
sorozatukkal és számos irodalmi rendez-
vényükkel „új, fiatalos jelenlétet hozott az
erdélyi magyar irodalomba”.

A kötet harmadik része a kolozsvári
irodalmi életnek a rendszerváltás utáni
idõszakát veszi számba. Horia Bãdescu
tanulmánya a Lucian Blaga Kulturális
Egyesület és a hozzá kötõdõ nemzetközi
fesztivál történetét idézi fel. Elena Abru-
dan a kolozsvári írókat bemutató video-
projekrõl ír, melynek anyaga nyomtatott

formában is megjelent. Ugyanebben a
részben mutatják be a 2000-es évek elején
megjelent Miºcarea Literarã és Nord
Literar címû mûvelõdési folyóiratokat,
valamint a besztercei, máramarosi és szil-
ágysági irodalmi életet. A kötet végén egy
kronológia is található, amely a nyomdá-
szat erdélyi megjelenésétõl (1528–1530)
követi végig az erdélyi irodalmi eseménye-
ket egészen napjainkig. 

Gyõrffy Gábor
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SZÁZ ÉV 
ERDÉLY MÛVÉSZETTÖRTÉNETÉBÕL
Murádin Jenõ: A biedermeiertõl az avantgárdig.
Tanulmányok, esszék 

Artprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2018.

Mûvészettörténet-írásunk doyenje,
Murádin Jenõ, több mint félszáz kötet
szerzõje az utóbbi években összegzésre
törekszik. Indokolja is ezt a 2017-ben
megünnepelt 80. születésnap. Akkor
beszélgetõfüzete jelent meg Szücs György
szerkesztésében, amelyben pályafutásáról
vall. E vallomás egy részlete a most meg-
jelent kötet hátsó borítóján is olvasható.
Arról a céltudatos felkészülésrõl szól,
ahogyan az Igazság címû napilap szer-
kesztõjeként az 1960-as évek közepétõl
naponta „munkaidejét” az Egyetemi
Könyvtárban töltötte, s valamennyi elér-
hetõ kolozsvári napilapból, folyóiratból
kijegyzetelte a mûvészettörténeti vonat-
kozású írásokat, híradásokat. Ez a gazdag
bibliográfia mindmáig munkássága alap-
ját képezi. Utóbb aztán levéltári kutatás-
sal, szakirodalommal, interjúkkal egészí-
tette ki anyagát, s így születtek adatgazdag
mûvészeti monográfiái. Az összegzés egyik
lépése volt 2016-ban az erdélyi magyar
mûvészeti irodalom 1867–1989 közötti
bibliográfiájának a közzététele két kötet-
ben. Válogatott mûvészettörténeti írásait
2013-ban adta közre Függõhidak címmel.
Nyolcvanhat tanulmány, pályarajz, refle-
xió olvasható a 600 oldalas kötetben. Kü-
lön összefoglalta Kolozsvár képzõmûvé-

szetének a 19–20. századi történetét is
2011-ben. Mindegyik kötete egyben album
is. Jó minõségû papíron szebbnél szebb
mûvészi alkotások illusztrálják õket. 

Az összegzés mellett Murádin Jenõ to-
vábbra is alkot, írja esszéit, reflexióit. En-
nek bizonysága legújabb kötete, mely 
a Függõhidak megjelenése óta született
írásainak gyûjteménye. Mint a cím is jel-
zi, a biedermeier korszak mûvészetétõl az
avantgárd mûvészek jelentkezéséig terje-
dõ idõszakra vonatkozó dolgozatokat ol-
vashatunk. Fõ kutatási területének külön-
ben az 1867-tõl kezdõdõ és az 1940-es
évekig tartó idõszakot tekinti. Egy helyen
vallomást is tesz, hogy bár feldolgozza a
historikus-akadémista mûvészetet, „mesz-
szemenõen jobban kedveli” az „újító szel-
lemû mûveket, különösen a 20. század el-
sõ felének avantgárdját”. Itt is vallja, amit
elõzõ gyûjteményes kötete címébe ikta-
tott, hogy a kutató feladata az anyaországi
mûvészethez, az ottani fõsodráshoz kap-
csolódó függõhidak kimutatása a perem-
vidék mûvészetében. 

