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1. Bevezető
Kétségtelen, hogy a méltatlanul feledésbe merült, mezőteremi születésű
Haller György egyike a megyénkből (Szatmár megye) elszármazott, Budapesten
letelepedett kiváló képzőművészeknek, tanároknak. Négy évet, életének utolsó éveit
töltötte a saját tervezésű házában Budatétényben (Budafok-Tétény), ahol jelenleg
leánya01, valamint egyik unokája02 is él.

01.

Haller György

02. Haller György második
feleségével

Ezt a települést csak a festő halála után, 1950-től csatolták Budapesthez 03, a
XXII. kerületben van. Itt őrzik jelenleg műveit, néhányat a falakon, keretezve, a többit
egy kanapé ágyneműtartójában. A hozzávetőlegesen 200 alkotásból álló életmű
vízfestményeket, rajzokat, olajfestményeket, metszeteket, illusztrációkat,
díszítőművészeti munkákat, főiskolai tanulmányrajzokat tartalmaz, amelyekből akár
egy retrospektív tárlat anyaga is összeállítható.
Bármelyik művész életművének, jelentőségének a megítélésében fontos
szerepet játszanak azok a külső tényezők, amelyek alakították, formálták alkotói
tevékenységét. Haller életéről gyakran csak bizonytalan, nehezen követhető adatokat
ismerünk. A szakirodalom is rendkívül szűkszavúan emlékszik rá, az 1935-ös kiadású
Művészeti Lexikonon és néhány névsoron, világhálós adaton (mintarajziskola, a
nagybányai szabadiskola látogatói), valamint a leszármazottaktól szerzett
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dokumentumokon, adatokon kívül, alig sikerült róla újabb, megbízható információkat
találnom.

03. Iskolai évfolyam fotó
Gimnáziumi évfolyam fotó

Tudjuk, hogy mezőteremi születésű, Szatmáron járt iskolában, itt végezte a
gimnáziumot, majd Budapesten, a mintarajziskolában folytatta tanulmányait (1902–
1906), ahol rajztanári képesítést szerzett. Később ugyanitt kétéves továbbképzőn
(1911–1913) vett részt. Tanulmányokat folytatott a nagybányai szabadiskolában is
(1914), ezzel párhuzamosan illusztrációkat készített, és részt vett 1910–1913 között a
Nemzeti Szalon tárlatain04.
A leszármazottak szerint05 műveit elsősorban 1906–1925 között hozta létre,
ez kétségtelenül életének legtermékenyebb időszaka, a folyamatos tanulás, a
továbbképzés, a beérés évei. 1907-ben nősült először, ekkor az erdélyi származású
Hortoványi Matildot vette feleségül. Gyermekük nem született, első felesége 1918ban halt meg. 1922-ben újranősült, a szintén teremi születésű Hirimli Máriát vette el,
gyermeke, Haller Mária, csak évekkel később, 1931-ben született.06 Családi legenda,
hogy egy 1927-es (1922?)07 közös tárlaton egy angol mecénás felajánlotta a
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támogatását, ha Angliába költözik, de Haller ezt a feltételt nem volt hajlandó
elfogadni.
Mi történt, pontosabban mi történhetett a művész élete utolsó szakaszában,
1925–1934 között? Haller leánya, aki ma 83 éves, szinte semmit sem tud ezekről az
évekről mesélni, hiszen hároméves volt, amikor az édesapja meghalt. Azt tudja, hogy
a második feleség, édesanyja 17 évvel volt fiatalabb az édesapjánál, sikerült azt is
megtudnom tőlük, hogy a művész élete utolsó éveiben hosszan tartó betegeskedés
után, gyomorrákban halt meg.
Sok minden leköthette még az alkotáson kívül Haller György szabadidejét
ezekben az években. A telekvásárlás, a családi ház tervezése, építése, mindehhez a
pénz előteremtése, a leánya születése. A telket 1926-ban vásárolta Budatétényben, itt
építtette meg házát, amely 1930-ban lett készen. 51 évet élt, vagyis hosszú
betegeskedés után abban a korban halt meg, amikor a legtöbb képzőművésznél még
tart a beérés, önmagára találás folyamata.
A Rajzoktatás című fővárosi kiadvány 1934. március–szeptember számában
olvasható pár soros nekrológból tudjuk, hogy elkötelezett, eredményes rajztanár volt,
meghatározó a szerepe a budapesti IV. kerületi kegyesrendi gimnázium rajztermének
a felszerelésében. Később saját kérésére helyezték át a Mátyás Király Gimnáziumban,
ahol gyakran betegen és sokkal mostohább körülmények között dolgozott.
A második világháború idején a művész házában orosz katonák voltak
elszállásolva, ekkor a lakás hosszabb ideig elhagyatott, de a képek csodával határos
módon megmaradtak, bár néhány közülük különböző okok miatt ma már felújításra
szorul.
Jegyzetek
01.
02.

Koncz Józsefné, Haller Mária
Koncz Klára

03.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budafok

04.

Brockhauser Edit cikke 2009-ben jelent meg a Helyi Téma című kerületi újságban.
Az újságot a festő leánya informálta levélben, ennek alapján készült az ismertető.
Erről Brockhauser Edit Lepedőbe tekerve hevernek a festmények című, fent említett
cikke tudósít. A cikk olvasása után kereste fel a családot a kerületi önkormányzat által
fenntartott művelődési ház igazgatója, és még 2009-ben tárlatot rendeztek, amelyen
20-25 képet mutattak be. Ebből az alkalomból a család öt olajfestményt
restauráltatott.
Mezőteremen a ma is álló Haller-ház és a Hirimliék háza egymással szemben áll.
Az 1922 a fent említett cikkben szerepel, valószínűleg tévesen

05.

06.
07.
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2. A kezdet
Haller György 1883-ban született a Nagykároly közelében található
Mezőteremen. Ez a falu nem tartozik a Károlyi Sándor által telepített sváb helységek
közé. Először Károlyi Antal gróf az, aki a 18. század második felében szorgalmazza
ide a telepítést, amely csak 1810 körül valósulhat meg a környező falvakból és
Nagykárolyból. A telepesek között található Haller Antal, aki a festőművész nagyapja
vagy dédapja lehet.

