
A marosvásárhelyi városi tanács figyelmébe 
 
Tisztelt elnök úr 
 
Ezt a tanulmányt azzal a céllal küldjük  el önöknek, hogy ismertessük a városunk 
művészeinek exodusát az elmult húsz évben.  
 
UTOLSÓ ÓRA 
tanulmány a marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi helyzetéről. 
 
Visszatekintés 
 
A második világháború utáni marosvásárhelyi képzőművészeti élet három fontos 
korszakot foglal magába. Ez a három korszak három generáció ide - és 
visszaköltözéséhez köthető.  
Az első nagyobb hullám az 1960-as évekre tehető, amely az 50-es évek fülledt, 
provinciális, szocreál hagyományait megtagadva, egy új, korszerű, expresszionista, 
Nagy István-i vonalat követve Marosvásárhelyt a korszak egyik legérdekesebb 
erdélyi képzőművészeti központjává tette. Ezt az időszakot olyan művészek nevei 
fémjelzik mint Nagy Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, 
Albert László. Ennek a korszaknak a második generáció szempontjából legfontosabb 
egyénisége Nagy Pál, akinek nyitottsága és a 60 - 70-es évek legkorszerűbb 
nemzetközi művészeti életére való kitekintése meghatározó szerepet játszott a fiatal 
avantgarde generáció megjelenésében. Az ő pedagógiai munkásságának 
köszönhetően, abban az időben  a kolozsvári képzőművészeti főiskola magyar 
anyanyelvű diákjainak kilencven százaléka a marosvásárhelyi képzőművészeti 
középiskolából került ki, akiknek többsége a 70-es években  vissza is tért 
Marosvásárhelyre.  
 
Ez a  lendületes, avantgarde hagyományokat követő csapat határozta meg az akkori 
marosvásárhelyi képzőművészeti életet. A csapat először Apollo-kör, majd MAMŰ 
Csoport névvel jelentkezik, és tagjai olyan művészek, mint Elekes Károly, Garda 
Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt 
és még sokan mások. Sajnos, a második generáció 35-45 tagot számláló csapatának 
nagy többsége a 80-as évek folyamán a kivándorlás mellett döntött, tagjai jelenleg 
Magyarországon, Németországban, Svédországban, az Amerikai Egyesült 
Államokban, Kanadában és Izraelben élnek. Marosvásárhelyen a MAMŰ csapatból 
négy művész maradt: Bob József, Szabó Zoltán Júdóka, Irsai Zsolt és Horváth Ödön. 
 
A harmadik fontos hullám, mely meghatározó a város művészeti életének 
stílusváltása szempontjából az 1980-as évek végére,  90-es évek elejére tehető, 
amikor olyan művészek telepedtek le a városban, vagy költöztek haza, mint Erdei 
György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd és Adrian Șerban Chira. Ez 
a csapat számban jóval kevesebb volt, mint a 70-es évek generációja, de új 
szemlélettel és főleg energiával kapcsolódott bele a Marosvásárhelyen már-már 
teljesen ellankadó művészeti életbe, és felrázta a MAMŰ tagok  itthonmaradt tagjait 
is. Ezek a művészek a Nagy Pál – MAMÜ vonalat folytatva,  fontosnak tartják az 
európai és a világ kortárs művészetére való kitekintést, illetve az ahhoz való 
felzárkózást. 
 



1989 márciusában Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira és Bartha József 
megszervezték az első közös kiállítást 35-ös Műhely + Meghívottak címmel, melyre 
kolozsvári, bukaresti és nagyváradi művészeket is meghívtak.  A kiállítást Magda 
Cărneci bukaresti kritikus kellett volna megnyitsa. Sajnos az akkori politikai légkör 
számára túl furcsa, érthetetlen, új szemléletű posztmodern kiállítás veszélyesnek 
tűnt. Ezért az akkori hatalom a  megnyító előtt egy nappal bezáratta.  
Sajnos Erdei György Zoltán 1992-ben autóbaleset áldozata lett, mig Wagner Richard 
a 90-es évek végén kivándorolt Kanadába. Azóta meghatározó egyéniségű művész 
nem tért haza és nem telepedett le Marosvásárhelyen. 
 
