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A művésztelep rehabilitációja
halaszthatatlan
Gondolatok a Szolnoki Művészeti Egyesület centenáriumán

Száz esztendővel ezelőtt alakult meg az a Szolnoki Művészeti Egyesület, amelynek
szervező munkája révén egy esztendő múlva beköltözhettek felépített műtermeikbe a Szol-
noki Müvésztelep alapító festőművészei. 2001. április 13-án volt a centenárium, ezt sem
Szolnokon, sem másutt nem ünnepelték meg.

1902. június 29-én adták át a régi vár helyén, hatalmas park közepén a műtermekkel,
lakosztályokkal ellátott két épületet az első nyolc művésznek. 2002 Péter Pál napján
százesztendős lesz Szolnok müvésztelepe amennyiben a művészházak átadásának dátumát
vesszük figyelembe. Ugyanis Szolnokon félszázados festői múlt előzte meg a telepalapítást,
így mindent számításba véve a Tisza-parti városhoz kapcsolódva a történelem, háborúk,
forradalmak, rendszerváltások viharában 150 év óta a mai napig folyamatos a művészi
alkotómunka.

Sajnálatos módon a szolnoki telepet a hatvanas évektől, ha egyáltalán szólt róla, a mű-
történet évekig lebecsülő-lekezelő hangsúllyal emlegette. Nem lehetett országos fórumon
elismeréssel érdemére szólni, müvészmonográfiára megbízást remélni, valamelyik itt élő
fiatal szolnoki" művészt a siker reményében országos díjra javasolni. A ritka kivétel

személyes kapcsolatoknak, véletlenek sorának volt köszönhető. Hiába rendezte meg a Nem-
zeti Galéria kortárs müvésztelepeink sorozatában 1966-ban a szolnokiak reprezentatív
tárlatát, jószerével visszhang nélkül maradt, mint az 1978-ban a Nemzeti Galériában, az
1982-ben a Vajdahunyadvárban közönség elé került évfordulós retrospektív bemutató. Még
a müvésztelepről 1952-ben, 1977-ben megjelentetett monográfiák, az Akadémia Magyar
művészetről szóló, 1983-ban kiadott századfordulós kötetének adatai sem szerepelnek az
összefoglaló munkákban. Egyszóval aránytalanul visszaszorult Szolnok a művészettörté-
netben, akármelyik időszakáról volt is szó. S ha mégis akadt olyan művész, akit nem
mellőzhetett a műtörténet, akkor alig, vagy egyáltalán nem említették meg szolnoki kötő-
dését. Végül a hetvenes, nyolcvanas évektől egyre többen hagyták el a kolóniát, a kilencve-
nes évekre a szolnoki telep iránti érdeklődés közönybe süllyedt. A mai nemzedékek
jószerével azt sem tudják, hogy volt — van? egyáltalán szolnoki müvésztelep.

