
SZABÓ ISTVÁN

Gyura bácsi és a nagypolgárok
- Művészek és „modellek" a Szolnoki Művésztelepen

1901-ben, száz esztendeje alakult meg a Szolnoki Művészeti Egyesület, majd áldozatos
szervező tevékenysége következményeként már egy év múlva felépült a 12 műterem. A
müvészkolónia épületeinek hivatalos átadás óta a Szolnokról, a Szolnoki Művésztelepről,
Szolnok képzőművészeti életéről szóló valamennyi cikk lényegében úgy kezdődik, hogy: a
festőművészet számára Szolnokot August von Pettenkofen fedezte fel, s lett elindítója egy
azóta is folyamatosan működő képzőművészeti életnek. A Tisza—Zagyva találkozása
közelében, közvetlenül a Zagyva partján, az egykori vár területét szemelte ki a város az
építendő müvésztelep számára. Mert ezt a... „várost a magyarok Istene arra teremtette, hogy
itt tartson hosszú megállót az Alföld minden szekere és gyalogvándora, mert az ország min-
den útvonala ide vezetett, itt érte el elsőnek a vasútvonalat, amely elvitte a világ minden
részébe az aranykalászok híres magvát: a tiszavidéki búzát. Idáig hajtotta fel minden gazda a
maga eladó lovát, marháját, a gazdaasszony pedig: csirkéjét, libáját, kacsáját és pulykáját.
Idáig merészkedett a »német sógor« telebugyellárisú kupece, lócsiszára, vigéce. Itt tartottak
nagyobb pihenőt a pesti vásárra igyekvő békési, csongrádi és bihari disznóhajcsárok és idáig
evezett a máramarosi tutaj os is. Itt vált pénzzé ennek az istenáldotta országnak minden
termése, hogy visszakerüljön kiadós áldomás után a ládafiába, vagy pedig — az útszélen
váró betyárlegény üres tarsolyába. Nagy »Noé bárkája« volt ez a falu a negyvenes-ötvenes
években, mert nem volt olyan emberfajtája ennek az országnak, amely itt, Szolnokon meg ne
fordult volna! Ehhez az emberi és állati színjátékhoz hasonlót még az oroszországi
nagyvásárokon sem lehetett találni. Bebizonyosodott, hogy ez a nevezetessége tette Szolno-
kot, mint kiaknázhatatlan festői tárgyat világhírűvé, örökre beírván nevét a művészet
történetébe" — írja dr. Némethy József Szolnok és művészete című összefoglalásában, az
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1929-es évkönyve számára, a szolnoki
Művésztelep 25 éves jubileuma alkalmából.

„Egy darab kelet volt itt Pettenkofen idejében. Még a vasút is alig járt. Szolnokig még
csak el lehetett jutni, de azontúl valóságos Szahara volt az Alföld" — teszi hozzá dr.
Rózsaffy Dezső a Külföldi művészek Szolnokon című írásában az ugyancsak 1927-ben
közzétett Szolnok a művészetben címet viselő jubileumi emlékkönyvében mintegy folyta-
tásaként annak a gondolatsornak, amit Osztrák művészek Magyarországon című 1913-ban
megjelent írásában, (sőt már korábban, 1905-ben is) exponált. Miszerint a Magyarországra
érkező osztrák művészek egyik csoportját az üzleti érvényesülés lehetősége vezette, a másik

