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Tárlatjegyzetek az Utunkban
 A művészeti élet tükröződése a hetilap hasábjain 1965 és 1975 között

A rendszerváltás előtt az Utunk, akárcsak a kulturális kiadványok mind-
egyike, egy képzőművészeti szakfolyóirat hiányában felvállalta a művészeti 
élet bemutatását, sőt, a rendszeres képzőművészeti írásoknak köszönhetően, az 
Utunkban tükröződnek a legjobban az említett időszakra jellemző útkeresések, 
mind a képzőművészek részéről, mind a művészetkritika alakulásának/kialaku-
lásának fázisai. A tárlatjegyzetek, a tartományi kiállításokról születetett beszá-
molók, kritikák tükrözik a legjobban mindazokat a tapogatózásokat, hullámvöl-
gyeket, amelyek a különböző művészeti ágakra voltak jellemzőek, és amelyek-
kel a művészeknek egyénileg is meg kellett küzdeniük. Az Utunk, hetilap lévén, 
rendszeresen számolt be a képzőművészeti élet eseményeiről, ezért az útkeresé-
sek lépésről lépésre követhetőek voltak a lap hasábjain is. A kiadványt ugyan Ko-
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lozsváron szerkesztették, de rendszeresen hírt adott a fontosabb művészeti köz-
pontokban zajló eseményekről, nem mellőzve Bukarestet sem, ugyanis a fővá-
ros irányadó volt a művészet alakulása szempontjából. Ha egymás mellé helyez-
zük a csoportos tárlatokról szóló írásokat, akkor a teljes romániai magyar lakta 
régió (Erdély, Bánság, Partium, Máramaros) és az egész korszak képzőművésze-
te kibontakozik, útkeresésekkel, hullámvölgyekkel, nem utolsósorban a külön-
böző művészeti központok sajátosságaival, törekvéseivel. A vizsgált időszakban, 
1965–1975 között Kolozsvár, Marosvásárhely és Temesvár volt a három legerő-
sebb és legjelentősebb művészeti központ a főváros, Bukarest mellett. Feltörek-
vőben volt Nagyvárad, Nagybánya, Szatmárnémeti, majd a hetvenes évek elejétől 
Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda. 

1965 elején Banner Zoltán írta le először a marosvásárhelyi Téli Tárlat kap-
csán, a „marosvásárhelyi művésztelep” megnevezést. Ez volt az a kiállítás, ahol 
„a rejtett tartalékok meggyőző ereje hívja fel a  gyelmet a művészet iránti rokon-
szenv, sőt igény helyi növekedésére, arra, hogy ez a friss,  atalos vásárhelyi mű-
vészet gyökeret vert a város talajában, szellemi életének egyik legszámottevőbb 
minőségi mutatója”.1 A szerző kiemelte, hogy ezen a kiállításon a gra  ka „önálló 
művészeti ágként polgárjogot szerzett”,2 eltűntek a gipszalkotások és megjelent a 
patinás kisplasztika, a látványfestészet is háttérbe szorult, és ezek helyét átvették 
a „belsőbb indíttatású”3 alkotások.

Ugyancsak 1965-öt írunk, amikor, a később jelentős és vezető művészeti 
központ, Temesvár kapcsán még azt olvassuk: „Egyelőre nem beszélhetünk báná-
ti művészetről fogalom-, illetve iskolateremtés értelemben. Ugyanolyan most kör-
vonalazódó művészi tájegység, mint Dobrudzsa vagy a nagyváradi művészcso-
port. (…) Nem alakítói, hanem még csak elsajátítói, felfedezői környezetüknek. 
S e küszöb-helyzetből adódóan most kezdenek közös utat keresni az építészek-
kel és a városkép formálóival”.4 Akkor még Jetza Péter volt az egyik leg  atalabb 
Temesváron élő képzőművész, Victor Gagával, Constantin Flondorral, Bertalan 
Istvánnal, Podlipny Gyulával és sok más társával együtt. Mindannyian máshon-
nan érkeztek, de ott telepedtek le. „Sokfelől jöttek és sokféle színnel zárkóztak fel 
a régi mesterek közé.”5 A kritika a temesvári gra  kát már 1965-ben is a „bánáti  -
atalok” erős oldalának tartotta.

