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Az európai kultúra peremvidékén
A  szatmári képzőművészeti életről dióhéjban

Az európai kultúra peremvidékén elhelyezkedő Szatmárnémetinek, a körülmények
ből, helyzetéből adódóan képzőművészeti élete nem túl régi. A térség — leszámítva 
a közeli Nagybányát — sohasem volt fontos képzőművészeti központ, bár az elmúlt 
évszázadban ezen a területen is jelentős változásokról számolhatunk be. Az egész fo
lyamatot, annak eredményeit, buktatóit akkor érthetjük meg igazán, ha ismerjük az 
előzményeket.

Természetesen dolgoztak jelentős alkotók itt az előző századokban, az egyház
művészet, a 19. század második felétől a laikus művészet területén is, itt elsősorban 
tájkép- és portréfestőkre gondolok. Néhányan a szatmáriak közül a kezdetektől be
kapcsolódtak a nagybányai szabadiskola tevékenységébe. Jelentős változásokat hozott 
a Budapesten 1871-ben létrehozott mintarajziskola (Országos Magyar Mintarajzta- 
noda és Rajztanárképezde), a művészeti akadémia őse. így lehetőség kínálkozott arra 
is, hogy a szatmári tehetséges fiatalok a közelben, Budapesten is végezhettek felsőfokú 
képzőművészeti tanulmányokat. Itt tanult többek között Bartók Lajos, Popp Aurél, 
Haller György.

A  kezdetek

Popp (Papp) Aurél a 20. század elején ismerkedett meg a várossal, első benyomásairól 
így írt: „1903 tavaszán János bátyámat megválasztották Szatmárnémetiben a görög
katolikus egyház felekezeti iskolájához tanítónak. (...)  Nyugtalan természetem egy 
napig sem hagyott pihenni, mohón igyekeztem megismerni a várost és a környékét, 
és kerestem a kapcsolatot az emberekkel. Sivár, poros és igen rendetlen utcákkal szét
szaggatott nagy falunak tetszett a város, itt-ott nagy kertekkel, másutt pedig ízléstelen 
építményekkel. Semmi komoly középület a múltból, és lakosaiban semmi hajlam a 
kultúrára — valahogy így összegeztem a benyomásaimat.”1

A helyzet évek, évtizedek múlva sem változott. Mohy Sándor Műhelynapló) ában 
így emlékszik vissza Litteczky Endre művészethonosító próbálkozásaira a húszas évek
ben: „Megérdemel minden tiszteletet az a Mester, aki festészetével és kiállításai lánco
latával elindított és fenntartott Szatmáron egy addig ott nem létező művészetet.”1 2 

A fetiekből nyilvánvaló, hogy képzőművészeti életről alig száz éve beszélhetünk, a 
kezdeti időszakról van hiteles dokumentum is, egy Mohy Sándor (1902—2001) által 
a szatmári Újságíró Klub-ban készített rajz 1934-ből. Ezen látható Sarkadi Sándor

1 Popp Aurél: Ez is élet volt... Kolozsvár, 1977. Dacia Könyvkiadó, 50-51.
2 M ohy Sándor: Műhelynapló, Kolozsvár, 1981. Dada Könyvkiadó, 215.
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(1887—1956) festő, tanár, újságíró, szobrász, a székesegyház Krisztus szobrának al
kotója, Tóth Gyula (1891-1970) festőművész, számtalan csendélet, tájkép festője, 
egyházművészeti alkotások szerzője Szatmáron, Tereh Géza (1889-1969) aki a két 
világháború között, valamint az ötvenes, hatvanas években kitűnő tárlatkrónikákat, 
cikkeket közölt a helyi lapokban, valamint Zolnay Géza (1886—1965) a kiváló portré
festő, tanár, akinek szatmári köz-, és magángyűjteményekben számos akvarell-, olaj-, 
és pasztellképe található.

