
dõtengelyen egyensúlyozó tudatunk akar-
va-akaratlan térbe, matériába téved. A vé-
geláthatatlan dimenziók, megfoghatatlan,

képzeletbeli terek, az elérhetetlen kísértése he-
lyett azonban most egy kevésbé borulékony,
biztonságosabb terepet választunk a landolásra.
Mégpedig a mi örök Erdélyünket, a sokszínût, 
a sok gazdát váltott, sok átalakuláson keresztül-
ment, de sok mindenben mégis változatlan Er-
délyországunkat és mûvészetét. Amelyrõl már
1736-ban ilyenformán vélekedett báró Apor Pé-
ter uram Metamorphosis Transylvaniae címû,
„maradváinak” szánt eszmefuttatásában: „Oka
penig ezen írásomnak az, hogy mivel ab anno
1687, amely esztendõbe az német legelsõbben
bejöve, azoltától fogva látom minden esztendõ-
ben új-új mód, avagy amint az német mondja
nájmódi vagyon, úgyhogy mentõl inkább szegé-
nyedünk, annál nagyobb titulusra és cifrább pa-
szomántos köntösre vágyunk, és már az atyáink
szokott eledelit meg sem ehetjük.” A hagyomá-
nyait, szokásait féltõ hatvanéves ember kora re-
alitásában gyökerezõ szavai ezek, amelyek más
együtthatókkal behelyettesítve ugyan, de ma-
napság sem tûnnek idõszerûtleneknek. Mert
hogy az 1600-as évektõl napjainkig folyamatos
változásban vagyunk, alakul és átalakul a körü-
löttünk levõ világ, minden kornak megvolt,
megvan és meglesz a „nájmódija”, csupán em-
beri habitusunk mutat  viszonylagos állandósá-
got, vajmi keveset változott az évszázadok alatt.
A tituluséhség és a cifra köntösbe burkolt fizi-48
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kai, de még inkább erkölcsi, eszmei kibicsaklások végigkísérték történelmünket,
és ma sem ismeretlenek. Sõt talán az sem véletlen, ha évszázadok, de azt is
mondhatnám – gondoljunk csak Pliniusra – évezredek óta mindig éppen úgy
érezzük: mindez a tetõfokára hágott. 

Szerencsére. Hiszen a felismerés, a pontos helyzetelemzés már önmagában is
elõremutató. 

Jó, hogy voltak, vannak és – merjük remélni – lesznek is tisztán látóink. S ha
kétszer nem is léphetünk ugyanabba a folyóba, a mozgó világ állandói, a törté-
nelmi-társadalmi szituációk behatárolta hasonlóságok tilalomfái örök figyelmez-
tetõül szolgálhatnak. Epheszoszi Hérakleitosztól napjainkig. 

Pantha rhei. Változik a világ. Mûvészeti szempontból is. 
A gazdasági fejlõdéssel, a technikai forradalmakkal ellentétben azonban – leg-

alábbis a vizuális mûvészet vonatkozásában – fejlõdés helyett célszerûbbnek tû-
nik pusztán változásról beszélnünk. Még akkor is, ha a forradalmak a mûvészeti
életnek is elmaradhatatlan velejárói, s a forradalmi változások, az alakulások és
átalakulások állandó kísérõi, visszatérõ motívumai a mûvészettörténetnek.

A mûvészeti forradalmak 20. századi viharai pedig alaposan megrázták, ese-
tenként alapjaiból is kiforgatták a mûvészvilágot. Hullámai elárasztották Euró-
pát, Magyarországot is beleértve, s természetszerûleg, a hagyományokhoz erõtel-
jesebben ragaszkodó Erdélybe is átcsaptak. Abba az Erdélybe, amelyet a világ-
méretû történelmi események erõteljesen megtépáztak, s az impériumváltással
az identitásvesztés, -váltás kísértete is ott lebegett a térség kisebbségi sorba ke-
rült magyarsága s talán hatványozottan intellektualitása fölött.

A nemzeti önazonosság, az évszázados kultúra, a hagyományok továbbélte-
tése érdekében lépett életbe írói, mûvészi körökben a céhekbe tömörülés véde-
kezõ mechanizmusa. Ilyen alapon, az írók helikoni szervezõdése mintájára jött
létre a romániai magyar képzõmûvészek csoportosulása, a Barabás Miklós Céh
is, amely többrendbeli átalakulásaival, sajátos módon ugyan, de szintén a válto-
zó világ, a változó Erdély egyik arculatának a tükörképe. 

