
ÖRINÉ NAGY CECÍLIA

JUHÁSZ ÁRPÁD GÖDÖLLŐI MŰVÉSZ
ÉS A GYERMEKMŰVÉSZET

Juhász Árpád ( 1863-1914) festőművész gyermekek számára készített alkotásai szorosan 
összefüggnek a gödöllői művésztelep életével. Amikor 1901-ben Körösfői-Kriesch 
Aladár (1863-1920) a müvésztelep megalapítója Gödöllőre költözött, a település kedvelt 
nyaralóhely volt, a királyi kastély ittléte, és Budapest közelsége miatt.

Körösfői-Kriesch Aladár Gödöllőre hívta művészbarátait. Nagy Sándort (1869- 
1950), a Párizsban megismert svéd származású Leó Belmonte-t (1873-1956), és így 
került Gödöllőre a már Lotz Károly mesteriskolájában megismert barát. Juhász Árpád is. 
A művészeket több társuk követte: Zichy István (1879-1951). Undi Mariska (1877-1959) 
és Carla (1881-1956). Toroczkai Wigand Ede (1869-1945), Raáb Ervin (1874-1959), Sidló 
Ferenc (1882-1954), majd tanítványként ide került Rcmscy Jenő (1885-1980) és Mihály 
Rezső (1889-1972) is. A gödöllői müvésztelep iparművészeti műhelyként szövőműhelyt 
is működtetett, a szövőiskola indulása fiatal, művészeti érdeklődésű lányokat vonzott 
Gödöllőre. így kerültek ide a Frcy lányok, Vilma és Rózsa Bácskából és a már korábban. 
Diódon megismert Boér Lenke is.

A gödöllői művésztelep alapító tagjai már házaspárokként költöztek Gödöllőre. 
Körösfői-Kriesch Aladárnak és Ujvárossv Ilkának két gyermeke volt. Egy-egy gyer
meke volt Nagy Sándornak és Kriesch Laurának. Belmonte Leónak és feleségének, 
Marguerite Bloch-nak, illetve Juhász Árpádnak és feleségének Omelka Vilmának.

A müvésztelep tagjainak házassága eltért a 19-20. század fordulójának társadalmi 
elvárásaitól.1 Kriesch Laura szülei csak lányuk hosszú évekig tartó makacsságának 
eredményeként egyeztek bele Nagy Sándorral kötendő házasságába. Omelka Vilmát is 
hasonlóan féltették szülei a nála jóval idősebb, filozofikus alkatú, kispénzű művésztől, 
Juhász Árpádtól. A fiatalok azonban az anyagi érdekeket félretéve elsősorban a lelkek 
rokonszenvét és az azonos műveltségi fokot tartották szem előtt, amikor házastársukat 
kiválasztották.-

A családi visszaemlékezések tartós, jó házastársi kapcsolatokra utalnak. Az itt 
felnövekvő gyermekek szívesen gondolnak vissza a kellemes családi-rokoni egy (ittlétek re. 
A gödöllői művészek életfelfogásához kötődik az a gondolatsor, amelyet Konopi 
Kálmán fiataloknak írt könyvében3 fogalmazott meg az életre, a házasságra való 
felkészüléssel kapcsolatban. Tekinthetjük ezt a gödöllőiek családról alkotott filozófiájának 
is: „Legszentebb munkáitokra képezzétek magatokat a legnagyobb igyekezettel, fiatal 
nők, fiatal férfiak! Arra, hogy valaha segítőtársai lehessetek egymásnak az emelkedésben, 
fajotok nemesítésében. Ne a vagyongyűjtés, az élvezni tudás, a hatalom bírása legyen a 
főczél, melyre minden tanulástok, olvasmánytok irányul. Egymásban sgyermekeitekben 
fogjátok legnagyobb boldogságtokat megtalálni, ha nem sajnáltok ezért a boldogságért 
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dolgozni kora fiatalságotokban.'’1 Konopi könyvében a családon belül a férfiak és nők 
egyenjogúságát hirdeti.

