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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK AZ OSZTRÁK 
ÉS A MAGYAR SZECESSZIÓBAN

A szecessziót a századforduló mű-
vészetének is nevezzük, 1900 körül 
jelent meg Európa nagyobb városai-
ban. Már a különböző országok elne-
vezései – így a Sezession (osztrák), 
Jugendstil (német), Art Nouveau 
(francia), Modernismo (spanyol), 
Stile vermicelli (makaróni stílus, 
olasz), paling stijl (angolna stílus, 
belga) – is sugallják, hogy nem be-
szélhetünk egységes stílusról. Min-
den országban sajátos nemzeti jelle-
get mutat az új művészeti mozgalom, 
mely hasonló ötletből, ellenreakció-
ként született, de enyhén eltérő irá-
nyokba haladt. Közös stiláris jegyei a 
vonal és a formák dekorativitása, de 
ezeknek is számos változataival ta-
lálkozunk. A szecesszió tekintetében 
az ellenreakció megjelenik egyrészt 
a művészet, másrészt a társadalom 
viszonylatában. A század utolsó év-
tizedeiben a képzőművészetben még 
mindig az akadémizmus, a művésze-
ti akadémiák által képviselt semati-
kus, unalmassá ismétlődő ábrázolási 
mód és kompozíció szerkesztés a 
vezető irányzat. Ennek egyik fő képviselője Magyarországon Benczúr Gyula, míg Ausztriában 
Hans Makart. A szecesszió épp ezzel az elavult és középszerű művészettel szemben lázadt fel, és 
próbálta a századfordulós életérzést új formába önteni. „A kornak a maga művészetét, a művé-
szetnek a maga szabadságát”1 hirdette a magyar származású publicista Ludwig Hevesi mottója 
a bécsi Sezession épületén. A századfordulós életérzés pedig a társadalmi és gazdasági válto-
zásokhoz vezethető vissza. Itt kell megemlítenünk az ipari forradalomnak nemcsak az ipart, a 
termelést, de a társadalom szerkezetét is érintő hatását. 

Az ipar fejlődésével beindult a tömeggyártás, az olcsó tömegcikkek megjelenésével viszont 
egy szélesebb középosztály, egy új potenciális megrendelő réteg is kialakult. A szecesszió, amely 
1 Nuda Veritas: Gustav Klimt és a bécsi Secession kezdetei, 1895–1905: Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010. szeptember 23–2011. 
január 9. Szerk.: Bodor Kata, Gonda Zsuzsa, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010, 22
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az összművészetet hirdette, az új anyagok és technikák adta lehetőségek kiaknázásával készült 
alkotásaival a polgári otthonok és a benne élők életét akarta a művészet segítségével átformálni. 
A szecesszió művészeinek célja tehát közös, még ha alkotásainak megjelenésében eltéréseket 
figyelhetünk meg nemzetenként. 

Budapest–Bécs: a magyar és az osztrák főváros a századfordulón

1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesülésével a magyar főváros elindult az úton, hogy európai 
nagyvárossá váljon. A társadalmi átalakulás, a polgárosodás következtében a város lakosságának 
száma rohamosan nőtt, és így új igényeknek és szükségleteknek kellett eleget tennie. A városren-
dezés báró Podmaniczky Frigyes és gróf Andrássy Gyula irányítása alatt veszi kezdetét. A század 
vége felé sorra épülnek Budapest látképének ma is legmeghatározóbb épületei. A kiegyezést köve-
tően Budapest, mint az Osztrák–Magyar Monarchia Bécs melletti másik tengelye elkerülhetetlenül 
a császárvárost tekinti példaképnek, bár a francia főváros, Párizs mindenkori hatásáról a világ 
városépítészetére sem feledkezhetünk el. Bécs császárvárosi múltját tekintve Budapest kellő hát-
ránnyal indul. A magyar nagyváros épp csak székesfővárosi rangra emelkedik, amikor Bécs 1973-
ban világkiállítást rendez. Ez az esemény hatalmas lökést ad a városépítészetnek, új körutak, su-
gárutak és a híres díszbulvár, a Ringstrasse is kiépül, valamint ezek mentén rangos középületekkel 
is gyarapszik a város. Itthon hasonló volumenű építkezéseket az 1896-os Millenniumi ünnepségek 
generálnak, ekkor ér tetőpontjára a kiegyezést követően induló városfejlesztés. 