* A fejlécben közölt embléma a tíz- és huszonöt éves Szolnoki Müvcsztclcp jubileumi kiállításaihoz készített
katalógus borítójának felhasználásával készült. A továbbiakban a müvésztclcpről szóló valamennyi írásunkat
ez fogja egységbe. A Jászkunság folyóirat így kíván tisztelegni a százéves Szolnoki Művésztelep előtt.
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pedig romantikát keresni jött közénk. „A »Betyarenland«, a »pusta«, a »menesch«, a
»cigány« izgatta fantáziájukat. A falusi, kisvárosi élet egyszerűsége, festői tarkasága
exotikumként vonzotta az affektált »bieder«-es genre-ből az egészségesebb naturalizmus
felé hajló kedélyeket. Ami volt Fromentinnak, Marillhacknak Algir, Marokkó, Decampsnak
Egyiptom, ugyanaz volt a 30—70-es évekbeli Magyarország — Székesfehérvár, Debrecen,
Veszprém és elsősorban Szolnok — a bécsi művészeknek." Ennek a világnak, ezeknek a
lehetőségeknek a felfedezése, fel-, és letérképezése, a képzőművészet világába való beeme-
lése annak az osztrák katonatisztnek az érdeme, aki a szabadságharc idején — a már idézett
dr. Némethy József szavaival élve — „kivont karddal jött és — duzzadó vázlatkönyvvel
távozott". Hogy aztán 1851-től kezdődően harminc esztendőn keresztül rendszeresen
visszatérjen, s ide csábítson, magával hozzon számos neves osztrák, német, majd külföldön:
Münchenben, Párizsban sikeres, s már-már szinte ottani életre berendezkedett magyar
kollégát. Akik számára — élvén ekkor már jó hosszú ideje távol hazájuktól — a Pettenkofen
szemüvegén keresztül láttatott szolnoki témák: vásár, cigányok, népviselet, puszta, falusi
építmények, hangulatos, ám erdőktől-hegyektől merőben különböző táj, és a tarkaságot, et-
nikai sokféleséget mutató embertípusok ugyanolyan egzotikumok voltak, mint magának a
mesternek. Festették is ezeket nyakló nélkül. Voltak könnyen festhető, mert könnyen
elérhető, leképezhető rajzolni-festeni valók; épületek, vásárokon várakozáskor leállított sze-
kerek, hozzájuk kikötött abrakoló lovakkal, vagyis hosszú ideig — szinte a befejezésig
türelmesen egy helyben álló képtémák, de voltak nehezen, vagy nehezebben munkába
vehető modellek is. Az egyiket — éppen Pettenkofen eseteként ifj. Gonda Béla a Művész-
telep 25 éves jubileuma alkalmából megjelentetett Szolnok képzőművészei című írásában így
beszéli el: Pettenkofen egy alkalommal az országúton járt. Szemben, lóháton, gyors
vágtatással parasztlegény közeledik. A mester harsányan odaszól: „Halt! Megállj!" A
legény megállítja a lovát és leszáll. Pettenkofen tolmácsa útján — magyarul csak annyit tu-
dott, hogy „ne mozogj!" — megérteti vele, hogy le akarja festeni, úgy, amint jött, lovastul.
De a puszták legénye dacos és büszke sarj, tagadólag válaszol: „belőle az urak nem
csinálnak komédiát!" Az egykori katonatiszt dühbejön az ellenkezés láttára, gallérjánál fog-
va megragadja a legényt, s amúgy huszárosán, vagy dragonyos módra — amint tetszik —
nyeregbe teremti őt, nem is ellenkezett az többé. Az eset 1854 táján, tehát valamikor a kezde-
tek kezdetén eshetett. Később, a városba érkező művészek jelenlétéhez apránként hozzá-
szokva már többen is vállalkoztak a modell szerepkör betöltésére. Bár még ekkor is több
ízben előfordult, hogy a vásáros parasztgazdák egy ideig nyugalommal tűrték, hogy a mes-
ter fogaton ülő alakjukat festeni kezdje, majd egyszer csak elunva a dolgot a lovak közé
csaptak és elszekereztek. Ilyen esetekben — hogy a kép ne maradjon befejezetlen — vált
szükségessé a szolnoki szállásmester, „Müller papa", azaz Müller Adolf (maga is festő-
művész) nélkülözhetetlen segítsége, aki „a bécsi művészek faktotuma" volt. „Előkerít min-
dent: ...eredeti formájú agyagedényeket, hímzett, piszkos lódenköpenyeket, nemzeti
pipákat, borjúbőrkulacsokat, szüzdohányt, hamisítatlan bort, modellt" — olvashatjuk a for-
rások szerint állítólag szintén osztrák és szintén nyugalmazott katonatiszt műkedvelő
festőről. De ezek a begyűjtött darabok csupán az itt festő művészek helyszínen be nem feje-
zett müveihez kiegészítő kellékek voltak. Nem úgy, mint az 1870-es években München és
Szolnok között néhányszor megforduló Böhm Pál kollekciója, aki Münchenben festett
zsáner képeihez a Glastpalast közvetlen környékén valóságos arzenált tartott készenlétben:
tépett ponyvás, rongyos kasú szolnoki szekeret, boronát, szőlőkapát, Tisza-parti halászhálót,
gyékényes vesszőkosarat, vedlett subát, tarisznyát, tilinkót. A vásáros cigányokkal már több
szerencsével jártak a művészek. Különösen, ha igaznak vesszük azokat a Pettenkofennel
kapcsolatos feljegyzéseket, melyek szerint bőkezűen megfizette modellkedésüket. A terep
így már teljesen „bedolgozott" volt, amikor Deák-Ébner Lajos Szolnokra érkezett. Türel-
mesebb modellek álltak rendelkezésére, így egész piaci jeleneteket, lovasszekér táborokat is
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Bó'hm Pál: Parasztfej
Deák-Ebner Lajos:

„ Szűrös paraszt"

Deák-Ebner Lajos:
Kofák a szolnoki vásáron
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Fényes Adolf: Dr. Báró Kohner Adolf LiSeti Miklós: w^ssich Gyula szobra

