
1990-ben kerültem Sepsiszentgyörgyre, a Szé-
kely Nemzeti Múzeum képtárának lettem a mu-
zeológusa. Engem elsõsorban képzõmûvészként
vonzott ez a város. Kisgyermekként, majd ifjú
mûvészként is értékeltem Plugor Sándor, Hervai
Zoltán, Tornay Endre, Vinczeffy László mûvé-
szetét.

Baász Imre Sepsire költözése, majd az itt szer-
vezett Medium, Rajz-Szín-Forma, Madár, A ház cí-
mû témaelemzõ kiállítások revelációként hatottak
rám. Baász „új idõknek új dalait” hozta magával, a
Partiumból, Kolozsvárról, érzõdött a levegõben
egy új szemlélet, valami termékeny másság. Talán
a szabadságé, a kimondott igazságé?

1988-ban diplomáztam Jászvásárban szobrá-
szat szakon, három évre Piskire helyeztek egy
márványfeldolgozó gyárba, amibõl a forradalom
miatt csak két évet kellett letöltenem. Már piski
„korszakomban” megkerestem Plugor Sándort, aki
akkor a mûvészegyesület (UAP) szentgyörgyi elnö-
ke volt, és Baászt, aki a forradalmár mûvészt teste-
sítette meg számomra.

A ránk szakadt szabadság már lehetõvé tette a
gyors emigrációt vagy a szerencsepróbát külföld-
ön, én a fent említett okokból mégis Sepsiszent-
györgyöt választottam. 

Akkoriban olvastam a központi magyar lap-
ban, hogy Szentgyörgyön Baász Ütõ Gusztávval
és Bob Józseffel megalapította az erdélyi ma-
gyar képzõmûvészeti szövetséget. (Erre dörge-
delmes cikk volt a válasz a kolozsvári Abodi
Nagy Béla részérõl: kik ezek a mûvészek, hon-
nan veszik a bátorságot egy erdélyi szervezet
létrehozására?) 2015/4
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Röviddel azután alakult újra a Barabás Miklós Céh Kolozsváron, amelynek elsõ
elnöke éppen Abodi Nagy Béla volt, alelnök Jakobovits Miklós, a késõbbi elnök.

Baásszal szorosabb kapcsolatba az általa szervezett Médium 2. nemzetközi kor-
társ kiállítás kapcsán kerültem. Egyrészt, mert én voltam a képtár „õre”, másrészt,
mert szobrászként én mintáztam meg gipszbõl a Médium kiállítás plakátján szerep-
lõ színesre festett „szarvacskás” modellt. 

Aztán többször meghívott a mûtermébe, „kalákába”: szitanyomásos technikával
készültek mûvei, ezek a munkálatok éjszaka zajlottak, számomra amolyan posztgra-
duális képzésnek hatottak. Szó volt a mûvészet mai helyzetérõl, ezen belül az erdé-
lyi mûvészek alternatíváiról. Karizmával rendelkezõ okos ember volt, jó vitázó,
ugyanakkor laza és nagyvonalú is. 

1991 õszén a Medium 2. megnyítóján Baásznak volt egy földrengetõ kijelentése:
„…bár sokan ezt megkérdõjelezik, én azt hiszem, hogy Sepsiszentgyörgynek egy kor-
társ mûvészeti központtá kell fejlõdnie…” Ugyanezt a gondolatot fejti ki egy Kernács
Gabriella vezette forgatócsoport által készített interjúban is, amelyben az erdélyi kul-
túra egyediségét hangsúlyozza, és kimondja, hogy itt, Erdélyben jogos igény, sõt
szükségszerû önálló magyar (mûvészeti) intézményt, kortárs múzeumot létrehozni.  

Sajnos Baász 1991-ben alig ötvenévesen vérmérgezésben meghalt. Bár hiányát
nehéz volt pótolni, egy erdélyi magyar mûvészeti múzeum gondolatát sikerült elül-
tetnie bennünk.

Rám mint fiatal mûvészre ez a gondolat nagyon hatott. Végre nemcsak az emlék-
jelállításról, a görcsös hagyományápolásról van itt szó, hanem valami többrõl, ami
fel tudja mutatni és egy nagyobb áramkörbe tudja kapcsolni helyi értékeinket!

A Gyárfás Jenõ Képtárban gyakran összeverõdtünk: Vinczeffy László, aki ugyan
restaurátorként dolgozott a múzeumnál, de a képtári kiállítások szervezésében is
igen aktív volt, Ütõ Gusztáv, a frissen alakult mûvészeti líceum tanára, rövid ideig a
helyi mûvészeti egyesület elnöke, a városban rokoni szálai miatt gyakran megfordu-
ló Jakobovits Miklós, a színház akkori aligazgatója, Deák Barna és sokan mások.