Művészeti élet az ötvenes-hatvanas években

A háború utáni művészeti élet sivárságáról tudósít Litteczky-Krausz Ilona kéziratos 
önéletrajza: „Litteczky élénk, tevékeny természetét a sok átélt szörnyűség (a második 
világháborúról van szó sz.m.) sem változtatta meg. A város művészeit gyűlésre hívta 
össze, meg is jelentek néhányan a sok értékes és sok hiábavaló beszédre. Végül a viha
ros viták után, egy nagyon hideg decemberi napon, 1944-ben a szakszervezet füteden, 
egyszál gyertyával megvilágított helyiségében megalakult a Szatmári Képzőművészek 
Kollektívája. Erre az összefogásra feltétlenül szükség volt. Megkívánták ezt a közös
séget a távolabbi kilátások. Nem lehetett tovább a műteremben ülni és naphosszat a 
magunk képecskéit festeni (...)

Közben Bukarestben dolgoztak egy Képzőművészeti Szövetség megalakításán, a 
kollektívában pedig az volt az állandó téma, hogy kit vesznek majd fel. A felvételre 
javasoltak kijelölése nagyon lassan ment, hiszen egy ország művészeit kellett felér
tékelni. Egész váratlanul megjött az értesítés: Litteczky, Erdős és én tagjai lettünk a 
szövetségnek.

A szatmáriak közül engem hívtak meg Bukarestbe, a konferencia a Dalles nagyter
mében volt. Szóba került alkotási segély, alkotási kölcsön, művészek öregségi nyugdíja 
és még nagyon sok minden. Az első elnök Boris Caragea szobrász lett, a díszelnök 
Camil Ressu.”

A szatmári helyzetet súlyosbította, hogy a város nem lett tartományi központ, és ez 
kihatott nemcsak a gazdasági, hanem a művelődési életére is. A szatmári képzőművé
szek Nagybányára vitték a munkáikat, ha a tartományi tárlatokon akartak szerepelni, 
az anyagi támogatásból, a megrendelésekből legtöbbször kimaradtak. A nehéz gazda
sági körülmények miatt ebben az időben művészetből még nagy kompromisszumok 
árán se lehetett megélni.

Elgondolkoztató, néha érthető az olykor naiv hitű, de legtöbbször nagyon is tuda
tos buzgalom, amellyel az „új idők új szeleit” fogadták a művészek. Litteczky Endre 
életében először munkás-tárgyú kompozíciókon dolgozik, Erdős I. Pál, Litteczky- 
Krausz Ilona munkásportrékat készít, Popp Aurél történelmi tárgyú kompozíciókra 
kötött szerződést a Kultuszminisztériummal.

Szatmáron időközben megalakult a Népművészeti Iskola (1954), a múzeum föld
szinti termeiben egyéni kiállításokat rendeztek.

Rangos képzőművészeti esemény volt a városban a Kölcsey Ferenc Líceum 400 
éves évfordulója alkalmából rendezett, Hagyományaink, emlékeink címet viselő kiállt'1
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tás 1957-ben, amelyen a tornateremben többek között Mohy Sándor, Csapó Sándor, 
Szopos Kálmán és mások munkáit lehetett látni.

A „régiek” mellett a hatvanas években fiatal rajztanárok, képzőművészek jöttek a 
városba, megyébe: Szatmári Ágnes, Aurél Cordea, Ion Popdan, Ion Sasu és mások

A  megyésítés

Szatmárnémeti 1968-ban újra megyeközpont lett, és ez a változás művelődési életé
re is frissítőén hatott. A megyei pártbizottság első titkára, Iosif Uglár Nagybányáról 
érkezett, vele jött Erdős I. Pál is, aki azt a feladatot kapta, hogy szervezze meg, irá
nyítsa a frissen alakult megye képzőművészeti életét. Erdős akkoriban már országosan 
elismert művész volt. 1963-ban Állami Díjat, majd egy évre rá a Művészet Érdemes 
Mestere címet kapta. Kitűnő kapcsolatai voltak a város és a megye vezetőivel is.

Szervező munkájának első lépései: a helyi alkotók számbavétele és az 1968-as me
gyei tárlat megszervezése. Minderre kedvező konjunktúrában került sor. Az ötvenes 
évek ún. szocialista realizmusát lassan sikerült kinőni, a propagandaosztály és a kul- 
túrtanács aktivistái egyelőre még békén hagyták a művészeket. A kiállítás zsűrije dön
tően képzőművészekből állt, a tárlat anyaga egyetlen ún. „pártos”, a napi ideológiát 
szolgáló festményt, szobrot, garfikát sem tartalmazott.