Kerestük azokat az okokat, amelyek ezt a szituációt előidézték, az előítéleteket kon-
zerválták. Merthogy a századfordulós telepek, köztük elsősorban is a két plein air telep
Nagybánya és Szolnok indulásánál még sem a művészek, sem a művészettörténészek, sem a
mecenatúra nem marasztalta el egyik kolóniát sem a másik ellenében. Mégis a második
világháború után a szolnoki teleppel kapcsolatosan egyre több negatív megkülönböztetéssel
találkozunk, legtöbb esetben Nagybányával való összevetésben, azzal szembe helyezve.
Ideje lenne végre tisztázni, mely erényekkel bír a szolnoki kolónia is, miért kap kedvező
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megítélést ugyanaz a tény ott, ami Szolnok esetében negatívum, melyek azok a téves, igazta-
lan megállapítások, amelyek manipulálták, megbélyegezték az ötvenes évektől a szolnoki
müvésztelep működését. Hol van ezek forrása, miért terjedhettek el a szakirodalomban, és
mely politikai helyzetben milyen hátsó rugók mozgatták a hangadók tollat? Nézzük
mindenekelőtt a kronológia kérdését. Milyen időponttól számítódik a müvészkolóniák
alapítása, illetve ki, mikor, hogyan datálta azokat. Hol volt és milyen előzmény, amelynek
létét vagy elismerte a történetírás, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyta. A Nagybányai
Müvésztelep megalakulását egyértelműen 1896-ra teszik, amikor is Hollósy iskolájának
növendékeivel a nyári hónapokra Nagybányára utazott. Azzal a céllal, hogy „.. .a természet
előtt állva és dolgozva egymásnak lehessünk segítségére". Nagybányára Réti István és
Thorma János honossága miatt esett a választás, másrészt Hollósy a közeli Huszt vára
megfestésére kapott millenniumi megrendelése. Májusban érkeztek az ifjú müvészjelöltek,
ahol a városi parkligetben egy 20x12 méteres fából felépített közös műteremmel várták őket.
1900-ban a város két műtermet épített, amelyet Iványi-Grünwald és Réti kaptak. S majd csak
a tízes években kerül ismét napirendre mütermes művészhez, illetve iskola építése. (1911
után a Zazar-parton, addig a diákok bányászházakban, parasztoknál laktak.) Réti István
autentikus feldolgozásából tudjuk, hogy ott az első nyár anyagi nehézségein okulva Hollósy
kívánságára a város támogatást kért a vallás- és közoktatásügyi minisztertől a mester
számára. Wlassics „méltányolva a művészi célt és a kis vidéki város kulturális becsvágyát",
2000,- forintot (2000 Forint = 4000 Korona) folyósított a város útján Hollósynak. Egyben
kikötötte, hogy a pénz fejében a Nagybányán alkotó művészek kötelesek ősszel Budapesten
külön kiállítás keretében bemutatni munkáikat. S miután a Képzőművészeti Társulat ezt
alapszabályába ütközőnek találta, és nem biztosított helyet számukra a nemzeti kiállításon
belül, így a régi Műcsarnokban rendezték meg 1897. december 15—1898. január 15. között
a nagybányaiak első kiállításukat, amelyet Wlassich Gyula miniszter nyitott meg. A
második kiállítás 1898/99-ben ugyanitt kapott helyet hasonló feltételek mellett. Szolnokon
August Pettenkofen, valamint osztrák, német és magyar festők nevével jelzett, XIX. század
közepétől ismert és dokumentált művészeti előzmények után 1899-ben 11 művész
kérvényezte a kultuszkormánynál telepalapítási szándékát. Ennek következtében 1901-ben
megalakult a Művészeti Egyesület, amely egy év alatt felépíttette a 12 mütermes épületet.
1902. június 29-én átadták a kolóniát az első 8 festőművésznek.