Egy esztendõ híján kilencvenéves, impériumváltásokkal kísért, viharos törté-
nete során, születésétõl napjainkig, a régió legjelesebb képzõmûvészeit vonzotta
soraiba. De ameddig az 1929-es, Kós Károly, Szolnay Sándor és Bánffy Miklós ne-
vével fémjelzett alakulás mindössze néhány, akkor már befutott, de viszonylag fi-
atal mûvész egymásra találásának, összefogásának, érték- és érdekvédelmi törek-
véseinek, jövõbe mutató, jövõt formáló védekezõ mechanizmusának eredménye-
ként jött létre, addig a jelenlegi, újjáalakult BMC  másfél száznál is több tagjával
már szinte tömegszervezet. Minõségi elvárásokat megkövetelõ jellegében azon-
ban továbbra is a mûvészi elit egyik jellegzetes csoportosulásának számít.

Az erdélyi magyar képzõmûvészek érdekvédelmi szervezetét, a Barabás Mik-
lós Céhet egy sajátos történelmi konjunktúra hívta életre. Megalakulása és léte
szükségszerû következménye volt az elsõ világégést követõ, határmódosítás
eredményezte radikális változásnak. És annak az összerdélyi nemzetiségi össze-
fogásnak és sajátos pezsgésnek, ami a két világháború közti irodalmi, mûvésze-
ti életet jellemezte. A szervezkedés, de a mûvészi termés vonatkozásában is.
Százával születtek a remekmûvek Erdély-szerte, mintegy bizonyítékául annak 
a majdhogynem általános jelenségként elkönyvelhetõ ténynek, miszerint az el-
nyomás, a sanyarú körülmények, a mellõzöttség, kitaszítottság, a nyomor zseni-
ális válaszmechanizmusokat gerjeszthet. Olyanokat, amire a jólét okozta tes-
pedtség sohasem lenne képes.  
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Ez a magas szinten szervezõdött bizonyító, önigazoló szándék jellemezte a
Barabás Miklós Céh 1929-tõl 1940-ig terjedõ, elsõ szakaszának termését is,
amely aztán a szervezet fiataljainak részvételével és munkáikkal kiteljesedve –
megjegyzem, az alapítók is negyven év alattiak voltak – lépte át az újabb, de
mindössze négy évig tartó impériumváltás kiváltságait: a kisebbségi sorból több-
ségibe avanzsáló lét helyzeti elõnyeit. A Barabás Miklós Céh hivatalos elismeré-
se, emlékezetes kiállítások sokasága és a kolozsvári Mûcsarnok létrejötte kap-
csolható a korszakhoz.  

Az újabb impériumváltás és az 1944-et követõ évek azonban a szervezet te-
vékenységének felfüggesztéséhez vezettek.

Hogy aztán az 1989 utáni változások, a kilencvenes évek magyar önszervezõ-
désének pezsgõ légköre kulturális vonatkozásban is erõteljes fellendülést ered-
ményezzen, és, természetszerûleg, a mûvészvilágot se hagyja érintetlenül. A for-
dulat utáni lehetõségek kiaknázásával és a már tevékenyen mûködõ Romániai
Magyar Demokrata Szövetség támogatásával Abodi Nagy Béla és Kós András
kezdeményezésére, mások mellett Murádin Jenõ és Balogh Ferenc támogatásá-
val, negyvenhét képzõmûvész és elméleti szakember részvételével 1994 január-
jában újraalakult a Barabás Miklós Céh. A hajdani Kós Károly-i elképzelések, cé-
lok és remények szellemében, a kisebbségi érték- és érdekvédelem elsõdleges
szempontjainak figyelembevételével, de természetesen az új idõk új követelmé-
nyeihez igazodva. Úgy, hogy „erdélyisége világfigyelõ tetõ, nem szemhatárszû-
kítõ provincializmus” legyen, ahogyan azt az Erdélyi Helikonnal kapcsolatban
Áprily Lajos már 1928-ban frappánsan és tömören megfogalmazta. Az újonnan
alakult szervezet tiszteletbeli elnökei, Abodi Nagy Béla festõmûvész és Kós And-
rás szobrászmûvész, a hajdani Céh egykori aktív tagjai, valamint a választott el-
nökök, kezdetben Kancsura István, majd Jakobovits Miklós festõmûvészek, pil-
lanatnyilag pedig Kolozsi Tibor szobrászmûvész szerencsésen kiteljesítették, ki-
teljesítik és aktualizálják a Kós Károly-i és Szolnay Sándor-i örökséget. 

