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Örömmel tudatom, hogy a Bányavidé-
ki Új Szó 2017. március 17. számában 
Hollósy Simon, a muzsikus című, a mű-
vész születésének 160. évfordulójára az 
EÖGY füzetekben megjelent cikkünk az 
alábbi bevezetővel látott napvilágot Dr. 
Marian Felix aláírásával.

Az ,,Erdélyi örmény gyökerek” című 
kiadvány 2017 januá-
ri-februári számában 
a Nagybányai Festő-
iskola megalapítójá-
nak, Fancsali János a 
festőművész ismeret-
len arcát tárja elénk.

Örülünk, hogy a 
XXI. éve megjele-
nő Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek 
kezdetektől ingyene-
sen Erdély-szerte is 
eljut az olvasókhoz 
és terjeszti a magyar-
örmény kultúrát, még 
másodközlésekkel is, 
ezáltal még többen 
szereznek tudomást az erdélyi magyarör-
mény származású Hollósy Simon festő-
művész zeneművészi tehetségéről is.

Egyúttal ismerkedjünk meg a harmadik 
oldaláról is.

A gyak ran töp rengő és ború látó Hol lósy, 
aki sok szor érezte úgy, hogy művé sze tét 

Olvasói levél

Hollósy Simon
nem értik és nem is érté ke lik, a magá-
nyos lélek, aki a pénz te len sé get is nehe-
zen viselte, leve le i ben – hogy stí lu sos le-
gyek — festő vá szonra illő gon do la tok kal 
aján dé kozta meg leve lező tár sait. A lenti 
sorok ból is érzé kel hető az elcsüg gedt fes-
tő lelkiállapota.

Egy biz tos: nem csak az ecset tel bánt jól, 
sza vak kal is kiemel-
kedően festett.

„Egye dül vagyok, 
meg kér tem a nőm, 
hogy hagy jon ma-
gamra – kiné zek az 
abla kon – virá gok 
között élek ami ket 
meg sze re tek fes teni. 
Eze ken keresz tül lá-
tok egy nagy házat 
jobb ról, bal ról, közte 
egy ala csony udva-
ri ház, mosó konyha 
féle … eze ken túl lá-
tom a mezőt, a szép 
nyu godt levegőt. Egy 
fecske éppen most re-

pül a képbe, lecsap fel száll! (…) ülök és 
nézem milyen zöld, milyen kék az amit lá-
tok – és arra gon do lok, hogy más hol is 
van ilyen szín, ilyen madár – ami nekem 
job ban a sze membe maradna: annak a 
madár nak a csi cser gése nem volna ilyen 
rös tül rekedt.”      B.J.

Hol lósy Simon — levél részlet


