
A szolnoki művészet és müvésstelep

A művésstelepek szerepe a XIX. sxáxad magyar hépsőmíívéHsetében

A szolnoki művészet és művésztelep, s majd a későbbiek folyamán a Szol-
nokon élt és alkotó művészek munkájának részletesebb megismeréséhez célszerű rö-
vid áttekintést adni a magyar művésztelepek létrejöttéről, célkitűzéseiről, rövid tör-
ténetéről, így vázlatosan képet kapunk a magyar vidéki képzőművészeti élet múlt-
járól, és megláthatjuk a hazai képzőművészeti fejlődés nagy egészében városunk
művészeti múltjának, művésztelepének helyét és szerepét.

Az 1848—49-es szabadságharc leverése után, hazánk történetének — politi-
kailag és gazdaságilag egyaránt — ez igen súlyos évtizedeiben lassan kezdett életre-
kelni a művészeti élet. Az 1839-ben alakult Pesti Műegylet, különösen a szabadság-

harcot követő időkben, már egyáltalán nem tartotta szem előtt a magyar képző-
művészet pártfogását. Kiállításain egyre nagyobb teret engedett a külföldi, külö-
nösen a bécsi osztrák festőknek. így működésével mindinkább elégedetlenséget kel-
tett művészeinkben, míg végül is Orlai Petrich Soma, Brodszky Sándor, Telepi Ká-
roly, Barabás Miklós, Borsos József, Madarász Viktor és művésztársaik 1859-ben
megalapították az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatot. A Társulat 1861-i
első közgyűlésén átvette a Pesti Műegylet feladatait, s a Műegylet — lassú halódás
után — 1869-ben feloszlott.

A kiegyezéssel létrejött viszonylagos „nyugalmi" állapottal együtt határo-
zott képzőművészeti fellendülés mutatkozott. Az országban az idegen tőke beözön-
lése. a kapitalizmus háborítatlan fejlődése nyomán az osztrák és magyar uralkodó
osztályok támogatására megalakulnak a hivatalos művészeti tanintézetek, amelyek
kezdetben előrelendítik a művészeti élet fejlődését, a fiatal művésznemzedék kép-
zését, — később azonban a művészeti reakció fellegváraivá válnak. Ezzel egyidejű-
leg létrejön a hivatalos művészek egy csoportja, és ez a maradi müncheni akadémia
szellemében tartalmatlan, édeskés életképfestészettel kívánta a polgárság képigényét
kielégíteni. Az unalmon lévő akadémikus állásfoglaláson >a tehetséges művészek
valóságfestésre irányuló törekvései meghiúsultak. Az akadémiától való tudatos elfor-
dulás, a hivatalos művészeti stílussal való nyilt szembefordulás nyilvánult meg a
..nagybányai iskolához" tartozó művészek tevékenységében. A nagybányai művész-
telepet 1896-ban, a millénium évében barátaival Hollósy Simon alapította, aki Buda-
pesten és Münchenben tanult. Művészi (pályafutásának hazai művészeti életünk
szempontjából is jelentős eredménye volt müncheni magániskolájának a megalapí-
tása. Iskolája rövidesen jó hírnévre tett szert. Növendékeivel nyaranta felkereste
Nagybányát. Szabadban játszódó témákat kerestek. Legfontosabb problémájuk a ter-
mészet színváltozatai gazdagságának valósághű visszaadása, a fénytörésnek, a nap-
sugárnak művészeti bemutatása volt. Velük tört utat az a felfogás, mely a festői
összbenyomás szépségét akarja visszaadni a hazai táj ábrázolásában. Ehhez a látási
módhoz a szabad természetben folyó munka adta meg az alapot, mellyel nagymér-
tékben elősegítették a friss, természetes szemlélet meghonosodását. A fényeknek tár-
gyakra gyakorolt színfelbontó hatása náluk érezhető a legjobban, s a nagybányaiak
művészetének ellaposodása csak akkor következik be, amikor az előbb elmondottak
művészi visszaadása öncélú technikai problémává válik. Nagybánya csak harcok
árán tudta elfogadtatni irányvonalát a Budapesten uralkodó müncheni stílussal
szemben, s igazabb művészetével nagy hatással volt a századforduló magyar képző-
művészeti életének alakulására. Bár Hollósy és körének (Réti István, Ferenczy Ká-
roly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla, stb.) Nagybányára vonulása és ott mű-
vésztelep létesítése a francia festőknek Barbizonba való kivonulásához, vagy az
orosz realista festők „peredvizsnyikov" mozgalmához képest elkésett jelenség, ez a,
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magatartás és tevékenység mégis forradalmi volt. Az a tény már önmagában is
jelentős, hogy egypár művész összefog, összetart, újat, jobbat akar alkotni, eltérőt
a hivatalos felfogástól, az eddig megszokottól, jövedelmezőbbtől, s alkotásán keresz-
tül tesz bizonyságot igaz hazaszeretetéről.

