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Jakobovits Miklósnak az utób-
bi néhány évben készült képeiből 
nyílt kiállítás, 2007. március 1-jén. 
Ennek apropóján beszélgettem 
vele a Budapest Galériában: képe-
iről, művészi hitvallásáról, szak-
mai tapasztalatairól és a jövőbeni 
feladatokról.

K. Á.: A galériában jellegzetes, 
egyedi műtárgyait szemlélve nagyon 
erős élményt jelentettek számomra a 
plasztikus hatású vöröses, ezüstös, 
sárgás felületek, a kék kolorit kü-
lönböző árnyalatai. Ha egyenként 
vizsgáljuk a képeket és elrévedezünk 
a részleteken, számos kérdés merül 
fel bennünk. Nemcsak az anyag-
használat, a furfangos technika, a 
gondos kivitelezés ejt hatalmába, 
hanem egyfajta mondanivaló is 
ott feszül ezekben a konceptuális, 
absztrakt és spirituális alkotások-
ban. 

Valójában honnan ered ez a kép-
alkotó erő, elsődlegesen mi adott 
inspirációt ezeknek a reliefszerű 
képtárgyaknak a megalkotására?

J. M.: A mai életünk hihetetle-
nül zilált, frusztrált, ezért az em-
berek lelkében van egy vágy a múlt 
értékeit olyan formában felszínre 
hozni, hogy az a régi koroknak az 
erkölcsi stabilitását, a komolysá-
gát, az emberi emelkedettségének 

a súlyát tudja jelenteni. Az volt az 
érzésem, hogy valami olyan sta-
bilitást szeretnék én a képeimben 
a formákon, a színeken keresztül 
sugallni, ami egyfajta áradását, 
magnetikus erejét jelenti annak 
a nyugalomnak, amelyre a mai 
időkben az emberek vágynak. A 
múlt század 10-es, 20-as éveiben 
voltak a formabontók, azok a 
művészek, akik abban a túl nagy 
polgári nyugalomban újat akarva, 
forradalmasítani akarták a formát 
és a mondanivalót is. Úgy érzem, 
a mi korunkban ezeket a formákat 
újra össze kell rakni nagy erköl-
csi erővel és erőteljes képzőmű-
vészeti formával. Ehhez nekem 
szükségem van a képzőművészeti 
műfajok kombinációjára. A szob-
rászatban lévő nagy plasztikai bel-
ső feszítőerőt igyekszem ötvözni 
a színeknek a harmóniájával és a 
hangolásával. A két műfajnak ez a 
fajta összegezése és kombinációja 
adhat egy olyan érdekes töltést, 
ami nekem és a közösségnek is új 
erőt jelent. 

K. Á.: Azt olvastam egy helyütt, 
hogy aktuális művészi korszakában 
kiiktatott szinte mindent, ami ha-
gyományos a képzőművészetben. 
Alapelemeire redukálta a formát, 
művészete egyre szűkszavúbbá vált. 

A MŰVÉSZ EREJE ÉS
ERKÖLCSI MAGATARTÁSA A FONTOS 

Beszélgetés Jakobovits Miklós Munkácsy-díjas festőművésszel,
a Barabás Miklós Céh elnökével
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Mostani kompozícióit az egymásra 
épülő színes formák uralják. Ebből 
a megmozgatott felületből áll össze 
a látvány: gipsz, homok, textília 
vagy fém – mint építőelem - felhasz-
nálásával. Ez a technika valójában 
egy sor komponálási lehetőséget kí-
nál. Számos alkotásán éppen ennek 
köszönhetően egyfajta játékosság is 
megfigyelhető, ugyanakkor meg-
marad a rend, a harmónia. A kez-
deti kissé groteszk, majd sokalakos, 
szimbolikus kompozíciói után, ezt 
a mai képalkotási módszert valami-
féle szintézisként kell felfogni?

J. M.: Groteszk periódusom 

tulajdonképpen egyfajta szatirikus 
jellemzése volt annak a társada-
lomnak, amiben éltünk akkor. Ez 
a szemlélet a képzőművészetben 
hasonló volt, mint amit Páskándi 
Géza irodalmi munkáiban látunk, 
hogy az ember próbált olyan üze-
neteket közvetíteni, amit az iroda-
lomban a sorok között olvasva, a 
piktúrában pedig szimbolikusan 
kifejezve érthetünk meg. Olyan 
groteszk helyzeteket és különösen 
olyan emberi álnok szerepléseket 
igyekeztem leleplezni, amiket na-
gyon sokan vállaltak hatalmi vágy 
vagy helyezkedés érdekében. Lát-

Jakobovits Miklós: Feszített forma
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va egy sor nyugati képzőművészeti 
kiállítást, rádöbbentem arra, hogy 
ha én akarok is mondani valamit 
egy elvont, illetve egy groteszkebb 
szemlélettel, akkor azt az iroda-
lomhoz hasonló elbeszélő jelleg-
gel tudom a leginkább megtenni. 
Elsődleges vágyam az volt, hogy 
megjelenhessen az a mondanivaló, 
amit a különböző anyagokkal és 
formákkal ki tudok fejezni. Ezért 
foglalkozni kezdtem a különböző 
márvány-, gránitporokkal, fémek 
applikálásával, a különböző oxi-
dok és porfestékek felületekbe in-
kadrálásával, de vigyáztam arra, 
hogy mindez ne tűnjön hatásva-
dászatnak, hanem egy bensőséges 
hangulatnak a modern, közvet-
lenebb kifejezését próbáljam az 
új eszközökkel megoldani. Sokat 
jártam a feleségemmel, Mártával 
kerámia táborokba, ahol kísérle-

tezhettem a raku-technikával. Ez 
nagyon pozitív hatással volt rám. 
A festmények felületére próbáltam 
visszalopni a raku kerámiának a 
rendkívül organikus hangulatát, 
olyan természetességgel, mintha 
az teremtve volna. 

K. Á.: Legutóbb közel egy évti-
zeddel ezelőtt volt egyéni kiállítása 
Budapesten az Erlin Galériában, 
az azt követő években pedig két 
alkalommal szerepeltek művei az 
erdélyi képzőművészeket bemutató 
csoportos tárlaton a Vigadó Galé-
riában. 2002-ben szintén kiállított 
a rendhagyó „Felezőidő” c. Ernst 
Múzeumbeli csoportos kiállításon. 
Mit jelent Önnek az anyaországban 
bemutatni alkotásait; a lehetőségen 
túl, mi a kölcsönös eszmei hozadé-
ka egy ilyen eseménynek?

J. M.: Az erdélyi képzőművé-
szetet úgy különböztetem meg az 

Jakobovits Miklós: Kék konstrukció
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anyaországi képzőművészettől, 
hogy talán több benne az emocio-
nális elem, amely az ottani embe-
rekben a múlt és a társadalmi lég-
kör hatására kialakult. Ezt lehet 
egy pozitív dolognak tartani, de 
ugyanakkor az erdélyi művészet-
ben észrevehető egyfajta vidékies-
ségnek is az érzete, mert nekünk 
nem volt meg az a lehetőség, mint 
a magyarországi vagy a más or-
szágokban élő művészeknek, hogy 
már ezelőtt 20-30 évvel össze-
mérjük magunkat a nagy európai 
képzőművészeti látásmóddal. Na-
gyon érdekes volt látni azt, amikor 
2002-ben az Ernst Múzeumban 
rendezték a Felezőidő c. kiállítást, 
hogy hogyan kapcsolódik be az 
erdélyi művészet a nagy európai 
művészeti áramlatokba.  Tulaj-
donképpen az a lényeg, hogy azok 
az érzékeny művészek, akik erre 
ráéreztek, hogyan tudtak olyan 
jelzéseket adni erről a korról, vagy 
erről a vidékről, amit itt bemu-
tattak Magyarországon. Az erdé-
lyi művészek és a magyarországi 
művészek munkái között olyan 
kapcsolat van, amelyet nem lehet 
lezárt ténynek venni, hanem úgy 
kell értékelnünk, mint egy állandó 
körforgást. Nyilvánvaló hatása lesz 
az erdélyi művészekre is azoknak 
a nagyszerű munkáknak, amik 
itt történnek Magyarországon, de 
szerintem bizonyos értelemben 
az erdélyi művészek is hatni tud-
nak a magyarországi művészekre, 
például a zártságukban kialakult 

lelki szüzesség, vagy elvonultság, 
vagy valami stabilitáson keresztül.  

K. Á.: Ön számos alkalom-
mal részt vett külföldi tárlatokon 
is, például Franciaországban, több 
alkalommal Németországban és 
Olaszországban. Ön szerint mit kell 
megmutatni egy erdélyi művésznek 
nyugaton, egy olyan művésznek, 
akinek nincs rejtegetnivalója és aki 
minőségben felveszi a versenyt bár-
kivel és ezeknek a kiállításoknak mi 
volt a visszhangja akkoriban?

J. M.: Ugyanaz volt a vissz-
hangja, mint ami most is a vá-
gyam. Amit mondtam az erdélyi 
művészetről, az nagyrészt egész 
Közép-Európára érvényes. Ha 
megnézzük, hogy a 20-as években 
a nagy francia iskolában magya-
rok, románok, lengyelek, ukránok 
– tehát nem csak franciák – voltak 
és ezek az emberek tele voltak 
emóciókkal és újat akartak, ak-
kor arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy a mai felfokozott világban a 
művész iránytűje a jellemének a 
belső ereje. Én egy képet mikor 
nézek, akár elvont, akár realista, 
elsősorban mindig azt keresem, 
hogy milyen belső indítékkal ké-
szült, hogy az illető művész a 
belső hangjaira figyelt-e, a belső 
mondanivalója volt-e a fontos. 
Mindenképpen érezni kell rajta a 
lelki kényszernek az erejét, mert 
csakis a lelki kényszernek az ereje 
adja meg a kép ütőerejét és szug-
gesztív erejét. Ha ez így működik 
és megmarad a művész szabadsá-



ERDÉLYI MÛVÉSZET

6

ga, akkor a többi már szerintem az 
erkölcsi magatartás után leszűrt 
vérmérsékleti dolog. Nyilvánvaló, 
hogy fog érződni az, hogy az egy 
erdélyi művésznek, vagy egy más 
országból jött művésznek a mun-
kája – a színkezelés, a gesztusok 
stb. révén –, mert összegződik az 
esszenciája annak a hangulatnak, 
annak az életérzésnek, „lelki ég-
hajlatnak”, amit ki tud fejezni.

K. Á.: A Budapest Galériában 
rendezett kiállítás anyaga nagyon 
frissnek mondható. Ennek ellenére 
mégis megkérdezem: nagyságrendi-
leg meg tudja-e mondani, hogy eb-
ből hány műtárgy van köz-, illetve 
magángyűjteményben? Magyaror-
szágon a rendszerváltás óta kiala-
kult egyfajta gyűjtési rendszer, de 
hogy állunk ezzel odahaza; milyen 
ma a gyűjtés kultúrája Erdélyben, 
vannak-e még megszállott gyűjtők, 
vagy elvétve téved be egy-egy érdek-
lődő a műtermébe?

J. M.: Akik Erdélyből külföld-
re mentek, általában azok szok-
tak, visszatérve, képeket vásárol-
ni tőlem, de vannak azért itthon 
is olyan emberek, akik szeretik a 
munkáimat és néha vásárolnak. 

K. Á.: Ez a tendencia általá-
nos a többi erdélyi képzőművész 
esetében is?

J. M.: Nem, nem teljesen, mert 
nyilvánvaló, hogy azok a művé-
szek, akik mondjuk Magyaror-
szágról jönnek és elmennek a csík-
somlyói búcsúra, akkor nyilvánva-
ló, hogy ők egy erdélyi egzotikum-

nak a légkörét keresik és inkább 
olyan műveket keresnek, amelyek 
közel állnak például a székelyföl-
di tájfestéshez, tudják kötni Nagy 
Istvánhoz, vagy azokhoz a művé-
szekhez, akik konkrétan a tájat 
festették meg, tehát mint jelentés 
hamarább érezhető a különböző 
tájaknak a visszaadásánál. Azon-
ban úgy látom, hogy az elvontabb, 
metafizikusabb vagy absztraktabb 
szemléletnek is kezd egy nyitása 
lenni. 

K. Á.: Ön a jelenkori erdélyi 
művészet mindenese. A művészeti 
élet minden szegmensét sikeresen 
megjárta. Amellett, hogy fest, dol-
gozott főmuzeológusként, oktatott 
művészettörténetet, kiemelkedik 
művészetszervezői tevékenysége, je-
lentősek képzőművészeti írásai is. 
Művészetírói tevékenysége ma sem 
lankad. Rendszeresen feltűnnek 
írásai, jóindulatú kritikái, ismerte-
tői szavai a Korunk, a Művelődés 
stb. hasábjain. Egy helyütt azt írja: 
„a belső kényszert már nem tudom 
csupán a színen és a formán túl ki-
fejezni. ...ezért írni kezdtem”. Ezeket 
a sorokat nyilván a diktatúra évei 
alatt írta, de megkérdezem, általá-
nosságban véve ez most is így van?

