
R E M E T E - M Ű V É S Z E K 

I. 

HA ÉLETNEK egy szervezet működését vagy bárcsak tétlen létét 
tekintem, Erdélyben képzőművészeti életről nem beszélhetünk. Alkotó 
egyesek tömege létezik csak. Épen ezért mindenek előtt meg kell is-
mernünk a képzőművészek kasztjának rétegeződését és helyzetét. Ada-
taink ugyan csak városunk művészosztályára korlátozottak, azonban a 
helyzet úgyszólván azonos Erdély minden nagyobb, magyarlakta váro-
sában. Legfeljebb helyzetképét befolyásolja némileg a Sza-
badiskola, s a Bánság fővárosáét a Képzőművészeti Főiskola. 

Városunk művészosztályának megosz lása * ) : 
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Városunkban tehát átlag minden ezer emberre jut egy képzőmű-
vész. Kétségtelen túlszaporodás, s ezt a jelenséget részben általános okok 
határoznak meg: a nő felszabadulása (csak városunkban 24 „művésznő“-t 
tarthatunk számon); az általában szabadosabb felfogás: a regényesen 
nyomorgó bohém alakja helyett színre lép a konjunkturás idők köny-
nyen és rengeteget kereső művésze; a szellemi munkásnak a polgári 
körök előtt felduzzadt tekintélye; a háború utáni lelkiegyensúlytalan-
ság; az általánossá váló hazárd hajlam; stb. A rajzban való önkifeje-
zésre törekvés – akárcsak az írásbani – egyre nagyobb tömegeket 
hódít meg. Sajnos. A zenében ezt levezeti a tánc és rádió. A képző-
művészetben ilyen csatornává válhat a mozgófénykép. De a felsorolt 
általános okok mellé csatlakozik egy különleges erdélyi adottság: az 

*) Képzőművésznek tekintem a festőket, szobrászokat és grafikusokat, nem te-
kintem annak az ipari képesítéshez fűzött művészeti munkák végzőit (kőrajzolók, bu-
torfaragók, fényképészeti segédmunkások, stb.). A táblázatban helyet kaptak mindazok, 
kik kiállításon vagy nyilvánosság előtt szerepeltek, akik hivatásszerűen élnek művé-
szeti munkájukból és azok a nem kolozsvári lakos képzőművészek, kik évenként meg-
ismétlődő tárlattal szerepelnek városunkban. 
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anyaországról lehasadt szigeten az önálló kisebbségi élet egyik bizto-
sítéka a kultúrtevékenység. 

E túlszaporodást elsősorban a megélhetési és adás-vételi lehető-
ségek sinylik meg. Ebből a szempontból a szász művészetet mellőz-
hetjük. Városaikban, alapos megszervezettségüknek hála, nyoma sincs 
annak a művész-proletáriátusnak, mely magyar festőinkre annyira 
jellemző. A román művészet tehetségeseinek, sőt a féltehetségeknek is, 
hatalmas, közvetett vagy közvetlen állami támogatás siet segítségül. 
Százezres, sőt milliós templomfestések, – minden városunkat egy-két 
új székesegyház díszíti, melynek falai szorgos művészkezekre várnak, – 
közéleti nagyságok arcképei, állások és ösztöndíjak. A magyar mű-
vészek szervezettségéről azonban nem beszélhetünk. Állami támogatást 
vagy ösztöndíjat várni meddő remény. Teljeséggel és csupán a vásárló 
közönségre vannak utalva. 

S ha most a magyaroktól vásárlók megoszlását tekintjük, adataink 
szerint: román 39,5% magyar 32,5% és zsidó 28%.*) A felburjánzott 
magyar kínálatnak tehát csak 32,5%-át képes felvenni a magyar kö-
zösség. Azonban kár volna azzal áltatnunk magunkat, hogy a fennt-
maradó 67% „export-művészet“: kultúrfölény. Nem. Azonos jelenség a 
háborus internáló-táborok lakóinak furás-faragásaival. Álgyakorlatias-
ság. Az élettől elzártak önámító munkaszurrogátuma. Mégsem mente-
síthetjük közönségünket a feléje kiáltott vádak alól: a magyar közön-
ség nem tudja, soha nem is tudta (hatalmon lévő korában talán még 
kevésbbé) megbecsülni a művészetet. Kitünő érzékkel sorolja fel az 
ürügyül szolgáló álbölcs és gyakorlati hangzásu megokolásokat: „Ne 
szabadítsuk magunkra az adóhiénákat . . .“; „A lukszusról kell lemonda-
nunk e lőször . . .“ A művészet ugyan nem fényűzés. Megnyirbált ma-
gyar öntudatunknak talán – a könyvekkel együtti – utolsó mene-
déke. Kézenfekvő mentség persze a magyarság, főleg a középosztály 
leromlása. Van benne igazság, de csak részben. Még ma is van, nem 
is egyszáz, olyan középosztálybeli magyar család vagy vezető ember, 
kinek jövedelme meghaladja a havi 25.000 lejt. Mégis, a magyarság 
képvásárló rétegét jelentő kicsi százalék sem e sorokból kerül ki. Pár-
ezres fizetésü kishivatalnokok sóvárgását árulja el a számukra éjjeli 
mulatókban el nem érhető szép felé. 

