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A múzeumi évkönyv végén egy igen hasznos, s remélhetőleg majd számos kutató, érdek-
lődő, szakdolgozatíró által gyakran forgatott összeállítás olvasható: a múzeumi szervezet
1976-2010 között megjelent kiadványainak bibliográfiája, mely Pató Mária precizitását,
gondos könyvtárosi feltáró munkáját dicséri.

A Tisicum 21. kötete a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával látott napvilágot.
Megvásárolható a Damjanich János Múzeum ajándékboltjában (Szolnok, Kossuth tér 4.,
régészeti kiállítás előtere), illetve megrendelhető a múzeum titkárságán.

Gulyás Katalin

Ami Szolnokot országosan is ismertté tette
- A Szolnoki Művésztelep történész szemmel. -

A Szolnoki Művésztelep 110 éves évfordulójára, Ami Szolnokot országosan is ismertté
tette címmel jelent meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok igazgatósága legújabb
kiadványa. A múzeum közelmúltban elhunyt történésze, Szabó István az 1902-ben átadott
műteremházakban folyó alkotómunka 19. századi előzményeitől 1956-ig, a háború után fo-
kozatosan felújított, de különböző célokra használt művésztelep 12 műtermének fiatal mű-
vészekkel történő betelepítéséig dolgozza fel a művésztelep történetét.

A kötet elsősorban történeti szempontok szerint követi a kolónia működését ötven év
változó történelmi eseményei, sorsfordító rendszerváltozásai között.

Szolnok nevének országos ismerete, sajtóvisszhangja a 19-20. század fordulójától működő
művésztelepétől elválaszthatatlan. A megyeközpont sajátos Pest közeli kisváros, előnye és
hátránya is a főváros közelségéből ered. Fejlődését, szerkezetének politikai-gazdasági vál-
tozásait is ez a kettősség formálta. Nagyban befolyásolta művésztelepe alapvető konstruk-
ciójának alakulását is, amely sajátos, nyári tartózkodással működött ötven évig. Beérkezett
művészek bábáskodtak már a kolónia alapításánál is, akiknek karrierje, életműve a fővá-
rosban alakult. Külhonban illetve Budapesten töltötték az év aktív hónapjait, kiállítások,
médiák, színházak, kávéházak, országos kulturális események közelében, a művészeti élet
elismert részeseként. Kétségtelenül hatott művészetükre a vidéki táj, a termékenyítő plein
air, de az itt beszívott levegő, az itt készült képek Pesten érvényesültek.

