
Zádor István emlékezése a Szolnoki Művésztelepről

így kezdődött az 1924-es év, amelyet a szolnoki művésztelepen folytattam
és amelyből 20 éven át az ott készülő alföldi és olaszországi rézkarcaim hosszú
sorozata keletkezett.

De ha már Szolonokon vagyunk, beszéljünk arról is, hogyan keletkezett
tulajdonképpen a szolnoki művésztelep. Egy osztrák festő fedezte fel Szolnokot
a művészet számára. Az 1848-as szabadságharc alatt August von Pettenkofen volt
az, aki rajzmappájával mindenhová elkísérte azt az ezredet, amelyben évekkel
azelőtt Lombardiában szolgált. így hát nem mint ellenséges katona, hanem mint
békés hadifestő jött el hozzánk. De bejárván az egész országot, Szolnok volt az,
amely leginkább keltette fel művészi érdeklődését. A forgalmas kis mezőváros
piaci életével, vásáraival, cigányokkal és a kis kócos parasztokkal, a körülötte
elterülő Alfölddel annyira érdekelte, hogy 1852-től 30 éven át, egészen 1882-ig,
majdnem minden évben töltött néhány napot vagy hetet Szolnokon. Hogy Szolnok
mekkora hatással volt rá, legjobban jellemzi, hogy bár ezen 30 év alati az ott
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coltól: idő alig tett ki egy évnél többet, s ugyanezen idő alatt hat évet töltött
Párizsban, egész oeuvrejében Párizsnak semmi nyoma, amíg majdnem valameny-
nyi munkája szolnoki vonatkozású. (>J

Érdekes felemlíteni, hogy 1852-ben Bismarck is járt Szolnokon. Egy Szolnok^
/ól keltezett, feleségéhez intézett levelében írja, hogy paraszt szekéren utazott
Cegléden át. A gulyás kocsis mellett inasa, ő mellette pedig a saroglyában levő
szalmazsákon a kíséretére kirendelt dragonyos hadnagy ült. Valamennyien maguk
elé rakták töltött pisztolyaikat, míg a szekér mellett jobbra, balra három-három
dragonyos ügetett töltött karabéllyal a kezében. Minden baj nélkül érkeztek Szol-
nokra, de a vendégfogadóban, ahol megszállt, egész éjjel nem tudott aludni, mért
ott reggelig szólt a cigánymuzsika. Bár az utazás ma már lényegesen egyszerűbb
és kevesebb veszedelemmel jár, a reggelig tartó cigánymuzsika szép szokása Szol-
nokon azóta is fennmaradt. .-,, .1

Pcttcnkofen baráti köréből Szolnokon dolgozott még Ottó von Thoren,^
kiváló állatfestő, Galbert Raffalt, aki Pettenkofennek valóságos utánzója volt 'éS
Carl Miiller, az orientalista, aki keleti ruhákba és drapériába öltöztetve a cigá-
nyokat, róluk festette egyiptomi képét a Nilus helyett a Tisza partján. Több is-
mert nevű külföldi festő között ott festett még Tina Blau is, aki később Bécsben,
különösen a Práterben festett képeivel lett híressé. ;.J}j 1,.)j

Mi vonzotta ezeket a művészeket éppen Szolnokra? Talán az exotikurtt"ntátű
vágy, a romantika, mely őket a biedermeier polgári milieu témáiból egy idegén
világ felé hajtotta, amihez hozzájárulhatott azonban az is, hogy a vasút akkor
csak Szolnokig járt és ez volt a legkeletibb pont, ahová a nyugatról jövők elme-
íészkedtek. Utána már a pusztaság következett, meg a betyár világ, ahová csak
nagyon vakmerő külföldi ember szánta rá magát, még fegyveres kísérettel is,'
hogy elmenjen. A 70-es években kezdtek már jönni a magár művészek is. Különös1

varázsa van itt a levegőnek, amely a legtisztább napsütésben is ezüstfátyollal vont
be mindent, itt nincsenek nyers színek, itt valami csendes harmónia tölti meg
az atmoszférát s magyarázza meg, mit találtak itt a művészek, ahol a laikus
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számára nincs egyéb unalmas, egyhangú Alföldnél. Megragadták őket a Tisza ka-
nyarulatai, füzesei, az Alföld különös felhőképződései, a Zagyva-parti tanyák,
vagy a szolnoki Tabán zegzugos utcái, halászok öreg házaival, amelyek között
úgy eltéved az idegen, mint Velence sikátoraiban. Az Alföld messzi láthatárának
monumentalitása, mely felett szebb a zivataros felhők száguldása, a napnyugta
mindent vérben és aranyban fürösztő grandiozitása, mint az óceánon. Itt az Alföld
látszólagos ürességében, egy-egy satnya akácfának is megnő a jelentősége, egy
korhadt kerítés művészi élménnyé nő és az alföldi ember tempós mozgása ritmu-
sává válik a tájnak is.

