
Szolnok hatása*

Szinte közhely ma már, hogy a szolnoki művésztelep fontos küldetést vállalt és,
teljesített. Régen, a Pettenkofen-korszakban, a festők érdeklődése oly elemekre irá-
nyult, amelyek az akkori Szolnokon még a falusiasságot képviselték. Amióta a mostani
művésztelep fönnáll, a típusos szolnoki kép messze túlterjed a piac festői intimitá
sain, apró epizód-alakjain, cigányain, csirkés kofáin, s megnyitja nekünk a Nagy-
Alföld széles látóhatárát. A sokáig ok nélkül elhanyagolt Nagy-Alföld, a maga
geológiai monumentalitásában, mint új lestői érték vonul be Szolnokról művészetünk
kincsesházába.

Az Alföld képe ily értelemben csak véletlenül, csak mellékesen érdekelte régibb
festőinket. Markó Károly, Lotz Károly ki-kirándult oda, hogy csakhamar elhagyja
Az Alföld végtelene nem volt szívük ügye. Nem is lehetett. Egyszerű nagyságának
ereje csak olyasvalakiben válhatik vérré, aki életét is odaköti. E tekintetben ma\
nem becsülhető szolgálatot tett a telep művészerünknek. Nem rögtön: az ilyesmihez
idő kellett s a próbálgatások hosszú sora. Nagyon érdekesen indult meg Szolnokon
az Alföld nagy vonásainak, egyedülálló karakterének meghódítása s megható nézni,
mint próbálkozik meg egymásután a kisebb-nagyobb tehetségek egész sora a rej-
télyes szfinksz megszólaltatásával. A Mihalik-Olgyay-Szlányi triász eleinte még
kisebb részletek megragadásával igyekezett vászonra vinni az Alföld arculatát. -
Mednyánszkyt a messzefutó tér végtelene érdekelte, amely fölé költői hangulatoi
bontott. Fényes e líra helyett kötöttebb nyelvű epikai vonásokat ragadott meg s a
forma határozott kereteibe feszítette bele az Alföld monumentális lapját. Azonban
nem terjeszkedhetünk ki e szűk helyen e hódító hadjárat részletezésére, bár e hézagos
utalásokkal annak a kellemetlen félreértésnek nyitunk ajtót, mintha az Alföldbei:
éppen csak a tárgyat, az új témát becsülnők. A szolnoki művésztelep legfontosabb
eredményei ennél jóval többet adnak, s amit adnak, azt ott, Szolnokon kapták.
Egy művészi forma, egy stílus, az interpretálás hangja, igaz, a festőművész-tehet-
ségének szülötte, ámde nem csakis a tehetségé, hanem azé a sok egyébé is, ami
szemlélete körébe esik, életébe kapcsolódik. Egy táj, amelynek karaktere a párás
tompítottság, aligha sugallhat egy festőnek, aki mindig csak azt látja, vonal- vagy
torma-harmóniákat. Egy táj, mint Szinyei sárosi parkja és dombjai, bizonyára leg-
inkább a szín tüze felé biztatják a festőt s nem másfelé. A táj a maga külön karak-
terét kínálja a művésznek kihasználásra, inkább formát vagy inkább színt, inkább
vonalrendszert vagy inkább silhouette-mondanivalókat tár eléje, szóval neki is meg-
van a maga stílus-sugalló hatalma. Ezt régen a genius loci hangjának mondták a
költők, s igazuk volt. De a genius loci hangját csak az hallja meg, aki barátságot köl

* Lyka Károly Kossuth-díjas művészettörténész alábbi — k«véssé ismert — cikkét 1927-
ben a müvésztelep 25 éves évfordulójára írta. Megjelent a „Szolnok a művészetben" című kiad-
vány 60—03. lapján.

49



vele, akinek föld, fa, felhő itt meg ott nem átfutó tunstaemlék, hanem meghitt
látvány.

Erre is adott lehetőséget a szolnoki telep, s a mi egyéni véleményünk szerint
ez a legnagyobb adomány, amivel festőnek szolgálhatott. Mert ezzel vált lehetővé,
hogy az Alföid lefestését felváltotta az Alföld megfestése, hogy egy stílus kezd előt-
tünk kibontakozni, amelynek legfontosabb jegyei másutt nem, csak itt születhettek
meg.

Lyka Károly

Zádor István rajza a mnvésztehprbl a 25 éves jubileum meghívóján
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