J. M.: Igen, most is így van. A 
művészeti szervezés kapcsán meg-
jegyzem, hogy országos elnöke 
vagyok a Barabás Miklós Céhnek. 
Ilyen minőségemben is igyekszem 
mindent megtenni azért, hogy 
valamilyen formában kialakítsuk 
Erdélyben a Kortárs Magyar Kép-
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zőművészeti Múzeumot és így be 
lehetne mutatni a világnak az er-
délyi művészgenerációk legnagy-
szerűbb alkotásait. 

Az írásaimmal kapcsolatban 
elmondhatom, hogy nagyon sze-
retem a „Helyszín. Gondolatok 
az erdélyi képzőművészetről” (Li-
teratus Kiadó, 1993) c. írásomat, 
mert ezek mind műteremlátogatá-
sok után íródtak, tehát egy rend-
kívül intim, bensőséges hangulat 
alakult ki a különböző alkotók-
kal. Nagyon jó barátságban vol-
tam Nagy Alberttel, Fülöp Antal 
Andorral, Mohy Sándorral, tehát 
szinte gyónásszerűen ismertem a 
gondolkodásukat és ezért úgy ér-
zem, hogy merhettem, volt jogom 
és le is írtam olyan bensőséges 

dolgokat, amiket ők a művészetről 
kifejeztek és ami valóban valami 
különleges erdélyiségnek a szelle-
miségét jelenti a művészetben. Az 
a fajta őszinteség, ami ott megje-
lenik, az nekem az írásokban vagy 
a szervezési munkákban is elsőd-
leges szempontom. Általában nem 
szeretem az olyan aktivitást, ami 
csak azért történik, hogy az em-
berre odafigyeljenek, inkább az a 
célom, hogy valóban valami súlya 
legyen a tetteknek, mind a kultú-
ráért, mind az egész erdélyi légtér-
nek a felemeléséért.

K. Á.: Ön kerek egy évtizede a 
Barabás Miklós Céh (BMC) elnö-
ke. Amikor a két világháború között 
Kós és Szolnay létrehozta ezt a mű-
vész-érdekvédő szervezetet, akkor 

Jakobovits Miklós: Meta alakzat



ERDÉLYI MÛVÉSZET

8

valójában a túlélésért harcoltak és a 
kiutat keresték az akkori kisebbségi 
lét művészetében. Ennek a kultúra-
építésnek a célkitűzése a ma is a ne-
vével azonos, Ön által vezetett Céh 
esetében 80-90%-ban egybeesik az 
akkori célokkal. Mit gondol, ho-
gyan lehetne egy igazi, teljes erdélyi 
képzőművészetet elképzelni...?

J. M.: Nagyon jó a kérdés, és 
ezzel a dologgal kapcsolatban volt 
nekem a legtöbb vitám az idős 

mesterekkel, akik még  a Kós ide-
jében kezdték el a művészi mun-
kát. Akkor teljesen tiszta lobbi 
volt, hogy a magyar képzőművé-
szeti szemléletnek van egy más-
fajta látásmódja, mint ami a ro-
mánoknak vagy a szászoknak van, 
tehát egyfajta helyben állásnak, 
vagy helyben maradásnak és az 
életérzés kifejezésének a nagysze-
rűsége jelentette a témának is egy 
részét, amit meg kellett mutatni 

Jakobovits Miklós: Hangszerek
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úgy is, mint vigasztaló erő.  Azó-
ta következtek a legújabb irány-
zatok, úgyhogy az lehetetlenség, 
hogy megmaradjunk egy helyben 
topogó helyi szemlélet mellett, 
amelyik csak a saját belső érté-
keire figyel. Szerintem nekünk, 
az egész fiatal gárdát bevonva, az 
újító szellemet is be kell mutatni, 
csak ez jelentheti ugyanis a BMC-
nek a megújulását. A múlt idézése 
mellett a jövőt az jelenti, hogy mi-
nél több új tartalommal és minél 
több új színnel próbáljuk meg a 
belső tartalmat kifejezni, ami nem 
könnyű dolog, mert a különböző 
generációk más-más életszemlé-
letet képviselnek: egészen más az 
értelmezése a hűségnek és a terü-
leti látásnak Románián belül is. 
Például a temesvári iskolában van 
egy kísérletező művészeti törek-
vés, amit kicsit befolyásol a szász 
és a sváb látásmód. Váradnak 
kicsit olyan operettes, könnyed 
hangulata van, a Székelyföldnek 
megint megvan a maga ereje a he-
lyi értékekre figyelő képzőművé-
szeti látásmódnak köszönhetően. 
Ez olyankor érdekes, amikor egy 
nagy kiállításon be tudjuk mutat-
ni az eltérő, vagy rokon gondol-
kozású művészeket, vagy tájegy-
ségenként tesszük egymás mellé 
a különböző alkotásokat.  

K. Á.: Részben megválaszol-
ta az utolsó kérdést is. Ma a szűk 
szakmai réteget leszámítva, az er-
délyi művészetről mindenkinek el-
sősorban Nagybánya jut eszébe, fő-

leg a nyugati országokban, de még 
Magyarországon is. Utána aztán a 
posztnagybányaisokról, a kolozsvá-
riakról, a Székely iskoláról beszél-
nek. Manapság nagyon sok fiatal 
művész, illetve művészi csoporto-
sulás figyelhető meg (pl. Minimum 
Party alkotótábor, Élesdi Művész-
telep stb.), akik tevékenyen kiveszik 
részüket az erdélyi kortárs művészet 
alakításában. Ön szerint mi a jövő 
nemzedékének a feladata, egyálta-
lán hogyan áll össze manapság az 
erdélyi magyar  képzőművészet?

J. M.: A mostani fiatalok: az 
élesdiek, temesváriak, aradiak, 
csíkszeredaiak, tehát ez az egé-
szen új szemlélet egyszerre él a 
hagyományos művészettel együtt 
és hoz új látásmódot az erdélyi 
művészetben, amelyet be lehet 
bárhol mutatni. 

Úgy gondolom, hogy ezek a 
folyamatok, a nyitott határoknak 
köszönhetően, a kelet-nyugat di-
alógusban nagyon erőteljesen fog-
nak fejlődni, de továbbra is a mű-
vész ereje és erkölcsi magatartása 
lesz fontos. 

Kovács Árpád
Budapest– Székelyudvarhely
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Művészet a természetben vagy 
természet a művészetben? Mindkét 
irányból közelíthetünk, hisz az él-
ménygazdag természeti környezet 
lehetőséget teremt a felfedezésre, 
de ez a fajta keresgélés még nem 
meríti ki mindazt, ami az elmúlt 
tizenegy év során történt a Mini-
mum Party alkotótáborban. Több 
mindenről szól a Minimum Party 
Társaság kezdeményezése: az al-
kotómunka helyszínének egyéni 
keresgélésén túl itt a közösségépí-
tés sajátos formája is megvalósul. 
Eddig megjelent öt katalógusával 
pedig a művészeti dokumentáció 
felvállalásában is fontos szerepet 
tölt be. Továbbá a civil kezdemé-
nyezések között olyan sajátos he-
lyet foglal el, amely nem szűkíthe-
tő le egyik vagy másik művészeti 
ág vagy irányzat, illetve az elmé-
letek, a kutatás, a kísérletezés, az 
oktatás, az alkotóképesség fej-
lesztése vagy a természetvédelem 
bármelyikére, hanem mindezen 
területek átjárhatóságát és össze-
hangolását próbálta megvalósítani 
az évek során.

A rendkívül asszociatív kon-
textusokba kerülő alkotótábori 
résztvevők évről évre egy bizonyos 
időre „összeverődve”, a közös al-
kotófolyamat során valami olyas-
mivel találkoznak, amivel a pri-
mitív kultúrák közössége is talál-

kozhatott: az ember, a természet 
és az élő világegyetem egymásra 
utalt életközösségével. Immár rég-
óta beigazolódott, hogy a művé-
szet egyik fontos kontextusának a 
természet látszik, kapcsolódva a 
civilizáció azon akut kérdéséhez 
is, hogy lehet-e még otthona az 
embernek a természet, és hogyan? 
A művészet úgy találhat otthont 
a természetben, ahogy az embe-
riségnek is kéne, hogy a kultúrát 
és a természetet gazdagítsa, a mű-
vészeti és természetbarát nevelés 
segítségével.

Létezik egy sokak által hasz-
nált ismeretelméleti modell, mely 
szerint ahhoz, hogy megállapíthas-
suk, egy művészeti kezdeményezés 
hozott-e gondolatokban vagy mű-
vészi eszközökben maradandót, 
szükséges egy történelmi távlat, 
amelynek birtokában ítélkezhe-
tünk. Ez megnehezíti a dolgunkat, 
amikor egy ma is szerveződő, kor-
társ művészeti vállalkozásról aka-
runk beszélni. Ugyanakkor meg-
könnyíti a művészettörténészek 
dolgát az a tény, hogy az immár 
tizenkettedik alkotótábor szer-
vezésénél tartó Minimum Party 
Társaság az utóbbi több mint hat 
évben az alkotótábor megszer-
vezése mellett folyamatosan arra 
törekedett, hogy megteremtse az 
utókor számára azt a minimális 

A MŰVÉSZET HELYSZÍNE: A TERMÉSZETBEN

Minimum Party alkotótáborok
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dokumentációt, ami elengedhetet-
len feltétele az utólagos megítélés-
nek. Eddig összesen öt katalógus 
készült, amit kiegészít a Társaság 
archívumában felgyűlt gazdag 
fotó- és filmes dokumentáció, va-
lamint a társaság honlapja (www.
minimumparty.org).

Köztudott, hogy nagyon is a 
kezdeteknél tartunk az elmúlt 50 
év hazai művészeti eseményeinek 
dokumentálása, megfelelő feltér-
képezése és rendszerezése terén. 
A hiátust tovább növeli ezen mű-
vészeti eseményeket szakszerűen 
feldolgozó művészettörténészek, 
kortárs művészetelmélettel és kri-
tikával foglalkozó szakemberek 
hiánya. A Minimum Party Tár-
saság megpróbálja minden olyan 

területre kiterjeszteni a figyelmet, 
amely valamilyen módon kapcso-
lódhat az alkotómunkához, ám 
szakszerű művelése elhanyagoló-
dik, a hivatalos oktatás nem tér 
ki rá. Az összművészeti tábor mű-
helyeiben folyó alkotómunka mel-
lett a szakmai fórum keretében 
oktató/nevelő tevékenységre is sor 
kerül, ahol a legaktuálisabb művé-
szetelméleti és kritikai kérdések 
is terítékre kerülnek. Lényeges 
szempont itt az, hogy a művésze-
tet befogadó közönség alakítása is 
hangsúlyt kap, ami egyedivé teszi 
ezt a kezdeményezést. Nem ele-
gendő ugyanis az alkotó tevékeny-
ség felkarolása, ezzel karöltve kell 
haladjon a befogadók esztétikai 
és médiaművészeti tájékozottsá-
gának alakítása. Az 1996-os tá-
bor vizuális műhelyének vezetője, 
Újvárossy László képzőművész a 
tábor érdekességének azt tartot-
ta, hogy nemcsak képzőművészek 
vesznek részt, hanem különféle 
fakultásokról jönnek a diákok. Az 
eltérő érdeklődésű tábori résztve-
vők új előadásformákkal, más-más 
alkotói attitűddel és a természet 
adta, minimális eszközhasználat-
tal találkozhatnak.

Ha a tábort más alkotótábo-
rokkal próbáljuk összevetni, lege-
lőször az derül ki, hogy nem sok 
példát találunk összművészeti 
alkotótáborra. A Minimum Par-
ty táborokhoz legközelebb azok 
a képzőművészeti alkotótáborok 
kerülnek, amelyeket világszerte 

A Minimum Party első 
katalógusának borítója
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szerveznek natur art vagy installá-
ció műfajokban. Lehetetlen lenne 
ezek mindenikét itt felsorolni, ana-
lógiaként csupán egy közelibb, ma-
gyarországi rendezvényt említek. 
A budapesti MAMŰ Társaság és 
a Túlsó P’art Csoport Tihanyban 
évente megszervezte a Túlsó P’art 
nevű nemzetközi alkotótábort. 
Keretében különböző karakterű 
művészek dolgoztak együtt azért, 
hogy a közös kiállítás lehetősége 
dinamikus formát teremtsen szá-
mukra ahhoz, hogy bemutassák 
kortárs művészettel kapcsolatos 
állásfoglalásukat. Tárlataikon a 
művészek különböző médiumokat 
használtak, jellemző volt rájuk a 
szándék, hogy a műalkotás fogal-
mának kiterjesztését is lehetővé 

tegyék kísérleti megnyilvánulások-
kal. Így gyakoriak voltak az instal-
lációk és performance-ok, ame-
lyek élő „térként” és „képként” 
beszélnek a művészet mibenlété-
ről. Az eltérő médiumhasználattal 
való kísérletezés közös a két alko-
tótáborban, s e törekvések alapján 
a Túlsó P’art-ot a Minimum Party 
analógiájának tekinthetjük, mégis 
a magyarországi példa különbözik 
az erdélyitől, mivel a Minimum 
Party táborokban a kísérletezés a 
képzőművészeteken kívül a zene, 
a színház, a fotó, a film, sőt újab-
ban még az irodalom, a filozófia 
és a kritika területein is folyik.