Szolnok a nyári pihenés, feltöltődés, motívumgyűjtés színhelye volt - az alkotók jelenléte
sokkal jelentősebbnek tűnik a város, mint a művészek számára. Az ő központi szereplése-
ikkel kapott hangsúlyt a város az országos sajtóban, említették nevét rendszeresen a kul-
turális közéletben. Az alkotóközösség időszakos jellege révén a művészek nem, csak a város
művésztelepe volt „szolnoki". Ezért sem lehet egységes művészeti stílusról, iskoláról beszélni.
Még a városnak sem állt érdekében, hogy az országosan elismert művészeket „csak" magu-
kénak vallják. Az viszont igen fontos lett volna, hogy az évtizedek alatt monográfiák so-
rával is értékelt művészek szolnoki kapcsolódásának súlyát-mértékét számon tartsák. Hogy
ne csak néhány kerek évfordulós jubileumi kiállításon szerepeljenek együtt a telephez kö-
tődő művészek, illetve, hogy az évi számadó kiállításokat műtárgy katalógusok kísérjék, s
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hogy azokat ne csak Szolnokon láthassa a közönség. Ennek a ma már csak kevéssé pótol-
ható félszázados mulasztásnak többféle oka volt. Részben a fővárosi állandó tartózkodás
mellett a „szolnoki idényjelleg" másodlagossága, a helyben művészettel, művészteleppel fog-
lalkozó, jó szándékú pozícionált közéleti személyiségek hozzá nem értése. A telepalapí-
tástól a hatvanas évek második feléig nem volt művészettel foglalkozó szakember Szolno-
kon. Egy-egy jubileumi alkalomra, a város számára fontosnak ítélt képzőművészeti ese-
ményre meghívott művészeti író mindig a hatalmi elvárásoknak megfelelni akaró, külső
szemlélő maradt, irányított megállapításaival sokszor többet ártva, mint használva a mű-
vésztelep ügyének. Mindehhez járult a Művészeti Egyesület iratanyagának megsemmi-
sülése, így a későbbiek során teleptörténettel foglalkozni szándékozók szinte leküzdhetet-
len akadályokba ütköztek. Ahhoz, hogy egyáltalán világossá váljék kik voltak azok a mű-
vészek, akik több - kevesebb időt töltöttek a szolnoki telepen fél évszázad alatt, számos
összefoglaló kötet, monográfia, művészeti kiadvány, és művészettel is foglalkozó napilap
szemlézése lett volna szükséges. A megmaradt levéltári iratokból nagyjából tisztázható
törzstag - vendégtag rendszerben megjelenő művészek mellett számos vendégművész, tanít-
vány, főiskolai nyári diák dolgozott a kolónián. A teljességre törekvő, aprólékos adatgyűj-
tést követhette volna csak a kapcsolódó művészek ténylegesen Szolnokhoz köthető mun-
kásságának kiszűrése, s a hosszú éveken át műteremmel rendelkező alkotók teljes életmű-
véből a kolónián készült alkotások kiválogatása. Csak ezután a hatalmas regisztrációs
munka után lehetett volna érdemi művészettörténeti munkához kezdeni. S akkor még nem
is említettük a nagyobb részben eltűnt vagy ismeretlen lelőhelyű művek felkutatásának
esélyeit. Amelyek nélkül csak felületes, prekoncepciónak műtörténeti elemzés lehetséges.

Ezt a sziszifuszi munkát végezte el Szabó István, könyvének több mint tízesztendős elő-
készítésekor. Az 1890-es évektől megjelenő szolnoki napilapokból, országos művészeti
szakfolyóiratokból alapos rendszerességgel gyűjtögette a szolnoki művészteleppel, mun-
kásságával hosszabb-rövidebb ideig ide köthető művészekhez kapcsolódó írásokat. Néhány
rövid életű periodika is szerepel adatai között - így munkája sajtótörténeti érdekességekkel
is szolgál. A szolnoki sajtóanyag pedig, a művésztelep valamint a város, a városi-megyei
potentátok kapcsolódását is követve sok eddig ismeretlen történeti adalékkal gazdagít. A
szerző a kolónia történeti-történelmi vonatkozásaira fókuszálva a megalakult Művészeti
Egyesület tevékenységét, a kolónia működtetésének szabályzatrendszerét, az épületek fel-
építésére, állagmegóvására a történelmi helyzet követelte felújításokra, újjáépítésekre tett
kísérleteit helyezi előtérbe. A művészkolónia eseménytörténetére szorítkozik, szándéka vala-
melyest pótolni a kolónia működésének hiányzó dokumentumait, a megjelent és még va-
lahol elérhető sajtóanyagból kiemelve a Szolnokhoz kötődő művészek nevét, számát, tar-
tózkodási időpontjait, tevékenységét. Feldolgozása azt az óriási űrt szűkíti, amely a konkrét
tényanyag hiányával mindig is akadályozta a telep történetével foglalkozók véleményének
hitelességét.

