1907. 286. p. (68 t.)  

 2. A székelyföldi, a csángó és a toroczkói magyar nép művészete. Bp., 1909. 319. p. (89 t.) 

 3. A balatonvidéki magyar pásztornép művészete. Bp., 1911. 304. p. (21 t.)  

 4. A dunántúli magyar nép művészete: Veszprém, Zala, Somogy, Tolna. Bp., 1912. 370. p. (127 t) 

 5. A palócok művészete: Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsod magyar népe. Bp., (1922)  

  333. p. (75 t.)

Kriesch Aladár, Körösfői: Gallén-Kalela Axeli művészetéről – vagy: a nagy passzióról és az ősi 

szimbólumok jelentőségéről. Művészet, 7. évf. 1908. 190–193.

Lyka Károly: Új freskóképek. (A Zenepalota új freskói.) Új Idők, 14. évf. 1908. I. 199–202.

Lyka Károly: A gödöllőiek. Új idők, 15. évf. 1909. II. 309. 

Körösfői-Kriesch, Nagy Sándorék és a gödöllőiek kiállítása. Bp., Nemzeti Szalon, 1909. szep-

tember–október, Légrády 38. p. 10 t., ill. (katalógus)

Sztrakoniczky Károly: Körösfői, Nagy Sándorék és a gödöllőiek. Alkotmány, 14. évf. 1909. 225. 

sz. szeptember 23. 8–9. 

Tövis: (Rózsa Miklós): A gödöllőiek. A Hét, 20. évf. 1909. 38. sz. szeptember 19. 635–636. 

Beck Ö Fülöp: A gödöllőiek. Nyugat, 2. évf. 1909. II. 527–529. 

A gödöllői művésztelep. Gödöllői Hírlap, 1909. 7. évf. okt. 31. 2.

A múlt számunkban „A gödöllői művésztelep” cikkre válaszul kaptuk a következő sorokat.  

Gödöllői Hírlap, 1909. VII. évf. november 7. 2.

Hírek. A gödöllői tárlat. Gödöllői és Vidéke, 1909. 9. évf. szeptember 26. 3.

Kriesch Aladár, Körösfői: Művészi program. Magyar Iparművészet, 12. évf. 1909. 1. sz. 1. 

Kriesch Aladár, Körösfői: Székely Bertalan temetése. Művészet, 9. évf. 1910. 314–316.

Aladár, Kriesch: Über die Frage einer ungarischen Kultur. Karpathen, 1910. március 9. (Idézi 

Művészet 1910. 96.)

K(iss) E(lek): A vallásszabadság kihirdetése az 1568-iki tordai országgyűlés. Körösfői-Kriesch 

Aladár képe. Kolozsvár, Gámán ny, 1911. (8 p, ill. 23 cm)

Hírek. Kitüntetések. Gödöllő és Vidéke, 1910. 12. évf. október 6. 3.

Aladár, Körösfői-Kriesch: L’art rustique en Hongrie. In: A(melia) S(arah) Levetus, Michael Haber-

landt, Aladár Körösfői-Kriesch: L’art rustique en Autriche et en Hongrie. Paris, Ed du „Studio”, 

1911. 31–46. (X, 54 p, 108 t, 29 cm)

Schmitt Jenő Henrik három előadása Tolsztoj, Nietzsche, Ibsen. Bevezető és a szerző életrajzát 

írta: Migray József. (ill. Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch Aladár) Bp., Nagel, 1911, Spatz ny.  

(XL, 63 p, 22 cm)

Kriesch Aladár, Körösfői emlékbeszéde Székely Bertalan felett. Művészet, 10. évf. 1911. 37., 

161–164.

Kriesch Aladár, Körösfői: A lapp, az angol és a magyar társadalom. Népművelés, 6. évf. 1911.  

1. sz. 9–13., 12. köt.

Kriesch Aladár, Körösfői: Székely Bertalan. Népművelés, 6. évf. 1911. 6. sz. 315–320. 12. köt.

Kriesch Aladár, Körösfői: Művészi nevelés az iskolában. Népművelés, 6. évf. 1911. 7. sz. 30–32.

Hírek. Kriesch mester – a Nemzeti Szalon alelnöke. Gödöllő és Vidéke, 14. évf. 1912. március 21. 3. 

Előadás. Gödöllő Hírlap, 1912. 10. évf. december 7. 1.

Művészet és élet. Gödöllői Hírlap, 1912. 10. évf. dec. 15.1.

Kriesch Aladár, Körösfői: A gödöllői szövőiskoláról s egy kicsit a szövőiparról általában. Magyar 

Textilipar, 8. évf. 1913. február 20.

Kriesch Aladár, Körösfői: A népművészetről. Magyar Iparművészet, 16. évf. 1913. 9. sz. 351–355.

A Magyar Tudományos Akadémia képei és szobrai. Akadémiai Értesítő, 24. kötet 1913. 537.

Kriesch Aladár, Körösfői: A fonalak festéséről. Díszítő Művészet, 1. évf. 1914. 35–38.

Kriesch Aladár, Körösfői: Miért álltunk össze mi Céhbeliek? Élet, 5. évf. 1914. 5. I. április 12. 

473–474. 

Kriesch Aladár, Körösfői: Miért álltunk össze mi Céhbeliek? Húsvét, a Céhbeliek első könyve. 

(Bp.), (Eggenberger), 1914. 23. (24), (58) p, 20 cm

Kriesch Aladár, Körösfői: A zebegényi templom kifestése mint művészet-pedagógiai feladat.  

Magyar Iparművészet, 17. évf. 1914. 9. sz. 428–445.

Kriesch Aladár, Körösfői: Egy kis visszapillantás. Magyar Iparművészet, 17. évf. 1914. 10. sz. 

461–465.

Hírek. Óvjuk katonáinkat a meghüléstől. Gödöllői Hírlap, 1914. 12. évf. szept. 6. 3.

Kriesch Aladár, Körösfői: A Képzőművészeti Társulat és a művészeti politika. Az Újság, 12. évf. 

1915. május 2.
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Kriesch Aladár, Körösfői: Iparművészeti oktatásunk az iparművészeti iskola. Magyarország, 22. 

évf. 1915. november 28. 11.

Dalmady 1915 = Dalmady Sándor: A Műbarátok köre huszonöt éves története (1890–1914). Bp., 

1915. 57., 139., 141., 150., 156., 162–164., 186., 202., 250., 276., 192. Negyedszázados fennállá-

sa emlékére kiadja a Műbarátok köre

Kriesch Aladár, Körösfői: Emlékbeszéde Zichy Mihály emlékszobrának leleplezésekor. Művészet, 

15. évf. 1916. 87–88.

Kriesch Aladár, Körösfői: A kalotaszegi varrottas. Magyar Iparművészet, 19. évf. 1916. 4. sz. 

151–152.

Kriesch Aladár, Körösfői: Az Erzsébet-emlékmű pályázatának tanulságai. Magyar Iparművészet, 

19. évf. 1916. 6. sz. 223–224.

Kriesch Aladár, Körösfői: Az ornamentum tanításáról. Magyar Iparművészet, 19. évf. 1916. 8. sz. 

326–328.

Hírek. Körösfői-Kriesch Aladár új freskófestménye. Gödöllő és Vidéke, 19. évf. 1917. október 28. 1. 

Marco: Új freskók. A Hét, 29. évf. 1918. 126–127. 

Kriesch Aladár, Körösfői: Iparművészetünk jövendő útja. Magyar Iparművészet, 21. évf. 1918. 5. 

sz. 101–102.

Körösfői Kriesch Aladár festőművész vallomása. In: Szerk. és bevezetőt írta: Kőhalmi Béla: 

Könyvek könyve. 87 magyar író, tudós, művész, közéleti ember és kiadó vallomása kedves ol-

vasmányairól. Bp., Lantos, (1918) 183–185. (248 p., 20 cm)

Hírek. Kriesch Aladár a harctéren. Gödöllő és Vidéke, 1918. 20. évf. március 24. 1.

Kriesch Aladár, Körösfői: Tennivalók az iparművészet terén. Magyar Iparművészet, 22. évf. 1919. 

1–2. sz. 5.

Kriesch Aladár, Körösfői: Iparművészetünk jövőjéről. Magyar Iparművészet, 22. évf. 1919. 2–3. 

sz. 47–48.

Undi Imre: Körösfői-Kriesch Aladár gödöllői otthonában. Élet, 11. évf. 1919. 9. sz. március 2. 214.

Kőszegi László: Körösfői Kriesch Aladár emlékezete. Díszítő Művészet, 5. évf. 1919–1920. 6. 6–7.

Községi ügyek. Képkiállítás. Gödöllő és Vidéke, 1919. 21. évf. október 19. 1.

Elek Artúr: Körösfői Kriesch Aladár. (1863–1920) Nyugat, 13. évf. 1920. július 13., 13–14. sz. 

650–653. 

e. a. (Elek Artúr): Körösfői Kriesch Aladár meghalt. Az Újság, 18. évf. évf. 1920. június 18., 2. 

újraközölve: Elek Artúr: Művészek és műbarátok. Válogatott művészeti írások. Szerkesztette, a 

jegyzeteket és a névmutatót összeállította: Tímár Árpád Bp., MTA Művészettörténeti Kutató Inté-

zet, Argumentum, 1996. 55–56.

Kós Károly: Körösfői Kriesch Aladár. Napkelet, 1. évf. 1920. 5. sz. 273–277.

Daday Gerő: Körösfői Kriesch Aladár. Erdélyi Szemle, 6. évf. 1920. 28. sz. július 18. 370. 

Lyka Károly: Körösfői Kriesch Aladár. Új Magyar Szemle, 1. évf. 1920. július 3.

Körösfői Kriesch Aladár. A Hét, 31. évf. 1920. 317.

Márkus László: Körösfői Kriesch Aladár. Magyar Iparművészet, 23. évf. 1920. 1. sz. 25–26.

A gödöllői mester. Új Idők, 26. évf. 1920. 360–361.

Hírek. Kriesch Aladár. Gödöllő és Vidéke, 22. évf. 1920. június 20. 2. 

Elek Artúr: Körösfői Kriesch Aladár vetése. Nyugat, 14. évf. 1921. 241–242.

Elek Artúr: Körösfői Kriesch Aladár hagyatéka. Nyugat, 14. évf. 1921. 1638–1639.

Körösfői Kriesch Aladár emlék-kiállítása, 1921. Belvedere Művészeti Rt., Váci utca II./B, félemelet, 

telefon: 171-56.

Harsányi Kálmán: Emlékezés Körösfői-Kriesch Aladárról. A Nép (Ker. Szocialista Pártlap, Kassa), 

2. évf. 1921. 41. sz. október 23. 

Körösfői Kriesch Aladár hagyatéki kiállítása. Az Újság, 19. évf. 1921. október 15., 15.

Emlékkiállítás. Gödöllő és Vidéke, 1921. 23. évf. október 30. 1.

Undi Imre: Körösfői Kriesch Aladár. A Nép (Ker. Szocialista Pártlap, Kassa), 3. évf. 1922. 48. sz. 

november 25.

Egy halott művész és a cenzorai. Magyar Iparművészet, 25. évf. 1922. 27–28. 

Nagy Sándor: Körösfői Kriesch Aladárról. Emlékbeszéd. Mondotta Nagy Sándor, az O. M.  

Iparművészeti Társulat közgyűlésén 1922. évi május hó 14-én. Magyar Iparművészet, 25. évf. 

1922. 1. sz. 37–47.

Harsányi Kálmán: Emlékezés Körösfői Kriesch Aladárról. Brassói Lapok, 29. évf. 1924. 151. 

Nagy Sándor: Részlet Körösfői Kriesch Aladár életrajzából. A Mintarajziskola. In: A Céhbeliek 

Magyar Képzőművészek Társasága jubiláris kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon, Bp., 1924. 

január, p. n. 

Krónika. Körösfői Kriesch Aladár síremlékét... Magyar Iparművészet, 33. évf. 1930. 9. sz. 209.

Hírek. Kriesch Aladár síremléke. Gödöllő és Vidéke, 32. évf. 1930. november 16. 3. 

Nagy Sándor: A gödöllői művészekről. In: Hovhannensian Eghia (összeállította): Gödöllő a múlt-

ban és most. Gödöllő, 1933. 186–190.

Nagy Sándor: Részlet Körösfői-Kriesch Aladár életrajzából. Céhbeliek jubileumi kiállítása. Bp., 

Nemzeti Szalon 1934. bev. 1–4. (katalógus)

Elek Artúr: Körösfői Kriesch Aladár. Nyugat, 29. évf. 1936. március, 3. sz. 208–213.

Nagy Sándor: Tallózás gödöllői emlékek között. Gödöllői Hírek, 1937. 10. évf. december 25. 6.
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Dénes 1939 = Dénes Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár. Bp., A szerző kiadása, 1939 (168 p, 26 t, 

25 cm) A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem és Keresztényrégészeti 

Intézetének dolgozatai

Nagy Sándor: Kriesch Aladárral Itáliában. In: Petrovics Elek (szerk.): Lyka Károly emlékkönyv. 

(Emlékkönyv Lyka Károly hetvenötödik születésnapjára.) Bp., (Új Idők) 1944. 254–269. (348, 2, 

p., 28 t., 27 cm)

Körösfői-Kriesch Aladár: A művészet mint világítótorony. In: Bevezető, szerk. és válogatta: Pók 

Lajos: A szecesszió. Bp., 1972. Gondolat, Athenaeum ny. 474–477. (521. p., 36 t., 19 cm) Részlet 

Ruskinról és a praeraffaelitákról című kötetből. (Bp. 1904.)

Komádi 1959 = Komádi István: Az Iparművészeti Múzeum szecessziós gobelinjei a gödöllői 

művésztelep tükrében. Iparművészeti Múzeum Évkönyve, 1959. 69–80.

Szabadi Judit: „Secession in Graphic Art”. The New Hungarian Quarterly. 1972. 13. évf. 45. sz. 

190–192. 

Ruzsa György: Zur Kunst der ungarischen Wandtteppich im 20. Jahrhundert. Ars Decorativa,  

1. kötet, 1973. 169–183.

Vita Zsigmond: Körösfői Kriesch Aladár és a diódi festőtelep. Korunk, 32. évf. 1973. 11. 1774–1778. 

Keserü Katalin: Körösfői-Kriesch Aladár táblaképfestészete és iparművészeti munkássága. Dok-

tori disszertáció, 1975. ELTE Művészettörténeti Tanszék. 

Vita Zsigmond: A diódi festőtelep és a tolsztoji eszmék hatása művészetükben. Művészettörté-

neti Értesítő, 23. évf. 1975. 4. 282–284. 

Dénes Jenő, Dr.: Körösfői Kriesch Aladár freskójának ismertetése. In: Az I. István Közgazdasági 

Szakközépiskola Pénzügyi Ágazat Évkönyve. 1974–1975. Bp., 1975. 9–10. 

Keserü 1977 = Keserü Katalin: Körösfői-Kriesch Aladár. Bp., Corvina, 1977. Kossuth ny. (30. l. 

52 t. ill. részben színes, 17 cm) A művészet kiskönyvtára. 

Keserü 1978 = Katalin Keserü: Historical theme in hungarian symbolism. Acta Historiae Artium 

24. évf. 1978. 425–433. 

Szabadi 1979 = Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Corvina, Bp., 1979.

Gellér 1982 = Katalin Gellér: Elements symbolistes dans l’oeuvre des artistes de la colonie de 

Gödöllő. Acta Historiae Artium 28. évf. 1982. 131–174. 

Basics 1982 = Basics Beatrix: Az eredetmonda feldolgozásai Székely Bertalannál és a „Gödöllői 

iskolában.” In: Ikvai Nándor (szerk.): Gödöllőiek, szentendreiek. Művészettörténeti tanulmányok. 

Studia Comitatensia 10. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1982. 51–70.

Jurecskó László: K. Lippich Elek – a hivatalos művészetpolitika irányítója és a gödöllőiek. In: Ikvai 

Nándor (szerk.): Gödöllőiek, szentendreiek. Művészettörténeti tanulmányok. Studia Comitatensia 10. 

Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1982. 9–34.

Ádám András: Miért szép? Körösfői-Kriesch Aladár kézzel szövött falkárpit. Élet és Tudomány, 

39. évf. 1984. 12. március 23. 364–365. 

Éri–Jobbágyi 1986 = Lélek és forma. Magyar Iparművészet 1896–1914. A katalógust össze-

állította és a kiállítást rendezte Éri Gyöngyi és O. Jobbágyi Zsuzsa. Magyar Nemzeti Galéria 

kiadványai, 1986/2. Bp., 1986.

Pap Gábor: Körösfői-Kriesch Aladár festményei, rajzai, szobrai. Gödöllő, Városi Helytörténeti 

Gyűjtemény 1987. március 7. – május 3. (katalógus)

Katalin, Keserü: Decorative Arts as Sources of Architectural Symbolism. The Journal of the  

Decorative Arts Society, No. 11. 1987., pp. 21–26. 

Katalin, Keserü: The Workshops of Gödöllő: Transformations of a Morrisian Theme. Journal of 

Design History, Vol. 1. No. 1. (1988), pp. 1–23. 

A golden age : Art and society in Hungary 1896–1914 : [Barbican Art Gallery London, 25 Octo-

ber 1989 – 14 January 1990] : [Center for the Fine Arts, Miami, 16 March – 27 May 1990] : [San 

Diego Museum of Art, 10 November 1990 – 5 January 1991] / [selection by] Gyöngyi Éri, Zsuzsa 

Jobbágyi ; with essays by Iván T. Berend, Lajos Németh, Ilona Sármány-Parsons / [transl. by 

Zsuzsa Béres and Péter Doherty]. [Bp.] : Corvina ; London : Barbican Art Gallery ; Miami (Fla.) : 

Center for the Fine Arts, [1989] Bp. : Kossuth 197 p. : ill., részben színes ; 32 cm

Katalin, Keserü: Vernacularism and its Characteristics in Hungarian Art. In: Art and the National 

Dream. Nicola Gordon Bowe ed. Dublin, 1993., pp. 127–141. 

Gellér–Keserü 1987 = Gellér Katalin – Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Bp., 1987.  

Kossuth (248 p. ill. részben színes 24 cm) Második bővített kiadás Bp., 1994. Cégér

Keserü Katalin: Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) emlékkiállítás magángyűjteményekből. Gö-

döllői Galéria, 1988. november–december (katalógus)

Varga 1993 = Varga Kálmán (szerk.): A gödöllői Városi Múzeum Évkönyve, (Annales Musei Gö-

döllőiensis), 1992. Gödöllő, 1993.

Illés Sándor: Körösfői Kriesch Aladár 1918-as harctéri naplója. Körösfői Kriesch Aladár (1863–

1920) festőművész: Harcztéri napló. In: Varga Kálmán (szerk.): A gödöllői Városi Múzeum 

Évkönyve, (Annales Musei Gödöllőiensis), 1992. Gödöllő, 1993. 170–194.

Vadas József: A magyar bútor 100 éve. Típus és modernizáció. Bp., [1992] Fortuna 

Sümegi György: A velencei magyar pavilonról. In: Varga Kálmán (szerk.): A gödöllői Városi Múze-

um Évkönyve, (Annales Musei Gödöllőiensis), 1992. Gödöllő, 1993. 117–128.

Sümegi = Sümegi György: A velencei magyar pavilon. In: Sinkovits Péter (szerk.): Magyar művé-

szet a velencei biennálén. L’arte ungherese alle biennali di Venezia. Hungarian Art at the Venice 

Biennial. Bp., [1995] 18–30.

Éri–Jobbágyi 1997 = Éri Gyöngyi – Jobbágyi Zsuzsanna: A magyar századforduló 1896–1914. 

Bp., 1997.

Gellér 1997 = Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895–1925)  

Miskolci Galéria, Miskolc, 1997. A magyar sokszorosított grafika száz éve I. 
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Gellér Katalin: A gödöllői művésztelep vezető mestereinek tervei a Marosvásárhelyi Kultúrpalota 

számára. Ars Hungarica, 27. évf. 1999. 2. 353–373.

Révész Emese: A művészi nevelés reformja a századfordulón és a gödöllői művésztelepen.  

Ars Hungarica, 31. évf. 2003. 1. 73–110. 

Nagy Ildikó 2003 = Nagy Ildikó: Szobrászok a gödöllői művésztelepen. (katalógus) Gödöllő 2003. 

Gödöllő 2003 = Gellér Katalin – G. Merva Mária – Őriné Nagy Cecília (szerk.): A gödöllői mű-

vésztelep 1901–1920. Gödöllő, 2003. GVM (425.p., ill. részben színes 30 cm)

Sümegi 2003 = Sümegi György: Magyarország állandó műcsarnoka Velencében és a gödöllői 

művészet. In: Gellér Katalin – G. Merva Mária – Őriné Nagy Cecília (szerk.): A gödöllői művész-

telep 1901–1920. Gödöllő, 2003. 77–86. 

Keserü 2004 = Women at the Gödöllő Artists’ Colony. Curator of the exhibition: Dr. Katalin  

Keserü. Glasgow School of Art – Mackintosh Gallery, 4 to 27 March 2004. 

Népművészet 2004 = Lábadi Károly és Nagy Veronika (szerk.): „…csak néztem és gyönyörköd-

tem”. Népművészet a gödöllői művésztelepen. Gödöllő, 2004. GVM

MNG 2004 = F. Dózsa Katalin (szerk.): Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az 

avantgárd között 1873–1920. Bp., 2004. MNG

Finnmagyar. Ernst Múzeum 2004 = Finnmagyar. Az 1900-as párizsi világkiállítástól a Cranbrook 

Schoolig. Gallen-Kallelan Museo, Espoo és Ernst Múzeum. Bp., 2004. 

Sisa József: Az országház: épület és műalkotás. Ars Hungarica, 32. évf. 2004. 1–2. 335. 

Csokonai-Illés 2005 = Csokonai-Illés Sándor (bevezető, a szöveget gondozta és jegyzetekkel 

ellátta): Naplók. Körösfői-Kriesch Aladár. Bp., 2005. Argumentum, Országos Széchényi Könyvtár 

(78, ill. főként színes, 27 cm) Sorozat: Források az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből 

Festő és szobrászrestaurátorok diplomamunkáinak jegyzéke. Győri Lajos: Körösfői-Kriesch  

Aladár: Kriesch Margit portréja, 1913. Műtárgyvédelem, 2005. 174. 

Merva 2005 = Nagy Sándor: Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral. (sajtó alá rendezte, a bevezetőt 

és a jegyzeteket írta G. Merva Mária) [Gödöllő], 2005, Gödöllői Városi Múzeum, (78 p, ill, főként 

színes, 27 cm) Gödöllői múzeumi füzetek 7. 

Gödöllő 2007 = Őriné Nagy Cecília: A gödöllői szőnyeg 100 éve. Gödöllő, 2007. GVM 

Magyarországi művésztelepek 2007 = Magyarországi művésztelepek / Hungarian Artists’  

Colonies / Ungarische Künstlerkolonien. Szentendre, 2007. Szentendre Művészetéért Alapítvány. 

Kurátor/szerkesztő: Urbán Ágnes

Gödöllő 2009 = Őriné Nagy Cecília (szerk.): A gödöllői szőnyeg 100 éve. Tanulmányok a 20. szá-

zadi magyar textilművészet történetéhez. Gödöllő, 2009. GVM (174 p., ill. részben színes 30 cm)

Farkas–Őriné 2009 = Farkas Zsuzsa és Őriné Nagy Cecília: A képes kárpitok jegyzéke. In: Őriné 

Nagy Cecília (szerk.): A gödöllői szőnyeg 100 éve. Tanulmányok a 20. századi magyar textilmű-

vészet történetéhez. Gödöllő, 2009. GVM

Gellér Katalin: Kasszandra és Ildikó. In: Őriné Nagy Cecília (szerk.): A gödöllői szőnyeg 100 éve. 

Tanulmányok a 20. századi magyar textilművészet történetéhez. Gödöllő, 2009. 51–52. GVM

Gellér Katalin: Orfeusz és Kasszandra. Magyar festők antikvitás-élménye a századfordulón. Ars 

Hungarica, 33. évf. 2005. 89–108.

Bóna István: Korszerű vászonkép-konzerválás szerény felszereltség mellett – Körösfői-Kriesch 

Aladár Boldogság című festményének restaurálása. Műtárgyvédelem, 21. évf. 2012/2013. 109–120. 

Őriné 2013 = Őriné Nagy Cecília (írta és szerk.): A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863–

1920) emlékkiállítás. GVM 2013. március 23. – november 3. Gödöllő, 2013. (59 p, ill. részben 

színes 21 cm)

Keserü–Tumbász 2013 = Keserü Katalin – Tumbász András: A váci Karolina-kápolna és Körösfői- 

Kriesch Aladár. (Verőce), Arcus, 2013. (27 p, ill. színes 23 cm)

Tűzőrzők 2013 = Kecskés József (szerk.): Tűzőrzők. Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapít-

vány Gödöllő 1997–2013 Gödöllő, 2013 (171 p, ill. színes, 24 cm)

Gellér Katalin: Miszticizmus és pszichoanalízis. Ars Hungarica, 39. évf. 2013. 159–190.

Révész Emese: Körösfői-Kriesch Aladár kiállítása. Élet és művészet vágyott egysége.  

MúzeumCafé, 6. évf. 2013. 3. 40–41. 

Gödöllő 2013 = Őriné Nagy Cecília: A gödöllői művésztelep és a korabeli gödöllői sajtó. In: Far-

kas József – G. Merva Mária (szerk.): Gödöllő története 1867–1945. I–II. Gödöllő, 2013. 349–405. 

GVM, (515 p. ill. részben színes) 

Oniga 2013 = Oniga Erika (szerk.): A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908–1913. Marosvásárhely, 

2013. 

Gellér Katalin: Kasszandra tánca. Ars Hungarica, 40. évf. 2014. 1. 11–19. 

Farkas 2014 = Farkas Zsuzsa – Marozsi Ferenc (szerk.): A szecesszió szakrális művészete a 

Váci Egyházmegyében. Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei gyűjtemény, Vác, 2014,  

(A 2013. szeptember 6-i Tudományos Konferencia előadásai) Vácegyházmegye Múltjából sorozat

Őriné 2014 = Őriné Nagy Cecília: „...míg az erők viszik a sűrített gyűlölet terhét a borjúbőrben”  

A gödöllői művésztelep és az első világháború. In: Ivókné Szajkó Ottília – Kerényi B. Eszter 

(szerk.): „Adj király katonát!” – Gödöllőiek az első világháborúban. Gödöllő, 2014. 89–118.  

Gödöllői Múzeumi füzetek 10. 
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Kiállítások rövidítésjegyzéke: 

Belvedere 1921 = Körösfői-Kriesch Aladár emlék-kiállítás. Belvedere Művészeti Rt. 1921. októ-

ber–november, bevezető: F. B. 

A szecesszió Magyarországon. IM, 1959. 

A századforduló művészete. Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1965.

Gödöllő 1966 = A Gödöllőiek. Gödöllői festőművészek 1903–1966. Gödöllő, 1966. augusztus 

23–30. Kiállítás meghívó. GVM Adattár: A. 93. 240. 1.

Hungarian Art Nouveau Exhibition. City Art Gallery, Manchester, 1973. 

Rijksmuseum 1974–75 = Art Nouveau uit Hongarije. De Hongaarse bijdrage aan de nieuwe 

kunst. Stedelijk Museum, Schiedam – Rijksmuseum Twenthe, Enschede – Cultureel Centrum, 

Tilburg, 1974–1975

Párizs 1976 = L’art 1900 en Hongrie. Petit Palais, Paris, Décembre 1976 – Février 1977.

Berlin 1976 = Dr. Éva Visy Stróbl – Zsuzsa O. Jobbágyi: Ungarischer Jugendstil, Kunst um 1900, 

Neue Berliner Galerie, Berlin, 1976. 

Kecskemét 1977 = Gödöllői Művésztelep. MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest. 

Katona József Múzeum, Kecskemét. Kiállítási katalógus. Kecskemét, 1977.

Chicago 1979 = Hungarian Art Nouveau. Institute of Chicago, Chicago, 1979. 

Ljubljana 1980 = Zsuzsa. O. Jobbágyi: Secesija na Madzarskem. Narodna Galerija, Ljubjana, 1980. 

Polónyi 1981 = A gödöllői művésztelep. Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Gödöllő, 1981

L’anima e le forme. Budapest 1896–1919. Museo Correr–Rome–Bologne, Velence, 1981–1982. 

Lélek és forma, MNG, 1983. 

L’âme et la forme. Art hongrois 1896–1919. Exposition itinérante, Amsterdam–Belgrade– 

Londres–Miami–San Diego, 1986–1991

Iparművészet a gödöllői művésztelepen. Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Gödöllő 1987. már-

cius 7. – május 3. kurátor: Gellér Katalin 

Gödöllő 1987 = Körösfői-Kriesch Aladár festményei, rajzai, szobrai. Városi Helytörténeti Gyűjte-

mény, Gödöllő, 1987. március 7. – május 3. kurátor: Pap Gábor

Belgrád 1988 = Dusa i oblik (Lélek és forma. Magyar művészet 1896–1914.) Beograd, 1988.

Helsinki 1988 = Sielu ja muolto. Taideteollisuusmuseo, Helsinki, 1988

Gödöllő 1988 = Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) emlékkiállítás magángyűjteményekből. 

Gödöllői Galéria, Gödöllő 1988. november–december kurátor: Keserü Katalin – Kecskés József

Prága 1989 = Madarské vytvarné uméni XX. stoleti. (1896–1945) Praha, Sternberg Palace, 1989

Szecesszió 1996 = Szecesszió. A 20. század hajnala. IM, 1996.

Magyarországi művésztelepek 2007 = Magyarországi művésztelepek / Hungarian Artists’ Co-

lonies / Ungarische Künstlerkolonien. Szentendre, 2007. Szentendre Művészetéért Alapítvány. 

Kurátor/szerkesztő: Urbán Ágnes

További rövidítések: 

BÁV = Bizományi Áruház Vállalat

DIV = Dobó István Vármúzeum

GVM = Gödöllői Városi Múzeum

IM = Iparművészeti Múzeum

M = Művészet

MI = Magyar Iparművészet

MNG = Magyar Nemzeti Galéria

MNM = Magyar Nemzeti Múzeum

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

OMKT = Országos Magyar Képzőművészeti Társulat

OSzK = Országos Széchenyi Könyvtár

VU = Vasárnapi Újság

Bp. = Budapest

b. l. = balra lent

d = átmérő

(dok.) = helye a Dokumentumokban

é. n. = évszám nélkül

frt = forint

j. b. f. = jelezve balra fent

j. b. k. = jelezve balra középen

j. b. k. l. = jelezve balra középen lent

j. b. l. = jelezve balra lent

j. f. b. = jelezve fent balra

j. j. = jelezve jobbra 

j. j. f. = jelezve jobbra fent

j. j. k. = jelezve jobbra középen

j. j. l. = jelezve jobbra lent

j. k. = jelezve középen

j. k. f. = jelezve középen fent

j. k. l. = jelezve középen lent

j. l. k. = jelezve lent középen

j. n. = jelzés nélkül

kat. = katalógus 

(kat.) = helye az Oeuvre katalógusban

ltsz: = leltári szám

mon. = monogram

m = magasság

mé = mélység

özv = özvegy

sz = szélesség

szerk. = szerkesztő

vállsz = vállszélesség
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KÖRÖSFÔI-KRIESCH ALADÁR  

OEUVRE KATALÓGUSA

Összeállította: 

Farkas Zsuzsa és Őriné Nagy Cecília



Az oeuvre–katalógus kronologikus rendben halad az időben előre. Egy-egy éven belül műfaji ka-

tegorizálást alkalmaztunk: murália, festészet, grafika, iparművészet, szobrászat felosztás szerint 

következnek egymás után a művek. Így egy-egy műhöz készült vázlatok esetenként szétváltak 

egymástól és a műtől, vagy akár az előző évhez is kerülhettek. 

A katalógusban szereplő művek folyamatosan növekvő tételszámot kaptak, a számozásnál 

évenkénti bontást nem alkalmaztunk.

Az év és műfaj meghatározás után az azonosító tételszám mellett a mű címe következik a cím-

variánsokkal, évszámmal vagy anélkül. A művek datálását következetesen végeztük el. Többnyire  

a művész évszámmal látta el műveit; a datálatlan alkotásoknál egyes esetekben az alapirodalom, 

más esetekben az életrajzi részletek segítették a meghatározást.

A második sor tartalmazza a technikát és méretet. 

A harmadik sorba kerültek a művön található jelzések, feliratok. 

A következő sorban a Dénes Jenő monográfiájában megjelent sorszám, és az ott található tulaj-

donosi megjelenés olvasható. Ez a rész összekapcsolódik a tulajdonost jelölő sorral, mert bizo-

nyos esetekben visszautal a régi katalógusbejegyzésekre, ahol megtaláltuk a neveket. Főleg a 

művész családjára való utalásokat tartottuk fontosnak megemlíteni, a proveniencia fontosságát 

hangsúlyozva.

Az irodalomra és a mű reprodukálására vonatkozó sorok csak akkor jelennek meg, ha találtunk 

utalást. Minden kiállítást nem tudtunk feldolgozni. Némely esetben a bibliográfia, illetve a kép-

jegyzék annyira hosszú, hogy terjedelmi okokból csak válogatást tudunk közreadni. 

Az utolsó sorban tüntettük fel a fotós nevét; a régi reprodukciók készítőinek neve számos eset-

ben kinyomozhatatlannak bizonyult.

A jegyzékben feltüntettük az összes fellelhető kiállítási és aukciós tételt. A datálás nélkül című 

részben 100 mű szerepel, a különféle jegyzékek pontatlan adatai miatt kb. 50 mű azonos lehet az 

előző részben szereplők valamelyikével. A teljes életművet így körülbelül 900 darabra becsülhetjük.

A művész 1907-ben vette fel a Körösfői előnevet, addig műveit Krieschként szignálta. Egy ideig 

AK majd KA illetve KKA aláírást használt.