A müvésztelepen élő fiatalasszonyok iskolázottak voltak: vagy tanítóképzőt 
végeztek, vagy a Mintarajziskolában szereztek diplomát, vagy a gödöllői szövőiskola 
tanfolyamát végezték el. Nem voltak a hagyományos női szerep rabjai, ugyanakkor a 
férfiaktól sem volt idegen, hogy a ház vagy a gyerekek körül segédkezzenek.5

A 19. és 20. század fordulóján megerősödő új gyermekszemléletnek megfelelően 
a művésztelep egyenlőséget hirdető eszméi nemcsak a férfiak és nők, de szülők és 
gyermekek viszonyát is jellemezték. A Magyarországon elterjedt hagyományos magázás 
helyett a gyermekek tegezték szüleiket és a kolónia tagjait. A művészek családjában a 
szülő-gyermek viszony hangsúlyos elemei a bensőséges szeretet és a játékosság voltak. 
Gyermekeiket különálló személyiségnek tekintették, akikben a szülőktől öröklött 
tulajdonságokon túl sokféle tehetség rejtőzik, ezek kibontakozásának utat nyitni 
véleményük szerint a szülök legfontosabb feladata.6

A gödöllői müvésztelepen felnövekvő gyermekek 12-14 évesen kerültek iskolába. 
A Kriesch-gyerekeket édesanyjuk tanította, majd a felső osztályokban házitanítót 
alkalmaztak. Nagy Laurát is édesanyja, Kriesch Laura tanította. A nehezebb tantár
gyaknál. mint a matematika, nagynénje segítségét kérték. A Belmonte-gyerekeket 
szintén édesanyjuk tanította, nekik a Franciaországban kötelező tananyagból kellett 
levizsgázniuk franciául.

A Juhász gyerekekkel is tanítónő végzettségű édesanyjuk foglalkozott. Juhász 
Árpád leánya Juhász Vilma Gyöngyvér így fogalmaz: „Könnyű volt nekünk. Gödöllőn 
mi. gyerekek becsületes, művelt, értékes emberek példáján nevelkedtünk."8

Juhász Árpád9 Zomborban ( Sombor. SR) született, és a gödöllői művésztelep egyik 
alapító tagja, Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor mellett. A gödöllői művésztelep 
ideológiájával foglalkozó művészettörténeti szakirodalom elsőként említi meg a Juhász 
Árpád ismeretségi köréből érkező Schmitt Jenő Henrik filozófus alakját, akinek 
teozófiai beállítottsága és gnoszticizmusa hatott a művésztelep gondolkozására.

Juhász Árpád műveit Magyarországon a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti 
Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeuma Fővárosi Képtára, legnagyobb számban a 
budapesti Néprajzi Múzeum, és a Gödöllői Városi Múzeum, külföldön a Szabadkai 
Városi Múzeum és a Zombori Városi Múzeum őrzi. A korabeli kiállítási katalógusok 
anyagát vizsgálva feltételezhetjük, hogy munkáinak igen nagy része van eddig még fel 
nem tárt magántulajdonban.

Juhász Árpád munkásságában nagy jelentősége volt a néprajzi gyűjtőutaknak. 
Kedvelte a szabadságot, létfontosságúnak tartotta a művészethez a függetlenséget, 
ezért az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda által felajánlott tanári állást 
sem fogadta el.10

Juhász Árpád 1904-ben vette feleségül egyik barátjának leányát, a nála jóval fiatalabb 
Omclka Vilmát. Szerelmi házasságban éltek, a gödöllői művésztelep családjaira jel
lemzően, a családon belüli egyenlőség alapján. A feleség, Omelka Vilma művészi 
érzékkel és jó kézügyességgel megáldott asszony volt, aki az életben és a művészetben 
is társa volt férjének. Juhász Árpád leánya, Vilma Gyöngyvér idős korában Rio de 
Janciróba költözött, ahová magával vitte édesapja még megmaradt hagyatékát, ennek 
egy része már korábban, 1986-ban, a másik része 2016 nyarán került a tulajdonos 
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kérésére a Gödöllői Városi Múzeumba. A gödöllői müvésztelepen töltött gyermekévek 
szépségének megerősítése, hogy Juhász Árpád lánya megőrizte édesapja hagyatékát, 
elvitte magával, majd amikor 1986-ban látta, hogy újra érdekes lehet Magyarországon a 
gödöllői müvésztelep története, magnóra mondta visszaemlékezéseit, és jó néhány müvet 
eljuttatott a gödöllői múzeumba. Később a hagyatékot, az ottani magyar követségen 
dolgozó dr. Keresztesi Bélára bízta, aki annak jelentős részét 2016-ban a Gödöllői 
Városi Múzeumnak ajándékozta. A hagyaték anyagában található grafikák, a család 
által készített társasjáték, a Juhász Árpád által írt és illusztrált mesék híven tükrözik a 
gödöllői müvésztelep alkotójának a családhoz, a gyermekekhez való pozitív szemléletű 
viszonyát.

