
1000 koronás egyesületi díjat Klammer Mariska 
«Falu végeo című olajfestményének, az 500 koro-
nás fővárosi díjat Bükkerti Mariska «DéIutáni 
napfény» című olajfestményének ítélte oda. 

«KÉPZŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE)) cím-
mel új művészi egyesülés alakult. A Szövetség 
tervbe vette kiállító helyiség építését s más 
nemzetek művészetével szoros érintkezést akar 
fenntartani. A Szövetséget az újabb művészi 
irányok képviselői szervezték meg, festők, 
szobrászok és építészek. Az alakuló közgyűlés 
elnökké Erdei Viktor festőművészt, alelnökké 
Orbán Dezső festőművészt és Bokor Birman 
Dezső szobrászt választotta meg. A választmány 
tagjai lettek Kádár Béla, Kmetty János , Nemes-
Lamperth József, Per l rot t -Csaba Vilmos, Sassy 
Attila, Tihanyi Lajos, Török Jenő festőművészek, 
Kern Mihály és Pátzay Pál szobrászok, Lándori 
Vilmos építőművész. Póttagok : Manhart Alfréd 
és Schönberger Armand festőművészek, Med-
gyessy Ferenc szobrász. 

HOLLÓSY SIMON 

Nem annyira müveivel, mint inkább szemé-
lyes ösztönzése és tanítványai révén rendkívüli 
hatással volt a magyar képírás sorsára Hollósy 
Simon, ak ' t a halál 1918 május 8-ikán raga-
dott el tőlünk. Művei, amelyeket a nyolcvanas 
években kezdett kiállítani Budapesten, még ped'g 
nagy ritkán, az akkor uralkodó felfogással - • 
ha tárgyuktól eltekintünk — alig álltak kap-
csolatban : igazi értéküket tehát nem is becsül-
ték annyira, mint például manapság. Hozzá 
kell vennünk, hogy intenzivebb festő-munkás-
sága idején nem Budapesten, hanem München-
ben élt s hogy képeinek egy része messzi kül-
földre vándorolt a műkereskedők révén, anél-
kül, hogy kiállította volna. A nagy közönség 
alig ösmerte Hollósy nevét egészen a millen-
niumig, amikor hirtelen sűrűn emlegetetté lett , 
de nem alkotásai révén, hanem annak a moz-
galomnak kapcsán, amely csakhamar a nagy-
bányai művésztelep megalapítására és szerve-
zésére vezetett. Ekkor heves nézeteltérések 
osztották két pár t ra a művészet iránt érdeklő-
dőket, aminek erős visszhangja támadt a saj tó-
ban s Hollósyt sűrűn emlegették, r.em annyira 

E S S Ő E R Z S É B E T MADONNA T R A N S S I L V A N I A E 

mint festőt, hanem mint egy modern művé-
szeti mozgalomnak irányítóját, fejét. Valóban, 
a nyolcvanas évek végén s a kilencvenesek 
elején élénken jelentkező magyar naturalista s 
a belőle kifejlődött impresszionista művészet a 
legbensőbben összefügg Hollósy íhleszlő egyé-
niségével : ő és barátainak szűkebb köre tudta 
azt közönségünkkel elfogadtatni, tudott neki 
hitelt szerezni s tudta a fiatalsággal megér-
tetni. Kivált a művész-ifíúság ama részével, 
amely közvetlenül nála, az ő iskolájában kere-
sett okulást, Münchenben s 1896-tól fogva telen-
kint Münchenben, nyarankint Nagybányán. Ez 
a pedagógiai munkássága, bármily sajátszerű 
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formák közt folyt is, semmi máshoz nem ha-
sonlítható nagy befolyással volt az ifjabb nem-
zedékre, s ha e közvetlen hatás később csök-
kent is, amidőn t. i. Nagybányát e lhagyta : 
maradandó nyomokat hagyott képírásunknak 
ama fontos korszakában, amelyben az meglepő 
módon újjászületett. 

