
A szolnoki művészet és művé&xtelep
(Harmadik, befejező közlemény.)

IV.

A ntűvénstelep megalakuláua én élete

Szolnok gazdasági helyzete, élénksége, az osztrák és magyar festők gyakori
szolnoki tartózkodása a századforduló idején megteremtette a feltételeit egy művé-
szeti centrum létesítésének.

1899-ben Bihari Sándor, Boruth Andor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Kern-
stock Károly, Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Pongrácz Kálmán, Szlányi
Lajos, Vaszary János, Katona Nándor festőművészek a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumhoz fordultak, hogy „Szolnokon a magyarság egyik jellemzetes köz-
pontjában való letelepedésüket elősegítse". A kormányzathoz igen alkalmas időben
jött ez a kérés. Még túlságosan forradalminak tartották a nagybányai művésztele-
pet, és annak ellensúlyozására támogatták a szolnoki tervet. Az alapító művészek
azonban nem tűzték ki programjukként, hogy Nagybánya ellen lépjenek fel. Nem
is jelentett Szolnok Nagybányával szemben harci álláspontot, csak a hivatalos mű-
vészetpolitika akarta Szolnok kiépítésével, országos hírével Nagybánya tekintélyét
elhomályosítani. Szolnok a polgári forradalmi művészettel szemben jött ugyan létre,
de soha sem vált a maradiság és a művészeti opportunizmus székhelyévé. Művészei
a természetnek, valóságnak hű megjelenítését tartották legfontosabb feladatuknak.

A város által ajándékozott 3400 négyszögöl területen, a Tisza—Zagyva torko-
latánál, a régi vár helyén két kiállítási helyiséget, 10 műteremlakást építettek.
Parkírozását a telep kapitalista mecénása, br. Kohner Adolf vállalta, aki a mű-
vésztelep életében jelentős szerepet töltött be. Kétségtelen érdeme, hogy támogatta
a művészeket, nem számítva anyagi haszonra, de a támogatásával járó erkölcsi
elismerésről nem mondott le. A művésztelep erkölcsi és anyagi támogatására mű-
pártoló egyesület alakult. 1902. június 29-én avatták fel a művésztelepet.

A szolnoki Művészeti Egyesület*) feladatának tekintette, hogy a művészek
jól érezzék magukat, gyökeret verjenek az alföldi városban és magyar benyomá-
sokkal teljenek meg. Örvendetes eredményként könyvelték el, ha a művészek keve-
sebbet utaztak külföldre. A telepen letelepülő művészek programjukba vették a
nemzeti sajátos vonások értékesítését a művészetben, a nemzeti kultúra szolgálatát,
a természetben való festést, a közönség nevelését, a főiskolai hallgatók tovább-
képzését, egy képzőművészeti múzeum létesítését.

A múzeum alapját a művészek által beadott képtár képezte volna. Anyagi
eszközei között miniszteri segély és tagságdíjak szerepeltek. Alapító tagok azok
lehettek, akik egyszer s mindenkorra 200 koronát fizettek le, rendes tagok pedig
azok^ akik négy éven át legalább 12 koronát fizettek. Tudunk arról, hogy egyes
művészek megfizették ugyan a kívánt díjat, de időközben nem jöttek el.

A telep főfelügyelője a művészeti alelnök: Kohner Adolf volt. Ő volt az
elnöke a vásárló bizottságnak is. Minden művész évenként 1 képet az Egyesület-
nek és egy képet a Képzőművészeti Múzeum céljára köteles volt átadni. A bér fejé-
ben elfogadott képet zsűri választotta ki. és ha a képet értékesebbnek találta, úgy
az több évre is fedezte a meghatározott műterembért. A múzeum számára ajánlot-
tat a művész saját elgondolása szerint választhatta ki és adhatta be.