Meghitt, szeretetteljes családi életük visszatükröződik az apa, Juhász Árpád 
családjáról készítette grafikáin, ahogy szemlélődve vázlatokat készít feleségéről és 
gyermekeiről. Ezeken a vázlatokon a családi körben rajzolgató grafikust a szerető férj 
és apa szerepében ismerhetjük meg.11 (1. kép)

Juhász Árpád néprajzi érdeklődése a Malonyay Dezső által összefogott néprajzi 
gyűjtőmunkához köthető. Ennek hatására szentelte figyelmét egész életén át a falusi 
nép életének, mindennapjainak, ruházatának, munkájának, ünnepeinek és játékainak 
összegyűjtésére, meghatározására. Gyűjtötte a régi szokásokat, meséket, mondókákat. 
népi kézimunkákat, faragásokat, cserépedényeket, lerajzolt mindent és följegyzett 
mindent. A Malonyay Dezső által szerkesztett A magyar nép művészete című sorozatban 
a legtöbb rajz Juhász Árpád nevéhez köthető.

A 20. század elején, a kisdednevelés országos felkarolásával egyidejűleg keletkezett 
iparművészeti játéktervek a művészi tervezésre felhívó pályázatoknak köszönhetőek. 
Ezekhez kapcsolódott, elsősorban a fá
ban gazdag vidékeken, a játékkészítő 
műhelyek alapítása is.12 A Magyar Ke
reskedelmi Múzeum Háziipari Bazára 
1896-ban kiadott képes katalógusában13 
találkozhatunk fából készült játékokkal, 
amelyek megnevezésük alapján - „Né
pies alakok többféle méretben”, „Lovas 
alakok”, „Szamárkordély és ökrösfogat” 
„Játékbútorok: krcdcnc, pad, székek, tu
lipános ládácskák” - rendkívül sokfélék 
voltak. A híres Hegybánya-Szélaknai 
Állami Játékkészítő Iskola leltáríveiben 
olvasható, hogy az isko-la tanoncai a 
művészi tervezés után többnyire házi- és 
vadállatokat formáltak meg fából.14

Az 1900-as években egyre gy akrabban 
merült fel a gy ermeki környezet művészi 
kialakításának igénye. 1904-ben a Magy ar 
Iparművészeti Társulat pályázatot hirdetett 
az iskolai tantermek berendezésének ter
vezésére és „magy aros jellegű, ízléses és 1. Omelka Vilma gyermekeivel. Meseolvasás
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2. Matyó játékfigurák

ötletes gyermekjátékok” tervezésére.15 A temesvári Iparrajziskola vezetőjével. Inotay Lászlóval 
jó kapcsolatban levő Juhász Árpád az iskola növendékeivel készítette el saját tervezésű, 
4-11 cm magasságú matyó játékfiguráit.16 A falemezből kivágott, kézi zománcfcstésscl 
díszített játékfigurák szerepeltek 1912-ben a Nemzeti Szalonban Juhász Árpád önálló 
kiállításán, majd 1913-ban a Müvészházban is bemutatták őket. A népművészeti bábuk 
játéknak készültek, a művész felesége. Omclka Vilma festette ki őket.'7

A Juhász Árpád tervezte fajátékok bemutatásra kerültek 1913-ban az Iparművészeti 
Társulat karácsonyi vásárán is. ahol elnyerték a közönség tetszését, de magas eladási 
áruk miatt nem voltak kelendőek.18 (2. kép) Jelenleg a budapesti Néprajzi Múzeum őriz 
belőlük legnagyobb számban.19