A téma egy erdélyi gyûjtõkörû modern magyar képtár létrehozása volt. Jakobovits
ezt Nagyvárad vagy Kolozsvár központtal képzelte el, mi székelyföldiek Sepsiszent-
györgyön.

1996-ban amerikai tanulmányutamról hazatérve meggyõztem a Székely Nemzeti
Múzeum vezetõségét, hogy újítsuk fel a képtár épületét oly módon, hogy a padláson
alakítsunk ki kiállítótereket, itt mûködhetne egy  erdélyi gyûjtõkörû múzeum, amely
a képtárnak a kibõvítése lenne. 

Akkor már kialakult bennem a Panteon címû alapkiállítás terve, már dolgoztam
egy koncepción, amely katalógusban öltött volna testet. Úgy képzeltem a leendõ mú-
zeumot, hogy a Panteon nagy klasszikusainak bemutatása nem szakadna meg Mattis
Teutschnál, hanem a padlástérben bemutatnánk a még élõ és alkotó klasszikusain-
kat is! Hogy aki ide betér, az egy viszonylag teljes képet kapjon az erdélyi képzõmû-
vészetrõl. Hogy ne csak a múltról beszéljünk, hanem a jelenrõl is. Ez a múzeum egy-
fajta kanonizációt is beindítana, egyfajta Parnasszusa lenne a honi vizuális mûvésze-
teknek. Álmodoztunk…

A kolozsvári Szabó Bálintot nyertük meg ügyünknek, de munkánkban sokat se-
gítettek Benczédi Sándor és Kovács Kázmér helyi építészek is.

Hogyan fogtunk a munkához? Ma már nem titkolom, hogy furfanggal próbálkoz-
tunk, nem rajtunk múlott, hogy csak részsikert könyvelhetünk el…

Én akkor gyakorlatilag teremõr voltam, amolyan mindenes, aláírási jog nélkül.
Szép emlékû néhai igazgatómat, Kónya Ádámot meggyõztem, hogy a képtár elõterét
borító, megörökölt, borzalmas préseltlemez falburkolatot távolítsuk el, meszeljük ki
a falakat, és alakítsuk át kiállítótérré. Ez meg is történt, hanem az eltávolított falbur-46

2015/4



kolat alatt megmutatkoztak a kilencvenes földrengésnek a még borzalmasabb
nyomai… Benczédi Sándorral készíttettem egy szakértõi véleményt, amely a lépcsõ-
ház fölötti torony sürgõs konszolidációját kérte a múzeumtól. Ezt a sürgõsséget da-
gasztottuk fel teljes felújítássá, és a padlástér hasznosítását is belefoglaltuk. 

Annyit értünk el, hogy megnyitottuk a belsõ tereket, logikusabb beosztást nyer-
tek a termek, végre kiállítótérként tudott mûködni az elõtér, felújítottuk a nagyon le-
pattant mosdókat… A munkálatok csak részben valósultak meg, a padlás hasznosí-
tására már nem jutott pénz.

Az álmainkat nem adtuk fel, beszélgettünk róla, vártuk, mi történik a nagyobb
potenciállal rendelkezõ erdélyi városokban, figyeltük, hogyan mozog a Barabás Mik-
lós Céh… a szárhegyi Lázár-kastélyban mûködõ mûvelõdési központ… 

A 2000. évek elején hallottam a nyugalmazott múzeumigazgató Kónya Ádámtól,
aki akkor városi tanácsos volt, hogy eladó lesz egy magántelek a múzeum szomszéd-
ságában. Nemsokára megüresedett az SZNM igazgatói állása, amit sikerrel megpá-
lyáztam 2007-ben. A múzeum komoly raktárhiánnyal küzdött és küzd ma is, elkezd-
tünk gondolkodni egy múzeumbõvítésben. 

Az világos volt számunkra, hogyha mi raktárak építésére próbálunk pénzt szerez-
ni, nem sok esélyünk van. Ki ad pénzt unalmas raktárakra? A pénzosztóknak fõcí-
mekre, világot rengetõ hírekre van szükségük, nem holmi raktárakra. Akkor ugrott
be újra: itt az alkalom az erdélyi képzõmûvészeti múzeum megvalósítására!