A beadott képekről az igazgatóság jegyzéket vezetett. Ezek a képek a II.
világháború alatt elpusztultak, még a listának is nyoma veszett. Az alapszabályó-
kat többször módosították. 1924-ben a művésztelep céljai közé felveszik művé-
szeinknek a magyar Alföld természetvilágához és a néphez való közeledését. Le-
rögzítik, hogy a művésztelep művész-tagjai Szolnoki Művészek gyűjtőnév alatt

*) A Szolnok megyei Levéltár irattárában a 90/1901: L. T. sz. okmánykötegben találjuk
meg a művésztelep alapszabályát.
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csoportot képezzenek, és bár egyenként is tetszés szerint résztvehetnek kiállításo-
kon, de legalább egyszer évenként csoport-kiállítást is tartoznak rendezni Szolno-
kon és Budapesten. Céljuk ezzel a szolnoki művészek csoportjának együttes tér-
hódítása volt.

Az 1938. április 24-én tartott közgyűlés szabályozza a tagok viszonyát a mű-
vésztelephez. Törzstag csak országoshírű, a telep fejlesztése körül érdemeket szer-
zett vagy a telep művészeti jelentőségét, országos viszonylatban emelő művész lehet.
A többiek vendégtagok, akiknek a meghívása egy esztendőre szól. Ez maximálisan
ötször hosszabbítható meg. Ha ezen idő alatt a törzstagok zsűrije nem választja meg
törzstagnak, helyüket másnak kell átengedniök. A művésztelepet megválasztott
igazgatóság és a törzstagok vezetik. Nem feltétlenül szükséges, hogy a telepen 10
törzstag legyen, előfordulhat az is, hogy 10 művész közül csak 2—3 törzstagja van
a művésztelepnek, a többi vendégtag.

A művésztelep autonóm szervezeti felépítésének, a művészek egymás között
való szelektálásának köszönhető, hogy a tagok évtizedeken át a legnagyobb har-
móniában dolgozhattak, és semmiféle incidens nem zavarta az egyébként nem köny-
nyen kezelhető művészek együttműködését.

A Művészeti Egyesület megalakulásakor 198 rendes és 38 alapító tagból állt.
Az Egyesület laikus tagjai a művészetet kedvelő városi polgárokból kerültek ki,
akik évi 12 koronáért ingyen látogathatták a kiállításokat, és résztvehettek az
évenként megrendezett ké'psorsoláson. Ezekből a tagdíjakból, az állami és városi
támogatásokból tartották fenn tulajdonképpen a művésztelepet. Ez a támogatás
a gazdasági élet romlásával állandóan csökkent. A vármegye, a város és az állam
együttesen sem volt képes fenntartani a szolnoki Művészeti Egyesületet. Az első
világháború alatt a fiatal festők bevonultak katonának, az idősebbek elköltöztek.
A régi tagok közül addigra már sokan meg is haltak. Maga a telep súlyos káro-
kat szenvedett, és anyagiak híján évekig tartott, míg újra felépülhetett.

A Tanácsköztársaság idején művelődésügyünk vezetői különös súlyt helyez-
tek arra, hogy mindent, ami igazi tudomány és művészet, közkinccsé tegyenek. A
Szolnoki Munkás című lap 1919. április 19-i számából megtudjuk, hogy Tanács-
köztársaságunk mennyire értékelte a szolnoki Művésztelep eddigi munkáját, és
meghatározta további tennivalóit. A művelődési program megvalósításánál jelen-
tős szerepet kívántak juttatni Szolnoknak is: „Szolnoknak is fontos szerepe lesz
a művészet értékes termelésének fokozásában, a művésznevelés nagyfontosságú
munkájában és az igazi művészet kincseinek és értékes alkotásainak a dolgozók
által való hozzáférése lehetővé tétetében". A program megvalósításához azonnal
hozzáláttak. Az intéző körök, a vármegyei direktórium megértő támogatását jött
kérni Budapestről két festőművész, Zádor István és Barta Ernő, hogy az igen rossz
állapotban lévő művésztelep gyors és alapos renoválását elintézzék. A vármegyei
direktórium megértéssel fogadta őket.