Szolnoknak már a múlt század közepe óta élénk művészeti élete volt. Hazánk
időrendben második művésztelepét Szolnokon alapította a Szolnoki Művészeti Egye-
sület. A művésztelep felavatása 1902. június 29-én történt, ekkor adták át az Egye-
sület művész törzs- és vendégtagjai számára a jelentős állami támogatással épített
két házat két kiállítóhelyiséggel és tíz műterem-lakással. A művésztelep területét a
Tisza-Zagyva torkolatánál, a régi vár helyén a város ajándékozta a művészeknek, míg
a terület parkírozását Kohner Adolf vállalta. A művésztelep alapító tagjai: Bihari
Sándor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Mihalik Dániel, Olgyay Ferenc, Pongrácz
Károly, Szlányi Lajos és Zombory Lajos voltak. Bár az állami támogatásban kétség-
kívül szerepe volt Szolnok akkor már öt évtizedes művészeti múltjának, az elhatá-
rozó lépést az adta, hogy a hivatalos, állami művészetpolitika ezzel szerette volna
Nagybánya forradalmi törekvéseit ellensúlyozni.

A szolnoki művésztelep jelentősége nem volt olyan rendkívülien nagy, mint
a nagybányaié. Festői az erdélyi hegyvidék ábrázolásával szemben a síkság, a ma-
gyar alföld szépségeinek, az alföldi nép életének bemutatását hangsúlyozták. A hiva-
talos művészetpolitika bármennyire is szerette volna, a szolnoki művészek soha nem
léptek fel, mint „ellen-Nagybánya". Művészi szándékaik és emberi mondanivalóik
becsületesen komolyak voltak, és a képeikben megnyilatkozó valósághűen leíró
őszinteség haladó voltukat bizonyítja.

A később alakult kecskeméti, miskolci, gödöllői és a szentendrei művésztele-
pek kevésbé jelentősek.

A művésztelepek megalakulása az elszigetelten alkotó művészek korábbi
felfogáséval szemben jelentős lépés. Komoly eredmény annak belátása, hogy a mű-
vésznek hasznos, ha kilép mesterséges elszigeteltségéből, s ha egymást állandóan
figyelemmel kisérve, segítve és tanítva hozzák létre alkotásaikat. Nagybányán és
Szolnokon a művésztelep legjobbjai nyári tanfolyamok tartásával segítették elő a
főiskolás festőnövendékek képzését. Nyaranta a művésztelepekre kerülő fiatalok szá-
mára a természettel, élettel, jónevű, tapasztalt mesterekkel való találkozás művé-
szi és emberi fejlődésük elmaradhatatlan részét jelentette.

A vidéki városok kulturális életében igen jelentős szerepet játszottak. Külö-
nösen Szolnokon, ahol a termékeny művészek gyakori kiállításaik alkalmával szíve-
sen magyarázták képeik témáját, festési módját, a részleteket, — az alkotásnak a
látogató előtt nem mindig szembetűnő rejtett szépségeit. A kiállításon kialakult
szívélyes hang, — mely az idők folyamán sok családdal meleg barátsággá fejlődött,
— a közönség ízlésbeli nevelését hozta magával, ami visszahatott a vásárlókedvre, s
megkönnyítette képeik eladását.