Az 1965-ös politikai rendszerváltás a különböző művészeti ágak látványos 
fejlődését, fellendülését is magával hozta. Szembeötlő az iparművészet előretöré-
se, az alkotók sokkal merészebben nyúltak nemcsak az anyaghoz, hanem kísér-
leteztek is a formákkal, stílusokkal. Szinte minden egyes beszámoló, amely ipar-
művészeti kiállításról született, elsősorban ezt emelte ki. „A dekoratív, díszítő lá-
tásmód ki  nomultsága és elmélyülése is nyilvánvaló, s mindez szervesen kap-
csolódik nemcsak a népművészet hagyományaihoz, hanem a jelenkor követelmé-
nyeihez is. Művészeink a népművészet forrásait még több megértéssel hasznosí-
tották, mint eddig, és éppen azt a részét tárták fel leginkább, amelyik a legalkal-
masabbnak bizonyult a korszerű esztétika és ízlés bemutatására és fejlesztésére”6 
– állt az 1965-ben, a bukaresti Dalles teremben szervezett országos iparművésze-
ti kiállításról szóló beszámolóban.
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A textilművészek, noha a művészeti ág a hatvanas évek derekán már fellen-
dülőben volt, még azért küzdöttek, hogy kiállíthassák munkáikat. Pozitív válto-
zást jelzett mindenképpen 1967-ben az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet a ko-
lozsvári iparművészeti tárlat kapcsán szerveztek szakemberek részvételével. Ak-
kor még négyévente került sor iparművészeti tárlatra – ez derült ki Banner Zol-
tán írásából, illetve a cikk tartalmazza mindazokat a gondolatokat, amelyek a hat-
vanas évek közepén jellemezték az iparművészetet. „A helyi néptanácsi szervek, 
a Képzőművészek Szövetsége, és a Képzőművészeti Alap fordítson nagyobb gon-
dot az iparművészeti alkotás ösztönzésére s keressék meg a legkedvezőbb módo-
zatokat a termelési és építkezési vállalatokkal való szerves együttműködéshez.”7

A hatvanas évek közepén kezdett jelenséggé válni Romániában az addig el-
hanyagolt, népszerűségnek egyáltalán nem örvendő reklámgra  ka. Az első ilyen 
jellegű táralt 1965 nyarán volt Bukarestben, az Onești-teremben. „Sokan a kapi-
talista nagyüzemi termelés szellemi tartozékának tekintették. Hamarosan bebi-
zonyosodott azonban, hogy szocialista iparunk és kereskedelmünk sem nélkülöz-
heti, sőt kereteit kiszélesítette – és ma már a román reklámgra  ka nem csak mű-
vészi formába öntött hírverési eszköz az ipar és kereskedelem számára, hanem a 
tájékoztatás és a kulturális propaganda meggyőző és kifejező eszköze.”8 

Plakátkiállítás nemcsak Bukarestben, hanem Marosvásárhelyen is nyílt, 
1965-ben, a IX. kongresszus előtt.  Ez az esemény a város képzőművészeti szemlé-
letét, fejlődését is jelezte. Olyan, nagynevű művészek plakátjait láthatta a közön-
ség, mint Nagy Pál, Balázs Imre, Vajda János. Az írás szerzője, Kováts Iván, meg 
is jegyezte, hogy nálunk a „kínálat jóval megelőzte a keresletet”.9

Az 1967-es nagybányai és nagyváradi év végi kiállítást Banner Zoltán ele-
mezte, hangsúlyozta előbbi „szegényességét”, utóbbit pedig „urbánus szellemi-
ségű művészetalkotásának” köszönhetően emelte ki írásában. Mindkét város-
nak megvoltak a meghatározó képzőművészei, akik ekkor még javában az útke-
resés időszakát élték. „A festészetben tudniillik éppen a szemléleti biztonsággal 
és megalapozottsággal van a baj. A sok kompozíció már címében is védekező ál-
láspontot feltételez a  atal művészek jó része esetében; egyúttal pedig elfedi és el-
mossa, ám abban a pillanatban el is árulja e művek tárgytalanságát.”10 