A Tanácsköztársaság bukásával a proletárművelődés ügyét elősegítő érté-
kes program abbamaradt. De abbamaradt a telep állami támogatása is. Az újjáépí-
tés nagyrészt Kohner Adolf anyagi segítségével történt. A város is igyekszik valami
jövedelmet biztosítani a telep számára: ettől az időtől kapja a városi mozi fele be-
vételét. Anyagi helyzetüket azonban ez sem tudta rendbehozni. Ennek természetes
következménye, hogy a művészeti élet Pestre zsugorodik össze, és a vidék művészet
nélkül marad.

A Horthy-rezsimnek már nem volt érdeke azt tovább támogatni. Zádor István
erről az időről mondotta: „Szívósan küzdenek az őket már elnyomni akaró közö-
nyösség ellen, és kétségbe esett helyzetükben is még mindig hisznek abban, hogy
egy ország kulturális életében mégis csak szükség van őrájuk is".

A rossz gazdasági helyzet következtében sokkal kevesebben látogatják a kiállí-
tásokat, és megcsappan a képvásárlók száma. A 30-as években Pólya Tibor, a telep
törzstagja, így nyilatkozik: „a plakátfestő, levelezőlap-tervező és a portréfestő
tartja el a művészt, pénzt csak ezek hoznak". Szolnok anyagi lehetőségei a 30-as
évek elején kimerültek; a gazdasági helyzet eltávolította a még korábban mecénás-
kodó polgárságot. A mindjobban közömbössé váló közönséget műsoros, nagy pom-
pával rendezett kerti ünnepélyekkel akarják oda csalogatni. 1933. augusztus 12-én
rendezik meg az művésztelep javára az első ilyen országos kerti ünnepélyt. Az egy-
kori kritika a következőképpen írt: „Ezer ember hitvallást tett a művésztelep mel-
lett. Valamennyi szívügyet csinált a művésztelep anyagiainak előteremtéséből".

^Szolnokiak, megyeiek, fővárosiak vesznek részt ezen. Elmennek, de az áltáluk tett
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„hitvallásból" nincsen túlsók haszon. 1934—35—36-ban megismétlődik a kerti
ünnepély. Sikere főképpen a Pesten rendezett kiállítások forgalmán érezhető.
Jancsó Lajostól, a művésztelep egykori igazgatójától tudjuk, hogy a 30-as évek vál-
sága miatt eltávolodott polgárságot nem lehet többet felrázni. Ettől az időtől Szol-
nok állandó, lassú hanyatlásban van. Régi jelentőségét elveszítve, tanúja más,
kevésbé jelentős művésztelepek létrejöttének, míg a második világháború a teljes
felbomlásához vezet.

A művésztelep célkitűzéseihez tartozott az ifjúság nevelése is. A kultusz-
minisztérium megbízása alapján 1911-től Fényes Adolf, Szlányi Lajos, Zombory
Lajos tanították a Képzőművészeti Főiskola növendékeit. Fényes figurális ábrázo-
lásra tanította a fiatalokat. Türelme, alapossága,, pedagógiai készsége sokat jelen-
tett a növendékek fejlődésében. Szlányi j^ajos tájkép-, Zombory Lajos állatképfes-
tésre tanította őket. A művészegyesület a tanuló fiatalokat anyagi támogatásban is
részesítette, de megkívánta a szorgalmas tanulást is. A telepnek ez a jó szándéka
nem maradhatott eredmény nélkül. A lekerülő -fiataloknak a természettel való köz-
vetlen találkozása csak a fejlődést szolgálhatta.

A Tanácsköztársaság kultúrprogramjában szerepelt az a törekvés, hogy a
legfiatalabb piktorgeneráció, a festészeti főiskola növendékei még azon a nyáron
lejöhessenek Szolnokra ,és megismerhessék azt a tájat és levegőt, amely a magyar
festészet több nagy művészét alkotásra késztette. Ez azonban már nem valósult meg.