A könyv a Szolnoki Művészeti Egyesület telepet működtető Alapszabálya szerint dolgozó
törzstag és vendégtag művészek sorát, kiállításaikat, rendezvényeiket a városban betöltött
jelentősége, kultúraformáló ereje szempontjából vizsgálja. A helyi és az országos művészeti
sajtóorgánumok szemlézése adja elemzése alapját, ami változó történelmi időszakokon
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áthúzódó témáját értelemszerűen kortárs aktuálpolitikával színezte. Egyidejűén érzékelteti
azt a társadalmi-gazdasági közeget is, amely a művészi alkotás lehetőségeit, a művek érvé-
nyesülését, hovatovább a művészek megélhetését biztosította. Rávilágít a kultúra, ezen belül
is a képzőművészet és a hatalom összefüggéseire, azaz a megrendelő igénye és a művészi
autonómia ambivalenciájára. S miután Szolnok és művésztelepe kapcsolatára koncentrál —
várostörténeti érdekességekkel is szolgál.

Szabó Istvánt könyve megírásakor nem művészettörténeti kritériumok vezérelték. Ha he-
lyenként hangsúlyt is kaptak a művekhez kapcsolódó esztétikai elemzések, kritikák, műtör-
téneti meghatározások, azokat éppen politikai indíttatásuk bizonyítására igyekezett ütköz-
tetni egymással. Elsődleges célja a Szolnokon megjelent napilapok valamint az országos
művészeti szakfolyóiratok írásainak kortársi ismertetése, s ezek alapján a művésztelep 1902
és 1956 közötti működésének konkrét tények alapján megrajzolható reális képe. Amit aztán
pontról pontra szembe állít a rendszerváltozás első évtizedében politikai szemlélettel ki-
alakított, cikkekben, tanulmányokban terjesztett, sőt tanintézményekben oktatott tényeket
kifordító-megváltoztató ítéleteivel.

A szerző többek között hasonló országos példák bemutatásával, részletesen elemzi a két
háború közti válság éveiben a szolnoki telep életben maradási kísérleteit. A műtárgysor-
solásokat, bel és külföldi szponzor-kutatásokat, oktatási és csereművészeti lehetőségeket,
s a későbbiekben legtöbb mocskolódást kiváltó, kortársként országos visszhangot keltő mű-
vésztelepi Garden Partykat. Egymás mellé állítva a harmincas évek Kerti Ünnepélyeinek
tényeit, eseményeit és a később erről megjelent írásokat. Többek között így lesz dokumen-
tumokkal alátámasztott, objektív vizsgálat tárgya a kortársként szimbiózisban létező nagy-
bányai illetve a szolnoki kolónia korabeli majd az ötvenes évektől politika színezte eltérő
megítélése is. De ha a művészeket vesszük figyelembe, így kap egészen más hangsúlyt kor-
társként, illetve a rendszerváltás után a telep ősének számító August von Pettenkofentől
Fényes Adolfon, Pólya Tiboron át Aba-Novák Vilmosig, Zádor Istvánig, majd a háborút kö-
vető első műteremlakás-tulajdonos Chiovini Ferenctől Benedek Jenőig a Szolnokhoz kap-
csolódó művészek legtöbbje.

A szerző keresi a történelmi, a politikai-gazdasági okok mellett, a törzstag művészek ha-
talomváltást követő egzisztenciális, személyes pályájának és a szolnoki művésztelep vissza-
vetített megítélésének kapcsolódását is. A Szolnoki Művésztelep történetének 1945-56 kö-
zötti megrajzolásánál különös figyelmet fordítva a képzőművészet teljes intézményi-szer-
vezeti és aktuális kultúrpolitikai változásaira. Az alapos és számos eredeti dokumentumot
idéző tanulmány egyben a II. világháborút követő művészetkritikánk megkésett bírálata is.

Szabó István sok színes és fekete-fehér reprodukcióval, korabeli dokumentumokkal
illusztrált könyvének megjelentetésével a szolnoki múzeum nem csak a művésztelep 110
évére, de a szerző születésének 70. évfordulójára is emlékezik.

A díszes és tartalmas kötet megvásárolható a szolnoki Damjanich Múzeum shopjában,
illetve szállítással együtt megrendelhető a szolnoki AVANTGÁRD KÖNYVESBOLT
bigbandi.hu webáruházában.

Egri Mária
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