04. Régi mezőteremi képeslap

Minderről a szintén mezőteremi származású Sipos Ferenc, egykori
egyházmegyei kormányzó tanulmányából tudunk.01. A római katolikus Haller
Györgynek szülőfalujában van lehetősége életében először jó minőségű
egyházművészeti alkotásokat látni, ezek élvonalbeli, európai szintű művek.
A ma is álló templomot 1859-ben szentelték fel, a főoltárkép (Haas Mihály
püspök ajándéka) a bécsi Kargham alkotása, Jézust ábrázolja a kereszten. A szentély
egyik térdeplő angyalszobrát Szász Gyula budapesti képzőművész készítette, a Szent
István illetve Szűz Mária oltárképek Pesky Ede02 alkotásai. A mezőteremi keresztutat
a velencei származású, Bécsben dolgozó Marastoni József készítette, aki a
Magyarországon is tevékenykedő Marastoni Jakab festőművész, tanár fia. A főoltár
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az ausztriai Grazból, Hans Gschil műhelyéből származik. Az orgona (1862) Strosz
Alajos munkája, és még folytathatnám a felsorolást 03.
Mit igazolnak a fentiek? Többek között azt, hogy a 19. század második
felében Bécs, Graz, Budapest, Velence a rossz útviszonyok ellenére közelebb volt
Mezőteremhez, mint manapság, valamint azt is, hogy a jó minőségű alkotásokhoz
való ragaszkodás az idő múltával sokszorosan kamatozik.

05. A mezőteremi római katolikus templom belseje

Haller Mezőteremen végezte el a községi népiskola négy osztályát és
édesanyja óhajára04 a szatmári királyi katolikus főgimnáziumba iratkozik azzal a
céllal, hogy a későbbiekben a papi pályára lép. Egyszerű földműves családból
származott, de a művészet iránti érdeklődés, a tanulás, kultúra iránti igény már fiatal
korban megnyilvánult nála. Nincsenek adataim arról, hogy mivel foglalkoztak az
elődei az őshazában, de egyáltalán nem lepne meg, ha kiderülne, hogy kiváló
kézművesek, mesteremberek, kőfaragók, festők is voltak közöttük, olyanok, akik részt
vettek a nagy katedrálisok építésében, díszítésében. Banner Zoltán
8

kismonográfiájából tudom05, hogy a jelenleg Marosvásárhelyen élő Haller József (sz.
1935) is Mezőteremről származott, akinek már az édesapja, István is magában
hordozta asztalosként az alkotói képességeket, amelyet fia grafikus és
festőművészként, szobrászként, díszlet és bábtervezőként sokoldalúan kamatoztatott.
Mezőteremen Haller részről ma is él egy rokon, de ahogyan azt a művész unokája
leveléből megtudtam, vele nincs semmilyen kapcsolata a budapesti ágnak.
Haller önéletrajzi adataiból tudjuk, hogy Szatmárnémetiben, a Királyi
Katolikus Főgimnáziumban tanult, érettségizett. A szatmári évek alatt találkozhatott
Bartók Lajos06, Góth Móric alkotásaival valamint kiemelkedő minőségű
egyházművészeti munkákkal, szobrokkal, festményekkel, díszítőművészeti
megvalósításokkal is 07. Itt többek között rajzolni is tanult, ezt a gimnáziumi értesítők
tanúsítják, és azt is, hogy szabadkézi rajzból minden alkalommal jeles minősítést
kapott. Azt nem tudjuk, hogy tanulóként ismerte-e meg az 1879-ben, a Szatmár
megyei Érkáváson született Papp (Popp)08 Aurélt, de a budapesti mintarajziskolában
biztosan találkoztak, hiszen Papp Aurél negyedéves volt, amikor Haller az első
évfolyamra járt.
Nem volt könnyű sorsa ebben az időszakban a Mezőteremen élő embereknek.
Szintén Sipos Ferenc kismonográfiájából, valamint dr. Vonház István könyvéből 09
van arról tudomásunk, hogy a múlt századfordulón, Haller gyermekkorának idején a
megélhetési nehézségek, egy szebb jövő reménye miatt 150-en vándoroltak ki csak
ebből a faluból Amerikába. Ilyen körülmények között a család részéről a fiatalok
líceumi iskoláztatása is hatalmas erőfeszítés volt. Mint említettem, egyházi pályára
szánták, de Haller képzőművész szeretett volna lenni, ezért a család egyetemi évei
alatt megvonta tőle a támogatást.
Jegyzetek
01

Mezőteremről jöttem, Otthonom Szatmár megye 7. Szatmárnémeti, 1998.

02

Pesky József festőművész fia

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye képzőművészeti értékeinek a leltára, 2008.
(kéziratban a püspökségen)
03

04

Kilencéves, amikor az édesanyja meghal

05

Haller József, 2002. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely

06

A szatmári származású Bartók kicsit korábban szintén a mintarajziskolában tanult

Muhi Sándor: Képzőművészeti élet Szatmáron. Otthonom Szatmár megye 20.
Szatmárnémeti 2004.
07

9

A legtöbb kiadványban a név Popp, de a budapesti évkönyvben, a magánleveleken a festő a
Papp nevet használja.
08

09

Dr. Vonház István: A szatmármegyei német telepítés. Pécs, 1931.
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3. Egyetemi évek, folyamatos tanulás

6. Tanulmány (vízfestmény 1903.)

Arról, hogy milyen jelentőséggel bírt, milyen jótékony hatást gyakorolt a
Budapesten 1871-ben létesített Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és
Rajztanárképző, már többen, többször írtak. A bátor, hatékony kezdeményezés, annak
kiteljesítése elsősorban Kelety Gusztáv01 érdeme, aki nemcsak kiváló képzőművész,
esztéta, pedagógus, műkritikus, hanem ugyanakkor jó szervező is volt. Az ő nevéhez
fűződik a felsőfokú művészeti oktatás alapjainak lerakása és fejlesztése
Magyarországon. Olyan megvalósítás volt ez, amelyet még a francia művészek is
követendő példaként emlegettek mindaddig, amíg nem sikerült megvalósítaniuk a
saját, tartós reformjaikat ezen a területen.
A mester, a kiváló igazgató abban az évben halt meg (1902), amikor Haller
György megkezdi itt a tanulmányait02. A helyét egy nagynevű, közismert művész,
Székely Bertalan03 veszi át, a tanári karban találjuk Aggházy Gyulát 04, Balló Edét05,
Révész Imrét06, Hegedűs Lászlót07 és másokat.
Szerencsére sikerült megőrizni azokat a tanulmányokat, amelyeket a fiatal
Haller György itt készített a különböző tantárgyakból. Ezek a következőek voltak:
alakrajz, ékítményes rajz, csendélet-rajz és -festés, iparművészeti rajz és tervezés,
építészeti rajz, stíl- és alaktan, ezen kívül tanultak mintázást, ábrázoló geometriát és
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látszattant, művészettörténetet, boncalaktant, magyar irodalmat (!), nevelés- és
tanítástant, valamint a rajztanítás módszertanát.