Ekkora hatásának titka művészi érzéssel telí-
tett egyéniségében, lelkességében, sugalló erejű 
hitében, szenvedélyes művészet-fanatizmusában 

rejlett. Ment volt a formalizmusnak még árnyé-
kától is, mindentől, ami a művészetben elta-
nulható rendszert jelent, recipéktől s a jó 
szürke középszerhez vezető módszeres útmuta-
tásoktól. Sőt semmi t sem gyűlölt, semmit sem 
szidalmazott és üldözött oly elszántan s heve-
fen, mint éppen a művészetre való oktatásnak 
e módját. Ezért kelt ki gyűlölettel az átlagos 
akadémia-t ipus ellen s ama szellem ellen, 
amely a formai ügyeskedést, a lecke hű beta-
nulását föléje helyezte a vérbeli művészi törek-
véseknek. Valóban, az ő iskolájában nem ta-
nulhatták meg azt, hogy hogyan kell képet 
festeni, hanem inkább megtanulták megérezni 
azt, hogy mi is a művészet. Innen van az, 
hogy tanítványai és barátai köréből a legkülön-
félébb művészeti irányok képviselői kerültek 
ki, akik, ha valóban kiváló tehetségüek voltak, 
csakhamar megtalálhatták a maguk útját. Cso-
dálatosan szuggesztív módon korrigált s ritka 
erővel tudta a fiatalságban életre kelteni azt a 
tudatot, hogy a művész é le tének tartalma való-
ban a művészet, ő ezt egyszerűen becsületes-
ségnek nevezte, olyasmi, ami éppen nem oly 
gyakori, mint ahogy sokan hiszik. 

Mint ember tipusa volt a nemes értelemben 
vett bohémnek : a formákra mit sem adott, a 
külsőséges ceremóniákat gyűlölte, hangulata s 
pillanatnyi kedve elé nem rzabott korlátot, 
diákosan könnyüvérű, anyagi érdekek iránt alig 
fogékony, szenvedélyes, jószívű, rajongó, e lmé-
sen fordulatos beszédű ember volt. Amellett 
szíve fanatikusan csüngött mindenen, ami ma-
gyar. A zenét is éppen a magyar nótákon át 
tudta s szeret te élvezni, maga is mesterin he-
gedűit, csellózott. Tagbaszakadt, hatalmas ter-
metű férfiú volt, szénfekete hajjal s szemmel, 
kissé örményes a rcvonásokkal ; életének leg-
kiadósabb szakában sok rossz napot látott, de 
így is mindig kész volt megosztani garasát a 
hozzávetődött még szegényebb művésztárssal 
vagy tanítvánnyal, akik közül sokakat egészen 
a maga pénzén tartott el, ha esetleg emiat t 
mindenét zálogházba is kellett adnia. Kerülte 
a mondáin társaságot, annak külsőségeitől őszin-
tén undorodott, szabad idejét a müncheni kávé-
vagy sörházak egyikében töltötte, ahol mindig 
a művészek, írók nagy serege csoportosult kö-
réje s ahol aztán vége-hossza nem volt a lázas 
vitáknak, a legbehatóbb megbeszéléseknek, ame-
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lyeknél kevésbbé az objektív érvelés volt a 
döntő, mint inkább a meggyőződés heve, a 
színes hasonlatok, meglepő analógiák, a finom 
árnyalás, a rapszodikus ötlet. E konviviumok 
igen sokszor eltartottak hajnalig s épp e lel-
kes vitatkozások borsa-sava hatott oly te rméke-
nyítőn vele egyívású vagy nála fiatalabb tár-
saira. Még azok is, akik vele ellentétbe helyez-
kedtek, nem vagy csak nehezen tudták őt 
nélkülözni, fel-felkeresték újra a Café Lohen-
grint, a söröskertek valamelyikét, hogy az izgal-
mas, szívet megragadó, mindig érdekes, szen-
vedélytől átfűtött beszélgetések légkörében fel-
újuljanak. 

