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A „GYERMEKÉVSZÁZADA” GÖDÖLLŐN1

A Gödöllői Művcsztelep mestereinek anya-gyermekkel cs gyermek-ábrázolásai hí
ven tükrözik a városi létből, sőt nemiképp a kortárs életből is kimenekülő művészek 
életfelfogását. A telep vendégszerető légköre, családiassága közismert volt. A kis mű
vész-közösség etikai-esztétika hitvallása, mindenek előtt szeretet-vallása a mindennapi 
életben, a gyerekek nevelésében is érvényesült. Egyenlőkként kezelték őket, semmilyen 
eseményről, legyen az miniszteri vendégnek adott vacsora, irodalmi est vagy komoly
zenei hangverseny nem maradhattak ki. Teljes szabadságot élveztek, Körösföi-Kriesch 
Aladár sohasem fenyítette meg őket, pedig csínyeikkel gyakran nagy felfordulást okoz
tak. például rendszeresen elásták a „városi urak” előszobában felakasztott cilindereit. 
„Az apa. mint az istenek, elvesztette talaját, a tekintélyét. Mi már nem viselünk koro
nát. pajtása, játszótársa lettünk a gyermekünknek. Mindnyájan, Aladár is, Belmonte is, 
én is. így jött cl a Kindcrrccht kora” - írta Nagy Sándor.2

Rajzok, fotók őrzik a kis gyermek-közösség mindennapjait. így Nagy Sándor és 
Kricsch Laura leányának, Eszternek az egyik rajzán a gödöllői ház előtti kertben Nagy 
Sándor és felesége épp gesso alapot készítenek. Mellettük három gyermek (Belmonte 
Yvette és Dániel, valamint Nagy Laura) játszik. A rajzolás, olvasás, zenélés a minden
napok része volt. Nagy Sándor egyik írásában a gyermekrajzokban rejlő ősiséget hang
súlyozta: „...a népművészet és a gyermekrajzok lényegükben ugyanazok, s különbség 
csak az, hogy az előbbi nem nyúl olyan messze le.”3 A gyermek rajzot „...évezredes 
kultúrák mélységéből feltörő szellemforrásának” tartotta.

A bábszínház a különösen kedvelt szórakozások közé tartozott, amelyet Körös
fői-Kricsch egy gobelinen is megörökített. Szinte nem volt átmenet a játék és a művé
szi tevékenységek között, példáid az egész Rcmscy-család részt vett a bábtervezésben. 
Természetes volt, hogy a gyerekek követték a szülők tevékenységét. Körösfői-Kricsch 
többször is megörökítette elmélyülten rajzoló kisfiát (Ducin rajzol, 1909 és 1913).

Nagy Sándornak a művészember otthonát ábrázoló milánói tervén nem választotta 
el saját és felesége művészi munkálkodására szolgáló teret a gyermekétől. Undi Ma
riska gyermekszoba-berendezése a korban a legkorszerűbbek közé tartozott. Harsánvi 
gödöllőiekről írt kulcsregényének egyik passzusában olvasható, hogy Sidló Ferenc vil
la-tervében kiemelt szerepet kapott a gyermekszoba, amelyet várandós felesége, Undi 
Carla nagy örömmel mutatott meg a barátoknak. A gyermekeknek szánt tárgyak ter
vezésében is nagy gonddal jártak el. A gyermekkönyvek illusztrációinak magas mű
vészi színvonala az angol és az osztrák illusztrátorokéval vetekedett. Tervezésükben 
nemcsak Körösfői-Kricsch valamint Nagy Sándor és felesége, hanem Undi Mariska és 
Mihály Rezső is kitűnt. Külön „alműfaja” is született, a gyermekeknek rajzolt színes
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Lindi Mariska: Gyermek és asszony a kertben. Mgt

levelező- cs üdvözlőlapokban. Undi Mariska gyermekjátékokat is tervezett, s gyűjtötte 
is őket.