Az újjáalakult BMC majd negyedszázados története azonban – a dolgok termé-
szetes rendje szerint – nem mentes, mert nem is lehetne mentes a változásoktól.
Aminthogy erre megannyi jel is utal. Az újraalakulás, az 1994 utáni hontalansá-
gi állapotot követõ otthonteremtés, az Andrásy Zoltán festõmûvész nagylelkû fel-
ajánlásának és a református egyház fogadókészségének nyomán megszerzett és
felújított, kolozsvári, Farkas utca 27. szám alatti székház, a terebélyesedõ külföl-
di kapcsolatok, a folyamatossá váló, nagyszabású kiállítások olyan állandói 
a szervezetnek, amelyek Jakobovits Miklós szakszerû irányításának köszönhetõ-
en elvezettek a rangos anyaországi elismerésig, a Magyar Örökség-díjig.

A Munkácsy-díjas nagyváradi képzõmûvész 1998-tól haláláig, 2012-ig  vezet-
te elnöki minõségében a Barabás Miklós Céhet, Simon Endre festõmûvész és Né-
meth Júlia elméleti szakember hathatós alelnöki, valamint Veress Péter, Novák
Ildikó, Károly Zöld Gyöngyi és Szabó Bokor Márta képzõmûvészek titkári segít-
ségével. A végleges távozásával keletkezõ ûrt kinevezett ügyvezetõ elnöki minõ-
ségben Kolozsi Tibor szobrászmûvész töltötte be, hogy aztán 2013-tól immár vá-
lasztott elnökként irányítsa a szervezetet, s a Jakobovits Miklós tervezte fiatalítási
akció élére álljon. 

A Barabás Miklós Céh legújabb kori történetében rendkívül fontos szerepet
játszik a fiatalok tömeges jelentkezése, céhbe lépésük igényének megfogalmazá-
sa. Eme megnövekedett, de nem csupán fiatalok részérõl megmutatkozó érdek-
lõdés tette szükségszerûvé egy olyan, vezetõ képzõmûvészekbõl álló bizottság50
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létrejöttét, amely a meghatározott támpontok alapján összeállított belépési kér-
vény és mûvészi tevékenységet igazoló dokumentáció elbírálására hivatott. 
A derékhadat képviselõ mûvészek, Sipos László és Székely Géza mellett minden
mûvészeti ágnak megvan a kinevezett szakértõje, a bizottság munkálatait pedig
vezetõként a béemcés ügyekben régóta járatos Mira Marincaº, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem docense irányítja. Ilyenformán a Céh számbelileg
mindegyre növekvõ tagsága ellenére is hû marad a minõségi kritériumok alap-
ján meghatározott alapítói szándékhoz. 

Ennek a minõségnek a jegyében szervezõdtek, immár Kolozsi Tibor elnöksé-
ge alatt a Céh nagyszabású csoportos kiállításai a Tibori Szabó Zoltán egyetemi
docens vezette Minerva Galériában, majd a BMC elõtt – évtizedes próbálkozások
után – végre megnyíló kolozsvári Mûvészeti Múzeumban. A 2017-es esztendõ
tehát áttörést s egyben új szakaszt is jelentett a szervezet életében. Az immár
rangjához méltó környezetben megrendezett, széles körû nemzetközi visszhan-
got kiváltott országos kiállítás, valamint a BMC kolozsvári csoportjának idei,
múzeumi bemutatkozása nagy népszerûségnek örvendett, amit a különösen ma-
gas látogatottsági mutatók is igazolnak. 

De hasonlóan jelentõsek a szervezet Kákonyi Csilla vezette marosvásárhelyi
csoportjának a helyi Kultúrpalotában és a Bernády-házban megtartott éves, ér-
tékfelmérõ kiállításai, valamint a legifjabb generációt képviselõ Éltes Barna
szobrászmûvész rendezte székelyföldi csoportos tárlat. 