Á magyar festők sorát Bőhm Pál nyitotta meg 1875-ben. Az őt követő hosz-
szú sorból csak néhány nevet említek, mint Ligeti Antalt, Aggházy Gyulát, Deák-
ÍLbner Lajost, ki a szolnoki népéletet ábrázoló képeivel aratta legnagyobb sike-
reit. Itt dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig Edvi Illés Aladár, Iványi Grünwald
Béla, Koszta József, Meányánszky László, Nádler Róbert, itt oldódott fel idegen
futás alól Perimutter Izsák, kiből Szolnok csinált magyar festőt, továbbá Spányi
Béla, Tölgyessy Arthur és Zemplényi Tivadar. Ide tartozik Vágó Pál is, bár ő
évtizedekig a szomszédos Jászapátiban levő műtermében dolgozott.

Ennyi művészi munka láttán kellett, hogy a város is ráeszméljen, milyen
értéket jelentenek számára az itt élő és dolgozó művészek. Egyetlen más város
sem volt az országban, melyhez így sereglettek volna a festők. Egy művésztelep
létesítésének eszméje vetődött fel, amely a művészeknek, kik eddig magánházak-
ban húzódtak meg és műtermek nélkül dolgoztak, kényelmes otthont nyújtson,
kirándulásaik időleges letelepülésekké váljanak, miáltal a város kulturális jelen-
tősége is megnövekednék. A tervet az akkori főispán, Koronghi Lippich Gusztáv
nagy szeretettel támogatta, s így 1899-ben, néhány ott dolgozó művész: Bihari
Sándor, Boruth Andor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Katona Nándor, Kernstok
Károly, Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Pongrácz Károly és Vaszary János
folyamodtak báró Wlassich Gyula kultuszminiszterhez, segítené őket a szolnoki
művésztelep megalapításához. A szolnoki főispán unokafivére, Lippich Elek, a
művészet nagy barátja volt a minisztérium művészeti osztályának vezetője és így
rövidesen megalakulhatott a „Szolnoki Művészeti Egyesület".

A város a Tisza és a Zagyva torkolatában, a régi vár helyén mintegy 3400
négyszögöl területet ajánlott fel, mely azóta meg is nagyobbodott. A vármegye
kulturális alapjából folyósított kölcsönt, amiből Gyalus László műépítés-tervei
szerint építették fel a két műteremházat. Ezek az akkor teljében álló finn-magyar
barátság hatása alatt északi stylusban épült faburkolatú téglaépítkezések, magas
zsindelytetővel. A telek parkírozását Kohner Adolf Szolnok megyei nagybirtokos
vállalta magára, aki egyébként a Művésztelep elnöke.

1902-ben, Péter-Pálkor avatták fel ünnepélyesen a Művésztelepet, amelyen
két kiállítási helyiségen kívül 10 műtermes lakás állt a művészek rendelkezésére.
A Művésztelep törzstagokból állt. Míg előbbiek életfogytiglan használhatják mű-
termeiket, a vendégtagok meghívása egy esztendőre szólt, mely meghívás maxi-
málisan ötször hosszabbítható meg. Ha ezen idő alatt a törzstagok zsűrije nem
választja be maguk közé törzstagnak, helyüket másnak kell átengedniük. Ennek
a szelektálásnak köszönhető, hogy ez a művésztelep ennyire felvirult, tagjai év-
tizedeken át a legnagyobb harmóniában dolgozhattak, és soha semmiféle incidens
nem zavarta az egyébként nem könnyen kezelhető művészek együttműködését.
A műtermekért bért fizetnek, de nem pénzben, hanem képekben. Ezeket a képeket
aztán évenként kisorsolják a Művészeti Egyesület laikus tagjai között. Mert ilye-
nek is vannak. Évi 12 pengőért ingyen látogathatják a kiállításokat és tagsági
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jegyükkel reszt vesznek a képsorsolásban. Volt idő mikor 500-on felül volt a tagok
száma.

A háború előtt a vendégtagok, kik rendszerint a fiatal generációból kerültek
ki, hogy már arrivált mesterek mellett fejlesszék tudásukat, ösztöndíjat is kaptak.
Ezt Kohner Adolf ajánlotta fel, ki évenként 5 fiatal művésznek adott az ingyen
kapott műtermekhez 5 hónapon keresztül havi iof' korona modellpénzt. Magam
is így kerültem 1908-ban először Szolnokra, ahova egyenesen Párizsból az École
aes Beaux Arts-ból jöttem. Nagyon víg élet volt akkor lent a telepen, csupa le-
gényember, fiatal, gondtalan művészek.