A Gödöllői Városi Múzeumba került hagyatékban több vázlatot találhatunk, 
amelyek a falemezből kivágott, illetve esztergált népművészeti játékokhoz készültek. 
A vázlatokat vizsgálva bepillantást nyerünk a fantáziadús, több alakos elrendezések 
sokaságába, az ábrázolt alakok sokféleségébe: idős és fiatal, nő és férfi, valamint 
gycrmckábrázolások. A stilizált, gondos odafigyeléssel megrajzolt, értelmezhető népi 
ruházat, a népi élet mindennapi kellékei, a kis kocsi, a gyermekkocsi, a korsó, a kosár, a 
székek, az esernyő mind-mind fellelhető és felismerhető ezeken az apró játékterveken,20 
játékokon. Különös érzékenységet mutat a népviseletbe öltözött férfi gyermekkel való 
megörökítése, ami ritka ábrázolás.21 (3.. 4. kép. )

Juhász Árpád fa-gyermekjáték terveivel a magyar népművészet és a vidék megismertetését 
szolgálta. Lánya visszaemlékezése szerint közel 100 féle babát tervezett édesapja a gyermekek 
részére. Szerette volna elkészíteni az ország m inden tájának falusi viseletét és életét bemutató 
játékegyüttest.22

Pontos néprajzi felmérő munkájának köszönhetően, festményeihez és grafikáihoz 
hasonlóan, fajátékain is megelevenedik a matyó nők jellegzetes, harang alakú szoknyája 
a höndörgő, a sátoros és csavarintós kendő, a gazdagon hímzett kötény a sure, és a 
férfiak horgolt csipkével ellátott, szertelenül hosszú, bő ujjú inge. Juhász művészi, 
kutatói alázattal dolgozott, nála a művészi alkotómunka néprajzi hitelességgel párosult, 
művein a visclctdarabok és motívumok valósághű ábrázolása látható. Gyűjtőmunkája
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ma is használható, annak ellenére, hogy rendkívül értékes jegyzetelése, amelyet 
gyorsírással végzett, ma már, a gyorsírás egyéni formára alakítása következtében, 
sajnos nem oldható fel.

A budapesti Fehérvári úti iskola - ma már nem látható - falfestményei is az ő 
nevéhez kötődnek. A Beiskolázás című vázlatrajzon23 láthatjuk a néprajzi szempontból 
pontos ábrázolásra való törekvést. Oktatási szándékkal festette a freskót, a budapesti 
gyermekeknek, hogy tudják. Magyarország más területein is élnek ugyanolyan 
gyerekek, mint ők, akik ugyanúgy éneklik a szép magyar népdalokat.21 A Fehérvári 
úti iskola falképein gyermekjátékokat is bemutat, amelyeknek egy színvázlatát őrzi a 
Gödöllői Városi Múzeum.25 (5. kép)

Juhász Árpád néprajzi gyűjtőútjain szívesen rajzolta le a népviseltbc öltözött

5. Esztergált babák. 
Természetes nagyság

4. Mezőkövesdi 
fa játékfigura tervek
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5. Turódi játék

gyermekeket, és a parasztgycrckck egyéni és csoportos játékait. Gyűjteményünk őriz 
egy grafikasorozatot, amelyen amüvész a megfigyelt népi játékokat rajzolta le. Különféle 
karikákkal, botokkal, labdákkal, papírsárkánnyal, kiskocsival, szánkóval, csónakkal 
játszott játékokat gyűjtött egybe. A rajzokon megfigyelhetjük elsősorban a fiúgyerekek 
ruházatát, az egyéni és a csoportos játékokat, a játszó gyerekek elhelyezkedését az 
egyes játékoknál, a játékszerek kialakítását, sokféleségét, a játékokban rejlő végtelen 
fantáziát. A nagyon finom, aprólékos grafikák készítésére a papír mindkét oldalát 
használta a művész, ami sajnos nehezíti a részletek megfigyelését.26fő. kép)