07., 08. A negyedéves hallgató akt-tanulmányai (1906)

A magyar irodalmat azért emeltem ki, mert egyértelműen utal a művészetek
egymásrautaltságára, összefonódására is, másrészt fontosnak tartották akkoriban,
hogy a képzőművész olykor írjon is a szakmáról, tárlatokról, kollégákról,
rajztanításról, ehhez az íráskészségen kívül irodalmi műveltség is szükséges.
Tanulmányrajzai alapján megállapítható, hogy Haller komolyan vette a
feladatokat, munkái nem csupán remek arány- és karakterérzékről,
megfigyelőkészségről, hanem biztos rajztudásról, jó tömegábrázolásról és az
anyagszerűség olykor magas szintű megjelenítéséről vallanak. Az elsőéves
tanulmányrajzai, festményei alapján látszik, hogy van némi előképzettsége, amelyet a
gimnáziumi évek során szerzett.
Egyetemistaként ő is nehéz anyagi körülmények között élt, házitanítóként
dolgozott a sörgyáros Dreher, a csokoládégyáros Stühmer, valamint az Eszterházy
(Esterházy) családnál. Nem volt egyedül, a legtöbb szegény sorsú hallgató hasonlókra
kényszerült. Papp Aurél, kollégája pályatársa így írt az egyetemi évek alatti
nélkülözésekről: „Lakáskérdésemet leegyszerűsítettem: a hozzám hasonlókkal
összefogva pincelakásban béreltünk ágyakat, s ez a megoldás nagyban
megkönnyítette életünket. Az élelmezés nálunk, akik „bazsarózsásoknak” neveztük
magunkat, nem sokat jelentett. Fene tudja, hogy, hogy nem, de mintha a helyzet úgy
12

hozta volna, hogy vágyunk egyszerűen önként devalválódott főtt szalonnára és
kenyérre, na és vízre, arra a nagyszerű káposztásmegyeri vízre, amiből sohasem
tudtunk eleget inni…” 08

9. Puttók (tanulmányrajz, 1903.)

Segítség máshonnan is érkezett, Haller például a Képzőművészeti Egyetem
archívumának adatai szerint három féléven át kapott ösztöndíjat.
Az egyetemen 1902-1906 között rajztanári oklevelet szerzett, kezdetben
Nagymihályiban és más, kisebb helyeken dolgozott, később tanárként 1911-ben
rangos álláshoz jutott Budapesten. A Kegyesrendi (piarista) Gimnáziumban tanított
rajzot és ábrázoló geometriát mint világi tanár, majd az állami Mátyás Király
Gimnázium rajztanára lett.
Korán bekapcsolódott a fővárosi és az országos képzőművészeti életbe. 1909ben több tollrajzzal illusztrálta a Budapesten megjelenő Élet január 17-i számát.
Mindvégig tudta, érezte, hogy az átlagos rajztanári pályánál többre hivatott,
ezért tanárként is tovább tanulni, fejlődni vágyott. Mivel a főiskola okleveles
rajztanárok számára továbbképzőt indított, 1911–1913 között részt vett ezen,
miközben már a Nemzeti Szalon tárlatain is szerepelt akvarell-, pasztell- és
olajképekkel. A szakma befogadta, felfigyeltek rá, elismerték a tehetségét, ennek
ellenére folytatta a szakmai tapasztalatok bővítését, az új ismeretek szerzését.
1914-ben ott találjuk a nagybányai szabadiskola növendékei között09, ahol
alkalma van találkozni a Ferenczy család10 tagjaival, Mikola Andrással11, Réti
13

Istvánnal12, Thorma Jánossal13, Kádár Gézával14, Ziffer Sándorral15. A szabadiskola
második hullámának a hatására felélénkül, erőteljesebbé, dinamikusabbá válik
tájképeinek színvilága.

Jegyzetek
Kelety (Klette) Gusztáv (1834–1902) a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy
Társaság tagja. Angliában, Belgiumban, Németországban és Franciaországban tanulmányozta
az akadémiai rajzoktatást. 1871-ben felkérésre megszervezte a Rajztanárképzőt, amelynek
igazgatója lett. Számos művét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.
01

Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző Értesítője az 1902-1903
tanévről, Budapest, Franklin Társulat Nyomdája, 1903.
02

Székely Bertalan (1835–1910) magyar festő, a romantikus történelmi festészet kiváló
képviselője, pedagógus, 1871-től a Mintarajziskola tanára, 1902-től igazgatója volt. Korának
legnagyobb elméleti műveltséggel bíró mestere.
03

Aggházy Gyula (1850–1919) magyar festő, tanár. Párizsban Munkácsy Mihály tanítványa
volt, tanított az iparművészeti főiskolán, 1897-től a Képzőművészeti Főiskola tanára volt.
04

Balló Ede (1859–1936) festőművész, rajztanár. A Mintarajziskola, Képzőművészeti
Főiskola tanára, életképeket, realista portrékat készített.
05

Révész Imre (1859–1945) festő, grafikusművész, 1903-tól a Képzőművészeti Főiskolán is
tanít.
06

Hegedűs László (1870–1911) festőművész, egyetemi tanár, 1903–1911 között a Magyar
Képzőművészeti Főiskola oktatója volt.
07

08

Popp Aurél: Ez is egy élet volt…, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1977.

09

http://www.nagybanya.ro/muvesztelep/muveszek.php?ev=1914

10

Ferenczy Károly, Fialka Olga és gyermekeik: Valér, Béni, Noémi.

Mikola András (1884–1970), a nagybányai művésztelep második generációjának jeles
tájképfestője, mestere volt.
11

Réti István (1872–1945) festő és grafikus, a nagybányai művésztelep alapító tagja, mestere,
művészettörténész.
12

13

Thorma János (1870–1937) a nagybányai művésztelep alapítója, mestere.

Kádár Géza (1878–1952) 1908–1916 között rendszeres látogatója a nagybányai
művésztelepnek, 1923-ban költözik ide.
14

14

Ziffer Sándor (1880–1962). A nagybányai művésztelep második nemzedékének kiemelkedő
festője, mestere és szervezője volt.
15

15

4. Magyarország képzőművészeti élete Haller tevékenysége idején
A frissen végzett Haller meglehetősen vegyes, jó ideig elszigetelt, heterogén
alkotói közegbe csöppent. Az első világháború előtti években a Nyolcak01
expresszionista attitűdje dominál az alföldi iskola népies alkotásai mellett, de ezzel
párhuzamosan a nagybányai szabadiskola is érezteti hatását. Az első világháború és
az azt követő drámai változások alaposan lefékezik a kezdeti erőteljes lendületet,
ígéretes fejlődést. A férfiakat katonai szolgálatra hívják, rövid időre Haller is felveszi
az egyenruhát, de egészségügyi okok miatt hamar leszerelik. Nem volt politikus alkat,
több pályatársával ellentétben02 semmilyen szerepet nem vállalt a Tanácsköztársaság
idején, erről többek között egy 1932-ben kiadott hivatalos igazolvány is tanúskodik.