Oeuvre katalógusunkban felhasználtuk kötetünk szerzőinek kutatási adatait is, amelyet ezúton 

köszönünk meg nekik. Külön köszönet a Körösfői-Kriesch Aladár leszármazottainak a művek 

összegyűjtésében való önzetlen segítségéért 

A rövidítések Farkas Zsuzsa: Válogatott bibliográfia és rövidítésjegyzékéban találhatók. 
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 13. Tájkép rózsaszín felhőkkel (Felhők)
olaj, vászon,  
17,5 × 12,5 cm

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

 14. Auresina, 1884
akvarell, papír,  
140 × 240 mm

j. b. l.: Auresina 84

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 15. Tájkép
akvarell, papír,  
230 × 300 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 16. Tájkép
akvarell, papír,  
280 × 410 mm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 17. Férfi tanulmányfej, 1884 
vörös kréta, pasztell, karton,  
455 × 320 mm

J. j. k.: mon. Corfu 84 

reprodukálva:  
Keserü 1977. 6.;  
Csokonai-Illés 2005. 39.

fotó: Mester Tibor

 9.  Férfi tanulmányrajz, (Férfifej darutollas kalappal)
ceruza, fedőfehér, papír, 
580 × 440 mm 

j. j. l.: mon., hátoldalon:  
Belvárosi Aukciósház.  
Bp., V. Váci u. 36.  
II. Művészeti Aukció.  
1995. december 4.  
kat. sz. 110 BA 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

1 8 8 4 

F e s t é s z e t

 10. Corfu (Korfu), 1884
olaj, vászon,  
26 × 18,5 cm

j. b. f.: Corfu 84 

Dénes 1939. 1. sz. tétel:  
ifj. Körösfői Aladár 
tulajdona 

magántulajdon

reprodukálva:  
Keserü 1977. 2. sz. kép; 
Csokonai-Illés 2005. 28. 

fotó: Mester Tibor

 11. Tájkép háttérben épületekkel (Felhők)
olaj, vászon,  
48 × 68 cm

j. n.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

 12. Erdő
olaj, fa, 17,5 × 11 cm

j. b. l.: mon. pirossal

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 5.  Szent Sebestyén 
(Tiziano – másolat)
olaj, vászon, 160 × 60 cm

j. n.

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

1 8 8 2 

G ra f i k a

 6. Újpesti részlet, 1882
akvarell, papír, 188 × 392 mm

j. j. l.: UjPest 82 Sept. 10. én

Dénes 1939. 245. sz. tétel: Fővárosi Képtár (1915-re datálva)

Budapesti Történeti Múzeum – Fővárosi Képtár, Grafikai 
Gyűjtemény ltsz.: 51.624.1.; A régi Fővárosi Képtár átengedése, 
1950–51; Vásárlás a művész családjától, 1926.

fotó: Bakos Ágnes

 7.  Az Ősz Peterdi háza, 1880-as évek
freskó, Kolozsvár,  
Widt Elek házában

j. j. l. mon. 

A mű megsemmisült

fénykép,  
120 × 175 mm 
hátoldalán Kriesch 
Laura kézírása

magántulajdon

 8.  Fényképezés
akvarell, papír 120 × 120 mm

j. n.

magántulajdon

irodalom: Gödöllő 2003. 191.

1 8 7 0 - e s  é v e k

G ra f i k a

 1.  Huszárok (János vitéz), 1870-es évek
akvarell, papír,  
150 × 200 mm

j. n.

magántulajdon

fotó: 
Tóth Simon Ferenc

1 8 8 0 

G ra f i k a

 2.  Álló férfi akt, 1880–1900
vörös és fehér kréta, ceruza, papír,  
553 × 392 mm 

j. j. l.: Kriesch A., j. b. l.: ovális 
bélyegző

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Könyvtár, Levéltár és Művészeti 
Gyűjtemény, ltsz.: 20 / 52

 3.  Ülő férfi akt,
(mozdulattanulmány), 
1880–1900
vörös és fehér kréta, papír,  
415 × 290 mm

j. l. k.: Kriesch A. ceruzával,  
alatta ovális bélyegző

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Könyvtár, Levéltár és Művészeti 
Gyűjtemény, ltsz.: 20 / 51

 4.  Fekvő férfi akt, 1880–1900
ceruza, fehér kréta, papír, 258 × 340 mm

j. b. l.: Kriesch A., j. l. k.: ovális bélyegző

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és 
Művészeti Gyűjtemény, ltsz.: 20 / 67
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 32. Horvát népviseletes 
férfi, 1887
akvarell, papír,  
335 × 277 mm

j. j. l.: Szántód 87 mon., felirat 
b. l.: Horvát népviselet

GVM ltsz.: 86.53

reprodukálva: Őriné 2013. 32. 

kiállítva: Polónyi 1981. 124. sz. 

fotó: Hegedűs Gábor

1 8 8 8

F e s t é s z e t

 33. Kapualj (Olasz 
városrészlet), 1888
olaj, vászon,  
kartonra kasírozva,  
27,5 × 21,5 cm

j. j. f.: 88 mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 34. A fenesi (fencsi) csata (1660. május 22.), 1888
olaj, vászon

Dénes 1939. 10. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1888. őszi kiállítás 131. sz. (A kép ára: 300 frt.); 
OMKT által rendezett brassói képkiállítás 1890. május kat. 12. 

leírás: „II. Rákóczi György Kolozsvár mellett összeütközvén a 
törökökkel, halálosan megszabadul. Katonái kiszabadítják a 
küzdelemből, II. Rákóczi György holttestét saját hívei kiragadják 
a Szász Fenes melletti csata viharából.”

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, Lexikon (A cédula 
szerzője és készítésének ideje azonosíthatatlan.)

 35. Kriesch Mihály arcképe, 1888
olaj, vászon, 59 × 49,5 cm

Dénes 1939. 11. sz. tétel: Kriesch Mihály tulajdona 

 36. Kriesch Mihályné, 
Machat Kornélia arcképe, 1888
olaj, vászon

Dénes 1939. 12. sz. tétel: Kriesch Mihály tulajdona 

 37. Tóth Elemér arcképe (Férfi arckép), 1888
olaj, vászon 

Dénes 1939. 13. sz. tétel: Tóth Elemér tulajdona

irodalom: OMKT 1888 őszi kiállítás 225. sz. (A művész lakása: 
Budapest)

 38. Stoczek bácsi arcképe, 1888
olaj, vászon, 59 × 49,5 cm

Dénes 1939. 14. sz. tétel: ismeretlen helyen

 25. Horkay András arcképe (Arckép), 1887
olaj, vászon 

Dénes 1939. 5. és 9. sz. tétel: Oltay család tulajdona

irodalom: OMKT 1887 őszi kiállítás 365. sz. 

(A művész lakása: Budapest, Nap utca 13.)

 26. Pipázó férfi, 1887
olaj, vászon, 52 × 40 cm

j. b. f.: Szántód 87 mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 27. A Szontágh leányok (Irma, Ilona és Margit)
arcképe, 1887
olaj, vászon 

Dénes 1939. 6. sz. tétel: ismeretlen helyen

 28. Bárczy Istvánné arcképe, 1887
olaj, vászon 

Dénes 1939. 7. sz. tétel: Bárczy család tulajdona

 29. Trefort Ágoston arcképe, 1887
olaj, vászon 

Dénes 1939. 8. sz. tétel: Kolozsvár, Egyetem

G ra f i k a

 30. Valle divo, 1887
akvarell, papír, 190 × 320 mm

j.b.l.: mon., felirat: [ … Valle… 1887 május…]

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

 31. Kévét kötő férfi, 1887
ceruza, fedőfehér,  
papír, 240 × 170 mm

j. b. l.: mon. 87

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

1 8 8 6

F e s t é s z e t

 20. Lotz Károly arcképe, 1886 
olaj, vászon, 86 × 53 cm 

Dénes 1939. 3. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

 21. Abt Antal arckép (Arckép) (1828–1902), 1886 
olaj, vászon, 78 × 63 cm

Dénes 1939. 4. sz. tétel:  
özv. Kriesch Aladárné tulajdona

reprodukálva: OMKT 1886. őszi 
kiállítás 50. sz. (A művész lakása: 
Kolozsvár, Győr utca 2.); Bisztray 
Gyula és mások (szerk.): Erdély 
magyar egyeteme. Kolozsvár, 1941. 
183. (valószínűleg egy arckép részlete)

G ra f i k a

 22. Nagyanyánk, 1886 
szén, papír

Dénes 1939. 2. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

 23. Női arckép, 1886
kréta, papír, 390 × 285 mm

j. j. l.: Kriesch A. (Hátoldalán: Ülő modell) 

magántulajdon

reprodukálva: Nagyházi, 140. aukció, 2007. 31. sz. 

1 8 8 7 

F e s t é s z e t

 24. Abt Klotild arcképe 
(Baráth Zoltánné, 
Fiatal lány rózsával), 
1887
olaj, vászon, 59 × 49,5 cm

j. b. f.: mon. 87

Gödöllő 1988.: egykor a 
család tulajdona

reprodukálva: Keserü 1977. 
1. sz. kép; Kieselbach 
2003. december 12., 24. 
aukció 70. sz.

kiállítva: Gödöllő 1988.

I p a r m û v é s z e t

 18. Ebédlő-berendezés: ebédlőszekrény,
ebédlőasztal, 12 darab szék, 19. sz. vége
fenyő alapon cseresznye, jávorfa és diószínre pácolt kőrisfa 
borítással, belül tölgyfa borítással, tömör kőrisfa részletekkel, 
esztergályozott tagokkal, kalapált és vésett vas veretekkel, bőr 
kárpitozással

ebédlőszekrény: m: 240 cm, sz: 207 cm, mé: 66 cm

asztal: 80 cm, lap: 110 × 160 cm

székek: m: 103 cm, sz: 42 cm, mé: 43,5 cm

IM ltsz.: 81.230.1–14.

reprodukálva: Historizmus és eklektika. Kiállítás az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Bp., 1992. 49.

Részlet  
a 2013-as 

gödöllői 
kiállításból

 19. Ruhásszekrények, 
19. század vége
fenyő alapon 
cseresznye, jávor 
és diófa, belül 
tölgyfa borítással, 
vésett, kalapált vas 
veretekkel.

m: 252 cm,  
sz: 160 cm,  
mé: 59 cm

IM ltsz.: 81.231.1–2.

reprodukálva: 
Historizmus és 
eklektika. Kiállítás 
az Iparművészeti 
Múzeum 
gyűjteményéből.  
Bp., 1992. 50.
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 57. Halászbárkák 
olaj, fa, 10 × 15 cm

j. n. 

magántulajdon

irodalom:  
Csokonai-Illés  
2005. 26.

fotó: Mester Tibor

 58. Oszlopos terasz 
olaj, karton,  
10 × 15,5 cm

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

 59. Chioggiai leányka
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1902. tavaszi kiállítás 19. sz.  
(60 korona)

 60. Chioggiai utcarészlet
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1902. tavaszi kiállítás 21. sz.  
(60 korona)

 61. Chioggiai tengerrészlet
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1902. tavaszi kiállítás 23. sz.  
(120 korona)

 62. Halászbárka
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1902. tavaszi kiállítás 24. sz.  
(80 korona) 

 63. San Marco éjjel, 1890
akvarell, papír

Dénes 1939. 23. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1912. téli kiállítás 659. sz. (eladó)

 64. Temetés Velencében, 1890
akvarell, papír 

Dénes 1939. 22. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon rajz- és metszetkiállítása 1903. 373. sz. 
(150 korona)

 65. Calle dei Brianti, 1890
akvarell, papír 

Dénes 1939. 24. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1912. téli kiállítás 658. sz. 

 49. Velence, 1890 
olaj, vászon, 32 × 20,5 cm

j. j. l.: Venezia 90 

magántulajdon 

fotó: Mester Tibor

 50. Cenza, 1890
olaj, vászon

Dénes 1939. 19. sz. tétel: Kövér Miklós tulajdona

irodalom:  
Dénesnél: OMKT 1800. (sic) újévi kiállítás 427. sz.  
(Az adat nem található az 1900-as évnél.)

 51. Chioggiai utca, 1890
olaj, vászon 

Dénes 1939. 20. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1902. tavaszi kiállítás 75. sz.  
(400 korona)

 52. Chioggiai részlet, 1890
olaj, vászon

Dénes 1939. 21. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom:  
Nemzeti Szalon 1902/1903 téli kiállítás 37. sz.  
(120 korona)

 53. Sfoglii, scombri, bisatti…, 1890
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom: 
MTA, MDK – A – I/1/2780  
(Képeket küld a Műcsarnokba)

 54. Velencei koldusasszony, 1890
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom:  
MTA, MDK – A – I/1/2780  
(Képeket küld a Műcsarnokba)

 55. Oláh cigány, 1890
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom:  
MTA, MDK – A – I/1/2780  
(Képeket küld a Műcsarnokba)

 56. Pihenő, 1890
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom:  
MTA, MDK – A – I/1/2780  
(Képeket küld a Műcsarnokba)

G ra f i k a

 44. Fák, 1889
akvarell, papír, 260 × 205 mm

j. b. l.: mon. Gödöllő 89. jun.

irodalom: BÁV 56. aukció, 1981. december, 143. sz. 

S z o b rá s z a t

 45. Dr. Mészáros Márton arcképe, 1889
dombormű gipsz 45 × 35 cm

Dénes 139. 15. és 18. számú tétel:  
özv. Kriesch Aladárné tulajdona

1 8 9 0

F e s t é s z e t

 46. Palazzo Venezia 
olaj, fa, 32 × 19 cm

j. l. j.: mon.

irodalom: BÁV 71. aukció 1986. 
december 123 sz. 

reprodukálva:  
MNG Archívum FA 13.085

 47. Píniák 
olaj, fa, 33 × 20 cm

j. j. l.: Venezia 

magántulajdon

reprodukálva: BÁV 113. sz. 
festményaukció 2004. 591. sz. 

 48. Velence, 1890 
olaj, vászon, 39 × 23 cm

j. b. l.: mon. Venezia 90

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

 39. Köröshegyi menyecske, 
1888
ceruza, akvarell, papír,  
290 x 200 mm

j. j. l.: mon. Köröshegy 88

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

1 8 8 9

F e s t é s z e t

 40. Almádi, 1889
olaj, vászon, 40 × 30 cm

j. b. l.: Almádi 89 mon.

magántulajdon 

Keserü 1977.: a család 
tulajdona

reprodukálva:  
Keserü 1977. 3. sz. kép 

fotó: Mester Tibor

 41. Somogy megyei parasztház udvara 
(Szántód), 1889
olaj, vászon, 59 × 49,5 cm

Dénes 1939. 16. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1889. téli kiállítás 245. sz.

 42. Szobában (Háttal ülő női alak), 1889 
olaj, vászon 9 × 9 cm

j. b. l.: mon. 889 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 43. Ujvárossy János arcképe (Arckép), 1889
olaj, vászon, 45 × 35 cm

Dénes 1939. 17. sz. tétel: Dr. Bánrévy József tulajdona

irodalom: OMKT 1889. téli kiállítás 269. sz.  
(A művész lakása: München)
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80.  Tengeri táj 
tempera,  
karton,  
115 × 180 mm

j. n. 

magántulajdon 

fotó:  
Tóth Simon  
Ferenc

 81. Részlet a Palatinus dombról, (Róma) 1892
olaj, vászon 

Dénes 1939. 29. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1892. téli kiállítás 17. sz. (A kép ára 300 frt.) 

 82. Pietà, Róma 1892
olaj, vászon, 45 × 60 cm

j. j. l.: mon. 92.

Esztergom, Keresztény Múzeum ltsz.: 77.1110 

Dénes 1939. 30. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1894 tavaszi kiállítás 282. sz. (1300 frt.) 

reprodukálva: Keserü 1977. 5. sz. kép

fotó: Mudrák Attila

 83. Madonna, 1892
olaj, fa  
(miniatűr) 
16 × 11,5 cm

j. j. l.: mon. 92 

magántulajdon

Dénes 1939.  
31. sz. tétel: 
özv. Körösfői 
Aladárné 
tulajdona

reprodukálva: 
Keserü 1977.  
6. sz. kép;  
Őriné 2013. 
10.; Tűzőrzők 
2013. 71.

kiállítva:  
Gödöllő 1988.

fotó:  
Mester Tibor

 76. Dr. Kriesch János 
arcképe (A festő 
apja), 1891 
olaj, vászon,  
69 × 55,3 cm 

j. j. f.: mon. 91 (90)

magántulajdon 

Gödöllő 1988.: egykor  
Dr. Vass Klára tulajdona 

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

 77. Nagy Sándor kucsmás, 
télikabátos alakja
ceruza, papír, 405 × 291 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

 78. Gyermekfej, 1891 
kréta, papír, 445 x 315 mm

j. b. l.: mon. 91

MNG ltsz.: 1905 – 1374

fotó: Mester Tibor

1 8 9 2

F e s t é s z e t

 79. Olasz leány 
(Római leány), 1892
olaj, vászon,  
62 × 48 cm

j. j. l.: mon. 92

MNG ltsz.:  
5918. Vétel Wertheimer 
Adolf adományának 
felhasználásával  
1923-ban

irodalom: Ernst Múzeum 
aukciói 1921. (XVII.) 257. sz. 

reprodukálva:  
Keserü 1977. 7. sz. kép 

fotó: Mester Tibor

 70. Capri, 1891
olaj, vászon, 42 × 18 cm

j. b. l.: Capri 91

magántulajdon

 71. Tájkép 
olaj, vászon,  
21 × 30 cm, 

j. b. l.: 
olvashatatlan,  
j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester 
Tibor

 72. Abtné, Samsai Mária arcképe (Női arckép), 1891
olaj, vászon, 80 × 64 cm 

Dénes 1939. 26. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: OMKT 1891. téli kiállítás 95. sz.  
(A művész lakása: Róma)

 73. Az elkényeztetett, (Róma) 1891
olaj, vászon

Dénes 1939. 27. sz. tétel: dabasi Horváth Olivér tulajdona

irodalom: OMKT 1891. téli kiállítás 237. sz. (eladó)

 74. Levél, 1891
olaj, vászon

Dénes 1939. 28. sz. tétel: Dr. Randich János tulajdona

irodalom: OMKT 1891. téli kiállítás 348. sz. (eladó)

kiállítva: Fiume 1893/94

 75. Dr. Kriesch Jánosné Abt Laura arcképe 
(A festő anyja), 1891 
olaj, vászon, 69,7 × 56,6 cm

j. j. f.: mon. 91

magántulajdon 

Gödöllő 1988.: egykor  
Dr. Vass Klára  
tulajdona 

irodalom:  
OMKT 1891.  
téli kiállítás 118. sz.

kiállítva:  
Gödöllő 1988. 

fotó:  
Mester Tibor

 66. Ponte de Paglia éjjel, 1890
akvarell, papír

Dénes 1939. 25. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1912. téli kiállítás 662. sz. (eladó) 

 67. Harangtorony, 1890 
akvarell, papír,  
375 × 285 mm 

j. j. l.: mon. 890, alján: 
Kriesch Aladár 

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

 68. Fatanulmány, 1890 
tus, toll, papír, 320 x 437 mm

j. j. l.: mon. 90

MNG ltsz.: 1935 – 2803 Dr. Majovszky Pál ajándéka 1935

fotó: Mester Tibor 

1 8 9 1

F e s t é s z e t

 69. Önarckép, 1891
olaj, vászon,  
49 × 42,5 cm

j. j. f.: mon 891 

MNM ltsz. 1004 

fotó:  
Kardos Judit
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102. Lengyel Györgyné, Boér Erzsébet arcképe, 1893
olaj, vászon 

Dénes 1939. 40. sz. tétel: Lengyel György tulajdona 

irodalom: OMKT 1894 tavaszi kiállítás 11. sz.

103. Boér Lenke gyermekkori arcképe, 1893
olaj, fa, 24 × 19 cm

Gödöllő 1988.: egykor Áronzon Gáborné, Mihály Judit tulajdona

kiállítva: Gödöllő 1988.

104. Haynald Lajos bíbornok arcképe, 1893
olaj, vászon 

Dénes 1939. 41. sz. tétel: Kolozsvár, Egyetem

105. I. Ferenc József király arcképe, 1893
olaj, vászon (életnagyságú térdkép)

Dénes 1939. 42. sz. tétel: Kolozsvár, Egyetem

106. Hora és Kloska lázadása 
(Fellázadt oláh jobbágyok kipusztítanak
egy magyar nemesi kúriát), 1893 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 44. sz. tétel: „özv. Kriesch Aladárné tulajdona, 
(összegöngyölve és ládába csomagoltan) Gödöllőn”

reprodukálva: OMKT 1893. téli kiállítás 320. 35. képtábla,  
(A kép ára 10.000 forint); VU 1894. 280.; Céhbeliek negyedik 
kiállítása Nemzeti Szalon 1923. február 96. sz.; Őriné 2013. 11.

G ra f i k a

107. Tájkép, 1893
akvarell, papír 

Dénes 1939. 43. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon kiállítása, 1894. okt., 145. sz. (30 frt.)

108. Boérné, Papp Eszter arcképe, 1893
kréta, papír 

Dénes 1939. 45. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

109. Növénytanulmány, 1893
akvarell, papír,  
283 × 419 mm 

j. j. l.: mon. 893

MNG ltsz.: 
1905 – 1379

fotó:  
Mester Tibor

 97. Betlehemes (karikatúra barátairól) 
toll, papír, 180 × 140 mm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

 98. Madonna, 1892 
ceruza, papír, 260 × 190 mm

j. k. l.: mon. 892

magántulajdon

kiállítva:  
Nagyházi, 1997. november 17. 
aukció 189. sz.

reprodukálva:  
Polgár Galéria 2000. május 30. 
aukció 79. sz. 

 99. A művész által írt és rajzolt képeslap, 1892 
akvarell, papír 180 × 115 mm 

j. j. l.: Aladár,  
felirat: Róma, 92. ápr. 13. án 
Boldog ünnepeket kíván

fotó: Mester Tibor

S z o b rá s z a t

100. Ifjú teknősbékával, 1892 (Róma)
agyagminta, leöntésre nem került 

Dénes 1939. 38. sz. tétel

1 8 9 3

F e s t é s z e t

101. Budenz József arcképe, 1893
olaj, vászon, 81 × 63 cm 

j. j. f.: mon. 93

Magyar Tudományos 
Akadémia, Művészeti 
Gyűjtemény ltsz : 145 

reprodukálva: Szabó Júlia 
és Majoros Valéria (szerk.): 
A Magyar Tudományos 
Akadémia és a művészetek 
a XIX. században.  
Bp., 1992. 172.

fotó: Szelényi Károly

G ra f i k a

 93. Női fejtanulmány 
(Nagy Sándorné
Kriesch Laura)
színes ceruza, papír,  
450 x 310 mm

A hátoldalon a művész 
özvegyének bizonylata. 

Hansági Múzeum,  
ltsz.: K.95.64. Vétel 1943. 
január 16-án Gödöllőn a 
művész özvegyétől. 

irodalom:  
Gyurkovics Tibor – Almási 
Tibor – Székely Zoltán:  
A Gyurkovics-gyűjtemény. 
19–20. századi festmények. 
Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2000. 276 – 277. old.

fotó: Tanai Csaba

 94. Olasz leány, 1892 
kréta, papír, 565 × 445 mm

j. j. l.: Kriesch Aladár 

GVM ltsz.: 86.268

reprodukálva: Művészet 
1905. 281. 

kiállítva:  
Polónyi 1981. 105. sz. 

fotó: Mester Tibor

 95. Tanulmányfej, 1892 
tus, toll, akvarell, papír,  
425 x 316 mm

j. b. l.: mon. 892 

MNG ltsz.: 1906 – 301 Vétel 
Egenbergtől

fotó: Mester Tibor

 96. Fekvő férfi akt, 1892
kréta, papír,  
349 × 454 mm

j. b. l.: mon. 892 

MNG ltsz.:  
1905 – 1378

reprodukálva: 
Keserü 1977. 8. 

fotó:  
Mester Tibor

 84. Cinka Panna, 1892
olaj, vászon 

Dénes 1939. 32. sz. tétel: Dungyerszky István tulajdona

irodalom: OMKT 1892. téli kiállítás 227. sz. (A kép ára: 800 
forint, a művész lakása: Kolozsvár); OMKT 1912. téli kiállítás 
497. sz. tempera-festmény. 

 85. Ujvárossy János arcképe, 1892
olaj, vászon, 60 × 49 cm

Dénes 1939. 33. sz. tétel: özv. Körösfői Aladárné tulajdona

 86. Ilka arcképe, 1892
olaj, vászon, 72 × 52 cm

Dénes 1939. 34. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

 87. Szamosi Lajos arcképe, 1892
olaj, vászon 

Dénes 1939. 35. sz. tétel: özv. Szamosi Lajosné tulajdona

 88. Szamosiné, Samsai Clotild arcképe, 1892
olaj, vászon 

Dénes 1939. 36. sz. tétel: özv. Szamosi Lajosné tulajdona

 89. Paglinca [Pagliuca?] Giovanni arcképe, 1892
olaj, vászon (életnagyságú térdkép)

Dénes 1939. 37. sz. tétel: Paglinca Giovanni családja tulajdona 
(Róma) 

 90. Olasz táj
olaj, fa, 32 × 19 cm

Gödöllő 1988.: magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

 91. Anzio, 1892
olaj, karton, 49,3 × 29 cm

Gödöllő 1988.: egykor Áronzon Gáborné Mihály Judit 
tulajdona 

kiállítva: Gödöllő 1988.

 92. Öregember
olaj, vászon,  
63,5 × 44 cm 

j. j. l.: mon. 

magántulajdon 

reprodukálva: 
Nagyházi, 146. 
aukció 2008. 05. 
28., 422. sz.; 
(651/1966-os 
bírálat MNG) 

213212

Körösfôi-Kriesch Aladár oeuvre-katalógusaKörösfôi-Kriesch Aladár oeuvre-katalógusa



124. Kapu előtt, 1894
akvarell, papír 

Dénes 1939. 48. sz. tétel: Br. Radvánszky Ella tulajdona

irodalom: OMKT 1894. téli kiállítás, 298. sz. (A kép ára: 35 frt.)

125. E. Kovács Gyula 
(1839–1899) színész
arcképe, 1894 
kréta, papír 

j. j. lent: mon. 94 (96)

Dénes 1939. 51. sz. tétel:  
özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona

reprodukálva: VU 1899. 554. 

126. Erdei temető, 1894 k. 
akvarell, papír, 207 × 180 mm 

j. b. l.: mon. 

MNG ltsz.: FK 565  
A feloszlott rákosi 
közművelődési és  
jótékony egylettől

Dénes 1939. 122. sz. tétel 
1905-re datálva

fotó: Mester Tibor

127. Vitae magister vita 
A sírkövön felirat:  
VITAE MAGISTER VITA

akvarell, papír 150 × 100 mm

j. j. l.: Kriesch Aladár

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

128. Férfi arckép 
(Szabó Károly arcképe), 
1894 
szén, fehér kréta, papír,  
550 × 409 mm

j. b. l.: mon. 94 

MNG ltsz.: FK 4412  
Vétel az Ernst Múzeum 
gyűjteményeinek műtárgyaiból 
rendezett árverésen

fotó: Mester Tibor

118. Bánrévy Józsefné, Kriesch Antika arcképe 
(a festő húga), 1894 
tempera, vászon,  
155,5 × 87 cm 

j. j. f.: mon. 94.

Dénes 1939. 55. sz. tétel:  
(1895-re datálva)  
Dr. Bánrévy József tulajdona

egykor Bánrévy József  
tulajdona 

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

119. Szegő Kálmán szülei, Abbázia 1894
tempera, vászon 

Dénes 1939. 49. sz. tétel: Dr. Szegő Kálmán tulajdona

120. Dr. id. Boér Jenő arcképe, 1894
olaj, vászon 

Dénes 1939. 50. sz. tétel: Konopy Kálmán tulajdona

121. Utcarészlet, 1894
olaj, fa, 17,5 × 10,5 cm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

G ra f i k a

122. Erdélyi parasztudvar, (Falusi ház Erdélyben) 
akvarell, papír,  
265 × 360 mm 

j. j. l.: mon. 

magántulajdon

kiállítva:  
Gödöllő 1988.

fotó:  
Mester Tibor

123. Székely udvar, 1894 
akvarell, papír,  
350 × 260 mm,  
54 × 45 cm-es díszkeretben

j. j. l.: mon. 94.

Hátoldalon: Bory Jenő 
kézírása: „Körösfői-Kriesch 
Aladár festménye” 1894-
ből. 1935. X. 28. Bory Jenő 
aláírásával

Bory-vár, Műterem, 
Rádiószoba, Székesfehérvár, 
ltsz.: R/2001/159

1 8 9 4

F e s t é s z e t

114. Abt Laura arcképe (Arckép), 1893
olaj, vászon 

Dénes 1939. 39. sz. tétel: Dr. Bánrévy József tulajdona

irodalom: OMKT 1894. téli kiállítás 229. (A művész lakása: Bp, 
Kisfaludy utca 11.)

115. Templom előtt imádkozó oláh asszonyok, 1894
olaj, vászon 

Dénes 1939. 46. sz. tétel:  
ismeretlen helyen 

reprodukálva: OMKT 1894. téli 
kiállítás 177. sz. 38. képtábla  
(A kép ára 300 frt., A művész lakása: 
Bp., Szondy u. 72.)

116. Nagy Sándorné, Kriesch Laura arcképe, 1894
olaj, vászon,  
42 × 34 cm

j. j. f.: mon. 94

GVM ltsz.: 2007.3 

Dénes 1939. 47. sz. 
tétel: Nagy Sándor 
tulajdona

irodalom: OMKT 1894. 
téli kiállítás 230. sz. 

reprodukálva:  
Keserü 1977. 8. sz. kép;  
Gellér 1982. 151.;  
Gellér–Keserü 1987. 
113.; Gödöllő 2003. 
264.; Keserü 2004. 
[48.]; Őriné 2013. 29. 

kiállítva: Gödöllő 1988. 

fotó: Hegedűs Gábor 

117. Kriesch Laura arcképe, 1894
olaj, fa, 28 × 18 cm 

j. n.

magántulajdon

reprodukálva:  
Keserü 1977. 4. sz. kép; 
Őriné 2013. 10. 

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

110. Őszi park
akvarell, papír, 470 × 300 mm

j. j. l.: mon., Hátoldalán: gém, növények és ecsetvonások

magántulajdon 

fotó: Marsó György

111. Vízpart
akvarell, papír,  
290 × 275 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó:  
Marsó György

112. Fiú akt, 1893 
ceruza, papír,  
450 × 312 mm

j. b. l.: mon. 93

MNG ltsz.: 1905 – 1377

fotó: Mester Tibor

113. Tanulmányfej (Férfi tanulmány), 1893
pasztell, papír,  
455 × 380 mm 

j. j. l.: Kriesch Aladár 93

magántulajdon 

irodalom: Ernst Múzeum 
aukciói, 1921 (XVII.) 258. sz

reprodukálva: A Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár 
Árverési Csarnokának 
aukciója, 1930. október,  
404. sz. (35 pengő) 

fotó: Tóth Simon Ferenc
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143. Horvát népviseletes nő 
(Torockói menyecske), 
1895 
vegyes technika, karton,  
350 x 235 mm 

j. j. l.: mon. 95

GVM ltsz.: 86.57

reprodukálva:  
Népművészet 2004. 87.;  
Őriné 2013. 32.

kiállítva: Polónyi 1981. 79. sz.

fotó: Neumann Ildikó

G ra f i k a

144. Női tanulmányfej, 1895 
fekete kréta, papír,  
628 × 396 mm 

j. k. l.: mon. 895

MNG ltsz.: 1905 – 1370

fotó: Mester Tibor

145. Az 1567-iki tordai országgyűlés, melyen először 
mondatott ki a vallásszabadság, 1895 
Férfi tanulmány 

pasztell, papír, 630 × 450 mm 

j. b. l.: mon. 895 

MNG ltsz.: 1935 – 2806  
Dr. Majovszky Pál ajándéka, 
1935 

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 
1921 (XVI.) 414. sz., és 1921.  
(XVII.) 259. sz.

fotó: Mester Tibor

146. Az 1567-iki tordai országgyűlés, melyen először 
mondatott ki a vallásszabadság, 1895 
Tanulmány 

pasztell, papír, 632 × 452 mm 

j. j. l. mon. 895

MNG ltsz. 1935 – 2804  
Dr. Majovszky Pál ajándéka, 
1935

fotó: Mester Tibor

138. Ruttkayné, 
Kossuth Lujza arcképe
olaj, vászon, 141 × 74 cm 

j. n. 

Budapesti Történeti Múzeum 
– Fővárosi Képtár, Festészeti 
Gyűjtemény, ltsz.: 12.439  
Vásárlás műkereskedőtől, 1917.

fotó: Bakos Ágnes

139. Zeyk lányok (Kettős arckép, Két nővér arcképe, 
Janka és Ella), 1894 
olaj, vászon,  
80 × 106 cm

j. j. f.: mon. 94

Krajské múzeum  
v Prešove / Eperjesi  
Regionális Múzeum, 
ltsz.: 100 / 60

Dénes 1939. 85. sz. 
tétel: Szinyei Merse 
Jenő tulajdona

irodalom:  
OMKT 1895 tavaszi kiállítás 225. sz. 

reprodukálva: Szabó Júlia: A XIX. század festészete 
Magyarországon. Bp., 1985. 314; Gödöllő 2003. 40. 

140. Csűr (Diód), 1895
tempera, vászon, 18 × 37 cm

j. n. 

magántulajdon

Dénes 1939. 58. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 16. sz. (60 korona)

kiállítva: Polónyi 1981. 80. sz. 

fotó: Mester Tibor

141. Erdélyi tájkép, 1895
olaj, vászon, 18 × 37 cm 

Dénes 1939. 59. sz. tétel: Fővárosi Képtár tulajdona 

142. Parasztudvar
/Hegyvidéki táj
(kétoldalas)

olaj, karton, 30,5 × 20,2 cm,

j. j. l.: mon. előlapján: 234

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

134. Szabó Károly 
(1824–1890) 
könyvtáros
arcképe, 
1895
olaj, vászon, 78 × 69 cm 

j. j. l.: mon 95

Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
/ Művészeti Múzeum, 
Kolozsvár  
ltsz.: MAD – 13

135. Szabó Károly 
arcképe, 1895
olaj, vászon, 81 × 64 cm 

j. b. l.: mon 95

MTA Művészeti Gyűjtemény 
ltsz. 4. 

reprodukálva: Szabó Júlia 
és Majoros Valéria (szerk.): 
A Magyar Tudományos 
Akadémia és a művészetek 
a XIX. században.  
Bp., 1992. 171. 

fotó: Szelényi Károly

136. Női arckép,1895
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom: OMKT 1895. tavaszi kiállítás 183. sz. 

137. Ruttkayné, Kossuth Lujza arcképe (Női arckép), 
189 5 (1897)
olaj, vászon, 111,5 × 75 cm

j. n. Alul felirat: Aloysia Kossuth de Udvard / Uxor Ladislai 
Ruttkay de Ruttka et de Nedecze 

MNG ltsz.: FK 1859, Vétel Párdy Imrétől a gróf Kreith-féle 
hagyatékból

Dénes 1939. 57. sz. tétel 

irodalom: OMKT 1895. téli kiállítás 228. sz.  
(A művész lakása: Bp., Bajza u. 19.)

reprodukálva:  
VU 1896. 10.;  
OMKT 1897. téli 
kiállítás 11. sz.; 
Tűzőrzők 2013. 
111. 