A gyermekruhák alakítása is árulkodó. A rcformélct elveit követve nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy egészségesen éljenek, az egyszerű öltözet általános volt, gyakran 
népművészeti inget is adtak rájuk. (Öcsi, 1905; A három Kriesch gyermek IFanol 1905) 
A festményeken és fotókon többnyire a természetben játszanak nemcsak Gödöllőn, ha
nem más művésztelepeken is. Georg Tappertnek a worpswedei művésztelepen készített 
felvételei akár Gödöllőn is készülhettek volna.

A gödöllőiek a gyermekek szépre való neveléstől a társadalom megjavítását várták.4 
Az iskolareformmal kapcsolatos írásaik, a modern pedagógia elveinek megfogalmazá
sával már jelentős szakirodalom foglalkozik.5 A szépre nevelés szabad belső fejlődést, 
a gyermeki naivitás, a belső látás megőrzését jelentette, amelynek alapja a szabadságra 
nevelés, az uniformizálás elkerülése volt. Az „...öntudatos ember gyerekét nem nevelni 
kell többé, hanem engedni élni, mint gyermeket.”6

A sziget-életmódot folytatóknak rangos elődei is voltak. Friedrich Schlegel 1799- 
ben írt, Lucinda című botrányregényének a szerelem szabadságát hirdető, szcrctet-val- 
lásban élő művészpárja Nagy Sándorék elődjének tekinthető. A Lucinda írója a szabad
szerelmet hirdette, de a művészpár lelki összetartozása vallásos színezetű, a gödöllői 
szerelem-vallással rokon. A regény férfihőse, Juliusz egyik festményének leírása Nagy 
Sándor Meseillusztráció vagy Szent fürdőzés című grafikájának témakörét idézi em
lékezetbe. A regényben a gyermeknevelés fő szempontja is emlékeztet a gödöllői 
telep fent említett elveire: „...hogyan őrizzük meg a gyermekünket mindenféle ne
veléstől ...”s

A vezető mesterek gycrmckábrázolásában számos különbség figyelhető meg. Kö- 
rösfői-Kricsch hagyományosnak tekinthető családi életével szemben Nagy Sándorék, 
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ahogy Juliusz és párja, az élet műalkotássá formálását tűzték ki célul. Közös vonásuk 
a vallásos hasonlatok alkalmazása, amely az akadémikus tanultságú Körösföi-Kriesch 
munkáiban más formában jelent meg. mint Nagy Sándor kísérletező, a mindennapi 
életet, így a fürdőzést is vallásos rítussá alakító munkáiban.

KÖRÖSFÖI-KRIESCH  ALADÁR

A gödöllőiek számára a nő madonna volt, az anya-gyermekkel kompozíciók szentké
pek hatását keltik. Ez az eszmény elsősorban Körösfői-Kricsch munkáiban öltött testet, 
akinél a korai, Mária gyermekével kompozíciók (MadonnaA%92) a feleségéről és gyer
mekeiről festett későbbi munkák emelkedett, pictás hangvételének előképei.9 A számos 
Mária-ábrázolás közül megemlítem a Madonna című (1892) ceruzarajzát, amely a na- 
zarénus ábrázolások tisztaságát, asszociációs gazdagságát mutatja. Korai leonardesque 
portréjának (Kriesch Laura arcképe, 1894) meghittségét, érzelemgazdagságát később 
sem múlta felül.

Boldogság című (1898), feleségét karjában tartott gyermekükkel szobabelsöben áb
rázoló festményén az ablakon beözönlő fény a korábbi madonna-ábrázolások aureolá- 
jának, fénykörének szentségre utaló hangulatát sugallja. 1903-as Madonna című tem
perája szintén hagyományos előképekre utal, különösen a gyermek táncos mozdulata. 
Az anya korabeli viselet hord és mindennapi környezetben látható, csupán a háttérben 
lévő ablak kereszt formája utal vallásos tartalomra.