Több művészeti ágazatot felöle-
lő rendezvények, fesztiválok még 
voltak és vannak. A Szent Anna- 

A Minimum Party második katalógusának borítója
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tónál szervezett Ann Art fesztivál a 
vizuális művészek mellett a zené-
szeket és a kísérleti színház képvi-
selőit is szívesen látta. A Mediawa-
ve filmfesztiválok és alkotótáborok 
vagy a marosvásárhelyi Alter-Nati-
ve filmfesztiválok, az egyre nép-
szerűbb Művészetek Völgyében 
zajló művészeti találkozók, illetve 
a kolozsvári Tranzit Házban sor-
ra kerülő rendezvények szintén 
összművészeti jellegűek, ugyanis 
a filmes programokat koncertek 
és kiállítások egészítik ki. A pé-
csi Közelítés Művészeti Egyesület 
Ét-vágy kortárs művészeti rendezvé-
nyek nemzetközi gasztronómiai és 
összművészeti fesztivált szervezett. 
E program célja is – akár a Mini-
mum Party alkotótáboroké – alap-

vetően a következő felismerésből 
táplálkozott: a kortárs művészetet 
a közönség nagy része értetlenül, 
olykor idegenkedéssel fogadja, az 
emberek nem járnak kiállításokra, 
nem igénylik, és főként nem érthe-
tik a modernitás hagyományaiból 
eredeztethető kortárs művészetet. 
Mindeme példák esetében azon-
ban a művészek egy már előzete-
sen elkészült művet, projektet ál-
lítanak ki vagy mutatnak be, ezért 
e rendezvények megmaradnak a 
fesztiváljellegnél. 

A Minimum Party Társaság 
számára viszont mindinkább fon-
tossá vált a művészi tevékenység/
alkotás központi helye. A problé-
ma elsőként úgy tevődött fel, hogy 
próbálták meghatározni a tábor 
jellegét, azt a vonást, amely meg-
különbözteti a Minimum Party-t 
más, hasonló felállású táborok-
tól. Összművészeti alkotótáborra, 
olyan rendezvényre, ahol profik és 
amatőrök együtt alkothatnak és 
az alkotás folyamata, kivitelezése 
és bemutatása, majd ezt követően 
az itt született alkotások, illetve 
alkotók katalógusban és doku-
mentumfilmben történő szemlé-
zése egyaránt a rendezvény részét 
képezné – nem található egyetlen 
analógia sem a környékünkön. 
„Ebben a táborban valóban mű-
ködik az emberek közti találkozás, 
a hely kínálata: ezek a dolgok or-
ganikusan, természetesen nőnek és 
bontakoznak ki. Nagyon érdekes-
nek tartom például a vizuális művé-

A Minimum Party harmadik 
katalógusának borítója
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szeti műhely indító, előrevetítő ke-
retmotívumát, ami nagyon szépen, 
konzisztensen összefogja a műhelyt 
úgy, hogy a különböző irányból ér-
kező emberek gondolatai testet ölte-
nek anélkül, hogy a tevékenységnek 
merev, skolasztikus jelleget kölcsö-
nözne. (…) Egészen más ez a kíná-
lat, mint más táboroké, és ez fon-
tos, úgy érzem, hogy a szolgáltató 
típusú nyári táborok, rendezvények 
mellett a Minimum Partynak igenis 
megvan a helye, mert ezt a kínálatot 
máshol nem találod meg”– vallja 
Irsai Zsolt képzőművész a Mini-
mum Partyról egy 2005-ben ké-
szült interjúban.1

Azon túl, hogy egymás mellett 
több különböző típusú művészet 

(művészeti ág, műfaj) képviselteti 
magát, szükségessé vált az is, hogy 
éppen erre a mindenféleségre áll-
jon itt egy motiváció. Ily módon 
vált fontossá, hogy a tábor helyszí-
nén és idején felmutatható legyen 
az eltérő helyekről érkező érték-
rendek és trendek közös nevező-
je. Ez a közös nevező lett tehát az 
alkotás, pontosabban az alkotás 
folyamatának/történésének im-
manens értékként, sőt alapérték-
ként való fel- és elismerése, és erre 
tevődik a hangsúly a Minimum 
Party Kiáltványában2 is. 

2000 óta a Minimum Party 
Társaságot bejegyezték hivatalo-
san, mint művészeti célokkal mű-
ködő egyesületet. A szervezőknek 

A Minimum Party negyedik katalógusának borítója
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a fenti kiáltvány megfogalmazá-
sán kívül ezúttal a bejegyzéshez 
szükséges alapító okiratban cél-
jaikat is meg kellett fogalmazni-
uk. Ezek a következők: a kortárs 
művészetekkel foglalkozó fiatal 
művészek érdekeinek támogatása, 
egy fórum létrehozása az alterna-
tív, akadémikustól eltérő, kísérleti 
jellegű összművészeti próbálko-
zások megvalósítására, az erdélyi 
kortárs művészek közösségének 
kialakításához, művészcsoportok 
alakulásához való hozzájárulás, 
és az erdélyi kortárs művészeti 
értékek népszerűsítése az ország 
határain túl.3

A művészetre vonatkozó hazai 
információhiány következménye 
az a tény, hogy a művészi tevé-

kenység a köztudatban a szakirá-
nyú végzettséggel rendelkezők 
kiváltsága. Ezzel szemben a Mini-
mum Party Társaság a fenti célok 
értelmében olyan művészeti, kí-
sérletező fórumokat próbál létre-
hozni, amelyekben az intézményes 
keretekből kiszoruló művészeti 
megnyilvánulások is teret kapnak. 
Ugyanakkor, amint a fenti, gya-
korlati célokból kitűnik, a Mini-
mum Party Társaság olyan művé-
szeti igényeket próbál kialakítani 
és kielégíteni, amelyek a nagyvilág 
művészeti mozgalmaihoz való fel-
zárkózást, bekapcsolódást is elő-
segítik. Azzal, hogy a Minimum 
Party Társaság vállalkozik a mű-
vészi értékek hazai felkutatására, 
a kreatív munka ösztönzésére, 
és az alkotók háromnyelvű kata-
lógusban történő bemutatására, 
nemcsak az erdélyi közösség szá-
mára fontos, hanem a világ művé-
szeti térképén is értékes színfolttá 
válhat a külföldi (nem magyaraj-
kú) tábori résztvevők révén. 

A táborok meghirdetésére, a 
plakátok elkészítésére kezdettől 
fogva külön gondot fordítanak a 
szervezők. Az évek során sajátos 
arculatú plakátokon, szórólapo-
kon, illetve honlapon folyt a nép-
szerűsítés. Kezdetben a konstruk-
tivista ábrázolásmód és a mértani 
figurák, a grafikai elemek játéka 
volt jellemző, ahol minden sza-
bályosságra utaló részt valami-
lyen módon megtör egy játékos 
elem, egy-egy vonaltörés, ami ta-

A Minimum Party ötödik 
katalógusának borítója
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lán utalás a tábor hangulatára is. 
Mostanára már konceptuálisabb 
arculat jellemzi a Minimum Par-
ty rendezvényeit, illetve a táborok 
szlogenjét vagy jeligéjét (A dob-
bantás – 2000, A felkelő Föld ár-
nyékában – 2001, Felragyogó Ika-
rosz – 2002, Katakomba – 2003, 
Egyen-súly – 2004, Anch’io sono 
pittore – 2005, Árnyékvilágosság 
– 2006).  Amennyiben valaki mű-
vészeti célok megvalósítására tö-
rekszik, ebben igen fontos szerepe 
van a reklámok kivitelezésének. A 
Minimum Party rendezvényeket 
hirdető plakátok és katalógus-il-
lusztrációk igényes képszerkeszté-
sére eleinte a kollázs technika volt 
jellemző. A tábori reklámnál, azaz 
a plakátoknál maradva, érdemes 
elidőzni az 1998-as példáknál, 
ahol egyfajta Marchel Duchamp-
i irányvonal követése figyelhető 
meg. Ezek technikai és nyelvi esz-
köztára a többi év plakát-koncep-
ciójától teljesen eltérő. E példák 
ugyanakkor arra engednek követ-
keztetni, hogy a Minimum Par-
ty alkotótáborok reklámjai az itt 
megvalósuló művészet részeként 
tekinthetők, és a plakátkészítés 
is a kísérletezés részének tekint-
hető.4 A katalógusok reklámolda-
lai és a Minimum Party plakátok 
gazdag technikai és nyelvi eszköz-
tára a tábori hangulat felidézését 
szolgálja. A képkollázsoknak, a 
számítógépes képfeldolgozásnak 
vagy számítógépes formaalkotás-

nak, a szlogen-költészetnek, az 
eredeti környezetükből kiragadott 
szövegrészek, a betű-formai ötletek 
kimeríthetetlen tárházának szeren-
csés találkozásai ezek a plakátok. 
Egyik legjellemzőbb példa a 2000. 
évi alkotótábort dokumentáló ka-
talógusban megjelent Play it again 
Sam! plakátoldal, amely a Mini-
mum Party alkotótábor zenemű-
helyének egyik pillanatát ragadta 
ki, s az improvizatív zenét játszók 
felnagyításán túl, a sötét háttérben 
a még inkább felnagyított szöveg-
gel (egy filmklasszikusbeli idézet), 
az előtér természeti környezete a 
háttér mesterséges atmoszférájával 
szemben – megannyi alkotói para-
doxon felállításainak kísérlete. 

Az első, 50 oldalas, fekete-fe-
hér nyomtatásban kiadott kataló-
gus (1996–1999 évek alkotótábo-
rainak dokumentációja) kéthar-
mada képoldal, amelyek a külön-
féle műhelyek reklámjai, azzal a 
jól meghatározott céllal, hogy a 
tábori műhelyek létét hirdessék. 
E katalógusban jelent meg elő-
ször a Minimum Party Társaság 
Kiáltványa, egy, a művészettel, a 
művel, az alkotással és az alkotó-
táborral kapcsolatos állásfoglalás 
öt pontban. 

A 2000-es alkotótábort külön 
katalógus dokumentálja, amelyre 
szintén jellemző a kollázstechni-
kára épülő képoldalak gazdag je-
lenléte. Emellett néhány esszében 
magáról az alkotótáborról írják le 
benyomásaikat a résztvevők.   A 
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2001–2002-es alkotótáborok ka-
talógusa a tervezés terén sok új 
ötlettel, a kifejező elemek gazdag 
variációjával bővült. Itt minden 
oldalnak számítógépes, 3D-tech-
nikával létrehozott alapja van. E 
katalógusnak fontos részét képezi 
a 2002-ben Kísérleti művészetek: 
múlt, jelen, jövő címmel sorra 
került szakmai fórum előadásai 
kivonatainak három nyelven (ma-
gyar, román, angol) történő be-
mutatása. 

Egy még inkább letisztult terve-
zői arculatot mutat a 2003–2004-
es évek alkotótáborait tartalmazó 
katalógus, amelyben tovább folyta-
tódik a 3D-technikával létrehozott 
alap, ám ennek egy egyszerűsítet-
tebb formájának lehetünk tanúi. 

Ez utóbbi katalógus a szakmai fó-
rum előadásainak teljes szövegét 
tartalmazza. A nemrég megjelent, 
2005–2006-os éveket dokumen-
táló Minimum Party katalógus 
arculatban még egy váltást hozott: 
ez utóbbi ugyanis inkább egy fotó-
album szerkesztésmódját követi. E 
katalógus gazdag képanyagát füg-
gelékben képmagyarázat egészíti 
ki, a műhelyismertetők és egy-egy 
alkotás margóján született írások 
most kevesebb helyet kaptak a ké-
pek uralta oldalakon.

Végezetül összegezném azo-
kat a legfőbb vonásokat, amelyek 
a Minimum Party alkotótáborok-
ban folyó kísérletező alkotótevé-
kenységet jellemzik:
– improvizatív játékosság

Részlet a Minimum Party második katalógusából (We grow on your ideas)
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– humorosság, a meditativitás, 
problémaérzékenység 
– a természeti környezet beépítése 
az alkotásokba
– a különféle művészeti ágazatok 
és műfajok szinkretizmusa
– a kreativitás felértékelése
– interdiszciplináris és interetni-
kus jelleg.