Még nem volt a városnak kiállítóterme, galériája. A tárlat megnyitójára a Vé- 
csey-ház udvarának végében álló épületrészben (eredetileg garázs a tűzoltóság részére) 
került sor. 23 művész 56 munkáját; 28 grafikát, 24 festményt és négy szobrot lehetett 
itt látni. A régi gárdából Erdősön kívül Csapó Sándor, Tóth Gyula, Szopos Kálmán, 
Litteczky-Krausz Ilona stb. vettek részt. Ez volt az első jelentkezése Szatmáron Miron 
Aurélnak, Szilágyi Bélának és Muhi Sándornak

Az első megyei tárlat után felgyorsultak az események. Az 1969-es kiállítást a 7. 
számú Líceum (püspöki szeminárium épülete) tornatermében rendezték. Itt már 30 
szerző hatvan munkáját láthatták az érdeklődők. A kiállítás katalógusa új neveket is 
tartalmazott, mint: Juhos László, Tiberiu Zelea, Iosif §aito$, valamint néhány jó ké
pességű amatőrét: Kisújszállási István, Szilágyi György, Erdei Líviusz, Tarczy István, 
Radu Maximilian.

Rangos képzőművészeti esemény volt 1972-ben a város 1000 éves fennállásának 
alkalmából rendezett tárlat: a püspöki palota dísztermében 30 szatmári művész 84 
munkáját lehetett látni. Ebból az alkalomból díszes katalógust is nyomtattak. Ekkor 
állított ki először Szatmáron Brugós Gyula, Lucián Cociuba, Parádi Hajnalka, Negrut 
Petru és a fia, Negrut Adrián, Reiter András, valamint Vasile Ionici autodidakta kép
zőművész is.

A hetvenes évek végi, nyolcvanas évekbeli csökkenő lendületnek a gazdasági, po
litikai, kultúrpolitikai okairól hosszasan lehetne írni. A lényeg, hogy a kedvezőtlen 
körülmények ellenére a képzőművészeti élet ekkor is folyamatos volt.
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Az 1989 utáni időszak

A kilencvenes évek elején sem szüneteltek a képzőművészeti események, kiállítások, 
bár ezeket szerényebb keretek között rendezték, csökkent a hivatalos támogatás, kata
lógusokat alig nyomtattak. •

1990 tavaszán rendezték meg a Romániai Képzőművészek Szövetsége Országos 
Kongresszusát Bukarestben. Ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvény sikeres 
legyen, és hosszabb távon körvonalazza egy országos szakmai szervezet jövőjét, több 
időre, tapasztalatra, a gyors, alig követhető változások leülepedésére lett volna szükség. 
Talán a mostani rálátással, összegzésekkel eredményesebb, pragmatikusabb megbeszé
lést lehetne tartani, ha volna rá igény. Amíg ez jelentkezik, addig a képzőművészek 
külön-külön, gyakran támogatás nélkül vívják a maguk egyéni harcaikat a megélheté
sért, a váltózó világgal, az önkifejezés új formáival.

1994 májusában a Művészeti Múzeum termeiben nagyszabású tárlat nyílt. A kró
nikás, Emílián Onciu szerint ez volt az utóbbi négy év legjelentősebb kiállítása. Ezzel 
a megállapítással lehetne vitatkozni, ehelyett inkább felsoroljuk a kiállító művészek 
neveit: Radu Ciobanu, Aurelia Cálinescu, Alexandru Badea, Erdei István, Ion D. Ion, 
Maria Gheorghiade, Ioan Gozman, Cristina Gloíia Oprija, Liviu Paul, Dorel Petre- 

. huj, Lucián Ojan, Ion Pop, Parádi Hajnal, Cornel Pop, Nicolae Pop, Ion Popdan, 
Muhi Sándor, Adrián Negrut, Nyíri Zoltán, Maria Olteanu, Iudita Sasu, Ion Sasu, 
Szatmári Ágnes, Szilágyi Béla, Wermescher Erika, Gheorghe Stánicá, Dán Sorin §uta.

