
Szeccsszió, spirituális művészet

II. rész
Irta REMSEY GYÖRGY

Csak aki az 1900-as kezdő éveket, úgy 1914-ig végigélte, tudhatja, micsoda óriás
méretű művészeti megújhodáshullámok hullámzottak végig a magyar képzőművé

szetek szellemi sikjain. Köztudomású (l. Kmetty Károly, Bernáth -Aurél, Lyka Ká
roly és Elek Arthur írásait), hogy a magyar szecesszió a gödöllői mesterek munkás
ságával kulminált. Eza szecesszió tisztára magyar szecesszió volt; és hogy a ma
gyar- festői törekvések egy nemzeti stílus kifejtésének erővonalában bontakoztak
ki, továbbá hogy a magyar nép őserejű formakincse olyan remekművekben vált
grand art-rá, mint a marosvásárhelyi kultúrpalota színes ablakainak székely bal
ladákat ábrázoló sorozata, a velencei magyar kultúrpalota Attila lakomáját ábrá
zoló óriás' méretű üvegablaka és a St. Louis-i világkiállításon szereplő Kalotaszegi
templomozás, azt Kőrösfői Aladárnak és Nagy Sándornak köszönhetjük.

-Szirrte példátlan az a nemes alázat, amellyel a két gödöllői mester - (amellett,
hogy rövid pár év alatt .egész sor vidéki templomot változtatott át a legmélyebb
katolikum és a legmélyebb magyarság ötvözetével festett alkotásaival ragyogó ben
sejű székesegyházzá) - bejárta a magyar nép formakincsének nagy lelőhelyeit, és
nem volt olyan parányi hulladéka a magyar formakíncsnek, amire ne a legsze
relmcsebb szívvel hajolt volna le; mint ahogy a vélük nemes barátságban élő

és párhuzamosan hasonló nemzeti értékmentő munkát végző Bartók Béla és Kodály
Zoltán cselekedték a magyar népi zene föltárásával. Csak egyszer lapozza át vala
ki A magyar nép művészete Malonyay Dezső- által szerkesztett két hatalmas köte
tét: fölismerheti, amit e kincsesbányának nevezhető mű a két gödöllői mesternek
köszönhet. "Az életet átszövő, vele elválaszthatatlan egységbe forrott 'rnűvészet irá
nyában halad a gödöllőiek törekvése, és az egész társadalmat átható művészi kul
túra eszménye lebeg felette. Az élettel összeforrott művészet kell, hogy ami éle
tünkben gyökerező művészet legyen. A gödöllőlek törekvése a magyar művészeti

kultúra jegyében folyik" - írta Petrovits Elek a Magyar iparművészet hasábjain.
Éppen ezek, a 900-as kezdő évek voltak a magyar iparművészet hőskora, ami

kor mindent a látszólagos semmiből kellett megteremteni. Kezdés, kezdés és kez
dés, és micsoda szerenesés végzet, hogy olyan hatalmas ítéletű és a nemzet lelké
ben elmerülő alkoték hajthatatlan akarása irányította ezeket a kezdéseket. Kő

rösfői Aladár (aki mellett ott állott most már Nagy Sándor, a csodálatos rajz
képességű Nagy Sándorné Kriesch Laura, a svéd Belmonte és egész serege a ra
jongó fiataloknak) 1904-ben megalapította a Gödöllői Szőnyeg és Gobelin Műhelyt,

amely rövidesen az Országos Iparművészeti Iskola tanműhelyévé alakult. Ez a
műhely a legszebb perzsákkal vetekedő, s az ősi -magyar formakincsből remekké
szőtt, nemes technikájú szőnyegek tömegével árasztotta el a velencei és milánói
biennálék kiállításait, amelyeken a magyar iparművészet világsikert aratott.