Nagy szükség van rá, hiszen immár a rendszerváltás óta búvópatakként ott van a
közbeszédben, a mûvészek agyában, lelkében! Vásároljuk meg a telket, és építsük
meg az erdélyi mûvészeti múzeumot! (Majd az egyik sarokban építünk a Székely
Nemzeti Múzeumnak is egy háromszintes raktárt…)

A választások évében, 2008-ban megkerestük a megyei tanács új elnökét, Tamás
Sándort, Sepsiszentgyörgy frissen választott polgármesterét, Antal Árpádot, akiknek
egybõl nagyon tetszett a terv. 2010-ben meghirdettük a Képzõmûvészet Évét Szé-
kelyföldön. Ekkor kezdõdtek el a tárgyalások a múzeum szomszédságában lévõ telek
tulajdonosa és Kovászna Megye Tanácsa között. 

A következõ évben létrejött a vásár. 
Ezzel párhozamosan 2011-ben összehívtunk egy képzõmûvész küldöttgyûlést a

múzeumba, amelyen Erdély valamennyi tájegysége képviseltette magát. Itt mintegy
megkérdeztük Erdély mûvésztársadalmának képviselõit, hogy mit szólnak egy Sep-
siszentgyörgyön létesítendõ erdélyi mûvészeti múzeum létrehozásának ötletéhez.
Hiszen íme, itt van politikai akarat erre, a város és a megye vezetõi is akarják, már a
telek megvásárlása is folyamatban van. 

A kérdésre a válaszok zöme pozitív volt. A kétkedõk sem egy ilyen intézmény lét-
jogosultságát vitatták, inkább a hogyanját. Hol lesznek a gyûjtés szakmai határai, az
alapelvek, az erdélyiség hogyan fog megvalósulni itt, stb. A gyûlés utáni árkosi dísz-
vacsorán már lecsillapodóban voltak a tamáskodók is, valamennyien egyetértettünk
abban, hogy el kell indítani a munkát, meg kell ragadni az alkalmat, mert ez egy
nagy esély. 

Elmondtuk, hogyha álmaink mellé nem tudunk politikai akaratot vonzani, soha
nem fogunk elõbbre lépni. Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet, de az anyaor-
szági vezetõ politikum is támogatja az ötletet. 

Röviddel az árkosi találkozó után létrehoztunk a Székely Nemzeti Múzeum kere-
tében egy Erdélyi Mûvészeti Központ (EMÛK) nevû alegységet. Úgy gondoltuk, hogy
jobb, ha egy meglévõ szervezet ernyõje alatt indítjuk útjára ezt az intézményt, mint
ha egy teljesen újat alapítanánk. 

Ugyanakkor létrehívtunk egy 13 tagból álló kuratóriumot, amelynek a székelyföl-
diek mellett kolozsvári és nagyváradi tagjai is vannak. Ez a kuratórium hivatott arra,
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hogy a szakmai döntéseket meghozza, illetve az EMÛK-ben folyó szakmai munkát
felügyelje.

Szemléltetésként közlöm a rövid alaptanulmányt, amellyel Magyarország Embe-
ri Erõforrás Minisztériumánál sikerrel pályáztunk.

Alapozó tanulmány a Sepsiszentgyörgyön,
a Székely Nemzeti Múzeum szakmai patronátusával létesítendõ 
Erdélyi Magyar Képzõmûvészeti Múzeum létrehozásához

1. Történeti-szakmai elõzmények
Az erdélyi képzõmûvészeti életben egy önálló, az összerdélyi magyar vizuális kultúrát

gyûjtõ, feldolgozó és népszerûsítõ szakintézménynek az igénye Trianon óta jelen van. 
Az anyaországtól való elszakadást követõen ezt a célt tûzte ki a Kós Károly alapította Ba-

rabás Miklós Céh, amelynek fõ törekvését – egy bázisintézmény létrehozását – a második vi-
lágégés és az azt követõ totalitárius rendszer ugyan meghiúsította, de mint mûködési elv és
modell máig az erdélyi mûvészeti élet önszervezõdésének mintája.

Az 1989. végi rendszerváltás után a Barabás Miklós Céh újraalakul Kolozsváron, vállalva
a Kós Károly-i hagyományokat és célkitûzéseket. 

Sepsiszentgyörgyön ugyanekkor Baász Imre grafikus és mûvészetszervezõ látta egy önálló
erdélyi közgyûjtemény- és galériahálózat paradigmájában a fejlõdés és egyben az önazonosság
megõrzésének garanciáját.