Szatmár képzőművészeti élete 1997-től új színfolttal gazdagodott. Az akkor elin
dított városnapi kiállítások, képzőművészeti vásárok néhány évre rendszeressé váltak. 
Ugyanebben az évben rendezték meg immár harmadszor a Belső esszé című nagysza
bású országos tárlatot a Művészeti Múzeum termeiben, amelyen nyolc megyéből 74 
hazai művész állította ki alkotásait. Ez a rendkívül gazdag és változatos anyag bete
kintést nyújtott a kolozsvári, bukaresti, nagyváradi, marosvásárhelyi, brassói alkotói 
műhelyek világába, ennek ellenére a közönség érdeklődése elmaradt.

1998-ban jubileumi tárlatot rendeztek a megye képzőművészei. 30 év telt el a 
megyésítés, az első megyei tárlat megrendezése óta. Ezen a kiállításon 52 művész alko
tását tekinthette meg az érdeklődő, az anyag jelentős részét a Romániai Képzőművé
szek Szövetsége Szatmár Megyei Fiókjának vezetősége a múzeum anyagából válogatta. 
Ugyanebben az évben jelent meg a 30 szatmári képzőművész címet viselő kiadvány.

Az ezredforduló utáni évek eseményei közül kiemelkedő a szatmári képzőművé
szek lengyelországi tárlata 2010-ben, Rzeszów-ban, amelyen a következő szatmári 
művészek mutatták be alkotásaikat: Aurelian Busuioc, Radu Ciobanu, Erdei Stefan, 
Stefan Gnandt, Herczeg Edward, Ioan Gozman, Ion D. Ion, Király Gabriela Luciana, 
Lázin Csaba, Muhi Sándor, Eugen Munteanu, Nyíri Zoltán, Cristina Glória Oprisa, 
Liviu Paul, Dorel Petrehus, Corneliu Pop, Nicolae Pop, Ioan Pop Prilog, Ion Sasu, 
Valér Sasu, Lola Gabriela Seripor, Liviu Artene Seripor, Reha Mark, Révész Csaba, 
Szemák Papp Zsuzsa, Lia Paul Trifu.

Esemény volt 2015-ben, a Művészeti Múzeumban a Fehér j e l  címet viselő kiállítás, 
amelyet A Nap je le  (2016), A szerelem je le  (2018) tárlatok követtek.
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A Cristina Glória Oprüa által kezdeményezett, Kis Herceg címet viselő kiállítás-soro
zat 2019-ben a 24. kiadását élte meg, a részvevők száma évről évre gyarapodott.

Hogyan tovább?

Az utóbbi évtizedekben a művészek tucatjai telepedtek meg megyénkben, Szatmár
németiben két galéria és a Román Képzőművészek Szövetségének megyei fiókja mű
ködik, sok képzőművésznek műterme van, rendszeressé váltak az egyéni és csoportos 
kiállítások, kialakult egy műértő és a művészetet igénylő közönség. Mindez nem vé
letlen, sokan, sokat dolgoztak a fentieken.

Az ezredforduló térségünkben is a vizuális kommunikáció újjászületésének, felerő
södésének jegyében zajlott. A kábeltelevízió, a számítógép, a kereskedelmi, kulturális, 
politikai stb. reklámok áradatának korában élünk, és ennek hatása nem csak pozitívu
mokkal jár. Összetett folyamat, amelyben olykor az amatőr és hivatásos produktumok 
összemosódnak, amelynél a hirtelen és ellenőrizhetetlen mennyiségi növekedés gyak
ran minőségi felhíguláshoz vezet. Mondhatnánk úgy is, hogy átmeneti korban élünk, 
ha nem tudnánk, hogy tulajdonképpen nincs olyan kor, amely valamilyen módon, 
mértékben ne lenne átmeneti. Ezért inkább maradjunk a megállapításnál, miszerint 
térségünk képzőművészeti élete napjainkban a felhalmozódás, a fokozott, gyakran 
ellenőrizhetetetlen mennyiségi növekedés szakaszában van. Bízzunk abban, hogy ezt 
rövidesen a leülepedés, a letisztulás, a minőségi váltás követi.3

Papp Aurél: önarckép (1937)

3 írásomhoz elsősorban kismonográfiám (M uhi Sándor: Kézőművészetí élet Szatmáron. Szatmárnémeti, 2004) 
adatait, valamint a szatmári művészek tárlatainak katalógusait, a helyi sajtóban megjelenő cikkek, tárlatkrónikák 
anyagát használtam fel.
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