1920-tól Fényes Adolf iskolája nyáron a szolnoki művésztelepen volt. Berta-
lan Albert, Moller Pál, a szolnoki Czinóber Miklós és Révész Pál voltak az első
fecskék a növendékek között. Aktokat, fejeket, ruhás modelleket rajzoltak. Fényes
jelszava volt: megismerni a természetet. Előírás volt a mérőeszköz, a függő-ón
használata. Precízségre akarta megtanítani növendékeit, és állandóan hangsúlyozta,
hogy a bravúroskodás csak sematikus ügyeskedés. Minden csütörtökön kimentek a
hetivásárra rajzolni, vagy festeni. Növendékei közül különösebben nagy művész-
szel nem találkozunk. Fényes „bácsi" naponta végigjárta a műtermeket a dél-
előtti órakban, megbeszélte a fiatalabbakkal a munkájuk közben felmerült kérdé-
seket. Saját képeit, amíg készen nem voltak, nem mutogatta. Műterme egy külön
világ volt, ahová nem engedett be senkit. Sokszor"'évekig festett egy képet. Elő-
fordult az is, — nem is ritkán — hogy képeit, melyeket már kiállított, újra átfestette.

Mi az, ami a századforduló magyar festőit annyira vonzza Szolnokra? Most
már nem a romantikus egzotikum és zsáner-kép,-hanem a szabadtéri világítás, verő-
fény, szín- és fényjelenségei érdeklik őket. Az Alföld kibányászatlan téma-világa,'
világításának, napsütésének ezer problémája ott állt a festő előtt; csak észre kellett
vennie az Alföld messze láthatárának monumentalitását, a zivataros felhők szágul-
dását, a lenyugvó napnak vöröses, aranyos izzását. Itt az Alföld látszólagos üressé-
gében egy-egy satnya akácfának is megnő a jelentősége, az alföldi ember tempós
mozgása ritmusává válik a tájnak. Itt nincsenek nyers színek, valami csendes har-
mónia tölt'i meg az atmoszférát, és ez megmagyarázza, mit találtak itt a művészek,
ahol a laikus számára nincsen egyéb unalmas, egyhangú síkságnál. Szolnok a
magyar festészet számára az Alföld tematikus problémabeli gazdagságának fel-
fedezését jelentette. Egészen más ez, mint Nagybánya, ahol a kristálytiszta levegő
mindent élesen kirajzol. Ez a légkör elnyelőbb, átalakítóbb. Az Alföld egének hatal-
mas, végtelen határa a kisebb intimitások észrevevésével válik monumentálissá.
Az Alföld látszólagos egyhangúsága lesz változatos azoknak a festőknek a művei-
ben, akik ott születtek, és akik a legapróbb jelenséget is jellemzően tudják érez-
tetni képeiken. (Fényes Adolf, Zombory Lajos, Chiovini Ferenc, Pólya Tibor.)

A Szolnokon megforduló sok festő mind követte az íratlan törvényt: a realiz-
mus egyenes útjának követését. Még azok a festők is, akiknél észrevehetjük az
absztrakt felé való elhajlást, — Alföldön festett képeikkel — realistább irányt kö-
vettek. A szolnoki művészek mindig megtartották tisztánlátásukat, a modern mű-
vészeti irányzatok jelenségeit soha sem követték vakon. Folytonos fejlődést hirdet-
tek, bár egyáltalán nem voltak forradalmárok. Szándékaik, emberi mondanivalóik
becsületesen komolyak, és a képeikben megnyilatkozó leíró őszinteség haladó vol-
tukat bizonyítja.

A magyar képzőművészet csaknem minden jelentős egyénisége megfordult
Szolnokon, és sokan állandó tagok is lettek. Működésük felsorolása meghaladja a
tanulmány kereteit.