A Minimum Party Társaság 
az összművészetben találta meg 
szellemi mozgásterét, és nyitott 
mindennemű művészeti elképze-
lésre. Történik ez főként azért, 
mert a kísérletező attitűd a művé-
szetben nem szűkíthető le egyet-
len stílusirányra vagy művészeti 
ágazatra. Ezen kívül a Minimum 
Party alkotótáborokban elmosód-
nak a művészek és nem-művé-
szek közötti határok is. Ezekkel 
a jellegzetességekkel karöltve a 
Minimum Party rendezvénye Ro-
mániában egyedülálló módon, és 
1996 óta folyamatosan felvállal 
egy sajátos kulturális irányelvet: 
a művészet helyszínének a civili-
zációtól távol eső természetben 
való kijelölését. Az alkotótáborok 
szervezése tovább folyik, remélhe-
tőleg a Kászonok gyönyörű erdei 
tisztása, Tiszástő évről évre egyre 
fontosabb találkozóhelyet jelent a 
művészetet művelők és a művésze-
tek iránt érdeklődők számára.

Lőrincz Ildikó
Kolozsvár

JEGYZETEK
1  Megjelent a 2005–2006-os 

katalógusban, 26-27 old.
2  A Minimum Party Társaság KIÁLT-

VÁNYA:
1. A művészet, hasonlóan a tudomány-
hoz, az emberi alkotókészségből ered és 
ugyanebből táplálkozik.
2. Definíció: Műnek nevezzük az olyan 
alkotottat, ami által a művészet meg-
valósul és ami tárgyát, célját, értelmét 
vagy egyszerűen csak lehetőségét képezi 
a művészetnek.
3. Mivelhogy a fenti meghatározás nem 
dönti el, milyen műben valósul meg a 
művészet, a Minimum Party Társaság 
az értékhierarchiák közös elemének az 
alkotófolyamatot tartja és a hangsúlyt is 
erre helyezi.
4. Táborunk az a hely, ahol nem a mű-
vészetet próbáljuk meghatározni, nem 
a Művet próbáljuk létrehozni, hanem 
ahol a létrehozást (alkotást) próbáljuk 
tettenérni.
5. A Minimum Party alkotótábor magát 
az alkotótábor fogalmát értelmezi újra. 
(Megjelent a Minimum Party táborok 
katalógus 8. oldalán; Kolozsvár, 2000.)

3 A Minimum Party Társaság 
egyesületi Alapító okirata. Általános 
rendelkezések 7. paragrafus.

4 A Minimum Party Társaság arculatter-
vezője 1996 óta Molnár István fizikus és 
amatőr grafikus, ő készítette minded-
dig a plakátokat, a szórólapokat és a 
katalógusokat. Az utóbbi két évben az 
ő munkáját Kalló Angéla fotóművész 
segítette, aki plakátötleteivel még több 
játékosságot lopott be az eddigi koncep-
tuális irányba.
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Mi volt az első impulzus, ami 
a művészet felé terelte önöket?

Spengler Katalin: Általános isko-
lásként gyakran küldtek irodalmi 
versenyekre, ahol a feladatok kö-
zött mindig volt magyar festmé-
nyekkel kapcsolatos kérdés is. A 
klasszikus magyar képek először 
így váltak ismerőssé számomra. 

Somlói Zsolt: Nálam a bélyeggyűj-
téssel kezdődött. A vasfüggöny 
mögötti szürke világban a bélyeg 
egy igazán színes műfajnak számí-
tott, hozzá lehetett jutni arab or-
szágok színes bélyegsorozataihoz, 
amelyen impresszionista festők 
képei voltak. Így gyermekként a 
bélyegek révén egy sajátos vizuális 
kulcsot kaptam a kezembe. 

Kezdetben klasszikus nagybá-
nyai és klasszikus modern képeket 

gyűjtöttünk 1991 és 1996 között. 
Hosszú gondolkodási és felkészü-
lési idő után 1996-ban fordultunk a 
kortárs művészet felé: Bukta Imre 
egyik fantasztikusan átütő erejű 
műtárgya adta meg azt a lökést, 
ami után már nem volt visszaút.

A HAZAI KÉPZŐMŰVÉSZET 
NEM VERSENYKÉPES A 

VILÁGBAN

Nemzetközi alkotók iránt is ér-
deklődnek, de a gyűjtemény java 
hazai alkotás. Ez identitás kérdése?

S. Zs.: Egy gyűjtő irányultságát 
befolyásolja az anyagi és a geográ-
fiai hendikep. Jelentős nemzetközi 
alkotóktól egyre gyakrabban vásá-
rolunk, de a magyar művészet is 
izgalmas számunkra. Itt szociali-
zálódtunk, ugyanazok a meghatá-
rozó közösségi élményeink, mint a 
most alkotó 20-as, 40-es éveit ta-
posó művészgenerációnak. A kép-
zőművészetnek 1989 előtt volt egy 
nagyon erős alternatív ellenzéki 

NEM VERSENYKÉPES A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET 

(FigyelõNet 2007. május 10.)* 

* Köszönjük Horváth Balázsnak, a
FigyelőNet (www.fn.hu) Kultúra rovat
rovatvezetőjének, hogy engedélyezte a cikk 
közlését az Erdélyi Művészet 
oldalain.

Miért jellemzi a kultúrához való viszonyt Magyarországon a szürkeség, az 
érdektelenség és az igénytelenség, mi a gond a Nemzeti Galériával, a Műcsar-
nokkal és a Ludwiggal? – Spengler Katalin és Somlói Zsolt, a magyar műgyűjtő 
házaspár többek közt erről beszélt a FigyelőNetnek. 

Műtárgyat vásárolni lehet hobbiból, befektetésből, divatból. Gyűjteni azon-
ban nem lehet, ez életforma, létállapot, furcsa összjátéka a racionalitásnak és a 
szubjektív érzelmeknek. Bár a gyűjtők habitusa, műveltsége, hitvallása minden 
gyűjteményt meghatároz, mégis alkalmas arra, hogy az utókor következtetése-
ket vonjon le arról a korról, amikor keletkezett. Így válik korrajzzá és ez a sajá-
tos értékteremtő erő az, ami a gyűjteményt és a gyűjtőjét halhatatlanná teszi.
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íze, rendszerkritikai hangja. A mi 
generációnk ebben a közegben 
nőtt fel. Európa Kiadót, Bizottsá-
got, Kontroll Csoportot hallgatott, 
és az Eszkimó asszonyt nézte. 

S. K.: A hazai képzőművészet ke-
resi a kitörési pontokat, de egyelő-
re nem tud versenyezni a világgal. 
Magyarázható ez talán a kisszerű 
viszonyokkal is, azzal, hogy senki 
nem mer nagyot gondolni, vagy ha 
mégis, nehezen talál partnereket a 
megvalósításhoz. A kevés nemzet-
közileg ismert alkotónkat értékeli 
ugyan egy nagyon szűk szakmai 
közeg, de a nagyközönséghez a si-
ker már nehezen jut el, pedig egy 
Csörgő Attilára, Lakner Antalra, 
Birkás Ákosra, Waliczky Tamás-
ra, Forgács Péterre, El-Hassan 
Rózára lehetne építeni. 

KÜLÖNBSÉG A MŰVÉSZ ÉS A 
MŰVÉSZETI MINŐSÉG KÖZT

Hogyan tájékozódik egy gyűjtő, 
mi alapján hozza meg a döntést, 
hogyan fejlődött a gyűjtői attitűd?

S. K.: Hosszú tanulási folyama-
ton vagyunk túl, így a döntéseinket 
már magunk hozzuk. Ha valaki 
most kezd műtárgyakat gyűjteni, 
annak azt javasoljuk, mivel nehéz 
ismeretek nélkül orientálódni, 
hogy tájékozódjon, tanuljon. Ne fo-
gadjon el semmilyen véleményt ki-
zárólagosnak egy adott művészről, 
műtárgyról. Kérdezzen meg több 
szakértőt, szakmabelit, és alakítsa 

ki a saját álláspontját. Fontosak a 
nemzetközi élmények, a jelentős 
művészeti vásárok, ahol néhány 
nap alatt a világ legjobb galériáival 
és az általuk képviselt művészek-
kel lehet megismerkedni.

S. Zs.: Fontos, hogy különbséget 
tegyünk jó emberi viszony és mű-
vészeti minőség között. Ha vala-
ki igazán profi gyűjteményt akar 
létrehozni, annak függetlenítenie 
kell magát az emberi kapcsolatok-
tól. Vannak kedves, középszerű 
művészek, akiket nem veszünk, és 
vannak olyan alkotók, akiket sze-
mélyesen nem is ismerünk, mégis 
a jó műveik hozzánk kerülnek. 

Hogyan látják, középtávon merre 
fejlődik a magyar képzőművészet?

S. K.: Ez egy nehéz kérdés. A vi-
lágban mostanában reneszánszát 
éli a festészet, de a többi médium 
használata is ugyanolyan elfo-
gadott. Magyarországon a 90-es 
évekig főként a festészet volt a ka-
nonizált érték, aztán jöttek az új 
médiumok, s az elmúlt évtizedben 
talán túlzottan is a maguk oldalá-
ra billentették a mérleget szakmai 
oldalon, míg a műkereskedelem-
ben továbbra is szinte kizárólag 
a hagyományos festmények kere-
settek. A médiumhasználat fon-
tos, de nem a lényeg, nem ebben 
az irányban kell keresni a fejlődés 
útját. 
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Rengeteg magyar gyűjtő a háttérből 
végzi a tevékenységét. Tudatos dön-
tés volt, hogy gyűjtőként felvállalták 
a nyilvánosságot?

S. Zs.: A nyilvánosság vállalása ré-
sze annak, hogy mit gondolunk a 
kultúra iránti felelősségről, a tár-
sadalmi szerepvállalásról.

S. K: Egy jó gyűjtemény a nemzeti 
kulturális vagyon része. Az iga-
zi gyűjtő ezt a kultúrkincset nem 
zárja el, a szakmai közeg, a mű-
vészek és a közönség felé is nyitva 
hagyja. Ez minden komoly gyűjtő 
számára természetes.

SZÜRKESÉG, 
ÉRDEKTELENSÉG, 
IGÉNYTELENSÉG

Az elmúlt 15 évben egyre na-
gyobb számban egyre jelentősebb 
magángyűjtemények alakulnak ki. 
Ugyanakkor sokan arra panasz-
kodnak, hogy a tömegkultúrán fel-
növekvő új generációkat a fogyasz-
táson kívül nemigen érdekli más, 
a kultúra úgy hullik le róluk, mint 
másról a ruha... Nincs itt valami el-
lentmondás?

S. K.: Magyarországon a kultúrá-
hoz való viszonyt az érdektelenség, 
a szürkeség és az igénytelenség 
jellemzi. Ezen változtatni nehéz, 
de kell. A gyűjtő az érdektelenség 
ellen is hat egy gyűjtemény felépí-
tésével, igyekszik olyan tárgyakat 

választani és megőrizni, amelye-
ket maradandónak ítél. A világ 
sokszínű és a választásainkon mú-
lik, milyen minőségű életet élünk. 
Egy gyűjtemény a kultúra melletti 
állásfoglalásként is működhet. 

S. Zs.: Sok az ellentmondás, a ki 
nem mondott igazság. Ebben az 
országban új tartalommal kell 
megtölteni fogalmakat. Nem cso-
da, hogy a tömegkultúra olyan, 
amilyen, amikor az „elit” és az üz-
leti kultúra is értelmezési gondok-
kal küzd. Nancy Goodman Brin-
ker (az Egyesült Államok korábbi 
budapesti nagykövete – szerk.) 
beszélt arról nemrég, hogy a társa-
dalmi felelősség, a társadalmi el-
várásoknak való megfelelés, a jó-
tékonyság szerves része az ameri-
kai kultúrának. Magyarországon a 
művészet támogatása sokszor csak 
kommunikációs fogás. A mecénás 
a kommunikációban fényezi ma-
gát, ugyanakkor 20 ezer forinton 
alkudozik egy nemzetközi ran-
gú képzőművésszel egy festmény 
megvásárlásakor, vagy egy művé-
szeti album kiadójaként. A kultúra 
vagy egy ország kulturáltságának 
ügye akkor lehet sikeres, szaba-
don idézve Szentgyörgyi Albertet, 
ha mindenekelőtt a tehetség, má-
sodsorban az értő, befogadó közeg 
és harmadsorban a pénz is adott. 
Magyarországon adott a tehetség, 
adott, bár soha nem elég a pénz, a 
befogadó, inspiráló közeg viszont 
hiányzik. Normális társadalom-
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ban, normális embernek fontos 
éreznie, hogy értéket állít elő, és 
fontos a befogadó közeg vissza-
csatolása. A gyűjtő, a valódi me-
cénás a vásárlásával szellemileg 
támogatja az alkotót, visszacsatol, 
újabb műveket inspirál. 