Ebben a korszakban a művészek többségének az önmagára-találás, a saját 
stílus megerősítése volt a legfőbb gondja. Leszűrhető volt ez a csoportos kiállí-
tások anyagán, jó néhány évig ugyanis a kiállításokról szóló írások zöme ilyen 
és ehhez hasonló sorokkal indított: „Mi jellemzi az idei kolozsvári őszi tárlatot? 
Az egészséges kísérletezés és – kisebb mértékben – az egészségtelen utánzás. Az 
új utak keresése, mint jelenség, az egészre rányomja a bélyegét, csakhogy sürgő-
sen külön kell választanunk azokat az eseteket, ahol a kölcsönkabátot fel lehet is-
merni. Félreértés elkerülése végett: nem valakit utánoznak, a modernséget utá-
nozzák”.11 Mint ahogyan az 1965-ös év végi kolozsvári tárlatról is azt olvashattuk: 
„Különös, de az az érzése az embernek, mintha mindenki tvisztelni akarna, azok 
is, akiknek a tangó vagy a valcer áll jól, sőt nemrég még azt is járták”.12 László  y 
Aladár találóan fogalmazta meg azt, ahogyan elsősorban az idősebb nemzedék 
próbált igazodni az egyre elérhetőbbé váló nyugat-európai irányzatokhoz, ame-
lyeknek jegyeivel addig nem volt alkalma kísérletezni. A kolozsvári tárlattal egye-
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temben, abban az évben, még három művészeti központ év végi kiállításáról ol-
vashattunk, a temesváriról, a marosvásárhelyiről és a nagybányairól. A kolozs-
várinak ellentéte volt a marosvásárhelyi tartományi kiállítás anyaga, legalábbis 
Banner Zoltán szerint: „Hagyomány és etika. Nos, éppen e két tényezőnek az öt-
vöződéséből áll elő az a korszerű művészi látásmód, amely ezúttal már nem csak 
az elmúlt tizenöt évben   többségükben a kolozsvári főiskolán – végzett  atal mű-
vészek munkáinak a sajátja. (…) Ez az a tárlat, ahová, amint belép az ember – fel-
lélegzik. Fellélegzik a tiszta levegőtől, amit színek, formák, vonalak és szerkeze-
tek tiszta kezelése áraszt”.13 Az útkeresést itt, úgy tűnik, hamarabb követte az új út 
megtalálása, a szerző szerint ugyanis ezekben a festményekben ott a XX. század 
„naponként bálványt romboló elevensége, benne működnek a művészettörténeti 
korszak alapvető indítékai, benne ragyognak elsőrendű értékei”.14 Következtetés-
képpen: „Marosvásárhely festőváros lett, és a telep életerejétől függ, hogy milyen 
súllyal szól majd bele az egész ország festészetének fejlődésébe”.15  

Temesváron az év végi tárlat színvonala 1966-ban szintén dilemmákat vetett 
fel. Kazinczy Gábor gra  kusművész megállapította: „Ez a kiállítás jobb, mint a ta-
valyi, de vajon mennyiben fejlődtünk, és mennyiben segíti elő ez a lépés a további 
fejlődést? Mert bár a majdnem negyven kiállító művész nagyobb része hű maradt 
a tavalyi modorához – ezúttal egy egész sor új jelenséggel is találkozunk: a tech-
nika, a műfaj, a forma és tartalom szempontjából egyaránt új hangokra  gyelhe-
tünk fel”.16 A szerző szerint, egyedül Bertalan István képviseli az új hangot ezen a 
kiállításon, „az ő képein mutatkozik meg leginkább a harc a világos szerkezet és 
forma  nom mértékéért, az arány és ritmus, a biztos egyensúly rendje szerint való 
képfogalmazásért és a dúsan fakadó, szép színkért”.17 