Ma képet vásárolni ugyanis nem nagy áldozat. Az elfajult ver-
seny első eredménye az árcsökkenés. A kereslet és kinálat torz ará-
nya mellett ez meg sem lephet. Amellett 47% festésből tengődő hiva-
tásos áll szemben 53% olyan termelővel, kiknek a művészet részben 
szórakozás (19% eltartott családtag), részben mellékkereset. Amit az 
anyagárakon felül keresnek, haszon, tehát nyugodtan verhetik le az 
árakat. Igy legelőnytelenebb helyzetbe épen a legértékesebb elem: a 
magát teljesen művészetének szentelő alkotó jut. Akik mögött vala-

*) Hét m a g y a r képzőművész által szolgáltatott adatok középarányosaként 
nyertem e számokat. A hét művész közül három egyházaink kitüntetettje, kiknél a 
pártoló egyház számára végzett munka óriási százalékszáma adataimat a zsidóság ká-
rára befolyásolja. Ha e három kivételtől eltekintünk, az arány legkevesebb 15 száza-
lékkal módosul a zsidóság javára. Más városokban ez az eltolódás még kirívóbb. 
Nagybánya vásárló közönsége úgyszolván egészében zsidó. – Természetesen igen 
érdekes adatokra jutnánk a vételárak összegét arányító táblázat segélyével. Ez eset-
ben az arány eltolódna a románság javára. 
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milyen formában tőke áll, áraikat tartani tudják. A többség azonban 
éhbérért kénytelen dolgozni. Minden feltételt el kell fogadnia. Nem 
sztrájkolhat, mert nem elsőrendü szükségleti cikket árul. Legalább is 
nem egyéni szükségleti cikket. A művészet „csak“ nemzeti szükséglet. 

A művésznek azonban lépést is kell tartania a műkedvelő, gazda-
ságilag természetesen jobb helyzetben lévő termelőkkel s megélhetésé-
nek az alacsony árak melletti biztosítására több, tehát selejtesebb mun-
kát kell végeznie. Épen ezért a művész-termelés szinvonala sülyed, 
amihez nem kismértékben a női munka már említett térhódítása is 
hozzájárul. S az eredmény? A vásárló ilyen körülmények között vég-
leg elveszti amúgy sem fejlett tájékozódó képességét. Legbíztosabb 
iránytűje a fizetett ár volt. Most vajmi kevés a tőkeerős művész. A 
többiek pedig, mind a silány mázolók, mind a proletár-művészek, egy 
szintre kerülnek. S bár a vérbeli alkotó-munka mindig megelőzi a tö-
megízlést s épen ennek fejlesztését hívatott szolgálni, nálunk a közön-
ség a művész-munkát – olcsó ára miatt, bármily kiváló is – nem vá-
lasztja mértékéül. Izlése visszafejlődik, mert nem veszi a fáradságot, 
hogy az olcsó képet megértse. S a szigorú művészeti kritika? Az az 
egynéhány kielégítően általános és különleges műveltségű ember, aki 
nálunk kritikával is foglalkozik, nem elégséges az avatatlan és igen 
műveletlen kritikusok által okozott kár jóvátételére. Kritikusaink, ha 
hinni lehet szavaiknak, állandó döbbenetben élnek. Mindennap újabb 
csodálatos tehetségre bukkannak, aki egészen „új“, „eredeti“ és „erdé-
lyi“. A kritikusnak tudnia kell. Szava egy értékű a törvénnyel, mely 
eltiltja a veszélyes sarlatánt az orvosi gyakorlattól. Ócsárló szavakat 
kellene tanulniok, hogy leforrázzák a sok műkedvelőt. A rossz kritika 
megszédíti a közönséget; amellett pedig elkedvetleníti a komoly mű-
vészt. Nem kér e dícséretekből. Már az is megalázó, hogy annyira tu-
datlan valaki itélkezhetik felette. Persze tudatlanságuk védelmére hasz-
nálható álbelátásokat ráncigálnak elő. A burjánt is öntözik, ha „kis-
sebbségi“ talajon fakad. 