S. K.: Gaudi a megrendelői nélkül 
nem lehetett volna már életében 
világhírű építész. Volt értő köze-
ge és megrendelői, folyamatosan 
 visszajelzéseket kapott művészeté-
ről. Magyarországon nem a vizu-
ális kultúrára, hanem a szenzáci-
óra, a médiaeseményre való igény 
a jellemző, a tömegek igen kevés 
„nagy nevet” ismernek a művészet 
világából. Itt egy Miro- vagy Gia-
cometti- kiállítás kudarc. Nyuga-
ton a közepesen ismert fotós kiál-
lítása is mozgósító erejű. 

Hová vezethető vissza mindez? Mi 
lehet az oka annak, hogy a művé-
szet nem közügy, hogy az emberek 
tömegét a kortárs nem érinti meg?

S. K.: Szerintem az egyik ok az 
lehet, hogy Magyarországon – az 
ország történelméből kiindulva 
– a képzőművészet nagyon fiatal, 
alig 200 éve beszélhetünk valóban 
a szó valós értelmében vett képző-
művészetről, az irodalmi és zenei 
hagyományok ennél régebbiek. 
Biztos ok a vizuális nevelés hiánya, 
a rajztanárok számára Picassónál, 
Vasarelynél véget ér a képzőmű-
vészet. Hiányoznak azok a köny-

vek, amelyek segíthetnék a kortárs 
és a 20. századi képzőművészet 
megértését. A korszak fel nem 
dolgozottsága a művészettörténet 
óriási hiányossága. A műkereske-
dők e téren fontos munkát végez-
nek, de a szakmai objektivitásuk 
megkérdőjelezhető. Ok a művé-
szettörténeti és múzeumi szakma 
alulfinanszírozása, nívótlansága, 
a múzeumi kurátorok felelőssége. 
Szűnni nem akaró lelkesedéssel 
látogatjuk a múzeumokat, de a 
30-40 éve is elavult hozzáállással, 
a korszerűtlen, nehézkes felfogás-
sal nehéz mit kezdeni. 

HALOTTAK A MAGYAR 
NEMZETI GALÉRIÁBAN

S. Zs.: Hiányzik a progresszió és 
a bátorság. A Magyar Nemzeti 
Galériában egészen a közelmúl-
tig például csak olyan művészt 
állítottak ki, aki meghalt. A ka-
nonizáló, értékteremtő funkciót 
épp ezért az MNG nem látja el. 
A kortárs fogalma sem tisztázott, 
a 60-as évek művészetét nyugaton 
már nem kortársként kezelik, ná-
lunk sokak számára az 1945 utá-
ni időszak is kortárs. A nemzet 
galériájában mintha nem mernék 
legitimálni napjaink művészetét, 
a szakemberek nem vállalják fel 
az iránytű szerepét, nincs hivata-
losan képviselt véleményük nap-
jaink képzőművészetéről. Sok év 
óta elegánsan elhárítják a szakmai 
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felelősséget, újabban is külső ku-
rátorokra bízzák a kortárs kiállí-
tásokat. 

S. K.: Az is probléma, hogy a Magyar 
Nemzeti Galériában leginkább te-
metőhöz hasonlítható körülmények 
közé kerülnek a kortárs műtárgyak a 
raktárakban. Tudatosítani kell, hogy 
ez a szellemi kincs egyben nemzeti 
kincs is, melyet elzárnak a közönség 
elől. Nem követhető az a logika, ami 
alapján az egyik kiállítóhely kap ki-
állítási anyagot a galériától, a másik 
meg nem. Nyitottabbá, átláthatóbbá, 
rugalmasabbá, korszerűbbé kelle-
ne tenni az MNG-t, de ez csak egy 
probléma a rendszerben. A Nemzeti 
Kulturális Alap (éves keretéből kap 
többek közt támogatást a pályázó al-
kotóművész, a múzeum a képzőmű-
vészeti programok megvalósítására, 
műtárgyak vásárlására, amit egy 
szűk kuratórium oszt szét) szerep-
vállalása is rosszul meghatározott. 
Úgy halljuk, az NKA ad ugyan tá-
mogatást, de annyit sohasem, hogy 
egy programot tisztességesen meg 
lehessen valósítani a pénzből. Aki 
sokat markol, keveset fog. Az állam 
támogat ugyan, de felelősségvállalás 
nélkül, a pénz így elaprózódik. Sok 
program létrejöhet, de azok, épp a fi-
nanszírozás elvei miatt, nem tudnak 
nagyot szólni.

LUDWIG VS. MŰCSARNOK 

Mi jelenthet megoldást? Ha a 
hazai viszonyok ennyire rugal-

matlanok, talán külföldi kurá-
torokat kellene a hazai intézmé-
nyek élén alkalmazni?

S. Zs.: A kultúrpolitika a kilenc-
venes évek elejétől adós egy hatá-
rozott jövőképpel arról, hogy mi 
lehet az ország számára hosszú 
távú értékszervező erő. A jövőkép 
mellé rendelni kellene egy straté-
giát, ehhez a stratégiához kellene 
hozzászabni az intézményi kere-
teket, a finanszírozást és az intéz-
ményvezetőket. Nem törésvonal, 
hanem generációs és szakmai sza-
kadék tátong a magyar képzőmű-
vészetet menedzselő szakemberek 
és a művészek között, e téren nem 
volt váltás. A szakma nagy öregjei 
őrzik a pozícióikat, nem engedik 
helyzetbe kerülni a friss, más ta-
pasztalatokkal szocializálódott 
fiatal korosztályt. A fiatalok vi-
szont nem hajlandók kooperálni 
az idősebbekkel, bölcsen átvenni a 
stafétabotot. A helyzet emiatt bel-
terjes, provinciális.

S. K.: Az ellentétet gyakran meg-
gondolatlanságból vagy tudatosan 
a politika is gerjeszti. Jó példa 
erre a Ludwig Múzeum és a Mű-
csarnok között feszülő ellentét 
fenntartása. Az előbbi mindannyi-
unk által elismert vezetője szin-
te minden támogatást megkap a 
kultúrkormányzattól, ugyanakkor 
a Műcsarnok fiatal, szintén mind-
annyiunk által elismert igazga-
tójáról ez nem mondható el. Úgy 
tűnik, sem a szakmának, sem a 
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politikának nem érdeke a generá-
ciók közötti szakadék betemetése. 
A megosztottság és az egymás 
melletti elbeszélés a jellemző. Mi-
vel nem igazán látni a megoldást, 
hasznos lenne, ha külföldi szak-
emberek kerülnének a nagy kultu-
rális intézmények élére, akik nem 
az ismeretségek alapján, hanem 
kifejezetten a kvalitás jegyében 
válogatnak a hazai művészetből. 
A magyar kultúra ügyének hosszú 
távon bizonyára jót tenne egy ilyen 
radikális irányváltás.

S. Zs.: Még messzebb mennék. 
Sportpéldát hozva, szükség lenne 
egy „olimpiai” menedzsmentre 
és egy válogatottra. A hazai kép-
zőművészet objektív átvilágítása 
után ki kellene alakítani egy szűk, 
valóban nemzetközi rangon alko-
tó művészkört, akiket úgy, ahogy 
szerte a világban, egy művészeti 
– nemcsak kulturális szakembe-
rekből, hanem jogászokból, kom-
munikációs szakemberekből stb. 
álló – menedzsment „felépít”. Az 
erőforrásokat így koncentrálva, 
néhány év alatt lehetne világhírű 
képzőművésze Magyarországnak. 

A MŰVÉSZ, MINT MÁRKA

Igen, de ez az ország egy Csontváry-
val sem tudott mit kezdeni…

S. K.: Igazán soha senki nem szán-
ta rá magát arra, hogy a világban 
reklám- és marketingeszközökkel 
megtámogassa Csontváryt. Ami 

volt, csak a próbálkozás szintjén 
maradt. A művész olyan, mint egy 
márka. Ki kell találni, fel kell épí-
teni, meg kell csinálni. Csontváry-
val nem jól és nem jó helyeken rep-
rezentált az ország. Magyarorszá-
gon még soha senki nem vállalta 
fel, hogy a művészet országimázs-
építő elem lehet. 

S. Zs.: Ez azonban akkor működik 
jól, ha a képviselt művészet egy-
szerre nemzeti és nemzetközi. A 
most sikeres kortárs orosz művé-
szet illeszkedik a nemzetközi mű-
vészeti törekvésekhez, de nagyon 
orosz is. Hordozza a nemzeti jelle-
get, de a világ más táján élő művé-
szetfogyasztónak sem idegen.

Bretus Imre
Budapest

Hibaigazítás

Az Erdélyi Művészet 25. szá-
mának 25-ik oldalán látható képet 
nem Ziffer Sándor, hanem Tiha-
nyi Lajos festette. Címe: Nagybá-
nyai Mária-ház, 1908 körül, olaj, 
vászon, 67x61 cm, j. n., a Magyar 
Nemzeti Galéria tulajdona.
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Láttam  Giotto nyájának uno-
káit, / rágták az Arno-menti szép 
füvet, / s egyszer-kétszer eljutot-
tam odáig, / hogy csókot dobtak 
rám toszkán szüzek. / Láttam na-
rancsfát s gondoltam Mignonra, 
/ kinek e hon volt álom-vigasza, / 
s mégis sóhajtoztam honvágy-kí-
nomban: / „csak meg ne haljak itt. 
Haza, haza!” Jékely Zoltán Kó-
borlás Itáliában című versével in-
dítja kötetét Murádin Jenő, a jeles 
kolozsvári művészettörténész. Az 
1937. november 23-án született 
műíróról joggal tartják, hogy az 
erdélyi művészet legdokumentál-
tabb ismerője. Gazdag munkás-
sága „műhelyforgácsaként” villan 
elő most egy ízléses kis könyv, 
újabb monográfiák jelzőtüzeként, 
és arról beszél, hogy az erdélyiek 
közül ki mindenki járta meg az 
örök várost, Rómát. Hiszen Párizs 
mellett Róma a világ másik, idő-
rendben az első művészeti főváro-
sa, és aki művész egyszer is nem 
zarándokolt el Itáliába, az úgy-
szólván hiába élt és alkotott.

Jékely Zoltán versének máso-
dik strófáját idéztem. A kötet átte-
kintése után értettem meg igazán, 

mit keres ott ez a pompás, de tra-
gikus lírai vallomás: magyarjaink 
szinte kivétel nélkül mind  hazajöt-
tek, közülük többen súlyos betegen 
– meghalni... A szerző így vezeti 
be olvasóját a zarándoklati kala-
uz világába: „Az erdélyi művészet 
olasz iskolázottsága a biedermeier 
kortól kapott látványosan felerő-
södő lendületet. Barabás Miklós 
és Szathmári Pap Károly pálya-
kezdő éveitől elindulva a talál-
kozási pontok végtelenné váltak. 
Párizs fényei mellett Rómára is 
mindig figyelemmel tekintettünk. 
Ezek a hatások és összefonódások 
túléltek háborús konfliktusokat 
és sarkos világnézeti csapdákat 
is. Erdélyi művészek bekerültek 
a  »római iskola« vonzáskörébe, és 
alkotóink Itália-járása csak a hi-
degháború éveiben szünetelt, raj-
tuk igazán kívül álló okok miatt. 
E tanulmány az újabbkori olasz 
kapcsolatok legtermékenyebb kor-
szakáról, a két világháború közötti 
évekről igyekszik számot adni.”

Az első fejezet A harcterek 
erdélyi festői és rajzolói, az első 
világháború idején hadifogságba 
került vagy ott harcolt és aztán 
 visszalátogató művészek sorsáról 
számol be röviden: Szolnay Sándor,  
Nagy Oszkár,  Dési Huber István, 
Nagy István, Tóth István, Hankó 
János és Réthy Károly életének 

* Murádin Jenő: Olasz földön
Erdélyi magyar művészek Itáliában a két 
világháború között. Erdélyi Művészet 
Könyvek. Litera-Veres Könyvkiadó
Székelyudvarhely, 2006.

„ELTÖLT A SZÉP ISTENI TUDATA” 

Erdélyi művészek Itáliában*
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egy-egy időszaka tárul elénk. Kö-
zülük most csak a marosvásárhe-
lyi születésű Tóth Istvánt említem, 
aki súlyos sebesülését követően 
1918 elején Udine környékén ké-
szített akvarelleket és rajzokat. 
Háborús képeiből sok elveszett, 
de a témát később metszeteiben is 
földolgozta, az 1921-es év nyarán 
megjelent első linóleummappájá-
hoz Kós Károly írt előszót, és ab-
ban Olasz udvar címmel tűnik föl 
háborús élményeinek az emléke. 
A Movimento futurista című rész 
azért kerül a tanulmányba, mert 
„művészeti írásokban, sajtóban, 
de a korabli közbeszédben is, en-
nek mutatható föl a legnagyobb 
visszhangja. (...), Akár az erdé-
lyi sajtóban is felgyűjthetők olyan 
reflexiók és bemutatások (példa-
ként a Marinettivel folytatott be-
szélgetések), melyek a mozgalom 
történetének földolgozói számára 
ma is érdekesek lehetnek.” Buday 
Györgynél, Gallasz Nándornál 
mutathatók ki (egy fametszeten, 
illetve egy kisplasztikán) „a szi-
multaneizmus elvei: a pillanat, a 
látvány mozgásanalízisre kibon-
tott jelenete ragadja meg a nézőt”.