Körösföi-Kriesch Aladár: A három Kriesch gyermek (Fano 1905). Magántulajdon
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Körösfői-Kriesch Aladár: 
A beteg gyermek, (Tamás betegen) 
1885 86. Gödöllői Városi Múzeum

Kriesch Aladárnét Lajos fiával 
ábrázoló kis ceruzarajzán a szere
tet áradásának intenzitása Eugè
ne Carrière anya-gyermek kom
pozícióira emlékeztet. Viszont 
1908-ben készült faragott keretbe 
helyezett Madonnája újra a tradí
ció szabad feldolgozására épül, s 
Raffael lo Madonna della Seggio- 
la című (1513-14 k.) kör formájú 
festményének ihletését mutatja. 
Ellapított formák, dekoratív síksze
rűség jellemzi, és naiv elrajzolá- 
sok, szándékolt ügyetlenség, amely 
szokatlan egy akadémikus tanult- 
ságú mesternél. Talán a korban 
„primitív”-nek nevezett középkori 
kompozíciók tisztaságát szerette 
volna festményébe csempészni. A 
háttérben székely kapu felé sétáló 
anya és apró gyermekalak látható.

A családábrázolás is kiemelt témája volt. Egyik legkiemelkedőbb munkája a Család 
(Ilka és gyermekei) című (1906) gobelin, amelyen a természetben ábrázolja feleségét és 
két gyermeket, s a figurákat finom, érzelmeket sugalló vonalhálóba, a felszínt hangsú
lyozó dekoratív kompozícióba fogja.10 Az absztrahálás magas foka, a vonaljátck deko
ratív gazdagsága Maurice Denis család-ábrázolásaihoz mérhető.

Körösfői-Kriesch női portréinak jellemzésében a többnyire használt jelzők önálló 
gyerekportréival kapcsolatban is érvényesek, ha lehet még erősebb a „lélek-festés” (Dé
nes Jenő) jellege. Gyöngéd lí raiság, finomság, kecses törékenység jellemzi gyermekek
ről készült képeit (Bébi, Kriesch Margit arcképe'. Dudu, 1906; Tamás betegen, 1916). 
A biedermeier tradícióból ismert „gyermek játékával" helyett az ábrázoltak gyakran 
állatokat tartanak a kezükben, amelyek akár a természettel való kapcsolatukra utalnak, 
akár karakterük kiemelésére szolgálnak, szoros összhangról tanúskodnak (Dudu őzzel, 
1904 k.; Tamás úrfi tyúkkal, 1916).

A mester gyermekeit gyakran játékokba feledkezve ábrázolja. Az 1905-ben festett 
Három gyermek álmodozó, kicsit suta és bizonytalan figurái a gyermeki lelek sebez
hetőségét érzékeltetik, s azt az óvó szcrctctct, amellyel Gödöllőn a gyermeket körül
vették, átérezve a nevelés felelősségét. Monumentális, dekoratív műveiről is ritkán hiá
nyoznak a gyermekalakok.

A gyermekhalál témája, gyakorisága folytán, számos századfordulós alkotó művé
ben megjelent, nem ritkán általános pusztulás-képet vizionálva. Edvard Munch beteg 
gyermeke körül a világ tárgyai elhomályosulnak, minden eltompul az anya aggódá-
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Fejléc özv. Báthory Nándorné: Tündérvilág a Városligetben, (ifjúsági regény) cinn'í kötetéhez. 1914

sának nagyságával szemben (A beteg gyermek, 1885-86). Körösfői-Kriesch Aladárra 
oly jellemző módon az első gyermeke halálán érzett fájdalmat mitológiai és vallásos 
utalásokkal terhes kompozícióban jelenítette mcg. Ego sum via veritas et vita című 
festményén. Görög sorstragédiákat idéző párka figura tartja kezében a gyermeket, a 
szülőket angyal vigasztalja. Az oromkép tcozófus kompozíció, a lélek univerzummal 
való egyesülését jeleníti meg. Mindehhez a gödöllői telep közösségének segítő erejét 
kifejező csoportkép is társul.

