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– Nézze, engem az esztergomi publikum nem
ismer. Nem vagyok az a fajta, aki tud, vagy szeret
tülekedni. Kiállításom még sosem volt Esztergom-
ban, noha itt születtem, itt öregedtem meg. Lehet,
ha kérném, rendeznének egy tárlatot. De nem
igénylem, őszinte örömmel, bíztatással tölt el, hogy
az állam vásárol tőlem képeket. Néhány napja itt
járt egy műkereskedő New Yorkból, majd egy milá-
nói műítész kopogtatott – kerestek. Eddig egyetlen
eladatlan képem sem hever az ARTEX külkereske-
delmi vállalat raktárában…
Az ember azt hinné, már nem is Esztergom járdáit
kopogtatja. Valamikor Városmajor-dűlőnek hívták
a Dobogókő felé szökő utcasort. A ház előtt új, fran-
cia alagútzsalus házak épülnek, ez sejteti, hogy
a város határa nem ér véget a Széchenyi térrel.
A Munkácsy Mihály utca sarki házában lakik Holló
Nelly, festőművész, Holló Kornél szobrászművész
özvegye. „Valami rémlik, hogy festeget.” – mondta
róla egy művész ismerősöm, amikor puhatoltam
a művésznő címét. Évek óta motoszkált bennem
a téma, amikor a Petőfi Iskola díszkerítésén felavat-
ták Holló Kornél nagyszerű Petőfi-domborművét,
valakitől hallottam a feleség hírét. A hatalmas mű-
teremlakásban, néhány kép meghitt társaságában
beszélgetünk Holló Nellyvel.
– Esztergomban születtem. Családom valamennyi
tagja művész. Egyik testvérem iparművész, húgom,
Fusch Hajnalka üvegfestő. Az első világháború éve-
iben mentem férjhez Holló Kornélhoz, aki Stróbl
Alajos tanítványa volt az akadémián. Férjem az első
háborúból sebesülten, idegbetegen jött haza. Akkor
gondolni sem lehetett arra, hogy a szobrászatból
éljen meg. Műtermünk nem volt, lakásunk is alig.
Férjem nagyon nehezen gyógyult. Visszahúzódó,
kedélybeteg emberré lett évekig. Szinte betegesen
szerénnyé vált. A műterem hiányában jó részt csak
kisplasztikákat tudott készíteni…
– És hol vannak ezek a kisplasztikák?
– A padláson. Becsomagoltam őket.

– Érzem, szívesen beszélne férjéről. Mégis kérem,
a saját művészi fejlődésről ejtsünk szót…
– Az első világháború éveiben tanultam Jaschik
Álmos professzornál. Később Kontuly Béla magán-
iskolájában igyekeztem elsajátítani a szakma csín-
ját-bínját. Csak elragadtatással tudok beszélni ma
is élő mesteremről. A legnagyobb magyar freskóista.
Két éve Japánban volt nagy sikerű kiállítása, de
félek, túl messzire vinne, ha most Kontuly világ-
szerte ismert sikereiről beszélgetnénk. Néhány
japán nyelvű katalógust tesz elém az asztalra Holló
Nelly. Karakteres életképek, csendéletek, portrék so-
rakoznak Kontuly legutóbbi kiállításának anyagából.
Körülnézek a szobában, valamiféle hasonlatossá-
got vélek felfedezni a művésznő képeivel.
– Önkéntelenül is átveszi a mesterének technikáját
az ember. A beállítás, színkeverés. Nézze, Kontuly-
nál megjelenik egy szín, ezt variálja. Látja, a vörös
mellett milyen jól mutat a sárga. Mi ragaszkodunk
a valósághoz. A mai, modern festők csapkodnak.
Nem ragaszkodnak a formákhoz. Erőszakos a szín-
kezelésük. Én vigyázok arra, hogy harmónia legyen
a képeimben.
– Nagyon sok motívumot látok, amely Kontulynál
is szerepel.
– A hangszerekre gondol? A hangszer jó modell.
Hangulatot, karaktert tud adni a képnek. Ha hege-
dűt, hárfát vagy éppen lantot lát egy képen, nem
kelt-e valamiféle finom hangulatot magában?
– Említettük, hogy az ARTEX külkereskedelmi válla-
latnak dolgozik. Úgy tudom, gyakran még a készí-
tendő képek méretét is megszabják a kereskedők.
Tudom, súlyos a szó: nem képgyártás ez?
– Ha így fogalmaz, megsért vele. Kétségtelen, hogy
a piacra dolgozunk. A világpiacra. A műkereskedők
pedig eladható képeket vásárolnak. Képzelje el pél-
dául a milánói műkereskedőt, aki tetemes költséggel
készíttetett világszabványok szerinti képkereteket.
Most, ha én más méretű képet küldök neki, akkor
a kiállításra új kereteket kell készítenie. Lehetséges
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ez a távegyüttműködés így? Aligha. Ami aggaszt,
hogy képeim végső soron eltűnnek a „világűrben”,
lehetetlen kinyomozni, hogy Tokióban, Dél-Ameri-
kában – vagy bárhol a világon ki vásárolta meg
az alkotásaimat.
– Saját kedvtelésre nem fest?
– Szeretnék. Nagyon kedvelem a tájképeket, de
nem jut időm rá. Stílusomon már nem akarok vál-
toztatni. Látom, maga is célozgat a modernekre.
Nézze, én a harmóniát vallom. Elhiszem, hogy
a modern képek is szépek, de többségében róluk
az a véleményem, hogy bátorsággal, nagydobve-
réssel nem lehet festeni. Ha elfogadjuk azt, hogy
a vasesztergályozást meg kell tanulni, miért nem
igaz ez a festészetben. Nézze, a drapériarajzolást
évekig tanultam, hallatlanul nehéz. Most sem mon-
dom, hogy tudok drapériát festeni. De nem vagyok
hajlandó pancsolni a színekkel. Ha valaki meg
akarja ismerni a képeimet, jöjjenek el, megmuta-
tom. De kiállítást a jövőben sem óhajtok rendezni.
Nem szeretem a feltűnést. Vallom, hogy a művész
számára az újdonság kell. Szükséges, hogy a téma
megrázza, elbolondítsa, megrészegítse az embert.
Ha festek, szerelmesemmé válik a kompozíció. Na-
pokig izgat, hogy e mellé a szín mellé mit tegyek,
hogy kijöjjön a kontraszt. Sokszor elragad a munka,
úgy érzem, „egyfutásban” kell megfestenem az
egész képet. Foglalkoztat férjem emléke. Nagyon
tehetséges ember volt. Kevesen tudják róla, hogy
a strand-fürdőben lévő Anya gyermekével szobrot
ő készítette. Méghozzá eredeti módon. Betonból
falazta fel a szobrot, nagyon aprólékos munkával.
A Széchenyi téren a Kossuth-plasztika is az ő mun-
kája. Valahol a padláson sok plakettja van.
Néhány napja még azt hittem, lejárt megyénkben
a „felfedezések kora”. Tévedtem.

(Dolgozók Lapja, 1977. június 19.)

Hollóné Fuchs Nelly festménye

Hollóné Fuchs Nelly és Holló Kornél
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