A gödöllői művésztelep működését Németh Lajos 1904. — 1920. közé teszi. Sze-
cessziós iparművészeti kolóniánk eseménytörténeténél megemlíti az 1890-es évek második
felének Diódhoz kötődő kezdeményezését, ahol „kis müvésztelep szerveződött Körösfői
körül". A diódi közösség a továbbiakban is működött, miután 1901-ben Körösföi-Kriesch
Aladár Gödöllőre költözött. A közös munka szervezése 1902-től vált lehetővé, amikor is
Koválszky Sarolta németeleméri szövőgyárának csődje után a kultuszminisztérium segít-
ségével értékesíteni kívánt szövőszékei Koronghi Lippich Elek, az ügyosztály vezetőjének
jóvoltából Körösfőihez kerültek Gödöllőre. Koválszky egyik szövőnője, Guilleaume Margit
tanította be a gödöllői lányokat, és így 1904-ben megkezdhette működését ötven résztve-
vővel a gödöllői szőnyegszövő műhely. Keserű Katalin írja: „A hazai iparművészet
támogatására, az ipar művészi fejlődése érdekében 1885-ben alakult Magyar Iparművészeti
Társulat 1905-ös ülésén a Kultuszminisztérium Művészeti ügyosztályának vezetője,
Koronghy Lippich Elek javaslatot terjesztett elő egy a főváros közelében létesítendő,
háziipari jellegű szőnyegszövő, hímző és bőrmintázó iparművészeti telep ügyében. A javas-
lat 2000 korona segély megszavazására vonatkozott." Ez évben ünneplik a gödöllői
müvészkolónia centenáriumát, amelyet Körösfői-Kriesch Aladár Gödöllőre költözéséhez
kapcsolnak. Akkor viszont a nagybányai indulást Réti, Thorma művészi pályafutásához kel-
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lene kötni, mivel ők Nagybányáról indultak, és a telep alapítói voltak. Ha a plein air
festészeti szándékokat nézzük, akkor Nagybányánál a Hollósy iskola megjelenése, Szol-
noknál viszont Pettenkoffen első szolnoki tartózkodásától, 1851-től kezdődik a kronológia.
Ha a konkrét telepalapítási szándékot vesszük alapul, akkor Nagybányánál 1896,
Szolnoknál 1899, az akkor már javarészt itt dolgozó művészek telepalapító kérvényének
beadása a mérvadó dátum. Ha a műtermek felépítését, átadását tekintjük a kezdetnek, akkor
Nagybánya 1901 — két műterem, a müteremház csak 1911 után épült fel, Szolnok 1902, a
12 műterem átadása, Gödöllő 1904, a közös műhelymunka megindulása. Ha a Művészeti
Egyesület a datálás alapja, akkor Szolnok 1901, Nagybánya 1913. Látjuk tehát az indulás
több szempont szerint kezelhető. Ez mindaddig nem okozott problémát, amíg nem adott
lehetőséget a tények manipulálására. A szolnoki művészet fogalma sosem jelentett stiláris
egységet, „iskolát", azzal együtt, hogy mind a tanítványok, mind az egymás közelében
dolgozó művészek tevékenységében minden periódusban kimutatható bizonyos közös
törekvés egy-egy festői kérdés hasonló szemléletű megoldására. A müvésztelep alapítá-
sának nem is az ilyen természetű felszíni megfelelések ösztönzése volt a célja. Amikor a
telepalapítás gondolata felvetődött, a szándék az Alföldön létesítendő olyan müvésztelep
megteremtése volt, ahol az alföldi táj, az ott élő emberek élete, szokásai, munkája iránt
érdeklődő festők közvetlen környezetükben festhetnek plein air képeket. Zombory Lajos
megfogalmazása szerint a „művésztelep alapításakor az volt a cél, hogy az együtt élő
művészek a magyar piktúra új irányát jelöljék ki: egy gyökeresen magyar festészetet, amely
alföldi impressziókból táplálkozik, s magyar levegő az éltető eleme. A gyökeresen ma-
gyar" festészet fogalmával azt a törekvésüket jelölték, amely levetkőzve a müncheni,
párizsi, bécsi hatásokat, egy hazai földön termett, ezen a talajon nőtt piktúra megteremtésére
irányult. Elképzelésük egy olyan plein air festészetet körvonalazott, amely motívumkincsét,
kompozíciós és színfelfogását az Alföld táji-természeti látványából, az ott élő nép életéből,
környezetéből meríti. A „tiszta festőiség elve", a „vonal, a forma, a valeur, a szín, a fény", s
az ezek által előidézhető kellemes vizuális érzet, a szemöröm" (Ferenczy Károly) mellett
fontos volt a tartalom is, azok az asszociatív elemek, amelyek a néző számára az érzelmi
hatásokon kívül gondolati képzettársításokat is sugalltak. Mint ahogy Fényes nyilatkozta:
„.. .a kép: ornamentika, melynek az értelemre is kell hatni." Ferenczy a század első éveiben
„Nagybánya különös erejű napsütésére, levegőjének fényére" ébredve festi azokat a képeit,
amelyek témája a „fehér tüzü nyár, amikor a magasan álló nap nagy fényességében elalél a
gondolat, nincs irodalmias asszociáció, csak lélegző, szinte eszméletlen élet." Réti kifejező
megállapítása többek között Ferenczy Festőnő, Október, Napos délelőtt képeire vonatkozik.
De ha felidézzük Fényes Babfejtők, Kisvárosi délelőtt, Utca Vácott munkáját, ugyancsak
érezzük az alföldi nap tüzet, levegőjét, porát, az izmokra, gondolatokra egyaránt lankasztó
hevét. A Ferenczynél felvetődött festői probléma kortársként itt a neki megfelelő táji-
természeti közegben megteremtette Fényes ecsetjén alföldi párdarabjait. Azzal együtt, hogy
Fényes a „képtémát" kisvárosi falusi környezetből meríti, míg Ferenczynél a kertjükben
ejtőző családja, festő felesége, játszó gyermekei, vagy a műterméből látható nagybányai
utca a modell.