Bécs és Budapest művészeti kapcsolatai nem tekinthetők igazán szorosnak, a helyzetet 
leginkább az Operaház építkezésének körülményei mutatják, ahol a kivitelezés során kitétel-
ként szerepelt, hogy a külső és belső díszítésre csak magyar mesterek kapjanak megbízást. 
Itt már érzékelhetjük a sajátos nemzeti stílus, nemzeti művészet megteremtése felé irányuló 
törekvéseket. Eközben mégis megfordulnak és nyomot hagynak itthon a bécsi mesterek, mint 
az építész Otto Wagner, de ugyanígy Bécsben a hazai alkotók is, akiket a bécsi Művészeti 
Akadémia vonz. A kérdés csak az, hogy megjelenik-e a századfordulós magyar művészetben 
közvetlenül az osztrák hatás. 

A szecesszió Bécsben és itthon: nagy egyéniségek

A szecesszió Ausztriában kétségtelenül Bécs művészete. Itt jelen volt egy szélesebb megrendelő 
polgári réteg, valamint az új művészeti irányzatot támogató kritikusok. 1897-ben itt határozta el 
19 művész, hogy kilép az akadémista felfogású Künstlerhausból, és megalapítja az Osztrák Sze-
cessziós Képzőművészek Egyesületét. 1898-ban a város szívében felépül Joseph Maria Olbrich 
Sezession épülete, és ugyanebben az évben elindul a mozgalom saját orgánuma, a Ver Sacrum 
folyóirat. Olbrich forradalmi építménye megjelenésével és díszítményeivel hangos szóval hir-
dette a művészet szent tavaszát, minden régi és elavult a Künstlerhaushoz köthető művészeti 
elvvel szemben. 

„A saját világát mutassa meg a művész, a szépséget, amely vele született, amely soha azelőtt 
nem létezett, és soha többé nem lesz már” – írja Hermann Bahr osztrák kritikus.2 Az épület zárt 
tömbjeivel, arany babérleveles kupolájával a szecessziónak templomot emel, amelyben a művé-
szet szakrális rangra emelkedik. A korábban idézett felirat a homlokzaton Hevesi Lajostól, va-
2  Uo. 22 
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lamint a bejárat körüli figurális motívumok, a szalamander, a Medúza-fejek a mindig megújuló 
művészetet szimbolizálják. Hasonló az üzenete a Ver Sacrum első kiadásán Alfred Roller borí-
tóképének, ahol a teljes tavaszi virágzásban pompázó fa – melynek gyümölcsei a három pajzs: a 
festészet, a szobrászat és az építészet – gyökereivel szétfeszíti a dézsát, amelyből egykor kinőtt. 
És ugyanezt látjuk a bécsi szecesszió első kiállításának plakátján is, amelyet Gustav Klimt ter-
vezett. Az ereje teljében lévő ifjú Thészeusz legyőzi a Minotauruszt, miközben Pallasz Athéné, 
Klimt kedvelt, alkotásain többször visszatérő mitológiai alakja vigyázva őrt áll vicsorgó Gorgó 
fejű pajzsával. Thészeusz alakjában, csakúgy, mint a virágzó fában is, az új művészetre, művé-
szekre ismerünk, mely felülkerekedik a régin, a Minotauruszon. A bécsi szecesszió viszonylag 
rövid időszaka alatt 1897 és 1905 között 23 kiállítást rendeztek, a Ver Sacrum pedig 1903-ig 6 
évfolyammal jelentkezett. E rövid idő alatt a kiállítások rendezési elveit is megújították, újszerű 
kiállítási enteriőrökkel találkozhatott a közönség, tágasabb, harmonikusabb terekkel, ahol a ter-
mek színének és a világításnak is hangsúlyos szerep jutott. Hasonló rendezési elvet mutatnak a 
Ver Sacrum lapjai is, ahol a szöveg és a kép harmonikus egységbe olvad.  

