
A szolnoki művészet és niüvésxtelep
(Második közlemény.)

III.

A magyar művészek megjelenése Szolnokon

Az 1848^as forradalom leverése után a nemzeti szellem lassan kezd megerő-
södni. Művészeink eszméik mellett nyíltan nem mernek ugyan kiállni, de a haladó
hagyományok szimbolikus ábrázolásával, történelmi nagyjaink példamutató hősies-
ségének állandó ébrentartásával serkentik ellenállásra az elnyomott magyarságot.
A magyar művészetben ez a nemzeti romantika, a történelmi festészet kora, mely
tartalmában előremutató és haladó. A történelmi festészettel egy időben a táj- és
népéletképek festése is fejlődésnek indul, és a népszínmű-romantikával párhuzamo-
san egyre nagyobb tért hódít. A haladó irányt képviselő festőknél sem jelennek meg
komoly erővel á kor társadalmának harcai* hanem bizonyos fokú loyalitás, könnyed
derű tükröződik képeiken. A festészetben az uralkodó irány a Münchenen át hoz-
zánk eljutó, nálunk termékeny talajra talált akadémizmus. A realizmus utáni vágy
azenban már jelentkezik néhol.

Szolnok kielégítette művészeink tájképi és népélet iránti érdeklődését. A ma-
gyar festők közül mint az Alföld ábrázolója, elsők közé tartozik Ujházy Ferenc
(1827—1921.). Szolnoki születésű; főként ezzel magyarázható az Alföld iránti érdek-
lődése. Sok festményén megtaláljuk a magyar róna dolgos népét. Figyelmét azon-
ban ezek a témák nem kötik le egészen, felköltözik Pestre, ahol egyre jobban be-
kapcsolódik a művészeti élet irányításába. Résztvesz a Képzőművészeti Társulat
megalakításában, majd a 601—70-es években festőiskolát vezet.

Szolnok korai felkarolói sorában találkozunk Böhm Pállal (1839—1905.). Öt már
valóban az Alföld színes élete érdekli: a tiszaparti füzesek, a halászkunyhók és
cigányputrik néprajzi különlegessége. A szabad természet iránti rajongása távolítja
el a műtermi festészettől, és viszi ki a napsütötte mezőre.

Romantikus, ábrázolásain már ott van az igazi élet, és naturalista felfogásán
keresztül eljut az Alföld festői szépségeinek tolmácsolásához. Élete meglehetősen
hányatott, különösen korai éveiben. Nagyváradon született, és apja, az iskolában
rosszul tanuló fiát mesterségre adja. Egy darabig kézműves, majd színházba megy
statisztának, ugyanott kedvet kap a díszletfestéshez. Hamarosan ezt is megunja,
visszatér Nagyváradra arcképfestőnek, de innen is tovább megy Aradra, ahol élete
nyugodtabb mederbe terelődik: megnősül, festőiskolát alapíH. melyben Paál László is
a növendékei közé tartozik. Első felesége meghal, és ez újabb vándorlásának elindí-
tója. Pestre kerül, ahol Ligeti Antal kieszközli számára, hogy 1871-ben ösztöndíjat
kapjon, és Münchenbe mehessen.

