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Hollósy Simon Iestőművész. 

~§N 
~ magyarországi örmény~k k?z.~H .~:·~ny l.~g, leg~ 

kevesebben emelkedtek k1 a kulonbozo muvcszet1 
pátyákon; habár ezeken is találl<~zunk, nehány jól i~mer~ 
névvel, kik ujabban a hazai örmeny nepet a tegkcvcs?be 
kultivált oldalról is előnyösen képviselik; nem emlltve 
azokat kik például a da·l és zene művészetének köznapi 
szotgát'atában ugyancsak elismerést érdemlő tevékc;ny
séget fejtenek ki a nélkül azonban, hogy a s~ereny, 
habár sokszor eléggé kiképzett dilettantismus szlnvona
tánál magasabb fokozatot igényelhetnének. 

Egyébiránt habár a külföldön, a művészetek terén 
is kitüntek számos, kiváló tehetségű nemzetfeleink a 
különböző országokban. - s ennélfogva nem kétséges 
többé, hogy a tudományok iránti fogékonyság és költői 
temperamentum mellett, a művésze ti hajlamok és tehetsé
gek is megkülönböztetik ezen ősrégi kulturnépet, mely 
úgy az anyagi, mint a szellemi előhaladásnak mindenkor 
barátja volt, - mégis alig lehet tagadni, hogy a művészi 
élet zajos, kozmopolitikus nagyvitágát, a csatádi élet tűz
helyéhez szorosan odasimuló patriarkhális kis vitággal 
szemben, nem örömest veszi magára scm az örmény 
férfi, scm az örmény nő. 

E dicséretreméltó ethnogratiai vonás nem hiányoz
hatott a legnagyobb magyar-örmény művésznő: Hollósy 
Komeliában scm, ki nyilvános ünnepeltetései daczára 
még kgszcbb éveiben sictett odahagyni zajos diadatainak 
színhclyét, hogy egy magasabb méltóságának -család
anyai tisztének ·- annál hivebben élhcssen. Ilyen az 
örmény nő, még ha tehetsége (a Múzsa csókja) a leg
hiresebb művésznővé avatta is fel. Csak a kis világban 
találja fel igazi otthonát! 

Az örmény férfi, hajlamait tekintve szintén családias, 
még ha sorsa a művégzi pályára vezette is; pedig tudva
l evőleg "a művész hazája nagy világ." Az örmény 
eredetű művészeken azonban lmint l<eletcn is észlelhető) 
rendszerint f~lismcrhetjük a velük sz ületett nemzeti vonást. 

• 

l ... 
l 
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llollósy jeles fiatal festőművészünk, ki ~lünchenben 
egész iskolát alkotott, az idén került haza; :-.:agy-Bányán, 
hol maga a város rendezett be számára műtermct, -
telepedett te. 

ll ollósy Simon Mármaros-Szigetcn születctt 1857. 
január havában. Apja vagyonos ember volt, azért fiait 
kiváló nevelésben részcltette. i\lindcn llollósyban volt 
hajlam a szépművészetck iránt. Simon iskoláit :\Iármaros
Szigeten és Budapcsten végezte.+) ,\Iűvészi érzéke még 
az iskola padjai kózt scm hagyta nyugodni. Korán fejlő
dött; érezte, hogy nem való sem papnak, sem birának, 
hanem csak - művésznek. Iskoláinak befejezése után a 
világhírű m ü n c h e n i festő akadémiára ment; kitünő 
tanárai köz ül ma csak L ö fs c h ét. 

Hollósy mű,·észi talentuma mindjárt kitünt; túltett 
pályatársain; tanárai a legszebb jóvővel biztatták. Öt 
évig volt ezen akadémiának szorgalmas növe!ldéke. De 
csak azután, hogy szárnyra kelt, fejlődött egyénisége, 
művészi ereje. Nemcsak szcreti, de érzi és érti is a -
magyar nótát. Ez a művész csupán érzés; művein minden 
vonás - magyar és egyéni. ~lűveinck egy része Ame
rikába vándorolt: magán emberek birtokába ment át. 
Sok szép tanulmányát műkereskedők \'ették meg és et
vitték azokat a szélrózsa különboző irányába. ~agy 
feltűnést keltett azon női arczképévcl, mit a nyolczvanas 
évek etcjén a "Kunstvcrcin"-ban álli tott ki. Legnagyobb 
művészck csodálták ezt a mű,·ct; ezt a gyönyörű, szolid 
női arczot, metynck szemeiben annyi báj és kellem \·olt, 
hogy csodas~ámba mcnt. E mű cmdte Hollosyt a leg
nagyobb művészck sorába, kik úg-y nyilatkoztak, hogy 
szem ct, szája t, fület képen úgy megfest \'C még nem 
látta!<. E kép a legnagyobb egyszerűséggel, de biztos 
tudássa l, télekkel volt festve (csak kár, hogy magán tu
lajdonba mcnt át). 