129. Ősz, 1894 
akvarell, papír, 340 × 446 mm

j. j. l.: mon. 94

MNG ltsz.: 1921 – 717 Vétel az angol magyar bank útján

Dénes 1939. 56. sz. tétel, ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1896. ezredéves országos kiállítás 1111. sz.  
(A mű ára 100 frt.)

kiállítva: Rijksmuseum 1974–75. 22. sz.

fotó: Mester Tibor

130. Ősz (Temetőkapunál), vázlat, 1894 
ceruza papír, 340 x446 mm

j. n. 

GVM ltsz.: 86.65

kiállítva: Polónyi 1981. 116. sz.

fotó:  Mester Tibor

1 8 9 5

F e s t é s z e t

131. Erdélyi kúria udvara (Diód), 1895
tempera, vászon

Dénes 1939. 52. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 20. sz. (320 korona)

132. Boér kúria (Diód), 1895
tempera, vászon, 44,5 × 53,5 cm 

Dénes 1939. 53. sz. tétel: ifj. Kriesch Aladár tulajdona

133. Szabó Károly arcképe, 1895
olaj, vászon, 80 × 60 cm

Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár
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G ra f i k a

159. Az 1567-iki tordai 
országgyűlés, melyen 
először mondatott ki 
a vallásszabadság, 1896 
Férfitanulmány 

pasztell, papír, 629 x 450 mm 

j. b. l.: mon. 896

MNG ltsz.: 1905 – 1368

fotó: Mester Tibor

160. Az 1567-iki tordai 
országgyűlés, melyen 
először mondatott ki 
a vallásszabadság, 1896 
Férfitanulmány 

pasztell, papír, 630 × 448 mm 

j. b. l.: mon. 896 

MNG ltsz.: 1905 – 1369

fotó: Mester Tibor

161. Az 1567-iki tordai országgyűlés, melyen először 
mondatott ki a vallásszabadság, 1896 
fotogravür, 300 × 399 mm 

készítette: Bruckmann

MNM ltsz.: 59.1110

fotó: Király Attila

162. Tanulmány a tordai országgyűléshez 
akvarell, papír, 440 × 330 mm

j. l. b.

magántulajdon

irodalom: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója, 1925. május, 243. sz. (400 ezer korona)

163. Tanulmány a tordai országgyűléshez 
akvarell, papír, 400 × 300 mm

j. l. b.

magántulajdon

irodalom: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója, 1926. április, 329. sz. (600 ezer korona), 
1926. október, 304. sz. (300 ezer korona) 

155. Az 1567-iki tordai országgyűlés, melyen először 
mondatott ki a vallásszabadság, 1896 
olaj, vászon, 80 × 140 (77 × 138, 140 × 78,5) cm 

j. b. l.: mon. 896 

Dénes 1939. 177. sz. tétel: Vázlat 1909-re datálva.  
Velits Ödön tulajdona

válogatás az irodalomból: A Magyar Királyi Postatakarékpénz-
tár Árverési Csarnokának aukciója 1937. évi november 240. sz. 
(380 pengő); Az erdélyi magyar képzőművészeti kiállítás.  
Nemzeti Szalon 1939. január 103. sz.; Háborús műtárgy-
veszteség-jegyzékek. IV. füzet Bp., 1952. 30. oldal, 446. tétel 

reprodukálva: Nemzeti dicsőségünk. Fényes korszakok a 
magyar nemzet történetéből. Bp., Szalon kiadás, [1902.] 39. 
képtábla; Nemzeti Szalon 1909. 3. sz.; Ősi erény. Fényes 
korszakok a magyar nemzet történetéből. Bp., Kosmos 
Irodalmi Intézet, [1910.] 39. képtábla; Ernst Múzeum aukciói 
1921 (XV.) 321. sz.

156. Az 1567-iki tordai országgyűlés, melyen először 
mondatott ki a vallásszabadság, 1896 
Tanulmány (Férfi képmás, Tábori püspök, Főpap)

olaj, vászon, 65 × 45 cm 

j. f. b.: mon. 896 

magántulajdon

irodalom: Ernst Múzeum 
aukciói 1921. (XV.) 322. sz., 
Ernst Múzeumaukciói 1922. 
(XVIII.) 247. sz.

reprodukálva: OMKT 1897. 
téli kiállítás 13. sz.; Ernst 
Múzeum aukciói 1925 (XXX.) 
383. sz.; A Magyar Királyi 
Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1937. évi 
november 241. sz. (100 pengő)

157. Ujvárossy néni, 1896
olaj, vászon

Dénes 1939. 61. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

158. Mária királynőnek a kiszabadítók levelét hozzák, 
1896 
olaj, vászon  
(150 × 200 cm) 

magántulajdon

Dénes 1939. 66. 
sz. tétel: ismeretlen 
helyen

152. Kriesch Mihály 
arcképe 
ceruza, akvarell, papír,  
198 × 169 mm

j. j. l.: mon

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

153. Szász Béla arcképe 
kréta, papír,  
447 × 313 mm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

1 8 9 6

F e s t é s z e t

154. Az 1567-iki tordai országgyűlés, 
melyen először mondatott ki 
a vallásszabadság, 1896 
olaj, vászon, 300 × 400 cm (új vászonra húzva)

j. n.

Muzeul de Istorie Turda / Tordai Történeti Múzeum, Torda 
(Turda) Románia

Dénes 1939. 63. sz. tétel: magántulajdon

irodalom:  
OMKT 1896. ezredéves országos kiállítás 661. sz. XL képtábla

reprodukálva:  
VU 1896. 544.; Nemzeti Szalon 1909. 1. sz.; Dénes 1939. 2. 
kép; Őriné 2013. 13.; Tűzőrzők 2013. 162.; Farkas 2014. 56.

147. Férfi tanulmány  
(Tanulmány A tordai 
országgyűléshez) 

reprodukálva:  
Művészet 1903. 156

148. Férfi alaktanulmány
(Tanulmány A tordai 
országgyűléshez) 

reprodukálva:  
Művészet 1903. 157. 

149. Tájkép, 1895
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon kiállítása 1895 145. sz., 1897. 163. 
sz. (30 frt.)

150. Kriesch Aladárné, 
Ilka arcképe
akvarell, papír,  
120 × 105 mm

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

151. Fiatal nő profilból 
(Ilka arcképe), 1895 
akvarell, papír, 257 × 168 
mm

j. j. l.: ceruza mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor
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178. Vadászat csodaszarvasra (A csodaszarvas 
űzése, A csodaszarvas regéje), 1897
tus, tempera, akvarell, papír, 353 × 465 mm 

j. b. l.: mon. 897

MNG ltsz.: 1955 – 2805 Dr. Majovszky Pál ajándéka 1935

irodalom: OMKT 1929. őszi kiállítás 263. sz. (Dr. Majovszky Pál 
tulajdona)

reprodukálva: Gödöllő 2003. 320. 

fotó: Mester Tibor

179. Halászat, 1897 
kréta, ceruza, papír,  
458 × 335 mm

j. j. l.: mon. 897 felirat: 
Halászat

MNG ltsz.: 58.346  
Vétel Bán Endrétől

fotó: Mester Tibor

180. Torockói (fiatal) lány, 1897
akvarell, papír, 450 × 210 mm 

j. b. l.: mon., j. j. l.: Torockó 97. 

magántulajdon, MNG  
nyilvántartott, 1974. 

irodalom: BÁV 35. 
aukció 1974. 131. sz. 

reprodukálva:  
MNG 
Örökségvédelmi 
Dokumentumtár; 
Malonyay Dezső: 
A magyar nép 
művészete. Bp., 
1909. II. kötet címlap 
és LVI. színes tábla 
ld. 542. sz. tétel; 
Népművészet 2004. 
címlapkép

fotó:  
Neumann Ildikó

174. Történelmi jelenet (Tanulmány a boroszlói 
békekötéshez)
olaj, vászon, 56 × 80 cm

j. b. l.: mon. 

irodalom: Nagyházi, 1996. október 9., 107. sz. 

175. A két Rantzau, 1897
olaj, vászon

Dénes 1939. 75. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1897. tavaszi kiállítás. 206. sz. (A mű ára: 500 frt.)

176. Vadászat csodaszarvasra, 1897
olaj, vászon, 57 × 72 cm 

j. b. l.: mon. 897

GVM ltsz.: 86.256

reprodukálva: Keserü 1977. 11. sz. kép; Basics 1982. 13. sz. 
kép; Őriné 2013. 12.

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

177. A boroszlói békekötés, vázlat (Történelmi 
jelenet, Tanulmány a boroszlói békekötéshez)
akvarell, tus,  
toll, papír,  
201 × 330 mm

j. b. l.: Kriesch 

MNG ltsz.: 
1954 – 4867

fotó:  
Mester Tibor

169. Pirosruhás nő (A művész felesége), 1897
olaj, fa, 68 × 50 cm 

j. j. f.: mon. 97

Dénes 1939. 68. sz. tétel: özv. 
Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: OMKT 1897. téli kiál-
lítás 10. sz. (A művész lakása: 
Bp., Bajza u. 19.); Nemzeti 
Szalon 1909. 5. sz. (4000 ko-
rona); Katalog der Austellung 
ung. Maler. Berlin 1910. 18.

reprodukálva: Keserü 1977.  
15. sz. kép; Gödöllő 2003. 
265.; Magyarországi művész-
telepek 2007. 75.; Őriné 2013. 
16.; Tűzőrzők 2013. 72. 

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

170. Tanulmányfej, 1897 
olaj, vászon

Dénes 1939. 71. sz. tétel:  
ismeretlen helyen

reprodukálva:  
OMKT 1897. téli kiállítás 13. sz.  
(A mű ára: 250 frt.) 

171. Arckép, 1897
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom: OMKT 1897. téli kiállítás, 11. sz.

172. Tájkép, 1897
olaj, vászon

Dénes 1939. 72. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1897. téli kiállítás, 257. sz. (A mű ára 150 frt.)

173. A boroszlói békekötés (Ulászló és Kázmér, 
lengyel és cseh királyok békét kérnek Mátyás 
királytól), 1897 
olaj, vászon, 96 × 104 cm (?)

j. j. l.: Kriesch 

Dénes 1939. 74. sz. tétel: nyerte Csausz Lajos, akitől  
Dr. Majovszky Pál vette meg

magántulajdon

irodalom: OMKT 1898 tavaszi kiállítás, 41. sz., Nemzeti Szalon 
1909 2. sz. Dr. Majovszky Pál tulajdona

reprodukálva: Új Idők 1898. 17. sz. április 24. 365.; VU 1909. 
838.; Élet 1909, 444. Eredeti kerettel.; Őriné 2013. 11. 

fotó: Mester Tibor

164. Tanulmány a tordai országgyűléshez 
pasztell, papír, 520 × 480 mm

j. l. j. 

magántulajdon

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1921 (XVI.) 410., A Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának aukciója 
1929. évi december 405. sz. (40 pengő)

165. Részlet a legsötétebb Józsefvárosból, 1896 (1894)
akvarell, papír, 345 × 255 mm

Dénes 1939. 62. sz. tétel: ismeretlen helyen

kiállítva: OMKT 1900. ezredéves országos kiállítás 1139. sz.  
(A mű ára 50 frt.), Gödöllő 1988.

166. Tanulmány Dobó Istvánhoz, 1896
akvarell, papír

Dénes 1939. 64. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 53. sz. (40 korona)

167. Férfi fej, 1896
színes kréta, papír, 445 × 315 mm 

j. j.: mon. 896

magántulajdon

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1921 (XVI.) 415., 420. sz., 
(XVII.) 260., 265. sz. 

1 8 9 7

F e s t é s z e t

168. Zöldruhás nő (Tanulmányfej, Zöld ruhában, 
A művész felesége, Feleségem), 1897

olaj, vászon, 72,8 × 60 cm

j. b. f.: mon. 97 Paris 

MNG ltsz.: FK 2346

Dénes 1939. 60. sz. tétel 1896-ra datálva

irodalom: OMKT 1897. téli kiállítás 12. sz., Nemzeti Szalon 
1909. 6. sz. (4000 korona)

reprodukálva: Dénes 1939. 1. kép; Keserü 1977. 9. sz. kép; 
Gellér–Keserü 1987. 113.; Gödöllő 2003. 265.; Magyarországi 
művésztelepek 2007. 71.; Őriné 2013. 15.; Tűzőrzők 2013. 106.

kiállítva: Párizs 1976. 38. sz.

fotó: Mester Tibor
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191. Tanulmányfej „Eger ostromához”
olaj, karton, 39 × 34 cm

j. b. l.: Kriesch A

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1925 (X.) 281.

192. Színvázlat az „Eger hősies védelme…” című 
millenniumi festményhez, („Trottyos nadrágú 
janicsár”), 1900 
olaj, vászon, 150 × 120 cm

j. l.: mon. 900

Dobó István Vármúzeum,  
ltsz.: 2016.7.1

fotó: Lónyainé Nagy Éva 

193. Boldogság, 1898
olaj, vászon, 79 × 113 cm

j. j. l.: mon. 98

GVM ltsz.: 2014.1

Dénes 1939. 73. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

reprodukálva: OMKT 1898. téli kiállítás 204. sz. (A művész 
lakása: Bp., Bajza u. 19.); Gödöllő 2003. 280.; Keserü 2004. 
[52.]; Őriné 2013. 17.; Tűzőrzők 2013. 155., 163.

fotó: Mester Tibor

194. Leányrablás 
a középkorban, 
1898
olaj, vászon

Dénes 1939. 76. sz. tétel: 
ismeretlen helyen

reprodukálva:  
OMKT 1898. téli kiállítás,  
14. tábla 38. (A mű ára 500 frt.)

F e s t é s z e t

189. Eger hősies védelme Dobó István által 
(Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen), 
1898 (1896–1900)
Heves Vármegye Millenniumi festményének vázlata,  
a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács által kiírt pályázat 
pályaműve

olaj, vászon, 110 × 132 cm

j. j. l.: mon. 98 Felirat a hátoldalon: Kriesch Aladár pályázata 
„Eger hősies védelme Dobó István által.” Eredeti nagyság (Keret 
nélkül) 300–380 cm.

Heves megye tulajdona, 

kiállítva: Dobó István Vármúzeum Vártörténeti kiállítás, 2010–16

irodalom: Megyei közgyűlés – Alispáni előterjesztés a 
millenniumra megfesteni rendelt kép ügyében. Egri Hírmondó 
1896. január 25. 3.

reprodukálva: Őriné 2013. 14. 

fotó: Lónyainé Nagy Éva (DIV) 

190. Dobó István megvédi Eger várát a törökök ellen, 
1898 (1896–1900)
Heves Vármegye Millenniumi festménye 

olaj, vászon, 380 × 300 cm 

j. n.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, díszterem – egykor 
Heves Vármegye tulajdona

Dénes 1939. 65. sz. tétel: Heves megye tulajdona

irodalom: Heves megye millenniumi képe. Egri Híradó 1900. 
október 20. 84. sz. 8. oldal – híradás a festmény elkészültéről

reprodukálva: OMKT 1900. téli kiállítás 32. sz. (A művész 
lakása: Bp., VI. Szondy utca); VU 1900. 868.; Ernst Múzeum 
aukciói 1925. (XXX.) 381.; Őriné 2013. 14.

kiállítva:  
1900 – Képzőművé-
szeti Társulat Téli 
tárlata 32. sz., Buda-
pest Műcsarnok 
(Vaszary díj)

fotó:  
Kürtösi Brigitta

187. Alvó kisfiú, (Alvó gyermekem)
pasztell, papír, 215 × 372 mm

j. n.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

1 8 9 8

M u rá l i a

188. Oros apát megvédi Pannonhalmát a tatároktól 
(A tatárok elpusztítják Pannonhalmát, 
Pannonhalma védelme a tatárok ellen), 1898 
freskó

Millenniumi (ezredéves) emlékmű, Pannonhalma 

Dénes 79. sz. tétel: szekkóként említi 

irodalom: 
László Csaba: A pannonhalmi millenniumi emlékmű. In: Lővei 
Pál (szerk.): Horler Miklós hetvenedik születésnapjára készült 
tanulmányok. Művészettörténet-Műemlékvédelem IV. (OMV) 
1993. 445–459. 

1907-ben nedvesedni kezdett az épület, mert a falazásnál hasz-
nált habarcs gyenge minőségű volt. A tervező nem oldotta meg 
a kapuzat feletti, balusztráddal lezárt terület vízelvezetését. 

1917-ben történt újabb kivizsgálás megállapította, hogy a ku-
polacsarnok elé épített oszlopos és oromzatos portikusz tető-
zete nem csatlakozik a kupola oldalfaláig, hanem attól egy mé-
ternyi távolságban megszűnik. Ezáltal az oromzat és a fal között 
hó-zsák keletkezett. A megromlott csekély lejtőjű és aszfaltbur-
kolatú teraszon a beázás állandósult, a falat teljesen átnedvesí-
tette és a fal belső felületén lévő freskót (A tatárok ostromolják 
Pannonhalmát) teljesen tönkretette. 

Az épület szerkezeti hibáit 1937-ben kijavították, új kupolát épí-
tettek, majd megbízták Aba-Novák Vilmost az emlékmű kifesté-
sével, amelyet halála miatt nem tudott befejezni.

Archív fénykép a megrongálódott freskóról: egykor Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal (Ma Forster Gyula Nemzeti Örökség-
védelmi és Vagyongazdálkodási Központ.)

Fotótár 1441. neg. 

 
Pannonhalma, a Millenniumi emlékmű mai állapota

181. Zöldruhás nő 
(Nő zöld drapéria előtt)
akvarell, papír, 360 × 260 mm

j. j. l.: mon. 

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

182. Udvar ólakkal, 1897
akvarell, papír

Dénes 1939. 69. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1897. téli kiállítás 311. sz. (A mű ára 80 frt.)

183. Város vége, 1897
akvarell, papír

Dénes 1939. 70. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1897. téli kiállítás 312. sz. (A mű ára: 40 frt.) 

184. Kálmán király beszünteti a boszorkánypereket, 
1897
akvarell, papír

Dénes 1939. 54. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1897. téli kiállítás 323. sz. 

185. A tatárok elpusztítják Pannonhalmát, 1897 
Tanulmány

toll, papír 450 × 315 mm 

j. b. l.: mon. 897

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1921 (VI.) 416. sz., (XVII.) 261. 
sz. 

186. A tatárok elpusztítják Pannonhalmát 
(Pannonhalma védelme a tatárok ellen)

akvarell, tus,  
papír 

j. n. 

felirat a hátoldalán:  
Peint A. Krisch 

magántulajdon
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208. Halászat (Kereskedelem), 1899
Az Országház freskó kartonja 

magántulajdon 

reprodukálva:  
Új Idők 1901. 341.; 
Gellér 1982. 132.; 
Őriné 2013. 17. 

részlet

209. Kosztümös férfi, 1899
olaj, vászon 

Dénes 1939. 82. sz. tétel: özv. Balló Edéné tulajdona

irodalom: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon, 1934. január, 63. sz. 

210. Templomozók Körösfőn, 1899
olaj, vászon 

Dénes 1939. 83. sz. tétel: ismeretlen helyen

211. Mezőkövesdi leány, 1899 
olaj, vászon, 83 × 50 cm

Dénes 1939. 80. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona 

212. Kisfiam arcképe (Ivánka arcképe, Nunu), 1899 
olaj, vászon, 30 × 20 cm  

Dénes 1939. 67. sz. tétel  
(1896-ra datálva): Kriesch Aladárné 
tulajdona 

fotó: Mester Tibor

1 9 0 0

F e s t é s z e t

213. Önarckép, 1900 után 
olaj, kasírozott vászon,  
42,2 x 28,5 cm

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

204. Tanulmány a Vadászathoz
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 51. sz. (40 korona)

205. Tanulmány a Vadászathoz
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 52. sz. (40 korona)

206. Illusztráció Vajda János: Az üstökös című 
verséhez 
irodalom: 
Jelenkori magyar 
költők verseiből. 
Összeállította Radó 
Antal. Harmadik 
módosított és 
bővített kiadás. 
Harminczöt magyar 
festőművész 
képeiből. Bp., é. n. 
[1898] 120.

1 8 9 9

F e s t é s z e t

207. Attila megmenti Budát 
(Vadászat, Régi magyar bölényvadászat), 1899
Az Országház freskó kartonjai 

tempera, karton 451 × 826 cm

MNG ltsz. n.; tekercs

Dénes 1939. 81. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 70. sz. (5000 korona) 

reprodukálva: Új Idők 1901. 336 – 337.; Művészet 1902. 160. 
(Buda halála a bölényvadászaton, részlet!); Basics 1982. 17. sz. 
kép; Őriné 2013. 17. 

részlet

198. Szent István téríti a magyarokat
olaj, vászon,  
75 × 50 cm 

j. b. l.: Kriesch A

MNG Letét LU 58.348

G ra f i k a

199. ifj. Dr. Kriesch János arcképe
akvarell, papír, 195 × 170 mm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

 

200. Nő arcképe
akvarell, papír, 255 × 170 mm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

201. Fatanulmány, 1898
akvarell, papír, 385 × 550 mm

Gödöllő 1988.: egykor a család tulajdona

kiállítva: Gödöllő 1988.

202. Tanulmány 
a Vadászathoz, 1898
kréta, papír, 500 × 333 mm 

j. k. l.: mon. 898 felirat:  
Tanulmány a „Vadászat”-hoz

MNG ltsz.: 1905 – 1372

fotó: Mester Tibor

203. Tanulmány 
a Vadászathoz, 1897
kréta, papír, 462 × 369 mm

j. b. l.: mon 897 felirat:  
Tanulmány a „Vadászat”-hoz

MNG ltsz.: 1905 – 1373

fotó: Mester Tibor

195. Kalotaszegi menyecske, 1898
olaj, vászon, 80 × 59 cm 

j.: mon. 1898

magántulajdon

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1937. (LV.) 276. sz.

196. Péter és Pál, 1898
olaj, vászon, 131 × 150 cm

j. j. f.: mon. 98

Móra Ferenc Múzeum, Szeged, ltsz.: 55.564.1

Dénes 1939. 77. sz. tétel: Szeged város közönsége vette meg.

irodalom: OMKT 1899 Szeged

reprodukálva: Őriné 2013. 12. 

fotó: Dömötör Mihály 

197. Szent László, 1898 
(oltárkép)
tempera, vászon,  
140 × 54 cm

j. j. l.: mon. 98

Tövis (Teius), Románia

Dénes 1939. 78. sz. tétel:  
Alsó-Fejér megyei Tövis község 
templomában

reprodukálva: OMKT 1899 
tavaszi kiállítás 21. tábla 239.; 
Keserü 1977. 10. sz. kép; Őriné 
2013. 12.

Tövis, plébániatemplom
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227. Meseillusztráció – Arébi bácsi
akvarell,  
színes toll, papír,  
105 × 160 mm 

j. n. 

magántulajdon

fotó:  
Tóth Simon 
Ferenc

228. A művész által írt 
és rajzolt képeslap. 
Firenze, 1901 
akvarell, papír,  
90 × 120 mm

feliratok:  
Florence, 23. März, 901 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

229. Séta. Színvázlat 
akvarell, toll, papír,  
80 × 100 mm

j. n.

magántulajdon

fotó:  
Tóth Simon Ferenc

230. Erdős Renée arcképe (Női arckép), 1901
színes kréta, papír, 595 × 465 mm 

j. j. f.: mon. 901

MNG ltsz.: FK 1639 Vétel Fülep Lajostól

Dénes 1939. 87. sz. tétel 

reprodukálva:  
Gödöllő  
2003. 335. 

fotó:  
Mester Tibor

223. Önarckép, 1900 
(Maga rajzolta arcképe)

reprodukálva: Új Idők 1920. 16. 
sz. augusztus 15. 360. 

I p a r m û v é s z e t

224. Céghirdető kártya Kovalszky Sarolta 
németeleméri szövőműhelye számára, 
1900 körül 
IM ltsz.: MLT 1483

fotó: Soltészné  
Haranghy Ágnes

1 9 0 1

F e s t é s z e t

225. Bébi fehér koszorúval. 
Vázlat
ceruza, tempera, fa,  
90 × 120 mm

j. n.

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

G ra f i k a

226. A művész által írt 
és rajzolt képeslap 
akvarell, papír, 175 × 110 mm 

felirat: Florence 1901. dec. 23.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

219. Bébi (Kriesch Margit) 
kétéves korában, 1900
pasztell, papír, 695 × 405 mm

j. j. l.: mon. 1900

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

220. Velencei részlet, 1900-as évek 
akvarell, papír,  
290 × 387 mm 

j. n. 

MNG ltsz.: 
1935 – 2802 
Dr. Majovszky 
Pál ajándéka 
1935 

reprodukálva: 
Keserü 1977. 
44. sz. kép

fotó:  
Mester Tibor

221. Mátyás király Gömörben, 1900
akvarell, papír, 900 × 1210 mm

Dénes 1939. 86. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum (Letétben a 
tiszti kaszinónál)

leírás: „A kép előterében a gömöri hegyes vidék egyik szőlője, 
ahol Mátyás, ki jobb lábával kilépett, hogy az előtte levő tőkét 
minél jobban kapálhassa, a szőlőművelésre oktatja országának 
népét. Példáját a kíséretében lévő négy főúr közül kettő követi, 
munkáját pedig két földmíves és egy asszony, kinek gyermeke 
kötényébe kapaszkodik, nézi. Az előrehajló és balra fordultan 
álló, hosszú hajú király öltözete: béléses kucsma forgóval, gal-
léros köpeny, szűk ujjú brokát kabát, testhez álló nadrág és cipő. 
A dolgozó két főúr mögött még ketten vannak, egyike a verejté-
ket törüli a homlokáról. Az égbolt felhőzött. Jelzés lent balra. AK, 
felül balra: Historia magister vitae, I. Mátyás király Gömörben.

 MTA Művészettörténeti Kutatócsoport Lexikon (A cédula 
szerzője és készítésének ideje azonosíthatatlan.)

222. Helbing Ferenc 
arcképe, 1900 k.
(Hátoldalán ismeretlen férfi 
mellképe) 

ceruza, papír, 435 × 305 mm 

j. b. k.: mon., alul: Helbing 
Ferenc, Krisch (sic) Aladár 
rajza kétszer

MNG ltsz.: F 88.36

fotó: Mester Tibor

214. Balló Ede arcképe, 1900 
(Keserü 1977. 29., 14. sz. kép szerint 1913)

olaj, vászon,  
80,5 × 62 cm

j. n. 

MNG ltsz.:  
FK 1362, Vétel  
a művész 
özvegyétől 

Dénes 1939. 84. 
sz. tétel

reprodukálva: 
Magyar Művészet 
1932. 5–6. 183.; 
Keserü 1977. 14. 
sz. kép 

fotó: Mester Tibor

215. Tájkép, 1900 
olaj, vászon,  
32 × 48 cm

j. l. j.: mon. 900

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1925 (XXX.) 382. sz.

216. Gödöllői dombok
olaj, vászon,  
71,5 × 97 cm

j. j. l. : mon.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

217. Napsütéses interieur, 1900 
olaj, vászon

irodalom: Magyar Művészet a párisi kiállításon. Műcsarnok 
[hetilap] 1900. június 17. 315. 27. sz. tétel

G ra f i k a

218. Nyári erdő
akvarell, papír,  
500 × 400 mm

j. n. 

magántulajdon

fotó:  
Tóth Simon Ferenc
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239. Golgota. A rákoskeresztúri gróf Vigyázó-féle 
mauzóleum falképeinek kartonja, 1902
akvarell, papír

Dénes 1939. 91. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: Egyházművészeti kiállítás, 1908. 

240. Viszontlátás. A rákoskeresztúri gróf Vigyázó-féle 
mauzóleum falképeinek kartonja, 1902
akvarell, papír 

Dénes 1939. 91. sz. tétel: özv. 
Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom:  
Egyházművészeti kiállítás, 1908. 

reprodukálva:  
Művészet 1903. 315. 

F e s t é s z e t

241. Kriesch nagymama (Anyánk, Feketeruhás női 
arckép), 1902 
tempera, vászon,  
100 × 82 cm

Dénes 1939. 88. sz. tétel: 
özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona 

irodalom: Katalog der 
Austellung ung. Maler. 
Berlin 1910. 18. 

reprodukálva: Nemzeti 
Szalon 1909. 26. sz. 
(6500 korona);  
Élet 1909. 457. 

242. Női arckép, 1902
tempera, vászon 

magántulajdon

irodalom:  
OMKT 1902. téli kiállítás 45 sz. (A művész lakása: Gödöllő)

243. Bébi (Kriesch Margit) arcképe. Színvázlat
olaj, kasírozott vászon,  
29,7 x 23,7 cm

j. n.

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

236. Bölényvadászat (Ősmagyar bölényvadászat) 
olaj, vászon, 85 × 99,5 cm

j. j. l.: „Szíves emlékül Kriesch Aladár”

MNG ltsz.: 7738, Ajándék, 1939

kiállítva: Polónyi 1981. 124. sz. 

fotó: Mester Tibor

237. Golgota. A rákoskeresztúri gróf Vigyázó-féle 
mauzóleum falképe, 1902 
szekkó 

Rákoskeresztúri 
temető, 
Budapest

Dénes 1939. 
92. sz. tétel: 
Vigyázó Sándor-
féle mauzóleum 

reprodukálva: 
Művészet 1903. 
312. 

238. Elválás. A rákoskeresztúri gróf Vigyázó-féle 
mauzóleum falképeinek kartonja, 1902
akvarell, papír 

Dénes 1939. 91. sz. tétel: özv. 
Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: Egyházművészeti 
kiállítás, 1908. 

reprodukálva:  
Művészet 1903. 313. 

1 9 0 2

M u rá l i a 

234. Balatoni halászat a XV. században 
(Halászat a Balatonon), 1902 
szekkó 

j. j. l.: mon. 902

Országház, 
Budapest

Dénes 1939. 96. 
sz. tétel 

reprodukálva:  
M 1902. 166.;  
Ney Ferenc: Az országház. Bp.,1906. Divald Károly felvétele; 
Tűzőrzők 2013. 67.

fotó: Bencze-Kovács György, 2016. Országgyűlési Múzeum, 
Fotóarchívum

235. Bölényvadászat. Etele megmenti Budát 
(Bölényvadászat, Attila megmenti Budát, 
Vadászat, Attila megmenti Budát: 
Bölényvadászat), 1902 
szekkó 

j. b. l. mon. 902

Országház, Budapest

Dénes 98. sz. tétel 

reprodukálva: M 1902. 167.; Ney Ferenc: Az országház. Bp., 
1906. Divald Károly felvétele; Keserü 1977. 12 – 13. sz. kép; 
Tűzőrzők 2013. 67. 

fotó: Bencze-Kovács György, 2016. Országgyűlési Múzeum, 
Fotóarchívum

231. A Vénusz szobor megtalálása, 1901
ceruza, akvarell, papír, 245 (210) x 525 mm

j. j. l.: mon. 

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

232. Erynnisek (Az Emmenidák), 1901 (1910-es évek) 
szén, papír, 450 × 580 mm

j. j. l.: mon. Az Emmenidák I. (Az Erynnisek)

MNG ltsz.: 1929 – 2150, Fónagy Géza ajándéka

reprodukálva: Szabadi 1979. 182. kép; Gödöllő 2003. 315.; 
Tűzőrzők 2013. 71. 

kiállítva: Berlin 1976. 115. sz.; Párizs 1976. 86. sz.; Ljubljana 
1980. 63. sz. 

fotó: Mester Tibor

S z o b rá s z a t

233. Dudu arcképe, 1901 
gipsz, 20 × 12 × 11,5 cm

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

Az Országház épülete

229228

Körösfôi-Kriesch Aladár oeuvre-katalógusaKörösfôi-Kriesch Aladár oeuvre-katalógusa



255. A pharizeus és publikánus (A farizeus és 
publikánus), (Lukács evangélium 18.10), 1903
tempera, vászon,  
125 × 60 cm

magántulajdon

Dénes 1939. 93. sz. tétel:  
özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona

irodalom:  
Nemzeti Szalon 1909. 27. sz. 
(65 korona)

reprodukció:  
OMKT 1903 tavaszi kiállítás 
239. sz. (A művész lakása: 
Gödöllő, Erdő utca 500.); 
VU 1903. 253.; Élet 1910. 
492. (A Művészház bibliai 
kiállításából.)

256. Pihenő parasztok, 1903
tempera, vászon 53 × 32,5 cm 

magántulajdon

Dénes 1939. 94. sz. tétel: özv. Hofman Jenőné tulajdona 

irodalom: OMKT 1903 tavaszi kiállítás 240 sz. (eladó) 

leírás: „Domboldalon letelepedett kolozsvár-vidéki férfiak, kik kö-
rül kettő kezeit összekulcsolva, egy térdére támaszkodott, egy 
pedig aki csaknem hátrafordult, rövid botot tart. Öltözetük: ka-
lap, vagy sapka, vállra vetett köpeny, ing, szűk nadrág, bocskor 
vagy magas szárú csizma. A háttérben erdőség látszik. Az ég-
bolt felhőzött. J. l. b.: KA 903” 

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport Lexikon (A cédula 
szerzője és készítésének ideje azonosíthatatlan.)

