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A Szolnoki Művésztelep Képtára

Sokévi állványerdő és romhalmaz után végre 1996 december 15-én megnyílt a
Damjanich János Múzeum újjáalakult épülete a nyilvánosság előtt. A régészeti majd
ez év márciusában a népművészeti állandó kiállítást rendezték meg a megyei múzeumi
szervezet szakosztályai, s a Szolnoki Művésztelep 19O2-es átadásának 95 éves
jubileumán, június 29-én a Szolnoki Képtár is megnyitásra került.

Kilenc teremben a Szolnoki Művésztelep történeti anyaga kap helyet a múlt század
ötvenes éveitől a nyolcvanas-kilencvenes évekig, a kronologikus teremsort pedig Bar-
csay Jenő Damjanich Múzeumra hagyatékozott csodálatos Mednyánszky-gyűjteménye
zárja.

A Damjanich Múzeum hosszú évtizedek óta gyűjti a művésztelep régi és újabb
alkotóinak műveit, így a többszáz kiállított műalkotásból az 1 szentesi Koszta
Múzeumból, és a 25 Nemzeti Galériából kölcsönzött hiánypótló festményt kivéve a
bemutatott alkotások a múzeum törzsanyagából kerültek a falakra.

Bármily soknak tűnik azonban a kilenc terem, a bemutathatónál jóval több anyag
állt rendelkezésre. Ezért egy olyan elfogadható koncepciót kellett kialakítani, amely
egy közel százesztendős időszakra vonatkoztatva egy azonos elmélet alapján szűrte
meg az anyagot. Mégpedig az a rendszer, amelyben a művésztelepen a művészek éltek,
illetve amelyet 1902—1950 között a Művészeti Egyesület, később pedig a művésztelep
mindenkori fenntartója szabályozott. így lényegében a törzstag művészek, a II.
világháború után pedig a periódusonként műtermi kiutalással rendelkező művészek
névsorára kellett szorítkozni. Ez a keret több jó művésztől és kitűnő műtől fosztotta
meg a kiállítást, hiszen a Szolnoki Művésztelepen igen sok jelentős művész fordult
meg a kezdetektől fogva tanítványként, rövidebb-hosszabb ideig vendégként. Hiszen
vendégműterem majdnem minden időszakban volt, a század első felében, az ötvenes
években, majd a nyolcvanas években szintúgy. A véges kiállítási lehetőségek azonban
határt szabtak egy nagyobb volumenű válogatásnak. Meg van azonban a lehetőség arra,
hogy a képtár melletti időszaki teremben a múzeum bőséges anyagából különféle
tematikus válogatásokkal minden képzőművészeti anyag bemutatásra kerüljön.

A képtár az előzményekkel indul, a múlt század ötvenes éveinek Szolnok környéki
festészeti felfedezőinek képeivel. Elsőül August von Pettenkofent mutatja be egy védett
kis akvarellel. Pettenkofen katonatisztként vett részt a 48/49-es csatákban, s rajzolta a
hadi eseményeket. így megismerve Szolnok táji adottságait, több ízben tért vissza fes-
teni a város környékére. Müller Adolf szintén bécsi katona-festő volt, ő megtelepedett
Szolnokon, s nem kis szerepe volt abban, hogy a Bécsből, Münchenből érkező festők
jól érezzék magukat a Tisza parti városban. Pettenkofen erős egyéniségének köszön-
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hetően, s az ő hatására igen sokan jártak egzotikus cigány, paraszt zsáner témákért,
plein air táji lehetőségekért erre a vidékre festeni. A magyar festők között szintén
terjedt a festői lehetőségek híre, így egyre több olyan művész kereste fel a várost, aki
előbb Münchenben, Párizsban kereste művészete talaját. Nem sorolhatjuk fel itt a teljes
művésznévsort, csupán megemlítjük az előbbieken kívül a német Heinrich Láng, a
magyar Sterio Károly, Bőhm Pál, Deák Ébner Lajos nevét.

A kilencvenes években, a századfordulón már több művész dolgozott Szolnokon,
akik közül 12-en, az 1896-tól működő, kultuszkormány által támogatott Nagybányai
Művésztelep példájára, egy Szolnoki Művésztelep alapítási kérelemmel fordultak a
kultuszminiszterhez. Az ígéretek behajtására, szponzorok szerzésére és a művésztelep
műtermeinek felépítésére 1901-ben megalakult a Szolnoki Művészeti Egyesület.
Tevékenységük révén 1902. június 29-én átadták a műtermeket Bihari Sándor, Fényes
Adolf Mihalik Dániel, Olgyay Ferenc, Pongrácz Károly, Szlányi Lajos, Zombory Lajos
és Hegedűs László festőművészeknek. A telep építését kérelmezők közül Mednyánszky
László, Kernstok Károly, Vaszary János nem költöztek be a műtermekbe, de
munkásságuk kötődését egy-egy művükkel jeleztük a kiállításon.

A kiállítás jelentős része a művésztelep alapításától a II. világháborúig terjedő sza-
kasza. Az első időszaknak Fényes Adolf, mellette Mihalik Dániel, Kléh János, Zom-
bory Lajos, Szlányi Lajos a hosszabb ideig telepen működő jelentősebb egyéniségei.
Míg a harmincas évektől Aba-Novák Vilmos, Pólya Tibor és Pólya Iván, Zádor István,
Szüle Péter, Vidovszky Béla és Udvary Dezső a meghatározó egyéniségek. A kiállítás
a lehetőségek szerint igyekszik korszakokat bemutatni, így az olyan művészek, akik
hosszabb ideig dolgoztak a művésztelepen, több időszakban is képviselve vannak
munkáikkal.