II.

Osztrák festők Sxolnokon

Szolnok szerepe a magyar képzőművészetben a múlt század közepe óta jelen-
tős. Felfedezését August Pettenkofen (1822—1889) osztrák festőnek köszönhette, aki
az 1848—49-es szabadságharc idején a császári csapatokkal hadifestőként járt ha-
zánkban és számos rajzban, litográfiában örökítette meg szabadságáért harcoló né-
pünk életét és szabadságharcunk nem egy nagyjelentőségű harci epizódját.

Bizonyára hallott városunkról vagy járt is már Szolnokon korábban is, mégis
első szolnoki tartózkodását Franz Xavérhoz, barátjához írt leveléből 1851. októberére
ehetjük.

Életrajzírója, Weixlgartner szerint Szolnokot mint érdekes festői témát mű-
kereskedője, Géorg Plach ajánlotta neki. A múlt században divatos volt az egzo-
tikum iránti érdeklődés, úgy gondolták, hogy a színes keletről elképzelt furcsaságok-
nak sok megfestésre alkalmas részlete megtalálható itt. Szolnok élénk, forgalmas
életének elsősorban kedvező földrajzi fekvése volt az oka-. A tiszai víziút középpont-
ja, ősidők óta a kereskedelmi víziút egyik legfontosabb államása volt. Itt érintkezett
a kelet-nyugati irányú szárazföldi út, itt keresztezték egymást a közutak és később
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Pettenkofen: Magyar paraszt, vízfestmény, 1851.
(Budapest, magántulajdonban.)



Petlenkcfcn: Szolnoki piac. olajkép, 1851.
(Reichenbcrg, Városi gyűjtemény.)

A kép a mai Kossuth tér helyen lévő régi piac-
teret ábrázolja. A néprajzi és várostörténeti szem-
pontból is értékes fontosságú, reális ábrázoláson
megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Szolnok nyüa>-

gő élete, népviselete, régi házai, szobra.
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a vasút is. Az 1837-ben megindult rendszeres hajózás, majd 1847-bén a pest-szolnoki
vasút magukkal hozták az ipar és kereskedelem fejlődését. Kedvező fekvése, fővá-
roshoz való közelsége, élénk vásári és gazdasági élete tette alkalmassá arra, hogy
egyre több idegen látogassa.

Jellemzően tárja elénk az akkori viszonyokat Bismarcknak 1852. június 27-én
feleségéhez írott levele. Bismarcknak Albertirsán volt dolga, ahová Pestről vasúton
jött, s tréfából is meg akarta nézni a Duna-Ti^za között lévő magyar sztyeppét.
Fegyveres kísérettel utazott Kecskemétre és további úticélpontjaira. Betyárokkal
nem találkoztak, mert azok már előzőleg tudomást szereztek arról, hogy fegyveres
kísérettel utazik. Továbbiakban azt írja feleségének, hogy Szolnok vegyes lakosságú
kis város vasúttal és hajóállomással. Részletesen beszámol a szállásáról, a szobájába
felhallatszó cigányzenéről, az éneklésről, a fehérnépről, és azok öltözékéről. Megálla-
pítja, hogy „általában jó növésűak, de az arcuk, egypár igazán szépet kivéve, nem
csinos, hajwk fekete, hátrafésülve, copfba-fonva, piros szalaggal viselik. Az asszonyok
vagy zöldes-piros kendőt, vagy arannyal díszíteitt pirosas főkötőt hordanak a fejü-
kön, váltukra, keblükre szép sárga selyemkendőt borítanak, rövid fekete, kék szok-
nyát hordanak, lábukra piros szaityáncsizmát húznék, ami egészen a rvtha alá ér.
Mindehhez sárgás-barna az arcszínűk, szemük pedig égő-fekete. A fehérnépnek egy
ilyen csoportja egészében a színek játékát adja... és öltözetükben minden szín olyan
erőteljes, amilyen csak lőhet. És megérkezésem után öt óra tájban, még vacsora előtt
úsztam a Tiszában, láttam hogyan táncolnak csárdást és sajnálom, hogy nem tudtam
a csodálatos alakokat lerajzolni Neked. Vacsorára paprikéscsinkét, halat ettem és
ittam az egészségeidre, most pedig 'lefekszem és ailszom, ha sikerül a cigányzene mel-
lett." (Weixlgartner: August Pettenkofen. 78. 1.)