Különösen szép ünnep volt a karácsony a Juhász családban. Juhász Vilma Gyöngyvér 
visszaemlékezésében utal arra, hogy Nagy Sándor és Kriesch Laura családjában 
nem volt meglepetés a karácsony, míg náluk igen. Ezért kicsit Nagy Laura, Pintyőke 
irigyelte is őket.2' Juhász Vilma Gyöngyvér így emlékszik vissza a karácsonyokra 
és a szülei által készített ajándékokra: „Mindenki megcsodálta művészien díszített 
karácsony fánkat, melyen minden évben más újdonság volt. ... A fa alatt édesapám rajzai 
szerint édesanyám öltöztette művészi babák, korhű jelmezekben, vagy lepkeszárnyú 
tündérek, mögöttük festett tündérpalota. Máskor a Noé bárkájából kisereglő festett 
állatok hosszú sora, melyeket végül az asztalon valódi állatok folytattak. Házi készítésű 
fák és virágok között. A kisöcsém összerakható játékokat kapott, melyekből hároméves 
korában már az első este házakat, bútorokat, kocsikat készített. Hát még az emeletes 
meseház mézeskalácsból, mákos patkóból, édességekből készítve! A lépcső mellett 
csokoládé söprű és lapát, a házban cukorbabák, kekszből készült székeken és asztalokon 
ültek. A kertben cukor kavicsok és virágok között birsalma kutyák ugattak. Ezer 
ötlet ezer szépség.”28 A Noc bárkája rajzsorozat29 került 2016-ban a művész lányának 
hagyatékaként a Gödöllői Városi Múzeumba, ahol egy rajzlapon több állat alakja jelenik

98



7. Noé bárkája. 
Részlet

6. Gyermekjátékok. 
Részlet
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meg egymás mögött felsorakozva. A háttérben néhány fa jelzi a környezetet. Az állatok 
békésen sétálnak Noé bárkája felé, ahol a békés tigris és sakál is szerepelhet madarakkal 
egy lapon. Az állatok monoton sorát a majmok játékos, mozgalmas csoportja szakítja 
csak meg. Színes, nagyobb foltokban megjelenő, jól értelmezhető ábrázolás. (7. kép)

Egy-egy lapon látható, hogy a művész gondolt ezeknek az állatoknak a játékká 
alakítására, hasonlóan a matyó népviseletet és népi életképeket megjelenítő 
fajátékokhoz, ezért talpakat rajzolt az állatok lába alá.

8. Társasjáték-terv
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9. Mikép terem a kenyér. Részlet

A 2016-ban érkezett hagyaték anyagában található cgv saját tervezésű és 
készítésű papír-társasjáték táblatervének, szakadás miatt csak az egyik oldala.30 A 
játék címe: Utazás Pestre állomások, a városok jellemzői képekben. A táblán az 
egyes állomáspontokként: Erdőd, Zólyom, Kassa, Illők és Brassó jelenik meg, akvarcll 
vázlatban, és több, még meg nem nevezett városnak van hely kihagyva. A játékosok, 
az utasok: magyar, német, szlovák (tót), román (oláh), székely és matyó. A leírásból 
kitűnik, hogy gyalog, kocsival, hajóval, vasúttal, autóval és repülővel is el lehet jutni 
a célba, a dobókockával dobott számtól függően, és természetesen ettől függ, hogy 
melyik játékos ér először a célba. Itt is a játékos tanulás módszerével találkozhatunk, 
egyrészt a nemzetiségek neve, népviselete, a városok neve és földrajzi elhelyezkedése, 
jellemző épületeinek bemutatása révén, illetve a járművek sokféleségét, különböző 
gyorsaságát is megtanulják a gyermekek a közös családi játék alkalmával. (8. kép)

Külön fejezetet szentelek azoknak a verses meséknek, amelyeket Juhász Árpád a 
gyermekei számára irt és illusztrált. Nem tudunk arról, hogy a mesék valamelyike 
kiadásra került volna. Juhász Árpádot rendkívüli szerénysége távol tartotta attól, hogy 
kiadót keressen, vagy akár saját kiadásban megjelentesse müveit.