Ez a három időszak mindig valami újat, frisset, energikusat hozott a 
marosvásárhelyi művészeti életbe, ennek  köszönhető az, hogy a 60-as, 70-es és 90-
es években Marosvásárhely nemcsak az erdélyi képzőművészeti élet, hanem 
Románia képzőművészeti szcénájának egyik fontos központja volt. A 80-as évek a 
pangás és a nagy kivándorlások időszaka volt. (Lásd a kivándorlási listát) 
Sajnos a 80-as évek végén, 90-es évek elején meghatározó szerepet játszó 
marosvásárhelyi képzőművészek közül is sokan a kivándorlás útját választották, 
azok a művészek pedig, akik  a 90-es évektől az ezredfordulóig végezték el a 
kolozsvári, bukaresti avagy budapesti képzőművészeti egyetemeket, egy pár ember 
kivételével vagy nem jöttek haza, vagy más városba költöztek, esetleg ők is 
kivándoroltak. Lásd: Wagner Richard, KissPál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska 
István, Kovács András, Chilf Mária és mások. Avagy szemléletes az a tény is, hogy 
jelenleg a kolozsvári képzőművészeti élet legfiatalabb, a huszonéves generációt 
alkotó csapatának elég nagy százaléka marosvásárhelyi születésű, (Tordai Attila, 
Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga) ám az 
egyetem elvégzése után nem tértek vissza Marosvásárhelyre.  
 
A fentiekből következik, hogy abban az esetben, ha valamilyen konkrét lépés nem 
történik, az utóbbi harminc év egyik legfontosabb erdélyi képzőművészeti központja 
újra visszasüllyedhet a legmélyebb és legsötétebb provincializmusba. A 
marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi állása szerint Marosvásárhelyen 
egyetlen egy frissen végzett huszonéves képzőművész van, aki itt él és itt dolgozik. A 
harmincas generációt három főiskolát végzett alkotja, akik közül csupán az egyik 
kiállító művész  
 
1. Rövidtávú megoldás egy tér létrehozása célirányosan a kortárs fiatal művészek 
számára 
 
Annak ellenére, hogy Marosvásárhely komoly képzőművészeti hagyományokkal 
rendelkezik, az egyetlen a komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkező 
erdélyi városok közül, ahol nincsen olyan kiállítóhelyiség, amely célírányosan 
felvállalná a fiatal, frissen végzett képzőművészek kiállításainak megszervezését és 
menedzselését. A hetvenes nyolcvanas években létező Apollo Galériához hasonlóra 
gondolunk amelynek akkori  helységében jelenleg a Demokrata Párt székel. 
Kolozsvár öt ilyen helységgel rendelkezik (Protokoll Stúdió, Sindan Galéria, Atach 
Galéria, Tranzit Ház, Insomnia Galéria - kávézó), ezenkívül Kolozsváron a 
Képzőművészeti Szövetségnek két galériája van, és a Művészeti Múzeumban is 
tartanak időszakos kortárs képzőművészeti kiállításokat. Temesváron öt kiállítóhely 
közül kettő konkrétan a fiatal kortárs művészetet támogatja (Bastion,  H.ARTA). A 
másik kettő a Képzőművészeti Szövetség két kiállítóterme, a Művészeti Múzeum is 
helyet ad kortárs képzőművészeti rendezvényeknek. Csíkszeredában is öt 



kiállítóhelyiség található, ebből kettő a fiatal képzőművészeket támogatja (Hargita 
Visual Art, Tilos Kávéház Galéria), ezenkívül van még a Művelődési Ház Galériája, a 
Golden Gallery  és a Korunk Galéria. Azért ezt a három helységet hoztuk fel 
példának, mert mindhárom szintén nagyon fontos szerepet töltött be a korábbi 
művészeti életben, mindhárom meg is tartotta ezt a pozícióját, sőt a többi művészeti 
központból is ezekbe a helységekbe vándorolnak azok az emberek akik nem a 
kitelepedés útját választják. Azokban a helységekben alakult ki virágzó fiatal 
képzőművészeti élet, ahol minigalériák léteznek (Temesvár, Kolozsvár, 
Csíkszereda). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a civil szervezetek, alapítványok 
által működtetett galériák a hatékonyabbak. A tények bebizonyították, hogy a 
kisméretű kortárs galériák lehetővé teszik a kiállítások gyors megrendezését, a 
város művészeti életének felfrissítését, ezen galériák köré fiatal képzőművészek 
csoportosulnak, meghatározzák a város művészeti életét és a közönséggel való 
közvetlenebb, dinamikusabb és folyamatos viszony alakulhat ki. 
 
Ezekhez képest Marosvásárhelyen jelenleg a Képzőművészeti Szövetség Galériáján 
kívül a Bernády Ház ad helyet kiállításoknak, ám egyik sem vállalja fel a fiatal 
generáció célirányos bemutatását, felkarolását. Míg a 70-es években a 
Képzőművészek Szövetségének galériáján kívül olyan kiállítóhelyiségek is léteztek, 
mint az Új Élet szerkesztősége, vagy Csorba András rektorsága alatt a Színművészeti 
Főiskola előcsarnoka, és nem utolsósorban az Apolló-Galéria, amely konkrétan az 
Apolló kör és MAMÜ kiállítóterme volt.  
Tudomásunk szerint az Apolló-Galéria megszüntetése volt az egyik kiváltó oka a 
marosvásárhelyi képzőművészek nyolcvanas évekbeli exodusának. Hasonló helyiség 
hiánya miatt nincs jelenben sem kitapintható kortárs művészeti élet a városban.   
 