E remekmű megalkotása után arra szólitották fel a 
művészcl<, hogy iskolát: privát akadcmiát nyisson. Enge-

•) l~zckct az adntokul nz Öl'tnl>ny sz;irmatüsu Pnpp Gáhor 
(Kolozsvö'u·) után, ki ~l ünchenbon ~lnilv:u1) a voll llollósym\k, kö-
zöljük. Szerk. 

18 • 
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detl a feJszólitásnak: tiz év ig tanitotta a fiatalságot a 
legnagyobb kedvvel és od_audással. ~gy eg~sz. fiatal ~~s~.ő 
nemzedéket tanitott; sza z meg szaz tantt\'anya ko z ul 
nem egy-kettő tett már művészi hírnévre szert. E.ze.k 
között a párisi ,.Salon men tior honorabl" nyerteset ts 
vannak. 

Művei közül kiváló említést érdemel a "Kukoricza
hántás," mely az J 885 évi országos kiállításon érem me! 
tüntettetett ki. Tárgya a népéletből van merit\·e, gyö
nyörűen festett kép, tele lélekkel. Az a kis nép-életképe, 
mit évekkel ezelőtt a magyar nemzeti museum vett meg. 
gyöngye a magyar művészctnck. Sokat mond az a képe 
is, melynck czímc az "Ország bajai." Azt hiszi a szcm
l é l ő, hogy levegőjében oda vannak festve a bús magyar 
nóta -- hangjai is! Beh pompás 1 ajta az a Tóni, úgy 
búsu l. Akárhányan úgy nyi latkoztak, hogy "még nem 
láttam hegedű t fgy megfest vc, ta lán még most i~ zokog.·· 

Azon szép művc i közü l, melyek műtermében készü lő 
fé lben á ll ványokon hevernek, csak kettőrő l teszünk eml í
tést. Egyik "a fa l ú végén kullogó furulyás czigányok. " 
Ez a gyönyörűen indu lt, nagyszabású kép egy darab 
te rmészet ; ha elkészül egy remekművel gazdagabbak 
leszünk. A másik, mely egy jól sikerült , nagyméretű váz
latban van meg, a mi legszebb nótánkat : a " Rákóczy
induló"-t festi meg mesteri kézzel. .. 

Iskolájának hírneve elhatott mcssze földre. Európa-, 
Amerikából kiildcnck hozzá tanítványokat. i\yers tehetsé
gcket vesz kiképzé~ végett á ltal és kész művészckct küld 
vissza haza... Jött legyen tanítványa a föld bármely 
zugából, azért ~or'>át ~zi vén hordja. l\tű,·észcte, kifogy
hata tlan humora, kedélye és a tya i jó tanácsa i azok a 
megbcc~ülhctlcn tulajdonságok, mclyck~rt tan ít ványai oly 
annyira ~zcrctik ... 

Még csak harminczl<1 lencz tavasz t lá to tt ; azért 
ha Is ten kedvez életének, - még sok remek a lkotást 
\"árhat tőle a magyar festőm ű vészet! 

Szongott Kristóf. 

• 
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Nem felejtelek eJ . 
~ G -Z:ihlra. -

' ' ~'~ Áldol t hazúm, kis h(udkom, 
~c~ Tiétek már egész valóm ; 
~ Bár minl fo•·duljon í•lclcm, 
~~ Mindig r:í.tok Cllllékczem ! ... 
?'X~ 

.::1·~~ : (,; .. Ha venne fény!'s so1-s kö•·ül, 
S Lenge•· kiucs jutna részemül; 
Ti érletek ' 'e•· a s:~.ivem, 
?ll indig rátok emlékezem ! . . . 

l:la hfLbomgna ftild, s a:~. ég, 
S a menny dö•·ögne s:~.crlc ~>zél; 
A •·cményt nálatok lelem : 
Mindig rátok cmléke:t.l'lll l ... 

Bajokban cl nem csüggedek, 
l-Ja bár elöltem •·émlenek; 
T i leszlek vigaszu! nekem, 
Mindig •·•Hok crnlékczcm ! ... 

Ha röpke golyó •·[un lahU, 
És int hivólag a halál; 
Ha egykor mennybe julhatuk, 
Ott is reátok gondolok ! ... 

Simay Ger gel y. 

Khorenei Mózes. •) 

~rt I. 
~z örmény történeti Inhfők szerzőinek a so rá t 

Agathangelos nyitja meg. a ki - á llitólag tit
kára nz e lső keresztény örmény királynak, Ti r idátnak -
mcgit ta az ura és Világositó-Szen t-Gergely tö rténeteit. 

•) G u l s c h m i c d, iihr•· dic (i lnubwO•·di~kci t der· nrmcnichcn 
(icsrhichlc dcs ~ l oscs von l<ho•·on. (Be•·ichh• dor k. sii.chsisrhl'n 
Gcscllsehnfl der Wis:<l'ns<·huftcn w Lcip:t.i~. 1874 IR7G) 