Nagybányán a Hollósy iskola, majd a szabadiskola ténylegesen, „iskolaként" működött.
Szolnokon csak 1911-től fogadták hivatalosan a Képzőművészeti Főiskola növendékeit,
ahol Fényes, Zombory, Szlányi tanított. A diákok a városban laktak, plein airben festettek,
és a telep törzstag művészei a szabadban vagy műtermeikben korrigáltak. A szolnoki
kolónia művészei csak nyaranta vették igénybe műtermeiket, télen a fővárosban tartóz-
kodtak. Fényes, Jávor, Mihalik, Olgyay, Szlányi rendszeresen szerepelt a Képzőművészeti
Társulat, a Nemzeti Szalon, 1912-től az Emst Múzeum tárlatain, részt vett a különféle
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Aba-Novák Vilmos: Önportré Benedek Jenő: Plakát

August von Pettenkofen: Borsos József
festőművész Chiovini Ferenc: Önarckép
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Patay Mihály: A szolnoki művésztelep

Fényes Adolf: Önarckép

Pólya Tibor: Szolnoki festőművészek
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egyesülésekben, társulásokban. Feltehetően ezért is nem érezték szükségesnek, hogy
időszakonként a főváros valamely kiállító helyiségében, mint szolnoki művészek" együtt
szerepeljenek. A kortárs magyar művészethez tartozónak érezték magukat, nem kívántak
semmiféle megkülönböztető jelzőt, néhány jubileumi alkalom kivételével, kiállításaik
alkalmával sem. Mint ahogy az első évek miniszteriális igényét követően Ferenczy, Réti,
Csók, Iványi Grünwald esetében sem volt ez alapvető ismérv, miért lett volna a szol-
nokiaknál az? Csakhogy a jelenlegi szemlélet szerint akár csak egy egyszeri alkalomra
korlátozódott Zazar-parti látogatás is pozitív jelzőkkel ruházza fel a művészt, a szolnoki
kapcsolódást még a legnagyobbaknál is elhallgatják. S míg az ily módon elnyert
nagybányaiság jó minősítést jelent még a gyengébb esztétikai teljesítmény esetében is, a
háború utáni kritika igyekszik csúsztatni, elmosni a jó művészek szolnoki kötődését.

A negatív megítélés okait keresve vissza kell mennünk közvetlenül a II. világháborút
követő évekhez, illetve az ötvenes, hatvanas évek műtörténet-, mükritika írásához. A
háborút követően megjelent első mütörténeti összefoglaló, a Magyar művészet 1800 —
1945. Budapest, 1958, 1962, 1965) kötetében (Genthon, Németh,Végvári, Zádor) Genthon
István foglalja össze a századforduló, illetve az azt követő évek művésztelepeinek történetét.
Alakulásukat illetően nem tesz sok különbséget Nagybánya és Szolnok között, precíz
tényközlésre szorítkozik. A szolnoki előzményeket illetően első korszakként említi
Pettenkofen és az osztrák-német művészek munkálkodásának időszakát, második korszak a
Pettenkofent követő magyar művészek s a 19. századvégen már Szolnokon dolgozó
művészek periódusa. A századforduló kapcsán pedig „...A nagybányai mozgalommal pár-
huzamosan fut a szolnoki festőiskola harmadik korszaka, amely időbelileg megegyezik
Nagybányáéval. Az első korszakról, amelyben az Ausztriából hozzánk látogató Pettenkofen
játssza a főszerepet, és a másodikról, amelynek legnevezetesebb szereplője Deák Ébner La-
jos és Bihari Sándor, már az előző fejezetekben szó volt...". Ezután ír az 1899-es
kérvényről, majd „Két év alatt megalakult a Szolnoki Müvésztelep Egyesület, amely 12
műtermet épített fel s ezek 1902-ben a törzstagok rendelkezésére álltak." Nagybányával
kapcsolatban hasonló tényszerűséggel ismerteti a telepalapítás időszakát. Mindkét telep
ismertetése néhány oldalon történik, egy-két művész kiemelésével. Ott Hollósy, különösen
Ferenczy, Thorma, Réti, Csók kap kitüntetett szerepet. (Jegyezzük meg, Genthon
monográfiája Ferenczy Károlyról akkor már megjelent.) Szolnokon Fényes Adolf kap na-
gyobb helyet, sajnos kiemelve Szegényemberek élete sorozatát mint kritikai realista
tényezőt, és nem eléggé hangsúlyozva a telep első éveiben festett, a kolónia művészeit
nagymértékben megérintő posztimpresszionista képeit. Talán szerepe van Genthon
korszakolásában széles körű ismereteinek, a két világháború között megjelent szakiroda-
lomnak, illetve Végvári Lajos utóbbiakat összegezni próbáló, Szolnoki művészet 1852-1952
címmel 1952-ben megjelent könyvének. A 84 éves, Kossuth díjas Lyka Károly 1953-ban je-
lentette meg Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig 1896 —1914 címmel
az érintett időszakot összefoglaló opuszát. Itt találkozunk először a nagybányai és a szolnoki
művésztelep szembeállításával. ,.A Közoktatási Minisztérium Művészeti Szakosztályát ele-
inte bántotta, hogy Nagybánya révén az új, a modern festészet olyan rohamosan hódít a
fiatalság körében. Nem bízott ennek az új művészetnek értékében, féltette az addig bevált
műcsarnoki művészetet, amely olyan jól megfelelt a kormány ízlésének. A nagybányai
független művésztelepbe nem volt módjában beavatkozni, de versenytársat lehetett neki
támasztani Szolnokon. Idővel enyhült, meg is szűnt ez az oktalan féltékenykedés." Ezzel
szemben a tény az, hogy a művészeti ügyosztály vezetője, Lippich Elek, valamint Wlassich
Gyula miniszter olyannyira patronálták Nagybányát, hogy az első két esztendő mindkét
külön kiállítását maga a miniszter nyitotta meg.
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A most harmadízben kiadott Réti István A nagybányai művésztelep könyvének appa-