A háború előtti Művésztelep tagjai közül sajnos már jó egynéhányan nin-
csenek az élők között. így Mihalik Dániel, a remek tájképfestő és szenvedélyes
vadász, Kléh János, a lírai hangulatú tájak kedvelője, Faragó Géza, az ügyes
plakáttervező, aki kifogyhatatlan volt szobatisztának éppen nem mondható hu-
moros ötleteiben. Azután Zombory Lajos, a kitűnő állatfestő, az örök optimista,
aki a legmélyebb dekonjunktúra idején rendezte a Műcsarnok hatalmas termei-
ben kollektív kiállítását, melyre több mint 10 000 pengőt fizetett rá. Kiállításán
találkozott vele Vidovszky Béla, szinten törzstagja a Müvésztelepnek, s megkérdi
tőle: „Na Lajos bácsi, hogy megy a kiállítás?" „Mögy az" - mondja szögedi
kiejtéssel Zombory -, „az állam is vösz majd, a város is, mög magánosok is
alkusznak, töszöm azt, arra képre no" - s mutat egyik közismert, szántást ábrá-
zoló képére. - „Aztán mi az ára annak a képnek Lajos bácsi?" - 1400 pengőre
írtam ki, de ha nagyon alkusznak, clengedöm én a felit is - vagy az ezret, vagy
a négyszázat."

Velem egyidőben, ugyancsak mint Kohner-ösztöndíjas került le Szolnokra
Glatter Gyula, a tragikusan elhunyt kedvelt portréfestő is, ugyanekkor volt ott
jávor Pál, a fiatalon elhunyt finom kolorista, akit egyszer Fényes Adolf, mind-
nyájunk Fényes bácsija, azzal bízott meg, hogy ügyeljen fel a szobafestőkre, akik
távollétében műtermét festik ki, hogy a műterem halvány galambszürke, háló-
szobája meg világos almazöld legyen. Az előszoba színét, a különben igen rigo-
rózus Fényes bácsi bizalma jeléül a finom színérzékű Jávor Palira bízta, s nyu-
godtan elutazott a lakásfestés tartamára a szomszédos Szászberekre Kohnerékhoz.
Mire visszaérkezett, az előszobája tenyérnyi széles piros-fehér-zöld csíkokkal nem-
zeti színűre volt kifestve.

Meghalt Bihari Sándor is, aki leghíresebb képeit Szolnokon festette, a
„Vasárnap délután"-t, a „Bíró előtt"-öt, amelyen szereplő, törött hegedűjét mu-
tató cigánylegény, öregen és megkopottan, de még mindig modelleskedik. Halottja
még a telepnek Hegedűs László főiskolai tanár, meg Illés Antal, aki egyszer bor-
közi állapotban még régen, a háború előtt a zsidó nőegylet báljából egymaga
kiverte a zsidókat, majd egy Móricz Zsigmond-féle úri-muri alkalmából tragikus
körülmények között fejezte be életét, és ifj. Lechner Ödön, a finom ízlésű impresz-
szionista festő, a nagy építész-zseninek, Lechner Ödönnek fia. Abban az időben
dolgozott a telepen a nagytehetségű Hatvány Ferenc és a finn származású Liipola
Yrjö szobrász is.

Az első világháború, de különösen az utána következő események teljesen
megbénították a telep életét. A kommün alatt itt dúltak a legerősebb harcok.
A Tisza-hidat felrobbantották, a közelben lévő Művésztelep is sok gránátot és
srapncllt kapott. Az én műtermem plafonján is nagy gránátütötte nyílás tátongott.
A románok kivonulásukkor az egész telepet ki is fosztották és a műtermekben
lévő képeket összevagdalták. Az állami szubvenció devalválódott és anyagiak híján
évekig tartott, míg a telep újra felélénkülhetett és benépesedett.
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Lippich István nyugalmazott főispánnak köszönhető a telep renaissancea.
Bankkölcsönt szerzett és a műtermeket újra rendbehozta, a házakat újra lakhatóvá
tette. Az elvadult kertből látványosságszámba menő parkot létesített, olyan pA-
zsittal, mely hírére válna bármely parknak, s különösen az alföldi kánikulában
párját ritkította. Ebben a gyönyörű kertben festett Pólya Tibor, s előtte feküdt
a fűben egy öreg, ötven éves púpos cigánylány. Olyan fényes fekete haja volt
Josephine Baker-nek és pontosan az a típus, mint amilyent Zulsaga, a század-
eleji divatos spanyol festő festett. Ez a lány, akit a köznyelv „Púpos Marcsá"-nak
hívott, szállította a cigánymodelleket, purdékat, lányokat, férfiakat. De ezt csak
mellékesen és a művészet iránti ösztönös szeretetből. A főfoglalkozása, hogy úgy
mondjam - a leánykereskedelem volt. Szóval ott feküdt púpjára támaszkodva
a fűben s nagyokat szívott pipájából. Nézte, nézte, gyönyörködve nézte, hogyan
dolgozik Pólya. Én legalább azt hittem. Egyszerre csak hozzám fordulva felsó-
hajt: „De szép fiú volt ez a Tibor, de sok pénzt kereshettem volna vele, ha jány
lett vóna!" - Mindenki csak a maga szempontjából figyeli a jelenségeket.