A szolnoki művésztelep tagjai minden ősszel megrendezett kiállításon mutat-
ták be termékük legjavát. A telep régi kiállításai kisebbek voltak, csak két mű-
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teremből állottak. A vásárlók főképen a Városi polgárok közül kerültek ki. A város,
megye, katonaság hivatalnoki kara állandóan cserélődött, s mindig újak jöttek,
akik szintén igényt tartottak az itteni képekre. Magánosokon kívül szép számmal
vásárolt egy-egy ilyen kiállítás után a megye, a város, cukorgyár, a bankok és a
különböző hivatalok. Kohner is végigjárta a műtermeket, és ösztöndíjasaitól elsősor-
ban, de másoktól is vett. A festési technikájukban is volt változás: először csak
olajjal festettek, azután Pólya Tibor bevezeti a temperát, és az hamarosan álta-
lánossá válik.

1927-ben volt a Művésztelep 25 éves fennállásának évfordulója. A jubiláris
kiállítást 12 műteremben rendezték. Két műteremben a múlt századi és az elhunyt
művészek munkái kerültek bemutatásra, tízben pedig a következők állítottak ki:
Szlányi Lajos, szolnoki Czinóber Miklós,^ Chiovini Ferenc, Bertalan Albert, Péter
Marianne, Moller Pál, Vörös Géza, Viski János, Zádor István, Fényes Adolf, Vidov-
szky Béla, Szüle Péter, Örményi Mária, Zombory Lajos, Udvary Dezső, Gecse Ár-
pád, Rechnitz Elza, Schossberger Klára, Révész Pál, Radnai Miklós, Pólya Tibor,
Pólya Iván, Korda Béla, Meilinger Dezső, Zemplén M. Viktor.

Ez a kiállítás jó keresztmetszetét adta az akkori időknek. Feleletet kapunk,
kik voltak akkor a vezető művészek, milyen témákkal foglalkoztak. A régi törzs-
tagok állították ki legnagyobb számmal a képeiket, de helyet kaptak a fiatalok is.
Témáik a korábbiakkal szemben nem mutattak semmi eltérést, sőt — úgy látom
— kialakult a szokásos kényelmes témák festése. Ez ugyan a polgárság igényeit
teljes mértékben kielégítette, de egészen távol esett a korábbi idők új felfedezésnek
számító téma-keresésétől.

A jubiláris kiállítással a Művésztelep jelentős korszaka zárult be. Utána már
a régi kiállítások másait mutatják csak be egy-két új névvel frissítve, változtatva.
Ilyen jellegű a Budapesten 1936-ban rendezett reprezentatív kiállítás, melynek úgy-
szintén megvan a negatív és pozitív vonása. Negatív azért, mert semmi újat sem
hoz, csak ismétlését jelenti a már régebben elért eredményeknek. Pozitív viszont
azért, mert — az ország általános viszonyait tekintve — vajon melyik vidéki város
tudott volna ilyen nívójú kiállítást rendezni.

1936. nyarán még két alapító tagból kikerült törzstag tölti ott a nyarat: Fényes
Adolf és Szlányi Lajos. Ilajtuk kívül még 5 törzstagja van a telepnek: Aba-Novák
Vilmos, Pólya Tibor, Pólya Iván, továbbá Vidovszky Béla és Zádor István. Vendég-
tagok pedig: Borbereki Kovács Zoltán, Páczay Pál szobrászok, Chiovini Ferenc,
Pohárnok Zoltán és Révész Péter festőművészek.

A telep 40 éves fennállásakor", 1942-ben törzstagjainak képe megváltozik:
Aba-Novák Vilmos, Pólya Tibor, Pólya Iván meghalnak, helyükbe Chiovini Ferenc,
Mattioni Eszter és Borbereki Kovács Zoltán kerül. Az alapító tagok közül Szláuyi
Lajos, és Fényes Adolf él még, a régi törzstagok közül Vidovszky Béla és Zádor
István dolgozik lenn. Három új vendégtag van: Bernáth Aurél, Bazilidesz Barna és
Gáborjáni Szabó Kálmán.

A magyar képzőművészet a két világháború között egyre jobban bomlott, ki-
fejezésre juttatva a korszak reakciós ideológiájának minden romlottságát. A mű-
vésztelep fejlődésben való visszamaradásának, lassú felbomlásának ez a megindí-
tója, ami azután a második világháborúban a telep műtermeinek elpusztulásával be
is következettt. Művészei szétszóródtak; 1945. után a művésztelep hivatalosan is
felbomlott. 1946-ban a régi Művészeti Egyesületet akarták életre hívni, ami az
utolsó évek hanyatlását nézve, egyáltalán nem lett volna helyes.