A Székely Nemzeti Múzeum mindig is kötelességének érezte ennek az ügynek a támogatá-
sát: az 1980-as években (akkor még megyei múzeumi státusban) a képzõmûvészeti gyûjte-
ménynek külön székházat biztosított (ma a Gyárfás Jenõ Képtár nevet viseli), három éve ala-
pított és sikerrel üzemeltet egy kortárs mûvészeti galériát (Magma Galéria) és a helyi önkor-
mányzatok támogatásával megvásárolt egy negyvenáras városközponti telket az új múzeum
számára.

2. Feladatok
Az erdélyi magyar mûvészeti közgyûjtemény- és galériahálózat legfontosabb feladatai:
– Gyûjtse, dolgozza fel és népszerûsítse az 1920 óta magára maradt erdélyi képzõmûvésze-

ti élet meghatározó alkotóinak mûveit és a fontos irányzatok legjellemzõbb darabjait, mind a
klasszikus, modern, avantgárd, mind pedig a kortárs irányzatokéit. 

– A gyûjtések, kutatások eredményét egy galériahálózat keretében professzionálisan magas
szinten bemutassa Erdély legfontosabb városaiban (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvá-
sárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Arad).

– Kiállítások cseréjével, konferenciák szervezése által partnere tudjon lenni az anyaorszá-
gi és a nemzetközi képzõmûvészeti szakmúzeumoknak és gyûjteményeknek, így valós értékét
visszaadva méltatlanul elfeledett életmûveknek, mint: Nagy Albert, Mágori Varga Béla, Nagy
István, Szolnay Sándor munkássága, másrészt újra felfedezni a magunk számára az olyan nagy
pályát befutott alkotókat, mint Mattis-Teutsch János, Román Viktor, Barcsay Jenõ, Étienne
Hajdu, Kemény Zoltán, Brassai Viktor, Victor Vasarely, akiknek erdélyi eredete sokáig nem
hangsúlyozódott, és ezáltal a köztudatból kitörlõdött. 

3. Fõ célok. Mire van szükség?
– Egy saját múzeumépületre, amelyben legyen állandó és idõszakos, akár mostre kiállítá-

sok fogadására is alkalmas kiállítótér, raktárak, irodák, restaurátor és mûtárgyvédelmi mûhe-
lyek, múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyiség, múzeumvendéglõ és könyvüzlet,
stb.

– Szakképzett mûvészeti vezetõkre, menedzserekre, mûvészettörténészekre, esztétákra,
mûtárgymegõrzésben képzett szakemberekre stb.

– Erdély fontos városaiban megfelelõ kiállítóterekre és szakemberekre, akik a minõségi
mûtárgyszállítást és bemutatást szavatolni tudják.
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4. Helyszín. Miért Sepsiszentgyörgy legyen a központ?
Az erdélyi magyar képzõmûvészeti közgyûjtemény létrehozása eddig mindig a helyi dön-

téshozók politikai akaratán bukott meg, lásd Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely esete, és-
pedig azon, hogy egyik említett próbálkozás helyén sem volt erõs magyar érdekképviselet. Vi-
lágossá vált mindenki számára, hogy egy ilyen vállalkozás csak olyan városban jöhet létre,
ahol a magyar önkormányzatiság erõs, és ahol ez az erõ demográfiai okokból legalább 50 évre
biztosított. Így Kovászna és Hargita megye jöhet számításba, ahol Sepsiszentgyörgy mûvésze-
ti hagyományaival és pezsgõ jelenével, valamint az érintett önkormányzatok pozitív hozzáál-
lásával megnyerte az összerdélyi szakma támogatottságát (lásd a 2012. március 16–17-i konfe-
rencia, kezdeményezõbizottság megalakulásával, a Székely Nemzeti Múzeumban). 

5. Források megszerzése: hogyan képzeljük el a projekt finanszírozását?
– A helyi (megyei és városi) önkormányzatok hozzájárulása, lásd a telek megvásárlása, ren-

dezési tervek megrendelése, lobbitevékenység magyar kormányzati szinten.
– A romániai magyar országos érdekvédelem szerepe révén, a romániai mûvelõdési mi-

nisztériumi befolyás érvényesítése szintjén. Így az április 17-én, Kolozsváron megalakult ro-
mániai magyar Kulturális Autonómia Tanács célkitûzései között projektünk kiemelt helyen
szerepel. 

– Anyaországi támogatások és források bevonása, hiszen a projekt elsõdlegesen összma-
gyar értékek mentését és nem csak az erdélyi magyarok önazonosságának megõrzését célozza.

– Európai pénzek és források bevonása, hiszen közgyûjteményünk nem kíván mást bizo-
nyítani, mint hogy a történelem negatív fordulatai dacára is itt mindig magas színvonalú, eu-
rópai mércével mérhetõ értékek születtek, amelyeket a világ tudomására hozni közös európai
felelõsség (is).