257. Önarckép, 1903 
tempera, vászon, 49 × 42 cm

j. j. f.: mon. 903

MNG ltsz.: 2644

Dénes 1939. 109. sz. és 121. sz. tétel 1904-re és 1905-re 
datálva, ismeretlen helyen, illetve Szépművészeti Múzeum

irodalom: OMKT 1905. tavaszi kiállítás 116. sz., OMKT 
1905/06 téli kiállítás 580 sz. (A művész lakása: Gödöllő)

reprodukálva: Keserü 1977. 17. sz. kép; Gödöllő 2003. 23.; 
Merva 2005. borító; Őriné 2013. 7.; Tűzőrzők 2013. 108. 

fotó: Mester Tibor

252. Tanulmány baromfiakkal, 1902 
tus, papír, 312 × 454 mm

j. k. l.: mon. 902. hátoldalán bal felső sarokban egy tyúk

MNG ltsz.: 1905 – 1371

fotó: Mester Tibor

I p a r m û v é s z e t

253. Ajtók és kilincsek, 
1902 
fa és fém,  
ajtó nagysága:  
156 × 332 cm

Bánrévy villa, Budapest

fotó: Mester Tibor

1 9 0 3

F e s t é s z e t

254. Boglyák (Szénakazlak Gödöllőn), 1903
olaj, vászon, 39 × 52 cm 

j. j. l.: mon. 903

magántulajdon 

fotó:  
Mester Tibor 

249. A hét vak parabolája, 1902
litográfia, papír, 435 × 845 mm

j. k. l.: mon. 

felirat: A hét vak parabolája. A király; A pap; A katona; A tudós; 
A művész; A paraszt; A koldus.

MNG ltsz.: 1903 – 316 és számos példány magántulajdonban 

Dénes 1939. 89. és 97. sz. tétel özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona

reprodukálva: Gödöllő 2003. 331.; Tűzőrzők 2013. 69. 

kiállítva: Nemzeti Szalon 1903. 229. sz. (72 korona), 1909. 69. 
sz. (80 korona); Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

250. Lovaskocsi, (Szada)
akvarell, papír, 210 × 290 mm

j. j. l.: mon

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

251. Spányi Béla arcképe, 1902
kréta, papír,  
435 × 294 mm

j. j. l.: mon. 902 középen: 
K. Spányi B. 

MNG ltsz.: 1938 – 3269 
Átvét a Magyar Történeti 
Képcsarnoktól

fotó: Mester Tibor

244. Bébi (Kriesch Margit) 
arcképe. Színvázlat
olaj, fa, 25,5 × 17 cm 

j. n.

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

245. Gödöllői részlet, 1902
olaj, vászon, 55,5 × 47 cm

Dénes 1939. 90. sz. tétel: Sebestyénné, Kriesch Margit 
tulajdona

246. Gödöllői park, 1902
olaj, vászon, 50 × 70 cm 

j. j. l.: mon. 902 

reprodukálva:  
A Magyar Királyi 
Postatakarék-
pénztár 1926. évi 
októberi általános 
aukciója 305. sz. 
(Erdei út, 1200 ezer 
koronában); BÁV 
34. aukció 1974. 
szept., 98. sz. tétel 

 

247. Tájkép, 1902
tempera, vászon 

Dénes 1939. 95. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1902 téli kiállítás 336 sz. 

G ra f i k a

248. Szent István. Vázlat, 1902
vörös kréta,  
akvarell, papír,  
450 × 330 mm

j. j. l.: 
mon. 902, 
Tanulmány a 
Sz. Istvánhoz

MNG ltsz.:  
1905 – 1367 

reprodukálva:  
Művészet  
1907. 197. 

kiállítva:  
Polónyi 1981.  
106. sz. 

fotó:  
Mester Tibor
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275. Körösfői konyha 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 221. sz. 

276. Körösfői leányok 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 215. sz. 

277. Körösfői és torockói leányok 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 214. sz. 

278. Marton András 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 209. sz. 

279. Bodis Marci
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 210. sz. 

280. Péntek Gyurka János és Pál Erzsók 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 211. sz. 

281. Florica
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 212. sz. 

282. Körösfői ház 
reprodukálva:  
MI 1903. 258.

283. Korpos György háza Körösfőn 
reprodukálva:  
MI 1903. 259., 
Gellér–Keserü 
1987. 198.

265. Női arckép, 1903 
litográfia, papír 

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1903. 16. sz.

266. Oláh paraszt, 1903 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1903. 125. sz.

267. Tájkép, 1903 
tempera, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1903. 28. sz.

268. Torockói ház, 1903 
akvarell, papír, 310 × 450 mm 

Fővárosi Képtár

(Letéve az alpolgármesteri hivatalban) 

Háborús műtárgyveszteség-jegyzékek. IV. füzet Bp., 1952. 30. 
oldal, 442. tétel 

Dénes 1939. 105. sz. tétel: Fővárosi Képtár 

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 219. sz.

269. Torockói férfi (Torockói ködmönös ember), 1903
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 49. sz. (100 korona),  
Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. március–
április 216. sz.

270. Torockói asszony, 1903
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 217. sz. 

271. Körösfői asszonyok, 1903 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 218. sz. 

272. Leány torockói népviseletben
akvarell, papír 

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 50. sz. (120 korona)

273. Torockói pártáslány
akvarell, papír, 340 × 230 mm

j. j. l.: mon. 

magántulajdon

irodalom: Műgyűjtők Galériája 1991. május 94. sz tétel 

274. Szomolyai ház, 1903 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. 
március–április 220. sz. 

260. Ego sum via, veritas et vita / Én vagyok az út, az 
igazság és az élet, 1903 
kréta, papír 

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 65. sz. (40. korona)

261. Madonna, 1903 
tempera, vászon,  
63 × 51 cm 

j. b. f.: mon. 903

MNG védett 1986-ban

Dénes 1939. 101. sz. tétel:  
ifj. Kriesch Aladár tulajdona

reprodukálva:  
MNG Örökségvédelmi 
Dokumentumtár 

kiállítva:  
Polónyi 1981. 82. sz. 

262. Kuruc őrjárat, 1903 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 103. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1903. téli kiállítás 327. sz. (eladó)

G ra f i k a

263. Éjjel az erdőn (Erdő, Erdőszéle), 1903 (1902 k.)
litográfia, papír,  
190 × 265 mm 

j. n. 

GVM ltsz.: 86.56,  
MNG ltsz.: 1902 – 309 
és számos példány 
magángyűjteményekben

Dénes 1939. 104. 
sz. tétel özv. Kriesch 
Aladárné tulajdona

irodalom: Nemzeti Szalon 1903. 48. sz., 1909. 67. sz. (25. korona) 

reprodukálva: Gödöllő 2003. 23. 

kiállítva: Polónyi 1981. 112. sz.

fotó: Mester Tibor

264. Országúton (Naplemente), 1903 (1905) 
litográfia, papír,  
148 × 248 mm

j. b. l.: mon. 

GVM ltsz.: 2006.3, 
MNG ltsz.: 1903 – 310, 
és számos példány ma-
gángyűjteményekben.

Dénes 1939. 138. sz. 
tétel: özv. Kriesch 
Aladárné tulajdona

irodalom: Arte Galéria aukció 2001. március 1.

reprodukálva: Művészet 1913. l. sz. melléklet; Gellér–Keserü 
1987. 154.; Finnmagyar. Ernst Múzeum 2004. 219.; 2006. 
április, Belvedere Galéria 2007. május 82. sz. tétel

kiállítva: Nemzeti Szalon 1903. 49. sz. (24 korona); 1909. 68. sz. 
(25 korona); Berlin 1976.; Párizs 1976. 87. sz.

Polónyi 1981. 108. sz.; Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

258. Őszi erdő, 1903 
olaj, vászon, 57 × 73,5 cm

j. b. l.:  
mon. 903 

magántulajdon

Keserü 1977.:  
egykor a család 
tulajdona

reprodukálva: 
Keserü 1977.  
16. sz. kép 

fotó: Tóth 
Simon Ferenc

259. Ego sum via, veritas et vita / Én vagyok az út, 
az igazság és az élet (János evangélium 14.6), 
1903
tempera, vászon, 158,5 × 286,5 cm

j. b. l.: mon. 903

MNG ltsz.: 2485

Dénes 1939. 100. sz. tétel Szépművészeti Múzeum

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 18. sz. (Az állam tulajdona); 
Katalog der Austellung ung. Maler. Berlin 1910. 18.

reprodukálva: OMKT 1903. téli kiállítás 7. sz. 15. képtábla,  
(A művész lakása: Gödöllő); VU 1903. 836.; Dénes 1939. 3.kép; 
Keserü 1977. 20. sz. kép; Szabadi 1979. 184.kép.; Gellér 1982. 
138.; Gellér–Keserü 1987. 117.; Belgrád, 1988. 20. sz., Standing 
int he tempest. Painters of the Hungaian avant-garde 1908-
1930. Santa Barbara (California), 1991. 107., Künstlerkolonien in 
Europa. Nürnberg 2002. 407.; Gödöllő 2003. 328.; Keserü 2004. 
[65.]; Népművészet 2004. 73.; Finnmagyar. Ernst Múzeum 
2004. 119.; Őriné 2013. 19.; Tűzőrzők 2013. 68., 155., 164.; 
Farkas 2014. 22., 48. 

kiállítva: Polónyi 1981. 83. sz., Állandó kiállítás Gödöllő 1981–
1986.; Lélek és forma. MNG 1986. 252.; Belgrád, 1988. 20. sz.;  
Helsinki 1988. 47. sz.; London, 1989.; 
Standing in the tempest. Painters of  
the Hungarian avant-garde 1908–1930. 
Santa Barbara (California), 1991. 107.; 
Állandó kiállítás, Gödöllő 1996–1998; 
Búcsú a XX. századtól. MNG 1999.; 
Krisztus ábrázolások Magyar Intézet, 
Róma 2000.; Állandó kiállítás, Gödöllő 
2000–2001.; Künstler kolonien in Euro-
pa. Nürnberg 2002. 407.; Woman at 
the Gödöllő Artists’ Colony, Glasgow 
2004.; Körösfői-Kriesch Aladár emlék-
kiállítás. Gödöllő, 2013. 

fotó: Mester Tibor
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I p a r m û v é s z e t

298. Jelmezterv 
ceruza, akvarell, papír, 
188 × 188 mm

j. n.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

299. Tányérterv 
ceruza, akvarell, papír,  
178 × 178 mm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

300. Ornamentika 
ceruza, papír, 188 × 148 mm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

301. Növényi ornamentika 
ceruza, akvarell, papír,  
166 × 80 mm  
(legnagyobb méretek)

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

302. Tulipános tányérterv 
ceruza, akvarell, papír,  
171 × 128 mm

j. n. 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

293. Nagy Sándor 
arcképe, 1903 k.
fehér és színes kréta, papír, 
400 × 270 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

reprodukálva: Gödöllő 2003. 
263.; Őriné 2013. 29. 

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

294. Tanulmány a Hora 
és Kloskához, 
(Román paraszt), 
1903 
akvarell, papír, 377 × 263 mm 

j. j. l.: mon. 903 fest Kriesch A 

MNG ltsz.: 1941 – 3630 Vétel Edvi 
Illés Aladártól

fotó: Mester Tibor

295. Szada, 
1903 
ceruza,  
vörös kréta, 
papír,  
270 × 410 mm

j. b. l.: mon. 
Szada 903

magántulajdon

Gödöllő 1988.: 
egykor a család tulajdona

reprodukálva: Keserü 1977. 24. 

kiállítva: Polónyi 1981. 107. sz.; Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

296. Női tanulmányfej, 
1903 
pasztell, papír,  
520 × 415 mm  

j. n. 

Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged ltsz.: 50.619.1.

Dénes 1939. 99. sz. tétel: 
Városi Múzeum, Szeged 

reprodukálva:  
Őriné 2013. 12. 

fotó: Dömötör Mihály

297. Székely leány, 1903 
akvarell, papír, 220 × 310 mm 

j. l. j.: mon. Körösfő 903

magántulajdon 

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1923 (XXV–XXVI.) 358. sz. 

288. Utcaajtó Magyar- 
gyerőmonostoron
reprodukálva:  
MI 1903. 266.

289. Női viselet 
reprodukálva:  
MI 1903. 281.

(Részlete azonos  
a Malonyay I. kötet 
V. tábla bal oldali  
alakjával. 459. tétel)

290. Asztal 
reprodukálva:  
MI 1903. 272.

291. Asztal 
reprodukálva:  
MI 1903. 273.;  
Gellér–Keserü  
1987. 203. 

292. Szék 
reprodukálva:  
MI 1903. 274.;  
Gellér–Keserü  
1987. 202.

284. Körösfői templom 
reprodukálva:  
MI 1903. 262.;  
Gellér–Keserü  
1987. 194. 

285. Körösfői templom 
cintermének 
bejárata
reprodukálva:  
MI 1903. 263. 

286. Hory Farkas kúriája 
Magyargyerő-
monostoron, 
a háznak alaprajza 
és oldalnézete
reprodukálva:  
MI 1903. 264. 

287. Faragott fakereszt 
Meregyón, Körösfői 
csűr
reprodukálva:  
MI 1903. 265. 
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I p a r m û v é s z e t

312. Ádám és Éva, 1903 
szövött faliszőnyeg

szőtte: Kovalszky Sarolta

Dénes 1939. 102. sz. tétel:  
ismeretlen helyen

irodalom:  
MI 1904.15.; Gödöllő 2007. 16.;  
Farkas–Őriné 2009. 20. tétel

313. Itatás, 1903 
szövött faliszőnyeg

szőtte: Kovalszky Sarolta

irodalom: MI 1903. 17.; 
Gödöllő 2007. 16.; 
Farkas–Őriné 2009. 18. 
tétel; Tűzőrzők 2013. 114. 

314. Mintalap: ebédlő berendezésének terve, 
1903 és 1905 
IM, Könyvtár, azonosító szám: MLP – B 1903.3.3.5, illetve MLP –  B 
1905.1.51. A terv j.j.l. mon. 1906 (sic!) – mindkét esetben. Az ebédlő 
elkészítve a Milánói világkiállításon szerepelt. ld. 432. tétel

irodalom: MI 1906. 198. 

315. Mintalap: csomózott 
szőnyeg, 1903
IM, Könyvtár, azonosító szám: 
MLP – T 1903.2.17.  
A szőnyeg elkészítve a 
Műbarátok kiállításán szerepelt. 

irodalom: MI 1905. 205.

307. Phaon szerelme, illusztráció Koronghi Lippich 
Elek költeményeihez, 1903 
vörös tus, papír 210 × 160 mm

IM

irodalom: Gellér 1997. 47. sz. tétel, 125. oldal

308. Nessun mi tocchi.... 
(Szarvas) ex libris
ex libris, linómetszet, 160 × 65 mm

j. j. l.: mon. Felül: Nessun mi tocchi....,  
alul: libera farmi al mio Cesare parve

IM ltsz.: MLT 1091/III.46 

irodalom: Ex libris kiállítás. Iparművészeti 
Múzeum 1903. 425. sz. tétel, 69. 
(„Rajzolta ő maga, Petrarkától vett 
jelmondattal”) 

Az idézet Petrarca Daloskönyvének 
190., „Fehér ünő tűnt hirtelen szemembe” 
kezdetű verséből származik: Nessun mi 
tocchi… libera farmi al mio Cesare parve 
(Ne nyúljon senki hozzám… Cézárom 
tette, hogy szabad maradtam. – Simon 
Gyula ford.) 

309. Frey Rózsa könyve 
ex libris, linómetszet,  
100 × 70 mm

j. k. l.: mon.

IM ltsz.: ELT 528,  
GVM ltsz.: 86.284

reprodukálva:  
Gellér–Keserü 1987. 61.;  
Gödöllő 2003. 340.;  
Tűzőrzők 2013. 87. 

kiállítva: Polónyi 1981. 118. sz.

310. Kriesch Margit 
könyve (1903 k.) 
ex libris, nyomat, 160 x65 mm

j. k.: mon.

magántulajdon

reprodukálva: Gellér–Keserü 1987. 61.; 
Tűzőrzők 2013. 87. 

311. Az ex libris kliséje
fém, fa, 16,5 × 5 x 2 cm

magántulajdon

fotó: Tóth Simon Ferenc

303. Falurészlet
akvarell

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1903. 130. sz. 

304. Júlia szép leány, 1903
tollrajz

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1903. 381. sz. 

305. Júlia szép leány, 1903 
reprodukálva: Művészet 1903. 2 szám Melléklet. 

     

306. Koronghi Lippich Elek költeményei: 1880–1902. 
Bp. 1903 (20 illusztráció) 
Dénes 1939. 111. sz. tétel: A könyvkereskedelemben

IM és könyvtárak és magántulajdonosok

reprodukálva:  
Magyar Iparművészet 1904. I – V. melléklet; VU 1905. 9.; Gellér 
1982. 156.; Tűzőrzők 2013. 121.; Farkas 2014. 24. 
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331. Interieur kiállítás, 1904
A katalógus: Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár, Budapest 
gyűjtemény B 747/1 

irodalom: Interieur kiállítás a Mű-
barátok körében. Nyitva 1904. 
április 5.-től május 1.-ig. Buda-
pest IV. Váczi utca 15. I. emelet. 
E katalógus készült Hornyánsz-
ky Viktor nyomdájában. Sajtó alá 
rendezte Czakó Elemér dr. Bp., 
1905. p. n. (7 – 9.)

A közölt illusztráció részletes leírása a katalógusból:

„Férfi dolgozó (műterem), tervezte Kriesch Aladár, készítette 
Mócsay József.

Nappali tartózkodásra szánt szoba, amelyben művészkedni 
szerető ember foglalatoskodhatik. Tervezésénél a művészt ka-
lotaszegi emlékek vezették: a mennyezet gerendás, az oszlopok 
dísze kopjafák után van faragva stb. Általán pedig az a törekvés 
nyilvánul meg, hogy a magyaros érzés ne csak ornamentális 
részletekben, hanem a szerkezeti elemekben is kifejeződjék. 

A bútorok anyaga kétféle, fényezett amerikai diófa és festet pu-
hafa. Ez utóbbi dísze tempera – festékkel készült s lakkal van 
bevonva. Kriesch Aladár terve nyomán készítette az ácsmunkát 
a Gregersen cég, a falfestő munkát pedig Kurbel József. 

A belépésnél jobbra eső két széknek bőrtakaróját tervezte 
Nagy Sándor, készítette Belmonte Leo. A falon tempera – tájkép 
»Útszéli diófa« Kriesch Aladártól. Az ablakkal szemközti falnak 
áll a nagy műterem – szekrény Mocsay műhelyéből a vasalását 
Imregh Pál csinálta. A szekrény mellett a falon Kriesch Aladár 
temperaképe, az »Aratás« függ. Odébb áll a lecsukható íróasz-
tal, előtte a karosszék, amelynek bőrmunkája Fischof Jenőtől 
való. A fölötte levő két olajfestmény Belmonte Leotól. A krétarajz 
»Anastazia« Kriesch Aladártól (magántulajdon). 

A szőnyegeket is Kriesch Aladár tervezte. A nagy szekrény előtti 
narancs-zöld-barna színű és a kék-sárga kis szőnyeg a pozso-
nyi szövőiskolában készült, a kerevet átvetője pedig a torontáli 
szőnyeg-gyárban. 

Középen festőállvány előtte zsámoly, mellette rajztartó állvány. 
Mindannyi puhafából. Az ablak alatt tulipános láda. A két virág-
tartót Szimácsek Antal gödöllői fazekas készített Kriesch Ala-
dár terve után. Az ablakterítőt tervezte Nagy Sándor, készítette 
Nagy Sándorné (magántulajdon). A függönyt Kriesch Aladár 
rajza után Körössy Paula varrta. 

Az ablakmenti sarokban pihenőhelyül szolgáló mennyezetes 
dobogó van. A kereveten tylin-szőnyeg (sic!) kukucskáló ablakja 
ósdi divatú, csupán fakeretből áll és tolós ablakfedővel zárható 
el. Az üvegje Mayböhm Károly munkája. A pihenő mennyezetét 
Kriesch Aladár temperával fára festett kalotaszegi lakodalmas 
alakjai díszítik: menyasszony, cigány, násznagy, menyecske 
(lásd a katalógus címlapját) és legény. 

A férfi dolgozót a női dolgozótól palánk választja el. Az oszlo-
pokat Schmidt Miklós faragta. A függönyt Kriesch Aladár terve 
után hímezte Undi S. Jolán.”

Az interieur kiállításban szerepel két Toroczkai Wigand Ede 
és egy Undi Mariska által tervezett szoba részletes leírása is. 
A leírás megjelent 
Szentiványi Gábor:  
A Műbarátok kiállí-
tása. MI 1905. 198–
205.

reprodukálva:
Interieur kiállítás 
a Műbarátok 
körében, Bp., 
1905. (7. oldal), 
Gödöllő 2003. 18.

G ra f i k a

325. Torockói mentés menyecske, 1904 
akvarell, papír 

Dénes 1939. 112. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 37. sz. (120 korona)

326. Torockói öreg ember, 1904 
akvarell, papír 

Dénes 1939. 113. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 38. sz. (120 korona)

327. Torockói konyha, 1904 
akvarell, papír 

Dénes 1939. 115. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 43. sz. (120 korona)

328. Emlékezés (Lotz Károly halálára), 1904 
tus, papír,  
322 × 243 mm

j. b. l.: mon.

MNG ltsz.: F 71.191

reprodukálva:  
Lotz Károly emlékkönyv. Bp. 
1905. 37.;  
Dénes 1939. 24. kép;  
Jobbágyi 1980. 97.;  
Éri – Jobbágyi 1986. 124.

kiállítva:  
Berlin 1976. 110. sz.;  
Ljubljana 1980. 62. sz. 

fotó: Mester Tibor

329. Lotz Károly emléke. 
Bevezető: Kriesch Aladár
Bp. (1905.) Hornyánszky kiadó, 
címlap

330. Lotz Károly 
emlékére
reprodukálva:  
Művészet 1904. 4.  
füzetborító

320. Szent István, 
1904 (oltárkép)
tempera, vászon,  
140 × 54 cm

j. j. l.: mon. 904

Tövis (Teius), Románia

irodalom:  
Vita Zsigmond: 
Körösfői-Kriesch 
Aladár és a diódi 
festőtelep. Korunk 
1973. 11. 1774 – 1778.

reprodukálva:  
Őriné 2013. 12. 

A 197. tétel párdarabja.

321. Tél a kútnál, 1904 
olaj, vászon, 41 × 35 cm

Fővárosi Képtár 

Dénes 1939. 107. sz. tétel Fővárosi Képtár letéve a Tisztiorvosi 
Hivatalban

irodalom: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 105. sz.; Háborús műtárgyveszteség-jegyzékek. IV. 
füzet Bp., 1952. 30. oldal, 441. tétel 

322. Hiúság, 1904 
olaj, vászon,  
45 × 70 cm

j. b. f.: mon.

Városi Képtár – 
– Deák Gyűjtemény, 
Székesfehérvár

ltsz.: 89.16. 

Dénes 1939. 116. 
sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 30. sz. (2800 korona)

reprodukálva: Gödöllő 2003. 315.; Nagy Zoltán (szerk.): Városi 
Képtár – Deák Gyűjtemény katalógusa, Székesfehérvár, 2005. 
146. 

323. Dudu őzzel, 1904 k. (1906 k.)
olaj, vászon,  
50 × 40 cm

j. k.: mon.

Gödöllő 1988.: egykor a 
család tulajdona 

reprodukálva:  
Gellér–Keserü 1987. 
166.; Gödöllő 2003. 281.; 
Tűzőrzők 2013. 109. 

kiállítva: Polónyi 1981.  
89. sz.; Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

324. Tavaszi fellegek, 1904
tempera, vászon 

Dénes 1939. 110. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona

irodalom: OMKT 1905 tavaszi tárlat 580. sz.

316. Tányér: Itatás 
Festett kerámia. Hátoldalán 
fekete máz alatti koronás FE 
monogram, Made in Hungary 
felirat, és benyomott Fischer 
Emil jelzés, d=13,5 cm

GVM ltsz.: 2016.1

fotó: Mester Tibor

S z o b rá s z a t

317. Dudu, 1903 
gipsz, 35 × 17 × 20 cm 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

1 9 0 4

F e s t é s z e t

318. Templomba vonulás Körösfőn, 1904
olaj, vászon 

Saint Louis, világkiállítás Manufactures épület (iparművészeti 
és házi ipari magyar csoport) USA

reprodukálva: MI 1904. 211. 

319. Templomba vonulás Körösfőn 
(Kalotaszegiek templomba menetele), 1904
olaj, vászon

ismeretlen helyen

reprodukálva: MI 1904 VI. melléklet; Gellér–Keserü 1987. 182.; 
Tűzőrzők 2013. 127. 

címlap
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345. Mintalap: 
csomózott 
szőnyeg
IM Könyvtár, 
azonosító szám:  
MLP – T 1904.1.13.

Az elkészült  
szőnyeg szerepelt 
1905-ben  
a Műbarátok 
kiállításán. 

reprodukálva:  
MI 1905. 202.

346. Csomózott szőnyeg 
Az elkészült szőnyeg szerepelt 1905-ben 
a Műbarátok kiállításán.

reprodukálva:  
MI 1905. 205.; MI 1909. 20.;  
Gellér–Keserü 1987. 74.

1 9 0 5

f e s t é s z e t

347. Templomozás Kalotaszegen,1905 
tempera, vászon, 93,5 × 144 cm 

j. b. l.: mon. 905 A kereten táblán: Ţărănci de la Călata

Vétel 1906-ban, 1912-től a Szépművészeti Múzeum letétje 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca / Művészeti Múzeum, Kolozsvár 
ltsz.: MA96

„Letétül kiadatott a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeumnak 1912. 
szeptember 16. (1487/1912. sz.). Leltárból törölve 406/1948. 
sz.” MTA MKCs – C – I – 77/1380/13 Molnár Zsuzsa feljegyzése 

Dénes 1939. 106. sz. tétel: IM 

reprodukálva: OMKT 1905. tavaszi kiállítás 246. sz. (eladó); 
Magyar Lányok 1906. 91.; Őriné 2013. 12. 

gált. Könyvárusi útra nem került. Néhány eladó példány még 
van a Kör titkári hivatalában.

A könyv költsége eredetileg 1000 kor., majd 2400 koronára irá-
nyoztatott elő, de mivel terjedelmesebb lett s más előre nem lát-
hatott körülmények is előállottak, mintegy 6000 koronába került.

Egy-egy tiszteletpéldány küldetett a könyv előállítása körül 
közreműködőknek, a Magyar Egyetemi Könyvtárnak, Magyar 
Tudományos Akadémiának, az Országos Mintarajziskolának, a 
napilapoknak, művészeti könyvtáraknak, József-műegyetem-
nek s mindazon tudományos könyvtáraknak, melyekre nézve a 
mű tartamánál fogva hasznos lehet.”

irodalom: Dalmady, 1915. 141. 

reprodukálva: Gellér–Keserü 1987. 60.

342. Batthyány Ervin, 
Migray József, Schmitt 
Jenő: Anarkizmus. 
A Társadalomtudományi 
Társaság által rendezett 
felolvasó- és vitaülésen  
tartott előadások 

Bp. 1904.  
(Illusztrálta Kriesch Aladár  
és Nagy Sándor) 

Címlap, Jelzés középen mon. 

Illusztráció a kötetben:  
Kislány őzzel 

j. k.: mon. 11. oldal

I p a r m û v é s z e t

343. Elemi iskolai tanterem, 1904
közösen Toroczkai Wigand (Vigand) Edével

padok, tábla, asztal, szék, szekrény és a falon stilizált festés

reprodukálva:  
MI 1905. 6., Wigand: 
Architectúra, Bp. 1936. 
112.; Gellér–Keserü 1987. 
206.; Keserü Katalin: 
Toroczkai Wigand Ede. 
Holnap Kiadó, Budapest, 
2007. Sorozatszerk.: 
Gerle János. 45.

344. Vallomás, 1904 
szövött faliszőnyeg 
(szőtte: Kovalszky 
Sarolta)

Dénes 1939. 118. 
sz. tétel: ismeretlen 
helyen

reprodukálva:  
MI 1904. 99.;  
Komádi 1959. 75.; Farkas–Őriné 2009. 19. tétel

337. Könyvszekrény a Műbarátok 1904. évi kiállításán
kivitelező:  
Mócsay József

fénykép

IM, Adattár, ltsz.: FLT 3613 
Kiállításfotó – kösnyvszekrény a 
Műbarátok 1905. évi kiállításán

reprodukálva: MI 1905. 202.

338. Szekrény Bárczy István 
fogadószobájából, 1909 
reprodukálva: A Ház 1909. 190. 

339. Szék, 1909 
reprodukálva: A Ház 1909. 190.

340. Kriesch Aladár: Ruskinről 
s az angol praerafaelitákról
(sajtó alá rendezte Czakó Elemér) Budapest, Műbarátok Köre, 
1905. Bp., Franklin ny. (150 p, 9 t, 20 cm)  
Címlapon a megjelenés ideje: 1904

könyvborító terve

tus, papír, 192 × 132 mm 

Gödöllő 1988.: magántulajdon 

kiállítva: Gödöllő 1988.

341. Kriesch Aladár: Ruskinről 
s az angol praerafaelitákról
(sajtó alá rendezte Czakó Elemér) Budapest, Műbarátok Köre, 
1905. Bp., Franklin ny. (150 p, 9 t, 20 cm) Címlapon a 
megjelenés ideje: 1904 

előzék

„1904. évi működés…

A könyv, mely a Franklin-Társulat nyomdájában készült, 150 ol-
dal terjedelmű, 9 képmelléklettel, Grasset-betűkkel és ugyana-
zon nyomdában előállított dúcokkal. Sajtó alá rendezte dr. Cza-
kó Elemér. Megjelent 400 példányban 1905 január hóban, tehát 
később mint tervezve volt, s 1904. évi tagsági illetményül szol-

332. Műterem (A Műbarátok 1904. évi kiállításán)
kivitelező:  
Mócsay József 

fénykép 

IM, Adattár,  
ltsz.: FLT 4757  
Kiállításfotó – műterem 
berendezése a 
Műbarátok 1905. évi 
kiállításán címmel. 

reprodukálva:  
MI 1905. 204

333. Műterem berendezése a Műbarátok 1904. évi 
kiállításán, háttérben Körösfői-Kriesch Aladár 
dekoratív díszítésével 
kivitelező:  
Mócsay József

fénykép

IM, Adattár, ltsz.: FLT 4758  
Kiállításfotó – műterem berendezése 
a Műbarátok 1905. évi kiállításán 
címmel.

334. Műterem berendezése a Műbarátok 1904. évi 
kiállításán, háttérben bőr székkel
kivitelező:  
Mócsay József

fénykép

IM, Adattár, ltsz.: FLT 4759  
Kiállításfotó – műterem 
berendezése a Műbarátok 
1905. évi kiállításán 
címmel.

335. Műterem berendezése a Műbarátok 1904. évi 
kiállításán, könyvszekrénnyel
kivitelező:  
Mócsay József

fénykép

IM, Adattár, ltsz.: FLT 26176  
Kiállításfotó  

– könyvszekrény a 
Műbarátok 1905. évi 
kiállításán címmel.

336. Műterem berendezése a Műbarátok 1904. évi 
kiállításán, mappatartó, szék és ülőke egy 
csomózott szőnyegen, 1904
kivitelezte:  
Mócsay József,  
bőrmunka:  
Belmonte Leo 

fénykép

IM, Adattár, ltsz.: FLT 4120  
Kiállításfotó – műterem 
berendezése (mappatartó, szék 
és ülőke) a Műbarátok 1905. évi 
kiállításán címmel.

reprodukálva: MI 1905. 205. 
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362. Vihar a tengeren, 1905 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 129. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 14. sz. ( – )

363. A szivárvány, 1905 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 131. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 15. sz. (220 korona)

364. Pap, 1905 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 134. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 22. sz. (350 korona)

365. Szántás (Bivalyos szántás, Szántás bivalyokkal, 
Szántás Somogyban), 1905 
(Keserü 1977. szerint 1912)

tempera, vászon, 27 × 49 cm

j. j. l.: mon. 

Dénes 1939. 
135. sz. tétel: 
ismeretlen 
helyen

irodalom: 
Nemzeti Szalon 
1909. 18/a. sz. 
(60 korona); 
Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. február 
115. sz.; 1924. november–december 147. sz.; BÁV 56. aukció 
1981. december 144. sz. tétel

reprodukálva: Keserü 1977. 36. sz. kép

366. Szénahordás 
olaj, vászon,  
92,5 × 132 cm 

j. n.

magántulajdon

367. Öcsi, 1905 
olaj, vászon, 60 × 50 cm

j. j. f.: mon.

GVM ltsz.: 86.61 

kiállítva: 
Belvedere 1921. 
17. sz. (14.000 
korona); Polónyi 
1981. 87. sz. 

fotó:  
Mester Tibor

356. Fanói kikötő, 
1905 
tempera, fa,  
30,5 × 44 cm

j. j. l.: Fano 905

MNG ltsz.: FK 
9624 Műcsarnoki 
anyag

Dénes 1939. 
125. sz. tétel: ifj. 
Kriesch Aladár tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 21. sz. (180 korona) 
reprodukálva: Keserü 1977. 26. sz. kép 

kiállítva: Kecskemét 1977., Polónyi 1981. 86. sz. 

fotó: Mester Tibor

357. Fanói öböl, 1905 
tempera, vászon, 27 × 37 cm 

Dénes 1939. 126. sz. tétel: ifj. Kriesch Aladár tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 13. sz. (170 korona)

358. Vitorlás 
Fanóban
olaj, vászon,  
37 × 22,5 cm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

359. Tengeri 
jelenet 
vitorlával
olaj, vászon,  
26 × 36 cm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

360. Útszéli diófa (Diófa), 1905 
tempera, vászon, 34 × 48 cm 

Gödöllő 1988.: egykor Deák Dénes tulajdona 

Dénes 1939. 127. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1905. téli kiállítás 145. sz.; Nemzeti Szalon 
1909. 12. sz. (120 korona)

kiállítva: Gödöllő 1988.

361. Aratás, 1905 
tempera, vászon, 98,5 × 50 cm 

j. n. 