A kötet az Elöljáró sorokon kívül 19
írást tartalmaz. Többségük egy-egy ma
már alig számon tartott mûvész életpályá-
ját rajzolja meg, vagy ismertebb mûvész
pályafutásához nyújt adalékot. Néhány



tanulmány összegzõ jellegû. Az írások
sorrendje a tárgy idõrendiségéhez igazo-
dik. A könyv nem tájékoztat sem az írá-
sok keletkezési évérõl, sem pedig az elsõ
megjelenés helyérõl. Azért egyik-másik
szövegben felfedezhetjük az aktualitást,
amelynek kapcsán született az írás. 

Az elsõ öt pályarajz a 19. század elfe-
lejtett kolozsvári mûvészeinek emlékét
eleveníti fel. Kissolymosi Simó Ferenc
(1801–1869) bécsi tanulmányok után 
Budán lett kedvelt portréfestõ. 1831-ben
költözött Kolozsvárra, de itt alig tudott a
mûvészként megélni, úgyhogy 1836-ban
elfoglalta a Normál Rajztanoda tanári ál-
lását, s három évtizeden át tanította az
ipari pályára készülõ fiataloknak a gya-
korlati célt szolgáló rajzot. Emellett azon-
ban magántanítványokat is fogadott, s
ezeket a mûvészi pályára készítette fel.
Nevesebb tanítványai közül kiemelkedik
a kolozsvári születésû Székely Bertalan
festõmûvész, valamint Ugrai László épí-
tész. Néhány alkalommal tanítványai
munkáiból képkiállítást rendezett a Kato-
likus Líceumban. 

Magyari Lajos (1813–1859) kolozsvári
litográfusról eddig alig tudott a szakiro-
dalom. Most sikerült Székelytompán
megtalálni születési bejegyzését s össze-
állítani életrajzát. A marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium elvégzése után jött
Kolozsvárra, ahol Barra Gábor mellett 
tanult mesterséget. Jól rajzolt, portrékat
készített. Fõ mûvének azonban az 1846–
1848 között megjelent Kiskövet címû szép-
irodalmi és mûvészeti lap szerkesztését és
kiadását tekinthetjük. Ez közölt elsõként
képeket az erdélyi lapok közül. A kõnyo-
matos rajzok eleinte a lap oldalain, majd
külön mellékletként jelentek meg. Emel-
lett Magyari verseket is írt, egy versesköte-
te 1858-ban Pesten került sajtó alá.  

Gráf Jakab (1839–1908) a Svájcból Er-
délybe került német anyanyelvû, de fran-
ciául is jól tudó rajztanár eleinte házitaní-
tó volt arisztokrata családoknál, majd gróf
Mikó Imre ajánlására a kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumnál alkalmazták 1865-
ben a szépírás és rajz tanítására. Ha szük-
séges volt, németet és franciát is tanított,
sõt a megnyíló egyetemen õ lett a francia
nyelv magántanítója. Gráf szenvedélyes
akvarellista volt. Magántanítványait sza-
badkézi rajzra is oktatta. Néhány Kolozs-
váron élõ festõtársával 1901-ben kiállítást

rendezett, amelyen a város pusztuló mû-
emlékeit megörökítõ képeket mutattak be.
Tagja volt az 1899–1904 között mûködõ
Erdélyrészi Szépmûvészeti Társaságnak
is. Nagyon kevés képe maradt az utókorra.