A bécsi szecesszió legnagyobb vezéralakja Gustav Klimt (1862–1918), aki a Ringstrasse ün-
nepelt művészeként indul, az akadémista festő Hans Makart hű utódjaként festi a Burgtheater és 
a Kunsthistorisches Museum lépcsőházának mennyezetképeit. Stílusa azonban az 1890-es évek-
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től megváltozik, ábrázolásmódjában az egyre látványosabb dekorativitásra törekszik, témáival 
pedig személyesebb, de egyszerre örökérvényű és közérdekű gondolatokat közvetít. A különb-
ség feltűnő az azonos évben, 1898-ban készült Sonja Knips portréja és a Pallasz Athéné című kép 
között, amely ugyancsak a portré műfajába sorolható. Sonja Knips kerti karosszékben ülő alakja 
egyszerre mutat naturalista és impresszionista jegyeket, az elmosódó táji háttér, a finom kolorit, a 
ruha reflexei, az arcvonások már érzékeltetik az akadémista stílussal való szakítást, de még a ha-
gyományos festészet keretei közé sorolható a festmény. Ezzel szemben Pallasz Athéné ugyancsak 
négyzetes formátumú képén megjelennek a tipikus klimti arany felületek, a geometrizáló hajlam 
Athéné páncéljának lemezkéiben, mely visszaköszön a háttér növényzetének és az istennő jel-
képének, a bagolynak az alakján. A keret díszítése a szecesszió Gesamtkunstwerk=összművészet 
jegyében egészíti ki és folytatja a képet. A festő több képének keretét testvére, Georg készítette. 
A Pallasz Athéné-féle stilizálás az 1902-es fő műben, a Beethoven frieze-ben teljesedik ki. A mű 
a bécsi szecesszió 14. kiállításán került bemutatásra, melyen a 21 résztvevő művész alkotása 
Max Klinger Beethoven szobra köré szerveződött. A friezen Klimt Beethoven IX. szimfóniájá-
nak Richard Wagner féle értelmezését követi, az emberiség töretlen boldogság keresésének útját 
illusztrálja. A falkép a szecessziós síkművészet elveinek megtestesítője, a nagy dekoratív sík 
mezőkkel, a vonalvezetéssel és az ismétlődő díszítő ornamensekkel. De emellett a hangsúlyos 
aranyozás és a geometrikus ornamentika is megjelenik ismét, mely Klimt után a bécsi szecesszió 
védjegye lesz. Hasonló jegyeket visel másik két híres alkotása, az 1907-es Csók és Adele Bloch-
Bauer portréja szőnyegszerű, geometrizáló díszítésével.

A magyar századfordulós művészetben Gustav Klimthez hasonló nagy egyéniség Rippl-Ró-
nai József és Vaszary János. Életművüket egészében vizsgálva láthatjuk, hogy a szecesszió egy-
egy kitérőként jelenik meg pályájukon. Míg a szecesszió Ausztriában elsősorban Bécs művé-
szetét jelenti, a magyar fővárosban nem találkozunk szecessziós iskolával. Itthon ezt a Gödöllői 
művésztelep alkotói teremtik meg. Ugyancsak nem létezik a Ver Sacrumhoz hasonló orgánum, 
amely a szecessziót népszerűsítené, sem a bécsiekéhez hasonló kritikusi támogatás. 1897-ben 
megjelenik a Magyar Iparművészet folyóirata, ahol a Gesamtkunstwerk jegyében készült alkotá-
sokkal találkozunk, de festészettel nem. 