10. Fejléc Gerenday Antal14 és Fia márványmű gyára számár, (1905.)

A két világháború között az expresszionista vonulattal (Egri József03,
Derkovits Gyula04) és a népies hagyományokkal párhuzamosan (Nagy István05,
Medgyessy Ferenc06, Tornyai János07) kialakul a római iskola (Aba Novák Vilmos08,
Molnár C. Pál09), valamint a posztbányai stílust képviselő csoport (Gresham-kör),
amelynek legjelentősebb magyarországi képviselői: Szőnyi István10, Bernáth Aurél11,
Berény Róbert12. Ekkor hozza létre alkotásai legjavát Czóbel Béla13 is, aki az
élvonalbeli párizsi művészekkel szinte ugyanabban az időben fáradozik az európai
képzőművészeti kifejezésmód felfrissítésén, megújításán.
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A harmincas években Magyarországon megjelenik az avantgárd második
vonulata, képviselői közül kiemelkedik Barcsay Jenő15 és Vajda Lajos16. Mindez már
alig érintette, befolyásolta Haller művészetét, hiszen ebben az időszakban már nagyon
keveset dolgozik.

11. Tabán, Felsőhegy utca

Számos művészeti társaság, művésztelep alakul Magyarország különböző
helységeiben, és bántó módon terjed a giccs is. A jelenség a harmincas években oly
aggasztóvá válik, hogy a művészek hadjáratot indítanak ellene, adminisztratív
eszközökkel próbálják a terjedését visszaszorítani.
A fentiek mellett a nagy ambíciókkal alapított, jól szervezett és hatékony
Képzőművészeti Főiskola, amelynek Haller is nagyon sokat köszönhetett, a húszas
években siralmas állapotba kerül, pangás tapasztalható itt minden vonalon. Ez a
helyzet csak évekkel a művész halála után, Szőnyi István és Aba Novák Vilmos tanári
kinevezésével változik meg. Kívánnivalókat hagy maga után a múlt századfordulón
oly sikeres és hatékony iparművészeti oktatás is, amely úgy tűnik, hogy a jelen
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körülmények között már képtelen a megújulásra. A fentiek a nagybányai
szabadiskoláról is elmondhatóak.
Milyen szerep jutott, juthatott ebben a rendkívül összetett, olykor
ellentmondásos közegben az önmagát folyamatosan tovább képezni vágyó
képzőművész Haller Györgynek, aki fiatalon elveszíti első feleségét, újranősül, házat
épít és tanári feladatait végzi? Ezt próbálom bemutatni a továbbiakban, elsősorban az
alkotások segítségével.
Fontos tényező lett volna a művész szakmai, kulturális kapcsolatainak a
felderítése, de ezekről alig sikerült adatokat találni. A családi visszaemlékezésekből
tudjuk, hogy volt egy dedikált kötet a hagyatékban Füst Milántól és egy levél Edvi
Illés Aladártól, a képzőművészeti egyetem oktatójától, de ezek ma már nincsenek
meg.

Jegyzetek
01

a

02

Papp Aurél, Litteczky Endre.

03

Egri József (1883–1951) magyar avantgárd festőművész.

Nyolcak (1909–1918)
század elején.

legjelentősebb

magyar avantgárd művészcsoport

a 20.

Derkovits Gyula (1894–1934) magyar festő és grafikus, az expresszionizmus, kubizmus,
konstruktivizmus mentén egyéni stílust alakít ki.
04

05

Nagy István (1873–1937) realista, modern képzőművész Magyarországon.

Medgyessy Ferenc (1881–1958) a 20. századi magyar szobrászat egyik kiemelkedő
egyénisége, számos köztéri alkotás szerzője.
06

Tornyai János (1869–1936) magyar festő és grafikus, az alföldi iskola kiemelkedő
képviselője.
07

Aba Novák Vilmos (1894–1941) magyar festő és grafikus, a modern magyar festészet egyik
legeredetibb képviselője, egyetemi tanár.
08

Molnár C. Pál (1894–1981) magyar festő és grafikus, a klasszikus hagyományokat ötvözte
korának irányzataival.
09

Szőnyi István (1894–1960) festőművész és grafikus, a posztbányai stílus elkötelezettje,
érdemes művész.
10

Bernáth Aurél (1895–1982) festőművész, grafikus, művészpedagógus, művészeti író,
korának egyik legkiválóbb, elismert alkotója.
11

18

Berény Róbert (1887–1953) festő és grafikus, a magyar avantgárd mozgalom képviselője, a
Gresham-kör tagja.
12

Czóbel Béla (1883–1976) magyar avantgárd festő, tagja a Nyolcak csoportjának, de
tevékenykedett Párizsban, a hollandiai Bergenben is. 1940-ben tért vissza Magyarországra,
ahol Szentendrén telepedett le.
13

Gerenday Antal (1818–1887) magyar szobrász, sírkőtelepe volt Budapesten, az első szatmári
Kölcsey-szobor (1864) alkotója.
14

15

Barcsay Jenő (1900–1988) magyar festő és grafikus, művésztanár, Kossuth-díjas művész.

Vajda Lajos (1908–1941) a modern magyar művészet egyik fiatalon elhunyt
vezéregyénisége.
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5. Haller György, az akvarellista
Ha átnézzük az életmű fontosabb megvalósításait, állomásait, különösebb
felkészültség nélkül rövid idő alatt rájöhetünk arra, hogy annak súlypontját a
vízfestmények jelentik. Itt természetesen nem csak arról van szó, hogy számszerűleg
is ezekből maradt a legtöbb.