II. 

A VÁLSÁG ÁLTALÁNOS. A fejvesztetteknek fejet, szervezetet 
kell adnunk, hogy megmenthessük. Ilyen irányú kísérlet nem is egy 
történt, azonban alig jutottak túl a tervezgető megbeszéléseken. Vé-
gül 1930-ban létre jött a „Barabás Miklós-Céh“, mely 1931-ben két 
tárlatot is nyitott, hogy aztán csendes álomba szenderüljön. Művészet-
politikáról tehát nem igen beszélhetünk, pedig művelődéspolitikát mű-
vészetpolitika nélkül elképzelni sem lehet. Jelenleg mécenáskodó sze-
szélyek vezetik és a hozzá nem értés önkénye. 

Pusztába kiáltó kérdés, hogy hivatott szervezeteink miért nem 
iparkodnak rendet teremteni az önkény eme birodalmában, miért nem 
nyujtanak segélykezet a magyar képzőművészek egyesületének vagy 
szövetkezetének megalakításához. S hasonló kérdés, hogy miért tar-
tózkodóak a képzőművészeti szervezkedések tekintetében lukrátív ma-
gyar intézményeink is, jóllehet egy ilyen szervezet, mint üzlet is be-
válhatna. Persze e helyen nem vesszük számba önhatalmulag műkeres-
kedéseknek minősített keretező üzleteinket. De van közismert magyar 
kereskedelmi vállalat, melynek igen jólmenő képosztálya van. (A vevő-
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közönség mélyen leszállított igényeit szolgálja ki!) Vajjon ennek a 
műintézetnek, mely a magyar intézmények közül némi erkölcsi támo-
gatást és messzemenő anyagi kedvezményeket nyújt a kiállítási termét 
igénybe vevő művészeknek, lényeges áldozattal járna-e, ha a mázsa-
számra termelt fércmunkák, mázolmányok s köztudatba került nevek 
kétes eredetiségü munkái helyett művész-proletárjaink csaknem azo-
nos áron kapható értékes képeit vásárolná össze és adná tovább ve-
vőinek – még mindég szép haszonnal? Erkölcsi elégtételéül szolgál-
hatna, hogy a magyar közösségnek használ, amellett megbízható ke-
reskedőnek is vallhatná magát. Ellenérvül felhozhatja ugyan, hogy ve-
vői idegenkednek a számukra szokatlan túlmodern művészi munkák-
tól. Megállapíthatjuk azonban, hogy értékes művészeink között egy 
hypermodern, szélsőséges sem akad. 

KÉRDÉSKÉNT MARAD természetesen, hogy az eddig felsora-
koztatott elégtelenségeket milyen szervezet és mimódon küszöbölhetné 
ki? Aszerint, hogy a megalakítandó szervezet inkább kereskedelmi, 
vagy inkább kultúrjellegű, módosul a kérdés. Mindenesetre lényege egy-
részt, hogy az eladók és vásárlók viszonyát rendezze, másrészt, hogy a 
kallódó művészetet megmentse. A szervezet vagy szövetkezet épen ezért 

állandó kiállítási helységet nyithatna a mai sötét vagy agyonvilá-
gított termek helyett s a közönségnek nem kellene órák hosszat ke-
resgélnie a rejtett tárlatot; 

a benyujtott munkákat akár örökáron megvásárolná, akár – 
mint a külföldi állandó műcsarnokok – előleget folyósítana, esetleg 
segélyeket is nyujtana; 

módjában állana állandó és vándor-kiállítások rendezése, mert 
egyes művészek részére az idegen városokban vagy épen a fővárosban 
való szereplés szóba sem jöhet; 

hozzáférhetővé tenné ezáltal alkotóinkat mind a kritikusok, mind 
a közönség számára, ami a mai remete-művészek korában lehetetlen; 

kiépítheti a kissebbségi képzőművészek közösségi szellemét és 
szellemi közösségét; 

szakkönyvtárat létesíthetne, mely hozzáférhetővé tenné a külföldi 
szakkönyveket és megközelíthetetlen folyóiratokat, lehetővé tenné kép-
zőművészeink számára, hogy lépést tartsanak a külföldi törekvésekkel; 

végül megoldaná a kiválasztás problémáját azzal, hogy a szövet-
kezetbe jutást haladószellemű, de igen szigorú szakemberekből álló 
választmány engedélyezné. 

III. 

