
Pettenkofen szolnoki éveiről

A 60 éves szolnoki mű-
vésztelep jubileumi ünnepségei
nem múlhatnak el anélkül,
hogy meg ne emlékeznénk a
kiváló bécsi biedermeier fes-
tőről, Pettenkofenről, aki fel-
fedezte Szolnokot a festőművé-
szet számára és megindítója
lett egy, immár no éve folya-
matosan működő képzőművé-
szen életnek. Születésének 140
íves évfordulója csak aláhúzzn
a megemlékezés szükségességét.

Utcanév vagy szobor nem
örökíti meg nevét Szolnokon.
Régben ennek pótlására ké-
szíttettük a mellékelten bemu-
tatott emlékérmet 1959-ben
Simon Ferenc szobrászművész-
szel- A 9 cm-es érem előlap-
ján Pettenkofen balra nézi)

A Pettenkofen emlékérem előlapja (Simon Ferenc műve) ^ e i e v a n kalapban. Körülötte
a felirat: „A. v. PETTEN-

KOFEN. 1882-1889". Jelezve balra fent: S. F. Az érem hátlapján Pettenkofen ked-
velt témáját, a lóitató fiút formálta meg a művész. Körülötte a felírás: „A SZOL-
NOKI MŰVÉSZETI ÉLET ELINDÍTÓJÁNAK EMLÉKÉRE. 1959".

Szobor is örökítette már meg emlékét a művésztelepcn, de a háborús pusztítás
viharában elpusztult. Még pedig két alkalommal is. Először a 910-es évek elején,
amikor Teles Ede szobrászművész alkotását1 leplezték le a szolnoki művésztelep
10 éves jubileumán, 1913-ban2. A szobor felállításának a gondolata Rózsaffy Dezső
művészeti írótól származott, aki 1910-ben gyűjtést is indított az anyagiak előterem-
tésére.3 A má?ik mellszobrot Borbereki Kovács Zoltán szobráizm''<vész készítette
a szolnoki Művészeti Egyesület megbízásából 1934-ben, amint azt az egykorú helyi
lapban olvashatjuk: „Borbereki K. Zoltán, ez az izmos tehetségű művész elkészí-
tette az első szolnoki festőnek műkőmellszobrát. . . Borbereki egykorú metszetek
és arcképek alapján mintázta a szobrot, amely mint portré is tökéletes. A meg-
oldásban azonban a szobor modern, pompásan stilizált... A szobrot a művésztelep
kertjében fogják felállítani tavasszal.'"1 A Szolnoki Újság másik cikkében a Pettenkofen-
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szobor felállításával kapcsolatosan azt írja, hogy a művésztelepen készülő „szobor
felállításával a Művészegyesület tulajdonképpen csak egy régi kötelezettséget tel-
jesít".5

Pettenkofen 1851-ben volt először Szolnokon néhány napig, s később mintegy
30 éven át rendszeresen lejárt. Naplója feljegyzéseiből tudjuk, hogy mikor dolgozott
Szolnokon:

1851-ben néhány napot októberben.
1854-ben a napló adatai hiányoznak, de a képeinek keltezése bizonyítja.
1859-ben az egész szeptembert és a fél októbert itt tölti.
1861-ben szeptember és októberben egy egész hónapot.
1863-ban július közepétől szeptember elejéig.
1867-ben 3 hetet szeptember és októberben.
1868-ban egy pár napot júliusban.
1874-ben 3 hetet augusztusban.
1876-ban augusztus 15-től október 24-ig. Ez volt a leghosszabb kimutatható tar-

tózkodása.
1879-ben szeptember i-től október 30-ig.
1881-ben augusztus 23-tól október 6-ig. Ez volt az utolsó szolnoki tartózkodása.*
Pettenkofen mát az 1848/49-es szabadságharc alkalmával megismerhette Szolno-

kot, mint osztrák hadifestő, aki először az osztrák elnyomók oldalán harcolt, de
átértve és érezve a magyar nép hősi küzdelmét, művészetével a szabadságharc -
talán legszebb - alkotásait készítette el. A Budavár visszafoglalása című litográ-
fiája egy monumentális csatakép vázlatának tűnik, amely több neves festőt alko-
tásra ihletett.

A népfelkelők rohama című kőrajza még sokkal ismertebb. Ebben mesteri módon
ábrázolja a nép elsodró erejű kaszás-szuronyrohamát. A legújabb általános iskolás
történelemkönyveink címlapját díszíti.