A nagybányai tárlat kapcsán, ugyancsak 1966-ban, elsősorban azt állapítot-
ta meg Murádin Jenő, hogy a beküldött képek alig 30–35 százaléka ütötte meg a 
mércét, bár a kiállítást szigorú zsűrizés előzte meg. Az „erjedési folyamat, amely 
néhány éve művészeti életünkben valóságunk összetettebb ábrázolásához, a mo-
dern értelemben vett festőiséghez vezetett   itt, Nagybányán, távolabb áll talán a 
leülepedéstől, mint egyebütt”18 – írta a szerző. Összegezve a látottakat: „Jó néhány 
kísérletet, amely Nagybánya hagyományából kiindulva próbál több-kevesebb si-
kerrel újat nyújtani; a népes csoportban szereplő  atalok a modern formai útke-
resés pillanatnyilag – vagy talán csak látszólag – tradíciókhoz még nem kapcsol-
ható szemléletét”.19 

Az 1967-es   szi Tárlat szobrászati anyagának elemzését nyújtotta Mircea 
Țoca. A szobrászat útkeresése szinten minden közös tárlat esetében felmerült, a 
kritika ezt a műfajt marasztalta el a leggyakrabban:  még a legbeavatottabban, 
legelmélyültebben készült tanulmányfejek sem központizhatják méltó módon az 
igényes szobrászi feladatok hiánya által előálló űröket”.20 Mircea Țoca elsősorban 
Löwith Egon szoborfejét emelte ki rangos alkotásként, azonkívül „egyetlenegy 
olyan arcmást sem találunk, amelyik éppen a modell egyéniségének a megraga-
dását, tehát a portretisztikai hiteleség igényét is követelményként tartotta volna 
szem előtt”.21 Emlékszobrok terén már elégedettebb a neves művészettörténész, 
aki Balaskó Nándor térplasztikáját tartotta a legigényesebb munkának a tárlaton, 
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de Benczédi Sándor, Márkos András, Vetró Artúr, Puskás Sándor és Gergely Ist-
ván szobrait is az említésre méltónak találta. 

A hatvanas évek derekán a gra  ka azon műfajok egyike volt, amely a leglát-
ványosabb fejlődésen ment keresztül, amely gyökeresen átalakult. Elsősorban a 
műfajon belüli technikai megvalósítások voltak  gyelemreméltóak. Az 1966-os 
kolozsvári Gra  kai Tárlat képei kapcsán írta a kritika: „Sajátosan ellentmondá-
sos folyamat játszódik le jelenkori gra  kánkban: a képzelet mind szélesebb gyű-
rűket vető felszabadulásának egy bizonyos műfaji megcsontosodásától kísért fo-
lyamata”.22 Ebben az útkeresésben a művészek az előző korszak és a már elérhe-
tővé vált lehetőségek között ingadoztak, ez a korabeli kritikákból nagyon jól ki-
tűnik. A kritikus „megcsontosodott”-nak ítélte a pusztán táblaképjellegű alkotá-
sokat, a „lenyomatszerű kifejezés”23 azonban már előremutatott, és igazi élvezetet 
nyújtott. Ezen a tárlaton a legjobbak közé sorolták Feszt Lászlót és Bardócz Lajost, 
illetve az Erdős I. Pál és Paulovics László kézjegyével ellátott illusztrációk rangos 
részét képezték a kiállításnak.

A stílusok sajátos keveredése már az 1969-es kolozsvári   szi Tárlat kapcsán 
is nyilvánvalóvá vált, a szakma számára is az volt a legizgalmasabb kérdés, „ho-
gyan lappanganak, színeződnek, épülnek egymásba a XX. század jelentősebb tö-
rekvései, formarendszerei, hogyan szolgálja ennek a jellegzetes közép-európai vá-
rosnak a szellemi igényeit a kubista, a fauvista, a szürrealista vagy a non  guratív 
expresszionista látásmód eszköztára”.24 A válasz már kevésbé volt reményteljes: 
„… ez a mi mai kolozsvári művészetünk nem a művészetet létrehozó társadalmi 
és szellemi szükségletet, hanem önmagát reprodukálja újra. Nem az önmagába 
néző, önmaga udvarát tágító, önmagát egyetlen gesztussal a történelem, a pilla-
nat mérlegére tevő jelenkori ember, izgatott jelenkori intellektus műtermében ké-
szült, s nyersanyagát sem arról a palettáról és abból a kőbányából merítette, mint 
Klee, Picasso, Moore és a többi kortárs – jóllehet eredményeik szemmel láthatóan 
itt munkálnak a felszín alatt”.25 A Téli Tárlat szobrászati anyagát itt is elmarasz-
talta a szerző, az alkotásokat mindössze „ujjgyakorlatoknak” tartotta, a műfaj hi-
ányosságait ”művészeti rövidzárlatként” könyvelte el. 