Sárdi István (1843–1901) rajztanár-
festõmûvész hagyatéka is szétszóródott.
Torockói unitárius papcsaládból szárma-
zott, az eddigi bizonytalan feltételezések
után sikerült az unitárius anyakönyvben
megtalálni pontos születési és keresztelé-
si dátumát. Az Unitárius Kollégiumban
tanult, s teológus hallgatóként már a ki-
sebb osztályok rajztanítását is elvállalta.
Õ volt a város nagy építészének, Pákei 
Lajosnak az elsõ rajztanára. Maga Sárdi
az 1858 táján Kolozsvárt letelepedõ id.
Vastagh György akadémiai portréfestõtõl
részesült elõször szakszerû oktatásban.
Aztán 1870-ben õt is beválasztották a te-
hetséges fiatalok közé, akiket minisztéri-
umi ösztöndíjjal kiküldtek a nürnbergi
Kunstschuléba, hogy ott, majd a münche-
ni akadémián szakképzésben részesülje-
nek, s hazatérve tanárként adják tovább
tudásukat. Tanulmányai idején Sárdi
Düsseldorfba is ellátogatott, ahol Mun-
kácsy Mihály mûtermében dolgozhatott.
Ígéretes mûvészi karrier állt elõtte. Haza-
térve azonban 1874-tõl az állami Tanító-
képezdében kezdett tanítani, amirõl érte-
sülve Munkácsy megjegyezte: „Ott el fog
szürkülni.” Ez be is következett. De azért
még részt vett munkáival néhány kolozs-
vári és budapesti tárlaton. Ezek katalógu-
sából jó néhány mûvének címét ismerjük.
Híres emberek egész soráról festett port-
rét, erdélyi tájakat örökített meg. Ma jó-
formán csak két-három munkáját tartják
számon. Fényképrõl ismeretes az 1876-os
kolozsvári nagy tûzvészrõl készült fest-
ménye. Az õ rajza örökíti meg az EMKE
1885-ös alakuló gyûlésére lelkesen a Fõ-
térre bevonuló tömeget. Legtöbbször em-
legetett képe a Fõtér északi házsorának
nyitott fedélszékû reneszánsz házairól
készült festménye. Ezt ma a Történelmi
Múzeum õrzi, több könyvben is szerepel
reprodukciója. Ugyanaz a kínos betegség
végzett vele is, mint Munkácsyval, s
annyi kortárssal, a hátgerincsorvadás,
melynek következtében utolsó tíz eszten-
dejét ágyban töltötte. 

Szélesebb mezõt fog át a kolozsvári
Peielle-ház körüli „szellemi séta”. Az egy-
kori Sétatér (ma E. Isac) utca sarkán álló114
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földszintes ház kapcsán egy francia föld-
rõl ide telepedett, magyarrá vált család
történetét vázolja fel. Az apa, Peielle Ist-
ván már tekintélyes kolozsvári polgár, lel-
kesen támogatja az EMKE megalakulását.
Fia, Peielle Róbert (1867–1945) lesz aztán
mûvész. A müncheni akadémián tanul.
Hazatérve a mûvészeti élet egyik szerve-
zõje. Az Erdélyrészi Szépmûvészeti Tár-
saság ügyvezetõ igazgatójául választják.
Támogatja a sétatéri korcsolyapavilon
emeletén mûcsarnok kialakítását. Kiállí-
tásokat szervez, amelyek katalógusából
számos mûvének a címét ismerjük. Mára
egyetlen festménye õrzött közgyûjte-
ményben, ez az Alkony címet viseli. 

Kolozsvár elsõ nagy fényképésze, Ve-
ress Ferenc (1832–1916) halála centenári-
umára írt megemlékezés egy érdekes kísér-
letrõl ad hírt. Az 1850-es évek vége felé
még csak fehér-fekete fényképeket tudtak
készíteni. Veress együttmûködött a város-
ban letelepedõ Vastagh György (1834–
1922) festõmûvésszel. A Veress készítette
fényképeket Vastagh nemcsak retusálta,
hanem színezte is. Ezt az eljárást chro-
mofotográfiának vagy chromotípiá-nak
nevezték. A kolozsvári Mûvészeti Múze-
um raktárában négy ilyen képet is õriz-
nek, amelyeken olvasható: „Photogra-
phia Veresstõl, színezte Vastag”. Állapo-
tuk rendkívül lepusztult, aligha kerül sor
restaurálásukra. 