A mese új értelmezése, az új nevelési elvekhez igazodó mesék írása a 20. század 
elején fontos törekvésként jelenik meg az irodalomban és a képzőművészetben.31 Balázs 
Andrea műfordító, gyermekirodalommal foglalkozó szakember szerint Juhász Árpád 
verses meséi a gödöllői müvésztelep családcentrikus, kreatív életmódjának szellemiségében 
íródtak, középszerűen megformált, amatőr versek, a kor gyermekirodalmi átlagának 
megfelelnek. Nem irodalmi szempontból, hanem a korszak dokumentálása szempontjából 
érdemesek említésre. A versek didaktikus céllal íródtak, újszerű bennük a szociális 
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érzékenység és az, hogy kortárs gyerekekről szólnak, akiknek egyenjogúsága, nevelésük 
fontossága haladó szemléletről tanúskodik.32

Juhász Vilma Gyöngyvér külön kiemeli visszaemlékezésében édesapja számukra írt 
meséit, amiket illusztrált is, ezen belül a Mikép terem ct kenyér című verses meséjét33. 
A hagyatékban található egy illusztrált, befejezetlen mese a fenti címmel, amelyben 
végigkísérhetjük Pista gyerek útját, aki elindul, hogy megkeresse hol terem a kenyér. 
Az illusztrált mese bemutatja a búzatermesztés különböző fázisait, a munkát angyalok 
végzik, feltehetőleg jelezve a kenyér Istentől eredeztethető fontosságát.

A mese illusztrációja elbeszélő jellegű, ahol a középképet lendületes rajzú vonalkcrct 
veszi körül, néhol azonban ajclcnet cgy-egy eleme kinyúlik a szöveg közé. Juhász Árpád 
a felfedezésre induló kisfiút bájos gyermeki alakkal ruházta fel. A történetet végigkísérő, az 
értelmezést segítő tusrajzok a gyermekek léptekéhez igazodnak, jelenetei, ember-angyal, táj 
és növény ábrázolásánál a gyermeki lélekkel való azonosulást láthatjuk.34 (9. kép)

A Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményében van egy tusrajz, amelynek a címe, Hogyan 
készül a kenyér?35. Ez a rajz tekinthető a mese elejének is: egy családi egvüttlét alkalmával, 
amikor az édesanya kenyeret dagaszt, felmerül a kisfiúban a kérdés, hogy hogyan jut el 
a kenyerük az asztalra. A mese ismeretközlés, tanítás, hiszen a gyermek szemében, egy 
természetesnek megélt állapotot, a kenyér jelenlétét megkérdőjelezi, majd megmagyarázza.

Juhász Árpád következő illusztrált meséje a Betegesdi36 címet viseli. Maga a vers

10. Betegesdi. Részlet
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11. A kosár szeder. Részlet

poétikailag kezdetlegesnek mondható. Talán egy valóban megtörtént eseményt írt le 
és mesélt el a gyermekeknek kicsit kiszínezve. A szobába kényszerült gyerekek egyik 
közös játékát mutatja be, agyermeki szemlélet kedves naivitásával, miszerint fogfájásra 
a finom édesség-borogatás javallható, a kis doktor szerint. Kevéssé ismertek Juhász 
Árpád karikatúrái, az itt látható rajzok megfogalmazása azokra emlékeztet. Felfogható 
a történet egy szellemesen tanító mesének is. (10. kép) Juhász Árpád fontosnak tartotta 
mint édesapa a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást, nem véletlenül olvashatjuk 
a visszaemlékezésekben a kedves, közvetlen Juhiba megnevezést, a Körösföi-Kricsch 
Aladárral egyidős művész említésekor.

