
Lyka Károly írásai a Szolnoki Művésztelepről

Szolnok neve az 1848,49-es szabadságharc utáni évektől kezdve szorosan össze-
kapcsolódott a képzőművészettel. Pettenkofen, a kiváló bécsi festő fedezte fel a Tisza
menti kis város színes, mozgalmas piacainak festőiségét, s művészetét évtizedekig
Szolnokhoz kötötte. Pettenkofen nyomán más bécsi festők, majd a magyarok közül
Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor és a Munkácsy-tanítványok egész sora dolgozott
Szolnokon. Az így kialakult képzőművészeti élet nyomán vetődött fel a gondolat,
hogy az öt évtizedes festői múlttal rendelkező városban állandó művészt-elep létesüljön.

1899-ben Bihari Sándor, Boruth Andor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Katona
Nándor, Kernstok Károly, Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Pongrátz Károly,
S/lányi Lajos és Vaszary János festőművészek írásban folyamodtak a kultuszminiszter-
hez, hogy segítse a szolnoki telep létrejöttét. Mivel a kérelmet aláíró festőművészek
legtöbbje a magyar festőművészet élvonalába tartozott, a kérésre hamarosan megjött
az engedélyezés. Érdemes az engedélyező okirat néhány sorát feleleveníteni: „ . . . e
művésztelepülés és a vele járó társadalmi érintkezések és időszaki kiállítások révén
mily kiszámíthatatlan befolyással lehet Szolnok város és az egész vármegye kulturális
és ipari fejlődésére, eltekintve azoktól az eredményektől, amelyek ebből általánosság-
ban a ha2ai művészetnek fognak javára válni."

A rövidcsen megalakult Művészeti Egyesület alapszabályában célkitűzésként
a nemzeti kultúra szolgálatát, a természetben való festést, a főiskolai hallgatók to-
vábbképzését és a közönség nevelése mellett képzőművészeti múzeum létesítését hatá-
rozták. 1902-ben ünnepélyesen meg is nyitották a Szolnoki Művésztelepet a régi vár
helyén, a Tisza és Zagyva folyó szögletében. Szépszámú közönség - közte a magyar
festőművészek java - seregiéit össze, hogy az Alföld első művésztelepét megtekint-
hesse. A művésztelep megnyitása után a műterembe beköltöző művészek hozzáfogtak
a művészi célkitűzések valóraváltásához. S úgy látszik, már az első esztendő bő termést
hozott, mert 1903 nyarán meg is rendezték első tárlatukat a művésztelepen.

Az Oj Idők 1903-as évfolyamában „A szolnoki művésztelep kiállítása" címmel
erről érdekes és értékes cikk taláható „L. K." monogrammal. „A maguk piktor-
tanyáján rendeztek kiállítást a szolnoki „telepes"-művészek. Egy pár műteremből
kiemelték az ajtókat és kész volt a szolnoki Glaspalast. Némi délinövény és keleti
szőnyeg adta meg a szükséges díszt; a többi, ami ott látható, már egészen szolnoki
termék. Valaki egy ünnepi tósztban a megnyitás napján arra figyelmeztette a hall-
gatóit, hogy íme, ezek az ideszakadt festők egymásután beleházasodnak a szolnoki
familiákba. Mi azt hisszük, hogy lassanként a művészetük is beleházasodik az alföldi
levegőbe. Ez a telep igazi programja, de persze nem valósítható meg máról-holnapra.
Még a nagy Pettenkofennek is szüksége volt a festészet ama lényeges elemére, amelyet
időnek nevezünk. Az ember szeme, agya, gusztusa nem formálódik át olyan gyorsan,
mint hinnők. Ha pedig nem szolnoki szemmel és aggyal pingálja valaki Szolnokot,