Azok az évi nemzetközi, illetve több romániai művészeti centrum alkotóit 
felvonultató kiállítások, amelyeket 1999-től az ARTeast Alapítvány szervez, 
helységhiány miatt nem tudják betölteni ezt a kialakult űrt  
A mai marosvásárhelyi kulturális életet a „mozdulatlan” művészeti intézmények 
jellemzik (a Nagy Imre Galéria látogatottsága nem haladja meg a nyári szezonban a 
havi 40 főt), a Művészeti Múzeum helyzete sem sokkal jobb. A Romániai 
Képzőművészek Szövetsége még mindig centrális struktúrában működik, még akkor 
is, ha formálisan autonómiája van, pénzügyi gondjai miatt megyén kívüli művész 
meghívására nem is gondolhat. Ebből kifolyólag a szövetség által szervezett 
kiállítások egyre belterjesebbek. 
 
2. Hosszútávú megoldás egy Kortárs Művészeti Központ létrehozása 
 
Ha a regionális képzőművészeti élet nem akar a provincializmusba süllyedni, előbb - 
utóbb szükség lesz egy olyan kutatással is foglalkozó, dokumentációval és 
archívummal rendelekező kortárs művészeti központra, amely helyet ad nemcsak 
hazai, hanem nemzetközi kiállításoknak is. Ahhoz, hogy egy közösség megtarthassa 
fiatal alkotóművészeit és megakadályozza az elvándorlást, a régiónak be kell 
kapcsolódnia a kortárs nemzetközi vérkeringésbe. Egy Európai stratégiára van 
szükség ezen a téren is. E felzárkozás elengedhetetlen feltétele egy galériát is 
működtető kortárs művészeti központ létrehozása. Egy ilyen kortárs művészeti 
központ Marosvásárhelyen való létrehozása nagyon erős vonzást eredményezne. 
Marosvásárhelynek Kolozsvárhoz, Nagyváradhoz, Aradhoz valamint Temesvárhoz 
képest nincs képzőművészeti egyeteme, de még azzal a kohézióval sem rendelkezik, 
amely a székelyföldi művészeti centrumokat jellemzi. A jelenlegi helyzetben 



Erdélyben egy ötödik képzőművészeti főiskolára nincs szükség. Egy kortárs 
képzőművészeti központ létrehozása a jövő szempontjából sokkal fontosabb. A 
kortárs képzőművészeti központ, jellegénél fogva nem lemerevedett, hanem a város 
életébe mozgást hozó előretekintő intézmény lenne. Ezért a minigaléria létrehozása 
mellett sokkal több feladatot ellátó intézményrendszer épülhetne ki, melynek 
feladatköreit az alábbiakban vázoljuk. 
 
Projetkirányítás 
 
A művészek egyéni kiállításai mellett a kortárs művészeti központ helyet bíztosítana 
olyan projekteknek, amelyek romániai vagy akár nemzetközi kurátorok ötletei 
alapján jönnének létre, és valamilyen kapcsolatban állnának a város és a régió 
kultúrájával.  
 
Médiastúdió 
 
Médiastúdió működtetése elengedhetetlen feltétele a kortársművészettel foglalkozó, 
és ezt támogató kulturális központnak. Az  erdélyi művészek nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem férnek hozzá sem a bukaresti (CIAC, FAV) sem a budapesti (C3) 
stúdiók technikai infrastruktúrájához. 
 
Megpályázható műtermek 
 
A Képzőművészeti Szövetség struktúrája kizárja az olyan műtermek létezését, 
amelyeket pályázat útján fiatal képzőművészek nyerhetnének el előre 
meghatározott időtartamra. A jelenlegi helyzetben az összes művészeti centrum 
krónikus műteremhiánnyal küszködik. Egy fiatal művész sorbanállásra van 
ítéltetve, és a jelenlegi helyzet szerint körülbelül negyven éves korára jut 
műteremhez. Néhány pályázható műterem még nem oldaná meg ezt a problémát, de 
vonzóbbá tenné a várost, amely egy ilyen térségünkben újszerű, ám Nyugat-
Európában bevált módszert vezetne be. 
 
Archívum  
 
Szükség van egy olyan dokumentációs központra, amely összegyűjti visszamenőleg a 
régió progressziv művészetének  fontos dokumentumait, összeállítja a művészek egyéni 
dokumentációit, katalógusokat szerkeszt, és ad ki, anyagot biztosít a régió művészetével 
és alkotóival foglalkozó kutatásokhoz. 
 
 

Összeállította  Bartha József, képzőművész az ARTeast Alapítvány elnöke valamint 
Sebesi Ildikó, Tv szerkesztő az ARTeast Alapítvány projekt irányítója 
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* Sajnos a tanulmány elkészitése óta Szabó Péter is Magyarországra költözött. 
 