A kosár szeder című mesében’7 Juhász Árpád egy szegény, az erdő szélén élő 
özvegyasszony és két kislánya helyzetét írja le egy történet elbeszélésén keresztül: 
a két kislány szeretné meglepni édesanyát egy új köténnyel. A mese több társadalmi 
kérdést is megfogalmaz. A szegény asszony helyzetét ismerteti, aki egy viskóban lakik 
két kislányával, nagyon kevés bérért, amit azonban nehezen tud kifizetni, és kénytelen 
kislányait is dolgoztatni megélhetésük érdekében. így a gyermekek tudják, hogy ha 
szedret szednek és eladják, abból tudnak új kötényt venni édesanyjuknak. Azt is tudják, 
hogy tiltott helyről, valakinek a tulajdonában lévő területről szedik a szedret, éppen 
ezért kerülik cl az erdőör házát. Juhász Árpád az ártatlan gyermekek szájába adja azt 
a társadalmi különbségek mcgmagyarázhatatlanságára vonatkozó kérdést, miszerint:
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12. A legerényesebb lány csókja. Részlet

„Nincs megengedve szedni azt 
Mit a természet úgy fakaszt 
Magától minden munka nélkül.”

A vers szövegéből kiolvasható, hogy ugyanúgy a társadalmi igazságtalanságok 
miatt tehetik meg a kis gyerekekkel, hogy nem kapják meg munkájukért a megérdemelt 
bért, amennyiben eltekintünk attól, hogy tiltott helyen szüreteltek. Juhász Árpádot 
érzékenyen érintették a társadalmi különbségek, különösen az ártatlan gyermekek 
életét tekintve. Mindezt megerősíti a vers befejezése is, amikor a kislányok földre hulló 
könnyéből sár lesz, ami „Egy más világban kincset érne!”. (II. kép.) Az illusztrációknál 
keretbe foglalt, elbeszélő jelleggel találkozunk, aprólékos finom ábrázolásmóddal, 
ahol a jelenet a kereten kívül, a verssorok között is folytatódik. Juhász Árpád szép 
természetábrázolással idézi meg a faluszéli kis ház, az erdő és a szederszedés 
hangulatát. Több meseillusztrációjában találkozunk a gazdag és a szegény gyerekek 
közötti különbséget feldolgozó ábrázolással.38

Juhász Árpád töredékben ránk maradt illusztrált meséje - A legerényesebb lány 
csókjcf''3 - több szempontból is újszerű, beleillik az emancipált mesék sorába. Az ifjú 
várúr halálos betegen fekszik, senki sem tudja meggyógyítani. Apja kétségbeesésben 
a gyógyulásért jutalomként nagy kincset ígér. Sajnos itt a szöveg véget ér, de a címből 
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következtethetünk arra, hogy a legerényesebb lány csókjával menti meg a beteg ifjút, 
és övé lesz az ifjú várúr keze és legalább a fele királysága. Tehát egy leány átveheti 
a főhősök, a megmentő királyfiak szerepét, Juhász Árpád mesevilágában. (12. kép) 
Az illusztráció iniciáléból bomlik ki és vonalornamentikája különleges keretekkel 
elkülönített elbeszélő, a versben leírt történéssel egyszerre megjelenő, értelmezhető 
jeleneteket ábrázol.

Szintén az emancipált mesék csoportjába tartozik, A tengerlépö cipők című 
mese, amelynek címlaptervével találkoztunk Juhász Árpád hagyatékában. Nem 
saját meséje, hanem egy tiszaháti népmese, amelyben egy kislány kér édesapjától 
a vásárból egy tengerlépö cipőt, amivel kiszabadítja az elvarázsolt királyfit és hat 
leánytestvérét. Mindezek után a királyfi felesége lesz és továbbra is ő rendelkezik 
a cipővel, amelynek segítségével további csodás dolgokat visz végbe. Juhász

13. A tengerlépö cipők
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14. Játszó gyermek

Árpád címlaptervén a címben a cipők szót találjuk, és a rajz is inkább kisfiút, mint 
kislányt ábrázol, aki a felhők hátán lépeget, subát, kalapot és óriási cipőt visel. A 
felhők alatt egy városka tornyait látjuk, előre tekintve pedig a végtelen tengert, 
partján sziklákkal. Az erős kontúrral kiemelt egyszerű formák, a gyermekrajzokra 
emlékeztető előadásmód, az élénk színvilág különös figyelmet érdemel Juhász Árpád 
meseillusztrációi között.40 (13. kép)