Dénes 1939. 128., 136. sz. tétel: 
ismeretlen helyen 

irodalom:  
OMKT 1905. téli kiállítás 147. sz. 
(eladó), Nemzeti Szalon 1909. 25. sz. 
(650 korona)

reprodukálva:  
MNG bírálat 8415 

353. A három Kriesch gyerek (Három gyermek, Fano), 
1905 
olaj, vászon, 57 × 76,5 cm 

j. j. l.: Fano 905

Dénes 1939. 123. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona

reprodukálva: Keserü 1977. 19. sz. kép; Gödöllő 2003. 283., 
Tűzőrzők 2013. 108., 156.

kiállítva: Kecskemét 1977.; Polónyi 1981. 80. sz.; Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

354. Három gyermek, 1905 
olaj, vászon, 93,5 × 134,5 cm

j. j. l.: mon. 905

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

355. Fanói részlet, 1905 
olaj, vászon 30 x39 cm

j. j. l.: mon. Fano 905. 

Dénes 1939. 124. sz. tétel: ifj. Körösfői Aladár tulajdona 

fotó: Mester Tibor

348. Falu vége, 1905 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 117. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1905. tavaszi tárlat 242. sz. (eladó)

349. Arckép, 1905 
fügetej – tempera, vászon 

magántulajdon

irodalom: OMKT 1905. tavaszi tárlat 146. sz. (A művész lakása: 
Gödöllő, Erdő u. 500.)

350. Tavaszi táj, 1905 
tempera, vászon, 43,5 × 59 cm

j. j. l.: mon. 905

MNG ltsz.: 6797 Ajándék 1934

Dénes 1939. 108. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum

reprodukálva: Bakó Zsuzsa: Szinyei, Munkácsy, Székely és 
tájképfestő kortársaik Gödöllőn. Kiállításai katalógus. Gödöllői 
Királyi Kastély Gödöllő, 2015. 50.

fotó: Mester Tibor

351. Ujvárossy Jánosné arcképe, 1905 
olaj, vászon 

Dénes 1939. 119. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

352. Önarckép (vázlat) 1903–1905 között
olaj, vászon, 30 × 21 cm

j. n. Hátoldalán: árverési csarnok, raglap 65935

MNG ltsz.: 7500 Ajándék 1939

kiállítva:  
Kecskemét 1977.  
(1917-re datálva);  
Polónyi 1981. 84 sz. 

fotó: Mester Tibor
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382. A jövő, 1905 
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 4. 

383. Buga Jakab 
éneke, 1905 
reprodukálva:  
Művészet 1905. 5. 

384. Teremtetett az első ember, Ádám élő állattá, 
az utolsó Ádám pedig elevenítő lélekké, Január 
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 1.

385. …és lészen egy akol és egy pásztor, Február
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 2. 

386. …és arczul csapdosák vala őtet, Márczius
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 3.

387. …és az én atyám adja nektek amaz igaz 
mennyei kenyeret, Április
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 6.

379. Torockói menyecske 
akvarell, ceruza, papír, 185 × 385 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

380. A halál az ember nyomában, 
1905 
toll, papír, 375 × 400 mm

j. j. l.: mon. 905 

MNG ltsz.: 1905 – 1375

reprodukálva: Művészet 1905. 9.; Dénes 1939. 23. kép

kiállítva: Rijksmuseum 1974–75. 20. sz., Párizs 1976. 83. sz.; 
Berlin 1976. 109. sz.; Chicago 1979. 9. sz.; Ljubljana 1980. 61. 
sz.; Belgrád 1988. 57. sz. 

fotó: Mester Tibor

381. Az ember a halál nyomában, 1905 
toll, papír, 369 × 397 mm

j. b. l.: mon. 905 

MNG ltsz.: 1905 – 1376 

reprodukálva: Művészet 1905. 8.; Dénes 1939. 22. kép; 
Szabadi 1979. 197. kép; Künstlerkolonien in Europa. Nürnberg 
2002. 407.

kiállítva: 20th Century Hungarian Art. Norvich Castle Museum 
1971. 61. sz.; Rijksmuseum 1974–75. 20. sz., Párizs 1976. 83. sz.; 
Berlin 1976. 109. sz.; Chicago 1979. 8. sz.; Ljubljana 1980. 60. sz.; 
Belgrád 1988. 57. sz.

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

372. Szántás
akvarell, papír, 173 × 373 mm

j. j. l.: mon. j

magántulajdon

fotó: Spitzer Fruzsina

373. Legelő, 1905 
akvarell, papír

irodalom: OMKT 1905. téli kiállítás 143. sz.

374. Anastasia, 1905 
kréta, papír 

Dénes 1939. 130. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1905. téli kiállítás 536. sz.; Nemzeti Szalon 
1909. 58. sz. ( – )

375. Loncy, 1905
pasztell, papír, 395 × 315 mm

Gödöllő 1988.: magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

376. Asztalos, 1905 
akvarell, papír 

Dénes 1939. 120. sz. tétel: Raáb Ervin tulajdona

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 35. sz. (230 korona)

377. Vasárnap reggel Kalotaszegen, 1905 
akvarell, papír 

Dénes 1939. 133. sz. tétel: IM

irodalom: Egyházművészeti kiállítás 1919. 150. sz. 

378. Torockói kályha, 1905 
akvarell, papír, 441 × 295 mm

j. b. l.: Toroczkó 905,  
j. j. l.: mon.

MNG ltsz.: 1909 – 2914 Vétel 
a művésztől 1909-ben 

Dénes 1939. 114. sz. tétel: 
ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon 
1909. 39. sz. (120 k.

reprodukálva: Malonyay 
Dezső: A magyar nép 
művészete. II. kötet Bp. 
1909. XVII. tábla; OMKT 
1929. őszi kiállítás 256. sz. 
(Szépművészeti Múzeum 
tulajdona), Keserü 1977. 18. sz. kép; Népművészet 2004. 71. 

kiállítva: Prága 1989. 50. sz.; Polónyi 1981. 109. sz. 

fotó: Mester Tibor

368. Hímző asszonyok 
olaj, dekli 20,5 × 30 cm 

Hátoldalán: Magyarvalkó/Kalotaszegi Magyar Kázmér emlékére 

j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

369. Asszony 
viseletben 
olaj, dekli, 29,5 × 20,5 cm 

j. j. l.: mon.

magántulajdon 

fotó: Mester Tibor

370. Dudu kalotaszegi 
ruhában, 1905 
olaj, vászon, 40 × 30 cm 

j. n. 

Polónyi 1981.: a család tulajdona 

kiállítva: Polónyi 1981. 124. sz. 

fotó: Mester Tibor

371. Boér Lenke arcképe, 1905 
tempera, vászon, 48,8 × 51,5 cm

j. b. l. mon. 905

MNG ltsz.: 3233

reprodukálva: 
MI 1909. 168.; 
Jobbágyi 1980. 
78.; Éri – Jobbágyi 
1986. 107.; Gellér–
Keserü 1987. 71.; 
Gödöllő 2003. 269.; 
Keserü 2004. [13.]; 
Őriné 2013. 29.; 
Tűzőrzők 2013. 110.

kiállítva: Polónyi 
1981. 85. sz.

fotó: Mester Tibor
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396/14. 148. oldal: Nagyszerűen harsogtak a toasztok.

396/15. 150. oldal: A Kossuth-nóta végigrobogott
a nádas házak között.

396/16. 151. oldal, fejléc
 

396/17. 166. oldal: Éljen a császár!

396/18. 168. oldal, fejléc 

396/19. 176. oldal: Legyen az apám akaratja.

396/05. 32. oldal, fejléc 

396/06. 47. oldal, fejléc 

396/07. 65. oldal, fejléc 

396/08. 72. oldal, fejléc 

396/09. 84. oldal: Én ki nem állhatom!

396/10. 85. oldal, fejléc 

396/11. 102. oldal, fejléc 

396/12. 120. oldal, fejléc 

396/13. 134. oldal, fejléc

395. Én vagyok az út, az igazság és az élet, December
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 22.

396. Tolnay Lajos: Báróné ténsasszony
Magyar regényírók képes kiadása 49. kötet. Bp., 1905. 
Illusztrálta Kriesch Aladár: 14 önálló rajz és fejlécek.  
(Első kiadása megjelent 1882-ben) 

fotó: Mester Tibor

396/01. 3. oldal, fejléc 

396/02. 6. oldal: A többi Isten kezében van.

396/03. 19. oldal, fejléc 

396/04. 31. oldal: A doktor úr keze-lába össze-vissza 
volt törve.

388. …az én parancsolatom, hogy szeressétek 
egymást, Május
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 7.

389. …hogy mind a magvető mind az arató együtt 
örüljenek, Június
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 10.

390. …a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk
– ma –, Július 
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 11.;  
Gellér 1982. 141 

391. Ki táplálja az ég madarait? Augusztus
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 14. 

392. …és az utolsók lesznek elsőkké, Szeptember
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 15.

393. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, 
Október 
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 18.

394. …valamint mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétőknek, November
reprodukálva:  
Művészet  
1905. 19.
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399. A milánói világkiállítás magyar pavilonjának 
festménye, 1906 
(feltehetően azonos 1904-es 318. sz. tétellel)

fénykép 

IM Adattár ltsz.:  
FLT 1943 – 1  

– archív felvétel

F e s t é s z e t

400. Templomozás Kalotaszegen, 1906 
tempera, vászon  

magántulajdon 

irodalom: OMKT vándorkiállítás 1906. 1400 korona

401. Női kosztüm – tanulmány, 1906 
olaj, vászon 

Dénes 1939. 139. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 4. sz. (350 korona)

402. Hegyoldal, Diód,1906 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 141. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 23. sz. (350 korona)

403. Eros, 1906 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 142. sz. tétel:  
Dr. K. Lippich Elek 
hagyatékában

irodalom:  
Nemzeti Szalon 1909. 34. sz.

reprodukálva:  
A Ház 1909. 188. 

396/37. 343. oldal: 
Vilma, édes…

396/38. 346. oldal: A báróné ténsasszony.

397. Felborult hintó 
(Azonos a következővel: 396./04. tétel: A doktor úr keze-lába 
össze-vissza volt törve.)

litográfia, papír, 295 × 190 mm

reprodukálva:  
Portobello 
Aukciósház 2. 
aukció 2011. 
december 13. 
130. sz. 

398. Győzelmes király 
(Azonos a következővel: 396./37. tétel: A báróné ténsasszony)

litográfia, papír, 295 × 190 mm

reprodukálva:  
Portobello 
Aukciósház 2. 
aukció 2011. 
december 13. 
131. sz. 

396/31. 284. oldal, fejléc 

396/32. 296. oldal, fejléc 

396/33. 302. oldal: – Vilma! kiáltott egy elszáradt 
asszony.

396/34. 304. oldal, fejléc 

396/35. 316. oldal, fejléc 

396/36. 324. oldal: Elmúlt minden.

396/20. 180. oldal, fejléc 

396/21. 190. oldal: Adolf – kiáltott! 

396/22. 194. oldal, fejléc 

396/23. 210. oldal, fejléc 

396/24. 222. oldal, fejléc 

396/25. 234. oldal, fejléc 

396/26. 251. oldal, fejléc 

396/27. 260. oldal: Éljen Ugodi, éljen…

396/28. 262. oldal, fejléc 

396/29. 274. oldal, fejléc 

396/30. 282. oldal: A faragó utczában. (sic)
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422. Dudu, 1906 
kréta, papír,  
370 × 255 mm

j. j. l.: mon. 

Keserü 1977.: egykor a család 
tulajdona 

reprodukálva: Keserü 1977. 24. sz. 
kép; Őriné 2013. 53. 

kiállítva: Polónyi 1981. 110. sz. 

fotó: Mester Tibor

423. Feltámadás
tollrajz

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1919 (XI.) 189. sz. 

kiállítva: Belvedere 1921. 37. sz. (3.000 korona) 

424. Milánói parkban, 
1906 
akvarell, papír,  
230 × 320 mm 

j. b. l.: mon. 906 Milano

magántulajdon

reprodukálva:  
Nagyházi, 177. aukció, 
2011. dec. 7., 349. tétel

425. A „Vízcsöpp” 
Társaság plakátja, 1906 
magántulajdon 

reprodukálva:  
Új Idők 1906. I. félév 156. 

I p a r m û v é s z e t

426. Ülő nő rózsákkal 
(Zách Klára), 
1906 (1919) 
scherrebek, 187 × 106 cm 

(szőtte: Guilleaume Margit, 
1919-es változatot szőtte 
Frey Rózsa) 

j. b. f.: mon., j. j. f.: GM 

IM ltsz.: 2012.6.1. Átvétel 
a MNG-től korábbi leltári 
szám: 65.13.T.

reprodukálva:  
MI 1919. 91.; Éri–Jobbágyi 
1986. 99.; Künstlerkolonien 
in Europa. Nürnberg 2002. 
410.; Gödöllő 2003. 318.; 
MNG 2004. 424.; Gödöllő 
2007. 105.; Farkas–Őriné 
2009. 38. tétel

fotó: Soltészné  
Haranghy Ágnes

G ra f i k a

417. Részlet a milánói kiállításból, 1906 
akvarell, papír

magántulajdon 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 36. sz. (120 korona)

418. Gödöllői kastélypark (Gödöllői Erzsébet park)
akvarell, papír,  
342 × 488 mm 

j. b. l.: mon.

magántulajdon 

kiállítva: 
Gödöllő 1988.

fotó:  
Mester Tibor

419. A szentjakabi tó
akvarell, papír,  
335 × 485 mm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

fotó:  
Tóth Simon 
Ferenc

420. Padon ülő nő, 1906 
akvarell, papír,  
317 × 338 mm 

j. b. l.:  
906 mon.

MNG ltsz.: 
FK 9480 
Műcsarnoki 
anyag

fotó:  
Mester Tibor

421. Kertben, 1906 k.
akvarell, papír,  
180 × 315 mm

j. j. l.: mon.

MNG ltsz.: FK 2751 Vétel a 
Céhbeliek Nemzeti Szalonban 
rendezett kiállításán

Dénes 1939. 185. sz. tétel 

irodalom:  
A „Céhbeliek” Magyar 
Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti 
Szalon 1934. január 72. sz.

reprodukálva:  
Gödöllő 2003. 291.

fotó:  
Mester Tibor

412. Gyermek arcképe, 1906 
tempera, vászon

Dénes 1939. 148. sz. tétel 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 31. sz. (3500 korona)

413. Tom von 
Dreger 
arcképe, 
1906 
olaj, tempera, 
vászon,  
50 × 39 cm 

j. b. l.: 906

magántulajdon 

reprodukálva: 
Őriné 2013. 29. 

fotó:  
Hegedűs Gábor

414. Puszpángfák a hó alatt, 1906 
tempera, vászon

Dénes 1939. 151. sz. tétel: Dr. K. Lippich Elek hagyatékában 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 34/a. sz. (350 korona)

415. Kertben (Udvar), 1906 
tempera, vászon, 43 × 62,5 cm 

j. b. l.: 906 Hátoldalán: Udvar Róth Miksának szeretettel 
Körösfői-Kriesch Aladár, kiállítási címkén: Magyar kiállítás 
London 1908 / M. K. Fővámhivatal Budapest

magántulajdon 

Dénes 1939. 160. sz. tétel: ismeretlen helyen (1907-re datálva)

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 11 sz. (350 korona), 

reprodukálva: Nagyházi, 154. aukció, 2009., 491. sz. tétel;  
Őriné 2013. 29. 

fotó:   
Mester Tibor

416. Vasaló nő 
olaj, karton,  
56 × 44,5 cm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

reprodukálva:  
Kieselbach Galéria,  
13. aukció,  
2000. november,  
86. sz. tétel 

404. Liliomok, 1906 
tempera, vászon,  
59 × 42 cm

j. b. l.: mon. 906

Dénes 1939. 225 sz. 
tétel: ifj. Kriesch Aladár 
tulajdona (1913-ra 
datálva)

reprodukálva: Gellér– 
Keserü 1987. 158.; 
Gödöllő 2003. 290.; 
Keserü 2004. 63., 
Magyarországi 
művésztelepek 2007. 
78.; Őriné 2013. 29. 

kiállítva:  
Polónyi 1981. 91. sz. 

fotó: Mester Tibor

405. Őszi fák, 1906 
tempera, vászon

Dénes 1939. 143. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 24. sz. (350 korona)

406. Hullámzó tenger, 1906 
tempera, vászon

Dénes 1939. 144. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 17. sz. (230 korona)

407. Udvar télen, Gödöllő, 1906 
tempera, vászon

Dénes 1939. 145. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 19. sz. (450 korona)

408. Gödöllői részlet (Szénakazlak), 1906 
tempera, vászon, 51 × 110 cm 

Dénes 1939. 146. sz. tétel: ifj. Kriesch Aladár tulajdona 

409. Erzsébet park, 1906 
olaj, vászon, 65 × 100 cm (Gödöllő)

Dénes 1939. 147. sz. tétel: ifj. Kriesch Aladár tulajdona 

410. Őszi táj 
olaj, vászon, 20 × 30 cm

j. j. l.: mon. 

Hátoldalán hagyatéki 
bélyegző 

magántulajdon

reprodukálva:  
Nagyházi, 116. aukció, 
2005., 503. sz. tétel

411. Őszi erdő 
olaj, vászon, 42 × 59 cm 

j. j. l.: mon.

magántulajdon

reprodukálva:  
Nagyházi, 110. aukció, 
2004. október, 168. sz. 
tétel
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reprodukálva:  
Dénes 1939. 6. kép; Keserü 1977. 21–23. sz. kép;  
Szabadi 1979. 328 kép.; Gellér–Keserü 1987. 117.;  
Vadas József: A magyar festészet remekei. Bp. 2003. 134–135.; 
Gödöllő 2003. 23.; Keserü 2004. 9.; Őriné 2013. 39.;  
Tűzőrzők 2013. 70., 165.

fotó: Mester Tibor

439. Egyházi körmenet a XIV. században, 1907 
freskó, 110 × 510 cm

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest Liszt Ferenc 
tér., I. emeleti előcsarnok

Dénes 1939. 158. sz. tétel

reprodukálva: Gellér 1982. 153.; Tűzőrzők 2013. 70. 

440. Magyar lakodalmas menet a XVI. században 
(Profán zene), 1907 
freskó, 110 × 510 cm

j. j. l.: mon. 07.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest Liszt Ferenc 
tér., I. emelet előcsarnok

Dénes 1939. 159. sz. tétel

reprodukálva: Keserü 1978. 431.

S z o b rá s z a t

435. Aladár fiam, 1906 
gipsz, magassága: 39,5 cm 

Dénes 1939. 140. és 149. sz. tétel özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona (fej és mellszobor)

kiállítva: Gödöllő 1988.

1 9 0 7

M u rá l i a

436. A Nemzeti Szalon kiállítási palota, 1907 
Belső dekoráció: üvegfestmények Nagy Sándorral közösen: 
A kultúra nemesítői. (Felirata: „A művészet virágát ismerjük, 
szeressük, gonddal ápoljuk, erejét növeljük, nemessé neveljük, 
lelkünkbe fogadjuk.”)

Budapest, Erzsébet tér (lebontották)

reprodukálva:  
MI 1907. 153.; 
Gellér–Keserü 1987. 
26–27. 

A Nemzeti Szalon 
épülete a Deák téren

437. A Nemzeti Szalon festett üvegablakai
Társtervező: Nagy Sándor

Kivitelező: Róth Miksa

fénykép 

IM Adattár, 
ltsz.: 
FLT1924 és 
FLT1943

438. A művészet forrása (Az élet forrása, A művészetek
revelálják az embereknek az élet misztériumát), 
1907 
freskó, 280 × 490 cm 

j. j. k.: mon. 07. felirat: „Cennino Cennininek hálámat 
hódolatomat a sienai mestereknek” alul: S a kik az életet 
keresik elzarándokolnak a művészet forrásához

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,  
Budapest Liszt Ferenc tér, I. emelet előcsarnok, 
(Zeneakadémia)  

Dénes 1939. 157. sz. 
tétel

irodalom: Új 
Idők 1908. 10. sz. 
március 1. 200.

431. Bútoregyüttes 
1. Könyvszekrény, 1906 

 140 × 81 × 40 cm

2. Ruhásszekrény, 1908

 177 × 110 × 50 cm

3. Pad a műterem egykori   
 berendezéséből

 88 × 52 × 110 cm

magántulajdon,  
egykor Kriesch Margit tulajdona 

reprodukálva:  
Gellér–Keserü 1987. 49.  
(1910-es évekre datálva); 
Gödöllő 2003. 274. 

kiállítva:  
Kecskemét, 1977

fotó:  
Kresz Albert 

432. Kalotaszegi nyaraló ebédlője, 1906. 
Ebédlőberendezés az 1906-os milánói 
világkiállításon 
Kivitelezte:  
Mócsay József 

asztal, székek, tálaló, 
szőnyeg a padlón, 
figurák a kályhán 

fénykép

Tervét ld. a 314. tételnél

IM Adattár, ltsz.: 4756

reprodukálva:  
MI 1906. 198. 

433. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dolgozószobájának berendezése az 1906. évi 
milánói 
világkiállításon
fénykép

IM Adattár,  
ltsz.: FLT 4784

434. A jó kormányos, 1906. Vázlat
akvarell (?), ceruza, 170 × 220 mm

j. b. l.: mon. felirat lent: A jó kormányos

Colas Collection, Franciaország

reprodukálva:  
Laurence 
Dupourqué: 
Léo Belmonte: 
Catalogue de 
ses oeuvres /
Catalogue of 
his work. 
Montreal,  
2000. 14.

427. A család (Ilka és gyermekei), 1906
gobelin (szőtte Belmonte Leo)

magántulajdon

Dénes 1939. 153. sz. tétel: ismeretlen helyen

reprodukálva: MI 1906. I. melléklet; Művészi Ipar 1906. január 
15. 14. old után; Keserü 2004. [10.]; Gödöllő 2007. 17.; Farkas–
Őriné 2009. 31. tétel; Őriné 2013. 23.; Tűzőrzők 2013. 72., 115.

428. A család (Ilka és gyermekei), 1942
gobelin (újraszőtt változat)

Drogoz collection,  
Franciaország

reprodukálva: 
Laurence 
Dupourqué: 
Léo Belmonte: 
Catalogue de ses 
oeuvres/Catalogue 
of his work. Montreal, 2000.13.; Farkas–Őriné 2009. 33. tétel 

429. A család (Ilka és gyermekei), 1906
terv 

akvarell, papír,  
545 × 1140 mm 

j. n. 

Drogoz Collection, 
Franciaország

reprodukálva: 
Laurence Dupourqué: Léo Belmonte: Catalogue de ses 
oeuvres/Catalogue of his work. Montreal, 2000.12.; Farkas–
Őriné 2009. 32. tétel

430. Feltámadás, 1906
(A Kerepesi úti temető árkádos sírboltjának kupolamozaikjához 
készült félgömb modell)

tempera, arany, gipsz, r=57 cm

j. mon. 906 

GVM ltsz.: 97.1

reprodukálva:  
Gödöllő 2003. 326. 

fotó:  
Mester Tibor 

A Zeneakadémia 
épülete
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455. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete 
(Bp., 1907) köteteinek címlap-ornamentikája 
és gerincdíszítése
reprodukálva: Gellér–Keserü 1987. 193.; Keserü 2004. [8.]

456. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
Ülő gyerekek 

15. oldal

457. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
Női viselet Körösfőn

17–18. kép, 48. oldal

458. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
Körösfői férfi szűrben 

19. sz. kép, 48. oldal

450. A profán zene. Magyar lakodalmas menet. Vázlat 
a Zeneakadémia földszinti freskójához, 1907 
fríz színvázlata (tempera)

Dénes 1939. 155. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 74. sz. ( – )

451. Az egyházi zene. Körmenet. Vázlat 
a Zeneakadémia földszinti freskójához, 1907 
freskó kartonja (nyomat és eredeti fénykép reprodukció)

reprodukálva: Új Idők 1908. 10. sz. március 1. 202.; Dénes 
1939. 8. kép

452. A profán zene. Magyar lakodalmas menet. Vázlat 
a Zeneakadémia földszinti freskójához, 1907 
freskó kartonja (nyomat és eredeti fénykép reprodukció)

reprodukálva: Új Idők 1908. 10. sz. március 1. 201.; Dénes 
1939. 7. kép

453. Sétálók a parkban
akvarell, papír,  
125 × 215 mm

j. j. l.: mon. 

magántulajdon

fotó:  
Tóth Simon 
Ferenc

454. Címlapterv az 1909-ben a Magyar Iparművészet-
ben megjelent Művészi programhoz, 1907 
toll, papír, 378 × 264 mm 

j. j. l.: ceruzával mon. 

magántulajdon 

reprodukálva:  
Gellér Katalin:  
A szecessziós  
könyv illusztráció  
Magyarországon, 
Miskolc, 1997.  
kat. 47. 2. sz.;  
Gödöllő 2003. 96., 
340.

445. Temető éjjel, 1907 
olaj, vászon, 80 × 64 cm 

Dénes 1939. 152. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

446. Kertben (Boér Lenke), 1907 
tempera, vászon,  
48,5 × 65,5 cm 

Hátoldalon felirat: 
tempera, üveg alá 
való

j. j. l.: mon. 907.

magántulajdon 

fotó:  
Mester Tibor

447. Két nő erdőszélen (Gödöllői parkrészlet)
olaj, vászon, 46 × 84,5 cm 

j. n. 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

448. Kirándulók 
olaj, vászon, 20 × 29,5 cm

j. j. l.: mon.

GVM ltsz.: 86.62

kiállítva: Polónyi 1981. 124. sz. 

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a 

449. Egyházi zene. Vázlat a Zeneakadémia földszinti 
freskójához, 1907 
fríz színvázlata (tempera)

Dénes 1939. 155. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 74. sz. ( – ) 

F e s t é s z e t

441. A művészet forrása (Az élet forrása), 1907 
tempera, karton, 293 × 488 cm 

Dénes 1939. 156. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum

kiállítva: Nemzeti Szalon 1909. 73. sz. (karton és színvázlat, 
2000 kor.); Belvedere 1921. 20. sz. (34.000 korona) 

fotó: Berényi Zsuzsa

442. A művészet forrása (Az élet forrása), 1907 
tempera, vászon, 57,5 × 98,5 cm

j. b. l.: mon. 907 A vakrámán: „Az új zenepalota freskóvázlata”

magántulajdon 

reprodukálva: Nemzeti Szalon 1909. 28. (650 korona), Gödöllő 
2003. 309.; Nagyházi, 2007. december 142. aukció 498. sz., 
Bellák Gábor szakvéleményével.

443. A művészet forrása (Az élet forrása). Terv a 
Zeneakadémia első emeleti freskójához, 1907 
olaj, vászon, 57 × 98 cm

j. b. l.: mon. 907 

GVM ltsz.: 86.279 

Dénes 1939. 150. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 28. sz. (650 korona)

kiállítva: Polónyi 1981. 92. sz. 

fotó: Mester Tibor

444. Egyházi és profán zene. Terv a Zeneakadémia 
földszinti freskójához, 1907 
tempera

irodalom: Belvedere 1921. 19. sz. (65.000 korona) 
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470. Szent Imre herceg, 1908 
mozaik

Velence, Magyar kiállítási pavilon, 
Giardini Pubblici

Dénes 1939. 168. sz. tétel

reprodukálva: MI 1909. 163.;  
Sümegi 16. kép; Gödöllő. 2003. 82.

mai állapot

471. Kupa vezér, 
1908 
mozaik 

Velence, Magyar 
kiállítási pavilon, 
Giardini Pubblici

Dénes 1939.  
169. sz. tétel

reprodukálva:  
MI 1909. 163.; 
Sümegi 16. kép; Gödöllő 2003. 82. 

Archív felvétel: MNG Adattár,  
ltsz.: 19699_1976_693 

472. Kolozsvári György szobrász, 1908 
mozaik

Velence, Magyar kiállítási pavilon, Giardini Pubblici

Dénes 1939. 170. sz. tétel

473. Balassi Bálint, 1908 
mozaik

Velence, Magyar kiállítási pavilon, 
Giardini Pubblici

Dénes 1939. 171. sz. tétel

mai állapot

474. A velencei művészház 
freskó-kartonjai, 1908
Attila megostromolja Aquileját  
(2000 korona)

Szent Imre herceg (500 korona)

Kupa vezér (500 korona)

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 71. sz. 

reprodukálva: MI 1909. 168. (A velencei biennálé belső terében)

467. Szarvasok, 1907 
reprodukálva: MI 1907. 144.; Gellér–Keserü 1987. 180.;  
Farkas–Őriné 2009. 39. tétel

1 9 0 8

M u rá l i a

468. Isten kardja, 1908 
Kivitelezte: Róth Miksa

mozaik, 258 × 258 cm

Velence, Magyar kiállítási 
pavilon, Giardini Pubblici

(Maróti Géza építész terve)

Dénes 1939. 166. sz. tétel 

reprodukálva: MI 1909. 17. 
160.; Varga 1993. 122–123.;  
Sümegi 20. kép; Gödöllő 
2003. 81.; Tűzőrzők 2013. 86. 

Archív felvétel:  
IM Adattár ltsz.  
FLT – 2729

 

(mai állapot)

469. Aquileja ostroma, 1908 
Kivitelezte: Róth Miksa 

mozaik,  
258 × 258 cm

Velence, Magyar 
kiállítási pavilon, 
Giardini Pubblici

Dénes 1939.  
167. sz. tétel 

reprodukálva:  
MI 1909. 161.;  
Dénes 1939.  
16. kép.; Gellér 
1982. 166.;  
Gellér–Keserü 
1987. 177.; 
Sümegi 2. színes 
kép; Gödöllő 
2003. 80.; 
Tűzőrzők 2013.  
86.

(mai állapot)

463. „Czakó Elemérnek a milánói világkiállítás 
kitüntetése alkalmából” feliratú rajz, 1907 
ceruza, papír, 230 × 185 mm 

Czakó – család tulajdona

kiállítva: Gödöllő 1988. 

I p a r m û v é s z e t

464. Lucifer, 1907 (üvegablakterv 
az Iparművészeti Múzeum 
folyosójára) 
akvarell, papír

j. j. l. mon 907 

reprodukálva:  
MNG Archívum, a fénykép hátoldalán 
felirat: Iparművészeti Múzeum 

465. A jó kormányos, 1907 
felirat: Szeretet, Megismerés, Erély, Jóravaló-készség

gobelin (szőtte Belmonte Leo)

Dénes 1939. 154. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Iparművészeti társulat 1907. tavaszi kiállítás

reprodukálva: MI 1907. IV. melléklet; Gellér 1982. 140.; Gellér–
Keserü 1987. 147.; Gödöllő 2007. 17.; Farkas–Őriné 2009. 35. 
tétel; Őriné 2013. 23.; Tűzőrzők 2013. 68., 115.; Farkas 2014. 50.

 

466. Faültetők, 1906 k. 
gyapjú, varrott szumák,  
64 × 72 cm,  
szőtte: Boér Lenke

j. n. 

IM ltsz.: 2012.7.1. Átvétel 
az MNG-től, korábbi leltári 
szám: 78.8.T.

Vétel Áronson Gábortól 

reprodukálva: MI 1907 
143.; Gödöllő 2003. 363.; 
Gödöllő 2007. 92.; 
Farkas–Őriné 2009. 37. tétel; Őriné 2013. 24.; Tűzőrzők 2013. 75.

fotó: Soltészné Haranghy Ágnes

459. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
Kalotaszegi női 
viselet

V. tábla 

(A baloldali a 289. tétel 
részlete)

460. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
A magyargyerőmonostori templom 

67. sz. kép, 77. oldal

461. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
Kalotaszegi temető 

Melléklet (XIX. színes tábla)

(Jelzés nélkül)

reprodukálva: Tűzőrzők 
2013. 119.

462. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1907., I. kötet 
Templomozás Körösfőn 

melléklet (XII. színes tábla)

Magyar kiállítási pavilon,  
Giardini Pubblici, Velence  

(mai állapot)

Magyar kiállítási pavilon, 
Giardini Pubblici, Velence 

(az 1908-as állapot)
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488. Dudu a műteremben, 
(Dudu), 1908
akvarell, papír 255 × 130 mm

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

489. Isaszeg 
akvarell, papír, 
145 × 23 mm

j. b. l.: mon

magántulajdon

Gödöllő 1988.:  
egykor a család 
tulajdona

kiállítva:  
Polónyi 1981. 
122. sz.; Gödöllő 1988.

fotó: Tóth Simon Ferenc

490. Zách Klára I. vázlat, 1908 
kréta, papír, 450 × 317 mm

j. j. k.: mon. 908 

MNG ltsz.: 1939 – 3366  
Vétel a Postatakarékpénztár 
aukcióján 1939-ben 

irodalom:  
A Magyar Királyi Postatakarék-
pénztár Árverési Csarnokának 
aukciója 1939. évi január 329. 
sz. (250 pengő)

reprodukálva: Hat kép egy 
keretben, Szabó Júlia: Magyar 
rajzművészet. Bp., 1969. 12.; 

„Budapest 1869 – 1914”  
Modernité hongroise et 
peinture européenne. Musée 
des Beaux – Arts de Dijon 1995. 200.

kiállítva: Prága 1989. 51. sz. 

fotó: Mester Tibor

491. Zách Klára I. vázlat, 1908
kréta, papír,  
493 × 343 mm

j. j. l.: mon. 908

MNG ltsz.: 1939 – 3367 
Vétel a Postatakarékpénztár  
aukcióján 1939-ben

reprodukálva:  
Szabadi 1979. 188. kép

fotó: Mester Tibor

484. Valkói temető, 1908 
akvarell, papír 

j. j. l.: Valkó 908

magántulajdon

reprodukálva: Élet 1909. 505.

485. Folkstone (Folkestone), 1908
akvarell, papír,  
245 × 341 mm

j. j. f.: Folkstone 
908 mon. 

MNG ltsz.:  
1912 – 450 
Vétel a 
művésztől 1912

fotó:  
Mester Tibor

486. Anya gyermekével, 1908 
akvarell, papír, 245 × 153 mm 

j. b. l.: 908 mon. 

Polónyi 1981.: Kiss Gáborné 
tulajdona 

irodalom:  
BÁV 56. aukció, 1981. 
december, 142. sz. tétel

kiállítva:  
Polónyi 1981. 111. sz. 

487. Bébi (Kriesch Margit) 
arcképe tíz évesen, 1908
akvarell, papír, 303 × 120 mm

j. j. l.: 908. mon.

fotó: Tóth Simon Ferenc.

479. Téli napsütés, 1908 
olaj, vászon 

Dénes 1939. 172. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 10. sz. (350 korona)

480. Wigand Margit arcképe (Leányfej), 1908 
olaj, vászon 

j. b. l.: mon. 908 

magántulajdon (egykor 
Wigand Ede gyűjteménye, 
Marosvásárhely)

reprodukálva:  
Új Idők, 1923. 29. sz.  
július 15., 49. 