Fölvetődik a gondolat, hogy ez a szédítő arányú és mennyíségű, szinte titáni
tevékenység vajon honnan merítette tápláló erőit? Szinte köztudomású tény, hogy
mind Kőrösfői, mind Nagy Sándor (aki még Tolsztojjal is személyes ismeretségben
állt) Ruskin és Morrís törekvéseinek követői ,voltak (volt egy angol barátjuk, a
Tudorok családjából való festő, Percyval Tudor Hart, akinek angol nyelven kiadott
életrajzában az életíró 14 oldalon foglalkozik a gödöllői mesterek művészí tevékeny
ségével), s hogy mint valami hegyen épített antenna, felfogtak minden magasrendű

szellemi hatást, bár a világ legszélső végéből jött is: de az igazi forrásra Kőrösfői

egy nagy, szecessziós vonalvezetésű, freskóstílusban festett alkotása mutat rá. E
művet a parlamenti nagy freskók festése közben lelkét ért tragikus csapás - első

kisfiuk hirtelen halála - után festette. Címe: Ego sum via, veritas et vita. Ekkor
találta meg életének megrendült állapotában az élő vízeknek azt a kiapadhatatlan
forrását, amelyből az emberi lény minden cselekvéseinek dinamikus erőit merít
heti. Ez a Krisztusban való megállapodás megsúgta neki életének vezérlő igazsá
gát: hogy a látható világ egyszerű lefestése nem lehet a müvészet igazi célja.

Isten megengedte nekem, hogy abban a szép munkában, mellyel Kőrösfői a
magyar szőnyeg és gobelin típust megteremtette. én is, mint a műhely egyik 1JeT
vezője, tevékeny módon közreműködhessek.
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Ebben a szinte izzó munkaközösségben, amelyet méltán nevezhetünk az első

magyar szocialistamunkaközösségnek, alkotó erőim példátlan virágzásnak lendül- •
tek. Azok a fénylő emberi álmok, amelyeket a boldog emlékű Szűz utcai padlás
műteremben álmodtunk, e példa né.kül való életközösségben örök életű valósá
gokká váltak. Szép és szokatlanul termő élet következett rám, hiszen nekem kettős
kötelezettségern volt, mert a KÉVE művészegyesület csaknem évenként rendezte
külföldi kiállításait, melyeken műveirn megjárták Európa csaknem minden mű-
vészeti metropolisát, _

Ilyen fölfokozott alkotó munka: közben szinte repülve múltak az évek: az
1912-es évben nemes segítőtárs szegődött mellém: Kőrösfői gobelinszövő tanítvá
nyai egyikében, Frey Villyben, akivel azután életre szóló frigyességet kötöttünk.

Az a szellem, amely ezt az emberközösséget éltette és élete legkisebb Izéíg át
hatotta, az evangélium szelleme volt. Olyan szeretet, mint amellyel a parlamenti
freskók és egész sor templom hatalmas mennyezeteit festő mester odaült a kis
gödöllői parasztlányok mellé a szövőpadra és oktatgatta őket a szőnyegcsomózás
titkaira, és hogy hogyan kell a nemes formákat, vonalakat és tónusokat francia
gobelin techníkával, vagy a scherebeck komplikált technikajával míves remekek-

. ké teremteni. Ritka emberi élmény volt az odasereglő iparművésznövendékek ta
nulságra szomjas seregének, Gyönyörű, nagyméretű gobelinek (A jó kormányos,
Argirull királyfi és Tündér Ilona, Kassandra) születtek azokban az években, s állí
tódtak ki a Szalon .termeiben meg a bécsi Vadászati kiállításon, ahol az én első

gobelínem, A csodaszarvas is "hors concours" diplomát nyert. Ilyen példákkal előt

tem én sem maradhattamel az íramtól, a 1910-es "hagenbundi" bécsi kiállításon,
melyet a Szecesszió kiállítási termeiben a KÉVE rendezett, három nagyméretű

biblikus kompozíciómat állították ki, a Mária eljegyzése, Krisztus kiűzi a kufárokat
és a Madonna Jézus lábainál círnű műveket. E műveim alapján lettem a kiváló
művészegyüttes levelező tagj ává.

A gödö.Iőí Erdő. utcai rnűterem'az ősi nemzeti forrásokból táplált, nemzeti
. stílusú művészet gócává vált, amelyben hetenként két napon is az esti órákban

Tolsztoj, Gorkij, Dickens, Balzac és Maeterlinck műveit olvastuk fel, s hosszú
éveken át vasárnapokon kiváló akadémiai növendékek quartettje Beethoven, Mo
zart, Muszorgszkí], Bartók és Kodály műveit adták elő, bábjátékprodukciókat
láttak az összesereglett szőnyeg- és gobelínszövő növendékek, és Dienes Valéria itt
mutatta be az Isidora Duncan révén híressé vált görög táncokat.

