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A budapesti Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van Hollósy Simon 
(1857—1918) Táncoló leányok erdőszélen című festménye.1 E kivételes 
Hollósy-kép megszületésének pontos idejét és körülményeit hosszú ideig 
homály fedte. Felvinczi Takáts Zoltán2 1964-ben megpróbálta megkeresni e 
műalkotás helyét Hollósy életművében, de téves következtetéseket vont le. 
Szerinte a festmény a millenáris év (1896) előtt készülhetett3, és a kép közvetítője 
Hollósy rokona, Mály János festőművész volt. A festmény néhai, általa meg nem 
nevezett tulajdonosa Zomborban élt, s felesége Vujetich leány, aki pedig Mály 
János festőművésszel volt rokoni kapcsolatban.4 

A fenti tévedések kiigazítását Hollósy zombori rokoni kapcsolatával kez-
dem. Nem Mály János festőművész volt Hollósy rokona, hanem a zombori 
Mály József festőművész. Bizonyíték erre több eredeti Hollósy-levél, amelyet 
Hollósy unokaöccséhez, Mály Józsefhez és feleségéhez, Katicához írt5. A 
Mály József festőművész hagyatékában található levelek között megtalálható 
Hollósy Münchenben 1910. február 22-én özv. Mály Józsefnéhoz címzett levele 
is. Ez a dokumentum hitelesen igazolja a fent említett kép megfestésének 
pontos idején és keletkezésének körülményeit is megvilágítja. Hollósy sora-
iból kiderül, hogy özv. Mályné 1910 elején levelet küldött Hollósyhoz Mün-
chenbe, hogy sógora (Koczkár Zsigmond, Zombor) számára festményt rendel-
jen.6 Hollósy kész örömmel tejesíteni rokonának kívánságát. Márciusban 
Rákóczi képét kell kiállításra elkészítenie, és csak május elsejére utazik 

1 A festmény leltári száma 6527 T . Anyaga vászon, technikája olaj, mérete 151 X 200 cm. 
Megvéve 1964-ben, értéke 25.000 Ft. 

2 Felvinczi Takáts Zoltán: Egy kivételes Hollósy-festmény. Művészet, Budapest, 1964, 
6. sz. június. 12—14. p. 

3 Uo. 14. p. 
4 Uo. 12. p. 
5 Gulyás Gizella: Hollósy zombori kapcsolatai. Művészettörténeti Értesítő, Budapest. 

1981. 3. sz. 206—210. p., és Gulyás Gizella: Hollósy levelei a Mály családhoz. Hungaro-
lógiai Közlemények, 1982. 1. (50.) sz. 117—126. p. 

6 Tehát a festmény közvetítője és részben inspirátora a néhai Mály József festőművész 
özvegye, Géczy Katalin volt 1910-ben, semmi esetre sem lehetett Mály János, ahogyan 
Felvinczi Takáts feltételezte, valószínűleg váletlen utónévcsere következményeként. 
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Técsőre, így áprilisban megfesthetné a 2 X 1,5 m-es képet.7 A festmény tárgyá-
ról és rendeltetési helyéről a megrendelő kívánsága felől érdeklődik. Hollósy 
azt is tudatja, hogy tekintettel a Málynéval való rokonságára, „egy finom és 
erős hatású" képet szeretne festeni zombori megrendelőjének. A megrendelő, 
Mályné sógora, Koczkár Zsigmond, 1910-ben Zomborban élt; édesanyja 
Lippay leány volt, Mály József festőművész édesanyjának testvére. Tehát 
maga Koczkár Zsigmond volt Mályék rokona, nem pedig a felesége, akinek 
neve helyesen Vujevich Aranka8. Három rendkívüli szépségű leányuk volt: 
Jenny, Alice és Adrién. A Koczkár család később Zomborból Budapestre köl-
tözött. A második világháború végét csak Alice érte meg, így halála után őt 
Budapesten temették el, míg a többi, előbb elhunyt családtag Zomborban, a 
családi sírboltban nyugszik. 