Rippl-Rónai József (1861–1927) kisebb-nagyobb megszakításokkal több mint tíz évig élt 
Párizsban (1887–1901 között), rövid ideig Munkácsy Mihály segédjeként, majd önállósodva a 
Nabis posztimpresszionista-szimbolista beállítottságú művészcsoport tagjaként. Festészetében 
a századforduló kedvelt témáját, a nőt ábrázoló képein jelennek meg a szecesszió stílusjegyei. 
Ennek szép példája az Kalitkás nő 1892-ből, és a rózsát tartó nő témájának különböző techniká-
val készült feldolgozásai az 1890-es évek első feléből. E művekre jellemző a síkszerű felfogás, 
a kontúrozás és a vonal hangsúlyos szerepe, de gondolatiságában inkább szimbolista tartalmakat 
hordoznak. A témát eltekintve Rippl-Rónai festményei nem kapcsolódnak a bécsi szecesszió 
egyik mesteréhez sem, a francia és angol hatás viszont tetten érhető.  A szecesszió stílusába 
sorolható műveket leginkább a plakát és a grafikai munkái között találunk, legtisztábban pedig 
gróf Andrássy Tivadar budai palotájában levő ebédlőjének dekorációjában. 1896-ban kapta a 
megbízást az ebédlő teljes berendezésére, és egy egységes szecessziós enteriőrt hozott létre. A 
megbízás szabad kezet adott a művésznek, és a berendezés kiterjedt a bútorokra, üvegablakokra, 
szőnyegekre, falikárpitokra, a porcelán étkészletre és az üvegpoharakra. A terveket a legjobb 
mesterek kivitelezték: az ablakokat Róth Miksa, a bútorokat Thék Endre, az étkészletet pedig a 
Zsolnay gyár. Az ebédlő minden részlete harmonikus egységet tükrözött, összművészeti alkotás-
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ként szolgálta a célt, hogy a szecessziós berendezés a benne élőket megnemesítse. Rippl-Rónai 
azonban a dekorativitás javára szem elöl vesztette a funkcionalitást, stilizált elhajló virágszálakat 
mintázó üvegpoharai például teljesen használhatatlanok voltak. A berendezés sajnos csak töre-
dékében maradt fenn azokkal a darabokkal, melyek a költözéseket és a világháborúkat túlélték. 
Mind a berendezés organikus, növényi díszítményei, mind a dekorativitást előtérbe toló funkció-
vesztés szempontjából az Andrássy-ebédlő a bécsi iparművészeti alkotásokkal ellentétes irányt 
képvisel. Ennek bizonyítékát látjuk majd a Wiener Werkstätte munkáiban. Később Rippl-Rónai 
több hasonló megbízást nem kapott, és kaposvári letelepedése után munkái a családi témák és a 
jól ismert „kukoricás” stílus felé fordultak. 

Vaszary János (1867–1939) a magyar művészet egyik legsokoldalúbb alkotója. Mint sok 
más magyar művész a századfordulón ő is megfordul a párizsi Julian Akadémián. Az 1890-es 
években készült szecessziós műveiben elsősorban a francia art nouveau és Toulouse Lautrec 
hatása érezhető. Ennek leglátványosabb példája a Feketekalapos nő 1894-ből, mely lendületes 
vonalaival, szín hangsúlyaival Lautrec plakátokat idéz. De mégis egy másik festmény, az 1898-
ban készült Aranykor az, amit a magyar szecesszió fő művének tekint a művészettörténet írás.3 
A festmény Vénusz szobra előtt áldozatot bemutató szerelmespárt ábrázol, rózsaáldozatuk fel-
szálló füstjének dekoratív vonala a kép keretének díszítményében is visszaköszön, amit szintén 
maga készített. A szecesszió összművészeti szemléletét nemcsak képkeretei tükrözik, hanem 
a művész iparművészeti munkái is. Több falikárpit tervét is a Gödöllői Művésztelep szövőnői 
készítik el. A Kislány cicákkal (1902), Mézeskalácsárus (1905), a Jegyespár (1905), a Vásár 
(1905) a magyar népies szecesszió példái. Vaszary legnagyobb iparművészeti munkája az 1905. 
évi Velencei Nemzetközi Kiállítás Magyar Terme. A szőnyeg, a bútor- és falikárpit díszítésén a 
virágminták dominálnak. A szecessziós kitérő után az 1910-es évektől Vaszary János színeiben a 
fauve, kifejezésmódjában az expresszionizmus irányába halad tovább. 

