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sónak kenyérrel való fogyasztása a fel-
bonthatatlan barátság jele. A házszen-
telésnél használt só szimbolizálja azt a 
köteléket, amelyre Isten a ház népének 
tesz meghívást és ígéretet, de emlékez-
tet arra is, hogy az itt élők egymás iga-
zi barátai kell, hogy legyenek, a szó ci-
cerói értelmében, aki szerint a barátság 
a legszebb dolog a bölcsesség mellett, 
amit a hallhatatlan istenek az embernek 
adtak, és ami nem más, mint a szeretet 
és a jóakarat együttese.

2. A kenyér. Egy keresztény hagyomány 
szerint Bételből, ahol ősatyánk Ábra-
hám kőoltárt állított Istennek és Isten 
Háza lett (Bet-el) az Újszövetségben 
Bet-lehem lett, vagyis Isten kenyere. Jé-

zus önmagát adja a világnak, mint táplá-
ló kenyér az Eukharisztiában/Úrvacso-
rában. Isten jelen van itt is, és ő kell az 
itt dolgozók igazi tápláléka legyen.

Összegezve azt lehet kívánni a nem-
zet számára, hogy legyen élet benne és le-
gyen termékeny, a stratégia alapján állja-
nak új gondolatok és őszinte érzelmek, és 
érvényesüljön a szentistváni kötelező ke-
resztény értékrend, minden kutatás indul-
jon ki az istenkeresésből, és mindenki kö-
zött szövődjön őszinte barátság, éljünk lel-
ki és anyagi bőségben és békességben.

(Elhangzott Budapesten, a Nemzetstratégi-
ai Kutatóintézet házszentelésének ünnepén 
2014. január 21-én)

  

Ezek a gondolatok fordultak meg fejem-
ben, amikor február 8-án Budapesten a 
Hollósy Simon utcában emléktábla ava-
tási ünneplésén vehettem részt. Egyfaj-
ta büszkeséggel álltam a tábla előtt, mert 
magam is nagybányai vagyok, vagyis 
egy olyan közösséghez tartozom, mely-
hez valaha Hollósy is tartozott, és mara-
dandót alkotott, mely városunkat olyan 
hírnévvel ajándékozta meg, ami konti-
nenseken át rangot jelent. Nagybánya ma 
már egy fogalom a képzőművészetben, 
melyet megismerni minden ecsetforgató 
művésznek szükségszerűen kötelessége. 

Hollósy csupán hat évet alkotott Bányán, 
de az akkor már hírneves művész isko-
lát hozott, és iskolát alapított, melyet túl 
a száztíz éves történelmén, Nagybányai 
Művésztelep néven minden művészettör-
ténet számon tart. Alig volt túl a harmin-
cadik életévén, amikor Münchenben fes-
tő iskolát nyitott, mely hamarosan olyan 
befutott lett, hogy hatvan-hetven növen-
déke tanult a mestertől, a világ különböző 
országaiból. Pedig nem mondható, hogy 
szórakoztató programmal működött ez az 
iskola, mivel a mester igen kemény tem-
pót diktált. Itt mutatkozott meg először 

Hollósy nagyszerű tanítói 
képessége, és ez folytató-
dott Nagybányán is. A pe-
dagógusi munka mellett 
a táj, a környezet olyan 
hatással volt rá, hogy az 
egykori akadémista és na-
turalisztikus ábrázolás-
módból felismeri a leve-
gő, a fény és színek le-
hetőségeit a művészetben 
és eljut a plein-air stílus-
hoz, mely teljes mérték-
ben meghatározta a festő-
telep jellegét. Tanítványai 
a mestert szigorú, de kel-
lemes vitapartnernek ítélték, bár a társa-
ságban „vitte a hangot”, pedig Réti István 
úgy jellemzi: „...fázott minden nyilvános-
ságtól, minden akciótól, minden változás-
tól: érthetetlennek, természetével ellent-
mondónak tűnik fel a forradalmári vezér 
szerep.” Nagybánya tette őt igazi mester-
ré, mint ahogyan az ő tanítása nyomán 
lett ez a város a piktorok városává. Tá-
vozása után az iskola megmaradt és ma 
is él, mert a mag, melyet elve-
tett, éltető talajba hullott. 

Budapesten 1953-tól vi-
seli utca a Hollósy nevet, itt 
kapott helyet az emléktábla, 
melyet a 12. kerület Önkor-
mányzata kezdeményezett, 
és az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület tá-
mogatott. Az avatáson részt 
vett és felszólalt Jankovics 
Marcell, a kerület díszpolgá-
ra, Fonti Krisztina alpolgár-
mester, valamint dr. Issekutz 
Sarolta, az örmény egyesület 
elnökasszonya, aki ecsetelte 
a történelmi tényt, ahogyan az 

örmények Erdélybe mene-
kültek, letelepedtek, szor-
galmasan dolgoztak, meg-
gazdagodtak és jó magya-
rokká lettek. Hollósy édes-
apja még a Korbuly nevet 
viselte, ezt később változ-
tatta Hollósyra. Az emlék-
tábla, melyet Slavei Tamás 
készített, jellegzetessége 
egy bronz gesztenyelevél, 
mely Nagybánya szimbó-
luma. 

A táblaavatás után a 
Hegyvidéki Önkormány-
zat gyűléstermében be-

mutatták Az öreg című Hollósyról készí-
tett filmet, mely Bogdán Pál alkotása. A 
filmben megszólalt Murádin Jenő mű-
vészettörténész mellett Mazalik Alfréd 
Máramarosszigetről, Véső Ágoston Nagy-
bányáról és Szölösi Tibor Técsőről. Az 
eseményt nagy érdeklődés kísérte, melyen 
a szépszámú jelenlévő között több bánya-
it is láthattunk.
(Bányavidéki Új Szó 2013)

Kis Kornél Iván
Hollósy Budán

Isten az embert társas lénynek teremtette, ezért mihamarabb párt is adott neki az-
zal a megbízással: népesítsétek be a földet! Ezért van az, hogy az ember ragaszkodik 
tartozni egy családhoz, egy emberi közösséghez, vallási csoportosuláshoz, és nem 
kevésbé valamely nemzethez. Akikhez, vagy amihez tartozik, ahhoz alkalmazkodik, 
igyekszik velük egyetértésben élni, támaszkodni társaira és hasznosnak látszani.

dr. Issekutz Sarolta, Fonti Krisztina és Jankovics Marcell