rátusa bőséges ellenpéldát szolgáltat Lyka megjegyzéseihez. 1955-ben kétrészes interjút
közöl a Szabad Művészet hasábjain Lengyel István Lyka Károly emlékezéseiből címmel.
Érthető az idős művészettörténész nosztalgikus emlékezése a fiatalkori müncheni évekre,
amikor Hollósy mellett ő is festeni tanult. Érthető a kezdő hírlapíró, művészeti író
megszépítő emlékezése, bár ő éppen a nagybányai telepalapítás első éveiben Rómából
tudósított. Nyilatkozatainak azok a részei viszont sokkal kevésbé elfogadhatók, amelyekben
az ötvenes évek politikai irányvonalának megfelelően alakítja még saját életrajzi adatait is.
Itt ismét kitér Szolnokra. „Mesterségesen létrehívott település volt. Nagybánya hatásának
ellensúlyozására alapították. De míg ott meghitt baráti közösség dolgozott együtt,
lényegében azonos felfogású lelkes művészek, Szolnokon a legkülönbözőbb művészeti
irányok követői verődtek össze, akiknek nem volt közös célkitűzésük....- Nem érdemes
tovább idézni a tényéktől olyannyira eltérő kijelentéseket. Hiszen ha valaki nem
szándékosan választja előítéletéhez ezeket a degradáló kifejezéseket, számos ellenpéldát
talál akár Lyka Károly korábbi írásaiban is.

Évtizedeken, különböző politikai időszakokon át működő Szolnok, főként hogy
Pest-közelisége sokkal nyitottabbá tette, számos megítélési lehetőséget rejtett. Főként a
művészek egyéni eredményeit és a telepen zajló munka művészi szintézisét illetően. Amit
aztán a hatvanas évektől bőséggel ki is aknáztak. 1961-ben, a Műcsarnokban bemutatott
szolnoki művésztelepi évfordulós kiállításhoz készült katalógus előszava egyértelműen po-
litikai indíttatású. Cseh Miklós prekoncepciós, pejoratív előszava indította meg a múzeum
igazgatója, Kaposvári Gyula, és az előszó írója közötti több labdaváltással lefolyt polémiáját
a Művészet hasábjain. Cseh Miklós Kaposvárinak még azt a tiltakozó, jogos
felháborodásának tett megjegyzését sem ismerte el, miszerint a kortárs fiatalokat bemutató
kiállításhoz készült katalógus ajánló sorait nem lehetett fórumként fölhasználni arra, hogy a
müvésztelep korábbi időszakaira vonatkozó vélt, vagy valós „bűnöket" felhánytorgassa,
számonkérje. Ezekután aligha csodálkozhatunk, ha a Székesfehérváron 1965-ben A
húszadik század művészete címen elindított, és az első kiállítás vezetőjének bevezetője sze-
rint századunk magyar művészetének profilját" felrajzolni igyekvő négyesztendei, nyolc
nagy kiállításra tervezett program első A századforduló művészete címmel megrendezett
kiállítása, annak katalógusa egyetlen szót sem ejt a szolnoki kolóniáról. Természetesen az itt
megforduló művészekről sem. (Kivétel Fényes Adolf, aki 1 db plakáttal és 2 litográfiával
szerepel.) Ez egyértelmű koncepció. Mégpedig kirekesztés azzal a céllal, hogy amiről nem
beszélünk, az nincs is.

