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SZÁRHEGYNEK LELKE VAN
Péter Beáta

A Scola Alkotóházban és ud-
varán, valamint a helyi ön-
kormányzat által biztosított 
műteremben alkotnak a Szár-
hegyi Őszi Művésztelep részt-
vevői, amikor meglátogatjuk 
a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központ által 
szervezett alkotótábort. Mi az, 
ami ide- és visszavonzza a mű-
vészeket a településre, hogyan 
is működik a Lázár-kastélyon 
kívül a művésztelep?

Késő délután van, ilyenkor ki-ki 
elvonulva dolgozik, vacsorára gyűl-
nek majd össze, hogy azt követően 
éjszakába nyúló beszélgetések kez-
dődjenek. Mert ez is fontos része a 
művésztelepnek. Annak a művész-
telepnek, amelyen a kezdetekkor fe-
le-fele arányban vettek részt magyar 
és román művészek, és amely kilépést 
jelentett a művészet hivatalos terei-
ből, kiutat egy diktatúrából – mutat 
rá Turós Eszter művészettörténész.

 „A kezdeményezők, Zöld Lajos 
újságíró, Márton Árpád és Gaál 
András képzőművészek szerencsés 
találkozásának köszönhetően, Már-
ton Áron püspök jóváhagyásával, 
1974. augusztus elsején a romos ál-
lapotban levő szárhegyi ferences 
kolostor néhány szobájában meg-
nyitották a Barátság Művésztelepet. 
Ezzel hosszadalmas, rengeteg erőfe-
szítést igénylő »építőmunka« vette 
kezdetét, amelynek eredményeként 
a Szárhegyi Művésztelep nemcsak 
itthon, hanem nemzetközi szinten, 
sőt mondhatni világviszonylatban is 
méltó elismerést vívott ki magának. 
A kolostor, a kastély, Szárhegy kör-
nyezete ideális helyszínnek bizonyult 
egy művésztelep számára, kiutat je-
lentett, menedéket a Ceaușescu-dik-
tatúra kelepcéiből. Az alapítókat, 
alkotókat ugyanakkor egyfajta ro-
mantikus elvágyódás, a Nagybánya 
iránti nosztalgia is vezérelhette ide, 
e festői környezetbe. Nem véletlen, 
hogy Zsögödi Nagy Imre is támogat-
ta a művésztelep létrehozását és mű-
ködését, és a valamikori Nagybányai 
Művésztelep alkotói, Balla József és 
Ciupe Aurel is szívesen jöttek Szár-
hegyre, magukkal hozva valamit a 
nagybányai szellemiségből. Az első 
évek fáradságos munkával teltek, 
ami erősen próbára tette a közösség 
erejét. Hősies önfeláldozásról, ke-
mény munkáról és rengeteg komp-
romisszumról szólt a rendszerváltást 
megelőző időszak, mely az alkotás 
mellett az infrastruktúra kialakítá-
sáról, a kolostor és kastély igények 
szerinti felújításáról szólt”– írja a 
kezdetekről Turós. 

Beletartozott ebbe a helyi közösség 
kalákája, a vállalatvezetők támogatá-
sa, több ezer ember önkéntes mun-
kája. A helyreállított kapubástyában 
1981-ben képtárat avattak, a művész-
telep tizedik évfordulóját már a Lo-
vagteremben tartották. A rendszer-
váltás után Hargita Megye Tanácsa a 
Barátság Művésztelep jogutódjaként 
létrehozta a Hargita Megyei Alkotó-

központot, amely később a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ nevet vette fel, jelenleg Kol-
csár Béla igazgatása alatt működik, 
aki ez év februárjában vette át Czim-
balmos Attilától a stafétabotot.

ÉLET A KASTÉLYON TÚL 

Míg a kilencvenes években az út-
keresés jellemezte a művésztelepet, 
az alkotótáborokat rendre meg-
tartották nyaranta, akár más-más 
koncepció nyomán – mára már több 
mint kétezer darabot számláló mű-
kincsállomány található itt. A két-
ezres évek elejétől például sok éven 
keresztül szervezték itt a KorKép 
művésztelepet (a művészeti vezető 
Siklódi Zsolt, a művészeti tanács-
adó Erőss István volt), amelynek 
köszönhetően be tudták kapcsolni a 
nemzetközi képzőművészeti körfor-
gásba Szárhegyet.

Fordulópontot jelentett a mű-
vésztelep életében a 2014-es év. És 
bár sorsa bizonytalanná vált a Lá-
zár-kastély visszaszolgáltatásakor 
a jogos tulajdonosnak, a kulturális 
központ munkatársai fontosnak tar-
tották, hogy továbbra is alkotótábo-
rokat szervezzenek a faluban. 

„Két fő irányvonalunk van: van al-
kotótáborunk a tradicionális techni-
kákkal dolgozó művészek számára, 
ezt mindenképp megtartjuk, mert 
ennek nagy hagyományai vannak 
Szárhegyen, a másik irányvonalba 
tartozó alkotótáborba jönnek szob-
rászok, grafi kusok, festők is, de itt a 
multimédiától kezdve a konceptuális 
dolgokig minden belefér, és teljes al-
kotói szabadság van”– magyarázta 
Ferencz Zoltán, a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ mű-
vészeti vezetője. 