6. Mire van égetõ sürgõsséggel szükségünk?
– Amíg a múzeum saját épülete felépül, ideiglenes székházra, ahol irodákat és raktárakat

mûködtetnénk.
– Munkahelyteremtés: fiatal, erdélyi származású, mûvészeti ágazatban jártas, tehetséges

szakemberek hazavonzására, akik feltérképezik a tennivalókat, stratégiákat dolgoznak ki, és el-
kezdik az érdemi munkát.

– Felszerelések beszerzésére: számítógépek, nyomtatók, fényképezõgép, terepezésre alkal-
mas más felszerelések, teher-rakfelületes haszonjármûvek.

- Az erdélyi galériahálózat felszereltségének javítása, a személyzet képzése, a mûködés mo-
dellezése, a rendszer „bejáratása”.

– A már létrehozott Magma Galéria mûködésének javítása, tevékenységi területének kiter-
jesztése, szolgáltatásai minõségének emelése.

Az országos médiában megjelent hírek hatására nemcsak a magukat riválisnak
tartó intézmények szösszenetei érkeztek, hanem  kezdtek érkezni az adományok is.
Jelentõs adomány a Stuttgartban élõ Pallos Juttáé, a kolozsvári Balázs Péter örököse-
ié, a Miklóssy Gyuláé, az Abodi Nagy Béláé stb.

Az EMÛK több kiállítást is szervezett Bukarestben a Balassi Intézetben, Kolozs-
váron a Minerva Galériában, itthon a Székely Nemzeti Múzeumban, köszöntöttük a
90 éves Kusztos Endrét, egyéni kiállítással, katalógussal… beindítottunk egy kutató-
programot, amely az erdélyi mûvészet elmúlt 60 évét hivatott górcsõ alá venni: en-
nek két mostre kiállítása is elkészült, a Szocrelatív (2013) és a Felezõidõ 2. (2014).

A megvásárolt telken elkezdõdtek a romeltakarítási munkálatok, a drénhálózat
megépítése, világítótestek felszerelése, járhatóvá vált a tér, sõt városnapokon itt szer-
vezték meg a testvérvárosok kirakodóvásárát is. Közben budapesti tervezõcsoport
egy látványtervet is benyújtott, amely nem aratott osztatlan elismerést sem az
EMÛK-nél, sem a döntéshozóknál.

Mi több, Antal Árpád polgármester 2013-ban azzal az ötlettel állt elõ, hogy az
EMÛK legjobb helye a város szívében lenne, a megyei tanács épületére merõlegesen
megépítve, mintegy lezárva a kommunista ízlésû „tapsteret”. Erre nemcsak látvány-
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terv, hanem makett is készült, szintén egy budapesti tervezõiroda munkája. (Ebben
az esetben a Kós Károly utcai területet teljes egészében az SZNM hasznosíthatná.) 

A fõtéren való mûködés ötletét üdvözölte az EMÛK kuratóriuma, de azt is jelez-
te, hogy amíg az új székház felépül, szükség van egy önálló székházra és kiállítótér-
re, mert az EMÛK „kinõtte” az SZNM által biztosított lehetõségeket. 

Erre válaszként a polgármesteri hivatal átvette a múzeumtól az EMÛK-öt, és
nyomban szerzõdéssel alkalmazott egy mûvészettörténész igazgatót Vécsi Nagy Zol-
tán személyében, akit az erdélyi modern és kortárs képzõmûvészet legkiválóbb ho-
ni szakértõi közt tartanak számon. Az udvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeumtól érkezett
szakembert két alkalmazott, egy gyûjteménykezelõ és egy kiállítás-szervezõ segíti
munkájában. A város vezetése egy félév leforgása alatt gyönyörû kiállítótereket és
irodákat, egyszóval székházat biztosított az EMÛK-nek a volt postapalota épületé-
ben, az Olt utca 2. szám alatt. 

Az ideiglenes székházavatón a Felezõidõ kiállítás megnyitóján hangzott el, hogy
ha kis léptekben is, de az erdélyi képzõmûvészeti múzeum ügye halad, fontosságát
érzik az emberek és a hazai, valamint az anyaországi döntéshozók egyaránt. 

Az EMÛK él, kiállításokat, programokat szervez, igyekszik integrálódni a székely-
földi és az erdélyi mûvészeti életbe. Bízunk benne, hogy a befektetett anyagi és erköl-
csi tõke jól kamatozik a jövõben, és az EMÛK betölti azt a szerepét, amelyet elvár tõle
az erdélyi magyar közösség.
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