A már említett kétkötetes Magyar Művészetben Genthon István Lykához hasonló
előjellel és indokkal, szintén Nagybánya ellenében Gödöllőt marasztalja el. „Müvésztelep-
nek látszik, de alapjában véve nem az a gödöllői társulás... maguk a telep vezetői sem tar-
toztak a jelentékeny művészek közé, gyér számú tanítványaik pedig a közepes nívó alatt
állottak. A hivatalos müvészetpolitika, ha nem is nyíltan, de annál hatékonyabban
pártfogolta őket a nagybányai művészekkel szemben, akik nem feleltek meg annak.
Freskókat, üvegfestményeket és sok textíliát készítettek a műhelyszerü együttműködés
gondolatával kacérkodva..." Ezzel szemben a tények: Gödöllőn 2000 koronát biztosított a
kulturális miniszter egy „a főváros közelében létesítendő, háziipari jellegű szőnyegszövő,
hímző és bőrmintázó iparművészeti telep" létesítéséhez. Ugyancsak 2000 koronát ugyanaz a
Wlassich Gyula miniszter ugyanazon a K. Lippich Elek ügyosztályvezetőn keresztül jutta-
tott Nagybányának is. Csak itt Hollósy finanszírozására kérvényezték, amiért vállalta, hogy
elhozza iskoláját Nagybányára. Szolnokon 3000 koronát biztosítottak, de ott már a felépült
telep „működéséhez". Hát ennyit arról, hogy a „kormány" kit és ki ellenében támogatott. A
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differenciálatlan, csúsztatott fogalmazás, az összemosó szemlélet sem akkor, sem máskor
nem használt. Az a vád, hogy „A Kormány hozta létre Nagybánya ellenében" — olyan bűn
volt az ötvenes-hatvanas években, amellyel jó időre ki lehetett zárni a preferáltak köréből
egy szerveződést, egy müvészközösséget, sőt egy politikának nem megfelelő művészt is.

A későbbiekben Horthy több mint két évtizedes működésének, kultúrpolitikájának
megítélése ugyanolyan differenciálatlan volt, mint amilyen árnyalatlan mostanság a
Kádár-rendszer megítélése. Pedig „Acélos" időszakának többek között nem egy múzeum,
emlékház köszönhető. (A Szőnyi Múzeum, a Csók Múzeum, a Rippl-Rónay Múzeum, a
pécsi és az óbudai Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum, a Czóbel, a Kovács Margit
Múzeum Szentendrén, a Patkó-Bíró gyűjtemény Győrött). Nem szólva arról, hogy állami
mecenatúra nélkül nem működik a kultúra. Ez az egyik olyan terület, ahonnan mindnyájunk
vesztesége nélkül nem vonulhat ki az állami támogatás. (Gondoljunk csak a Munkácsy-
képek helyzetére.) A képzőművészet terén a köztéri munkák, a középületek külső-, belső te-
reinek két, vagy háromdimenziós díszítményei csak állami támogatással készülhetnek el.
Hogyan is lehetett volna elképzelni a harmincas évek magyar művészetének egyik legna-
gyobb formátumú festőjét, Aba-Novákot például falfelület nélkül! Megbízásai miatt azon-
ban — többek között az éppen most átadott, illetve restaurálás alatt lévő — Francia—Ma-
gyar kapcsolatok, Hősök kapuja — a legdurvább módon elítélték őt is és vele együtt a két
világháború közötti szolnoki müvésztelepet. Szinte lesöpörték a művészettörténet terepéről,
differenciálás nélkül, amúgy mindenestül. Csak néhány mondattal jelezzük például Cseh
Miklós írásának hangvételét a megyei és városi urak, földbirtokosok, nagypolgárság befo-
lyása ekkorra már keresztül-kasul érvényesült! Minden forradalmi törekvés ellenlábasává
züllött Szolnok. Fél-giccsőr tájképfestők eluralkodása.. .•• És így tovább, főként a harmincas
évekről. Na és természetesen a Nagybányai müvészteleppel összevetve, hasonlóan félre-
vezető, csúsztató stílusban. Jellemző módon tények helyett így indokol: „Köztudott. Nem
szorul bizonyításra. Mindenki tudja." Persze a proletár internacionalizmus idején nem volt
előny a „gyökeresen magyar" festészet hangsúlyozása. A „művésztelep alapításakor az volt a
cél, hogy az együtt élő művészek a magyar piktúra új irányát jelöljék ki: egy gyökeresen ma-
gyar festészetet, amely alföldi impressziókból táplálkozik, s magyar levegő az éltető eleme."
A szocialista realizmus mellett pedig egy olyan plein air festészet sem jelentett jó helyzetet,
„amely motívumkincsét, kompozíciós és színfelfogását az Alföld táji-természeti látvá-
nyából, az ott élő nép életéből, környezetéből meríti." Végül nem használt a szolnoki telep
ügyének az a tény sem, hogy a háború után nem engedték be a Pesten rekedt törzstagokat
műtermeikbe, hanem az új rendszerrel szimpatizáns, származásánál fogva is „megfelelőbb"
festőt, festőket telepítettek le a háború előtt is két teleptag művész mellé.