Ha e titáni szélességű nevelőmunka egy-egy estjének szellemi örömei között
eszembe jutottak a Szűz utcai faburkolatos padlásodú szellemi exaltációi: itt, a
Kőrösfőí műterem falain fölfeszített mozaík és freskó karton ok láttán - (itt ké
szültek a mexikóí Nemzeti Színház színpadja fölé készült óriás mozaik tervei is)
- azt kellett éreznem, hogy a Gulácsy, Nagy Balogh lelkében fogant, fénylően
emberi álmok Gödöllő e városszéli utcájaban szélesedtek a nemzet óriás perspek-:
tívájú, valóságos álmaivá.

A gödöllői spiritualista mcsterek szerették és követték Tolsztoj szellemét. ke
resztények és szocialisták voltak egyszerre, mert semmi ellentétet nem láttak Jé
zus tanításai és a szocíalísta célkitűzések között, az emberiség két konvergáló szel
lemi irányának érezték őket, melyek az ember testi és lelki tökéletessége felé
törnek. Egyszerűen nem vettek tudomást a nyugati művészi forradalmakról, mert
szentül tudták és vallották, hogy a magyar festés megújhodását csak a nemzet lel
kéből eredező ősi formák ból lehet megteremteni. állhatatossággal és a nemzet
szellemében való alázatos elmerüléssel. így vált Gödöllő a magyar szecesszió egye
düli központjává. Elve az volt, hogy "mindent, ami az embert fölemeli és boldogabbá
teszi, művészi 'tökéletességgel kell széppé tenni és a nemzet minden egyes tagját
e kincs közös birtokosává tenni". Természetes, hogy szerették lVIorrist és Ruskint,
akik ezt a hatalmas és szocialista elvet útjára indították.

Borsos Milelós, a kíváló rnodern magyar szobrászmester életrajzában így em
Iékszik meg a gödöllőiekről : "A modern magyar művészetet azokban az években egy
felől Nagybánya és a münchení német eredetűtermészetszemleletbőlalkotok - más
felől a francia, angol befolyásokból táplálkozó gödöllőiek, vagyis a szecessziósole
társasi ga teremtették meg. Kőrösfői Aladár és a kitűnő Nagy Sándor és Beck
Fülöp - akit ők Filippónak neveztek. A magyar művészetnek sok neves alakja
tartozott közéjük; nem németes, nem is Cézanne-t követő, hanem lírai, klasszí
cízáló, stilizáló művészcsoport volt ez. Tőlük egészen függetlenül Gulácsy Lajos.
Nagy Balogh és őtőlük is egészen távol Csontváry szerepe volt jelentős abban a
korban."
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Nem tudom, hol, valami legendafélében olvastam, hogy valahol a Kaukázusban
élt a prehisztorikus időkben az óriások nemzetsége, és egy irdatlan magaslaton az ak
kor talán még lágy kőzetben megmerevedve látható egy ilyen óriásnak a lábnyoma. Va
jon a magyar grand art-ban és az azóta óriássá fejlődött magyar iparművészet

ben hol található országszerte olyan szupermagaslatt sziklapárkány, ahol ezeknek
az ősszépségű gödöllői emberpéldányoknak nem lehetne fölfedezni a 900-as évek
kezdő évtizedeiben otthagyott lábnyomait?

Ami volt, volt - az utolsó évtizedek francia ízlésű magyar műtörténészeinek

jóvoltából üres és fehér lapsivatagok tátonganak a XX. század magyar művészet

történetében, melyeken a nemzeti művészet megújhodását munkáló és a magyar
szecessziót megteremtő e ritka emberpéldányok alkotó rnunkásságát kellene tanul
ságul a szocialista nemzet ifjúsága elé teregetni, mert mínden valamire való nem
zet öntudatának életes szüksége az, hogy szellemi létének ilyen titáni akarású
emberpéldányait s eredményeiket megismerje és belőlük erőket merítsen. Legen
dás idők, - hová lettetek?

Valami rettenetes előérzetek ragadták meg a szellemi vonalon alkotó művé

szek lelkületét az 1914-es év kezdő hónapjaiban.
Senki sem tudta megmondani, hogy mit érez. Olyasféle "stressz" volt ez, rnínt

amikor az emberi szervezetben egy halálos krízíses, fenyegető, lappangó láz jele
it érzi meg a sejtek összessége.