12. Laborcapart

A Laborcapart című alkotásról01 is megállapítható, hogy a művész biztos
rajztudással, a szín- és vonalperspektíva alapos ismeretével, kiváló kompozíciós
tudással rendelkezik. A jobbára száraz alapú, folyamatosan építkező akvarelltechnikát
használja. Ezzel jelentős mértékben kizárja az esetlegességet úgy, hogy egyben szinte
valamennyi alkotásánál sikerül megőriznie az ábrázolás direktségét. Az áttetsző
színfoltok szabad utat engednek a visszatéréseknek, lehetővé teszik a tónusok,
árnyalatok mélyítését, plasztikusabbá, formagazdagabbá tételét, ugyanakkor
megakadályozzák a lényegesebb korrekciókat, radikális átalakításokat. Biztos tudás,
önfegyelem és nyitottság kell ahhoz, hogy ezt a technikát egy alkotó ilyen szinten
művelje.
Minden festmény legfontosabb alapeleme, éltetőereje, az érzelmek
közvetítője: a szín. Nála kifinomult, gazdag, változatos harmóniákat fedezhetünk fel.
Susognak az árnyékot, menedéket biztosító dús, mélyzöld lombok, csörgedezik a hűs,
áttetsző, tiszta vízű, kékes patak a füves, mohás, gyepes partszegélyek között, a távoli
sárgás színű, szikkadt csenevész bokrok, poros földút ellenpontozásaként a
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végtelennek tűnő, alföldi tájban. A képet nézve újra átérezzük a festő spontán
rácsodálkozását a természet szépségeire. Szinte látjuk, ahogyan a tájat fürkészve
kinyitja az állványát, rögzíti a lapot, és magába feledkezve folyamatosan építi fel,
alakítja apró, biztos ecsetvonásokkal az eléje táruló, átfogalmazott, átköltött látványt.
Minden alkotó tudja, hogy ilyenkor a festő egész lényét átitatja az ábrázolás, a látottak
átalakításának, átformálásának semmi máshoz nem hasonlítható öröme.

13. Gyülekező madarak

Az tévhit, hogy a tájképek alapelemei a folyók, fák, domboldalak, hiszen
nyilvánvaló, hogy a legfontosabb szerep ezúttal is a fentiek által közvetített
hangulatnak jut. Ezt már a nézőpont kiválasztása is döntően, visszafordíthatatlanul
meghatározza. A Gyülekező madarak a szomorúság, a késő őszi búcsú, az elmúlás
képi megjelenítése. A művész a tájat egészen alacsony nézőpontból, szinte fekve, a
kiszikkadt, enyészetre kárhoztatott gyomnövények, gizgazok közül szemléli, mintegy
azonosulva azokkal. Onnan fest, ahonnan a folyó kékje, a túlpart szinte légiesen
megjelenített, álomszerű fasora elérhetetlenül távolinak tűnik.
A fenti két példa is szemléletesen bizonyítja, hogy az alkotó a 19. század
második felétől divatba jött plein air02 festésmód késői követője, ezt az irányzatot
képviselte a nagybányai szabadiskola is első szakaszában. Azon hosszasan lehetne
vitatkozni, mennyire korszerű kifejezésmód ez, mondjuk, a két világháború közötti
időszakban, amikor már Párizsban, Bécsben, Rómában az impresszionizmust,
posztimpresszionizmust követő radikális irányzatok java része is lecsengett.
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14. Kálvária domb

Természetesen indokolt, jogos kérdés az is, hogy milyen korszerűséget
várhatunk az első világháború idején és az azt közvetlenül követő időszakban egy
Magyarországon élő magyar művésztől, amikor az egész ország kulturális,
képzőművészeti élete elszigeteltté, magára maradottá válik.
Ezt az elzártságot ugyan oldotta kisé 1925 körül a magyar művészek
bemutatkozása Londonban, Brüsszelben, de alapvető változást nem hozott.
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15. Tabáni utca

15. Tabán, Holdvilág utca

Tény, hogy Haller az akvarelljeiben tudásának, tapasztalatának a legjavát
próbálta nyújtani, miközben nincs alkalma, lehetősége észrevenni, hogy a nagy
kulturális, művészeti központokban már rég új divathullámok, látás- és
kifejezésmódok érvényesülnek. Mindez aligha vethető a szemére, hiszen még ma is
akadnak felénk olyanok, akik a nagybányai szabadiskola által már jó száz éve
korszerűtlennek ítélt plein air festészet elkötelezett híveinek vallják magukat.
Haller György elsősorban a természeti táj szépségeinek, hangulatainak
megörökítője, de emellett szívesen ábrázol épületeket, utcarészleteket is. A Kálváriadomb címet viselő munkájának központi motívuma a kis, tömpe tornyú kápolna a
dombtetőn, körülötte a stációképekkel. A táj, épület sivárságát az őszi
színgazdagságban pompázó fák csoportja, valamint néhány ide érkező személy apró
alakja oldja. Életképszerűen idilli ez a hangulat. A művész nyilvánvalóan, tetten
érhetően ennek visszaadására törekedett, és az elképzelését maradéktalanul sikerült
megvalósítania. Merőben más ez a színvilág, kompozíció, mint az előző két alkotás
esetében.
A tévhittel ellentétben, a szabadban való festés már a kezdetben sem a
természet másolását, utánzását jelentette. A műterem rabságából szabadult alkotók
felfedezték a környezetük színes gazdagságának varázslatos változatosságát, amelyet
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ki-ki a maga látószögéből, módján próbált megörökíteni. Ennek ezerarcú vibrálását,
pompájának a képpé formálását az impresszionista és posztimpresszionista alkotók
tökéletesítették, aknázták ki messzemenően. Ugyanezt tették kicsit később a
nagybányai „neósok”03 is. Mindez jó száz éve történt, azóta nagyot váltott a világ a
képzőművészet területén is.
A Tabán04 a harmincas években történő lerombolásáig a képzőművészek
egyik kedvenc helye volt. Nem csoda, hiszen a múlt századfordulón
szórakozóhelyekkel, borozókkal teli, romantikus hangulatú negyed a város szívében
a festői témák tömkelegét kínálta. A tájképező Haller Györgyöt, a szintén szatmári
származású Tóth Gyulát05 is többször megihlette a városrész, annak hangulata.
A nézőpont megválasztása a fenti képnél ezúttal is döntő jelentőségű a
kompozíció szempontjából. A kanyargó kis utca épületeinek fény-árnyék
váltakozással kiemelt tömegjátéka dinamizálja, és az egységes folthatásnak
köszönhetően teszi egyben kiegyensúlyozottá a felületet. Szinte falusias hangulat
uralkodik itt, az előtér gyepén, a köves, középen lefolyóval kialakított úton tyúkok
keresgélnek a közművesítés nélküli, málladozó vakolatú, magas kerítésű kertes házak
között. Békés, kihalt, az állandóságra berendezkedett környék, ideális, kihagyhatatlan
téma egy szabadban dolgozó, a falusi életképek világához is közel álló fővárosi
művésznek, aki ezúttal is messzemenően kamatoztathatja az egyetemei évei alatt
szerzett sokoldalú rajzi, technikai tudását. A végeredmény jó szemről, biztos kézről,
kialakult látásmódról tanúskodik. Amivel ezúttal is kicsit adósunk marad a
korszerűség mellett a művész, az nem más, mint az egyéni, senki mással össze nem
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téveszthető kifejezésmód, az
megkerülhetetlen, komponense.