Mentegetõzéssel indul a Pataky Lász-
ló (1857–1912) festõmûvészt bemutató
kis tanulmány. A Vasárnapi Újság és az
Új Idõk címû folyóiratokban a millenni-
um táján gyakran magyaros-kurucos ké-
pekkel szereplõ divatos mûvésszel csak
azért foglalkozik, mert eddig szülõföldjé-
hez kötõdõ életszakaszairól nem írtak, s
most forrásokra akadt. A fõ nyomot
Szentimrei Jenõ 2009-ben második, bõví-
tett kiadásban közölt emlékirata, a Váro-
sok, emberek nyújtotta. Eszerint a nagy-
enyedi Bethlen Kollégium egykori tehet-
séges diákja Kemény István báró támoga-
tásával jutott el a budapesti Mintarajzis-
kolába. Onnan Münchenbe és Párizsba
vezetett útja. Párizsi tartózkodását a
Munkácsy-ösztöndíj fedezte. A mester
még rajzait is korrigálta. A kilencvenes
évekig divatos festõnek számított, képei-
bõl múzeumok s maga Ferenc József ki-
rály is vásárolt. Aztán megnõsült, Alvin-
cen telepedett le, háza kertjébe üvegfalú

mûtermet épített, s itt alkotta történelmi
képeit. Köztük a Zrínyi Ilona feladja Mun-
kács várát címû hatalmas vásznat a
nagyenyedi vármegyeház dísztermébe. 
A kép az 1920-as években kerülhetett
Gyulafehérvárra, s mostanság bukkant
fel összetekerve, siralmas állapotban az
ottani Egyesülés Múzeumában. A magá-
nyos mester szélütések nyomán megbé-
nult, de úgy is festegetett. Halála után
gyorsan elfeledték. A szerzõ meglepetés-
sel bukkant rá Pataky 2015-ben emlék-
mûvel ellátott sírjára az alvinci reformá-
tus templom kertjében: az ott élõ már
csak tíztagú gyülekezet gondoskodott
emléke megõrzésérõl.