NAGYSÁNDOR

„A gyermeknevelés már ott kezdődik, amikor a két nembeli ifjúság szívében megdob
ban a kölcsönös, kettős szerelem, az égi és a földi” - írta Nagy Sándor. „Mennél tisz- 
tultabb és főként harmonikusabb a viszonyuk, annál inkább érzik ... a Szerelemben 
a Végtelennel való közösséget, s ez együttrezgésböl alakult gyermekük annál inkább 
kapcsolódik a Haladás láncszeméhez..”" A korai kettösarcképek összeforrottságát, éteri 
szerelem képét folytatják a hármas portrék, a gyermekkel kiegészült művek. Az „élő 
vallás” híveiként, a nagy szimbólumok újraélését hirdették. Ebben az értelemben írt 
Nagy Sándor az apa, anya és a gyermek „szentháromságáról“. Egyházi megrendelésre 
készített munkáin is előszeretettel ábrázolta a gyermek Jézust (a Regmim Mariamim 
elpusztult falképén).

Nagy Sándorék
Szentkirályszabadján 

kislányukkal 1906 elölt
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Nagy Sándor: 
„A gyermek"felirattal, 

vázlatlap, 1904

Gondolatai számos ponton megegyeznek a gödöllőiek egyik szellemi forrásának te
kinthető Boér Jenő könyvében leírtakkal. Boér szerint a „tiszta szerelem" nem bűn: 
„...a fejlődés az élet legnagyobb törvénye s legszentebb eszköze: a tiszta szerelem.” Az 
ember című könyvében „új Symbolumként” írta le a családot.12 A kortárs írók közül 
Konopi Kálmán tantörténetéből, amelyhez Nagy Sándor előlapot, fejléceket rajzolt, az 
élet a gödöllöickéhcz hasonló felfogása bontakozik ki.13 Az Életünk, szerelmünk című 
fejezete élére Nagy Sándor madonnaként bemutatott anya-gyermek ábrázolást és mez
telen apa alakot helyezett, hangsúlyos dekoratív keretbe fogva. Ady Endrei mi gyerme
künk című vershez készített érzékeny körvonalú rajza is ebben a szellemben készült.'4

Korai müvein a gyermek szellemi világokból érkezik, tündér jelzi a jöttét, ahogy az 
angyal Máriának Jézus születését. A Szent várakozás című (1904) festményén a festő 
állapotos feleségével a festmény előtérében áll. s a hátteret szinte teljesen betöltő ablak
ra tekint fel.15 A német romantikusok ablak-metafórajára emlékeztetőén, a belső térből 
nyíló ablak egy másik, spirituális világra nyílik.

A gyermek továbbá a mesevilág és a természet része is. Egyik vázlatán fűben fekvő, 
alvó kisgyermeket látunk, párnáját apró viráglány'ok veszik körül.16 A gyermek elhe
lyezése Philipp Otto Runge (1777-1810) A reggel című (1808) festményének részletét 
idézi, míg a természet pcrszonifikált. meséi megjelenítése 19. századi angol művészek
re jellemző, szecessziós dckorativitással megfogalmazott motívum. A magányos gyer
mek Runge sorozatától kezdve a napfelkelte, az új, a szebb, a tisztább élet reményének 
jelképe. Ez a gondolat élteti Hodler játszó, kis kert előtt ülő, fácskát ültető gyermekét, 
amelyet gótikusán megnyúlt angyali kórust idéző figurák ritmikus rendbe fogott figurái 
vesznek körül. A gyermek Krisztusra, minden új élet reményteli voltára utalnak.