Az első időszaknál jeleztük Koszta József tevékenységét, aki a századfordulón, majd
az I. világháború alatt a húszas évekig festett a művésztelepen. Sajnos a múzeum
gyűjteményébe eddig még nem sikerült tőle képet szerezni. A rendszeresen itt dolgozók
mellett helyet kapott egy-egy művével Perimutter Izsák, Förstner Dénes, Istókovits
Kálmán.

A korai plein air korszak, a dekoratív posztimpresszionizmus ragyog végig az első
termeken. Az első háború ugyan besötétíti Fényes Adolf és Zádor István szimbolikus
képeit, még a konkrét tájakat is, de a harmincas években a Római Iskola adaptálói,
Chiovini Ferenc, a festőként debütáló Borbereki Kovács Zoltán, Aba-Novák Vilmos
szuggesztív tempera képei, Pólya Tibor erős színvilágú olajai, vidám temperái ismét
friss színekkel örvendeztetnek meg.

A második háború előtt Bernáth Aurél, Mattioni Eszter, Gáborjáni Szabó Kálmán,
Basilides Barna dolgoztak törzstagként a telepen a korábbiak mellett. Az ő munkás-
ságukat néhány mű képviseli a kiállítás ezen szakaszában.

Az új korszakot az 1925-től 1981-ben bekövetkezett haláláig folyamatos tevékeny-
séggel itt működő Chiovini Ferenc, az 1956-ban elhunyt kiváló fametsző Patay Mihály,
majd az új rendszertől műtermi kiutalást kapott, s néhány esztendő múlva a fővárosba
távozó Benedek Jenő, Botos Sándor, illetve P. Bak János munkássága képviseli.

1956 után telepedtek meg a Szolnoki Művésztelepen azok az alkotók, akiknek
tevékenysége már az utolsó korszakot is jelzi. Gácsi Mihály, aki Patay után a grafikát
képviselte a művésztelepen 1974-ig, Mészáros Lajos festőművész, aki tragikusan korai
halálával egy csonka életművet hagyott ránk, Antal Ilona, aki alig néhány esztendeig
kapcsolódott Szolnokhoz, Palicz József, aki 1974-ben, Bokros László, aki 1987-ben
távozott a művésztelepről. Baranyó Sándor már a negyvenes évektől látogatta a
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kolóniát, de 1959-től folyamatosan itt alkot. Fazekas Magdolna, Meggyes László az
ötvenes évek végétől, Berényi Ferenc 1962-től festi következetesen a Tisza—Zagyva
partjait.

Míg Borbereki Kovács Zoltán volt az egyetlen szobrász a művésztelepen a
negyvenes évekig, az ötvenes évektől Nagy István, Simon Ferenc és Szabó László
képviselik a plasztikát. A nyolcvanas évektől Pogány Gábor Benővel a legfiatalabb
szobrásznemzedék is reprezentálva van. 1984-től pedig Ágotha Margit és a fájdalmasan
korán elhunyt Rékassy Csaba a művésztelep grafikusai.

A kronológia nem mindig követhető, a művek sokszor évtizedes különbséggel
kívánkoznak egymás mellé a falakon. Igen sok a jó alkotás, több főmű is látható az
anyagban, s nem kis büszkeséggel említhetjük, hogy nem csak a múzeum tulajdonából
kerültek a kiállításra, de legtöbbjük itt, ezen a vidéken is készült. A kétkedőket, a
bizonytalanokat most meggyőzheti a Szolnoki Képtár válogatása.

Eddig lehetett elmélkedni a Szolnoki Művésztelep hosszú és folyamatos tevékeny-
ségéről, ugyanis hiányzott a tények érve. Ez a kiállítás már nagyon régen időszerű
volt. A képek előtt, a történeti anyag előtt még a más irányba elfogult szemlélőnek is
meg kell hajolnia. Ezt a többnyire természetelvű, általában figurális festészetet,
plasztikát lehet nem szeretni. De nem tudomásul venni — soha többé nem lehet.

Az itt következő válogatásunk reprofotóit a Damjanich Múzeum anyagából Kozma
Károly készítette.

August von Pettenkofen: Álló férfi
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Heinrich Láng: Szolnoki szárazmalom

Bőhm Pál: Parasztfej Boruth Andor: Önarckép
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Fényes Adolf: Gyermekjátékok

Vilmos és Barta Ernő szolnoki művészekkel
Vilmos Nagy und Ernő Barta mit anderen Szolnokker künstlem
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Mihalik Dániel: Tájkép

Szlányi Lajos: Látkép a müvésztelep felől
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Jávor Pál: Cigánylány

Pólya Tibor: Tél
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Pólya Iván: Tabán

Borbereki Kovács Zoltán: Akt
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Aba-Novák Vilmos: Cserépvásár

Istókovits Kálmán: Vurtsli
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A Szolnoki Képtár megnyitóján Tálas László megyei múzeumigazgató
köszönti a vendégeket

A Szolnoki Képtárat Gál Zoltán országgyűlési képviselő adta át
a közönségnek (Fotó: Kozma Károly)
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