Az utóbbi esztendõk legjelentõsebb megvalósítása azonban a Sepsiszentgyör-
gyön megalakult Erdélyi Mûvészeti Központ, amely tág teret biztosít vala-
mennyi korosztály tehetséges mûvészeinek, s ugyanakkor az értékes hagyatékok
megfelelõ tárolásáról is gondoskodik. Az RMDSZ mellett a helyi önkormányzat
által is támogatott, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának, Vargha Mihály
szobrászmûvésznek a közremûködésével létrejött és Vécsi Nagy Zoltán mûvé-
szettörténész szakszerû irányításával mûködõ központ Jakobovits Miklós több
évtizedes álmának a megvalósulását jelenti, amihez annak idején õ maga is te-
vékenyen hozzájárult. 

A nagyváradi BMC-csoport érdeme, hogy 2012-ben, elhunyt elnökünk emléké-
re Jakobovits Miklós díjat alapítottak. A Deák Árpád szobrászmûvész készítette
igényes bronz emlékplakettet és kisszobrot, emléklap kíséretében, minden év-
ben ünnepélyes keretek közt nyújtják át az arra leginkább érdemes, vezetõ kép-
zõmûvésznek és elméleti szakembernek. 

S talán az sem véletlen, hogy a modern mûvészeti irányzatok iránt mindig is
nyitottnak bizonyuló Nagyvárad oly nagy mértékben mobilizálta a mindenkori
új iránt fogékony fiatal alkotókat, akik Jakobovits Márta keramikusmûvész irá-
nyításával szereztek elismerést a Céhnek itthon és szerte a nagyvilágban.

A területi megoszlásban több részre osztható országos szakmai szervezet 
a szubszidiaritás elvének alapján viszonylagos önállóságot biztosít külön veze-
tõséggel rendelkezõ csoportjainak. Az effajta szervezeti megoszlás hozzájárul 
a számarányát tekintve immár tömegszervezeti méretet öltött Barabás Miklós
Céh hatékonyságának növeléséhez. Amihez olyan tevékeny vezetõk járulnak
hozzá, mint a festõmûvész Vinczeffy László és Szabó Attila, valamint a szob-
rászmûvész Berze Imre. 

A Barabás Miklós Céh már 1929-es megalakulásakor is a különbözõ mûfajok-
ban alkotó, más-más mûvészi beállítottságú mûvészeknek teremtett intézmé-
nyes keretet. S ezt az átfogó jellegét mind a mai napig megõrizte. Tagjai nem egy-
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fajta ideológiai vagy mûfaji meghatározottság mentén, hanem kizárólag minõsé-
gi kritériumok alapján verbuválódtak. Csoportos kiállításaik alkalmával a legkü-
lönbözõbb irányzatok és technikák felvonultatásával bizonyítják életképességü-
ket, korunk mûvészi megnyilatkozásainak korlátokat nem ismerõ lehetõségeit, 
a sokféleségben rejlõ egység erejét. Mindazt, ami állandó az örök változásban. 

Ha azonban eme változatosság ellenére is egyfajta mérleget kívánnánk vonni
a különbözõ mûfajok és ábrázolásmódok, mûvészi megjelenítésformák céhbeli
jelenlétérõl, akkor a mérleg nyelve a táblaképszerû mûvek és grafikák felé bil-
lenne. Amiket a háromdimenziós megjelenítések – szobrok, kerámiák –, vala-
mint a textil-, üveg- és papírmûvészeti munkák, fotók követnek. Az olyan, álta-
lánosan elismert mûfajok, mint a performance és a land art viszont már kevésbé
népszerû, bár a szervezet tagjai sorában a mûfaj olyan kiválóságait jegyezheti,
mint Ütõ Gusztáv és Dobribán Emil, valamint fiatalabb társuk, a mûvészeti író-
ként is ismert Kányádi Iréne. 

Korunk mûvészetére azonban a szigorúan értelmezett mûfaji határok fokoza-
tos eltûnése, a különbözõ kifejezési formák egybeolvadása s a szimbiózis nyomán
keletkezett „újszülöttek” formavariációinak áradata a legjellemzõbb. Az ilyensze-
rû irányulástól pedig a Barabás Miklós Céh sem mentes, hiszen alakulásától
kezdve célként jelölte meg a hagyományokban gyökerezõ, de a legmodernebb tö-
rekvések befogadására is nyitott mûvészi attitûd szorgalmazását. Megmaradá-
sunk záloga is ebben rejlik.
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