Müncheni tartózkodása alatt figyelt fel rá. milyen nagy érdeklődéssel fogadják
az etnográfiai ízű keleteurópai festményeket. Gyakran hazalátogatott, és ott szerzett
tapasztalataival, a müncheni népéilet- és zsánerképfestés hamarosan szokványossá
vált kompozícióival megrakodva, feltehetően Pettenkofen sikereinek nyomán, elláto-
gatott Szolnokra. Derűs világ veszi itt körül, melyben az egyszerű hétköznap is
érdekes témákat kínál. Szolnoki tartózkodása alatt szívesen fest a várban, sok váz-
latot rajzol, és általában lassan, gondosan kidolgozva készíti képeit. Jellemzője a
szemlélődő magatartás, a kerek, szabatos előadásmód. Minden apró részletre kiter-
jed figyelme, ami gyakran az aprólékosságok felesleges hangsúlyozására csábítja.
A nyolcvanas évek után nem jön vissza Magyarországra. Festői témái azonban vál-
tozatlanul a magyar népi témák maradnak. Müncheni műtermében és háza udvarán
a tiszaparti képek minden kelléke megtalálható. Ismert képei készülnek így: Enyel-
gés a kútnál, Pásztortűz. Hajóvontatók pihenője, A hazatérő vásárosok, Hálófolto-
zók, Almaárus. Képein általában optimista, derűs világszemlélet uralkodik, és ez
a festőben rejlő életörömről tanúskodik.
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Bár művei romantikus ábrázolások, és bennük a nép iránti polgári érdeklődés
fejeződik ki, mégis egy lépést jelentenek előre az aikadémizmus megkötöttségéből.
Színeiben már nem annyira a müncheni akadémia barna tónusát adja, hanem meg-
jelenik a magyar Alföld egészséges, derűs, világos színe, Lelkes, hosszú éveken át
tartó munkájának legnagyobb eredménye, hogy műveivel felhívta a figyelmet a
magyar népélet tanulmányozására, és Pettenkofennél együtt felfedezi az alföldi tájat,
és a várost ismertté teszi mind a magyar, mind a külföldi művészek körében. Ezzel
megkezdi azoknak a magyar művészeknek a sorát, kik évről évre mindig nagyobb
számmai keresik fel Szolnokot a város kiapadhatatlan festői témáinak ábrázolására.

, Vele egyidőbein fest Szolnokon Aggházy Gyula (1850—1919), aki a népi témák
ábrázolásában és felfogásában hasonló Bötai Pálhoz. Első tanítója Ujházy Ferenc,
majd Bécs és München után Párizsban Munkácsy Mihály mellett dolgozik. Mun-
kácsy erősen hatott rá, ezt számos festményén megfigyelhetjük. Párizsi útja után
felkeresi Szolnokot, s addigi sötétes színeire üdítően hat az Alföld napsugara. Nem
tartózkodik itt sokáig, de ez a látogatás művészetére döntő befolyást gyakorol. Itt
festi első feltűnést keltő művét, a ,.Kártyavető cigányasszony"-t, melyet a „Dagasztó
menyecske", „Te vagy", „Ketten kedvesem", „Tereiére", stb. követ. Művészete
rendkívül népszerű a tárlatlátogató közönség körében. Egész életén végigkíséri a
népi téma feldolgozása. Ehhez való vonzódása gyerekkorából származik, akkor
ismerkedett meg a falusi emberek szokásaival, az aratók festői csoportjaival, a
kukoricafosztás jeleneteivel. Képei derűsek, nem törekedik drámai hatások eléré-
sére. Festményeihez sok tanulmányt készít, ami alaposságát, elmélyülését és gon-
dcs szeretetét bizonyítja. Ezek a festmények mégis híven tükrözik a századvégi nép-
színmű-romantika felfogását: a nép igazi arca helyett idealizált, a való élettel nehe-
zen azonosítható alakokat szerepeltet. Szolnoki tartózkodásának jelentősége abban
áll, hogy a jellegzetes táj, közvetlen szemlélet jó hatással volt művészetére: képei
természetesebbek lesznek, mondanivalója valószerűbbé válik.

Századvégi életképvfestészetünk felfrissítője, annak egyik legkiválóbb kép-
viselője Deák-Ebner Lajos (1850—1934). Művészetében nagy szerepet játszott Szol-
nok, amelyet első ízben 1875-ben keresett fel. Az alföldi város élénksége annyira
megragadta, hogy azután sűrűn látogatott ide. Szolnok vezette ki párizsi korszaká-
nak giccses, küísőséges, komolyabb témákat nélkülöző felfogásából, .és töltötte meg
új tartalommal művészetét, mely a műkereskedelem által már-már zsákutcába jutott.
Eddig említett festőink közül nála érezzük legjobban a magyar nép és magyar táj
iránti bensőséges vonzódást.