A kötet közepére került a két legfon-
tosabb és legtanulságosabb dolgozat.
Mindkettõ a kolozsvári magyar vonatko-
zású mûértékek szomorú sorsát taglalja.
A Virtuális képtáraink azt idézi fel, hogy
a nagy múltú intézmények, az egyházak,
az 1876-os törvénnyel kialakított új köz-
igazgatási egységek, városi tanácsok szék-
házaikban képtárakat alakítottak ki, ame-
lyek elsõsorban a volt vezetõ tisztségvise-
lõk portréit, de sokszor jelentõs épületek,
városrészek festõi megörökítését is tartal-
mazták. Az 1920-as években – a hatalom-
változást követõen – ezek a képgyûjtemé-
nyek többnyire szétszóródtak, megsem-
misültek. Legjobb esetben múzeumba 
kerültek. A kolozsvári tanácsház portré-
csarnoka aránylag szerencsésebb sorsra
jutott. Képgyûjteményének nagy része
bekerült a Mûvészeti Múzeum raktárába.
Ott valósággal elrejtették, és pusztulni
hagyták. Most sikerült egész sor, jórészt
Kõváry Endre és Ács Ferenc festette port-
rét megtalálni és lefényképezni. Többek
között Groisz Gusztáv, Szentkirályi Zsig-
mond, Haller Károly és Haller Gusztáv,
Minorich Károly, Albach Károly városve-
zetõk, valamint Béldi Ákos, Bethlen
Ödön és Pap József fõispánok portréját
mutatja be a tanulmány, s színes fényké-
püket is közli. „Egy virtuális képtár látha-
tatlan, de foghíjasan és lepusztultságában
mégiscsak tárgyiasult maradéka ez a ko-
lozsvári gyûjtemény” – állapítja meg a
szerzõ. A másik tanulmány is a kolozsvá-
ri Bánffy-palotában mûködõ Mûvészeti
Múzeum eddigi rejtegetett kincseirõl
szól: Kölcsönzött képek hányatott sorsa.
Wlassich Gyula, az 1895 és 1903 közötti
vallás- és közoktatásügyi miniszter támo-
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gatta a vidéki városok mûvészeti életének
fellendítését: mûvészegyletek létesítését,
tárlatok rendezését, képtárak nyitását.
Sõt az Országos Képtár anyagából vidéki
múzeumokba állami letétként jelentõs
festõk képeit juttatták el. Kolozsvárt az
Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében
mûködött képtár. Ennek 1902-ben tíz
festményt juttatott a minisztérium. Majd
miután megnyílt az óvári Petrichevich-
Horváth-ház emeletén a tizenkét helyisé-
ges múzem-egyesületi képtár, 1913-ban a
minisztérium a Szépmûvészeti Múzeum
anyagából ötven festményt és grafikai
mûvet küldött ideiglenes letétként a ko-
lozsvári képtárnak. Olyan neves festõk
alkotásait, mint Munkácsy Mihály, Lotz
Károly, Madarász Viktor, Paál László, Szé-
kely Bertalan. De néhány 16–18. századi
olasz, németalföldi és német mester mû-
ve is bekerült a letétbe. Itt a képek elhe-
lyezésérõl Pósta Béla múzeumigazgató 
és Müller Merész Gyula múzeumõr gon-
doskodott. Aztán az 1916-os román betö-
rés nyomán parancs jött az értékek elme-
nekítésére. Az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let anyagát 161 ládába csomagolva Buda-
pestre vitték. Onnan csak 1918 tavaszán
hozták vissza õket Kolozsvárra. Úgy tû-
nik, akkor még nem számoltak a háborús
összeomlás következményeivel. Mi több,
1918 nyarán a Szépmûvészeti Múzeum
újabb letét küldését helyezte kilátásba.
A román bevonulás hírére a Szépmûvé-
szeti Múzeum egyik munkatársa Erdély-
be jött, hogy az itteni letét értékesebb
darabjait a fõvárosba vigye. Húsz fest-
ményt válogatott ki, s már a románok
Kolozsvárra érkezését követõen, rámá-
jukból kivéve sikerült õket elmenekíte-
ni. Az itt maradt letéti anyagot csak a bé-
csi döntést követõen, 1940-ben vették
elõ és állították ki. 1944 õszén elrendel-
ték a kolozsvári múzeumi anyag elmene-
kítését, de ennek végrehajtását a múze-
um vezetõsége megtagadta. Úgyhogy 
a Nagyszebenbõl visszatérõ román egye-
tem tette rá a kezét az egész képtárra. Az
1952-ben megkötött román–magyar
egyezmény lemondott minden kölcsö-
nös követelésrõl. Így a képek a Mûvészeti
Múzeum tulajdonába kerültek, s az való-
sággal rejtegetve tartotta õket. „A képtár
mai épületében, a Bánffy-palota raktára-
iban várnak jobb idõkre” – összegez a 
tanulmány. 

Egy „majdnem elfelejtett festõ”, Stein
János (1874–1945) pályarajzát is összeál-
lítja Murádin. E sorok írója, az 1980-as
években a kolozsvári Szentpéteri temp-
lomról szóló írásában említette, hogy 
a Lotz-tanítvány Stein János volt falképe-
inek készítõje. Aztán a házsongárdi teme-
tõben is rátalált Stein János (1814–1886)
és „híres szépségként” számon tartott fe-
lesége, Dobrai Teréz (1819–1867) impo-
záns márványoszlopára, s röviden megír-
ta a neves kolozsvári nyomdász és kiadó
élettörténetét. Most aztán megtudhatta,
hogy nagyapa és unokája a két hasonló
nevû személyiség. A Württembergbõl
származó család a Hajdúságba telepedve
magyarosodott el. A szóban forgó idõsebb
János érkezett Kolozsvárra, s házasodott
be itteni jómódú polgárcsaládba. Az õ
Gábor fiuk legidõsebb gyermeke volt 
a festõmûvész, aki aztán a Református
Kollégium elvégzése után Berlinben,
Münchenben, Párizsban folytatta szakta-
nulmányait, s vált mûvésszé. 1899–1900
telén érkezett haza Kolozsvárra, ahol már
mûterem várta. Itt csak rövid ideig tartóz-
kodott, mert 1900 õszén már Lotz Károly
mesteriskolájának tanítványa lett. Még
Kolozsvárra is vissza-visszatért. 1920–
1939 között az Országos Magyar Királyi
Iparmûvészeti Iskolában mûvészeti ana-
tómiát adott elõ. Közben monumentális
mûveken dolgozott. Az Országház étter-
mének, a budapesti Operaháznak, az egri
székesegyháznak s még számos templom-
nak a kifestésében vett részt. Sikerült 
halála idõpontját is megállapítani: 1945.
október 10-én feleségével együtt öngyil-
kosságot követett el egy budafoki villá-
ban, a budafoki temetõben nyugszanak. 