 481. Frey Ella gyermekeivel, 1908 
tempera, vászon, 69 × 52 cm 

j. j. l.: mon. 908 

egykor a 
Frey család 
tulajdona 

reprodukálva:  
Őriné 2013. 31.

kiállítva: 
Gödöllő, 1988

fotó: Csobok 
Veronika

482. Napraforgók, 1908 
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom: gr. Almásy–Teleki intézet, IX. Művészeti aukció 1942. 
május 10–18., kat. 18. 

G ra f i k a

483. Tájkép, 1908
akvarell, papír, 220 × 292 mm 

felirat balra:  
Péczel ? 908? 

j. j. l.: mon.

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

F e s t é s z e t

475. Vili arcképe (Frey Vilma), 1908 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 161. sz. tétel: Remsey Jenő tulajdona

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 32. sz. (2400 korona)

476. A magyarvalkói cinterem, (Valkói templom, 
Magyarvalkói temető, Temető szegély Magyar 
Valkóból, Valkói temető), 1908 
tempera, vászon, 63 × 93 cm 

j. b. l.: Valkó 908

Dénes 1939. 163. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

reprodukálva: Keserü 1977. 32. sz. kép; Gellér–Keserü 1987. 
194.; Őriné 2013. 32. 

kiállítva: Belvedere 1921., 49. sz. (25.000 korona); Az erdélyi 
kiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon 1922. március–április 
208. sz.; A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1947. november 54. sz. (500 forint); 
1948. évi február 291. sz. (400 forint); Kecskemét 1977.;  
Polónyi 1981. 93. sz.; Gödöllő 1988. 

fotó: Mester Tibor 

 

477. Klytaimnestra, 1908 
(Vázlat a gobelinhez)

tempera, vászon 

Dénes 1939.164. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: OMKT Évkönyve 1915–1916. 29. 

478. Madonna, 1908 
(A művész által faragott keretben)

olaj, vászon, 91,6 × 90,5 cm 

magántulajdon,  
védett 1996

irodalom:  
Nemzeti Szalon 
1909. 29. sz.  
(4500 korona)

reprodukálva:  
VU 1909. 838.; 
Szabadi 1979. 
183. kép; 
Kieselbach 1997., 
2. aukció,  
156. sz. tétel; 
Tűzőrzők 2013. 
155.

kiállítva:  
Gödöllő 1988.
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503. Györgyi Kálmán portréja, (Építész arcképe) 
tempera, vászon,  
71 × 56 cm

Hátoldalon felirat:  
„olaj, tojás emulziós tempera, 
olajfestékkel nem járható át.”

j. b. f.: mon. 909

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

504. Két akt (Ádám és Éva), 1909 
olaj, vászon,  
75 × 120 cm

j. j. l.: mon. 909 

MNG ltsz.:  
2009. 11. 
Átvéve letétből 
Csécsy 
Magdolna 
hagyatéka

505. Frey Vilma 
(Remsey Jenőné), 
1909 
olaj, vászon,  
88,5 × 56,5 cm 

j. b. f.: mon. 909

magántulajdon 

reprodukálva: Keserü 
1977. 31. sz. kép; Gödöllő 
2003. 267.; Őriné 2013. 28.; 
Tűzőrzők 2013. 110.

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Kresz Albert 

506. Tájkép,1909
olaj, lemezpapír, 40,5 × 60 cm

j. j. mon. 909 

irodalom:  
Ernst Múzeum aukciói 1921 (XVI.) 413. sz.

507. Fák a hóban (Bäume in Schnee), 1909
magántulajdon

irodalom:  
Katalog der Austellung ung. Maler. Berlin, 1910. 18.

508. Tél az erdőben (Winter im Walde), 1909
magántulajdon

irodalom:  
Katalog der Austellung ung. Maler. Berlin, 1910. 18.

F e s t é s z e t

499. Árgirus királyfi és Tündér Ilona, 1909 
olaj, vászon,  
56 × 85,5 cm

j. b. f. mon. 
909

magántulajdon

Dénes 1939. 
178. sz. tétel: 
özv. Kriesch 
Aladárné 
tulajdona

irodalom: 
Nemzeti Szalon 1909. 7. sz. (350 korona)

reprodukálva: Gödöllő 2003. 319.; Farkas–Őriné 2009. 90. tétel

fotó: Kresz Albert

500. Csongor és Tünde (Vázlat az Árgirus királyfi 
és Tündér Ilona gobelinhez), 1909 
akvarell, papír, 210 × 250 mm

j. n.  

MNG ltsz.:  
1948 – 4116  
Dr. Hoffmann Edit 
ajándéka 

reprodukálva: 
Gödöllő 2003. 319.; 
Finnmagyar. Ernst 
Múzeum 2004. 225.; 
Gödöllő 2007. 94.; 
Farkas–Őriné 2009. 
89. tétel

kiállítva: Berlin 1976. 114. sz., Párizs 1976. 38. sz.

fotó: Mester Tibor

501. Öcsi a skivel, Tami szkivel (sic), 1909 
olaj, vászon, 63 × 51 cm 

magántulajdon

Dénes 1939. 180. sz. tétel: ifj. Kriesch Aladár tulajdona 

kiállítva: Nemzeti Szalon 1909. 8. sz. ( – ), Belvedere 1921. 10. sz. 
(15.000 korona)

502. Margit síel, 1909 
olaj, vászon, 108 × 56 cm

j. j. l. 909

magántulajdon

reprodukálva: Gödöllő 
2003. 281.; Őriné 2013. 
31.; Tűzőrzők 2013. 109. 

fotó: Tóth Simon Ferenc

496. Kasszandra (Cassandra), 1940 
újraszőtt változat

gobelin 195 × 65 cm

j. j. l.: LB, j. b. l. mon.

magántulajdon

reprodukálva: Laurence Dupourqué:  
Léo Belmonte: Catalogue de ses oeuvres / 
Catalogue of his work. Montreal, 2000.19.; 
Farkas–Őriné 2009. 43. tétel 

497. Viharos tenger, 1908 
scherrebek (szőtte Belmonte Leo)

magántulajdon

Dénes 165. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Gödöllő 1909. 368. sz.; Farkas–Őriné 2009. 98. tétel

1 9 0 9

M u rá l i a

498. A feltámadás. A kerepesi úti (Ma: Fiumei út) 
temető árkádos sírboltjának egyik 
kupolamozaikja, 1909 
Kerepesi (Fiumei) úti temető, árkádos sírbolt

Dénes 1939.,   
176. sz. tétel 

reprodukálva: MI 
1909.10., 11.; Dénes 
1939. 15. kép; 
Tűzőrzők 2013. 70.; 
Farkas 2014. 28.

fotó: Kresz Albert

 

492. Kalotaszegi nő, 1908 
akvarell, papír, 375 × 175 mm 

j. j. l.: mon. 1908 

magántulajdon

493. „A Giardino Publico Veneziában” 
akvarell

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 33. sz. (4.000 korona)

S z o b rá s z a t

494. Duduka 8 évesen, 
1908
gipsz, 37 × 22 cm

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

I p a r m û v é s z e t

495. Kasszandra (Cassandra), 1908 
gobelin, 200 × 71 cm (szőtte: Belmonte Leo) 

j. j. l.: mon., J. b. l. BL 

IM ltsz.: 57.216.

Dénes 1939. 162. sz. 
tétel báró Kohner Adolf 
tulajdona

irodalom: Műgyűjtő II. évf. 
71/3 21. oldal; Katalog 
der Austellung ung. Maler. 
Berlin 1910. 18. 

reprodukálva: MI 1909. 
16.; Komádi 1959. 72.; 
Keserü 1977. 29. kép; 
Gellér–Keserü 1987. 170.; 
Szecesszió 1996. 171.; 
Csenkey, Éva – Hadik, 
András – Kiss, Éva et al.: 
Panorama: Architecture 
and Applied Arts in 
Hungary 1896 – 1914. 
Kyoto, 1996. 143.; 
Szecesszió 1996. 164. 
kat. 923.; Éri – Jobbágyi 
1997.139.; Gödöllő 2003. 
315.; Keserü 2004. [56.]; 
Gellér Katalin: A magyar 
szecesszió. Budapest, 
2004. 87.; Gödöllő 2007. 
92.; Farkas–Őriné 2009. 
42. tétel; Őriné 2013. 2.; 
Tűzőrzők 2013. 70., 116.

kiállítva: Polónyi 1981. 123.

fotó: Soltészné  
Haranghy Ágnes
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529. Zách Klára vázlat, 1909 
reprodukálva:  
Élet 1909. 520. 

530. Lenkei Henrik: Két világ (Phryne és Szent 
Perpetua) című verseihez illusztráció
melléklet a Művészet című laphoz 380 × 480 mm

magántulajdon

reprodukálva: Művészet 1909. 273.; Nagyházi, 2001. 
december, 76. sz. aukció 320. sz.

531. Akt (Akttanulmány) 
fekete és fehér kréta, papír,  
439 × 286 mm

j. n.

MNG ltsz.: FK 8081 Vétel 
Gyurkovics Tibortól, 1946

Dénes 1939. 132. sz. tétel: özv. 
Kriesch Aladárné tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 
66. sz. (150 korona)

fotó: Mester Tibor

532. Nemzeti Szalon 
kiállítási 
katalógusának 
címlapja, 
1909 
tus, papír, 610 × 410 mm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

521. Boldogi asszony 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 48. sz. (100 korona)

522. Felhőtanulmány 
toll, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 54. sz. (70 korona)

523. Budavára 
toll, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 55. sz. (120 korona)

524. Akt – tanulmány 
toll, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 57. sz. (30 korona)

525. Arckép – tanulmány 
kréta, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 60. sz. (120 korona)

526. Arckép – tanulmány 
kréta, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 61. sz. (70 korona)

527. Zách Klára I. vázlat, 
1909 
vörös kréta, papír,  
638 × 450 mm 

j. n.

GVM ltsz.: 2001.30

irodalom: Nemzeti Szalon 
1909. 62. (nem eladó) 

fotó: Mester Tibor

528. Zách Klára II. vázlat, 
1909 
vörös kréta, papír,  
622 × 463 mm 

j. n.

GVM ltsz.: 2001.31 

irodalom: Nemzeti Szalon 
1909. 63. (nem eladó) 

fotó: Mester Tibor

513. Kelemen Mária 
arcképe, 1909 
akvarell, papír, 500 × 350 mm

j. j. l.: mon 909

Keserü 1977.: magántulajdon

reprodukálva: Keserü 1977. 33. 
sz. kép

kiállítva: Kecskemét 1977.

514. Ülő csoport (Két Kriesch gyermek két hölggyel),
1909 körül 
akvarell, papír, 140 × 230 mm 

Keserü 1977.:  
egykor a család 
tulajdona 

reprodukálva: 
Keserü 1977. 30. 
sz. kép

515. Mák
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 40. sz. (120 korona)

516. Jácint 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 41. sz. (100 korona)

517. Napraforgó 
akvarell, papír 

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 42. sz. (180 korona), OMKT 
1929 őszi kiállítás 261. sz. 

518. Műteremben 
akvarell, papír 

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 44. sz. (120 korona)

519. Nagy csáklya 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 45. sz. (120 korona)

520. Virágok
akvarell, papír, 230 × 330 mm 

jelzett

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 46. sz. (120 korona), A Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának aukciója 
1940. évi október 331. sz. (35 pengő)

509. A karácsonyfa alatt (Karácsony, A művész 
gyermekei karácsonyfa alatt)
olaj, vászon,  
74,5 × 61,5 cm

j. b. l.: mon

magántulajdon

irodalom:  
Az Ernst Múzeum 
aukció 1936. (LIV)  
171. sz.

G ra f i k a

510. Dudu rajzol (A kis festő, Kisfiam rajzol), 1909 
akvarell, papír,  
200 × 280 mm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

irodalom:  
Nemzeti Szalon 
1909. 9. sz. ( – ); 
OMKT 1929 őszi 
kiállítás 257. sz.

reprodukálva: 
Őriné 2013. 53. 

fotó: Mester Tibor

511. A Kerepesi úti temető árkádos sírboltjának 
egyik kupolájába készült mozaik kartonja, 1909 
– A feltámadás

– A sírt őrző két angyal

– Az apostolok csoportja

– Az asszonyok csoportja 

grafit, karton

Dénes 1939. 175 sz. tétel: Székesfőváros tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon 1909. 72. sz. ( – )

512. A Kerepesi úti temető árkádos sírboltjának 
egyik kupolájába készült mozaik vázlatai, 1909 
reprodukálva:  
MI 1909. 9.
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545. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Torockói régi „kályha”

XVIII. színes tábla

(a 378. tétel reprodukciója)

546. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Csép Anna

LVII. színes tábla

547. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Simándy Miklósné,  
Kelemen Judit

LVI. színes tábla

548. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Bartók Sára

LVII. színes tábla

541. Mihály Rezső, (Rudolf, Rudi, Tanulmányfej), 
1909
bronz, m: 44 cm,  
mé: 21,5 cm, szé: 26 cm

j. j. oldalt: mon. 909

GVM ltsz.: 86.258

Dénes 1939. 199. sz. tétel: 
özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona 

irodalom: OMKT 1911. tavaszi 
kiállítás 170. sz., Belvedere 
1921. 55. sz. (40.000 korona)

reprodukálva: Keserü 1977. 25. 
sz. kép; Gödöllő 2003. 268.; 
Nagy Ildikó 2003. 4.; Őriné 
2013. 28.

kiállítva: Polónyi 1981. 122. sz.

fotó: Kresz Albert

G ra f i k a

542. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Címlap 

A 180. sz. tétel 
felhasználásával.

543. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Torockói „füles”  
kemence

LV. színes tábla

544. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Karaki Gergely  
háza Torockón

I. színes tábla

535. Lajos fiam, 1909 
gipsz

Dénes 1939. 181. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

536. Sancta Mater, 1909 
márvány, m: 42,5 cm 

GVM ltsz.: 86.259

kiállítva: Polónyi 1981. 121. sz.

fotó: Kámán Sándor

537. Sancta Mater, 1909 
márvány, m: 42,5 cm 

MNG ltsz.: 4500

Dénes 186. sz. tétel: 
Szépművészeti Múzeum tulajdona

irodalom: OMKT 1911.  
tavaszi kiállítás 161. sz., 

reprodukálva:  
MM 1926. 5. 259. 

fotó: Mester Tibor

538. A művész felesége (A művész feleségének 
mellszobra), 1909 
fehér majolika, m.: 39 cm 

Dénes 1939. 187. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

kiállítva: Belvedere 1921., 51. sz. (22.000 korona)

539. A művész felesége (A művész feleségének 
mellszobra), 1909 
színes majolika, m: 39 cm 

Dénes 1939. 187. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: Belvedere 1921., 52. sz. (22.000 korona)

540. Sancta Mater 
fehér majolika,  
m: 42 cm, sz: 19 cm,  
mé: 21 cm, vállsz: 30 cm, 

j. b. l.: mon. 909. 

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

533. Művészi 
program 
(címlapterv), 
1909
tus, toll, papír,  
570 × 360 mm

magántulajdon

reprodukálva: 
MI 1909. 1–2.; 
Gödöllő 2003. 96. 

S z o b rá s z a t

534/1. II. Rákóczi Ferenc-síremlék terve a kassai 
székesegyházba, 1909 
Füredi Richárddal  
és Lechner Jenővel (2. díj)

makett, a háttérben Körösfői 
mozaik terve

magántulajdon 

irodalom: Művészet 1909. 
398.; Építő Ipar 1909. október 
31. 406.; Nyugat 1910. 
november 15.; Budapesti 
Hírlap 1910. október 28.; 
Magyarország 1910. október 
29.; Élet 1910. 603.

reprodukálva: VU 1909. 1001.; 
Vállalkozók Közlönye 1909. 
november 3. 4.; MI 1909. 331. 
340. kép

534/2. II. Rákóczi Ferenc-
síremlék terve 
a kassai 
székesegyházba, 
1909
Füredi Richárddal  
megvételre ajánlott pályamű

reprodukálva:  
MI 1909. 331. 341. kép.
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564. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Torockói „gyontáros” ágy 

(464) 305. oldal

565. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Torockói „gyontáros” pad 

(465) 305. oldal

566. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 

„Gyontáros” pad 

(466) 305 oldal

567. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Asztal 

(468) 306. oldal

568. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Asztal 

(469) 306. oldal

569. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Szék 

(472) 307. oldal 

558. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Vajor alaprajza 

(451) 300. oldal

559. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Fejfa 

(453) 300. oldal

560. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Ablakrács 

(454) 300. oldal

561. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Ablak- és ajtókeret

(455) 300. oldal

562. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Fejfa 

(456) 300. oldal

563. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet
Zsindelyezés és oromdíszek fából, Torockón

(461) 303. oldal

553. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Simándy Judit

VI. színes tábla jobb oldal

 

554. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Vajda József

VI. színes tábla baloldal

555. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Torockó 

297. oldal

556. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Verő (hámor),  
Torockó 

(447) 297. oldal

557. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Toroczkói vajor 

(450) 300. oldal

549. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Demény József

LVI színes tábla

550. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Szőts Miklósné, Csép Anna 

LVI. színes tábla

551. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Kriza Miklós  
(Torockói viselet) 

V. színes tábla

akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Az erdélyi kiállítás 
katalógusa. Nemzeti Szalon 
1922. március–április, 213. sz. 

552. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Simándy Judit, 

V. színes tábla 

reprodukálva: BÁV 35. aukció 
1974. december 131. sz. eredeti 
és nyomtatott variációk
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585. Halottak napjára (Mindenszentek–tanulmány, 
Temető–tanulmány), 1910 
olaj, dekli, 45 × 32 cm 

j. b. l.: mon. 910

GVM ltsz.: 2004.28  
Frey Rózsa leánya,  
Feit Magda hagyatéka

kiállítva: Polónyi 1981. 
942. sz.; Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

586. Halottak napja (Halottak estéjén), 1910 
olaj, vászon, 51,5 × 72,5 cm

j. b. l.: mon. 910

MNG ltsz.: FK 2255 

Vétel Vastagh Gyula műkereskedő útján

Dénes 1939. 201. sz. tétel 

kiállítva: OMKT 1911. téli kiállítás 503. sz. (eladó); 
Belvedere 1921. 2. sz. (25.000 korona); A Magyar Királyi 
Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának aukciója, 1929. évi 
december 537. sz. (225 pengő); Berlin 1976. 101. sz. 

reprodukálva: Szabadi 1979. 181.; Gödöllő 2003. 325. 

fotó: Mester Tibor

587. Marokkói tanulmány, 1910 
olaj, vászon, 11,5 × 18 cm 

magántulajdon

irodalom: Szecessziós grafikák. Vác 1991 – Gödöllő 1991

588. Kert télen, 1910 
reprodukálva:  
Élet 1910. 117. 

581. Medvevadászat Rákóczi korából, 1910 
tempera, vászon 870 cm

Dénes 1939. 193. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom:  
OMKT 1910. téli kiállítás 25. sz., Nemzetközi vadászkiállítás 
Wien; (Die Erste Jagdausstellung, Wien–Leipzig, 1912.)

reprodukálva: MI 1910. 230.; Dénes 1939. 4. kép

582. Sólyomvadászat Mátyás király korából, 1910 
tempera, vászon 870 cm

Dénes 1939. 194. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom:  
OMKT 1910. téli kiállítás 25. sz., Nemzetközi vadászkiállítás 
Wien; (Die Erste Jagdausstellung, Wien–Leipzig, 1912.)

reprodukálva: MI 1910. 230.; Dénes 1939. 5. kép

583. Parkrészlet, 1910 
olaj, vászon 29 × 36 cm

Dénes 1939. 197. sz. tétel: Fővárosi Képtár 

irodalom: Háborús műtárgyveszteség-jegyzékek. IV. füzet Bp. 
1952. 30. oldal, 445. tétel 

584. Gödöllői kertrészlet, 1910 
olaj, vászon, 67 × 72 cm

j. b. l.: mon. 910 

GVM ltsz.: 86.52

reprodukálva: Gödöllő 2013. 52.; Bakó Zsuzsa: Szinyei, 
Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik Gödöllőn. 
Kiállítási katalógus. Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő, 2015. 51.

kiállítva: Polónyi 1981. 95. sz.

fotó: Hegedűs Gábor

575. Szumák szövésű párna, 1909
fénykép 

Iparművészeti 
Múzeum, Adattár, 
ltsz.: FLT 7081

reprodukálva:  
MI 1909. 24.; 
Gellér–Keserü 
1987. 78.

1 9 1 0

F e s t é s z e t

576. Dr. Schmidt Henrik arcképe, 1910 
olaj, vászon 

Dénes 1939. 188.: özv. Schmidt Henrikné, Berlin tulajdona

577. Leányom arcképe, 1910 
tempera, gesso, fa, 80 × 21 cm 

j. f. j.: mon. 910 

Dénes 1939. 189. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona 

irodalom: OMKT téli kiállítás 84. sz. (A művész lakása: 
Gödöllő); Ernst Múzeum aukciói 1925. (XXIX.) 361. sz. 

578. Boér Lenke arcképe, 1910 
tempera, gesso, fa 

ismeretlen helyen

Dénes 1939. 190. sz. tétel: Városi Múzeum, Szeged

579. Belmonte Leo arcképe, 1908 
tempera, vászon,  
75,5 × 53 cm

Collection 
Dupourqué 
Franciaország 

Dénes 1939. 
191. sz. tétel: 
Belmonte Leo, 
Páris tulajdona

irodalom: Katalog 
der Austellung 
ung. Maler. Berlin 
1910. 18.

reprodukálva: 
MI 1909. 168.; 
Élet 1914. 467.; 
Laurence 
Dupourqué: 
Léo Belmonte: 
Catalogue de 
ses oeuvres / 
Catalogue of his  
work. Montreal, 2000.13. 64.

580. Prunner Ilonka arcképe, 1910 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 192. sz. tétel: ismeretlen helyen

570. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Fogas

(470) 307. oldal 

571. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet
Torockói kenyértartó

(471) 307. oldal

572. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 
Bp., 1909., II. kötet 
Torockói viselet 

(481) 312. oldal

I p a r m û v é s z e t

573. Családi fészek, 1909 
skandináv gobelin 

Dénes 1939. 184.: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

kiállítva: Belvedere 1921. 50. sz. (70.000 korona)

574. Pamlagtakaró, 
1909
reprodukálva:  
MI 1909. 19. 
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604. Tükrös szekrény (Frey Rózsa szobájából) 
fa, üveg, 138 × 63 × 69 cm 

GVM ltsz. 2002.23.2

reprodukálva:  
Gellér–Keserü 1987. 51. 

kiállítva: Polónyi 1981. 131. sz.

 

605. Könyvespolc 
fa, fém, 187 × 39 × 111 cm

GVM ltsz.: 2009.3.

606. Fali tartó. Ágy melletti szőnyegtartó
fa, 190 × 16,5 × 3,2 cm 

GVM ltsz.: 2002.23.8.

607. Kalotaszegi asszonyok, 1910-es évek (1905 k.)
scherrebek,  
193 × 111 cm 

GVM ltsz.: 90.40

válogatás a reprodukciók 
közül: Keserü 1977. 43. sz. 
kép; Gellér–Keserü 1987. 
XXXII.; Csenkey Éva – Hadik 
András – Kiss Éva et al.: 
Panorama: Architecture 
and Applied Arts in 
Hungary 1896–1914. Kyoto, 
1996. 142.; Gödöllő 2003. 
363.; Keserü 2004. [59.]; 
Gellér Katalin: A magyar 
szecesszió. Budapest, 
2004. 104.; Népművészet 
2004. 73.; Gödöllő 2007. 
104.; Farkas–Őriné 2009. 
62. tétel; Őriné 2013. 24.; 
Tűzőrzők 2013. 118.

kiállítva: Kecskemét 1977.; 
Polónyi 1981. 126. sz. 

fotó: Mester Tibor

A kárpit elő és hátoldala

600. Szék a gödöllői szövőműhelyben készült textil 
betéttel, 1910-es évek 
fa, textil, 93,5 × 44,5 × 44,5 cm 

GVM ltsz.: 2002.23.5

 

601. Szék a gödöllői szövőműhelyben készült textil 
betéttel, 1910-es évek 
fa, textil, 93,5 × 44,5 × 44,5 cm 

GVM ltsz.: 2002.23.7

 

602. Szék a gödöllői szövőműhelyben készült textil 
betéttel, 1910-es évek 
fa, textil, 93,5 × 44,5 × 44,5cm

GVM ltsz.: 2002.23.6 

 

603. Öltözőszekrény (Bőrbetétes ruhásszekrény 
Frey Rózsa szobájából) 
fa, bőrbetéttel,  
139 × 61,5 x 41 cm

GVM ltsz. 2002.23.1

reprodukálva:  
Gellér–Keserü 1987. 50. 

595. Őszi szántás (Szántás), 1910 
akvarell, papír,  
260 × 300 mm

j. j. l.: mon. 910. 
Hátoldalán felirat: 
Őszi szántás, aquarell, 
címke: Akvarellfestők és 
grafikus 1912 kiállítása 

GVM ltsz.: 90.12

kiállítva: Belvedere 1921. 
31. sz. (4000 korona); 
OMKT 1929 őszi 
kiállítás 269. sz. 

fotó: Mester Tibor

596. In memoriam sempiternam, 1910 
Székely Bertalan halálára. 

reprodukálva: Művészet 1910. 313. 

I p a r m û v é s z e t

597. Frey Rózsa részére tervezett 
hálószobabútor-együttes
Frey Rózsa leánya, Feit Magda hagyatéka

reprodukálva: Gödöllő 2003. 274.

598. Karosszék a gödöllői szövőműhelyben készült 
textil betéttel, 1910-es évek 
fa, textil, 103,5 × 52,2 x 55 cm

GVM ltsz.: 2002.23.3

reprodukálva: Gellér–Keserü 1987. 51. 

 

599. Karosszék a gödöllői szövőműhelyben készült 
textil betéttel, 1910-es évek 
fa, textil, 104,5 × 55,5 × 51 cm 

GVM ltsz.: 2002.23.4

reprodukálva: Gellér–Keserü 1987. 51. 

 

G ra f i k a

589. Aratás, 1910 
akvarell, papír,  
210 × 320 mm

j. j. l.: mon. 910

magántulajdon

fotó:  
Mester Tibor

590. Anya gyermekkel (Kriesch Aladárné Lajos fiával)
ceruza, papír,  
205 × 175 mm

j. n.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

591. Zách Klára vázlatok, 1910 
kréta, papír, 450 × 310 mm

magántulajdon 

Dénes 1939. 195. sz. tétel: Ernst Múzeum tulajdona  
(tempera, papír)

kiállítva: Gödöllő 1988.

592. Zemplény Árpád, 1910 
kréta, papír 

Dénes 1939. 196. sz. tétel: Zemplény Árpád tulajdona 

593. Búcsúsok (Vásár, Vásárban), 1910 
akvarell, papír,  
135 × 215 mm

j. j. l.: mon. 910 

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 
1988.

fotó: Tóth Simon 
Ferenc

594. Felvidéki paraszt, 
1910 
akvarell, papír, 380 × 250 mm

j. b. l.: 90 Körösfői K. Aladár

Mikszáth Kálmán Emlékház, 
Horpács, ltsz.: 54.47

reprodukálva: Népművészet 
2004. 48.; Finnmagyar.

Ernst Múzeum 2004. 222.

fotó: Neumann Ildikó
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619. Melpomené fedélzetén, 1911
akvarell, papír,  
260 × 360 mm

j. b. l.: felirat: 911 
Melpomené fedélzetén

magántulajdon

fotó:  
Tóth Simon Ferenc

620. Falusi temetés (a Művészház pecsétjével), 1911
linómetszet,  
180 × 230 mm

MNG ltsz.: G 83.55.11, 
GVM ltsz.: 86.272 
és számos példány 
magángyűjteményben

reprodukálva: Arte 
Galéria aukció 2007. 
március; Belvedere 
Galéria aukció 2005. 
december 3. sz. tétel; 
Szücs György (szerk): A Művészház 1909–1914. Budapest, 
2009. 224.

fotó: Mester Tibor

S z o b rá s z a t

621. Lajos fiam, 1911 
gipsz mellszobrászat

Dénes 1939. 207. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné

622. Juhász Árpádné (Női fej), 1911 
dombormű, színes majolika

Dénes 1939. 208., 211. sz. tétel: Juhász Árpádné tulajdona

irodalom: OMKT 1911. tavaszi tárlat 243. (egyedüli példány); 
Belvedere 1921. 53. sz. (16.000 korona)

1 9 1 2

M u rá l i a

623. Marosvásárhelyi Kultúrpalota, 1913
reprodukálva: Szabadi 1979. 175–178. kép; Oniga 2013.

A magyar kultúra apoteózisa, 1913 
főhomlokzati mozaik, Róth Miksa műhelyéből

j.b. k. l.: mon.

Erdélyi Magyar Közművelődési Ház, Marosvásárhely

Dénes 1939. 217. sz. tétel

reprodukálva: Oniga 2013. 40–41.

fotó: Plájás István

613. Önarckép (Saját arcképe), 1911 
olaj, vászon 

magántulajdon

irodalom: OMKT 1911. téli kiállítás 504. sz. 

G ra f i k a

614. Kikötő (Candia), 1911 
akvarell, papír,  
250 × 350 mm

j. j. l.: Candia 911

magántulajdon

Dénes 1939.: 
206. sz. tétel: 
Sebestyénné 
Kriesch Margit 
tulajdona

kiállítva:  
Gödöllő 1988.

fotó: Tóth Simon Ferenc

615. Halászhajó 
akvarell, papír, 370 × 300 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

reprodukálva:  
Csokonai-Illés 2005. 31.

fotó: Tóth Simon Ferenc

616. Halászbárkák, 1911 
akvarell, papír, 250 × 350 mm 

Dénes 1939. 203. sz. tétel: Fővárosi Képtár (letétben az 
alpolgármesteri hivatalban)

irodalom: OMKT 1929. őszi kiállítás 258. sz.; Háborús 
műtárgyveszteség-jegyzékek. IV. füzet Bp. 1952. 30. oldal, 
444. tétel 

617. Vili arcképe (Frey Vilma), 1911 
tempera, vászon

Dénes 1939. 210. sz. tétel: Remsey Jenő tulajdona

618. Utca Skutariban (Skutari), 1911 
akvarell, papír, 350 × 245 mm 

j. b. l.: mon. Skutari 911 

magántulajdon

irodalom: OMKT 1929 őszi 
kiállítás 264. sz.

reprodukálva: Csokonai-Illés 
2005. 23.

fotó: Mester Tibor

611. Zách Klára I., 1911 
tempera, fa, 101 × 193 cm

j. j. l.: mon. 1911 

MNG ltsz.: 6077 Vétel Körösfői Aladárnétól

Dénes 1939. 204. sz. tétel Szépművészeti Múzeum

irodalom: OMKT 1911. tavaszi kiállítás 1. sz. 
A katalógusban közölt, magyarázó Arany János idézet: 

„Királyasszony kertje 
kivirult hajnalra, 
fehér rózsa, piros rózsa, 
Szőke leány, barna.

Királyasszony néném! 
Az egekre kérném: 
Azt a rózsát, piros rózsát 
hajh, be szeretném én!”

Berlin 1976. 102. sz.; Éri–Jobbágyi 86. 82–83.

reprodukálva: Keserü 1977. 35. sz. kép; Szabadi 1979. 186. 
kép. és XXXII: színes részlet; Jobbágyi 1980. 79.; Gellér 1982. 
153.; Gödöllő 2003. 318.; Őriné 2013. 38.; Tűzőrzők 2013. 69., 
157.; Farkas 2014. 137. 

kiállítva: Gödöllő 1966.; Kecskemét 1977.; Polónyi 1981. 96. sz.

fotó: Mester Tibor

612. Zách Klára II., 1911 
tempera, fa, 101 × 193 cm 

j. b. l.: mon. 

MNG ltsz.: 6078 Vétel Körösfői Aladárnétól

Dénes 1939. 205. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum

irodalom: OMKT 1911 tavaszi kiállítás 2. sz. 
(A két festmény csak együtt eladó).  
A katalógusban közölt magyarázó Arany János idézet:

„Véres ujjad, 
Nem vérünk hiába: 
Mit kívánsz most, királyi nőm! 
Fájdalom díjába?”

Berlin 1976. 103. sz.

reprodukálva: Szabadi 1979. 187.; Gellér–Keserü 1987. VII., 
179.; Őriné 2013. 38.; Tűzőrzők, 2013 68.; Farkas 2014. 138.

kiállítva: Gödöllő 1966.; Kecskemét 1977.; Polónyi 1981. 97. sz.

fotó: Mester Tibor

608. Csomózott szőnyeg, 1910 k. 
gyapjú 209 × 152 cm 

GVM ltsz.: 91.12

reprodukálva: Gödöllő 2003. 
365; Gödöllő 2007. 109.

fotó: Mester Tibor

1 9 1 1

F e s t é s z e t

609. Gorgophone 
(Mihály Lili arcképe), 
1911 
olaj, vászon, 115 × 69 cm

Dénes 1939. 174. sz. tétel: 
London, Tudor P. Hart 
tulajdona

reprodukálva: VU 1911. 1051.; 
Élet 1912. 23.

kiállítva:  
OMKT 1911 téli/jubiláris  
kiállítás 503. sz. (eladó,  
A művész lakása: Gödöllő); 
Ernst Múzeum aukciói 1921 
(XVI.) 411. sz.; Belvedere 1921. 
18. sz. (25.000 korona)

610. Madonna, 1911 
olaj, vászon, 73,5 × 98,2 cm

j. n. 

MNG ltsz.: 6236 

Dénes 1939. 202. sz. tétel: „Szépművészeti Múzeum (letétben 
a békéscsabai múzeumban)”

reprodukálva: Keserü 1977. 40. sz. kép; Gödöllő 2003. 324. 

kiállítva: Berlin 1976. 106. sz.; Kecskemét 1977.

fotó: Mester Tibor
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637. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Ülő férfi arcképe  
(Remsey Jenő)

kréta, papír, 510 × 390 mm

GVM ltsz.: 91.28

638. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
ceruza, papír,  
390 × 475 mm

GVM ltsz.: 91.29

fotó: Mester Tibor

639. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Anya gyermekével

kréta, papír, 510 × 370 mm

GVM ltsz.: 91.30

fotó: Mester Tibor

640. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Férfi arckép

kréta, papír, 530 × 370 mm

GVM ltsz.: 91.31

fotó: Mester Tibor

641. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Férfi akt

kréta, papír, 540 × 380 mm

GVM ltsz.: 91.32

fotó: Mester Tibor

630. Erdőirtás, 1912 
olaj, vászon

Dénes 1939. 221. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon 1918. tavaszi kiállítás 120 sz.