Mály József unokái visszaemlékezéseikban nem kis büszkeséggel emle-
getik, hogy Hollósy, aki a rokonuk volt, lefestette unokatestvéreiket, Kocz-
kár Zsigmond három leányát mint a három Gráciát. Tudják azt is, hogy ez 
a festmény a családdal együtt Budapestre került9. Tehát a Mály-család 
emlékezetében úgy él, hogy Hollósy az antik mitológiából vett allegorikus 
családi kompozíciót festett. Ebből a szájhagyományból arra lehet következtetni, 
hogy ez a Koczkár család óhaja volt, a művésznek tehát egy számára kivételes 
feladatot kellett megvalósítania. Ez a családi kívánság kétségtelenül problémát 
okozhatott Hollósynak, mivel ismeretes előttünk, hogy a mitológiai témakör 
egész életművéből hiányzik, mert sehogyan sem volt összeegyeztethető né-
pies gondolkodásmódjával és egyéniségével. Különösen nem 1910-ben, amikor 
a szóbanforgó kompozíciót festette. A tízes években alakul ki festészete utolsó 
korszakának stílusa.10 Ekkor, az ún. técsői korszakában, sajátos tájképfestésze-
tében, a Rákóczi-induló nagyszerű utolsó vázlataiban eljut a monumentális 
drámai hangvételig, művészi formanyelve letisztul, meg nem alkuvó egyé-
niségén átszűrődve beleötvöződnek a legújabb formai tanulságok. Egy ilyen, 
a nagyszerű tájhangulatnál is többet: a művésznek sorsával meg nem alkuvó 
küzdelmét kifejező, belső feszültségtől lobogó tájképével nyert díjat London-
ban, és egy másik Hollósy-levél tanúsága szerint Párizsban is.11 

Egyéniségének és formanyelvének megfelelően Hollósy megváltoztatja 
a megrendelő kívánságát: a mitológiát csak kerettémául használja fel személyes 
üzenete számára. E témakörön belül is olyan motívumot kell találnia, amely 
egyéni érzelmeinek és festészeti stílusának jobban megfelelt mint a Grá-
ciák ábrázolása, olyant, amelyben a lelki jelenségek más jelentésrétegekkel 
gazdagítva — a természetben, erdőben való szenvedélyes bolyongás, a va-
dászat, a tánc, a zene, a ritmus szeretete — összetettségükben szólalnak 
meg, s ehhez megfelelőbbnek találta a természet embertsegítő erőit meg-
testesítő, erdőkben, fákban, berkekben, ligetekben, forrásokban, folyókban 
lakó nimfák tisztáson lejtett táncának megjelenítését. 

r 
7 A Táncoló leányok erdőszélen című festmény méretei megegyeznek a levélben közölt 

mérettel. 
8 Nem „Vujetich"-leány tehát, ahogyan Felviczi Takáts közölte. 
9 így kerülhetett a zombori kép a budapesti Magyar Nemzeti Galériába. 

10 Németh Lajos: Hollósy Simon. Budapest. 122. p. 
11 Uo. (120. p.) csak londoni díjról tesz említést. 
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Hollósynak ez a festménye tájkép táncoló leányalakokkal, amelyen a 
mozgalmas jelenet szervesen egybeforr, harmonikus egységbe olvad a tájképi 
háttérrel, így a kettő együtt lesz az atmoszférateremtő és érzelemszervező 
jelentésrétegek hordozója. Tudatosan és kitűnően megkomponált mű ez, 
nem akadémikus kompozíció, hanem a táj- és a táncjelenet lényegét megragadó 
művészi sűrítés, amelyben benne remeg a tépelődő művész hangulata is. A 
képen nyoma sincs a fiatalkori részletező naturalizmusnak. A szenvedélyes 
vázlatossággal, gyakran pasztózus ecsethúzásokkal felrakott színek tömör 
anyagszerűségükkel megvibráltatják a festmény összefüggő színvilágát.12 

Formanyelve monumentális, sommázó egyszerűségű, formái tömbszerűek 
és több színből vannak felépítve. A finoman elemzett valőrszínek mesteri tér-
érzékelést nyújtanak. 