Aktuális vonatkozások kapcsán szü-
letik a Gyalui panorámák címû kis írás. 
A várkastélyt visszaszolgáltatják jogos
örökösének. Így illõ felidézni, hogy ott
egy teremben és néhány lakószobában
Knirr Henrik vezetésével 1898 nyarán
festõiskola mûködött. A világháború ide-
jén, 1915-ben ugyan már nem a várkas-
télyban, de Hollósy Simon festõiskolája is
Gyaluban tevékenykedett pár hónapig.
Mindkét esetben a Rosenberger–Bernát
család volt a vendéglátó. A kastély utó-
életéhez hozzátehetjük, hogy újabban is
gazdát cserélt, s remélhetõleg – restaurá-
lását követõen – magyar mûvelõdési köz-
pontként fog szolgálni. 116
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Szintén adaléknak tekinthetõ a ma-
gyarkanizsai Krisztus-szoborról szóló
írás. Kolozsvári Szeszák Ferencrõl maga
Murádin Jenõ írt monográfiát (2015), ott
éppen csak röviden jellemzi a szobrot, itt
fényképekkel kísérve bemutatja a szobor-
állítás történetét, s leírja mostani állapo-
tát is. Egy másik írás Romain Rolland és 
a fiatal Ferenczy Valér (1885–1954) kap-
csolatáról ír. A Svájcban élõ Rolland Ara
pacis címû, a világháború idején békéért
esedezõ verse megihlette Ferenczyt, aki
három változatban is rézkarcos illusztrá-
ciót készített hozzá. Ezekbõl kettõt elkül-
dött a költõnek, aki levélbe köszönte meg
õket. Ferenczy 1926-ban személyesen is
felkereste a svájci költõt. 

A Vásárhelyi Ziegler Emilrõl (1907–
1986) készített pályarajz már a kisebbsé-
gi élet kolozsvári mûvészvilágába vezet
el. Ziegler a marosvásárhelyi Református
Kollégiumban kapta a mûvészi alapkép-
zést. Aztán Budapesten Csók István tanít-
ványa volt. Majd édesapja kívánságára el-
végezte a jogot is. Kolozsvárt letelepedve
a Minerva Nyomda épületében tanyázó
mûvészcsoport tagja lett. Fõleg könyve-
ket illusztrált, néhány portrét is festett.
Irodalmi és mûvészeti kritikái fõleg a
Pásztortûzben és az Erdélyi Helikonban
jelentek meg. 1937-ben tette közzé az Er-
délyi mûvészek címû összefoglaló kötetét.
A második világháborús meneküléskor
érkezett Budapestre, majd onnan Auszt-
ráliába emigrált, s ott élt haláláig. 

A zsögödi festõmûvész, Nagy Imre
élete és munkássága eléggé ismert, so-
kan írtak róla. Murádin Jenõ egy olyan
vonatkozásra hívja fel a figyelmet, amit
eddig kevéssé ismertek. Nagy mûvésze-
tét a brassói szászok fedezték fel. Elsõ
tárlatait õk rendezték meg. A Heinrich
Zillich szerkesztette Klingsor szerkesztõ-
ségi termeiben ismételten kiállított, a
Klingsor és a német lapok ezekrõl az al-
kalmakról méltatást közöltek. A szász
Witting családdal volt közeli barátság-
ban. A szász értelmiségiek nagyra érté-
kelték munkásságát. 

