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Az eddigi egy évemben sajnálatos módon lekéstem jó pár szabadon választható 

tantárgyat, amit számításba vettem, így elhatároztam, hogy mindent bepótolok ebben a 

félévben, amit az eddigiekben akartam. Így is került sor a Művészek, ART- mozi kurzusra is. 

A félév során rendkívüli művészekkel, eljárásaikkal ismerkedhettünk meg. Igazán magával 

ragadó volt nézni a festő kezét, ahogy kirajzolódnak a vonalak, látni a gondolatmenetét, a 

megszületett képet, a műalkotást.  

Az első évem magyaros műveltségterülettel kezdődött, ahogy teltek a hetek, az éltetett 

a legjobban, hogy a héten lesz alkotási gyakorlatom, szebb is lett a napom. Olyanok közé 

tartoztam, akiknek szinte általános 4. óta volt utoljára rajz órának színvonalát megközelítő 

órája. Én ezt nagyon bántam, nem volt, aki megtanított volna bánni rajz-, festőeszközökkel 

való használatra. Majd átkerültem a vizuális csoportba és olyan óráim lettek, amiknek 

kapcsán eljutottam a Magyar Nemzeti Galériába, és a Szépművészeti Múzeumba is. 

Megtanítottak dolgokat látni. Sok mindent kimaradt volna ebből a (szerencsésen) 4év alatt 

elvégezendő iskolából.  

A november 27.-ei órát választottam, a Nagybányai Művésztelep I-II. előadásról. 

Ahogy ezt olvastam a papíron, máris fogtam a földrajzi atlaszt, felcsaptam a 

tartalomjegyzéket, és már kerestem is, hol találhatom meg Nagybányát. Délvidék, a mai 

Románia területén található. Sok rosszat élt át országunk, és én személy szerint úgy érzem, 

hogy vannak olyan dolgok, amiken nem lehet, nem szabad túllépni. Minthogy azon sem, 

ahogy szétszabdalták országunk. De mivel ez nem kimondottan egy történelmi témájú 

dolgozat, máris visszatérnék dolgozatom fő témájához, csak fontosnak tartottam megemlíteni, 

hogy bizonyos mértékben nemzeti érzelmeim hatására választottam ezt a témát. 

1886-ban megnyitotta Hollósy Simon Münchenben szabadiskoláját. 

1902 tavaszán, Ferenczy Károly, Thorma János, Réti István és Iványi Grünwald Béla 

létrehozta a Nagybányai Szabad Festőiskolát. Tanulóik megválaszthatták, hogy kikkel 

akarnak tanulni, a tanárok ingyen oktattak, tandíj nem volt, a növendékeknek mindössze 

modellpénzt kellett fizetniük.  

1937. július 28. Nagybányán, megalakult a Nagybányai Festők Társasága, melynek 

alapítói a következők voltak: Hollósi Simon - müncheni mester volt. Ismert volt, Münchenben 

hatalmas rajongótábora volt, a legidősebb az alapítók közül, Budapesten alig tudtak 
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létezéséről. A nagybányai meghívás volt az első nyilvános elismerés, amit hazulról kapott-, 

Iványi Grünwald Béla- Mintarajz iskolába járt, ez volt a Képzőművészeti Főiskola elődje. 

Párizsban is tanult, később Hollósi müncheni iskolájában tanított. Nagybányai tartózkodása 

igen rövid, mégis kiemelkedő alakja volt a társaság történetében-, Ferenczy Károly - jogi és 

közgazdász végzettséget szerzett, rajzolt és festett élete során. Sokat utazik Itáliában, 

Franciaországban- Thorma János - Hollósi tanítványa volt Münchenben. Történelem iránti 

érdeklődés mutatkozik meg képein.- és Réti István- Nagybányai születésű, Hollósi müncheni 

tanítványa volt, főszervezője a Nagybányai Művésztelepnek, akit "előkelő államhivatalnok"-

ként emlegettek.  

Ahogy néztem a filmet, és muszáj megemlítenem az aláfestő zenét, egész végig ez 

motoszkált a fejemben, hogy muszáj leírnom, mennyire megadta a hangulatát a filmnek, a 

narráció, és a levelek felolvasának hangjai. Igazi művészfilm.  

Öt fontos név, akikhez megannyi művész kapcsolódott, akikkel munkáik során 

megismerkedtek, mindannyiukban volt valami közös, az előadásmódjuk: az alak összefüggése 

környezetével. A több alakos képen a szereplők egy egészt alkotnak, figyelve a 

megvilágításra, a fényekre. Arra törekedtek, hogy a valóságot híven visszaadják, tanulóik már 

szinte a természet fanatikusai legyenek. Nem életpályájukra élezve szeretnék írni, mert 

számomra szomorú volt. Annak éreztem, mert az elején amilyen lelkes társulatot ismertem 

meg, a végén épp olyan kedvetlenek lettek, megtörték őket az évek, egymástól is eltávolodtak.  

Olyan képeket alkottak, amikre igazán büszkék lehetünk, mi még sem adtuk meg nekik a 

kellő tiszteletet. Sokukat elfelejtették, és ez mennyi művésszel előfordul. 

A nagybányai stílus egyik legismertebb személyisége Ferenczy Károly volt. Ferenczy 

képei közül A hegyi beszéd (1896), Három királyok (1898), Józsefet eladják testvérei (1900), 

Október (1903) című képei voltak azok, amik igazán megmaradtak bennem a filmben, mert 

ezeket láttam a Magyar Nemzeti Galériában műelemzés, esztétikai alapismeretek óra 

keretében, így igencsak jóérzéssel töltött el ismerős képeket látni.  

Nagybányán volt érezhető először Czobel Béla –a nagybányai második nemzedék 

egyike- Párizsból hozott festményei által Van Gogh művészetén alapuló megújult 

stílusjegyek.  

Egy újabb ismeretlen szóval bővült szótáram, a „neósok”-éval. 1906-ban indult 

Nagybányán a neós- mozgalom, ami lényegében franciás stílusjegyek összessége.  

Ahogy írtam dolgozatom elején, engem nagyon elszomorított pályafutásuk vége, de én 

úgy gondolom, ez nem csak az ő hozzáállásuk kérdése volt, hanem miénk, a közönségé. Nem 

ők fordultak el tőlünk, mi, az akkori társadalom volt az, akik nem tartottak többet igényt 
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művészetükre. A művészetet sohasem lehet szem elől téveszteni, az ember élete unalmas 

lenne nélküle. A festőknek, íróknak, költőknek, igenis jár a figyelem és az elismerés, ne csak 

az agyunk térfogata nőjön, lelki műveltségünk is gyarapodjon.  
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