Hatásának első korszakában ez az együtt-
élés természetes és nagyon közvetlen volt. 
Hisz alig választotta el számbavehető korkülönb-
ség a tanítványokat mesterüktől Az évek folya-
mán természetesen nőttön nőtt a különbség 
s vele tompult ez a közvetlenség is. Mindazon-
által sohasem szűnt meg személyes varázsával 
hatni, nemcsak magyar tanítványaira, hanem 
már elejétől fogva magához tudott vonzani 
egész sereg — azóta részben hiressé is vált 
— külföldi festőt, akik otthagyva a müncheni 
akadémiát , Holló 'y iskolájába szegődtek. Volt 
köztük német, angol, francia, görög, orosz, len 
gye!, spanyol, még indiai is. Midőn velük éven-
kint megismétel te a nagybányai nyaralást : egy-
ben magismertet te velük művészetünk jelessé-
geit, a magyar tájat és a magyar embert is. 

E ke t tő : a magyar tá j és a magyar ember 
volt képeinek tárgya. Tájképet már inkább 
munkálkodásának második felében festett, élet-
képek. fej-studiumok kerültek ki ecset je alól 
fiatalabb éveiben. Oly sok esztendei müncheni 
tartózkodás alatt nem hogy eltompult volna, 
hanem még inkább nőtt a fajszeretete. Még 
otthonrol jól ismerte népünket s a gyermek- és 
ifjúkori emlékek mintha az évek folyamán, az 
idegen világban egyre világosabb, biztosabb 
kontúrokat öltöttek volna. A korcsma, a paraszt-
legény, parasztleány az ő képein is nagy sze-
rephez jutott, ez a tárgy különben akkor, a 
népszínmű és Blaháné virágkorában Budapesten 
is divatos volt, de egészen más okokból s 
egészen más képeknek adett létet. Míg Buda-
pesten inkább az etnográfiai és adomás elem 
uralkodott a nép-genren, Hollósynál elsősorban 
a jellemzés, igazság, festői élmény Hajszál-

SZAMOSI S O Ó S VILMOS S C H Ö L L E R FŐHADNAGY 

finoman cizellálta ki e képeinek tónus-változá-
sait s ha ebben talán okult is mesterének, 
Gabi nak útmutatásain, hamar levetette ennek 
általánosított, barna, közömbös tónusát, színt 
tevén helyébe, viruló, szűzien finom szinek 
gazdag futamait . Képei így egyszeriben élénk 
beszédűekké lettek a bágyadt müncheni át lagos 
képek mellett. Már egyik korai művén, a Ten-
gerihántáson, egy a maga nemében klasszikus 
munkán, megmuta t ta , hogy rendületlen, becsü-
letes piktor-komolyság ezen az úton mily nagy-
szabású alakításokhoz képes eljutni. Már ez is 
jellemzően csupa mély h'ra s e l.raiság az, ami 
élete magyarországi korszakában a «Rákóczi-
induló»-ban kereste tömör kijegecesedéséi. Ez 
igen sokat foglalkoztat ta: ismételten átkompo-
nálta, újra s ú j ra megfestet te , de egyik meg-
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oldása sem elégítette ki teljesen. A Rákóczi -
induló minden viharát, a népiélekből fe l törő 
misztikus erő vésztjósló zengését s a saját belső-
jének lángolását akarta a szinek nyelvére bízni 
épp oly intenzív erővel, mint tudta zongorá ján 
vagy hegedűjén. Holtáig izgatta ez a gondolat , 
e magyar mágnes vonzóerejének évt izedeken 
át rabja volt s hitte, hogy ha jól megy, sikerül 
ebbe a képbe beletömöríteni ezer év keservét 
és vigadását. Egyik-másik kiadásában ha t a lma-
san felvillantak Hollósy festői erényei: az egész-
nek a maga eredeti aka ra t a szerint való meg-
alakítására már nem engedett neki időt a 
halál. 

Műveinek egy része Neustadt müncheni mű-
kereskedő révén Amer ikába került, a többi 
széjjelment a szélrózsa minden irányába. Leg-
újabban Petrovics dr. gyűjtött össze belőlük 
egy szép és jellemzetes sort a Szépművészet i 
Múzeumban, ahol addig bizony alig volt kép-
viselve éppen az a művész, akinek mai művé-
szetünk oly sokat köszön. 