Hasznos, de inkább vázlatos össze-
foglalást nyújt a Mûkritika és mûvészeti
irodalom az erdélyi részeken (1867–1944)
címû tanulmány. Számba veszi, hogy a
reformkortól kezdve kik írtak mûvészeti
vonatkozású feljegyzéseket, bírálatokat,
tanulmányokat. Ezek száma fõleg a ki-

egyezést követõen kezd szaporodni, hi-
szen csak ezután beszélhetünk – fõleg
Kolozsvárt – mûvészeti életrõl. Az írások
szemléletére is kitér. Az akadémista
szemléletet hogyan váltja fel az új irány-
zatok befogadása a századfordulót köve-
tõen. Egy fejezet a két világháború közti
magyar mûvészeti irodalmat értékeli, kü-
lön kiemelve „Kolozsvár primátusát”. 
A bécsi döntést követõen megpezsdül 
a mûvészeti élet és a szakirodalom is.
Sorra veszi azokat a nagyobb városokat,
ahol valamelyes mûvészeti irodalom
született az elsõ világháború után: Nagy-
bánya, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad,
Temesvár, Brassó, Marosvásárhely, Sep-
siszentgyörgy. 

Talán a Brassai utcai Minerva-ház
visszaperlése és magyar célokra történõ
újbóli hasznosítási terve adta az indítékot
A Minerva-tárlatok címû emlékeztetõ
összeállítására. Az erdélyi magyar egyhá-
zak összefogásával alapították meg 1920-
ban a Minerva Irodalmi és Nyomdai Mû-
intézetet, s ez a kisebbségi idõkben a leg-
nagyobb magyar nyomdaipari vállalatnak
számított. 1924-ben húzták fel emeletes
székházát, majd ezt 1938-ban egy máso-
dik emelettel bõvítették. A nyomda köz-
ismert irodalmi jelentõsége mellett 
a székház bekerült a mûvészettörténetbe
is. Eleinte a nyomda kiadványait illuszt-
ráló mûvészek találkoztak itt, majd az
épület manzárdjában kiállításoknak ad-
tak helyet, s itt mûködött a Szolnay–Szer-
vátiusz mûvészeti szabadiskola. Az udva-
ron egy fészerben Vágó Gábor szobrász-
mûvész alakíthatott ki mûtermet. Mai
helyzetkép: „A Minervában rég elhallgat-
tak a szedõgépek. A Brassai utcai épület
art decós díszítésével csak kívülrõl mu-
tatja magát változatlannak. Belül tátongó
üresség, csõtöréstõl fölpúposodott par-
kett, kitépett vezetékek, az egykori kiállí-
tások helyén talán egy szükséglakás.”

Egy újabb mûvészportré a temesvári
avantgárd szobrászmûvész, Gallasz Nán-
dor (1893–1949) emlékét idézi fel.
Gallasz szülõvárosa ösztöndíjával érke-
zett a budapesti Iparmûvészeti Fõiskolára
1909-ben. 1912-ben már tanársegéd lett.
De aztán kitört a világháború, s õt is beso-
rozták. Galíciába küldték harcolni, ott
orosz fogságba esett 1915-ben. A szibéri-
ai Krasznojarszk városának fogolytáborá-
ba került. Tífuszon esett át. Moszkvába

téka
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jutott, ahol felvették a Képzõmûvészeti
Fõiskolára. Kandinszkijjel és több neves
mûvésszel ismerkedett meg ekkoriban.
Gorkijjal, Majakovszkijjal és Leninnel 
is találkozott. A forradalom vezére nem
szerette az avantgárdot – emlékezett
vissza. 1921-ben tért haza Temesvárra, itt
születtek expresszív erejû kis szobrai, il-
lusztrációi orosz népmesékhez. Tragikus
kimenetelû vérbaja miatt egy elfekvõbe
került, ma ismeretlen helyen nyugszik.