A nyilvánvalóan gyengére sikeredett festészeti és szobrászati   szi Tárlatot 
sokkal színvonalasabb Gra  kai Tárlat követte 1969-ben Kolozsváron. „A külön-
böző technikai megoldások rendkívül friss hatást biztosítanak a kiállítás egészé-
nek, ugyanakkor ez a gra  ka gazdagabb szemléletről, világlátásról tanúskodik.”26 
A szerző megemlítette Feszt László linómetszeteit, amelyek új korszak kezde-
tét jelezték, Gy. Szabó Béla metszeteit, Tóth László, Kusztos Endre, Deák Ferenc, 
Bene József és Soó Zöld Margit gra  káit.

Az 1971-ben megjelent első lapszámok is a kolozsvári Téli Tárlattal foglal-
koztak elsősorban, az előző években felvetett probléma pedig folytatódott: a festé-
szeti és a szobrászai tárlat igencsak gyenge alkotásokat vonultatott fel, míg a gra-
 kusok ismét remekeltek. Nemcsak a  atal gra  kusnemzedéket emelte ki a kriti-

ka, hanem az idősebb generációt is, amelynek tagjai szintén remek alkotásokkal 
jelentkeztek a kiállításra.

Nem mutatott sokkal jobb képet az 1970-es évi marosvásárhelyi Téli Tárlat 
sem, legalábbis Banner Zoltán szerint, aki úgy vélte, a kiállításon a „kolorizmus”, 
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a színesség volt az uralkodó. A marosvásárhelyi kolónia „összes adatait és élmé-
nyeit a világról és a világgal folytatott párbeszédeit erre az elemre és mondaniva-
lóra vezeti vissza”.27 A szerző azt is latolgatja, ami már helyi jellegzetességet is tük-
röz, hogy vajon „miért oly vallomásos napjaink marosvásárhelyi piktúrája, vagyis 
hogy a festői mondanivaló kimondottan létkérdések, de legalábbis életjelenségek 
formátumában jelentkezik”.28 

Pár esztendő múltán, 1973 telén, már ki lehetett jelenteni, hogy az említett 
időszakban valóban a gra  ka ment keresztül a leglátványosabb fejlődésen, ez a 
műfaj érte el a legkorszerűbb változásokat. A kolozsvári   szi Tárlaton ugyanis a 
gra  ka vitte el a pálmát. A szobrászat, néhány művészt leszámítva, „nem csillog-
tatta meg összes erényét”.29 Ekkor már kijelenthető volt, hogy kialakult az a ko-
lozsvári gra  kai iskola, amely „lassanként Erdély valamennyi művészeti városára 
rásugározza szemléleti és technikai színvonalát, eszményeit”.30 Az új iskola létre-
jöttében elsősorban a neves művészek mesterségbeli tudása volt meghatározó, az, 
hogy ismereteiket sikeresen átadták a  ataloknak, akik a régit az újjal ötvözték. A 
gra  ka rohamos fejlődésében nagy szerepet játszott a könyvkiadói tevékenység is, 
az illusztráció egyre szélesebb körű terjedése. 1974-ben már konkrétan kolozsvá-
ri gra  kai iskoláról írt a sajtó. Ily módon sorolta be a szakma is, a szó pozitív ér-
telmében, a művészeket. 