Iskolái elvégzése után a müncheni Képzőművészeti Akadémián tanul, majd
Straehuber vezetésével dolgozik. Az 1873-as bécsi világkiállításon ismerkedik meg
a francia festészettel, ennek hatására Párizsba megy. Korai, felületes képeire jóté-
kony hatással van Paál Lászlóval kötött meleg barátsága és témák tekintetében
Munkácsy befolyása, ami az „Öregasszony" és „Fifine" című képén könnyen meg-
állapítható. Párizsban magáévá teszi Bastien Lepage naturalista és az impresszio-
nizmusnak egyes eredményeit összefoglaló irányát. Észrevehetjük Millet alakjainak
és Jules Breton témaválasztásainak hatását is. A művészetben fellelhető sok irányt
egyesíti Szolnok, ahol benyomásait Münchenben, Párizsban szerzett iskolázottságá-
val dolgozza fel. Párizs ps Szolnok lesz további élete során két fő tartózkodási
heiye; egyik a formát, másik a tartalmat nyújtja számára.

A 70-es évek közepén Pettenkofen hírneve és sikere vonzza Szolnokra. A vele
való megismerkedés, a közös téma iránti érdeklődés szoros barátságot teremt közöt-
iük. Pettenkofen hatása alá kerül, de nem lesz szolgai utánzójává, bár abban az
időben kapcsolódott hozzá, mikor annak legjelentősebb kora kezdődött. Pettenkofen
ekkor már könnyedebben, szabadabban festett, a színek csillogására, változatossá-
gára helyezte a hangsúlyt, és képei, megelőző stílusához képest kevésbé rajzosak.
A szétszórt szabadtéri világítás újszerűséget jelentett. Deák-Ébner átvette a témá-
kat, de más módon festette meg őket: kiemelte a magyar vidéki élet jellegzetessé-
ségét. A levegőnek azt a varázsát, amely a legtisztább időben is ezüst fátyollal von
be mindent, először Deák-Ébnernél ta'áljuk meg. Ez az a sajátosság, amelyet mint
közös vonást az Alföldön huzamosabban tartózkodó festőknél fellelhetünk. így a
képek bensőségesebbé, a színek melegebbé válnak, a Pettenkofen-i hideg szürkés-
kék ég ezüst-szürkévé alakul.

Szolnoki élményeiről vázlatokat készít, és ezeket Párizsban dolgozza fel. Ö is,
mint Pettenkofen, a Piac-tér valamelyik sarkában csendesen meghúzódva figyeli
a vásári életet. Témái távol állnak a novellisztikusan kigondolt jelenetektől, és ezért
hatnak olyan üdén és frissen. Többnyire a vásári élet elevenedik meg rajtuk: „Vásári
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baleset", „Zöldségvásár", „Baromíivásár", „Edényvásár", „Elázott vásár", „Vásá-
rosok", „Vásárramenők", „Marhavásár" sfb. Festményei általában világosak, a
plain-air helyes alkalmazásával jelenítik meg a különböző napszakokban lezajló
eseményeket. Egy íestőnél sem érezzük ennyire a hajnali órák rózsaszínű páráját,
a déli nap tűző erejét és az alkonyat szürkés tónusát. Mindezeket főleg korai, 1875-
től 1387-ig festett képein látjuk. Erre az időre esik munkásságának fénykora, tuda-
tos kiállása a hivatalos, akadémikus, a burzsoázia érdekeit szolgáló „népies" irány-
zat ellen. A legjobb szándákkal igyekszik kialakítani a magyar realista festészetet.
Eltér a szokásos beállításoktól, a világos, az eleven életet állítja képeinek központi
témájává.