G ra f i k a

631. Falusi utca póznákkal, 
bárányokkal, 
asszonyokkal 
és gyerekekkel, 
1912
akvarell, papír, 295 × 228 mm

j. j. l.: piros mon. 912

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

632. A szent sír előtt (Besnyő), 1912 
akvarell, papír

Dénes 1939. 200. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: OMKT 1912. téli kiállítás 663. sz. (eladó)

633. Este Marosvásárhelyt, 1912 
akvarell, papír

Dénes 1939. 220. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

634. I. Ferenc József megkoronázása, 1912 
karton, (Kriesch tervei alapján Sidló Ferenc készítette)

Dénes 1939. 218. sz. tétel: Erdélyi Magyar Közművelődési Ház, 
Marosvásárhely 

635. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
toll, papír, 600 × 400 mm 

GVM ltsz.: 91.26

636. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
toll, papír, 540 × 370 mm

GVM ltsz.: 91.27

626. Marosvásáhelyi 
Kultúrpalota 

– Az előcsarnok 
díszítő festése, 
1912 
reprodukálva:  
Oniga 2013. 42

fotó: Plájás István

F e s t é s z e t

627. Frey Rózsa arcképe, 1912 
olaj, vászon, 120 × 75 cm 

Gödöllő 1988.: egykor Frey Rózsa 
leánya, Feit Magda tulajdona 

reprodukálva:  
Keserü 1977. 37. sz. kép 

kiállítva: Kecskemét 1977.;  
Polónyi 1981. 98. sz.; Gödöllő 1988.

628. Mákó (Mákói részlet), 1912
olaj, vászon,  
54 × 95 cm

j. j. l.: Mákó, 912

magántulajdon

Dénes 1939. 
214. sz. tétel: 
Sebestyénné,  
Dr. Kriesch Margit 
tulajdona

fotó: Tóth Simon Ferenc

629. Halálos bűn (Areiospagos), 1912 
olaj, vászon,  
148 × 181 cm

j. k. l.: mon. 912

magántulajdon

Dénes 1939. 
212. sz. tétel: 
Sebestyénné,  
Dr. Kriesch Margit 
tulajdona

irodalom: OMKT 
1913. tavaszi 
kiállítás 392. sz. 
(eladó)

reprodukálva: Gödöllő 2003. 375.; Csokonai-Illés 2005. 47.

fotó: Tóth Simon Ferenc

A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota 
épülete 
(mai állapot)

624. Marosvásárhelyi Kultúrpalota, 
Székely népmesék (Székely mesemondás), 1913 
freskó, 313 x 363 cm

j. k. l.: 19 mon. 13

Erdélyi Magyar Közművelődési Ház, Marosvásárhely

Dénes 1939. 215. sz. tétel 

reprodukálva: Dénes 1939. 10. kép; Keserü 1977. 38.; Szabadi 
1979. XXVI. színes kép; Basics 1982. 24. sz. kép és borító; 
Gellér–Keserü 1987. 44; Őriné 2013. 42.; Oniga 2013. 52.

fotó: Plájás István

625. Marosvásáhelyi Kultúrpalota, 
Sámánok a lóáldozat előtt (Táltosok), 1912 
freskó, 314 × 362 cm

j. k. l.: 19 mon. 12

Erdélyi Magyar Közművelődési Ház, Marosvásárhely

Dénes 1939. 216. sz. tétel 

reprodukálva: Dénes 1939. 9. kép; Szabadi 1979. XXVII. színes 
kép; Őriné 2013. 42.; Oniga 2013. 54.

fotó: Plájás István
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655. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok – kompozíciós  
vázlat 

tus, papír, 410 × 310 mm

GVM ltsz.: 97.7

reprodukálva: Gödöllő 2003. 
302.; Oniga 2013. 55. 

656. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok – kompozíciós  
vázlatok

tus, papír, 300 × 415 mm

GVM ltsz.: 97.8.1

reprodukálva: Gödöllő 2003. 
302.; Oniga 2013. 55.

657. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok 

tus, papír,  
315 x 475 mm

GVM ltsz.: 97.8.2

658. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok   
– színvázlat

ceruza, akvarell, 
papír,  
315 × 471 mm

GVM ltsz.: 97.9

reprodukálva: 
Gödöllő 2003. 
302.; Oniga  
2013. 55. 

659. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Stilizált növényi  
díszítés a freskók  
keretezéséhez

ceruza, papír,  
644 × 470 mm

GVM ltsz.: 99.3

fotó: Mester Tibor

651. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
A Székely mesemondás részlete: Három nő

ceruza, papír,  
273 × 550 mm

GVM ltsz.: 97.3 

 

652. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Színtanulmány: az előcsarnok falikúttal 

ceruza, papír,  
310 x 475 mm

GVM ltsz.: 97.4

653. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
A koronázási relief vázlata

ceruza, papír,  
530 × 670 mm

GVM ltsz.: 97.5

654. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Palásttanulmány a koronázási reliefhez

ceruza, szén, akvarell, papír,  
645 × 430 mm

GVM ltsz.: 97.6

reprodukálva: Gödöllő 2003. 
300.; Oniga 2013. 50. 

646. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
toll, papír, 410 × 305 mm

GVM ltsz.: 91.37

647. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Ülő nő

kréta, papír, 275 × 175 mm

GVM ltsz.: 91.38

648. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Sámán dobja 

ceruza, papír,  
195 × 273 mm

felirat: Schaman dobja

GVM ltsz.: 91.39

649. A marosvásárhelyi  
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Fejkötő

ceruza, papír, 273 × 189 mm

felirat: Fejkötő Reguly A. gyűjtése

GVM ltsz.: 91.40

650. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
A Székely mesemondás részlete: Falikút

ceruza, akvarell,  
papír, 520 × 695 
mm

GVM ltsz.: 97.2

642. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
I. Ferenc József megkoronázása, A koronázási relief vázlata

ceruza, akvarell, papír,  
500 × 640 mm

GVM ltsz.: 91.33 

reprodukálva: 
Csenkey, Éva–
Hadik, András–
Kiss, Éva et 
al.: Panorama: 
Architecture 
and Applied 
Arts in Hungary 
1896–1914. 
Kyoto, 1996. 
175.; Gödöllő 
2003. 300. 

643. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Falikút terve

ceruza, akvarell, papír,  
500 × 640 mm

GVM ltsz.: 91.34 

irodalom: 
Gödöllő 2003. 
300.; LACMA 
2004. 167.

644. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
toll, pauszpapír,  
320 × 390 mm

GVM ltsz.: 91.35

fotó: Mester Tibor

645. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
ceruza, papír,  
340 × 260 mm

GVM ltsz.: 91.36

fotó: Mester Tibor
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673. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok, részlet: ló mozgástanulmány 

tus, papír,  
315 × 405 mm

GVM ltsz.: 99.17

674. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok, részlet: A sámán felsőteste

ceruza, papír,  
205 × 314 mm

GVM ltsz.: 99.18

675. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok, részlet: koponyatanulmány

tus, papír,  
325 × 315 mm

GVM ltsz.: 99.19

676. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok, részlet: koponyatanulmányok

tus, papír, 455 × 315 mm 

GVM ltsz.: 99.20

669. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok – kompozíciós vázlatok

vörös kréta, papír, 545 × 205 mm

GVM ltsz.: 99.13

670. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Táltosok, részlet

vörös kréta, papír,  
631 × 475 mm

GVM ltsz.: 99.14

671. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Táltosok – fiatal nő 

vörös kréta, papír,  
375 × 316 mm

GVM ltsz.: 99.15

672. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Táltosok, részlet

ceruza, papír,  
315 × 330 mm

GVM ltsz.: 99.16

665. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Vázlat az előcsarnok csillárjához

ceruza, papír,  
634 x 430 mm

GVM ltsz.: 99.9

666. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Vázlat a főbejárat fölötti üvegablakkal és homlokzati 
motívumokkal 

ceruza, akvarell, 
arany, ezüst, 
papír,  
316 × 448 mm

GVM ltsz.: 99.10

667. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Színvázlat az előcsarnok mennyezet festéséhez

ceruza, akvarell,  
arany, ezüst, 
papír,  
470 × 630 mm

GVM ltsz.: 99.11

reprodukálva: 
Csenkey, Éva – 
Hadik, András 

– Kiss, Éva et 
al.: Panorama: 
Architecture and 
Applied Arts in 
Hungary 1896–1914. Kyoto, 1996. 176.; Gödöllő 2003. 300. 

668. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Színvázlat az előcsarnok mennyezetéhez

ceruza, akvarell,  
arany, ezüst, papír,  
475 × 317 mm

GVM ltsz.: 99.12

reprodukálva:  
Csenkey, Éva – Hadik,  
András – Kiss, Éva et al.: 
Panorama: Architecture 
and Applied Arts in Hungary 
1896–1914. Kyoto, 1996. 
176.; Gödöllő 2003. 301.

660. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Vázlat az előcsarnokhoz – Koncentrikus körök

ceruza,  
arany, papír,  
315 × 472 mm

GVM ltsz.: 99.4

reprodukálva: 
Oniga 2013. 46.

661. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Színvázlat az előcsarnok mennyezetfestéséhez

ceruza, akvarell,  
arany, ezüst, papír,  
317 × 475 mm

GVM ltsz.: 99.5

662. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Pillér- és szegélydíszítések 

ceruza, akvarell,  
arany, ezüst, papír,  
474 × 630 mm

GVM ltsz.: 99.6

663. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Szín- és kompozíciós vázlat a mennyezet festéséhez

ceruza, akvarell,  
arany, ezüst, papír,  
315 × 475 mm

GVM ltsz.: 99.7

664. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
A pilléreket összekötő ívek színvázlata 

ceruza, akvarell,  
arany, ezüst, 
papír,  
314 × 447 mm

GVM ltsz.: 99.8
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688. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– figyelő kislány

ceruza, fehér kréta, barna papír, 
560 × 395 mm

GVM ltsz.: 99.32

689. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– hangszertanulmány 

felirat: Reguly Antal gyűjtése 

ceruza, papír, 197 × 197 mm

GVM ltsz.: 99.33

690. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– fiatal férfi

ceruza, papír, 495 × 350 mm 

GVM ltsz.: 99.34

691. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– félalakos fiatal nő  
(Boér Lenke)

vörös kréta, papír,  
630 × 445 mm

GVM ltsz.: 99.35

692. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– ülő női alak

akvarell, szürke karton,  
515 × 450 mm

GVM ltsz.: 99.36

reprodukálva: Oniga 2013. 53.

685. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Koronázási jelent és más vázlatok

ceruza, papír,  
325 × 417 mm

GVM ltsz.: 99.29

686. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Női alak 

ceruza, tus, akvarell, papír, 
635 × 445 mm

GVM ltsz.: 99.30

 

687. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Székely mesemondás – kompozíciós vázlatok

tus, papír,  
550 × 455 mm

GVM ltsz.: 99.31

681. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Női tanulmány 

tus, papír, 450 × 318 mm

GVM ltsz.: 99.25

682. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Székely mesemondás – hangszeren játszó férfi

kréta, papír, 630 × 442 mm 

GVM ltsz.: 99.26

683. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Székely mesemondás – fiatal nő mellképe (Boér Lenke)

kréta, papír,  
474 × 632 mm

GVM ltsz.: 99.27

684. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– Ülő nő- és fejtanulmány 

tus, papír, 415 × 330 mm

GVM ltsz.: 99.28

677. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok – térdelő gyerek hátaktja

vörös kréta, papír,  
503 × 368 mm

GVM ltsz.: 99.21

678. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok – sámán

szén, papír,  
258 × 367 mm

GVM ltsz.: 99.22

679. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Táltosok – fiatal férfi fekvő alakja

szén, papír,  
475 × 625 mm

GVM ltsz.: 99.23

680. A marosvásárhelyi Kultúrpalota vázlatai, 1912 
Színház terem – táncoló alakok

ceruza, papír,  
495 × 650 mm

GVM ltsz.: 99.24
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I p a r m û v é s z e t

707. Árgirus királyfi és Tündér Ilona 
(Csipkerózsika), 1912 (1908)
gobelin (szőtte: Belmonte Leo)

Dénes 1939. 173. sz. tétel: ismeretlen helyen (1908–ra datálva)

irodalom: OMKT 1911/12 téli kiállítás, Művészet 1914. 323.

reprodukálva: MI 1912. 232.; Dénes 1939. 19. kép; Keserü 
1977. 28. sz. kép; Gellér 1982. 158.; Gellér–Keserü 1987. 175.; 
Gödöllő 2003. 319.; Farkas–Őriné 2009. 88. tétel; Tűzőrzők 
2013. 90.; (http://lolodup.wix.com/leo-belmonte#!his-works/
c1nxn, letöltés: 2016.06.25.)
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M u rá l i a

708. A Művészház falképe a lépcsőházban, 1913
elpusztult 

reprodukálva: 
Rózsa Miklós 
(szerk.): Kalauz a 
Művészház palota-
felavató kiállítására. 
Bp., 1913. 28. oldal. 
99. sz. tétel (Freskó 
címmel); Interieur 
(hetilap) 1912. 2. sz. 
február, 20. oldal 

Vágó László:  
A Művészház bejárata

702. Körösfői templom, 1912
reprodukálva: Kalotaszeg c. hetilap 1912. január–március, 26. 

703. Fonó nők, 1912 
reprodukálva: Illés 
Antal kiállítása Nemzeti 
Szalon 1912. címlap 

704. Hazafelé, 
1912 
akvarell, papír,  
175 × 240 mm

j. j. l.: mon. 912

magántulajdon

reprodukálva: 
Nagyházi, 177. 
aukció 2011. 
10.07. 350. sz.

S z o b rá s z a t

705. Marosvásárhelyi Kultúrpalota
I. Ferenc József megkoronázása, 1912 

bronz dombormű

Kriesch tervei alapján Sidló Ferenc készítette

reprodukálva: Oniga 2013. 50–51.

fotó: Plájás István

706. Ifjú arcképe, 1912 
bronz

Dénes 1939. 219. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

698. Zách Klára II. vázlat, 1912
kréta, papír, 502 × 346 mm 

j. n.

MNG ltsz.: 1939 – 3369 
Postatakarékpénztár 1939.

reprodukálva: Keserü 1977. 34. 
sz. kép; Gellér–Keserü 1987. 
179.; Modernité hongroise et 
peinture européenne. Musée 
des Beaux–Arts de Dijon 1995. 
201. 

kiállítva: Rijksmuseum 1974–75. 
24. sz.; Berlin 1976. 112. sz.; 
Chicago 1979. 19. sz.; Prága 
1989. 52. sz.

fotó: Mester Tibor

699. Zách Klára I. vázlat, 1912 
akvarell, papír, 172 × 277 mm

J. k. l.: mon. 912

MNG ltsz.: 1939–3370 

kiállítva: Polónyi 1981. 115. sz.

fotó: Mester Tibor

700. Zách Klára II. vázlat, 1912 
akvarell, papír, 146 × 259 mm

j. n. 

MNG ltsz.: 1939–3371 

701. Vázlat a Zách Klára 
című festményhez
tus, toll, papír, 387 × 243 mm

j. j. l.: mon. ceruzával

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

693. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– női alak

vörös kréta, papír,  
455 × 315 mm

GVM ltsz.: 99.37

694. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás  

– két női alak

tus, papír, 475 × 312 mm

GVM ltsz.: 99.38

695. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota vázlatai, 
1912 
Székely mesemondás – 
polgári öltözetű férfi

kréta, papír, 630 × 475 mm

GVM ltsz.: 99.39

696. Velence, 1912 
akvarell, papír, 258 × 358 mm

Gödöllő 1988.: egykor Frey Rózsa leánya, Feit Magda 
tulajdona 

kiállítva: Gödöllő 1988.

697. Zách Klára I. 
vázlat, 1912
kréta, papír, 502 × 347 mm

j. j. l.: mon. 912

MNG ltsz.: 1939–3368 
Postatakarék–pénztár 1939

irodalom: Berlin 1976. 111. sz.

kiállítva: Rijksmuseum 1974–75. 
23. sz.; Chicago 1979. 18. sz.; 
Polónyi 1981. 114. sz.

fotó: Mester Tibor
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720. Freskóvázlatok a temesvári szeminárium 
díszterme számára, 1913
1. Szt. Gellért oktatja Szt. Imrét

2. A csanádi székesegyház alapítása

reprodukálva: MI 1916. I. sz. melléklet 

721. Frey Rózsa arcképe, 
1913 
ceruza, papír,  
204 × 140 mm 

Gödöllő 1988.: egykor Frey 
Rózsa leánya, Feit Magda 
tulajdona 

reprodukálva:  
Gödöllő 1988. címlap

kiállítva:  
Gödöllő 1988.

S z o b rá s z a t

722. Gábor, 1913
bronz, m: 41 cm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

723. Erzsébet emlékmű pályaterve, 1913 
Györgyi Dénes  
építésszel és 
Sidló Ferenc 
szobrásszal

reprodukálva: 
M 1913. 224. 

716. Dudu rajzol, 
1913 
olaj, vászon,  
55 × 85 cm

j. j. f.: 913

magántulajdon

Dénes 1939. 183. sz. 
tétel: ifj. Kriesch Aladár 
tulajdona

reprodukálva: Keserü 
19977. 27. sz. kép; 
Gödöllő 2003. 281.; 
Őriné 2013. 52.

fotó: Mester Tibor

G ra f i k a

717. Tavasz, (Ádám és Éva, Vázlat a Művészház
 falképéhez) 
papír, tempera,  
200 × 245 mm

j. n.

magántulajdon

718. Padon ülő parasztok, 1913
akvarell, papír,  
280 × 375 mm

j. j. l.: mon. 913

magántulajdon

reprodukálva: MNG 
bírálat

719. A temesvári Papnevelde 
freskójához vázlat, 
1913 
ceruza, akvarell, papír,  
685 × 343 mm

j. k. l.: mon. 913

magántulajdon

kiállítva:  
Gödöllő 1988.

713. Karmen 
(Carmen), 
1913 
olaj, vászon,  
105 × 60,5 cm

j. j. f.: mon.A 913

MNG ltsz.: FK 6303 
Vétel Kabos Endre 
útján

irodalom:  
A Magyar Királyi 
Postatakarékpénztár

Árverési 
Csarnokának 
aukciója 1937. évi 
november 69. sz. 
(150 pengő)

kiállítva:  
Gödöllő 1966.; 
Berlin 1976. 104. sz.

fotó: Mester Tibor

714. Önarckép, 1913 
olaj, fa, 51 × 35 cm 

Keserü 1977.: egykor 
a család tulajdona 

reprodukálva:  
Körösfői-Kriesch 
Aladárról. 
Emlékbeszéd. 
Mondotta Nagy 
Sándor. MI 1922. 
40. oldal után; A 

„Céhbeliek” Magyar 
Képzőművészek 
Társasága jubiláris 
kiállítása. Nemzeti 
Szalon 1934. január 
73/a. sz.; Keserü 
1977. 39. sz. kép; 
Tűzőrzők 2013. 160.

715. Kriesch Margit arcképe (Leányom), 1913 
tempera, vászon, gesso, fa, 60,3 × 44,1 cm

magántulajdon

Dénes 1939. 213. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona (1912-re datálva)

irodalom:  
Győry Lajos 
restaurátor 
diplomamunkája, 
MKE, 2002 

reprodukálva: 
Keserü 1977. 27. 
sz. kép

fotó: Tóth Simon 
Ferenc – Győry 
Lajos

A Művészház 
előcsarnoka

Körösfői-Kriesch 
Aladár freskója  
az előcsarnokban

F e s t é s z e t

709. Temető éjjel, 1913 
olaj, vászon, 64 × 80 cm

Dénes 1939. 222. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 116. sz.

710. Napraforgók, 1913 
olaj, vászon

Dénes 1939. 223. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

kiállítva: Belvedere 1921. 8. sz. (14.000 korona)

711. Tavaszi hangulat, 1913 
tempera, vászon,  
44,5 × 41,5 cm

j. n.

MNG ltsz.: 5905 
Vétel 1923-ban

Dénes 1939. 
224. sz. tétel: 
Szépművészeti 
Múzeum

irodalom:  
Céhbeliek  
negyedik kiállítása,  
Nemzeti Szalon 
1923. febr. 102. sz.

fotó: Mester Tibor

712. Kármán Mór arcképe, 1913 
tempera, fa 

Dénes 1939. 227. sz. tétel: Mintagimnázium, Budapest tulajdona
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734. A félelem, 1914 
tempera

irodalom: Húsvét, a Céhbeliek első könyve. (Bp.,) 1914. 61. sz. 
(4000.–)

735. Az öröm, 1914 
tempera (olaj, vászon)

irodalom: Húsvét, 
a Céhbeliek első 
könyve. (Bp.,) 1914. 
62. sz. (4000.–) 

reprodukálva:  
M 1914. 229. 

736. Hegyszakadék, 1914 
olaj, vászon,

irodalom: Húsvét, a Céhbeliek első könyve. (Bp.) 1914. 30. sz. 
(500.–)

737. Dombi lugas, 1914
olaj, vászon, 47,2 × 66 cm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

reprodukálva: Keserü 1977. 45. sz. kép; Őriné 2013. 29.

kiállítva: Belvedere 1921. 26. sz. (22.000 korona); Kecskemét 1977. 

fotó: Tóth Simon Ferenc

G ra f i k a

738. Női fej, 1914 
vörös kréta, papír,  
420 × 300 mm

j. j. l.: mon. 914

Tragor Ignác Múzeum, Vác,  
ltsz.: 80. 2. 31

irodalom: Szecessziós grafika. 
Vác 1991–Gödöllő 1991. 

reprodukálva: Gödöllő 2003. 
335.; Keserü 2004. [54.] 

729. Gödöllői vásár, 1914 
olaj, vászon 

Dénes 1939. 229. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Nemzeti Szalon, Céhbeliek II. Kiállítása

730. Gödöllői részlet, 1914 
tempera, vászon, 48 × 66 cm

Dénes 1939. 230. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona 

731. Kriesch Margit arcképe (Fiam, Gyermekem), 
1914 
olaj, fa,  
55,5 × 40 cm

j. j. l.: mon. 914

MNG ltsz.: 88.6 Vétel 
Wollner Tibortól

irodalom: Ernst 
Múzeum kiállításai 
CXXXVII. 1933. 
február hó 162. sz. 
(Leányfej); Ernst 
Múzeum kiállításai 
CXLVIII. Beczkói Bíró 
Henrik gyűjteménye. 
1934. október hó 29. 
sz. (Tanulmányfej, 
1914); dr. Lázár Béla: 
Beczkói Bíró Henrik 
gyűjteménye. Bp., 
1937 (Leányka) 

reprodukálva: Magyar Művészet 1931. 9–10. sz. 527., Prága 
1989. 53. sz.

kiállítva: Prága 1989. 53. sz.

fotó: Mester Tibor

732. Mindenszentek, 1914 
olaj, vászon, 126 × 150 cm

j. b. l.: mon 914

MNG ltsz.: 74.4 Vétel Kriesch Lajosnétól

reprodukálva: Keserü 1977. 41. sz. kép

kiállítva: Polónyi 1981. 99. sz.

fotó: Mester Tibor

733. B. L. arcképe, 1914 
tempera

irodalom: Húsvét, a Céhbeliek első könyve. (Bp.,) 1914. 61 sz. 
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M u rá l i a

726. Szentháromság, 1914 
freskó

Havas Szűz Mária 
plébániatemplom,  
Zebegény

Dénes 1939. 233. sz. tétel 

(A művész tanítványainak munkái, 
Leszkovszky György vezetésével.)

reprodukálva: Tűzőrzők 2013. 
135.; Farkas 2014. 65–72., 76–94.

Zebegény, plébánia templom

F e s t é s z e t

727. Házi hangverseny, 
1914
reprodukálva:  
VU 1914. 943.

728. Szilvafák (Virágzó szilvafák), 1914 
olaj, vászon, 50 × 80 cm

j. j. l.: mon. 914

MNG ltsz.: 57.139 Vétel Jánosy Sándortól

Dénes 228. sz. tétel: Bényei Zsigmond tulajdona

irodalom: OMKT 1915. tavaszi kiállítás 316. sz. (eladó)

kiállítva: Gödöllő 1966. 

fotó:  
Mester 
Tibor

I p a r m û v é s z e t

724. Bábszínház, 
1913 után 
gobelin,  
150 × 100 cm, 
(szőtte: Frey Rózsa)

j. k. l.: mon. felirat: 
VITÉZ LÁSZLÓ

magántulajdon

reprodukálva: Gellér–
Keserü 1987. XIX.; 
Éri–Jobbágyi 1997. 
194.; Gödöllő 2003. 
285.; Keserü 2004. 
[58.]; Gödöllő 2007. 
92.; Farkas–Őriné 
2009. 63. tétel; Őriné 
2013. 25.; Tűzőrzők 
2013. 117., 157.

kiállítva: Kecskemét 
1977.; Polónyi 1981. 
127. sz. 

fotó:  
Tóth Simon Ferenc

725. Szarvasok, 1913 
scherrebek,  
191 × 110 cm, (szőtte: Frey Rózsa)

j. k. l.: mon.

Dénes 1939. 226. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

reprodukálva: Iparművészeti kiállítás, Művészház, 1913. 24.; 
Keserü 1977. 50. sz. kép; Basics 1982. 15. sz. kép; Gellér–
Keserü 1987. 183.; Gödöllő 2007. 103.; Szücs György (szerk.): 
A Művészház 1909–1914. Budapest, 2009.145.; Farkas–Őriné 
2009. 94. tétel 

kiállítva: Kecskemét 1977.; Polónyi 1981. 125. sz. 

fotó: Tóth Simon Ferenc
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753. Tölgyfa, 1915 
tempera, vászon,  
65 × 70 cm

Dénes 1939. 240. 
sz. tétel: Fővárosi 
Képtár (Letétben 
a Gellért fürdő 
igazgatóságánál)

irodalom: OMKT 
1917 téli kiállítás 
218. sz. (eladó); 
Háborús műtárgy-
veszteség-jegyzé-
kek. IV. füzet Bp. 1952. 30. oldal, 443. tétel 

reprodukálva: M 1917. 85.

754. Tömöriné, Papp Edit arcképe, 1915 
tempera, fa, 65 × 70 cm

Dénes 1939. 242. sz. tétel: Rajnai Gábor tulajdona

755. Önarckép, 1915 
olaj, vászon,  
40 × 30 (51 × 38) cm

j. j. f.: mon. 915 
hátoldalán: 7011.

magántulajdon

irodalom: 1926. évi 
június 201. sz. (1500 
ezer koronában)

reprodukálva:  
A Magyar Királyi 
Postatakarék árve-
rési csarnokának 
1926. évi februári 
általános aukciója 
358. sz. (2200 ezer 
koronában); Tűzőr-
zők 2013. 108.

fotó: Mester Tibor

756. Kertek alatt, 1915
olaj, vászon,  
69 × 90 cm

j. b. l.: mon. 915

magántulajdon

kiállítva: 
Belvedere 
1921. 15. sz. 
(27.000 korona); 
Nagyházi, 2004. 
április, 105. sz. 
aukció 371. sz.

757. Rőzseszedők, 1915
olaj, vászon,  
50 × 70 cm

j. j. l.: mon. 915

magántulajdon

Blitz Galéria 
1994. május 16. 
aukció 24. sz. 

F e s t é s z e t

748. Hiúság, 1915 
tempera, vászon, 50 × 78 cm

Dénes 1939. 234. sz. tétel: ifj. Körösfői Aladár tulajdona

kiállítva: Belvedere 1921. 3. sz. (48.000 korona)

749. Szeretet, 1915 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 236. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

750. Gyűlölet, 1915 
tempera, vászon 

Dénes 1939. 237. sz.: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

751. A topolyafa, 1915 
tempera,  
vászon 

Dénes 1939. 
231. sz. tétel: 
ismeretlen 
helyen

reprodukálva: 
OMKT 1915. 
tavaszi kiállítás 
182. sz. 

(eladó)

752. Beck Ö. Fülöp arcképe, 1915 
tempera, gesso, fa, 80 × 60 cm 

j. f. b.: mon. 915

MNG ltsz.: FK 2937 Vétel Beck Ö Fülöptől

Dénes 1939. 137. sz. tétel (1905-re datálva), 209. sz. tétel

irodalom: A Székesfővárosi Képtár és Történelmi Múzeum 
kiállítási katalógusa.; Nemzeti Szalon 1937. január 87. sz.

reprodukálva: M 1916. 57. (Arckép); Magyar Művészet 1937. 
1. 18. p.; Keserü 1977. 46. sz. kép; Gellér–Keserü 1987. 166.; 
Tűzőrzők 2013. 110.

kiállítva: OMKT 1916. téli kiállítás 77. sz.; Jubiláris kiállítás  
(40 éves fennállása) Nemzeti Szalon 1935. január 23. sz.; 
Gödöllő 1966.; Polónyi 1981. 100. sz.

fotó: Mester Tibor

744. Szent Gellért térít (Vázlat a temesvári 
papnevelde freskójához), 1914 
toll

Dénes 1939. 238. sz. tétel: özv. Körösfői Aladárné tulajdona

irodalom: Belvedere 1921. okt.–nov. 36. sz. (3.000 korona) 

S z o b rá s z a t

745. Gyermekfej, 1914 
bronz

irodalom: Húsvét, a Céhbeliek első könyve. Nemzeti Szalon 
(Bp.) 1914. 59. sz. (2000.–)

1 9 1 5

M u ra l i a

746. A csanádi egyház megye alapítása, 1915–1917 
freskó

Papnevelde, Temesvár 
(lemeszelve)

Dénes 1939. 243. sz. tétel 

reprodukálva: Dénes 1939. 
13. kép; Farkas 2014. 34., 35.

Papnevelde, Temesvár

747. Szent Gellért kulturális működése, 1915 
freskó 

Papnevelde, 
Temesvár

Dénes 1939. 
244. sz. tétel

reprodukálva: 
Dénes 1939. 
11–12. kép; 
Szabadi 1979. 
185. kép; 
Gellér–Keserü 
1987. 146.

fotó: 
Alexander 
Borka – 
Krauss 
Gizi, MNG 
Festészeti 
Archívum

739. Amazon- és nőtanulmány, 1914
rajz 

j. b. l.: mon. 911  
és j. j. mon. 913

magántulajdon

reprodukálva: Húsvét,  
a Céhbeliek első könyve. 
Nemzeti Szalon (Bp.) 
1914. oldalszám nélkül.

740. Utcarészlet, 1914
akvarell, papír, 240 × 340 mm

j. j. j.: mon. 914

magántulajdon

irodalom: BÁV 38. aukció 1975. december 146. sz. tétel

741. Kapisztrán János kereszteshadat prédikál. 
(Vázlat a temesvári papnevelde freskójához), 1914 
akvarell, papír, 410 × 590 mm

j. k. l.: mon. 914 

GVM ltsz.: 96.2

reprodukálva: Gödöllő 2003. 312.; Őriné 2013. 41.

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Kresz Albert

742. Szent Gellért térítése és munkálkodása 
(Vázlat a temesvári papnevelde freskójához), 1914 
akvarell, papír, 380 × 580 mm 

j. k. l.: mon. 914

GVM ltsz.: 96.1

reprodukálva: Gödöllő 2003. 312.; Őriné 2013. 41.

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Kresz Albert

743. Szent Gellért térít (Vázlat a temesvári 
papnevelde freskójához), 1914 
tempera

kiállítva: Belvedere 1921. okt.–nov. 21. sz. (27.000 korona) 
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768. Rossz hírek, 1916
tempera, fa,  
20 × 31 cm

j. j. f.: 916

Herman Ottó 
Múzeum, 
Miskolc, ltsz.: 
HOM KGy 
P.77.229

Dénes 1939. 
232. sz. tétel: 
ismeretlen helyen 

irodalom: OMKT 1917. téli kiállítás 232. sz. (eladó); Ernst 
Múzeum aukciói 1925 (XXX.) 380.

769. A Temesvári papnevelde freskójához készült 
vázlat (A fehér ló mondája, Kereszténység és 
pogányság, Szent Gellért térít), 1916
olaj, vászon, 48 × 72 cm

j. b. l.: mon. 916. 

Dénes 1939. 239. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona

GVM ltsz.: 86.278

fotó: Mester Tibor

770. Szent Gellért térít 
papír, tempera,  
295 × 510 mm

magántulajdon

771. Társaság a szabadban, 1916
olaj, vászon, 65 × 81,5 cm

j. j. l.: mon. 916. 

Gundel Kft tulajdona

reprodukálva: Őriné 2013. 31.

fotó: Hegedűs Gábor

F e s t é s z e t

763. Gödöllői táj, 1916 
tempera, vászon, 53,5 × 74 cm

Dénes 1939. 247. sz. tétel: Sebestyénné, Dr. Kriesch Margit 
tulajdona

764. Patroklos halála, 1916 
tempera, vászon

Dénes 1939. 249. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

765. Tamás úrfi tyúkkal 
(Tomi arcképe), 1916
olaj, vászon, gesso, fa,  
79 × 65 cm

j. b. f.: 916.Bp. 

Dénes 1939. 241. sz. tétel: 
özv. Kriesch Aladárné 
tulajdona (1915–re datálva)

reprodukálva: Keserü 1977. 
47. sz. kép; Gödöllő 2003. 
281.; Tűzőrzők 2013. 109.

kiállítva: Gödöllő 1988.

766. Tamás betegen, 1916 
olaj, vászon,  
65 × 37 cm

j. j. f.: 916. 