A Művésztelep tagjai sorába tartozott Pólya Iván is, ő az egyedüli ember,
akit a Rózsadomb tetején méteres hóban büntettek meg - halászati - kihágásért.
Ez úgy történt, hogy már nagyon áhítozott finom tiszai kecsegére s így már
januárban felszerelte magát a legraffináltabb horgászkellékekkcl. De nem győzte
kivárni a nyarat, hogy kipróbálja az új horgászbotot, így hát kidugta budai mű-
terme ablakán és lekurblizta róla a zsinórt. Vannak ilyen fatális véletlenek, a
horog egy arra menő ember orrába akadt. Jgy került a rendőrségre és télen
a hegy tetején halászati kihágáshoz.

De a mai fiatal művészgeneráció nem éli már azt a könnyű, mondhatnám
gondtalan életet, mely a mi fiatalságunkat jellemezte. Remek munka atmoszféra
volt a telepen. Kora reggeltől napnyugtáig folyt a munka. A kerítésen belül ma-
gunk között vagyunk - egész nap munkaruhában - vagy még abban sem, és mint
valami szentséget tiszteljük egymás munkabeosztását. Ezekben a nyári hónapok-
ban alig élünk társadalmi életet. Munka után evezünk, vagy strandra járunk,
amihez oly közel vagyunk, hogy otthonról fürdőruhában mehetünk le a Tisza
partján levő csónakházba. Esténként a kert legmagasabb helyén, az úgynevezett
„duma dombon" gyűlünk össze és gyönyörű nyári csillagos égbolt alatt élvezzük
a legrekkenőbb hőség után is hűvös alföldi estéket.

Alakult-e ki ennyi művészi munka után együtteséből egy speciális szolnoki
stílus, mint ahogy ma mar, amint a magyar művészet egy lezárt alapiáról beszel-
hetünk, ha Nagybányát és a nagybányai irányt említjük? Azt hiszem, hogy nem.
Mi lehet ennek az oka? Nem tévedek, ha azt mondom, Nagybánya forradalmi
jelenség volt az akadémikus magyar művészi életben, egyszerre robbant ki teljes
erővel Ferenczy, Grünwald, Glatz, Réti fellépésével és az utánuk Nagybányára
menők, folytatva az általuk megkezdett impresszionista-naturalista irányt, a meg-
kezdett utat csak kiszélesítették, kitaposták, de új irányhoz nem vezettek. Szolnok
a konzervatívizmusból indult ki. Deák-Ébner, Zemplényi, Bihari zsánerjelenenú
még tele voltak irodalmi tartalommal. Fényes „szegény ember sorozatán" át el-
hagyva a literáris tartalmat, már tisztára festői meglátás felé haladt. Aztán a
századeleji tájképfestő triász jött Szlányi-Mihalik-Olgyay, akikkel az impresz-
szionista meglátás vonult be Szolnokra, majd külföldről hazatérő, mindig új és
új stílusokat kereső fiatalok ismét eltértek az előzők felfogásától. A legutolsó
években Aba Novákkal a legújabb irányú művészet is otthonra talált a Művész-
telepen.
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Ezeket a teljesen heterogén stílustörekvéseket természetesen nem lehet közös
nevezőre hozni, s így erre a folyamatos fejlődésre és a korral való haladásra ve-
zethető vissza, hogy Szolnokon nem alakult ki egy egységes, bevált stílus. Egy
azonban bizonyos, - teljesen elvont, absztrakt művészet nem találhat talajra
Szolnokon, ahol a művészek legszorosabb kontaktusban állanak az őket körül-
vevő és lenyűgöző természettel, nem vonhatják ki magukat annak hatása alól
és képeik bármilyen irányúak is, mindig a természethez vezetnek vissza.

j

Szinyei Mer se Pál volt fiatal korunk félistene és büszkék voltunk, hogy a
Japán Kávéház-beli társaságának tagjai lehettünk. Ö mondotta billiárdozás köz-
ben - mert ez volt egyik szenvedélye -, „a billiárdnak és a festészetnek közös
szabálya van: legalább egy lábbal mindig a földön kell állni!"

(Zádor István kéziratos feljegyzéseiből.)
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