Az építészet területén a bécsi mester, Otto Wagner (1841–1918) és Lechner Ödön (1845–
1914) életpályája és munkái között több kapcsolódási pontot is találunk, művészetük mégis 
más, a nemzeti karakterjegyek erősen kiütköznek épületeiken. A két építész 1911-ben szemé-
lyesen is találkozott Budapesten, de ennek a találkozásnak nem volt folytatása.4 Otto Wagner a 
magyar fővárosban épületet is tervezett, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga épületét 1872-
ben. A Lechner Ödön-féle építészethez legközelebb álló épülete a bécsi Majolikaház (1898), 
mely egyrészt a majolika használattal, másrészt a virág motívumokkal juttatja eszünkbe távoli 
„rokonát”, az egy évvel korábban megnyíló Iparművészeti Múzeum épületét. Wagner a ma-
jolikadísszel és az erkélyrácsokkal fellazítja ugyan a homlokzatot, az erős szimmetria mégis 
határozott rendet, fegyelmet közvetít. Wagner szecessziós fő művei a Karls Platz állomás épüle-
tei és a Steinhof-i templom (1904–1907), melynek aranyozása és szigorú geometrizáló tömbjei 
Joseph Maria Olbrich Szecesszió házát is felidézi. Wagner szellemiségét azonban legjobban az 
ugyancsak bécsi Postsparkasse (1906) tükrözi. Szigorú geometrikus rend, modern technika és 
funkcionalitás jellemzi az épületet. Modernségét az anyaghasználat, az alumíniumoszlopok, a 
homlokzati vékony kőburkolatok, a szerkezeti elemek – a rögzítő csapok – láttatása a hom-
lokzaton, míg funkcionalitását a bankfiók pénztárcsarnokának vasszerkezetes, pályaudvarokhoz 
hasonló üvegmennyezete adja. Lechner Ödön épületeit ezzel szemben a hagyomány, a múltba 
való visszatekintés, a nemzeti stílus keresése jellemzi. Ezt a keleties és népies motívumokban, 
3 Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Corvina, Budapest, 1979, 7
4 Gerle János: A postatakarékpénztár és a Postsparkasse. In: Az áttörés kora: Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 
1873–1920.Szerk.: F. Dózsa Katalin, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2004, 251–261
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és a régi magyar cserepes kézművesipar felélesztésében találja meg. Építészetével az organikus 
irányt jelöli ki. A modern vasszerkezeteket Lechner is alkalmazza az Iparművészeti Múzeum és 
a Postatakarékpénztár esetében is, de a tartóelemeket áttöri díszítőelemekkel. 

A szecesszió Bécsben és itthon: iskolák, műhelyek

„Manapság van elég művészünk, kézműveseink is, csak a szervezet hiányzik. Az egyik oldalon 
ott vannak a művészek, ötletek ezreivel, melyek terméketlenek maradnak, mert nem valósul-
nak meg. A másik oldalon ott vannak a kézművesek, akik erőfeszítésük ezreit pocsékolják el 
üres utánzatokra, mert hiányzik mellőlük az őket irányító művész. – Ide híd kell – kettőjüknek 
végre találkoznia kell. – Egy óriás műterem, műhelyek kolóniája” – írja Hermann Bahr 1899-
ben.5 1903-ban meg is alakul a Wiener Werkstätte, hogy a képzőművészet segítségével megújítsa 
az osztrák ipart. Vezető tervezője többek között Joseph Hoffmann és Kolomon Moser. A bécsi 
geometrizáló szecesszió jellemzi a műhely munkáit, kiinduló formájuk a négyzet, a szögletes-
ség, a sakktábla-szerű díszítés. A Wiener Werkstätte hatása Magyarországon az 1913-ban alapí-
tott Budapest Műhely vezető művészének, Kozma Lajosnak (1884–1948) alkotásain figyelhető 
meg.6 Kozma bútortervein a funkcionalizmus és geometrizáló díszítmények sikeres találkozását 
látjuk. Grafikusi munkásságában is a bécsi szecessziót követi. A Nagy Szonáta illusztrációjának 
lovagja, és szőnyegszerű díszítése Gustav Klimt festményeit idézi. 

A műhely eszméje Angliából ered, az angol példakövetést a Gödöllői Művésztelepen tapasz-
talhatjuk. A művészet és élet egységét, a művészet társadalomjavító szerepét hirdették. Körösfői 
Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Belmonte Leo és a művészkolónia többi tagja igazi szecessziót, 
kivonulást, egy önellátó művészkolóniát valósított meg. Alkotásaikban a nemzeti jelleg fontos 
szerepet játszik, a magyar őstörténet mondái, a kalotaszegi motívumok és a bibliai témák együt-
tesen vannak jelen. 

A bécsi és a hazai szecesszió párhuzamait vizsgálva tehát látjuk, hogy a földrajzi, törté-
nelmi közelség ellenére a két nemzet századfordulós művészete eltérő irányt képvisel, és egy-
egy egyedi példától eltekintve közvetlen hatással nincsenek egymásra. A bécsi művészetben a 
geometrizáló dekorativitás, a modern anyaghasználat, a funkcionalitás és a kozmopolita jelleg 
dominál, míg a magyar szecesszióban az organikus díszítőmotívumok, a hagyomány tisztelete, 
a népies formavilágból eredő dekorativitás, az erősen nemzeti jelleg, valamint a francia és angol 
orientáció. 

5 Horváth Hilda: Kapcsolódás Bécshez, a Wiener Werkstattehez a XX. század elején. In: F. Dózsa 2004
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