Az utolsó dolgozat visszavezet Ko-
lozsvárra, a világháború elõtti évekbe. 
A Budapesten megalakult Magyar Imp-
resszionisták és Naturalisták Köre (MI-
ÉNK) 1909 tavaszán három vidéki kiállí-
tást rendezett: Kolozsváron, Nagyvára-
don, Aradon. Õk voltak a magyar fauve-
ok vagyis „Vadak”. A tanulmány e kolozs-
vári kiállítás elõkészítésének történetét 
és a kiállítás fogadtatását dolgozza fel. 
A város inkább konzervatív ízlésû közön-
sége és a mûbírálók sem lelkesedtek az új

alkotásokért. Az Adyt is kezelõ, modern
gondolkodású Lukács Hugó elmeklinikai
tanársegéd lett helybéli támogatójuk.
Több képüket meg is vásárolta. 

Murádin Jenõ legújabb kötetét akár
albumként is forgathatjuk jó minõségû
színes reprodukcióinak köszönhetõen.
Van azonban még egy vonatkozása, amit
ki szeretnénk emelni: a helytörténeti tá-
jékozottság. A tanulmányok néhány ki-
vételtõl eltekintve mind Kolozsvárhoz
kötõdnek. A szerzõ ezekben jellemzi a
város korabeli helyzetét, a szóba kerülõ
intézmények történetét, jelentõségét, a
nemzetiségi-politikai viszonyokat, felso-
rolja az ismételt utcanévváltozásokat. Fi-
gyel arra, hogy a nem helybéli illetõségû
is tájékozódni tudjon a város házai és te-
rei közt. Felmutatja az értékeket, s figyel-
meztet a veszteségekre. Mûve várostör-
ténet is egyben. 

Gaal György 
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„CSAK AZ IDÕ KÖT ÖSSZE MINKET,
MEG A HIT”
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés

A Harminc év napsütésrõl megjelent ko-
rábbi kritikák rendszerint a kötet valamely
tematikus vonalát emelték ki, és ebben a
megközelítésben tárgyalták a mû érdemeit
és visszásságait. Így például az Olvass bele
kulturális portál oldalán megjelent írás,
mint ahogy a címe (A felnõtté válás történe-
tei) is mutatja, a beavatódástörténetek ke-
retébe helyezi a kötetet, míg a különbözõ
blogokon megjelent kritikák, ajánlók in-
kább a múltidézésre, a nosztalgiázásra és 
a biográfiai olvasatot alátámasztó érvelésre
feketetik a hangsúlyt (Smoking Barrels
Blog: Afféle tûnõdõs könyv, megérint, de
nem vág földhöz, Gabó Olvas címû blog:
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés). 
A KönyvesBlog ismertetõje is az emlékeket
bebarangoló kötetként beszél a szerzõ mû-
vérõl, az ismertetés címében (Grecsó hõsei
a nõi bokákból olvassák ki a sorsot) pedig

egy másik fontos tematikus elemet is fel-
villant: a nõkhöz való viszonyulást, a ve-
lük megélt történetek jövõre tett hatásának
fontosságát. Ezek ugyan mind benne van-
nak a novelláskötetben, de szétválasztha-
tatlanul. Nem emelhetünk ki egyetlen
olyan tematikus vagy szerkezeti elemet,
amely hiány nélkül magába tudná foglalni
az összes novellát. A felnõtté válás, az apa-
fiú viszony, az emlékezés, a nõkhöz való
viszony mellett ott van a reflexió, a felnõtt-
kori újraértelmezés, az idõrenddel, a szub-
jektummal való játék, a hétköznapi csen-
desség mellett és ellenében ott vannak a
harsogó pillanatok. Ehhez hasonlóan a no-
vellák hangulata is széles skálán mozog. 
A szívmelengetõ nosztalgiától az öniróniá-
ig, a viccestõl a sztoikuson keresztül egész
a lehangolóig, a borúlátótól az örök re-
ménykedõig szélesedik a paletta, úgy, hogy

Magvetõ, Bp., 2017.