Az 1972-es kolozsvári és marosvásárhelyi Téli Tárlatról szóló kritika, mivel 
a kiállítás egybeesett a Köztársaság ünnepével, a 25. évforduló jegyében indított. 
Banner Zoltán 25 év kapcsán elmélkedett művész és művészet szerepéről, mind-
arról, amire a képzőművésznek  gyelnie kell a társadalmi események sodrásában. 
Még nem elrugaszkodott emlékezés, bár érezni lehetett, hogy a szerző feladatként 
kapta a témát.  Banner Zoltán a két tárlat anyagából elsősorban az emberközpon-
túságot emelte ki: „A korszerű  gurativitás az, amikor a táj, a benne mozgó embe-
ri alakok által mutatja magát színnek, formának, távlatnak, s amikor az alakokból 
egy egész tájegység drámaisága és szelídsége kiolvasható”.31 Az erdélyi festészet-
re elsősorban az emberábrázolás a jellemző, az ötvenes években a táj- és arckép-
festészetben ez rendkívül erőteljes volt, míg a hetvenes évek fordulójára a kompo-
zíciós műfajok kerültek előtérbe. Az írás ezúttal kevésbé marasztalta el a festésze-
ti törekvéseket, ellentétbe állította és kiemelte a gra  ka rohamos fejlődését, illet-
ve a műfajban rejlő lehetőségeket: „a gra  ka kompozíciós lehetőségeinek és útjai-
nak a páratlan kiszélesedésére elsősorban a sokszorosított eljárások, tehát a met-
szettechnikák példája a mérvadó”.32 A szobrászat 1972-ben még nem talált önma-
gára, a kritika már egy ideje hiányolta a kiemelkedő alkotásokat. Banner Zoltán, 
a műfaj mentségére, annyit jegyzett meg, „talán egyetlenegy képzőművészeti ág-
ban sem oly nyilvánvaló a népi gondolkodás-ábrázolás és díszítőmód iránti haj-
lam és nosztalgia, mint a szobrászatban”.33

Az 1975-ös Kolozs megyei   szi Tárlat a bőség jegyében szerveződött. Egyre 
több volt a művész, és sok volt a jó munka, a kiállítótér lassan szűkké vált. Festé-
szeti szempontból érzékeny témák kerültek előtérbe, a gra  ka továbbra is ívelt, a 
szobrászat azonban továbbra is az útkeresés hálójában rekedt. „A szobrászat tár-
sadalmi funkciója elbizonytalanodott, fejlődésvonala pedig eklektikus. Föllép te-
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hát a belterjes művésziesség veszélye, amely még nemes anyagok ellenállásában 
(márvány, kő, fa, bronz) is nehezen győzhető le.”34

Nagyvárad szintén olyan városa volt az országnak, amelynek képzőművé-
szeti élete egyre inkább a  gyelem középpontjába került. Itt a művészet „urbánus 
jellege”35 a meghatározó, pontosabban „nem észleléseiben, hanem szemléletében 
urbánus művészet ez”36 – írja Banner Zoltán. A szerző elsősorban a helyi alkotók 
közül Fux Pál, Tîrnovan Vid, Fekete József, Jakobovits Miklós nevét emelte ki, ők 
azok, akik nagymértékben alakították a nagyváradi művészeti életet. 