A levélnek ezek a részletei számunkra különösen jelentősek azért, mert meg-
e'evenítik a múltszázadi Szolnok színes tarkaságát és egyúttal megmagyarázzák,
hogy mi az, ami Pettenkofent — aki azidőben járt Szolnokon — idevonzotta.

Első látogatása után Pettenkofen mély benyomásokkal távozott a kis mező-
városból, ahol főképen három téma ragadta meg a figyelmét: a vásárok, a cigányok
és a parasztok lovakkal. Korai képeit hosszas tanulmányok előzik meg, érződik raj-
tuk a bécsi iskola rajzos előadása, a biedermeier édeskés modora, regényes mozgal-
massága. Fejlődését elősegítette, hogy Parisban is járt, ahol megismerkedett a kifej-.
lődött realista művészeti iránnyal, ami képeinek szabadabb, festőibb előadásmódját
jelentette, és megerősítette benne a Szolnokon látottakat.

Szolnoki tartózkodásai általában rövidek, legfeljebb 1—2 hónapos időtarta-
múak. Látogatásai rendszerint a legmelegebb nyáron és kora őszön történtek. Az itt
eltöltött rövid idő alatt számos rajzot és vázlatot készít. Szorgalma és termékenység?
saját leveleiből is kitűnik, az egyikben pl. azt írja, hogy amikor két hónapot volt
itt, 2 vagy 3 hétig állandóan esett, dörgött, felhős volt az ég, már nem volt kedve
maradni. „Mégis mintegy 100 képre való anyagot hoztam, amelyeket hajszál pontos-
sággal, a legrosszabb időben is a nap minden percében gyűjtöttem". Ebből a levélből
megtudjuk azt is, hogy képeinek nagy részét azután Bécsben dolgozta fel, szolnoki
tartózkodása csak a kép- és tanulmány anyagot jelentette számára.