179



úgy csak néprajzi jegyzőkönyvet tud produkálni. A szolnoki telepesek közt vannak,
akik már évek óta járják a Zagyva partját. S látnivaló, hogy jól megismerkedtek vele.
E sorok írója a megnyitás délutánján néhány órán át kocsikázott Szolnok környékén.
A Zagyvával ugyan nem volt szerencséje megismerkedhetnie, mert a Zagyva jelenleg
eltűnt a föld színéről. Kiszáradt, vagy elfcstctték a piktorok. De ime itt látja az ember
a közelében Olgyay nagy fűzfáit, amelyek oly szép nagy foltot írnak bele egy arany-
keretbe. A por, amely itt végigheveri az utat, Fényes pora. Mihalik nyárfái magas-
lanak ott a látóhatáron. Szlányinak egy szalmakazla guggol a tanya mellett, e mellől
hirtelenül a kocsi után perdül Bihari néhány rajkója. Az avaron pedig ott fchérlenek
Zombory tehenei és bürgéi. Csak Pongrácz Zagyvája múlt el nyomtalanul. Hogy merre
lehetett, azt egy szárazon heverő komp mutatja: úgy hever ott, mint egy tengerétől
megfosztott cethal. Ha majd ezek a képek felkerülnek Budapestre, a fővárosiak meg-
kapják Szolnok orbis pictu^át.

Lényegesen szolnokias immár a képek javarésze. És lényeges a haladás is, amely
itt tanulmányozható. Talán legfeltűnőbb Nagy Vilmos képcin, aki a rajz bizonyos
határozatlansága ellenére is kivált a szín interpretálásában készebb és frissebb, mint
annak előtte. Bihari és Deák-Ébner, mint Szolnok régibb művé zei, nagy készségűket
mutatják be. Bihari talán most közelebb jutott ahhoz az előadáshoz, amelyet az
„Eltört hegedű" képvisel a legjobban. Néhány Olgyay-kcp igen érdekes stílustörekvés-
ről ad számot. Zombory is egységesebb most, mint annak előtte. A fiatalok is mind
előbbre haladnak: Pongrácz!, Falus, Frecskay, Pólya, Barta, Illés, Rózsaffy, ha ugyan
ezzel teljes névsorukat adtuk. Teles és Ligeti képviselik a szobrászatot. Széleskedvű
muri avatta fel a kiállítást, amelyen igen jelentékeny beszédeket hallottunk a művé-
szetnek nemzetivé váló tételéről. A beszedek harsogó éljeneket váltotíak ki a banket-
tezők népes sorából. Reméljük, hogy e szép beszédeket alaposan lefőzik a csöndesen
munkálkodó piktorok."

Az aláírásként szereplő „L. K." névbetűk alapján már gondolhatunk arra, hogy
ez Lyka Károly nevének rövidítése és, hogy a legnagyobb művészettörténészeink egyike
írta ezek szerint a Szolnoki Művésztelep első kiállításáról szóló ismertetést. De bizo-
nyossá csak akkor lehetünk, ha a cikk mondanivalóját megfigyeljük és összehasonlít-
juk Lyka Károly későbbi írásaival. A cikk elején megfogalmazza azt, hogy mit vár
a Szolnokon dolgozó művészektől: „ . . . Mi azt hisszük, hogy lassankint a művészetük
is beleházasodik az alföldi levegőbe. Ez & telep igazi programja, de persze nem
valósítható meg már ól-holnapra. Még a nagy Pettenko fennek is szüksége volt a fes-
tészet ama lényeges elemére, amelyet időnek nevezünk. Az ember szeme, agya, gusz-
tusa nem formálódik át olyan gyorsan, mint hinnők. Ha pedig nem szolnoki szemmel
és aggyal pingálja valaki Szolnokot, úgy csak néprajzi jegyzőkönyvet tud produkálni."

Az itt megfogalmazott gondolat érlelődését és eredményeit summázza Lyka Károly
„Szolnok hatása" című cikkében 1927-ben, a Szolnoki Művésztelep 25 éves jubileumára
készült emlékkönyvben. (Szolnok a művészetben. Kiadja a Szolnoki Művészeti Egye-
sület, 1927. 60-63. P-) Mivel ez a kiadvány ma már szinte könyvritkaságnak számít,
szükségesnek tartjuk közreadását: „Szinte közhely ma már, hogy a szolnoki művész-
telep fontos küldetést vállalt és teljesített. Régen, a Pettcnkofen-korszakban, a festők
érdeklődése olyan elemekre irányult, amelyek az akkori Szolnokon még a falusias-
ságot képviselték. Amiót-a a mostani művésztelep fönnáll, a típusos szolnoki kép
messze túlterjed a piac festői intimitásain, apró epizód-alakjain, cigányain1, csirkés
kofáin, s megnyitja nekünk a Nagy-Alföld széles látóhatárát. A sokáig ok nélkül
elhanyagolt Nagy-Alföld a maga geológiai monumentalitásában, mint új festői érték
vonul be Szolnokról művészetünk kincsesházába.

