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IL old,

Sddig egyetlen összefüggő tanul-
aány sem jelent meg az eurőpaszer-
te ismert szolnoki művésztelepről.
Végvári éppen ezért nagy mulasztást
pótol. Nagy tárgyi ismerettel, ala-
pos gondossággal megirt müvében reá-
Lis képet ad a szolnoki müvésztelep
azaz évéről, A szolnoki táj festői-
Bégét elsőként egy osztrák festőaü-
rész, Pettenkofen ismerte fel.Olyan
látással volt rá, hogy művészete
aajdnem magyarrá vált.Nemsokára kis
íestőtábor csoportosult köré, majd
unkácsy-tanitványok jelentek meg
'beák-Ébner, Bihari/.B második kor-
izak eredménye a paraszti téma és
íz osztályviszonyok felismerése. A
larmadik korszak fejlődési menetét
irősen akadályozta az uralkodóosz-
tály. Az élre dzsentrik kerültek.
izekhez kellett hasonulniok a hala-
lóbbaknak is, ha élni akartak. (Ezt
Bt korszakot a közömbösség jellemez-
te, tájkép-és állatf««téssel fog-
alkoztak /fényes, Koszta, Pár/.
•9o2-ben megalapitották a szolnoki
lüvésztelepet, Blsó lakóit Bihari,
'ényes, -Hegedűs László, Katona,
fernstock, Ifodnyánszky, Mihalik,
'ongrács, Sslányi, Yaszary. Ettől
tesdve Szolnok nem ellenlábasa Hagy-
>ányának, de kialakult irányzata
linóé, találkozunk ugyan a kritikai
'ealjLzmussal előbb is, de mégis a
:ülönböző izmusok uralkodnak. A ne-
3redik korizak legjelentősebbje Aba-
Fovák Vilmos. A II. világháború a mii-
péezeket elűzte: ugy festett, hogy
íöbbé nem lesz benne élet. A fel-
szabadulás után azonban uj élet
tezdődött, és ez a művészeti élet
L szooiallsta realizmus irányában
ndult el. Az uj korszak művészeit
fenedek, Chiovini, Fatay, Botos#

László Gyula: Lehel kürtje.
Hépmüvelési Minisztérium Mú-
zeumi főosztálya, 1953.,23 1./
/8 képes táblával és 1 rajzzal/

A kiadvány nemcsak képekben mu-
tatja be egyik becses történe-
ti emlékűnket, hanem magyarázó
szövegében beszámol arról,hogy
mi a tudomány álláspontja a Le-
hel-mondával és a kürttel kap-
csolatban. A kis füzet megismer-
teti az olvasót a magyar múlt e-
gyik legszebb hősi mondájának
krónikáinkban található, foly-
ton gazdagodó változataival,Ano-
nymustól a Képes Krónikáig. A
Lehet-monda magva történeti e-
semény, Lehel kétségtelenül tör-
téneti személy. Lehel vezér és
kürtje nem a nép képzeletvilágá-
ban került egymás mellé, hanem
éppen olyan történeti valóság,
mint a magyar vezér kivégzése.
A kürt a pusztai nomád népeknél
méltóság jelvénye, a ugy látszik,
Lehel volt törzsfőink közül a
kürt hordozója. A monda népünk
történeti szemléletéből alakult,
színesebbé vált más középkori
mondák elemeivel, s utolsó mon-
data régi hitvilágunk emlékét őr-
zi. A monda egy remek elefánt-
csontkürthöz tapadt, melyet a
XVII. század óta Lehel-kürtjének
tartottak. A továbbiakban a szer-
ző magáról a kürtről, annak ere-
detéről ir. A kürt a X.-XI. sz.
táján készült bizánci munka. Eb-
ben az időben más bizánci és e-
gyiptomi munka is eljutott hoz-
zánk /pl. a magyar korona alsó
pántja/. Szék mind fejedelmi ér-
tékű és szépségű darabok, a eb-
be a sorozatba beleilleszkedik
Lehel kürtje is. Ez a korában is
négy értéket jelentő kürt minden
valŐ8Zinűség szerint méltőságjel-
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Végvári könyve élményazertien vény volt. Művészi értéke ele-
tár ja elénk a Io2 éves szol- gendő, hogy ezzé váljék. Nem
noki művészet fejlődését el- is az a lényege, hogy éppen a
s<5 lépésétől napjainkig. 4o Jászberényben őrzött kürt volt-
reprodukció élénkíti és te- e Lehel méltóságjelvénye. A
szi értékessé a kötetet. kürt nemzeti multunk egyik hő-

si korszakát s nagy hősét idé-
zi emlékezetünkbe.

Papi Lajos

Mjhácay Jiona

O L V A S Ó I N K H O Z !

Most induló fo lyóiratunk akkor fog megfelelni cé l-
ki tűzésének, ha munkájában a Társu la t megyei szer-
vezetének egész tagságára számithat . Arra kérjük
01 v sóinkat, Í r janak cikket bármelyik tudományág
köréből , i r j á k meg véleményüket az e l ő t t ü k fekvő
első szám ró 1, hívják föl figyelmünket az é s z l e l t
h ibákra vagy hiányokra, ö t l e t e i k ] : e l seg í t sék elő
a f o l y ó i r a t színvonalának emelkedését. A tarta lmas,
eleven f o l y ó i r a t egyik legszebb b izonyí téka l e s z
megyei szervezetünk életképességének.
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