GVM ltsz.: 94.1

reprodukálva: Keserü 
1977. 49. sz. kép; Gödöllő 
2003. 281.; Őriné 2013. 28.; 
Tűzőrzők 2013. 158.

fotó: Mester Tibor

767. Matyó leány (Mezőkövesdi leány, Matyó 
menyecske), 1916
tempera, vászon,  
90 × 70 cm

j. j. f.: mon. 916. 

magántulajdon

Dénes 1939. 235. 
sz. tétel: ismeretlen 
helyen 

reprodukálva: 
Műgyűjtő V. évf. 
1973. 4 szám;  
Keserü 1977. 42. sz. 
kép; Gödöllő 2003. 
360.; Néprajzi 2004. 
91.; Őriné 2013. 33.

kiállítva: OMKT 1916. 
téli kiállítás 84. sz. 
(eladó); Belvedere 
1921. 7. sz. (25.000 
korona); BÁV 32. aukció 1973. december 170. sz. tétel;  
Polónyi 1981. 101. sz.

fotó: Tóth Simon Ferenc
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M u rá l i a

761. Bánk bán, 1916 
szekkó

Színművészeti 
Akadémia, Egressy-
terem, Budapest

(ma Uránia, Nemzeti 
Filmszínház Bp., 
Rákóczi u. 21.)

Dénes 1939. 248. sz. 
tétel 

reprodukálva:   
MI 1916. 318–319. Uránia Filmszínház (mai állapot)

762. Geometrikus díszítmény szerkezet, 1916 
szekkó 

Karolina kápolna, Vác

reprodukálva: MI 1916. 317.;  
Keserü–Tumbász 2013.;  
Farkas 2014. 129–138. 

Karolina kápolna,  
Vác (mai állapot)

758. Női tanulmányfej, 1915 
olaj, vászon, 60 × 45 cm

j. b. l.: mon. 915

magántulajdon

irodalom: A Magyar Királyi 
Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1929. 
évi december 537. sz.  
(130 pengő)

reprodukálva: A Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár 
Árverési Csarnokának 
aukciója 1937. március 322. sz. 
(250 pengő)

G ra f i k a

759. Dunai rakodómunkások 
(a Mester utcai freskó vázlata), 1915 
szén, papír, 320 × 400 mm

j. k. l.: mon. 915

MNG ltsz.: F 87.24

fotó: Berényi Zsuzsa

S z o b rá s z a t

760. Zambra Alajos arcképe, 1915 
gipsz, mellszobor magassága: 39,5 cm

Dénes 1939. 246. sz. tétel: Zambra Alajos tulajdona

MNG ltsz.: 77.52

reprodukálva: Dénes 
1939. 17. kép 

fotó: Mester Tibor
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787. Vásár (Marhavásár), 1917 
olaj, vászon,  
50 × 83 cm

j. b. l.: 917 mon.

magántulajdon

irodalom: 
Belvárosi 
Aukciósház 1996. 
május 6. 99. sz.; 
(Szerepelt az 
Ernst Múzeum 
aukcióján)

reprodukálva: Kieselbach 2007. 36. aukció 169. tétel 

788. Gödöllői részlet télen, férfialakkal, 1917 
olaj, vászon

j. b. l.: 917 mon.

magántulajdon

irodalom: 
Céhbeliek 
negyedik 
kiállítása. Nemzeti 
Szalon 1923. 
február 97. sz.

reprodukálva: 
MNG Archívum 
5853

789. Téli erdő, 1917 
olaj, farost,  
53,5 × 66 cm

j. b. l.: 917 mon.

magántulajdon

reprodukálva: 
Finnmagyar 2004. 
Ernst Múzeum 
(a kiállítás 
meghívóján)

790. Gabonáshajó kirakodása (Zsákhordók), 1917 
tempera, vászon, 54,5 × 79,7 cm

j. j. l.: mon. 917

MNG ltsz.: 5179

Dénes 1939. 255. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum 

reprodukálva: Gödöllő 2003. 309.

kiállítva: Gödöllő 1966.; Berlin 1976. 105. sz.

fotó: Mester Tibor

784. Nagyszalóki csúcs (télen), 1917 
olaj, vászon, 70 × 100 cm

j. b. l.: mon.

magántulajdon

Dénes 1939. 179. sz. tétel: ismeretlen helyen (1909-re datálva)

irodalom: OMKT 1917. tavaszi kiállítás 360. sz. 32. oldal; BÁV 
69. aukció 1986. május 105. sz. tétel; M 1917. 31.; Magyar 
Művészet 1928. 8. 624.; MNG Archívum FA10493

kiállítva: Gödöllő 1988.

785. Favágók, (Fahordás), 1917 
olaj, vászon, 54,5 × 79,5 cm

j. j. l.: mon. 917

magántulajdon

reprodukálva: Almárium Régiségbolt és Galéria 13. győri 
Művészeti árverés 2014. Győr 25. sz. 

786. Famunkások a Tátrában (Tót szánkó a Tátrában, 
Előtanulmány a Solymászathoz, Favágók, 
Fahordás), 1917
olaj, vászon,  
56 × 80 cm

j. b. l.: 917 
mon. 

Dénes 1939. 
182. sz. tétel 
Fővárosi 
Képtár

Budapesti 
Történeti 
Múzeum – 
Fővárosi 
Képtár, Festészeti Gyűjtemény, ltsz.: 475. Vásárlás a Nemzeti 
Szalon kiállításáról, 1918.

reprodukálva: OMKT 1917. tavasz 361. sz. 25. tábla; MNG 
Örökségvédelmi Dokumentumtár

kiállítva: Belvedere 1921. 6. sz. (22.000 korona); A Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának aukciója 
1936. évi február 69. sz. (200 pengő)

fotó: Bakos Ágnes

777. Szánkázás, 1916 
pasztell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1916. nov.–dec. 192. sz.

778. Komp foltozás, 1916 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1916. nov.–dec. 193. sz. (300)

779. Firenzei részlet, 1916 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1916. nov.–dec. 194. sz. (300)

780. San Miniato, 1916 
akvarell, papír

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1916. nov.–dec. 195. sz. (300)
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M u rá l i a

781. Gabonáshajó kirakodása, 1917 
szekkó, 366 × 562 cm 

Női felső kereskedelmi iskola, 
Budapest Mester utca (Ma 
Szent István Közgazdasági 
Szakközépiskola és 
Gimnázium, Budapest, 
Mester utca)

Dénes 1939. 254. sz. tétel 

reprodukálva: Dénes 1939. 
14. kép

fotó: Alexander Borka – Krauss Gizi, MNG Festészeti Archívum

F e s t é s z e t

782. Önarckép, 1917
tempera, vászon 

Dénes 1939. 251. sz. tétel: özv. Körösfői Aladárné tulajdona

783. Út Hági felé, 1917 
olaj, vászon 

Dénes 1939. 198. sz. tétel: ismeretlen helyen (1910-re datálva)

irodalom: OMKT 1917. tavaszi kiállítás 152. sz. (eladó)

772. Téli erdő, 1916
olaj, vászon, 33 × 29 cm

j. j. l.: mon. 916. 

magántulajdon

irodalom: BÁV 44. aukció 1977. december 177. sz. tétel 

773. Felhők és hegyek, 1916
tempera

magántulajdon

irodalom: OMKT 1916. téli kiállítás 77. sz. (eladó); Céhbeliek 
negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. február 98. sz.

G ra f i k a

774. Önarckép, 
1916
ceruza, papír,  
374 × 282 mm

j. j. l.: mon. 916

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

775. Falusi utca 
(Szada), 
1916 
akvarell, papír,  
255 × 375 mm 

j. j. l.: mon. 916

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

776. Vázlat a Szerelem iskolája című festményhez. 
Leszkovszky Pál ülő alakja, 1916
ceruza, szén, fedő fehér, karton, 41 × 59 cm

j. b. l.: mon. 916.

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Mester Tibor

A Női felső kereskedelmi 
iskola 1917-ben
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801. P. Ábrahám Ernő: 
A hollók fája, 1917
Kukorica Jancsi / Kókuszdió

linómetszet, papír,  
180 × 120 mm

MNG ltsz.: G 71.505

802. P. Ábrahám Ernő:
A hollók fája, 1917
A csizmadia meg a két fia 

linómetszet, papír,  
229 × 168 mm

GVM ltsz.: 2002.18

kiállítva: Gödöllő 1988.

803. P. Ábrahám Ernő: 
A hollók fája, 1917
Az ördög és a szél

linómetszet, toll, papír,  
226 × 170 mm

GVM ltsz.: 2002.19

kiállítva: Gödöllő 1988.

804. P. Ábrahám Ernő: 
A hollók fája, 1917
A hollók fája

linómetszet, papír,  
229 × 166 mm

GVM ltsz.: 2002.20

kiállítva: Gödöllő 1988.

805. P. Ábrahám Ernő: 
A hollók fája, 1917
Kukorica Jancsi / Kókuszdió

linómetszet, akvarell,  
toll, papír, 226 × 169 mm

GVM ltsz.: 2002.21

reprodukálva:  
Tűzőrzők 2013. 87.

kiállítva: Gödöllő 1988.

800. P. Ábrahám Ernő: 
A hollók fája 
és egyéb mesék, 
1917 

G ra f i k a

795. Máriabesnyői körmenet, 1917
akvarell, papír, 390 × 280 mm

j. j. l.: 917 

magántulajdon

796. Gabonáshajó kirakodása, (Vázlat a Mester utcai 
felsőkereskedelmi iskola freskójához), 1917 
tempera 

Dénes 1939. 253. sz. tétel: Fővárosi Levéltár, Budapest 

797. Martinuzzi-összeesküvés 
kréta, karton, 795 × 1190 mm 

Gödöllő 1988.: magántulajdon 

kiállítva: Gödöllő 1988.

798. Pihenő (Szerelem iskolája, vázlat), 1917 
tus, toll papír, 180 × 284 mm

j. j. l.: mon. 917

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és 
Művészeti Gyűjtemény, ltsz.: 6491 

Ajándék Szilárd Vilmos műkereskedőtől 1947–193 
reprodukálva: Zsákovics Ferenc (szerk.): A rajzművészet 
mesterei. 1896–1946. Bp., 2012. borító és kat. 149.

799. A művész által rajzolt és írt képeslap, 1917 
tus, papír 

j. j. l.: mon. 917 „Kedves Jánosom!…”

magántulajdon 

791. Gabonáshajó kirakodása (Zsákhordók), 1917 
tempera, vászon 

magántulajdon

reprodukálva: 
Védett 
MNG–V–462; 
BÁV 64. 
aukció 1984. 
szeptember 79. 
sz. tétel

792. Arckép, 1917 
olaj, vászon 

magántulajdon

reprodukálva: OMKT 1917. téli 
309. sz. (nem eladó)

793. Fa alatt ülő nő, 1917
olaj, karton,  
66,5 × 53,5 cm

j. b. f.: mon.

magántulajdon

fotó: Mester Tibor

794. Fejdíszes hölgy 
olaj, vászon,  
46 × 37 cm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

reprodukálva: 
Kieselbach 1999. 
8. aukció 273. sz. 
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G ra f i k a

821. Az Ortler hegy, 1918 
kréta, papír

magántulajdon 

Dénes 1939. 268. sz. tétel: ismeretlen helyen

822. Temető (Szentjakab), 1918 
akvarell, papír,  
277 × 373 mm

j. j. l.: mon.918

magántulajdon

kiállítva: 
Gödöllő 1988.

fotó: Tóth 
Simon Ferenc

823. Levicói részlet, 1918 
akvarell, papír, 360 × 266 mm

j. b. l.: Levico 918 mon.

magántulajdon

irodalom: Ernst Múzeum aukciói 1924. (XXVIII.) 356. sz.

I p a r m û v é s z e t

824. A jó Pásztor, 1918 
kivitelező: Róth Miksa

üvegfestmény,  
196 × 136 cm

j. középen lent mon.

Központi Papnevelde, kis  
oratórium, Budapest 

Dénes 1939. 259. sz. tétel

reprodukálva:  
Dénes 1939. 18. kép (részlet); 
Gellér–Keserü 1987. 116.; Őriné 2013. 41.; Farkas 2014. 37.

816. Hajnali támadás, 1918 
tempera, vászon

Dénes 1939. 269. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

irodalom: OMKT 1918/19. téli kiállítás

817. Önarckép (két gyermekével), 1918 
tempera, vászon

Dénes 1939. 270. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

818. Tájkép, 1918 
olaj, vászon, 48 × 61,5 cm

j. j. l.: mon. 918

MNG ltsz.: 8144 Ajándék 1942

fotó: Mester Tibor

819. Erdélyi tájkép, 1918 
olaj, vászon, 29,5 × 53,5 cm

j. b. l.: 918

reprodukálva:  
MNG Festészeti Archívum

820. Bivalypatkolók (Bivalypatkolás), 1918 
olaj, karton 32,5 × 48,5 cm

j. j. l.: mon. 918

GVM ltsz.: 86.74

irodalom: BÁV 50. aukció 1979. december 122. sz. tétel 
kiállítva: Polónyi 1981. 102. sz.

fotó: Mester Tibor

809. Olasz leány, 1918 
olaj, vászon, 61,8 × 49 cm

Dénes 1939. 260. sz. tétel: Szépművészeti Múzeum (Letétben 
a székesfehérvári múzeumban)

810. Mátyás és Beatrix találkozása (vázlat), 1918 
(A művész el nem készült egyik utolsó kompozíciója)

olaj, vászon

Dénes 1939. 261. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

kiállítva: Belvedere 1921. 23. sz. (34.000 korona)

811. Ujvárossy Lajos arcképe, 1918 
olaj, vászon

Dénes 1939. 262. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

812. Tomi arcképe, 1918 
viasz–tempera, gesso, fa

Dénes 1939. 263. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

813. Földmívelő foglyok (Földet mívelő foglyok), 1918 
tempera, vászon, 52,5 × 66,5 cm Hátoldalán felirat: Földet 
mívelő foglyok

magántulajdon 

Dénes 1939. 265. sz. tétel: ismeretlen helyen 

irodalom: Császári és Királyi Sajtóhadiszállás műkiállítása 1918. 
május–június 221. sz. (eladó); Ernst Múzeum aukciói 1935. (LI) 
143. sz.; Csokonai-Illés 2005. 67.; „Adj király katonát!” 2014. 109.

fotó:  
Mester 
Tibor

814. Lószanatórium Levicóban, 1918 
tempera, vászon 50 × 65 cm

J. b. l.: mon. 1918

magántulajdon 

Dénes 1939. 266. sz. tétel: ismeretlen helyen

irodalom: Császári és Királyi Sajtóhadiszállás műkiállítása 1918. 
május–június 225. sz.

815. Gránátvető (Kézigránátot 
vető katona), 1918 
tempera, vászon

Dénes 1939. 267. sz. tétel: özv. 
Kriesch Aladárné tulajdona 

reprodukálva: OMKT 1918. téli 
kiállítás 21. sz.; M 1918. 50, 
Dénes 1939. 21. kép.

1 9 1 8

F e s t é s z e t

806. Zinniák (Cinneák, Cineák), 1918 
olaj, vászon, 71 × 101 cm

j. b. f.: mon. 918 

Gödöllő Nagy Sándor Ház ltsz. M.700

Dénes 1939. 250. sz. tétel: Hetzlné Nagy Laura tulajdona

kiállítva: OMKT 1918/19 58. sz.; Ernst Múzeum aukciói 1921 
(XVI.) 412. sz.; Belvedere 1921. 47. sz. (20.000 korona)

fotó:  
Mester 
Tibor

807. gróf Festetics 
(Festetich) Géza 
arcképe, 1918 
olaj, vászon,  
122 × 89,5 cm

j. l. b.: mon. 918

MNG ltsz.: FK 5 
megrendelésre készült

Dénes 1939. 256. sz. 
tétel 

fotó: Mester Tibor

808. Szerelem iskolája, 1918 
tempera, vászon, 119 × 191 cm

j. j. l.: mon. 918

magántulajdon

Dénes 1939. 257. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon, Céhbeliek kiállítása 1918.56. sz., A 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának 
aukciója 1948. évi szeptember 392. sz. (350 forint)

reprodukálva: Gödöllő 2003. 278.; Tűzőrzők 2013. 111.

fotó:  
Tóth 
Simon 
Ferenc

A Papnevelde épülete (mai állapot)
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843. Gránátvető, 1919 
bronz

Hősi emlék, Vácszentlászló (felállítva 1930-ban) 

Dénes 1939. 273. sz. tétel

irodalom:  
Csokonai-Illés 2005. 76.; „Adj király katonát” 2014. 179.; 

reprodukálva: „Adj király katonát!” 2014. 179. 

fotó: Hegedűs Gábor

1 9 2 0

F e s t é s z e t

844. Huszár Sandra arcképe, 1920 
tempera, vászon

Dénes 1939. 276. sz. tétel: a Huszár család tulajdona

845. Naplemente 
olaj

magántulajdon

irodalom: Nemzeti Szalon 1920. téli tárlat 549. sz. 

G ra f i k a

846. Mátyás és Beatrix találkozása (vázlat), 1920 
akvarell, papír, 253 × 410 mm

j. j. l.: mon. 920

magántulajdon

Gödöllő 1988.: egykor a család tulajdona

kiállítva: Gödöllő 1988.

fotó: Tóth Simon Ferenc

847. Barát a harctéren, (Lőrinc barát), 1920
papír, akvarell 143 x 98 mm (28 × 40 cm)

j. b .l.: mon. 920

magántulajdon

irodalom: Szecessziós grafika. Vác 1991–Gödöllő 1991.

fotó: Mester Tibor

836. Misézés, 1919 
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom: OMKT 1919. téli kiállítás 82. sz. (eladó)

G ra f i k a

837. Hungária, 1919 
(Vázlat egy külföldi műkiállítás plakátjához)

rajz, akvarell 

reprodukálva:  
VU 1919. 77. 

kiállítva: Belvedere 
1921. 38. sz.  
(2500 korona)

838. Patrona Hungariae, 1919 
Kiadja a Magyarország Területi Épségének Védelmi ligája, 
méret, technika nincs 

felirat balra lent:  
Patrona Hungariae 

reprodukálva: 
Darabanth 
Aukciósház 221. 
online árverés 
23460 sz. tétel (2014. 
december)

839. Mátyás és Beatrix találkozása, 1919 
falra vitt szénrajz

Dénes 275. sz. tétel

840. Női fej, 1919 
kréta, papír, 40 × 38,6 mm

j. j. l.: mon. 919

MNG 1953-4849,  
Fenyő Iván ajándéka

fotó: Mester Tibor

841. Vásár Bánffyhunyadon, 1919 
akvarell, papír, 400 × 300 mm

j. b. l.: mon. 919

irodalom: Belvárosi Aukciósház 1997. május 12., 146. sz. 

S z o b rá s z a t

842. Pietà, 1919 
terméskő, megkezdett állapotban 

Dénes 1939. 272. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

1 9 1 9

F e s t é s z e t

830. Kriesch Gábor arcképe, (Arckép, Aladár, Tomi), 
1919 
tempera, vászon,  
67 × 55,5 cm

j. j. f.: mon. 919

MNG ltsz.: 5530 Vétel  
a művésztől 1920-ban

Dénes 1939. 271. sz. 
tétel: Szépművészeti 
Múzeum 

reprodukálva:  
Őriné 2013. 33.

kiállítva:  
Kecskemét 1977. 

fotó: Mester Tibor

831. Gödöllői erdő, 1919 
tempera, vászon,  
56 × 73 cm

j. j. l.: 919

Gödöllő 1988. : 
egykor Kriesch 
Margit tulajdona

magántulajdon

reprodukálva: 
Keserü 1977.  
49. sz. kép

kiállítva: 
Kecskemét 1977.; 
Gödöllő 1988.

fotó: Tóth Simon Ferenc

832. Mátyás és Beatrix találkozása (vázlat), 1919 
tempera, vászon

Dénes 1939. 274. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona

kiállítva: Polónyi 1981. 117. sz.

833. Udvar, 1919 
tempera, vászon, 
20 × 30 cm

j. j. l.: mon. 919

magántulajdon

reprodukálva: 
Belvárosi 
Aukciósház 
1999. december 
136. sz. 

834. Arckép, 1919 
tempera, vászon

magántulajdon

irodalom: OMKT 1919. téli kiállítás 70. sz. 

835. Ostort fonó gazda, 1919 
olaj, vászon

magántulajdon

irodalom: OMKT 1919. téli kiállítás 80. sz. (eladó)

825. A jó Pásztor (terv üvegablakhoz), 1918 
ceruza, akvarell, tus, papír, 370 × 420 mm

j. k. l.: 918

Róth Miksa Múzeum, Budapest, ltsz.: 99.118.1 

Dénes 1939. 258. sz. tétel: özv. Kriesch Aladárné tulajdona 

kiállítva: Belvedere 1921. 42 sz. (4.000 korona)

826. A jó Pásztor (terv üvegablakhoz), 1918 
(Az előbbi változata)

akvarell

kiállítva: Belvedere 1921. 43 sz. (2.500 korona) 

827. Hősi emlék mozaikképének terve, 1918 
akvarell, papír

Dénes 1939. 264. sz. tétel: A Céhbeliek tulajdona 

irodalom: Nemzeti Szalon, Céhbeliek II. Kiállítása

828. Sasok a hős sírja felett (Kopjafák), 1918
gobelin 234 × 90 cm 

j. k. f.: FR és mon.

(szőtte: Frey Rózsa)

IM ltsz.: 15496

Dénes 1939. 252. sz. 
tétel: ismeretlen helyen 

reprodukálva:  
Komádi 1959. 76.; 
Keserü 1977. 51. sz. kép;  
Gellér–Keserü 1987. 208.;  
László Emőke: 
Képes kárpitok az 
Iparművészeti Múzeum 
gyűjteményében. II. 
Budapest, 1989. 31.; 
Szecesszió 1996. 171.; 
Künstlerkolonien in 
Europa. Nürnberg, 2002. 
413.; Gödöllő 2003. 16.; 
Keserü 2004. [56.];  
MNG 2004. 422.; LACMA 
2004. 176.; László 2005. 
24.; Gödöllő 2007. 110.; 
Farkas–Őriné 2009. 97. 
tétel; Őriné 2013. 24.; 
Tűzőrzők 2013. 119.

kiállítva: Nemzeti Szalon; 
Céhbeliek kiállítása 1918; 
Polónyi 1981. 124. sz.

fotó: Soltészné  
Haranghy Ágnes

829. Népviseletes temetési menet, 1918 (1912)
szövött  
faliszőnyeg 

magántulajdon

reprodukálva: 
MI 1918. 126.; 
Czakó Elemér – 
Györgyi Kálmán: 
A magyaros 
ízlés. Budapest, 
é. n. 216.; 
Farkas–Őriné 
2009. 91. tétel
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879. R. G-né úrnő arcképe 
tempera

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 64. sz.

880. Novemberi hangulat 
tempera

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 65. sz.

881. Önarckép 
tempera

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 66. sz.

882. Gyermekszobában 
tempera

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 67. sz.

883. Kisfiú arcképe 
tempera

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 71. sz.

884. Vándor a tengerparton 
olaj, fa, 31,5 × 20 cm

j. j. l.

magántulajdon

kiállítva: BÁV 23. sz. aukció 1970. december 330. sz. 

885. Téli erdő
olaj, vászon, 46 × 60 cm 

magántulajdon

kiállítva: BÁV 84. sz. aukció 1991. május 167. sz. tétel 

886. Nő népviseletben 
olaj, fa, 30 × 21 cm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

kiállítva: BÁV 89. sz. aukció 1992. november 193. sz. 

887. Részlet a gödöllői parkból 
olaj, vászon, 69 × 52 cm

j. l. j.

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1925. évi március 100. sz. (2300 ezer 
korona) 

888. Női fej 
olaj, vászon, 48 × 38 cm

j. f. j.

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1925. évi május 298. sz. (1500 ezer 
korona); 1926. évi február 357. sz. (300 ezer koronában) 

869. A falu tavaszkor 
olaj

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 110. sz. 

870. Tavasz az erdőszélen 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 111. sz. 

871. Parkrészlet 
olaj, vászon 29 × 36 cm

egykor Fővárosi Képtár

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 112. sz.; Háborús műtárgyveszteség–jegyzékek. IV. 
füzet Bp. 1952. 30. 

oldal, 445. tétel 

872. Tavaszi felhők  
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 113. sz.

873. Öreg fák 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 114. sz. 

874. Szérű 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 117. sz. 

875. Mezei munka 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 118. sz. 

876. Utcarészlet télen 
tempera

magántulajdon

irodalom: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 119. sz.

877. Tavasz a falun 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 120. sz. 

878. Rálátás a hegyre 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 121. sz. 

859. A választott 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 27. sz. (40.000 korona)

860. Vásári jelenet
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 30. sz. (17.000 korona)

861. Candiai partokon
olaj

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 48. sz. (22.000 korona)

862. Követválasztáskor 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 100. sz.

863. Erdőrészlet (Gödöllői erdőrészlet)
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 14. sz. (25.000 korona), Céhbeliek 
negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. február 101. sz. 

864. Olasz vidék 
olaj

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 103. sz.

865. Tavaszi este (Este az erdő szélén) 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 28. sz. (17.000 korona); Céhbeliek 
negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. február 99. sz.; 
Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. február 
104. sz.

866. Füzes tájék télen 
olaj

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 106. sz. 

867. Erdőszéle őszkor 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 108. sz. 

868. Ködös téli reggel 
olaj

magántulajdon

irodalom: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 109. sz. 

D a t á l á s  n é l k ü l

F e s t é s z e t

848. Élet és halál
tempera

magántulajdon

irodalom: gr. Almásy–Teleki 7. aukció 1941. október, 43. oldal. 

849. Himnusz a naphoz
tempera

magántulajdon

irodalom: gr. Almásy–Teleki 7. aukció 1941. október, 43. oldal.

850. Anyák és gyerekek az erdőn
magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 1. sz. (28.000 korona) 

851. Falu széle
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 4. sz. (17.000 korona) 

852. Haraszti erdőirtás
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 5. sz. (17.000 korona) 

853. A padon
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 9. sz. (17.000 korona) 

854. Szentföldetjárt
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 11. sz. (14.000 korona)

 

855. Napfürdő
olajfestmény

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 12. sz. (20.000 korona)

856. Mogyoródnál
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 16. sz. (25.000 korona)

857. Tanulmány egy nőalakhoz 
tempera

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 24. sz. (17.000 korona)

858. Tavaszi este (Tavasz) 
tempera

magántulajdon

kiállítva: M. Studio 2. aukció 1921. 16. oldal; Belvedere 1921. 
25. sz. (22.000 korona); Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti 
Szalon 1923. február 99. sz.
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919. Történelmi jelenet 
akvarell

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 68. sz.

920. Gyerekek 
akvarell

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 69. sz.

921. Őszi erdő 
akvarell 

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 70. sz.

922. Kézimunkázó székely nő 
akvarell, papír, 370 × 180 cm 

(jelzett) 

magántulajdon

kiállítva: A „Céhbeliek” Magyar Képzőművészek Társasága 
jubiláris kiállítása. Nemzeti Szalon 1934. január 73. sz., Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának aukciója 
1939. évi szeptember 214. sz. (20 pengő)

923. Rózsafa 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 253. sz. 

924. Erdélyi völgy 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 254. sz. 

925. Aratás (Aratók)
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 32. sz. (4.000 korona) 

926. A régi Gellérthegy alja 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 259. sz. 

927. Őszi táj 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 260. sz. 

928. Lovak 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 262. sz. 

909. Arcképtanulmány 
kréta

kiállítva: Belvedere 1921. 44. sz. (4.000 korona) 

910. Madonna a gyermekkel 
akvarell

kiállítva: Belvedere 1921. 45. sz. (10.000 korona) 

911. Venezia 
akvarell

kiállítva: Belvedere 1921. 46. sz. (4.000 korona) 

912. Tengerparti házak
akvarell, fedőfehér papír, 300 × 140 mm

j. j. l.: hagyatéki bélyegző 

magántulajdon

kiállítva: BÁV 39. sz. aukció 1976. május 169. sz. 

913. Lovasfogat
akvarell, papír, 300 × 140 mm

j. b. l.: hagyatéki bélyegző 

magántulajdon

kiállítva: BÁV 58. aukció 1982. szeptember 98. sz. tétel 

914. Akttanulmány
vegyes technika, papír, 48 × 32 cm 

magántulajdon

kiállítva: BÁV 63. aukció 1984. május 129. sz. tétel 

915. Ülő férfi
tus, papír, 280 × 195 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

kiállítva: BÁV 91. aukció 1993. szeptember 79. sz. tétel 

916. Tanulmány 
pasztell, papír, 60 × 42 cm

j. l. b. 

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1931. évi február 293. sz. (80 pengő)

917. Székely fonóasszony 
akvarell, papír, 180 × 140 mm

(jelzett) 

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1936. évi március 600. sz. (20 pengő)

918. Négyes fogat
ceruza, papír, 180 × 290 cm 

(jelzett) 

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1946. évi szeptember 306. sz. (20 
forint), 1946. november 337. sz. (10 forint), 1946. december 
582. sz. (8 forint)

898. Őszi táj (Ősszel)
olaj, vászon, 68 × 51 cm

j. l. j.

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 13. sz. (17.000 korona); Az Ernst 
Múzeum aukció 1923. (XXV.–XXVI.) 361. sz.

G ra f i k a

899. Sormintatervek 
ceruza, papír, 315 × 207 mm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

900. Népmese 
akvarell, ceruza, papír 120 × 180 mm 

magántulajdon

irodalom: Szecessziós grafikák. Vác 1991–Gödöllő 1991. 

901. Meseillusztráció
akvarell, papír, 250 × 210 cm 

magántulajdon

irodalom: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1939. évi január 331. sz. (5 pengő)

902. Gondolkodás
pasztell

magántulajdon

irodalom: M. Studio 2. aukció 1921. 16. oldal 

903. Vadászebéd a gödöllői erdőben
pasztell

magántulajdon

irodalom: M. Studio 2. aukció 1921. 16. oldal 

904. Csőszök 
akvarell

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 34. sz. (4.000 korona) 

905. Téli hangulat 
akvarell

magántulajdon

kiállítva: Belvedere 1921. 35. sz. (4.000 korona) 

906. Csetéjék kakasa
(Meseillusztráció)

akvarell

kiállítva: Belvedere 1921. 39. sz. (2.000 korona) 

907. Ülő nőalak
szénvázlat

kiállítva: Belvedere 1921. 40. sz. (2.000 korona) 

908. Arcképtanulmány 
vörös kréta

kiállítva: Belvedere 1921. 41. sz. (3.000 korona) 

889. Alvó nő
olaj, vászon 47 × 37 cm

irodalom: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1926. évi február 360. sz. (1.300 ezer 
korona)

890. Parkrészlet
olaj, vászon 31 × 20 cm

irodalom: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1926. évi február 359. sz. (700 ezer 
korona)

891. Freskótanulmány 
tempera, vászon, (méret nélkül)

j. l. j.

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1929. évi február 431. sz. (50 pengő) 

892. Vasárnap délután 
olaj, vászon, 100 × 60 cm

j. l. j.

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1929. évi december 406. sz. (200 pengő)

893. Albán munkás 
olaj, vászon, 150 × 120 cm (Jelzett) 

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1936. évi november

1357. sz. (400 pengő)

894. Önarckép
olaj, vászon, 30 × 21 cm 

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1939. évi január 330. sz. (200 pengő)

895. Szérűskert
tempera, papír, 40 × 49 cm 

magántulajdon

kiállítva: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1946. évi január 152. sz. (100.000 
pengő)

896. Tájkép
–, fa, 11 × 17 cm

j. l. j. mon. 

magántulajdon

kiállítva: Az Ernst Múzeum aukció 1925. (XXIX.) 362. sz.

897. Téli táj 
olaj, vászon, 57,5 × 54,5 cm

j. j.: mon. 

magántulajdon

kiállítva: Az Ernst Múzeum aukció 1922. (XXVII.) 248. sz.
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939. Férfi fejtanulmány
színes kréta, papír, 275 × 220 cm

j. l. b.: mon.

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1922. (XXI.) 263. sz.

940. Erdélyi templom
akvarell, papír, 280 × 225 mm

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1923. (XXV–XXVI.) 359. sz.

941. Oláh leány
színes rajz, papír, 450 × 315 mm

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1923. (XXV–XXVI.) 360. sz.

942. Ülő parasztnő
akvarell, papír, 450 × 315 mm

j. j. l.: mon.

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1924. (XXVII.) 461. sz.

943. Tanulmányfej
színes kréta, papír, 430 × 315 mm 

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1924. (XXVII.) 462. sz.

944. Férfi tanulmány
akvarell, papír, 415 × 290 mm 

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1924. (XXVII.) 463. sz.

945. Parasztleány 
akvarell, papír, 385 × 28 mm

j. l. k.: mon.

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1925. (XXX.) 379. sz.

946. Férfiportré
vegyes technika, papír 580 × 440 cm

j. j. l.: mon. 

magántulajdon

kiállítva: Belvárosi Aukciósház 1995. december 4., 110. sz. 

947. Paraszt menyecske 
akvarell, papír, 39 × 29 cm

irodalom: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnokának aukciója 1926. évi február 360. sz. (800 ezer 
pengő) 

S z o b rá s z a t

948. Hárpia 
fehér majolika, m: 10,5 cm

magántulajdon

kiállítva: Gödöllő 1988.

929. Székely szoba 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 265. sz. 

930. Erdő széle 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 266. sz. 

931. A székelyek aratnak 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 267. sz. 

932. Matyó asszonyok 
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: OMKT 1929 őszi kiállítás 268. sz. 

933. Erdő tisztás (Erdei tisztás)
akvarell, papír 

magántulajdon

kiállítva: Céhbeliek negyedik kiállítása Nemzeti Szalon 1923. 
február 107. sz., OMKT 1929 őszi kiállítás 270. sz.

934. Kisújfalui ház (vázlatkönyv) 
ceruza, papír, 140 × 230 mm

j. b. f.: Kis–új–falu

magántulajdon

935. Vázlatkönyv
 1. Asszonyok a templomban

 2. Falusi életkép I–IV. 

akvarell, papír, 140 × 230 mm 

magántulajdon

936. Álló fiú bottal (akt)
tempera, papír, 405 × 270 mm

j. l. k.: mon.

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1921. (XVI.) 417. sz.,  
(XVII.) 262. sz. 

937. Fiatal leány
színes kréta, papír, 450 × 310 mm

j. b.: mon.

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1921. (XVI.) 418. sz.

938. Ülő férfi
színes kréta, papír, 465 × 615 mm

j. b.: mon.

magántulajdon

kiállítva: Ernst Múzeum aukciói 1921. (XVI.) 421. sz.,  
(XVII.) 2626 sz. 
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