Fiatal festő voltam, bécsi, berlini, lipcsei, drezdai síkerekkel. ifjú házas, élet
tel teljes reményekkel, szellemi síkon a legnemesebb barátok szeretetében. Gulácsy,
Erdei, Nagy Balogh, Moiret Ödön, aki már akkor egy nagy,' remekművekkel vi
lágszenzácíóvá teendő Béke-park terveit raizolgatta, -rnelyet a Városliget közepén
akart fölépíteni, életem anyagi körülményei biztositva, és mégis 1914 kezdő hó
napjaiban rémlátomásaim voltak. Először a Nap sugarait körülvevő felhőkben, sö
tét felhőfoszlányokból országunk széthulló darabjait láttam a szadai országúton
sétálva feleségemmel, aztán egy irdatlan és az egész emberiség fölé égbe nyú
lóan fölnyúló és összevissza cikázó erővonalú háttérre rajzolódó hegycsúcson a
három Moírát pillantottam meg, akik valami irtózatos nyugalrnú, de kérlelhetetlenül
kemény elhatározás kifejezésével vonásaikon a XX. század emberének zord, de
új sorsát szőtték és fonták végzetes rokkajukon.

Olyan halálos precizitással rajzolódott e látomás vizuális látásom vetítővász

nára színeivel, tónusaival, hogy lehetetlen volt nem rögtön vásznat feszíteni, s a
lelkem falára vetített monumentális emberi látomást szóról szóra, vonásról vonás
ra nemzetem vizuális síkjába beleörökíteni. " .

A rnű hihetetlen gyorsan elkészült, bizonyífékául annak, hogy a "secondevue"
életes valóság. A Párkák 1914 cimet adtam neki. Ezt a müvemet több hasonló vo
nalvezetésű és spiritualitású alkotásommal egyetemben kiállítottam még azon a
tavaszon a müncheni Brackl Galéria, a KÉVE öt teremnyi alkotásaival együtt, s
ezeket a műveimet hasonlította aztán össze az egész német sajtó nagy tárcacik
kekben hol Picasso kék stílű alkotásaival, (neki ugyanakkor volt kiállítva egész sor
"kék stílusú" sorozata, köztük a nagyon szép Kötéltáncos család), hol El Greco, hol
Hodler svájci festő alkotásaival.

Ez a Brackls-Haus emeleti termeit betöltő kiállítás volt a csábító alkalom arra,
hogy az 1914-es nyarat ifjú feleségemmel, aki egyébként Botticelli és Rosetti ra
jongó volt, Münchenben és Dachauban töltsük. Feleségem határtalan örömmel -szem- .
lélte a münchení Múzeum példátlan sokaságú Rubenseit. Rembrandtjait, Böcklínjeit
és Botticellíjeit,

Ezen az európai sikerű kiállításon jelent meg először súlyos értékű alkotások
kal nyolc évvel fiatalabb testvéröcsém, Remsey Zoltán, akinek Chagalira emlé
keztető képei az előző év Művészház kiállításán tűntek fel, s akit ezen alapon II

KÉVE tagjai közé választott. Művei szocialista tendenciákat tartalmaztak, de vér
beli spiritualista alkotó volt. Vele együtt alapítottuk meg tíz évvel később, sokad
magunkkal a Spirituális Művészek Szövetségét. Müncheni és németországi síkere
inknek méltó társa volt ez a tragikusan fiatalon (rfl25-ben) elhalt testvér, akivel, míg
élt, együtt szőttük a spirituális művészet jövőjének esélyét.

A müncheni Musikhall Schubert, Beethoven, Muszorgszki] hangversenyeit, a
Schack-Galerie Bücklin képei, a Schleissheimi Marées múzeum gyűjteménye és
a dachauí Amper hús hullámai nyarunkat mennyországgá varázsolták; éppen a
müncheni képtár csodás Dürerje előtt álltunk, amikor eldördült amakettás revol-
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verlövés, amely az egész emberiség életének látszatnyugalmát a vadállattá lett
fehér emberiség förtelmes poklává változtatta.

- Úristen, tegnap Beethoven Kilencedik szímfóníáját hallgattuk a Musik
hallban, és most? Mintha az ég szakadt volna ránk.