Mint ahogy már többször is felvetettük okfejtésünk során: a korszakok finomítására, az
eseménytörténet precíz és részletes dokumentálására és mindenekelőtt az egyes művészek
munkásságának monografikus feldolgozására van a legnagyobb szükség. Csakis ezzel a
munkával lehetséges az utóbbi ötven év műkritikájának felülvizsgálata. Hosszú időbe tellett,
és még ma sincs teljesen befejezve a Gödöllői Müvésztelep rehabilitációja. Pedig Keserű
Katalin és Geller Katalin alapos munkával kísérelték meg egyetlen szecessziós műhelyünk
értékmentését. (Keserű K.: Körösföi-Kriesch Aladár. Bp. 1977. — R. Geller K.: Nagy
Sándor. Bp. 1978. Geller K.:—Keserű K.: A gödöllő müvésztelep. Bp. 1987.)

Nagybánya szerencsés helyzetben volt, van. A Nagybányával kapcsolatosan megjelent
köteteket már nem is lehet egy ilyen rövid terjedelmű írásban felsorolni. Kezdve Réti István
1954-ben megjelent, azóta már több kiadást is megért kortársi feldolgozásától a nyolcvanas
években fellendülő kutatásokig. Az erdélyi Murádin Jenő, Borghida István, Banner Zoltán
munkásságától Mezei Ottó kutatásaiig, a MissonArt Galéria két fiatal műtörténésze,
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Jurecskó László és Kishonthy Zsolt közreműködésében megrendezett kiállításokig, megje-
lent dokumentum és életrajzi kötetekig, amelyekben bőségesen támaszkodtak az erdélyi
kutatók munkásságára is. Nem utolsó sorban a Magyar Nemzeti Galéria szakembereinek
csoportja révén megrendezett monografikus katalógus és kiállítás óriási lendülettel terem-
tette meg azt a Nagybánya-képet, amely az 1896-os honfoglalástól szinte a hatvanas évekig
elvezeti-ismerteti a nagybányai kolóniához valamilyen szállal is kapcsolódó művészek
tevékenységét.

Fentiek kontextusában azt hiszem érthető, mit vártunk volna a 2001-ben százéves Szol-
noki Művészeti Egyesület, s mit várnánk a mütermes lakások jövőre százéves átadásának ju-
bileumi programjától.