E folyóirat megcsappant ter jedelme nem 
engedi meg, hogy e szűkrefogott vázlat helyett 

tanulmányt írjunk művészetünk e nagy halott-
járól. Amire nekünk nincs módunk, elvégzi 
más, avatot t toll s tudomásunk szerint már 
készül is egy, e mester művészetéhez s nagy 
hatásához méltó monografia. 

* 

Még csak rövidre fogott életrajzi adatait je-
gyezzük ide. 

Hollósy Simon Máramarosszigeten született, 
1857 február 2-án. Művészeti tanulmányait 
Budapesten, Székely Bertalannál kezdte, a mün-
cheni akadémián végezte, ahol úgy ő, mint 
öccse József, korán feltűnt a tehetségével. 
1879. díjat is nyert ott. Első Budapesten kiállí-
tott képe egy tanulmányfej volt (1883), melyet 
egy évvel utóbb a «Juliska levelea követett. 
1885. az országos kiállításon nagy érmet ka-
pott «Tengerihántás» c. festményére, amel> 
most a Szépművészeti Múzeum tulajdona. 1886. 
müncheni fiatal magyar festők ösztönzésére 
Münchenben magán-festőiskolát nyitott, amely 
c sakhamar nagyhírűvé lett s amely egész sor 
kitűnő művészt nevelt. Még ebben az évben 
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kiállította Budapesten «Merengö» c. képét, 
1887. a «Jó bor» címűt, i 8 9 3 . «Az ország 
bajai»-1. 1896. Réti István és Thorma Jár.os 
barátaival elhatározta, hogy iskolájával ezentúl 
a nyarat Nagybányán fogja tölteni. Hozzájuk 
sok más magyar és külföldi művész is csatla-
kozott s ezzel meg volt vetve a nagybányai 
művésztelep alapja. Itt működött 1901-ig. Több-
féle, inyére nem való körülmény következtében 
akkor elhagyta Nagybányát s nyarankint Fo-
nyódon, Vajdahunyadon, Gyalun, Máramaros-
szigeten, végre Técsőr. töltötte el az év szebb 
hónapjait iskolástól. Még nagybányai időzése 
alkalmával néhány illusztrációt készített Kiss 
József költeményeinek albumszerű kiadásához, 
amelynek többi képei Rétitől, Thormától, Fe-
renczytől, Iványi Grünwald Bélától stb. valók. 
Magyarországon kapott kedvet a tájfestéshez 
is, ily képei láthatók voltak 1899. a Nemzeti 
Szalonban rendezett gyűjteményes kiállításán, s 
1909. a Könyves Kálmán szalonjának őszi ki-
állításán. A párisi 1900-as világkiállításon má-
sodik érmet kapott. 

L Y K A K Á R O L Y 

A MŰCSARNOKBÓL 

A TAVASZI KIÁLLÍTÁS. Miután azok a 
lépések, melyeket a Társulat a Műcsarnok épüle-
tének visszaszerzése érdekében tett, eredmény-
telenek maradtak , 1918. évi tavaszi kiállításunkat 
ismét a Szépművészet i Múzeum földszinti termei-
ben voltunk kénytelenek rendezni. A kiállítás 
látogatottsága nem volt olyan nagy, mint a téli 
kiállításé, a vásárlások eredménye azonban még 
mindig azt bizonyította, hogy a forgalomban 
levő pénzt a közönség szívesen fektette mű-
alkotások megszerzésébe. 

A tárlaton kiállított 431 műből megvettek 
93-at 186,800 koronáért, még pedig a király 
ötöt 10,000 koronáért, Budapest székesfőváros 
hatot 17,300 koronáért, a földmívelésügyi mi-
nisztérium hatot 6400 koronáért , a Társulat 
jubiláris alapjának kamataiból kettőt 2800 ko-
ronáért, a Társulat Andrássy Dénes gróf ala-
pítványának kamataiból négyet 9900 koroná-
ért, magános vásárlók 51-et 123,650 koronáért, 
a társulati nyerőtagok tizenkilencet 16,750 ko-
ronáért. 
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