Juhász Árpád gyermekábrázolásai, gyermekeknek, elsősorban saját kislányának 
és kisfiának írt és illusztrált meséi, feleségével közösen készített játékaik egy szép, 
harmonikus családi életre engednek következtetni, amelyet leányuk visszaemlékezése 
is megerősít. Ez a harmonikus családi élet a gyermeket tiszteli, egyenlőnek tekinti, 
törekszik a szabadságra, önállóságra nevelésre, az élet, a természet megismertetésére, 
a játékkal való tanulás élményére. Az apai szeretet, az óvó megfigyelés tükröződik 
gyermekéről készült vázlatában, ahol a gyermekkor attribútumaként megjelenő 
építőjátékban elmerülve, a családi biztonság teljes tudatában, maga a gyermekkor, 
mint játék jelenik meg.’1 (14. kép) Juhász Árpád rendkívül mélylelkű és művelt férfi 
volt. Életrajzi adataiból kitűnik, hogy jó kapcsolatban állt a kor művészeivel. Malonyay 
Dezső társaságába járt, baráti kapcsolatban állt Rózsa Miklóssal, ismeretségben volt 
Gárdonyi Gézával. Móricz Zsigmonddal. Juhász Árpád halála után Székely Aladár 
fotóművész cgv fotót küldött a művész feleségének, mert Budapesten összefutott vele, 
és megörökítette „remek táltos fejét”.42 A Magyar Iparművészet szakfolyóiratban halála 
után igy búcsúztak tőle: „Melegszívű, finomérzésű művész volt, aki minden apró 
alkotásában kifejezésre tudta juttatni a szeretetet, amellyel a művészet és a magyarság 
iránt viseltetett. Ez a szeretet a legdrágább érték, amelyet a magyar kultúra müvészfiaitól 
kaphat s bizonyára igen fájdalmas, hogy ezt az értéket oly hirtelen és korán örökre el 
kellett vesztenie.
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CECÍLIA NAGY MRS ŐRI

ÁRPÁI) JUHÁSZ. AN ARTIST OF THE GÖDÖLLŐ ARTISTS’COLONY AND CHILDREN’S ART

ABSTRACT

Painter Árpád Juhász was a decisive member of the Gödöllő artists’ colony who truly lived according to 
their philosophy of life.

He attended the masters’ course of Károly Lotz between 1894 and 1896 where he met A ladár Körösfői- 
Kriesch, founder of the Gödöllő artists’ colony, whose friendship became decisive both in his life and art.

In this way Árpád Juhász moved to Gödöllő with his wife and two children in 1905. The artists 
living there spent their spare time together, their children played with one another enjoying an excellent 
childhood: beautiful Christmas seasons, wonderful meetings, common readings and musical afternoons.

The home of the Juhász family in Gödöllő was installed with furniture designed by Ede Toroczkai 
Wigand and manufactured in the technical institute led by László Inotay. The flat was decorated with folk 
art textiles as we know from the memoirs of Vilma Gyöngyvér Juhász, the painter’s daughter. The Juhász 
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parents lived in a love marriage - in accordance with the idea of gender equality and like most of the 
families at the Gödöllő artists’ colony. The mother, Vilma Omelka had a school-teacher’s diploma and a 
very good artistry as well as manual skills. She was a partner of her husband both in his life and art. There 
are sketches of their intimate and reclusive family life in the collection of the Gödöllő Municipal Museum.

In his drawings Árpád Juhász gladly captured children in folk costumes or peasant children playing 
on their own or in groups. A beautiful example of this is the mural in the school at Fehérvári út, Budapest. 
His designs for wooden children's toys also served his idea to make Hungarian folk culture and countryside 
better known. As taras his daughter’s memoirs go, he planned about a hundred dolls for kids. He intended 
to create a collection of toys presenting the special costumes and lives of all the regions in Hungary.

Vilma Gyöngyvér Juhász moved to Rio de Janeiro in her later years taking the remnants of her father’s 
legacy with her. Upon the owner’s request, most of those objects were donated to the Gödöllő Municipal 
Museum in 2016. Among them there are art works, a board game made by the family, some tales written 
and illustrated by Árpád Juhász, many images about the animals on Noah's ark prepared either for the 
decoration of the children’s room or for illustrating fables, all faithfully reflecting the positive approach 
of this group of artists towards family and children.
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