Az Utunk tükrén keresztül a  atalok, a főiskolások törekvései is kirajzolód-
nak, elsősorban vizsgakiállításaikról írt az újság. Fontos adatokat és meglátáso-
kat összegeztek ezek az írások, annak a generációnak a bemutatkozásáról szóltak, 
amelynek tagjait a szocreál szelleme még érintette, de a szigorú kötöttségek már 
nem befolyásolták művészetüket. 1965-ben, a Ion Andreescu Képzőművésze-
ti Főiskola diákjainak vizsgamunkái kapcsán írta az Utunk, hogy „az általános 
színvonal az előző évekhez képest emelkedett”.37 Figyelemre méltó megállapítás 
volt, hogy „a szobrászok között az egyetemes művészet nagyjainak hatása kevés-
bé érvényesült, mint a festők között. (…) A gra  kai szak diákjainak diplomamun-
kái meglepő érettségről tettek tanúbizonyságot”.38 A textil és a kerámia szak szín-
vonala ugyancsak  gyelemre méltó volt. Szintén a végzősök év végi tárlatáról írta 
E. Szabó Ilona, hogy ezúttal is a mesterek kézjegye volt az uralkodó szinte min-
den munka esetén, mindössze két diákot emelt ki, Kancsura Istvánt és Traian 
Moldovant. „Kancsura fő erénye, hogy magától értetődő könnyedséggel ábrázol-
ja a mozgást.”39 Alig egy évvel később, 1966-ban, ugyancsak E. Szabó Ilona már 
„meglepőnek” találta a diákok munkáit, alig említette a mesterek hatását, annyit 
jegyzett meg csupán, hogy nem minden esetben sikerült az alkotónak „világosan 
kifejeznie mondanivalóját”. 40

1967-ben, a végzős főiskolások diplomakiállítása kapcsán, Hans Loew talá-
lóan fogalmazta meg a  atalok útkeresését: „a festészeti szak most kiállított mun-
kái előtt az az érzésünk, hogy valamely modern művészet múlttá válásának va-
gyunk a tanúi. A magát újítónak tudó nemzedék éppen a saját modernsége halá-
los ítéletét hirdeti ki, amikor csak fetisizálni, klasszicizálni tudja korszerűségét, 
de megértésben nem képes mélyre, a lényegig hatolni”.41

Ugyancsak 1967-ben már erősödő tendenciát mutatott a textilszak is Kolozs-
váron, ez derült ki az év végi vizsgamunkák kiállításából is. Mohi Sándor prorek-
torral Banner Zoltán beszélgetett, az interjú fontos információkat is tartalmazott 
az akkori főiskolai oktatásról: „az egész képzőművészet a dekorativitás felé tájé-
kozódik, s így a kimondottan díszítő jellegű művészetek terén – mint amilyen 
a textilművészet – jóformán ellenállás nélkül valósítható meg a korszerű művé-
szi nyelv. A képzőművészet nagy problémái mindig is a festészetben dőlnek el”.42 
Mohi Sándor az újságíró azon kérdésére is választ keresett, hogy mi lehet annak 
az oka, hogy a festészeti munkák hosszú ideje gyengék? „Az i  úság egy része azt 
hiszi, hogy az a modern, ami rossz, ami nincs megszerkesztve, ami nem ellenőriz-
hető, ha a  gura félszemű, ha a nyaka vékony, ha hiányzik a keze, vagy legalábbis 
el van dugva és így tovább. A folyóiratokban, könyvekben és kiállításokon bemu-
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tatott művekből sajnos a modern megjelenésének csak a külsőségeit látják meg és 
ezek hatnak rájuk.”43 

Sepsiszentgyörgyön, 1966 nyarán, rendhagyó kiállítást szerveztek, az 1-es 
számú líceum egykori végzőseinek, azóta befutott művészeknek alkotásaiból, 
akik közben szétszóródtak az országban. Harminc festő, szobrász, gra  kus és 
iparművész alkotásai voltak láthatók egy helyen, egy olyan városban, ahol „olyan 
friss szellemi életerő és fogékonyság”44 buzog, amelyet „nem lehet pusztán a szín-
háznak és az ország egyik leggazdagabb tematikájú múzeumának az áramköré-
be utalni”.45 Banner Zoltán írásából kiderült, hogy a város egyfajta biennálét, ha-
gyományt kívánt volna teremteni az eseményből. Pár évvel később jelent meg az 
Utunkban az a beszélgetés Plugor Sándor gra  kusművésszel, amelyben szó esett 
a sepsiszentgyörgyi képzőművészet intézményesedésének szükségességéről is. A 
művésszel Murádin Jenő beszélgetett, kiderült, hogy 1973-ban még nem telepe-
dett le a városban hét olyan művész, aki tagja lett volna a Képzőművészeti Szövet-
ségnek, így nem  ókja, hanem csupán köre működött a szervezetnek. A városnak 
akkor még nem voltak kiállítóterei, de már elkezdődött a műtermek építése, igaz 
még csak egy tömbház manzárdrészén.