öntörvényű

alkotás

egyik

legfontosabb,

16. A tanító úr

Haller tanár urat nyilvánvalóan, szembeszökően érdekli a „tanító úr” enyhén
kopaszodó, karakteres, középkorú, szemüveges, bajszos arcának a megjelenítése,
ezért több portrét készít róla. Fentebb már említettem, hogy a művésznél minden
feltétel adott volt ahhoz, hogy az egykor Szatmáron tanárkodó Zolnay Gézához06
hasonlóan kiváló, keresett és elismert portréfestővé váljék. A fenti arckép nem
egyszerűen egy alapos szakmai tudással, jó színérzékkel megörökített, kifejező portré,
a művész itt elsősorban az emberi sorsot jeleníti meg. A „tanító úr” így válik a
szakmája, hivatása egyik korabeli jelképévé.
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17. Manduláskert Budatétényben
17. Manduláskert Budatétényben

A fenti néhány oldalon okkal mutattam be a jórészt természeti tájakat festő
Hallertől utcarészletet, arcképet is. Ezekkel nem csupán a művész sokoldalúságát
kívántam hangsúlyozni, hanem szeretném kiemelni azt is, hogy valójában melyik
területen mozog igazán otthonosan. Nem kétséges, hogy ez az ezerarcú, állandóan
változó táj megjelenítése.
Megítélésem szerint Haller György legsikeresebb, leghatásosabb tájképei
azok a vízfestmények, amelyeknél megkerülve az úgynevezett festői témákat, a
legegyszerűbb, köznapi részletekben, néhány bokorban, gyomnövényben, a
patakparton, erdőszélen fedezi fel a különlegest, a látványt. Ilyenkor a valóság
radikális alkotói átformálása is kézen fekvőbb, természetesebb folyamat nála, amely
során a művész — ha rövid időre — de a teremtés részesének érezheti magát.

Jegyzetek
01

02

03

A keltezés a legtöbb festményen nincs feltüntetve.
Nyílt levegő, francia kifejezés.
Új impresszionisták, posztimpresszionisták.
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04

A Gellért-hegy melletti völgy Budapesten.

Tóth Gyula (1891–1970) szatmárnémeti festőművész, több Tabánt ábrázoló festménye,
rézkarca ismert.
05

Zolnay Géza (1886–1965) festőművész, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult.
Szatmárnémetiben, majd Budapesten volt tanár, szakfelügyelő. Kiváló portréfestő, szatmári
magángyűjteményekben, a református és római katolikus egyház tulajdonában is több arcképe
található.
06
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6. Olajfestmények
A legtöbb akvarellista álma, hogy „igazi festőként”01 is elfogadtassa magát,
ehhez Haller korában olajfestmények kellettek, tehát a művész magától értetődő
módon próbálkozik az olajtechnikával. Ilyen képeket egyetemi hallgatóként is
készített, de ezek tanulmányok voltak. Érett alkotóként, ismert akvarellistaként
próbálkozik újra, keresi a saját útját, igyekszik kiaknázni a másfajta technika nyújtotta
kifejezési lehetőségeket. Tájképeket készít Budapesten, a Duna partján, de fest a mai
Szlovákia területén, a Felvidéken is. Az előző fejezetben reprodukált Virágzó
mandulafákat például megfesti olajban és akvarellel is. Ezeket a próbálkozásokat
összehasonlítva valahogy mindig a vízfestmények tűnnek meggyőzőbbeknek, ezen a
területen nyilvánul meg a legjobban a művész egyénisége. Mondhatnánk azt is, hogy
Haller született akvarellista, a témáit is eleve, ösztönösen, ennek függvényében
választja.

18. Áradás után

Az Áradás után címet viselő alkotása árvizes jelenetet ábrázol
pasztellszínekkel, tükröződésekkel, az árnyalatok olyan finom, áttetsző,
impresszionista megjelenítésével, amely szinte igényelné a vízfestés lazúros
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technikáját. Lényegében egy akvarellista témaválasztásával, látásmódjával,
kifejezésmódjával készült olajfestményről van szó, vagyis kicsit a „fából vaskarika”
elv alapján valósult meg. A művész felismeri, tudja, érzi, hogy a technika minden
esetben kihat a közlésmódra, témaválasztásra. A fedőfestékkel — amellett, hogy ez
lehetővé teszi a folyamatos korrigálásokat, átalakításokat is — egészen más
effektusok érhetőek el, mint a pasztellel, vízfestékkel.

19. Matild a kertben

A Matild a kertben címet viselő alkotás már a témaválasztás és a megjelenítés
szempontjából is a szó szoros értelmében vett olajfestmény, amely magán viseli a
technika alapvető jellemzőit. A színfoltok itt már nem áttetszőek, hanem
pasztózusan02 tömörek, erőteljesek, a kontúrok tisztábbak, a foltok is jól elkülönítettek
ezen a plein air kiindulóponttal, de annak klasszikus kereteit több szempontból is
túlhaladó alkotáson. A fenti festménnyel egyetlen gond van, az, hogy nem igazán
ismerhetőek fel rajta és az ezt követő olajfestményeken Haller György alkotásainak
jellemző stílusjegyei. Úgy is fogalmazhatnék, hogy szinte bármelyik jól képzett
kortársa készíthette volna ezeket.
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Nincs olyan képzőművész Magyarországon és a térségben, akire valamilyen
módon ne hatott volna ebben a korban a nagybányai szabadiskola, amely 1901-től,
Hollósy távozása után új szakaszba lépett. Az itt tevékenykedő fiatalokat már nem
elégíti ki a plein air természethűség, ezért a francia művészek03 színes, olykor harsány
kifejezésmódjához igazodnak. Köztük találjuk Ziffer Sándort, Boromisza Tibort,
Czóbel Bélát, Dénes Valériát04 és másokat. Arról, hogy Haller Györgyre hatott ez az
irányzat, elsősorban nagybányai alkotásai, olajfestményei árulkodnak.