Az Alföld képe ily értelemben csak véletlenül, csak mellékesen érdekelte régibb
festőinket. Markó Károly, Lotz Károly ki-kirándult oda, hogy csakhamar elhagyja.
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Az Alföld végtelene nem volt szívük ügye. Nem is lehetett. Egyszerű nagyságának
ereje csak olyasvalakiben válhatik vérré, aki életét is odaköti. E tekintetben meg
nem becsülhető szolgálatot tett a telep művészetünknek. Nem rögtön: az ilyesmihez
idő kellett s a próbálgatások hosszú sora. Nagyon érdekesen indult meg Szolnokon
az Alföld nagy vonásainak, egyedülálló karakterének meghódítása, s megható nézni,
mint próbálkozik meg egymásután a kisebb-nagyobb tehetségek egész sora a rejtélyes
szfinksz megszólaltatásával. A Mihalik-Olgyay-Szlányi triász eleinte még kisebb
részletek megragadásával igyekezett vászonra vinni az Alföld arculatát. Mednyánszkyt
a messzefutó tér végtelene érdekelte, mely fölé költői hangulatot borított, Fényes
e líra helyett kötöttebb nyelvű epikai vonásokat ragadott meg s a forma határozott
kereteibe feszítette bele az Alföld monumentális lapját. Azonban nem terjeszkedhetünk
ki e szűk helyen e hódító hadjárat részletezésére, bár e hézagos utalásokkal annak
a kellemetlen félreértésnek nyitunk ajtót, mintha az Alföldben éppen csak a tárgyat,
az új témát becsülnők. A szolnoki művésztelep legfontosabb eredményei ennél jóval
többet adnak, s amit adnak, azt ott, Szolnokon kapták. Egy művészi forma, egy
stílus, az interpretálás hangja, igaz, a festő művész-tehetségének szülötte, ámde nem
csakis a tehetségé, hanem azé a sok egyébbé is, ami szemlélete körébe esik, életébe
kapcsolódik. Egy táj, amelynek karaktere a párás tompítottság, aligha sugallhat egy
festőnek, aki mindig csak azt látja, vonal- vagy forma-harmóniákat. Egy táj, mint
S,ínyei sárosi parkja és dombjai, bizonyára leginkább a szín tüze felé biztatják a festőt
s nem másfelé. A táj a maga külön karakterét kínálja a művészek kihasználására,
inkább formát, vagy inkább színt, inkább vonalrends ert, vagy inkább silhoutte mon-
danivalókat tár eléje, szóval neki is megvan a maga stílus-sugalló hatalma. Ezt régen
a genius loci hangjának mondták a költők, s igazuk volt. De a genius loci hangját
crak az hallja meg, aki barátságot köt vele, aki együtt él vele, akinek föld, fa, felhő
itt meg ott nem átfutó túristaemlék, hanem meghitt látvány.

Erre is adott lehetőséget a szolnoki telep s a mi egyéni véleményünk szerint ez
a legnagyobb adomány, amivel festőknek szolgálhatott. Mert ezzel vált lehetővé,
hogy az Alföld lefestését felváltotta az Alföld megfestése, hogy egy stílus kezd előt-
tünk kibontakozni, amelynek legfontosabb jegyei másutt nem, csak itt srülethettek
meg."

Kötetekre megy azoknak a tanulmányoknak, folyóiratoknak és újságokban meg-
jelent cikkeknek a száma, amelyben itthon és külföldön a Szolnoki Művésztelepről
írtak. Idézhetnénk tőlük sokszor és sokáig, hogyan látták és látják a mnvésztelep
múltját és eredményeit. De azt hiszem, hogy Lyka Károlynál nem sikerült tömöreb-
ben és jobban megfogalmazni Szolnok szerepét és helyét a magyar művészetben.
„ . . . A genius loci hangját csak az hallja meg, aki barátságot köt vele, akinek föld,
fa, felhő itt meg ott nem átfutó túri ta emlék, hanem meghitt látvány. Erre is adott
lehetőséget a szolnoki telep, s a mi egyéni véleményünk szerint ez a legnagyobb
adomány, amivel festőknek szolgálhatott. Mert ezzel vált lehetővé, hogy az Alföld
lefestését felváltotta az Alföld megfestése."

Kaposvári Gyula
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