A HATALOMVÁLTOZÁS után Erdély három nemzete művé-
szetét háromféle sors várta. A szászok – eddig is kisebbség – ta-
lán még eltökéltebben fordultak a német anyaművészet felé. A ro-
mánok felszivódtak a román-bizánci művészetbe. A magyarok gyökér-
telenül, levágott ágazások végeiként, maradtak itten. 1920 körül az 
az európai művészet, csak úgy, mint hű tükre: a magyar, a tájéko-
zatlan össze-visszakapkodások és egyéni kezdeményezések jegyében 
állott. Az erdélyi csonkok ennek az összevisszaságnak részei. Naturá-
lizmus, impresszió, francia és német expresszió egymástól elkülönülten 
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és tövükről metszetten fellelhetők. Az idősebb nemzedék, a negyve-
nesek, melyet kiindulásuk még a magyar tőhöz fűzött, tanácstalanul 
állingál elszigeteltségében. Az ifjúság, a harmincas nemzedék lehetősé-
gei elenyészőek. S kritikánk gyengesége és a szervezetlenség kialakít-
ják a remete-művészek tipusát. Alkotóink önmagukba és odujokba hú-
zódva, kinos gonddal különülnek el Erdély elszórt városaiban. Egymás 
munkásságáról semminemű ismeretük nincs. Nem is lehet. Ilyen körül-
mények között a különleges erdélyi szellem erőtlen és tartalomnélküli 
hangoztatása vajmi nehezen vezethet az egységes erdélyi magyar kép-
zőművészet kialakításához. 

Nem szeretnék a transzilvánistáknak abba a közismert hibájába 
esni, hogy a különleges erdélyi művészetnek vílágmegváltó szerepet 
követeljek. De, éppen mert az eddig elmondottaknak súlyt ád, vétkes 
könnyelmüségnek tartanám reá nem mutatni arra a helyzeti energiára, 
mellyel az erdélyi magyar művészet elhelyezkedik a nagy nemzetek-
közötti áramlatok vonalában. 

Az európai művészet a XV-ik századtól, hála az euklideszi mér-
tan alapján álló Leonardo da Vinci felléptének, hála az Eyck-testvé-
rek és Holbein, Michelangelo és Rodin működésének, egyre fokozot-
tabb mértékben hódol be a kollektivista, különleges eszmekörnek. Az 
európai individuálista, általános művészetet számunkra az említett újí-
tók hatásától ment, keleti keresztény művészet: a bizánci őrizte meg. 
Nem tartozik e cikk keretébe a kialakuló magyarság és az ázsiai 
individuálista műveltség (különösen a Tang-dinasztia művészetére gon-
dolok) viszonyának részleteiben való keresgélése. Kétségtelen azonban 
hogy a magyarság az az európai nép, amely Ázsia művészeti szel-
lemét szülei örökrészeképpen hordozza magában. Nem véletlen tehát, 
hogy a magyar képzőművészet, mely állandóan egy-két évtizeddel kul-
logott az európai mögött, épen az újklasszicizmusban, ebben a külső-
ségei szerint individuálista művészetben virult fel európai színvonalra 
és lett az olaszokon keresztül importált irány kiteljesítője. 

Erdély magyar képzőművészete pedig területileg az individuá-
lista eszközökkel dolgozó újklasszicizmus és a kollektív árnyalattal 
átfuttatott bizánci művészet: a román művészet közé ékelődik. Ke-
reszteződési területe lehetne az európai és ázsiai eszmevilágnak. 

Ez, természetesen, messze és eszmei törekvés. Egyelőre meg kell 
elégednünk az egykor majd irányba terelhető közösség megteremtésé-
vel. A felsorolt hiányok és kívánságok, sajnos, az életben még annyi 
sorrendet sem követnek, mint nálam, hanem egyidejüleg jelentkeznek. 
A művészek, kritikusok és közönség tájékoztatását egyidőben pedig 
legkönnyebben egy megfelelő szakkönyv szolgálhatná. Szakkönyv, 
amely ismertetné a művészeti és esztétikai problémák történetét, a 
multat újabb és több oldalú megvilágításban tárná fel, s közönségünk 
kritikai ismereteinek esztétikai alapjául szolgálhatna. Ilyen szándékú 
könyv Lyka Károly művétől eltekintve magyar nyelven nincs is. 

A mi gordiusi csomónkat nem lehet egy vágással megoldani. 
Az 1919-ben egy kardvágással elmetszett életerek csomóját csak 
ésszel és türelmes kezekkel bonthatja szét, aki segíteni akar. 

VÁSÁRHELYI Z. EMIL. 
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