
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.

— 91 -