Az újklasszicizmus álomvilága 
az 1920-as évek elején kibontako-
zott új művészeti mozgalom erdélyi 
vonatkozásait a gróf Klebelsberg 
Kunó magyar kultuszminiszter 
által felállított Collegium Hunga-
ricumban ösztöndíjjal megfordult, 
s közvetlenül Erdélyből érkezett 
Gáll Ferenc mellett, az erdélyi 

születésű művészeket is szám-
ba veszi: Barcsay Jenő, Borbere-
ki Kovács Zoltán, Buday György, 
Kákay Szabó György, Kun István, 
Miklós József, Sárkány Loránd, 
Ugray György. „Másokat, jegyzi 
meg a szerző, így Élesdi Istvánt, 
Hincz Gyulát, Iván Szilárdot, Pirk 
Jánost, Ruzicskay Györgyöt, éle-
tük termékeny szakasza kapcsol-
ta e régióhoz”. És többen voltak 
olyanok, akiket a „római iskola” 
közösségén kívül tanulmányutak 
során érintett meg Itália művésze-
te, „és nem kevés azoknak a száma, 
akik olasz földön soha sem jártak, 
alkotásaikon mégis föltűnnek az 
újklasszicizmus félreismerhetetlen 
jegyei, az álomszerű, transzcen-
dens jelenetek, a fény-drapériák-
kal keretezett égboltok, világos, 
tiszta színek, a mozdulatlanságba 
rögzült alakos kompozíciók. A 
nagybányaiak közösségéhez tar-
tozó Klein József, Pászk Jenő, a 
temesvári Varga Albert, a szatmár 
Erdős Imre Pál festészete mutat 
ilyen közvetett forrásokból táplál-
kozó novecentós hatásokat”.

Az Egyházművészet, egyházi 
támogatások fejezet dr. Hirschler 
József (1874–1936, kolozsvári plé-
bános, Itália művészetének rajon-
gója, értékeinek felmutatója és az 
egyházi támogatások kulcsalakja) 
munkásságát taglalja, A Vatikán 
művészete, Római tanulmányok, 
Szent Péter temploma Rómában, 
A bronzkapuk mögött és az Assi-
si Szent Ferenc és a kultúra című 
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könyvek és díszkiadású művek 
sorának szerzőjét és kiadójának 
áldásos tevékenységét méltatja, 
valamint az 1926 és 1932 között  
megjelenő Művészeti Szalon című 
folyóirat szerepét emeli ki. A Mű-
vészeti Szalon az erdélyi részek 
egyetlen ilyen alapítása,  alapí-
tója és főszerkesztője ugyancsak 
Hirschler, szerkesztője pedig a 
vele azonos művészeti nézeteket 
valló marianumi tanár, Kende Já-
nos (1881–1958) volt. A művészet 
újabb zarándokai: Papp Domo-
kos, Vágó Gábor és felesége, Be-
rényi Margit, Szabó Vera, Tibor 
Ernő, Hosszú Márton, Udvardy 
Ignác, Szopos Sándor, Jándi Dá-
vid egyházi segítséggel vagy anél-
kül, de kijutottak Rómába. Az 
utolsó fejezet címét Nagy Albert 
önéletrajzi vázlatából kölcsönözte 
Murádin Jenő: „Eltölt a Szép iste-
ni tudata”.  A húszas évek végén, 
a harmincas évek folyamán jártak 
Olaszhonban (Nagy Albert pályá-
jának első kiállítását is rendezték, 
1934. március 21-én): Gáll Ferenc, 
akit Francois Gall néven tart szá-
mon a francia művészettörténet, 
Fülöp Antal Andor, Gy. Szabó 
Béla, Mágori Varga Béla, Tasso 
Marchini. Ugray György, „a Ma-
rosvásárhelyről Budapestre áttele-
pedett szobrász”, a római magyar  
akadémia utolsó ösztöndíjasa, 
1942 után is ott maradt és dolgo-
zott. (Tasso Marchiniről itt csak 
annyit, hogy apja olasz építész, 
anyja belgrádi szerb nő, az első 

világháború vihara szétszakítja 
a családot, a gyermek nevelőszü-
lőkhöz kerül Nagyváradra, majd 
Kolozsvárra, és az Erdélyi Szép-
művészeti Iskola kiugró tehetségű 
csodagyereke lesz, a felnövekvő 
nemzedék vezéregyénisége. Életé-
ről, munkásságáról Murádin Jenő 
írt monográfiát, amely remélhető-
leg nemsokára megjelenik.)

A napfényes Itália ihletésében 
született műveiket igyekeztek ha-
zahozni a művészek, és idehaza is 
bemutatni. És rendeztek „olasz ki-
állításokat” is. „Jelkép értéke volt 
annak, hogy Kolozsvárt éppen a 
baljós 1944-es évnek a tavaszán 
szerveztek az itáliai reneszánsz 
emlékei előtt tisztelgő kiállítást”, 
írja Murádin Jenő. Budapestről 
hozta le a Tamás Galéria „azokat 
a kiváló minőségű képeket (rep-
rodukciókat), melyek ízlése an-
tikizáló keretekben a reneszánsz 
nagymestereinek alkotásait tárták 
a közönség elé.”

Olaszországban készült műve-
ket az Erdélyből elszármazottMe-
rész Gyula tárlatán láthattak az 
érdeklődők Kolozsváron, az 1943-
ban megépült Műcsarnokban...

„Olasz-magyar kapcsolatokban 
mindennél nagyobb súllyal egy 
iránymutatóan fontos mû megjele-
nése képezte a művészettörténeti 
kutatások igazi zárókövét. Balogh 
Jolánnak Az erdélyi renaissance 
című opusáról van szó, amely az 
Erdélyi Tudományos Intézet ki-
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adásában Kolozsváron 1943-ban 
jelent meg – írja tanulmánya végén 
Murádin Jenő. – Ez a hatalmas 
mű – tíz év kitartó munkájának 
eredményeként – föltárásaiban és 
képanyagában a reneszánsz kori 
Erdély itáliai szellemű kultúrájá-
nak összegezője lett. A háborús 
frontátvonulás szakította meg az-
után Kelet-Európa nyugati kon-
taktusait. Mintha függöny gördült 
volna le a hidegháborús világ szín-
padán. Eltakarta a kitekintést is, 
hogy a kapcsolatokat sok év múl-
tán alapjaiból kelljen majd ismét 
újraépíteni.” 

(Ez szó szerint így van, és a 
kapcsolatépítés egyik nagy tudá-
sú pallérja éppen a szerző maga, 
hiszen a kötetbe foglaltak feldol-
gozását a Murádin Jenőnek ítélt 
2006-os Klebelsberg-kutatási ösz-
töndíj tette lehetővé.)

A jegyzetanyag mellett válto-
zatos, izgalmas  szemelvény-válo-
gatás zárja a könyvet.

Bölöni Domokos
Marosvásárhely

„Klebersberg Kunó gróf Itáliá-
ban járt, hogy az olaszok és magya-
rok között a szellemi kapcsolatot 
mind szorosabbra fűzze” – írja 
1927-ben dr. Hirschler József – és 
„ezt a viszonyt fogja Klebersberg 
intenciói szerint mélyíteni, ápolni, 
gondozni a megszervezett új ma-
gyar Akadémia Rómában.” Szinte 
nyolc évtizeddel később Murádin 
Jenő is Itáliában járt, s a Klebers-
berg-kutatási ösztöndíj lehetővé 
tette számára, hogy több időt szen-
teljen az erdélyi képzőművészek 
két világháború közötti olaszhoni 
barangolásainak, írott és képírott 
élményeik számbavételének és 
feldolgozásának. Munkája ered-

ményeként született meg és látott 
napvilágot 2006-ban a székelyud-
varhelyi Litera-Veres Könyvkiadó 
Erdélyi Művészet könyvek soroza-
tában az Olasz földön című kötet. 
Előszavában a szerző utal a két 
nép, a két kultúra közötti több év-
százados szoros kapcsolatra, amely 
„a biedermeier kortól kapott lát-
ványosan felerősödő lendületet. 
Barabás Miklós és Szathmári Pap 
Károly pályakezdő éveitől elin-
dulva a találkozási pontok végte-
lenné váltak. Párizs fényei mellett 
Rómára is mindig figyelemmel 
tekintettünk. Ezek a hatások és 
összefonódások túléltek háborús 
konfliktusokat és sarkos világné-

EGY KÖNYVRŐL, ÉS ÁLTALÁBAN A 
MŰPÁRTOLÁSRÓL 
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zeti csapdákat is. Erdélyi művé-
szek bekerültek a »római iskola« 
vonzáskörébe, és alkotóink Itália-
járása csak a hidegháború éveiben 
szünetelt, rajtuk igazán kívül álló 
okok miatt.” 

A kötetbe foglalt írások krono-
lógiai sorrendben elevenítik fel a 
viharos történelmi események és 
a köztük megbúvó békésebb idő-
szakok Olaszországját, s az olasz 
élményekből táplálkozó erdélyi 
festők, grafikusok, szobrászok 
munkásságát. 

A sort Szolnay Sándor nyit-
ja, aki számára Itália korántsem 
jelentett kéjutazást, hiszen kény-
szerűségből került a művészettör-
ténet paradicsomába, amelyből 
vajmi keveset látott. Budapesti fő-
iskolai hallgatóként 1914 augusz-
tusában kapja kézhez behívóját, 
kerül a tűzvonalba, majd fogoly-
táborba, ahonnan végzetessé vált 
tüdőbaja is eredeztethető. Minde-
zek dacára életművében – bár ed-
dig még javarészt feldolgozatlanul 
–, jelentős szerepet kapnak olasz 
utcaképeket, a katona- és fogoly-
élet jeleneteit megörökítő tábori 
levelezőlapjai. Hasonló utat jár 
be „a nagybányai festészet kima-
gasló tehetségű alkotója”, Nagy 
Oszkár, azzal a nagyon lényeges 
különbséggel, hogy ő szabad em-
berként is viszontláthatta Itáliát. 
Dési Huber István szintén harcte-
rekről szerzi be első olaszországi 
élményeit és Szolnayhoz hason-
lóan korai halálát okozó tüdőba-

ját. Ennek ellenére Itália „a nagy 
szerelem és kaland maradt számá-
ra”. Békésebb időszakokban való 
vissza térése pedig ugyancsak ter-
mékenyítőleg hatott munkásságá-
ra. Majd Nagy István, Tóth István 
és Hankó János harctéri élményei-
nek művészi vetületét villantja fel a 
szerző, hogy a Nagybányai Festők 
Társasága egykori tagjának, Réthy 
Károlynak a tragikus sorsával zár-
ja a sort, aki mindössze 37 évesen, 
a háború áldozataként, idegössze-
omlás következtében hunyt el. 

Érdekes a kötet Movimento fu-
turista című fejezete, amely a 20. 
század elejének Olaszország szül-
te nagy hatású, avantgárd moz-
galmát és többek között annak 
magyar vetületét (Kassák Lajos, 
Komjáth Aladár) veszi számba. 
Konkrét utalást tartalmazva a fa-
sizmusból táplálkozó ideológia és 
annak művészi lecsapódása közti 
ellentétre, amit a Szemelvények 
fejezet Római tudósítások című, 
az irányzat atyjának, Marinetti-
nek a személyével foglalkozó része 
egészít ki. 

Az újklasszicizmus álomvilá-
gával foglalkozó rész a művésze-
ti irányzat bemutatása mellett 
azokra az alkotókra is utal ( Pászk 
Jenő, Klein József, Erdős Imre 
Pál, Vásárhelyi Ziegler Emil), 
akiknek műveiben fellelhetők 
ilyen hatások. 

Az egyházi támogatással Olasz-
or szágba jutott képzőművészek 
közül Pap Domokos, Vágó Gábor, 
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Berényi Margit, Szabó Vera, Ti-
bor Ernő, Hosszú Márton, Udvar-
dy Ignác, Szopos Sándor és Jándi 
Dávid munkásságát villantja fel a 
szerző, hogy aztán valamivel na-
gyobb teret szenteljen Nagy Albert, 
Gáll Ferenc, Fülöp Antal Andor, 
Gy. Szabó Béla, Tasso Marchini és 
Ugray György olasz élményekből 
táplálkozó  alkotásainak. 

A gazdagon illusztrált kötet 
– a színes borító és a könyvterv 
M. Beyer Katalin munkája –, 
mint általában a Murádin-írások 
– olvastatja magát, s ha valamit 
is felróhatunk a szerzőnek, az a 
mennyiségre vonatkozik. Jóma-
gam szívesen olvastam volna a 
tematikával kapcsolatos bővebb 
elemzést is. Szintén Murádin-stí-
lusban. De az sem kizárt, hogy 
már készül is a folytatás. 