August von Pettenkofen: Magyar csárda
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megfesthetett eredeti környezetükben. Bihari Sándor pedig már parasztlakásokba és csár-
dákba is bejuthatott festeni. Sőt — mint azt egy működését, szolnoki tartózkodását követően
30—40 évvel később készített helybeli riport szövege igazolja — állandó modellel dolgoz-
hatott. A vén cigánnyal, alias „Gyura bácsi"-val, ahogy a hírlapíró aposztrofálja. Az írásból
megtudjuk, hogy Szolnok szélén, a Kisgyep nevű peremrészen, ahol a kunyhószerű házak
már elvesznek a kukoricatáblákban, egy virágos, kertes, fehérre meszelt kicsi házban lakik
„Gyura bácsi", a szolnoki művészek kedvelt cigány modellje. A rendes, tiszta környezetű,
kicsi ház is elárulja, hogy az öreg lakója közelebbi kapcsolatban van a művészettel... min-
denki ismeri az öreget — olvashatjuk a kortárs feljegyzéseit. A szomszédok, sőt még a gye-
rekek is bizonyos tisztelettel szólnak a „művészek barátjáról", a „vén cigány"-ról, akiről an-
nyi festőművész pingálta meg festményeihez a magyar hegedűimádó, kezitcsókolomos,
huncut fáraó-ivadékot. Még 70 évével is ideálja a cigány férfi szépségnek. S bár már fénylő,
fekete haja és a rövid körszakálla erősen fehérlik az ősz szálaktól, de sötét, csokoládészínü
arcbőrén alig van ránc. Szeme értelmesen csillog, és beszéde elárulja, hogy gyakran volt
urakkal dolga. A művészekről és a művészetről úgy beszél, mintha ő is közéjük való lenne,
és mintha neki is része volna azoknak a világhírűvé vált képeknek a létrehozásában, amelye-
ket róla mintáztak. „A szolnoki művészeket mind jól ismertem — kezd beszélni az öreg —
és ha már nem is »dolgozunk« együtt, el-ellátogatok a Müvésztelepre. Nem egy fiatal kezdő
művészt protezsáltam be a művészek közé...Bihari Sándor tekintetes úrral »dolgoztunk« a
legtöbbet. Nagyon szerettük egymást, három híres képet is festett rólam. »Az ő nótája«,
»Bíró előtt« és a »Falu rosszát«. Hej, ha akkor kértem volna tőle egy képet — mondja
szakértőén —, most egy házat tudnék rajta venni, nem kellene a lányom nyakán élősködni.
Pedig de szívesen adott volna." Elmondja azután még, hogy fiatalabb korában Bécsből is
jártak le hozzá festeni és bizony akkoriban sokat keresett. Most azonban már ritkán akad dol-
ga, meg a művészek is szegényebbek lettek. A „Gyura bácsi" -féle karakter figurák a
századforduló táján a még mindig divatos jelenetes zsánerképek meghatározó kellékei, ele-
mei voltak. Ám a festészetnek volt egy másik ága is: a portréfestészet. Ezt a műfajt a
városiasodó, polgárosodó megye vagyonosodó lakosságának, pozícionált rétegének igénye
hozta létre. Kezdetben nem volt ez más, mint a képzőművészet nemesi hagyományainak
polgársághoz leszálló, adaptált változata, amely jelentőségében és művészi értékében
lényegesen fölötte állt a megyénkben éppen akkor beinduló, lényegesen olcsóbb fényké-
pezési láznak. A megyei apparátus vezetői, tehetősebb részesei, virilisek és nagypolgárok
jelentős áldozatokat hoztak, hogy megörökítsék családjuk tagjait, „olajba mártsák" a maguk
és szeretteik vonásait. S erre kitűnő alkalmat-lehetőséget nyújtottak az alaposan felkészült,
klasszikus iskolázottságú, Szolnokon telepet alapító művészek. A vármegye tisztség-
viselőinek, nagypolgárságának magáról olajképet rendelő tagjai persze komoly igényeket
támasztó „modellek" voltak. Elvárásaik, speciális óhajaik elmaradása, vagy véleményük
szerint nem tökéletes megvalósulása sokszor elégedetlenséget keltett, ami a művészek
részéről sok-sok türelmet, toleranciát, pszichológiai és diplomáciai érzéket követelt. Hogy a
mü mindkettőjük: megrendelő és kivitelező valamilyen szintű közös megegyezésével,
megelégedettségével készüljön el. Vagyis hasonlítson is a kép a leképezett személyre,
hangsúlyozza is azt, amit a megrendelő saját jellegzetességének, karakterének tart, ám a
művész is vállalni tudja a képet, s a portrén keresztül is fel tudja mutatni saját elképzeléseit,
jellegzetes stílusjegyeit. Az ilyenfajta problémáktól még azok a hivatalosan rendelt portrék
sem mentesek, amelyeket az alkotó nem eredeti, azaz élő személyről festett, hanem
fényképek, egyéb ábrázolások után. Ezek talán még nehezebb feladatot jelentettek, mert
ezeknél a kiterjedt család, az egykori barátok, ismerősök mindig újabb és újabb hiányos-
ságokat véltek felfedezni. Az ilyen képeknek hihetetlenül nagy az arzenálja: Horthy István
lovassági tábornok portréjától városatyákig, mecénásokig.
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