20. Nagybányai kaszáló

A fenti alkotás is 1914-ben készülhetett, amikor a művész a nyarat a
szabadiskolában tölti. Ha összehasonlítjuk előző képeivel, akkor meggyőződhetünk
arról, hogy az immár rajztanári képesítéssel, kétéves, felsőfokú továbbképzéssel
rendelkező, 31 éves művész minden erejével próbál a nagybányai új hullám
képviselőinek festésmódjához, elvárásaihoz igazodni. Az addig harmonikus
színvilággal, lírai hangulattal megjelenített táj ezúttal erőteljes színellentétekben
tobzódik, a kép teljes felülete robbanásra kész, nyers erővel telítődik, a kiegészítő
színpárok ellentétjének köszönhetően szinte minden foltja vibrál.
Természetesen a festő nem feledkezett meg itt sem a vonal- és
színperspektíváról, bár ebben az esetben a távoli színek már kevésbé tompák,
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megőrizve erősségüket, kékesebb árnyalatúvá válnak. Az élénkzöld kaszálón virít a
két vöröses szénaboglya, a táj ezúttal legszembetűnőbb motívumai. Ilyen hangulatot
vízfestékkel nem lehet megvalósítani, és ezt a kép tanúsága szerint Haller is pontosan
tudta.
Kiadósan hatott tehát rá is a nagybányai új hullám, sajnos, nem ismerjük a
személyes, családi, alkotói okokat, hogy miért nem vált tartósabbá, szorosabbá ez az
első alkalommal már gyümölcsöző szakmai kapcsolat, amely új irányba terelhette
volna az életmű további alakulását.
Ha összehasonlítjuk a fejezetben közzétett három festményt, nyilvánvalóvá
válik, hogy Haller művészete viszonylag rövid idő alatt látványos átalakulásokon
megy át. És ez még nem a végeredmény, az újító, lendületes kísérletek folytatódnak.

Jegyzetek
A technika több ezer éves, régebben csak vázlatok készítésére használták, de a 18.
században, Angliában a nemzeti művészet szintjére emelték (pl. William Turner).
01

02

A pasztózus kifejezés alatt itt vastagon felhordott festékréteget értünk.

03

Elsősorban Henri Matisse és a köréje csoportosuló vadak (fauves) alkotásaira gondolok.

Dénes Valéria (1877–1915) haladó szellemű magyar festőművész, Nagybányán is tanult,
Párizsban Matisse tanítványa lett.
04
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7. Végül

21. Látkép pipacsokkal

Az előzőekben bemutatott, szénaboglyás alkotásnál is spontánabb, formailag
leegyszerűsítettebb, direktebb a fenti friss, erőteljes színekben pompázó tájkép. A
pipacsok egyértelműen a francia impresszionizmus egyik legnagyobb alakjának,
Claude Monet hasonló tematikájú műveit idézik. Monet rendkívül termékeny alkotó,
a pipacsok ürügyén egész sorozatnyi művet hoz létre a 19. század hetvenes éveiben.
Kísérleteinek hatása jó harmincéves késéssel érkezik Nagybányára és a szabadiskola
mestereinek közvetítésével még későbben találkozik ezekkel Haller György. A több
évtizedes késés abban a zaklatott, az állandó megújulás lázában égő korban — bár
nagy előrelépés Haller életművében — behozhatatlan hátrány, ha az európai művészet
egészét nézzük. Ahhoz, hogy egy tehetséges alkotó ebből a térségből az európai
élvonalhoz tartozzék, valamelyik nagy művészeti központban, mondjuk huzamosabb
ideig Párizsban kellett volna éljen és azokhoz a körökhöz kellene tartoznia, ahol a
lényeges, alapvető változások történtek. A valóság az, hogy az első világháború
idején, valamint az ezt követő években Budapest nem számít jelentős kulturális,
művészeti központnak, már az egykor példamutató, a képzőművészeti megújulás
élharcosának számító Nagybánya sem az. Az egyértelmű lemaradás, leszakadás az
elkövetkezendő években egyre nő, és ez, valamint az anyagiak, a támogatások hiánya
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a harmincas években már a szabadiskolának nemcsak élharcos voltát, hanem a
létjogosultságát is megkérdőjelezi. Az iskola halódása a húszas évek végén
elkezdődött, a harmincas években pedig nyilvánvalóvá vált. Dési Huber István Az
erdélyi képzőművészek budapesti kiállításának margójára címet viselő cikkében01 a
következőket írta: „Szembeszökő például, hogy mennyire hiányzik Nagybánya
művészete. Látom, hogy Thorma, Ziffer itt vannak, s azt is látom, hogy Zifferben még
élnek Nagybánya tradíciói. Még csillognak a régi erények, sőt új célokra is telik még
erő. Látom, hogy az impresszionizmus eszközeivel olyasvalamit próbál elérni, ami
túlnő a pillanaton, de ez nála már magánügy. Egy révbe jutott ember rendezgetése
saját portája körül, s ez engem — bármennyire megbecsülöm is — nem elégít ki. Én
az erdélyi közösség képét keresem, s ez az, amit nem találok sehol. Nem látom
Nagybánya hatását a fiatalokon, és nem látok onnan kisugározni semmit az Erdély
más tájain élő festőkre.”
A telep tehát a harmincas évek végére sokat veszített vonzerejéből, a
főiskolások se jártak már nyári gyakorlatra, és ilyen körülmények között, hosszas
agonizálás után a második világháború végleg lezárta ezt a nemes célkitűzésekkel
indult, az egész térség képzőművészeti életére évtizedekig ható folyamatot.