Életének leghaladóbb, legtermékenyebb szakaszát szakítja félbe a monumen-
tális falfestésre való áttérés, és ez másfél évtizeden keresztül foglalkoztatja. Az
1900-as évek elején visszatér Szolnokra és előbbi témáihoz, de a korábbiakban elért
frisseségét technikai felkészültségével már nem tudja pótolni. Ezek a művek sem
témában, sem festői előadásmódban nem hoznak semmi újat. csak a korábbi ered-
mények folytonos ismétlését jelentik. Szinte sorozatokban festi témáit, elmélyültebb
eszmei tartalomhoz ezen keresztül nem tud eljutni. Ez csak elszigetelődését, konzer-
vatívvá válását segíti elő; a különböző irányok már egyálta'án nem hatnak rá.

Mindezek a későbbi hibák nem csökkentik a magyar művészet gazdagítása
terén kivívott s a szolnoki művészteleppel kapcsolatos érdemeit. Sok új színnel,
témával gazdagította a magyar festőművészetet, elismerést szerezve számára kül-
földön is. Külön érdemeként tudjuk be, hogy 1885-ben az ő meghívására keresi fel
Szolnokot Bihari Sándor. Pettenkofen mellett Deák-Ébner hívja fel a magyar mű-
vészek figyelmét az alföldi kisvárosra, melyet munkájával a magyar képzőművé-
szeti élet jelentős központjává tett.

A 70-es évek végétől a századfordulóig számos festő fordult meg és tartózko-
dott rövidebb-hosszabb ideig Szolnokon: Bruck Miksa (1883—1920), Feledi Tivadar
(1852—1933), Kacziány Ödön (1852—1892). Knopp Imre (1867— ), Nadler Róbert
(1858—1939), Paczka Ferenc (1866—1925), Spányi Béla (1852—1914), Tölgyessy Artúr
(1853—1920), Zemplényi Tivadar (1864—1917). Az Alföld világa azonban nem kötötte
le figyelmüket, és nem kapcsolódtak be a művésztelep létesítésének munkájába.
Deák-Ébner is, bár az lOOü-as évektől újra felkeresi Szolnokot, a művésztelep alapí-
tásában, szervezett életében nem vett részt.

A felsorolt festők közül Spányi Bélát vonzza a mocsaras táj hosszabb itt-
tartózkodásra. Képein ködös őszi reggel, fehértörzsű nyírfa, patak jelenik meg, 'kel-
lemes, borongás hangulattal telítve. Későbbi mondanivalója ugyanaz marad, ami
arra enged 'következtetni, hogy egyáltalán nem fejlődik, és megmarad a művészet
szűfckörű specialistájának.

Deák-Bbner Lajos érdemeként említettük meg, hogy Bihari Sándorban (1855—
1906) felkeltette az érdeklődést Szolnok iránt, viszont az alföldi város érdeme, hogy
megszerettette magát a festővel, aki 1885. VII. 10-én kelt levelében említett első
látogatásáról a következőket írja: „A benyomás, melyet Szolnok reám tesz, igen
kedvező, és remélem, hogy mindazt meg fogom itt találni, amiről már régen álmo-
dom", örömmel lát neki a munkának. Ez a nagy meleg miatt eleinte nehezen megy,
de Deák-Ébner készséggel segíti, és sok úgynevezett „műhelytitkot" árul el, amivel
megkönnyíti számára az elindulást. Bihari nagyon jól érzi magát Szolnokon, és nem-
csak nyáron, hanem télen is itt marad, szorgalmasan dolgozik. Ritkán találkozunk
olyan akaraterővel és hivatásszeretettel, mint nála. Erről nehéz körülmények között
induló festői pályája is meggyőz bennünket.