A székelyföldi művészeti élet fejlődésében, terjedésében fontos szerepet ját-
szott 1975-ben a Hargita és Kovászna Megyei Fiatal Művészek Alkotási Körének 
megalakulása. Az eseményre a csíkszeredai Várban került sor a „30  atalok tár-
lata” címet viselő kiállítással egybekötve. „Kezdés és újrakezdés”46 folyamatáról 
beszélt Banner Zoltán, 30  atal művész csoportosulása kapcsán, akiknek vezető-
je Márton Árpád és Gaál András festőművész volt, de akkor már megjelentek hú-
szas éveikben járó képzőművészek is a városban.  Márton Árpád és Gaál Andás 
festészetében, „egyre határozottabban körvonalazódott az újonnan és újszerű-
en meglátott, vagyis az elődökénél is szintetikusabb Hargita körüli táj és emberi 
sorskép”47 – állt az esemény kapcsán született írásban.

Egy másik régió, Máramaros művészete, ugyan nagybányai kiállítások ré-
vén gyakran szerepelt az Utunk oldalain, az eddigieknél sokkal jelentősebb volt az 
a tárlat, amely 1966 nyarán nyílt a Tartományi Múzeumban, Nagybányán. Olyan 
művészek szerepeltek ezen, akiket a nagybányai művésztelep vonzott a város-
ba, akik rendszeresen visszajártak dolgozni a telepre. A különböző irányzatok-
hoz tartozó művészek révén ez a kiállítás remek keresztmetszetét nyújtotta az er-
délyi művészetnek, az eseményen ugyanis a stílusbeli változatosság és az útkere-
sések, valamint a már megállapodott letisztult alkotásmódok mind jelen voltak.  
A tárlat tartalmazta a nagybányai festőtelep első nemzedékének képeit (Hollósy, 
Réti,  orma, Zi  er), az „ellen-Nagybánya”48-vonulat képviselőinek alkotásait 
(Popp Aurél, Klein József, Jándi Dávid), azokét, akik valamilyen módon kötőd-
tek a városhoz és a telephez, de nem ott éltek, hanem művészetük Kolozsvár-
hoz kapcsolódott (Szolnay Sándor, Tasso Marchini, Fülöp Antal Andor, Raoul 
 orban, Alexandru Ciucurencu), de kiállítottak a máramarosi és környéki mű-
vészek is (Vida Géza, Erdős I. Pál, Paulovics László). A tárlat „együtt mutatta be a 
hagyományt, a fejlődés vonalát, és az új tapogatózásokkal a hagyományok folyta-
tásának a szerteágazását is sejteti”.49 
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Temesvár mindenképpen azon művészeti központok közé tartozott a het-
venes években, ahol a leghaladóbb szellemben alkottak a művészek. Wagner Ist-
ván írásában négy temesvári művész kiállítására kalauzolta az olvasókat, Jecza 
Péter, Kazinczy Gábor, Romul Nuțiu és Gabriel Popa tárlatára, amely festmény, 
szobor, tárgy- és térkompozíció együttesét mutatta be. „Valamennyi művész va-
lamennyi műve enged a harmadik dimenzió, a tér csábításának, sőt tudatosan tö-
rekszik a térhatásra. (…) A kísérletező kedvű alkotói négyes a modern művésze-
ti törekvések egyre magasabb lépcsőfokait sajátítja el, egyéni módon, hazai talaj-
ba ágyazva.”50 A modern művészeti irányzatok az ország nyugati részén, Temes-
váron, más táptalajra találtak. Az ott élő művészek sokkal merészebben ötvözték 
az avantgárd jegyeket saját stílusukkal, mint Erdélyben, ahol a hagyományőrzés 
erőtelje sebben volt jelen a művészetben.

*A tanulmány részlet a Képz m vészet és lapkultúra az 1968-as 
korszakváltásban. M vészeti útkeresések a romániai magyar sajtóban 1965 
1975 között című doktori disszertációból.
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