Kriesch Laura Gyermekmosoly című, szívből kinövő, s szív-formába fogott, rózsák
kal körülvett anya gyermekkel ábrázolása a Madonna rózsalugasban vagy Rózsás Ma
donna típusra utal vissza, melyet a preraffaeliták is újraélesztettek melankolikus nőáb
rázolásaikon (D. G. Rossetti: Verticordia, 1866).17 Laura tollrajzán a szív körül
geometrikusán osztott felületet virágokkal, madarakkal, stilizált csillagokkal borította 
be. A szív motívum kiemelése Adolfo de Carolis (1874-1928) egyik illusztrációjának 
nőalakját idézi emlékezetbe.1*

Nagy Sándor munkáit sorozatba rendezte: a Mester (Rabbi), hol lakói? - az „...ön
tudatra ébredés első jele“, A mi kertünk - „...az élet elképzelése a liliomkerttel“ az Ave 
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Myriam - a „...liliom helyébe rózsa jő“, a Szem várakozás - a „...rózsa új bimbaja“, a 
„Pintyö világa az újra inkarnálódunk“ jelentést hordozza.19 A festmény-sorozatban a 
gyermek születésével csúcspontjára ér az élet. Lányuk, Eszter, akit Pintyőnek becéztek, 
a ciklus ötödik, jelenleg ismeretlen helyen levő darabjának a főszereplője.20 Eredetileg 
tizenöt darabból állt, ma csak néhány lap (így A rémület. A fészek. Az élet máglyáján) 
létezéséről tudni.21 A nyitó lapon Isten tenyerén áll a nő és a férfialak, szembe velük a 
felkelő nap. Majd következnek az élet nehézségei, harcai, végül az utolsó. Beteljesülés 
című grafikán a gyermek születése látható.

KRIESCH LAURA

Friedrich Schlegel regényében is megjelenik, az a századfordulón hol pozitívan, hol 
negatívan értékelt vélekedés, hogy a nők közelebb állnak a természethez, s a gyermeki 
lelkületet is jobban őrzik. Nagy Sándorné még ha reformruháival, művészeti tevékeny
ségével ki is tűnt az átlagból, ennek a nőtípusnak volt a megtestesítője, rajzai ezt a lel
kületet jelenítik meg. 1904-től mindig közösen szignált munkáikon többnyire a virágos, 
leveles keretmotívumot készítette. A későbbiekben már jobban elvált az útjuk, önálló, 
mese-témájú és a gyermek világát ábrázoló müveinek tematikája, naiv előadásmódja 
az évek során alig változott.22 Egész életében készítette virágokkal, indás ágakon ülő 
madárkákkal díszített grafikáit, amelyeken a népművészeti ihletés is áttetszik. Soroza-

MAGYAR KÉPZCMŰVÉSZNŐK A GYERMEKMOSOLY
A NEMZETI SZALONBAN NACY SÁNDORNÉ RAJZA

Kriesch Laura: Gyermekmosoly, Reprodukálva: Művészet, 1914:156 
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tokát készített (Pintyőke-ciklus) és önálló grafikákat (Gulliver kisasszony. Zöld tündér), 
amelyek a gyermeki világ mély beleérzésröl tanúsodó. közelnézetü ábrázolásai.23 Ki
emelkedik közülük az Új virágok új világban című rajz, amelyen a törékeny, légies gye
reklányt körülvevő, maszkokra, különös állatokra is emlékeztető virágok megegyeznek 
a Nagy Sándor faliszőnyegein, üvegfestményein látható bizarr, morális és esztétikai 
elveket rejtő díszítményekkel.