A szolnoki Damjanich János Múzeum műemlék épületének éveken át tartó rekonst-
rukciója befejeztével az állandó kiállítások között 1997. június 29-én, (a 95 esztendős jubile-
umra) megnyílt a Szolnoki Müvésztelep Képtára. A nyolctermes anyag a XIX. század
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közepétől a kilencvenes évekig festménytől, grafikáig, szoborig mindössze 67 művész
néhány munkájával volt kénytelen érzékeltetni ezt az időben igen hosszú, több periódust
felölelő, egy-egy korszakon belül stílusában sem egységes, több száz művészt érintő
tevékenységet. Egyszerűen nem volt több hely. A Szolnoki Művésztelepről eddig két
összefoglaló munka jelent meg, ám az utóbbi is már huszonöt éve. Mindenképpen szükséges
lett volna a százéves évfordulót megelőzve-előkészítve egy monográfiasorozat, részkér-
déseket taglaló-feldolgozó kisebb tanulmányok, s ennek szintézisében vizsgálva egy na-
gyobb ívű, a szolnoki művésztelep helyét végre a tényeknek megfelelően tárgyaló törté-
neti-művészettörténeti összegzés megírása, a kornak megfelelően prezentált kiadása. Ez
hosszabb előkészítést, hosszú és aprólékos gyűjtőmunkát, anyagi garanciákat igényelt vol-
na, amire nem volt lehetőség.

Nem egyszerű feladat a szolnoki müvésztelep műtárgy és dokumentumanyagának
összegyűjtése, regisztrálása, feldolgozása, indulatok, előítéletek nélküli értékelése. A
Művészeti Egyesület már a kezdeteknél Alapszabályában rögzítette egy képtár létesítésének
szükségességét, amelynek szaporodó anyagát a művésztelepen és a Tisza Szállóban őrizték.
A II. világháborúban az egyesület teljes iratanyaga megsemmisült, az összegyűlt műtárgyak
részben a megszálló katonaság, részben helyi közreműködők kezén tűnt el. A néhány jubile-
umi alkalmat, budapesti bemutatkozást kísérő, műtörténészek tollából származó elemzések
kivételével általában lelkes helyi amatőrök szervezték a kiállításokat, írták a megbízható
adatokat nélkülöző cikkeket, legtöbbjükhöz nem készült mütárgykatalógus. Sajnos még a
Műcsarnok, a Nemzeti Szalon, az Ernst Múzeum két háború közötti kiállításait kísérő kis
füzetekben sincsenek méretek jelzetek; örülhetünk, ha a technika felől némi információt ka-
punk (olajfestmény, ceruza, rajz). De miután a szolnoki telep plein air szándéka szerint
termésének javarésze tájkép, a katalógusokban illusztráció nélkül szereplő munkák
azonosíthatatlanok.

A szolnoki telep a két háború között a nyári idényre biztosított műtermet alkotói
számára, és indulásától kezdve törzstag-vendégtag rendszerrel működött. A művészek pesti
műtermeikben őrizték nyáron készült munkáikat, ebből rendezték kiállításaikat, s ebből
kínáltak vásárlóiknak is. A festők Szolnokon töltött idejének meghatározása, az itt született
munkák regisztrálása révén lehetne csak igazán értékelhető az a stiláris hatás, amelyet egy-
-egy művészre a sokat emlegetett „genius loci", az egy időben itt dolgozó művészek gyako-
roltak. S ha már Nagybánya szintén a századfordulón alakult plein air telepét emlegetjük
példaként, a kutatás szempontjából az a szomorú tény sem elhanyagolható, hogy Trianon
után röviddel, konkrétan a magyar szimpatizáns Goga Octavian működését követően
bezárultak Nagybánya körül a mozgási lehetőségek. Az ott maradottak tevékenysége
elsősorban Romániára korlátozódott, ott mutatták be munkáikat, képeik ott cseréltek gazdát.
A sajtóanyag, a még élőknél, közgyűjteményeknél megőrződött dokumentumanyag
könnyebben kutatható volt. Azt is tekintetbe vehetjük, hogy a nagybányai müvésztelep két
világháború közötti működését befolyásoló Ziffer Sándor 1962-ben hunyt el Nagybányán.
De ugyanígy a hatvanas évekre tehető többek között Nagy Oszkár, Ballá Béla, sőt 197l-re
Pittner Olivér halála. Az erdélyi mütörténeti kutatás így nem csak a nagybányai hagyatékból
dolgozhatott, de néhányuknak még volt alkalma a neós, vagy azt követő nemzedék néhány
tagjával személyes találkozásra is.

Nem egyszerű feladat a Szolnoki Müvésztelep rehabilitációja, előtte azonban kitűnő
példaként ez esetben valóban ott van Nagybánya. Most centenárium van. Olyan alkalom,
amely csak egyszer adódik. Talán még kihasználható.
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