A tájkép sokárnyalatú zöldekből, sötétkékes, barnás, sárgás, vöröses 
valőrökből összefogott foltjai rejtett belső ritmust érzékeltetnek. A kép jobb 
széléről meginduló ritmus végiglüktet a hullámzó, egymásba fonódó bokrok, 
falombok során, a más térrétegű fehéres felhőgomolyagokkal élénkített vi-
lágoskék égbolton, hogy a bal szélen az előtérből a horizont fölé emelkedő, 
csaknem egészen csupasz fák törzsébe ütközzön. A középtérben az erdő széle 
ívelten vonuló vonal: a legmélyebb a középtájon a világító fehér felhők alatt, két-
felől pedig átkarolja az előtéri tisztás lokálszínekből felépített zöld felületét. A 
tisztás zöld gyepszőnyegét rozsdavörös, hervadt sárga színű, száraz falevelekkel 
lazította fel a művész; a tisztás közepén keskeny kanyargó ösvény fut. E zöld-
behangolt színvilálú tér jobb szélén három világossárga, halványzöld és világos-
kék fátylakkal, selymekkel burkolt sugárzó szépségű leány lejti önfeledt táncát. 
A három lazán összefogódzó leányalak sodródó táncmozgásával, testtartásával, 
gesztusaival, jellemző arckifejezésével a bennük kavargó érzelmeket, az ön-
feledt örömöt és a gondtalan ifjúságot jeleníti meg. Egymás táncmozdulatait 
a „zenei" szerkesztés többszólamúságával visszhangozzák. A finom, de szenve-
délyes vázlatossággal megoldott alakok közül a baloldali a leginkább arckép-
szerű megoldású. Szembeforduló, törékeny, halványsárga fátylas alakján, 
a széttárt két karján és felénk néző arcán, száját harsány kiáltásra nyitva ru-
galmasan szökik magasba. A középső lenge, világoszöld és halványvörös tüllel 
burkoltan félig oldalnézetben merész ugrással testvérét magával ragadva szök-
del ki a képből, jobbjában magasba tartott íjjal. A legszínesebb e két szőke 
nimfa mellett a háttérnek forduló barnahajú jobb oldali. Arannyal díszített, 
áttetsző világoskék, csillogó ékkövekkel teleszórt ruhában lejti beforduló 
táncmozdulatát. E visszacsapó hullámszerű mozdulatát a középső alak 
jobbfelé rohanása indokolja, hozzá fordulva csak úgy táncolhat tovább, ha 
irányt változtat. Hollósy könnyedén oldotta meg a nehéz pozitúrában beforduló, 
visszacsapó hullámú mozdulat bonyolultságát. A táncosnők könnyed és 
rugalmas mozdulatai a létezés örömét, a kompozíciót hordozó belső ritmus 
következtében az élet igenlését, a legyőzhetetlen optimizmus hangulatát 
sugallják. 

12 Felvinczi Takáts is helyesen látja meg e tájképnek szenvedélyes, „rámenős" vázlatossággal 
való megoldását, amely már valósággal túlmutat Nagybányán •— az eljövendő Técsőt 
jelzi. (I. m. 13. p.) Ennek ellenére a mű keletkezésének idejét tévesen 1896. előttre teszi. 
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Hollósy Simon: Táncoló leányok erdőszélen 
(A reprodukciót a Magyar Nemzeti Galéria engedélyével közöljük) 

A természet, a táj, a színek, az alakok sodródó táncmozdulata, a drapériák 
színes vonaljátéka, a kompozíció a képi megoldások nyelvén a természet életét, 
a táj és a táncjelenet varázslatos hangulatát, valamint a művész érzelmeit, 
szenvedélyes természet- és életszeretetét, sorsával meg nem alkuvó for-
rongását, vajúdó egyéniségét fejezik ki. A már száradó falevelek, a még buja 
zöld táj, a gomolyfelhős égbolt, a lüktető életöröm táncjelenete érzelmi ellenté-
tet, ellentétes képi hangulatot fejeznek ki. Az elmúlás szelével már megérintett 
természet és a lobogó emberi létezés egymásba fonódva, a komoly, szomorkás 
derű szépségét sugározzák, mintegy sejtetve, hogy az élet nemcsak öröm, tánc 
és boldogság, hanem szomorúság, szenvedés és elmúlás is. 

Összefoglalva az elmondottakat: Hollósy Táncoló leányok erdőszélen 
című, a budapesti Magyar Nemzeti Galériában őrzött festményét nem 1895 
körül, hanem 1910 áprilisában, Münchenben festette a zombori Koczkár 
Zsigmond számára. A kép közvetítője s egyben inspirátora a festő zombori 
unokaöccsének, Mály József festőművésznek az özvegye volt. E kivételes 
szépségű, mitológiai kerettémájával életművében mindeddig egyedülálló 
alkotás tehát zombori hatásra született meg. 
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