A rombolásba taszított és lángoló városok omladékain. mi keresnivalónk lehet
itt nekünk, a Rodin szerint (véletlenül itt maradt dípodoszoknak és megatéríumok
nak? Mintha az ég szakadt volna ránk.

Katona voltam, tartalékos pionír, három nap alatt kellett szülőhazámban, Szé
kesfehérvárott jelentkeznem. Ez volt a szarajevói tragédiát hírül adó és a müncheni
ívlámpa-oszlopokra ragasztott papírokon. Expresszvonatra ültem remegve aggódó
hitvesemmel (aki méhében életet hordott), és négy nappal később keserves búcsú
után vonatra szálltam. s rníkor avagonkerekek gördülní kezdtek, elővettem a
míndig magamnál hordott kísrétű, keménykötésű Újtestamentumot, s a rémült sze
mű leendő anyának mutatva az égre emeltem:

- Ne féln íme az én váram, és az én pajzsom. Lásd, a szívem fölé teszem
:- s a zubbonyom belső zsebébe süllyesztettem a drága talizmánt. - Ne félj - ki
áltottam bele a vagonkerekek növekvő dübörgésébe -, Isten velünk van!

Ezzel a csodálatos hatalmú Valakivel indultam el az 1914-es világháborúba.
Mi lett az álmodozókból, kik a béke éveiben vakon hittek abban, hogy: "A

képzelet irányítja az ember sorsát, és a képzelet a véges határok átlépésevel min
denható, és csak az emberi vágyaktól függ, hogy az ember az legyen, amivé len
ni akar"? Vajon az országokat elöntő piszkos ár, a lerombolt házi tűzhelyek omla
dékain kinyílhatott-e ez a végest és végtelent összekötni akaró csodálatos virág?
Mi lett a spirituális művészekból a vér és könny áradatában? Voltak-e egyáltalá
ban? Nem voltak - hanem lettek!

En az orosz harctérre kerültem, Zoltán öcsém az olasz pokolba - az Isonzóhoz.
Mivel mi píonírok, dorongfából végtelen utakat csináltunk a mocsárral fedett orosz
síkon, elvonulhatott előttem a kezdő harcok minden rettenetessége, a végtelen
hosszúságú sebesültszállító szekerek sora, amely szekereken a legszörnyűbb sebe
sülésekben alig bekötözött orosz és magyar, félig halott és mégis élő emberi lár
vák feküdtek.

- Vizet... vizet - nyöszörögtek kicserepesedett, tikkadt ajkaik sóhajtásaival
a szerencsétlenek. .

Szeptember volt, s míg a nappalok izzó napsütésben égtek, az éjszakák der
mesztő hidegében puszta földre vert sátrainkban reggelre térdig dermedt lábbal
ébredtünk. Egy reggelen csontig dermedve, magas lázzal ébredtem. Az országút
melletti fagerendás parasztházban lévő tábori kórházban vagy ötvenedmagammal
együtt jelentkeztem maródíra, Az orvosszázados végignézve sorainkon örvendő

kiáltással tárta felém karjait:
- Remsey! Hogyan kerülsz te ide?
- Láthatod - szóltam magam is felvillanó örömmel -, százados úr. Remsey

pionír közlegény alázattal betegvízltre jelentkezem.
Soha életemben nem éreztem úgy, hogy láthatatlan felsőbb erők állnak az

ember mellé életének legkétségbeejtőbb pil'anataiban, mint e villanásnyi jelenet
ben, mikor Balassa századorvos, érettségís Iskola-pajtásom vállarrira tette kezét
és bátorító, meleg pillantással biztatólag így szólt:

- Igen... igen.,. rögtön szólok az ezredorvosnak, vizsgáljon meg alaposan.
.Csillog a szemed, jókora lázad lehet.

Kiállított a sorból és kisietett, hogy pár perc múlva az ezredorvossal térjen
Tissza.

Rövid vizsgálat után az ezredorvoa megszólalt:
- Nagyon magas a láza, Lázas betegeket nem küldünk a mészárszékre. A leg

közelebbi sebesültvonattal a hátországba küldjük. Különben is művész, s művé

.zeket nem lehet a szögről leakasztani.

(Folytat juk)
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