A megrongált Művésztelepnek négy műtermét a kultuszminisztérium és a
szolnoki építési bizottság 1946. után helyreállította, és a helyben lakó művészeket
beköltöztette.

* * *

Beszélhetünk-e egy kialakult, különleges szolnoki stílusról? Ügy gondolom,
nem! Az itt dolgozó művészek teljesen szétágazó stílustörekvéseket mutatnak.
Deák-Ébner, Bihari genre-jelenetei, Fényes kritikai realizmusa, Mihalik, Olgyai,
Szlányi impresszionista törekvései mind különböző irányban haladnak. Szüle Péter,
Fényes Adolf realizmusának továbbvivóje, vagy Koszta József a magyar parasztság
életének festője, Zombory Lajos állatábrázolása, Zádor István grafikája, Vidovszky
Béla csendéletei, Chiovini Ferenc fő témája az ember és az állatok, az Alföld szür-
kén csillogó pora, Patay Mihály nagyszerű fametszetei, — mind azt mutatják, hogy
egységes, lezárt stílus nem tudott kialakulni. Mégis van a Szolnokon megforduló
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festőknek egy közös vonásuk, mégpedig az, hogy kivétel nélkül mindegyiknél meg-
találjuk a szűkebb színskálát, és képeik leszürkülnek az alföldi levegő porától. Kö-
zös vonásokat csak annyiban észlelhetünk az itteni festők művein, amennyiben ezt
a tájat, ezt a környezetet tükrözi vissza, vagyis csak a mondanivaló, a tárgy azo-
nosságát láthatjuk. Ez hozta azután a különböző festőknél a különböző eredmé-
nyeket.

A művésztelep fennállását, munkáját, törekvéseit végig nézve, az értékelés
megoszlik. Az első 25 év kétségtelenül fénykora volt a művésztelepnek. A gazdasági
válsággal, annak hű tükrözéseképpen megállt a haladás útján. Ha a Művésztelep
egészét nézzük, az egyes művészek hibái nem látszanak olyan feltűnően. Szembetűnő
érdem az, hogy a magyar Alföldet és népét, mint művészi témát, Szolnok tette ott-
honossá a magyar művészetben. A genre-kép festőktől a legújabb kor fiataljaiig,
azok a festők, akik a múlt század közepétől Szolnokon dolgoztak, nem vonhatták ki
magukat akár képeik tárgyában, akár azok szellemében ez alól a hatás alól.

Szolnok, mint a művészek szervezetlen, majd szervezett otthona méltó helyet
kap a magyar festőművészet történetében. Szolnok több mint száz éves képzőmű-
vészeti múltja és hagyományai az élettel, a valósággal, a realizmussal szoros kap-
csolatban állnak. Művészetének ezalatt megtett útja, fejlődése nemcsak ígéret, de
biztosíték is, hogy megfelelő segítséggel és támogatással jelentős részt vállalhat a
szocialista realizmus alapján álló képzőművészet kialakításában is.

Keszegh Istvánná Krámer Márta

A Damjanich Múzeum adattárából

ParianJo ruhafo
SzchuzAojb Obala (Szolnokit)

195*/. Halkovics Jdnos

Lo-vam tót-ba a-lat zö -rög a ha-raszt;

éj r jel nap-pal döl-go -zik SZÍ - ging pa -raszt,

Úgg *1 - ü -H va - r í c -gisz t - r e -jít,

U-fek -szik is el-haj-tam az ök-f-lt

2. Még az éjjel el Is bájtom lopottba,
Jöhetsz paraszt holnap hajtom igazba,
Nem lcell nékem sem nótárus, sem író,
Van betyárból elég sok pakszus író.

A dalt Barát Györgyné. Szabó Anna (83 éves) énekelte.
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