És még egy, nagyon fontos, a 
könyvvel kapcsolatos megjegyzés: 
kiadását Albert András, Petroczki 
Géza és Porsche László székely-
udvarhelyi polgárok támogatták. 
Dicséret érte. Erdély fővárosá-
ban, a Székelyudvarhelynél sok-
kal nagyobb Kolozsváron vajon 
hányan dicsekedhetnek hasonló 
érdemekkel? Ott, ahol száz év-
vel ezelőtt nemcsak bárók meg 
grófok, hanem jólmenő iparosok, 
kereskedők is hajlandók voltak 
tetemes összegekkel támogatni a 
kultúrát és művelőit. Se szeri, se 
száma például azon egykori kö-
zéposztálybeli polgároknak, akik 
művészetkedvelőkként rendsze-

resen vásároltak műalkotásokat, 
megélhetést biztosítva ezáltal szá-
mos festőnek, szobrásznak. Az így 
született gyűjtemények pedig nem 
csak akkori birtokosaik művészi 
igényeit elégítették ki. Mára gyer-
mekeik, unokáik élvezik a komoly 
vagyont érő kincseket. 

De hol vagyunk manapság 
mind ettől? Bár egyre izmosodik 
az erdélyi tőkeerős réteg, akár 
magyar vonatkozásban is, azok 
száma, akik a kortárs művészetre 
áldoznak, elenyésző. Még a befu-
tott, elismert művészeket sem ost-
romolják a vásárlók, nem beszélve 
a sok tehetséges, pályakezdő fia-
talról. Tudom, hogy nem a nagy-
lelkű, önzetlen gesztusok korát 
éljük, érdekorientált világunkban 
azonban befektetésnek sem len-
ne éppen elhanyagolható a kép -
vásárlás. 

Németh Júlia
Kolozsvár
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E kastélyépítkezés azonban 
– melynek Bethlenszentmiklós 
viszonylag korai s elszigeteltnek 
tűnő előfutára – nem valami ál-
talános feltűnést keltő, váratlanul 
teljes virágjába boruló új palánta 
volt az erdélyi talajban. Fentebb 
már rámutattunk arra, mily szo-
morúak voltak a gazdasági vi-
szonyok a gubernium korában, 
kivált eleinte, mily keservesek az 
építőviszonyok, s ha a mecénások 
ugyanabból a körből is kerültek ki, 
mégis más családok emelkednek 
ki politikailag s vagyoni tekintet-
ben, mint a fejedelmi korban, s e 
nemzetségek őrségváltása az erő-
viszonyok lassú átcsoportosítását 
is megkívánta. Letűnnek az erdé-
lyi história egéről a Kendiek, Maj-
láthok, Kamuthiak, Zólyomiak, le 
a Báthory-, Rákóczi-, Apafi-ház; 
a Bethlenek, bár számban, tekin-
télyben s vagyonban megtartják 
helyzetüket, az építőtevékenység-
ben mintha kifáradtak volna múlt 
századi virágkoruk után. A vezető 
nemzetség ekkor a Bánffy-család, 
a dinasztia kegyeltje, ők adják 
politikailag s a művészettörténet 
számára a legkimagaslóbb egyé-
niségeket; mellettük a Telekiek 
emelkednek ki, hatalmas birtoka-
ikkal, s sokat építenek a Hallerek; 
aztán a Wesselényiek, Toldalaghi-
ak s a század vége felé a Béldiek, 
Jósikák, Rhédeyek, Bornemiszák, 

Kemények. A többi őscsaládok s 
a kisebb nemesi famíliák tagjai, 
majd az Erdélybe beszármazott fő-
nemesek is sűrűn emelnek kisebb 
kastélyt, udvarházat maguknak – 
1848-ig végre 38 új grófi és 54 bá-
rói családot számlálunk Erdélyben 
–, az építőtevékenység azonban 
csak a Mária Terézia uralkodásá-
nak második felében vesz nagyobb 
lendületet. A kezdet keserves volt 
s tudjuk, hogy a birtokmegoszlás 
tekintetében távolról sem volt oly 
anyagi erejük az erdélyi uraknak, 
mint a magyarországiaknak s így 
az erdőn inneni vidék nagyszabá-
sú s fényes barokk kastélyépítke-

ERDÉLYI KASTÉLYOK VIII.

A bonchidai kastély istállókapuja
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zéseihez képest az erdélyi emlé-
kek provinciálisnak, szegényesnek 
mondhatók. Gazdagságuk inkább 
szellemi természetű, viszonylagos 
stílusbeli önállóságukban rejlik, az 
osztrák művészettől való nagyobb 
függetlenségükben, magyarosabb 
jellegükben s félreismerhetetlenül 
erdélyi alkatukban.

Általános jelensége a műtörté-
netírásnak, hogy az újabb korokról 
részletesebb a mondanivalója, hi-
szen jóval több emléki s írott forrás 
áll rendelkezésre, mint a gótikára 
vagy a reneszánszra vonatkozólag. 
Barokk s klasszicista kori kastély 
túlnyomóan nagyobb számban 
maradt fenn, mint a régebbiek, s a 
családi levéltárak XVIII. századi 
anyaga is megszaporodik, mind 
több a számadáskönyv, levelezés, 

gazdasági természetű irat, mely-
nek segítségével az ekkori művé-
szeti élet képét megrajzolhatjuk. 
Az erdélyi barokk művészettör-
ténetéről máris sokat tudunk, s 
a művész- és tárgytörténet sem 
mozog töretlen talajon; ismerjük 
a mesterköröket, a kolozsvári s a 
marosvásárhelyi műhelyeket, ve-
zető s alárendeltebb mestereiket 
s néhány barokk kastély építés-
történetét a legapróbb részletekig 
is figyelemmel kísérhettük; bepil-
lantva a száraz adatok mögött az 
akkori emberek: az építő urak, 
tiszttartóik, udvarbíráik s a pal-
lérok, kőmívesek, szobrászok éle-
tébe, egymáshoz való viszonyába, 
lelkivilágába. A kutatás, bár még 
rengeteg tennivalója van az emléki 
s az írott anyagnak a legvégsőkig 
menő, szakszerű feldolgozásával, 
mégis épp a legfontosabb emlékek 
egész sorának tárgytörténete előtt 
áll tanácstalanul, vagy stíluskriti-
kai fejtegetésekre van utalva; kü-
lönös balszerencse, hogy az erdélyi 
családi levéltárakban épp olyan-
kor tátong hiány, vagy hallgatnak 
a források, midőn egy-egy kiemel-
kedő alkotás mesterkérdése, vagy 
építési időpontja után érdeklő-
dünk. Kastélytervet alig egynéhá-
nyat talált a kutatás, s nincs is sok 
reményünk újabbakra; ismerjük 
Gernyeszeg, a hadadi Wesselényi- 
s a gerendi Kemény-, a koronkai 
Toldalaghi-kastély alaprajzát, va-
lamennyi jelzetlen –, s több, meg 
nem valósult, vagy kevésbé fontos 

A bonchidai kastély fõlépcsõháza
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tervet. Gernyeszeg kivételével ter-
vező mester nevét egyetlenegyet 
sem sikerült okmányilag igazolni s 
ezt is, Mayerhoffer András szerző-
ségét csak közvetett bizonyítékok 
támogatják; már csak több-keve-
sebb valószínűséggel említhetjük 
meg esetenként az Erdélyben ak-
kor működő építészek nevét. Nem 
láthatjuk tehát elég világosan, mily 
szerepe volt Erdélyben a behozott 
terveknek, s ha ezek túlnyomó 
számban fordultak volna elő, mily 
úton jutottak ide s kiknek kezétől. 
A művészettörténeti kutatás előtt 
még sok probléma marad meg-
oldatlanul, bár nem egy kastély 
dolgában – csak Zsibót, Görgény-
szentimrét, Kapjont, Erdőszent-

györgyöt említjük – a helyzet csak-
nem reménytelen; a Wesselényi-, 
Bornemisza-, Rhédey-, Henter- s 
főleg a Haller-levéltár hiányossága 
nyilvánvaló, s végre nem csupán 
Erdélyben kutatnak hiába kasté-
lyok mesterkérdése után.

A seregszemlét így csak a kro-
nológiai és a stiláris szempont 
irányíthatja némileg megbízható 
vezérfonálként, amennyire a sok-
sok toldás, átépítés, újítás között 
időrend dolgában eligazodhatunk. 
Annyi kétségtelen, hogy az új stí-
lusú építőtevékenység inkább ba-
rokkizálásokkal kezdődik, mint-
sem alapjától fogva való építések-
kel. Így kerülnek barokk elemek a 
késő reneszánsz altorjai kastélyba 

A bonchidai kastély zöld szalonja
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– stukkók és ajtókeretek – Apor 
István jóvoltából; láttuk a vargyasi 
kastélyon a reneszánsz és barokk 
elemek keveredését; a kendilónai 
Teleki-kastély tatarozásán 1728-
ban dolgozik Fejér Jakab, Tisza 
Jakab s a nagynevű Sipos Dávid, 
a virágos reneszánsz szószékek 
mestere – később is állandóan ja-
vítják, díszesítik az épületet, mint 
a kolozsvári Umling Mihály, Hoff-
mann János, 1747-ben a szintén ko-
lozsvári Hammer János kőfaragó, 
1758-ban a bajor eredetű Pamer 
Ferenc kolozsvári kőmívespallér, 
a Sziléziából jött Hayder Károly, 
a kolozsvári Hoffmajer József s 
még megannyi más kőfaragó és 
kőmíves, kiknek nevét megőriz-
ték a Teleki-levéltár számadásai. 

Ekkortájt épült az azóta lebon-
tott kendilónai barokk udvarház; 
a kutatás már felszínre hozta a 
Kolozsvárt megtelepedő pallérok, 
kőfaragók és szobrászok névsorát, 
akiknek az új stílus meghonoso-
dásában oly nagy szerepe volt. 
Messzi vidékeken lehet nyomon 
követni a kolozsvári mesterkör 
tagjainak működését s főleg Do-
boka, Szilágy, Kolozs, Torda, sőt 
Hunyad megyében mind az ide-
való emberek dolgoznak; később, 
a század második felében Maros-
vásárhelyt külön mesterkör alakul 
ki, amely a két Küküllő, a Nyárád 
völgyében s a Székelyföldön, kivált 
Udvarhelyszéken sűrűbben foglal-
koztatott. A kolozsvári Hoffma-
jer József műhelye például szinte 

A bonchidai kastély Mária Terézia-szalonja
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egymaga látja el barokkos díszű 
faragott kövekkel, ablak-, ajtóke-
retekkel Erdélyt a század közepe 
táján; ugyaninnen kerülnek a kas-
télyokba és a templomokba a kor 
két nagy, európai mértékkel mér-
hető szobrászának, Nachtigall Já-
nosnak és Schuchbauer Antalnak 
alkotásai.

A kolozsvári kőfaragók és 
szobrászok közreműködését kell 
látnunk a század első felének leg-
különb barokkizálási munkájá-
ban, amely a dévai Magna Curiát 
alakítja át újszerű képére; a kas-
tély 1743-ban került Haller János 
grófnak, Erdély főkormányzójá-
nak (megh. 1756) és feleségének, 
a műszerető Daniel Zsófiának 
birtokába. Barokk tetőzet került a 

régi falakra, finom barokkos díszt 
kapott a homlokzat; plasztikai re-
mekmű a gyönyörű főhomlokzati 
erkély s ritka eleganciájával tűnik 
ki a balluszteres nagy lépcsőzet. A 
kolozsvári barokk építő- és díszí-
tőstílusa már kiérlelődött ekkor, s 
építésmodoruk, a nyugati minták-
nak tudatos átvételével láthatólag 
eltér a Székelyföld felé otthono-
sabb irányzattól, amely a régi ár-
kádos tornáchoz ragaszkodik. E 
tekintetben rendkívüli fontosságú 
a bonyhai újabb Bethlen-kastély-
nak, az ún. franciás csoport tag-
jának XVIII. századi átalakítása, 
még akkor is, ha nagy fájdal-
munkra, a kastélyt egészen földig 
lebontották napjainkban. Pontos 
adatunk az építés idejére nincs, 

A biliárdszoba a bonchidai kastélyban
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de feltehetőleg Bethlen Eleknek 
(megh. 1783) köszönhető az át-
alakítás, aki ugyanakkor az itteni 
régi kastélyt manzárdkupolás pa-
vilonokkal és áthajtóval kiképzett 
épületekkel vette körül; ő rakatta 
az újabb kastélyra a kupolás man-
zárdtetőt s ragasztatta homlokza-
tára a kiugró, kétemeletesnek ható 
árkádos-pilléres tornácot, amelyet 
szabályos, volutás urnákkal díszí-
tett barokk oromfal koronáz. A 
székelyföldi tornáctípus barokk 
átformálásban jelentkezik itt, akár 
a brassói városházán; oszlopos tor-
nác kerül a küküllővári kastélyhoz, 
amely elé külön áthajtós épületet 
rakat Bethlen Miklós kincstárnok 
1769-ben. Az áthajtó címerköves 
oromfala is a népies barokk saját-
szerű háromkaréjos hullámvonalát 
nyújtja, ami a Dunántúl, vagy Pest 
környéken merőben ismeretlen; e 
barokkizálások, főleg a tetőzet és 
az oromfal átépítései, általánosan 
elterjednek Erdélyben.