1851—1881-ig 30 éven át majdnem minden évben felkereste a várost. Képein
hűen, szorgalmasan adja vissza az alföldi népnek minden mozzanatát. A már emlí-
tett három főcsoport köré gyűjthető témáit rengeteg változatban dolgozta fel. A
cigányok festése legkedvesebb témái közé tartozott. Ismertek a kóborló, vándorló
cigányakat ábrázoló képei, és szinte megrázóak az elhagyatott, ruhátlan, piszko",
cigánygyerekeket bemutató festményei. A nagy hetivásárokat általában a piac vala-
melyik sarkából rajzolta, vagy rögtön le is festette. Ezek élénken szemünk elé tár-
ják a zöldség-, gyümölcs-, edény-, stb. árusokat, a szekereken jövő parasztokat
és pontosan felismerjük rajta ma is a városnak egy-egy pontját. Színes változatos-
ságukért, keleties ízükért itthon és külföldön is nagyos szívesen vásárolták képeit.
Alkotásai tehetségénél, alapos felkészültségénél fogva magasan kiemelkednek kortár-
sai közül. Nála ritkán van irodalmi tartalma a képnek. Művei a későbbi években
festőibb kifejezést nyernek. Elért eredményeit jórészben Szolnoknak köszönheti. Fes-
tészetében határozott fejlődés látható az impresszionizmus kitejezési módja felé. A
magyar pusztát megjelenítő képeivel lett ismertté és külföld részben ő általa ismerte
meg a sokat emlegetett magyarországi „betyár-világot".
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Hírnevének, hatásának, Vonzóerejének következtében sak osztrák és mágyát'
festő is keresi fel Szolnokot. Osztrák követői elsősorban Pettenkofen baráti köréből
ismeretesek. így tudunk a fiatalon elhunyt Johann Guilbert Raffaltról. 1863-ban
Pettenkofennel együtt járt Szolnokon, sok hozzá hasonló műve van, de annak mű-
vészi ereje hiányzik belőle. Jelentős festő Kari Müller, aki Kari Blaasnak segített a
fóti freskókat megfesteni 1861-ben és 1862-ben, tehát egyházi festőnek indult, és mint
„orientalista" festő végezte. Később Pettenkofennel igen jó barátok lettek, Szolnok
hozta őket egymáshoz közelebb. Keletre irányuló vágyódását a 60-as években Szol-
nokon elégítette ki. Itt festette ugyanis egyiptomi képeit, keleti ruhákba és drapé-
riákba öltöztetve a cigánylányokat, a Tisza partján a Nílusé helyett. Mintegy 10 évig
dolgozott még itt, mesterét témákban és festési módban szorgalmasan utánozta. Meg
keli emlékeznünk Pettenkofen szolnoki szállásadójáról, Müller Adolfról is. Eredeti
foglalkozása városparancsnok volt, és csak a sok nála lakó piktortól kapott kedvet
maga is a festéshez. Nem egyszer saját képei alá Pettenkofen nevét írta — bizonyára
jobb áron kelt így el — a pesti képtárban még az 1910-es években is található volt
egy Müller által festett, szolnoki piacot mutató kép Pettenkofen neve alatt. Ottó von
Thoren, a neves állatfestő is sokszor látogatta meg az Alföldet. Osztrák tisztként
került Magyarországra, és a 49-es hadjárat emlékeként 1859-ben Bécsben ki is állí-
tott jeleneteket a magyarországi hadi epizódokból. Pettenkofen ösztönzésére jött le
Szolnokra, ahol sok pusztai képet festett. Hírnevét jó állatábrázolásai szerezték
meg. Abban az időben járt még Szolnokon fíeinrich Láng és felesége, Tina Blau.
Mindegyikőjük naturalista festő, akik már hátat fordítottak a műterem-festészet-
nek, és figyelmüket a táj és annak állatvilága felé fordították. Ők a napfény-festé-
szetnek előfutárai voltak, akiket Szolnok csak mint téma, mint néprajzi különleges-
ség érdekelt. Eljöttek, és megragadták őket a Tisza kanyarulatai, füzesei, az Alföld
különös felhőképződéseivel, a zagyvaparti tanyák, vagy a szolnoki Tabán zeg-zugos
utcái a halászok öreg házaival, melyek között az idegen bizony könnyen eltéved.

Nemcsak ők jöttek szívesen Szolnokra, hanem a város lakói is szívesen lát-
ták őket. A cigányváros „érdeklődött" irántuk a legjobban, ugyanis a festők magas
napidíjjal fizették modelljeiket. Nemrégen halt meg Nana György, a festők gyakori
cigánymodellje. Tőle tudtuk meg, hogy a 70-es években Pettenkofennek ő volt az
egyik modellje és gyakran a szerszámhordozója. Visszaemlékezett arra is, hogy
Pettenkofen festés közben nagyon komoly volt és sohasem beszélt. Nana György
büszkén emlegette, hogy a Biharit híressé tevő „Bíró előtt' című festménynek is ő
volt a modellje.

összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy Pettenkofen az Alföldet, mint
festői témát felfedezte mind az osztrák, mind a magyar festők számára, és ezzel elő-
segítette életképfestészetünk egészségesebb irányba történő fejlődését. Ezt a későb-
biek folyamán a Szolnokon levő magyar festők és a szolnoki művésztelep tagjai
fejlesztették tovább.

Keszegh Istváwné Krámer Márta
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