1878-ban a 'bécsi akadémiára jár, majd Párizsba megy tanulni, és az itt szer-
zett tapasztalatokat önállóan használja fel, igyekszik képeibe é'etszerűséget, termé-
szetességet belevinni. Nála találkozunk ünneplő ruha és etnográfiai érdekesség
•nélkül a mindennapi élet egyszerűségével. Alakjai már nem színpadi figurák, ami
kortársaival szemben lényeges haladást jelent. Korai képeinél még fennáll az a
veszély, hogy anekdótázó készsége a mélyebb problémákról eltereli a figyelmet.
Szigorú önkritikával bírálja alkotásait, és ez biztosítja számára az állandó tanulás,
fejlődés lehetőségét. 1888. XII. 30-án Münchenből írt levelében a következők olvas-
hatók: „Kritizálom munkámat, és ezzel is belevágok a húsomba. Nekem, sajnos,
csak ilyen elégtételem van, mint annak, akit halála után boncolnak, és megállapí-
tást nyer, milyen betegségben halt meg szegény. Vajon meg fogom-e találni az ilyen
betegségek elleni szert, ki tudja! Reméljük! Jelenleg egy akut katzenjammerben
szenvedek". Ez az elkeseredett és kétkedő hang nem sokkal azután szólalt meg, hogy
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•.Bíró előtt" című képéért aranyéremmel tüntették ki, és az elismerés egy csapásra
hírneves festővé avatta. További haladást jelentenek „Román temetés", „Program-
beszéd'', „Vasárnap délután" c. képei, amelyek már a kritikai realizmushoz való
érését mutatják. A falusi zsíros gazdák, kávénénikék, arszlánok képében, az iszá-
kosok kártyacsatájában korának és hanyatló társadalmának nagyszerű rajzát adja.
A kép csoportjai az emberi kapcsolatokat mutatják be, a természetes gesztusok
keresetlenségükben még Munkácsyn is túltesznek, az ő nagy emberi pátosza és drá-
mai feszültsége azonban teljesen hiányzik belőle. Képeinek világos áttetszősége,
plain-air-je most még jobban kiemeli nyugodt tárgyilagosságát, fölényes kritikáját.
A fejlődésben azonban nem áll meg, sőt előadása idővel még szenvedélyesebb lesz.
1905-ben festett „Rossznyelvű" c. képével túljut a statikus jellemábrázoláson, és
eljut a cselekvő, változásokat létrehozó emberig. Az utat ehhez a falusi nép és a
földműves munka ábrázolásán keresztül találja meg. Ezek a témák azonban nem-
csak egyszerű beszámolók a magyar nép életéről, hanem együttérzésről, a dolgozók
munkája, nyomorúsága iránt érzett mély részvétéről tesznek tanúságot. így jut el
Bihari az ábrázolás szociális tartalmához, mely a szolnoki művésztelep egyik leg-
nagyobb pozitívuma. 1906-ban bekövetkezett halála komoly veszteséget jelent mind
a magyar művészet, mind a szolnokiak számára.

Vele bezárul az alföldi festészet egyik jelentékeny korszaka. A nem szervesen •
együttdolgozó művészek sora átadja helyét az alföldi táj más szellemű felfogásá-
nak. Elért eredményeik kétségtelenül nagyok. Nélkülük művészetünk a századfor-
dulón sokbal szegényebb lett volna. A vidék felé fordulásuk nem az elkendőzés
eszköze, nem is annyira piac-kérdés. Komoly festői céljuk volt a magyar nép és táj
igazi bemutatása. Témáik nagyrésze életképekből tevődik össze. Közös jellemvoná-
suk, hogy szolnoki népéleti jeleneteket ábrázolnak, ami a típus-kompozíció meg-
honosodásával jár. Ezek a képek magukban rejtik azt a veszélyt, hogy nem jelente-
nek különbséget a népszínmű, az ünneplő ruhába bujtatott parasztábrázoláshoz
képest. Ezzel leginkább az ebben a körben élő másod- és harmadrangú festőknél
találkozunk, akik a nagyobb festői egyéniségek hatása alá kerülnek, és azok mun-
káiból csak a külsőségéé hatásokat veszik át. A szolnoki nép-életképek előnye, hogy
az életszerűség elve rajtuk keresztül erősödik meg a száraz akadémizmussal
szemben.

Keszegh Istvánné Krámer Márta
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