A korán épült XVIII. századi 
kastélyok legelseje s egyben a kor 
egyik legszebb alkotása a kapjo-
ni Haller-kastély volt; múlt idő-

ben kell beszélnünk róla, mert e 
gyönyörű, párját ritkító alkotás a 
sorscsapások egész sorozatának 
lett áldozata az építő Haller-ág 
kihalása után; már a múlt század 
végén pusztulóban volt, napjaink-
ban villámcsapás gyújtotta fel, s 
utána régi alakjából alaposan ki-
forgatták. Már a XVI. században 
udvarház állott a helyén, amely 
Bocskai Istvántól végrendeletével 
szállott Haller Györgyre; hihető-
leg a XVII-ikben épültek kerek 
bástyái s a középen álló kúriát 
1725-ben emeletesre magasítot-
ták. Valószínűleg a század máso-
dik felében kapta külső tagozását, 
s talán oszlopok tartotta, nyílt er-
kélyét is e tömör, négyszögű épü-
lettömb, melyet elegáns manzárd-
tető fedett; ablakszemöldökeinek 
kiképzése a szamosújvári kőfaragó 
iskolára mutat, amely sehol másutt 
nem található, török elemekkel át-
szőtt rokokó dekorációt teremtett; 
faragványok, vasművek, a belső 
berendezés pompája, stukkók és 
freskók ékesítették Kapjont, ahol 
II. József is megpihent erdélyi út-
jában; Bánffy Miklós nagy regé-
nyének költői leírása őrzi ma már 
csupán régi hangulatának emlé-
két. Szintén a legsivárabb pusztu-
lás képét mutatja a kisebb kapjoni 
emeletes kastély, ma Teleki-tulaj-
don, s csupán hajlított ablakszem-
öldökei utalnak a XVIII. század 
második felére.

A bonchidai kastély nagy ebédlõje
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AZ ERDÉLYI ARISZTOK-
RÁCIA kedvezőtlenebb vagyoni 
helyzete s különben is patriarchá-
lisabb, szerényebb életmódja ma-
gyarázza, hogy nyugat-európai, 
vagy akár magyarországi mérték-
kel mérhető nagy barokk mecé-
nás, igazi „Bauherr” alig emelke-
dett ki soraiból. Szavoyai Jenőnek, 
Esterházy Miklósnak vagy Gras-
salkovich Antalnak útját egyedül 
a Bánffy-család gubernátori ágá-
nak tagjai járták; Bánffy Dénes 
vérének öröksége volt ez, ki éppen 
fejedelmi pompakedvelésével hív-
ta ki maga ellen tragikus végzetét. 
Fia, az első gubernátor, György 
gróf, bár káprázatos luxust fejtett 
ki Gyalu várában leánya esküvője 
alkalmával, különben igen takaré-
kos volt, az építéssel nem törődött, 
míg az ő unokája, Dénes gróf, a 
guberniális Erdély legelső grand 
seigneurje volt a legigazibb ba-
rokk értelemben vett főúr, kinek 
a művészettörténet annyit köszön-
het. Nagy birtokainak jövedelmét 
feleségének, Barcsay Ágnesnek 
roppant hozománya is növelte; ha 
nem Gyaluban élt, akkor Bécs-
ben töltötte életét, Mária Terézia 
udvarában, aki a nagyeszű, széles 
műveltségű, szellemes, nagyvi-
lági modorú, remek megjelené-
sű erdélyi urat igen megszerette. 
Lotharingiai Ferenc császárnak 
volt benső barátja, kártyapartne-
re, s bár magas hivatalokat is vi-
selt – kolozsi főispán, az egyetem 
igazgatója volt, titkos tanácsosi 

méltóságra emelte a királynő s az 
erdélyi „nagyfejedelemség” főlo-
vászmesterévé nevezte ki –, a ma-
gánélet jobban lekötötte, szertelen 
pazarlása s nem utolsósorban al-
kalmazottainak lopása, élete al-
konyán anyagi tönkre vitte. Ezért 
is, meg, hogy katolizált s különben 
is kiemelkedett nagyúri életmód-
jával, földijei kevéssé szerették; 
ám, ha takarékosabb lett volna, a 
magyar művészettörténet lenne 
szegényebb a bonchidai kastély fé-
nyes rokokó részleteivel.

Bánffy Dénes igazi francia 
módra vett kastély képét akarta 

Bánffy Dénes gróf fõlovászmester 
képmása. Martyn van Meytens 

festménye
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adni Bonchidának, s ezt igen sze-
rencsés és ízléses módon érte el. 
Távol esett tőle a bontás vagy az 
átépítés gondolata, s ezért a kas-
tély keleti szárnyához hatalmas, 
patkó alakú épülettagot toldatott, 
amelyben a gazdasági épületek mel-
lett a lovardát és az istállót helyez-
ték el. Szándékában nagy szerepet 
játszott a lótenyésztés iránti nagy 
rajongása s így az építés a messzi 
földön híres bonchidai ménes célja-
it szolgálta; művészeti szempontból 

azonban oly zárt cour d’honneur-t 
teremtett, amely párját ritkítja a 
hazai barokk építészetben. Az 
előudvar tervét minden bizonnyal 
Bécsből hozta magával a gróf s a 
Hofstallung koncepciójával egye-
zik meg; közvetlen forrása a nagy 
Fischer von Erlach művészetében 
rejlik, s ennek köszönhető, hogy 
az első, igazán barokk, hajlított 
tömegű architektonikus alkotás 
Erdélyben megjelenhetett. Az elő-
udvar tervezője ismeretlen; vagy 
az öreg Fischer fia, Joseph Em-
manuel jöhet számba, aki a bécsi 
udvari istállót felépíti, vagy a ha-
sonló stílusban dolgozó Jean Ni-
colas Jadot, Ville-Issey bárója, aki 
Magyarországon az udvar szolgá-
latában sokat épített s Lotharingi-
ai Ferenc igen kedvelte. A tervező, 
bárki is volt, személyesen persze 
nem jelent meg a távoli Erdélyor-
szágban; 1748-tól 1753-ig folyik a 
munka, hazai módra, keservesen 
s lassan dolgoznak a kolozsvári 
mesterek. Grimmer Péter, a legte-
hetősebb s a legkeresettebb ekkori 
kőmívespallér az építés vezetője, a 
faragott köveket Hoffmajer József 
szállítja, s a nagy díszkapuszerű-
en kiképzett áthajtó címerkövét, 
az attikán végigvonuló pazar szo-
bor- és urnagalériát Nachtigall 
János faragja, valamint a remek 
díszekkel elhalmozott lovarda- s 
istállókaput is. Ugyancsak e nagy 
szobrász készíti a kastély északi 
szárnyának szobordíszeit, s ő ter-
vezi a nagy ebédlőterem stukkóit 

Bánffy György gróf gubernátor 
képmása. Miklóssy József festménye
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is; Bánffy Dénes az egész kastélyt 
korszerűsítette, a főlépcsőházat 
ő építtette be a kastélyba, s a be-
rendezésnek igazi rokokó pompát 
adott. Külön fejezetben érdemes 
foglalkozni a gyönyörű parkkal, 
amelynek ölébe a kastélyt, mint 
ékkövet foglaltatta be; Eszterházát 
jóval megelőzve alakítja ki a gróf 
az „erdélyi Versáliát”, Versailles, 
Schönbrunn, Nymphenburg leg-
keletibb rokonát. Bánffy alkotása 
mind tervében, mind szellemében 
a bécsi „Hochbarock” franciás 
áramlatát képviseli, hiszen mind 
a fiatal Fischer, mind a vérségre 
is francia Jadot a XVIII. századi 
klasszicizáló párizsi irányzat típu-
sos ausztriai főmesterei; a rokokó 
jelleget Bonchidán főleg a plaszti-
ka domborítja ki, az architektúra 
kivitelében az erdélyi mesterek 
vidékies ízű munkája nyomja rá a 
letörülhetetlen helyi bélyeget.

Bethlen Gábor fehérvári palo-
tájának sorsa is mutatja azonban, 
mily sziszifuszi erőfeszítés volt Er-
délyben valami különlegeset emel-
ni, s azt az utódoknak átnyújtani. 
Az ötvenes évek végén még teljes 
pompájában áll a tömérdek pénz-
zel újraöltöztetett kastély és park, 
de 1771-ben már panaszosan írja 
az ugyancsak eladósodott főlo-
vászmester fiának, György gróf-
nak, a guberniális Erdély későbbi 
nagy államférfiának: „...a szobák 
is a kastélyban minden órán bé-
omlanak, úgy járja az esső, egy-
szóval sír az ember, ha ott jár... ” 

s két évvel később újra siránkozik: 
„Én Bonczhidán úgy concipiáltam 
magamat, mintha a Troja ruinái 
között mulattam volna... ” Vaskos 
iratkötegek számolnak be róla, mi 
mindent loptak el az építés alatt a 
hű sáfárok, tiszttartók, s egészen 
bizonyos, hogy Bonchida is Kap-
jon, Fehéregyháza, Kerlés sorsára 
jut, ha Dénes gróf fia, a guberná-
tor nem folytatja a családi hagyo-
mányt, s ha nem éppen ő az, kinek 
nevéhez és működéséhez Kolozs-
vár s az egész Erdély századvégi 
politikai és művészeti fellendülése 
fűződik. Bánffy György, az utol-
só igazán nagystílű erdélyi főúr, a 
legszenvedélyesebb építők s mű-
barátok egyike volt, s a híres ko-
lozsvári palota létrehívója, amely 
az erdélyi építészet történetében 
szintoly nevezetes, mint Bethlen 
Gábor fehérvári palotája s Beth-
len Miklós kastélya. A palota ter-
vező mestere, a Württembergből 
Erdélybe szaladt, nagy tehetségű 
Blaumann Eberhard János dol-
gozik a bonchidai kastély tataro-
zásán a 80-as években, s ő toldja 

Részlet a bonchidai kastély parkjából



ERDÉLYI MÛVÉSZET

40

az északi traktus homlokzatára az 
erkélyes portált, elegáns kapuosz-
lopaival s ballusztrádos mellvéd-
jével. A gubernátor a kilencvenes 
években is változtatást tervez a 
kastélyon s e korból maradtak 
fenn Leder Józsefnek, a századvég 
legkeresettebb kolozsvári meste-
rének alaprajzi felvételei; az épí-
téstörténet további mozzanatai 
azonban Bánffy József nevéhez, 
valamint az empire és a romantika 
korához fűződnek.

A Bánffy-építkezések nagy ha-
tással voltak az erdélyi főnemes-
ség tagjaira, kik különben szoros 
rokonságban is állottak a főkor-
mányzói ággal; Bánffy Dénesnek 
s Györgynek köszönhető, hogy 
útmutató példájuk nyomán a ba-
rokk-rokokó kastélyépítkezés egy-
szerre kedveltté vált Erdélyben. A 
bonchidai kastély közvetlen hatá-
sát főleg a Szamos-völgyi, Dobo-
ka és Szilágy megyei kastélyokon 
figyelhetjük meg; előbb azonban 
ki kell emelnünk a komlódi udvar-
házat, Erdély egyik legegyénibb 

alkatú barokk kúriáját, amelyet 
a Rákóczi-vezér s nagy műveltsé-
gű író, Daniel István építtetett a 
60-as években. A báró fia, szin-
tén István, Bánffy Ágnest vette 
nőül, a főlovászmester nővérét, s 
így a családi kapcsolatok is erősí-
tik a stíluskritikai feltevéseket. A 
komlódi kúria elsősorban építé-
szeti különösség; bár földszintes, 
a tetőzetbe foglalt középrizaliton 
a hildebrandti pavilon-szkéma 
jelenik meg, óval-ablakokkal, de 
Bécsben elképzelhetetlenül, víz-
szintesen záródó oromfal alatt, s 
a középtengely teljesen előírás-
szerűtlen szerkezetével. Egyéni 
báját csak fokozza a kőkorlátos, 
széles terasz, s a homlokzatnak a 
címermotívumokból formált játé-
kos stukkódísze, amely az egyik 
kolozsvári szobrász kezét dicséri; 
a komlódi kúriának éppoly hiába 
keresnénk párját Európában, mint 
a kapjoni homlokzatnak.

Biró József

(Folytatjuk)

Szamos-parti részlet a bonchidai 
kastély parkjából