Úgy véli, a meghívott művészek 
megtiszteltetésnek veszik, ha eljö-
hetnek egy szárhegyi alkotótáborba, 
a fi atal pályakezdőktől a kiforrott 
művészekig mindenki szívesen alkot 
itt. „Amikor elveszítettük a kastélyt, 
kérdésessé vált, hogy megmarad 
vagy sem a művésztelep, sokat kel-
lett dolgozzunk, hogy visszaszerez-
zük a szakma bizalmát. Az előző 
művésztelepünkön például hét Mun-
kácsy-díjas művész vett részt. Noha 
sok helyen jártak már a nagyvilág-
ban művésztelepeken, azt mondták, 
Szárhegy különleges, ide jönni külön 
élmény. Azért szeretnek idejárni, 
mert az egésznek van egy lelke. Min-
denki azt mondja, aki már járt itt, 

hogy legalább egyszer el kell jönni 
Szárhegyre. Így ment a híre.”

VÁNDOROLNAK
AZ ALKOTÁSOK

2014 óta több mint kétszáz alko-
tással gyarapodott a közgyűjtemény, 
mert szokás szerint a telepen alkotó 
művészek mindegyike adományoz 
egy, a táborban készült munkát. Al-
kalomadtán közös alkotások, pro-
jektek is létrejönnek. Az itt készült 
műveket vándortárlatokon mutatják 
be, jövő évre már hat kiállítás van 
betervezve magyarországi helyszí-
neken. Ebben az évben tizenöt hely-
színen láthattak munkákat a szár-
hegyi tábor terméséből, legutóbb 
Debrecenben, jelenleg Szekszárdon 
van a kiállítás. Készülnek egy na-
gyobb lélegzetvételű kiállításra is, 
a román fővárosban, a Brâncuşi-te-
remben százharminc munkát mu-
tatnak be, a szárhegyi művésztelep 
elmúlt 44 évének keresztmetszetét 
viszik el oda.

HOZZÁNŐTT A FALUHOZ

És noha a körülmények nem a 
legmegfelelőbbek, a művésztelep 
szervezői bizakodóak. „Nincsenek 
multimédiás eszközeink, jó lenne 
grafi kaműhely, jó lenne, ha a szob-
rász nem nyers fát kapna, amiből 
csepeg a víz. A jelenlegi műterem 
napjai is meg vannak számlálva, 
fogorvosi rendelőnek fogják kiad-
ni. De az önkormányzat átadna egy 
épületet a művésztelep részére, ga-
lériát tudnánk benne működtetni, 
műtermeket, lenne raktárunk. Most 
a közbirtokosságtól kapunk egy fű-
tött, száraz raktárhelyiséget. Fon-
tos, hogy legyenek meg a feltételek 
az alkotáshoz, hogy normális körül-
mények között tudjuk kiszolgálni a 
művészeket úgy szállás, mint anyag 
szempontjából. Sok támogatónk van 
a faluban, ha bármi kell, azt a falu-
ban el tudom intézni. Kell egy fekete 
kecskebőr, vagy meg kell hegeszteni 
valamit, akkor a helybéliek önzetle-
nül segítenek. Vannak támogatók, 
a közbirtokosság, az önkormány-
zat, magánszemélyek, mindenki 
azzal támogat, amije van. A helybéli-
ek is megszokták, hogy itt művészek 
jönnek-mennek, alkotnak, negyven-
négy év alatt hozzánőtt a faluhoz a 
művésztelep és a falu is hozzá” – ösz-
szegzett a művészeti vezető.

Özvegyasszony tinóval, 2016

látod a feltöltött árkot
 dögszagú virágot
 nem hajt 
egy borospohárban jár fel-alá
egy részeg pók 
mintha sírt ásna fonja lábnyomod

 átkapcsolom a híreket
 Bartók ha tudja sem
 súgja meg
mely óceán felett
zabálnak épp a nők és 
a jól öltözött urak
a rabszolga legények 
  ujjaiddal
hol zongoráznak

nem bánom hogy csütörtök van
 a hazavártak hazaérkeznek
zoknit cserélnek és megcsiklandozzák
 állatbarát kicsinyeiket

Iancu Laura

A pókok ideje
– művésztelep a Szármány-hegy alatt –

Anyámnak fáj a lába

fekete hajadról ma nem írok
bujkálás helyett csak kiáltom
legyen vége vége a gyermekkornak
gyűljenek egybe mintha
 ide tartanának
a leroskadt lefejelt esztendők
sóhajtsanak ha kell ágyukat

a lobogón csöpögjön
a Jézus-szívről a verejték és a vér
 de a pusztulás legyen halk

azon a napon ne legyen otthonom 
fordítva történjen minden
lezárt szemét nyissa fel
ha úgy lát tudom nem marad és nem megy el

Dolgaim
 mindennap 

 lerajzolom szép testedet

s talán lesz idő 

 megvarrni vőlegény ingedet 

vadonnőt szederből zápor gallérú csillagokkal

 három kezed lesz három és

szíved helyére 

  szívemet horgolom

Álom
Rossz álmom volt minap éjjel, 
– Kivételezz velem Isten! –
Kapáláson fogták anyám
a világtalan sötétben.