22. Nyári ég alatt

Haller egyik legbátrabb, kísérletező jellegű alkotása a Nyári ég alatt című
olajfestmény. A nagybányai kiruccanás idején szinte magától értetődő
természetességgel kerül az erőteljes színellentétek bűvkörébe, a természeti formák
ábrázolásának már számára is egyre kisebb a jelentősége, szerepe, egy lépésre,
karnyújtásnyira van attól, hogy a színek javára lemondjon még a hagyományos
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értelemben vett ábrázolásról is. Idáig nem jut el, de több alkotása is bizonyítja, hogy
jó néhány felesleges részletezéstől, sallangtól viszonylag rövid idő alatt sikerült
megszabadulnia.
A szerény, közszeretetnek örvendő budapesti tanár ezekkel a jobbára kísérleti
jellegű munkáival ország-világ előtt bebizonyítja, hogy még érett fővel is képes a
radikális váltásra, alkotói megújulásra. Lényegében a fenti munkái győzték meg e
sorok íróját is arról, hogy Haller György rövid élete során mindvégig magában
hordozta a nagy formátumú, kiemelkedő kortársaihoz: Bernáth Auréléhoz, Aba
Novák Vilmoséhoz, Czóbel Béláéhoz hasonló erejű életmű lehetőségét.
Ha az ügyeletes napi gondok nem gátolják, ha az 1927-es felkérés, felkínált
lehetőség után Angliába költözik, ha olyan kapcsolatokat ápol párizsi kollégáival,
mint mondjuk Czóbel Béla, ha legalább a nagybányai szabadiskola mestereivel
néhány évre folyamatossá válik az együttműködés, ha hosszabb ideig élt volna, talán
mindez sikerül. Sajnos sok tehetséges pályatársához hasonlóan nem volt igazán
szerencsés sem a magánéletben, sem a művészi pályán. Míg Szatmárnémetiben Papp
Aurél azon kesereg, hogy a kisvárosi életmód, a sokféle, gyakran közösségi
felelősségérzetből önként vállalt feladat volt az oka annak, hogy nem teljesedhetett ki
az életműve, azt tapasztalhatjuk, hogy a fővárosi Haller György sincs sokkal
előnyösebb helyzetben. Mindez azt bizonyítja, hogy az életművek kiteljesítésének
hiánya csak részben fogható a körülményekre, és a komoly áldozatok, a bizonytalan
jövő, a megfeszített folyamatos munka, tanulás, felfedezés vállalásától nem mentesíti
a Szatmáron, Párizsban, Nagykárolyban, Budapesten vagy bárhol máshol
tevékenykedő művészeket. Ezen a ponton a kiteljesedés már alkati kérdés is. Papp
Aurél nemcsak a kisvárosi életkörülmények vagy a történelmi események hatására,
hanem a nyughatatlan természete miatt, az állandó változások híveként tanít, alapít
kerámiagyárat, készít emlékműtervet, publikál írásokat, sodródik a politikába.
Haller számára fontos a művészet, de ugyanakkor biztonságos polgári
életmódra, családi otthonra is vágyik. Ilyen körülmények között a világ, életművével
találkozva 80-90 év távlatából, elsősorban a kiváló plein air tájképfestőt, akvarellistát
ismerheti meg, aki Mezőteremről indult és budapesti rajztanárként, már életének
utolsó éveiben lassan feledésbe merülő festőművészként, viszonylag fiatalon halt
meg.
A Budapesten megjelenő Rajzoktatásban02 emlékeznek elhunyt pályatársukra
a kollégái. A pár soros nekrológot azért idézem szó szerint, mert utal tanári
tevékenységére és egyben betegeskedésére, elgyengülésére is: „Haller György
középiskolai tanár, kartársunk, Egyesületünk választmányi tagja július 9-én hunyta le
örök álomra szemeit. A Képzőművészeti Főiskolán 1906-ban szerezte meg
középiskolai tanári oklevelét. Különböző iskoláknál működött s mindenütt komoly
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munkásságot fejtett ki. A budapesti IV. ker. kegyesrendi gimnáziumban az új
építkezés alkalmával tanárkodott s a rajzterem új berendezése az ő kívánságainak
figyelembevételével készült. Innen az állami Mátyás gimnáziumba kérte áthelyezését.
Eddigi erőteljes munkájában itt akadályozta őt betegeskedése is, mert egy berendezett
iskolát elhagyva olyanba került, hol a legelemibb felszerelés is alig volt meg. De
ambíciója itt is a körülményeknek megfelelő sikert hozott számára.”
Éber László Művészeti Lexikon című művének második kiadása egy évvel
halála után, 1935-ben jelent meg Budapesten. Az első kötet 438. oldalán a
következőket olvashatjuk róla: „Haller György, festő és grafikus, Mezőterem
(Szatmár vm.) 1883 márc. 10. † 1934. júl. 9. Budapest. A bpesti Képzőműv. Főiskolán
tanult s rajztanári oklevelet szerzett. A bpesti kegyesrendi főgimnázium rajztanára
volt. Főleg tájképeket festett.”
Álmait, életművét, ambícióit a kollégák, a szakma jórészt elfeledte, és most a
család után a szülőföldjének jutott az a feladat, hogy közkinccsé tegye alkotásait,
ugyanis nem vagyunk eléggé gazdagok ahhoz, hogy a Haller Györgyéhez hasonló
életművekről megfeledkezzünk. Hazatérésének, megítélésem szerint, jelképes
jelentéstartama is van, hiszen akit az ezerarcú, lüktető, türelmetlen főváros még
életében elfelejtett, az jelenthet valós értéket szülőföldje számára, ahol hozzá hasonló
gondolkozásmódú, értékrendű emberek ma is élnek, akik számára ez a képi világ
maradandó esztétikai élményt nyújt.

Jegyzetek
01

Korunk, 1937. június.

02

1934-es 3-7. számában, a 49. oldalon.
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8. Életrajzi adatok
1883. március 10-én született Mezőteremen, Szatmár megyében, ahol elemi iskolai
tanulmányait végzi.
1892-ben elveszíti édesanyját.
1894-től a szatmári katolikus főgimnázium tanulója, ahol 1902-ben érettségizett.
1902–1906 között az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző
hallgatója, ahol rajztanári oklevelet szerez.
1906–1908 között Nagymihályiban
középiskolai rajztanári kinevezését.

dolgozik rajztanárként, 1908-ban

kéri

1907-ben megnősül, feleségül veszi Hortoványi Matildot.
1910–1913 között részt vesz a Nemzeti Szalon tárlatain.
1911-ben a IV. kerületi kegyes-tanítórendi főgimnázium rajztanára lesz.
1911–1913 között részt vesz az egyetem okleveles rajztanárok számára meghirdetett
továbbképző kurzusain.
1914-ben a nagybányai szabadiskola tevékenységébe kapcsolódik be.
1918-ban meghal a felesége.
1922-ben újranősül, feleségül veszi a teremi származású Hirimli Máriát.
1924-ben a budapesti Mátyás Király reálgimnázium tanára lesz.
1926-ban telket vásárol Budatétényben.
1930-ban megépül a saját tervezésű háza, amelyben élete utolsó éveit tölti.
1931-ben leánya születik.
1934. július 9-én gyomorrákban hal meg.
2009-ben a kerületi önkormányzat művelődési házának az igazgatója tárlatot rendez
20-25 alkotásából, ekkor jelent meg a Helyi Téma című kerületi Újságban
Brockhauser Edit Lepedőbe tekerve hevernek a festmények című írása Haller
Györgyről.
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2014-ben a Szatmári Kultúra folyamatosan közli Haller legjelentősebb alkotásait, a
nagykárolyi kastélyban nagyszabású tárlatot rendeznek életművének válogatott
anyagából, ebből az alkalomból készíti el a tevékenységét bemutató kismonográfiát
Muhi Sándor.
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