Ilyen előzmények után ke-
rült le Pettenkofen 1851-ben
Szolnokra. S festői képzeletét
megragadta az itt látott szí-
nes, forgatagos látvány. A szol-
noki piac tarka, változó, szín-
pompás élete, a Tisza és a
Zagyva festői partja, a szín-
pompás viselet. „A házak ré-
gente nem tarkák voltak, ha-
nem fehérre meszeltek, nád-
vagy zsúpfödél borította őket...
A lányok még ingvállban jár-
tak, fejüket kendő nem ta-
karta; hosszan lecsüngő haj-
fonatot viseltek, melyet szalag
íűzött össze... A férfi nép
szűrben, ködmönben álldogá-
lott. Por és sár rengeteg volt."7

Először talán még csak
ezek ragadják meg figyelmét.
S művészi fejlődésére nagy be-

A Pettenkofen emlékírem hátlapja (Simon Ferenc műve) folyással vannak, mert a litog-
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ráfiáiban szerepiő lovak af-
fektált, modoros tartása
helyett képein, rajzain Szol-
nokon már valóságos hús-
vér lovakat fest, nem fi-
cánkoló paripákat. Festésze-
te is gyökeresen átalakul.
Az édeskés biedermeier stí-
lus helyett a szolnoki táj
vakító fényei, poros és pá-
rás levegője új benyomá-
sokkal telíti. „Észreveszi,
hogy a napsütötte ország-
úton az elvonuló szekér
kékszínű árnyékot vet és
nem szürkét; észreveszi a
napsütötte és árnyékos ré-
szeknek kontrasztokban nyil-
vánuló hatását. Ezzel a
modern impresszionizmus ál-
láspontjára helyezkedik és
az Alföldön legjobb meg-
győződés szerint kultiválja
azt, amit a franciák vala-
mivel későbben az új mű-
vészet legfőbb problémájá-
nak emeltek."8

Festési módszerére, té-
máira érdekes adatot olvashatunk a világhírű könyvnyomdász, Kner Izidor visszaemlé-
kezéseiben, aki inaséveit egy szolnoki könyvkötőnél töltötte: „Pettenkofen Ágost,
Szolnokon megtelepedett bécsi festőművész időnként összeszedte művészeti folyóira-
tait, műtörténeti könyveit, melyek már nagyszerű illusztrációik miatt is igen érde-
keltek . . . Liferálni is magamnak kellett a kész munkát és az első alkalommal a
művész húsz krajcár borravalóval kínált meg, amit nem fogadtam el, hanem ki-
pirult arccal kértem, hogy engedje inkább a képeit megnézni" - mivel Pettenkofen
akkor is egy piactéri jeleneten dolgozott az állvány előtt. - „Erre, mint a munká-
ban levőre voltam legkíváncsibb. A képen egy, a sokadalmon kívül álló paraszc
agyarra fogott pipával várta a vásár végét, hogy visszafuvarozhasson. Szekere első
saroglyájából két girhes ló rágcsálta nagy kelletlenül a szalmát. A mester szíves-
ségét megköszönve inaltam kifelé, mire rámszólt: „Nem úgy, öcskös! Csak nem
gondolod, hogy ilyen olcsón mutogatom a képeimet? S markomba nyomta a húsz*
krajcárost."9

Érdemes feljegyezni, hogy hol tartózkodott Pettenkofen Szolnokon. Érkezni
minden alkalommal a régi Indóháznál szokott vasúton. Első szolnoki szállása
Slibinger nevű halász házában volt, majd később hosszabb időn keresztül Müllei
Adolfnak, a Várban ma is meglévő műtermes házában lakott Gutenberg tér 8. szám
alatt. De volt lakása egy ideig a Magyar utca sarkán a Fehér ruhakereskedő házá-
ban, ahonnan gyakran festett piaci jeleneteket. A nemrég lebontott Táncsics u. .?.
számú épületben, a régi Bécsy János-féle házban is huzamosabban tartózkodott.
Étkezni leginkább a régi Fehérló kocsmába járt (helyén ma a Pártbizottság emeletes

Pettenkofen: Szolnoki vázlatok
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épülete van). De kedves tartózkodási helye volt a Magyar Király Szálló kávéháza
és étterme. Éppen az a földszinti utcai terem, amelyben ma a Szolnoki Galéria
állandó képzőművészeti kiállítása van. S ahol gyakran sakkozott Deák-Ébner Lajos-
sal, a kiváló magyar festővel, ahol megfordultak a Szolnokra lejáró bécsi és magyar
festők is.10 Igen' sokat járt és festett a régi piactéren, ma Kossuth tér, de a Tisza-
és Zagyva-part, a Tabán majd minden részén megfordult és festett.

Művészetének halhatatlan érdeme, hogy elindította a szolnoki művészeti életet,
cs számos képben, rajzban meg is örökítette Szolnok akkori képét, népéletét, ame-
lyet legalább fényképeken megszerezni fontos múzeumi kötelességünk.

Pettenkofen emlékének megörökítése terén van még feladatunk. Utcanév nem-
csak az ő nevének emlékét nem őrzi Siolnokon, de ninc; Fényes Adolf, Deák-Ébner
Lajos, stb utcánk sem. A már kétszer megsemmisült szobor helyett lehetne - akár
a múzeumépület renoválása után - a művészettörténeti hagyományokkal rendelkező
épületben, szobrot vagy domborművet emelni megemlékezésül. Szolnoki működéséről
pedig egy nagyobb tanulmányban készülünk beszámolni, amelyben helyet kaphatna
a szolnoki vonatkozású képeinek számos reprodukciója is. Úgy érezzük, hogy ez
kötelességünk.

Kaposvári Gyula
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