Összefoglalóan elmondható, hogy a gödöllői müvésztelep vezető mestereinek spiri- 
tualizált szerelem képét leginkább Körösföi-Kricsch szárnyas gyermek alakjában áb
rázolt Eros című (1906) temperája valamint Nagy Sándor Ady-illusztrációkcnt ismert 
család-képe reprezentálja, amelyeken a gyermek figura egy új világ előhírnöke.
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virágszirommal takart pázsiton, szerelmes Emberpár tartja átölelve egymást, karjukon, vonzalmuk gyö
nyörű gyümölcsével: - pirospozsgás, egészséges gyerekkel. íme az. új Symbolum.’' Boér 1906. 13.; Ko- 
nopi 1907.
14. ,4</v 1906. Belső címlap.
15. Szent várakozás, 1904, gesso alapon, tempera, 29,5x42,5 cm, j. j. 1. monogram. „SNL”, 1904, Gödöl
lő, Nagy Sándor-ház.
16. A gyermek, 1904, papír, tus, toll, 89x124 mm, j. b. 1. monogram, aláírás b. 1. Veszprém 1904. Gö
döllői Városi Múzeum, ltsz. 202.6.; Ady-illusztráció (helyesebben életreform-kép), papír, tus, toll, cer. 
190x168 mm, MNG ltsz. F.84.68
17. A tollrajzot Nagy Sándomé a Magyar Képzőművésznők Egyesülete 6. Kiállításán a Nemzeti Szalon
ban mutatta be. Reprodukálva: Művészet, 1914, 156.
18. Gabriele D’Annunzio: Francesca de Rimini. Ed. Jos. Treves, Milano, 1902.
19. Nagy Sándor levele ismeretlennek. Gödöllő, 1910, január, 6. MNG, Adattár, ltsz. MMA 1707/1923.
20. Pintyö világa (Pintyőke világa), 1909 előtt, gesso, tempera, 23x41 cm, korábbi lelőhelye: Gödöllő, 
Nagy Sándor-ház.
21. Beteljesülés, papír, akv. 320x230 mm, j. j. 1. monogram, 1925; Rémület, papír, akv. 320x 230 mm; 
Fészek, papír, akv. 310x230 mm, j. j. 1. monogram, 1926, Gödöllő, Nagy Sándor-ház; Az élet máglyáján, 
papír, akv. 320x230 mm, j. n. Budapest, magántulajdon.
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22. Mivel a hátramaradt munkák többségéről nem tudni mikor készült, a lentiek illusztrálására a leg
jobb összehasonlítani a Magyar Iparművészet 1909-es számában megjelent, már idézett munkáit és a 
Művészet 1911-es számában közölteket: 281, 319, 343, 347, 351.; 1914-ben a Magyar Képzőművésznők 
egyesületi ezüstérmével tüntették ki.
23. Új virágok, újvilágban, 1908, papír, tus, toll, akv. 285x398 mm, MNG, ltsz. 1909-2913, K: Nemzeti 
Szalon grafikai kiállítás, 1908 május, kát. sz. 181.; Arabella királyné, 1911, papír, tus, toll, akv. 400x280 
mm,j. kp. monogram, Gödöllő, Nagy Sándor-ház; Gulliver kisasszony. 1911, papír, tus, toll, akv. 235x298 
mm, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz. 1913-1521, K: Nemzeti Szalon, 1913, MGE és MAPE, IV. kiállítása, 
kát. sz.: 176.
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KATALIN GELLER 

„TUE CENTURY OE THE CHILD" IN GÖDÖLLŐ

ABSTRACT

My lecture aims to outline how the individualist, self-realizing goals and religion-tinted moral ideals of 
the artists at the Gödöllő colony were reflected in their mother and child representations. I would like 
to present the double nature of the Gödöllő family model, its traditional features and reformist ideals, 
through analysing their works on the theme of mother with child, as well as the floral symbolism (and 
romantic sources) of their graphics representing children or intended forthem. Their written works testify 
for their perception of women and children as natural beings; education w as meant to preserve and freely 
deploy through a reformed lifestyle the connection with nature and the childlike spirit of humans. The 
draw ings intended for children and the fable illustrations evidence the animation of ever} day life as well 
as bringing childlike phantasy to the forefront. At the Gödöllő colony artists worked to transform life into 
artwork, and many of their art objects testify of an experiment to implement the idea of education through 
creating an aesthetic environment.

katalin.csilla@gmail.com
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