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A sepsiszentgyörgyi Erdélyi 
Művészeti Központ (EMŰK) 
fontos szerepet tölt be a vá-
ros és Székelyföld kulturá-
lis életében. Az intézmény 
létrejöttéről, célkitűzéseiről 
Vécsi Nagy Zoltán igazgató-
val, művészettörténésszel 
beszélgettünk.

– Miként merült föl az intéz-
mény létrehozásának ötlete?

– Mint minden kulturális 
szerveződés esetében, erre min-
denki másként emlékszik. Ja-
kobovits Miklós művész már a 
múlt rendszerben fölhozta egy 
erdélyi múzeum létrehozásának 
ötletét, ahol a romániai magyar 
művészettel foglalkoznának. A 
konkrét ötlet talán Sepsiszent-
györgyön merült föl a Barabás 
Miklós Céh egy kiállítása alatt, 
Vargha Mihály, a Székely Nem-
zeti Múzeum igazgatója és az 
önkormányzati vezetők között. 
Végül egy széles körű szakmai 
társaság több szempontból meg-
vitatta a dolgot, és így jött létre 
az intézmény. Az első elképzelés 
az volt, hogy a Székely Nemzeti 

Múzeum égisze alatt működjön, 
sokáig nem volt bejegyezve mint 
Erdélyi Művészeti Központ. A 
megyei és városi önkormányzat 
támogatta, valamint voltak ma-
gyarországi források, melyeket 
a múzeum kezelt. Végül innen 
leváltunk, és Sepsiszentgyörgy 
önkormányzata vállalta, hogy 
fönntartja a programot. Kez-

detben két munkatárssal in-
dultunk, mostanra hatra n őtt a 
számuk.

– Nehéz volt helyszínt találni 
az EMŰK számára?

– A kezdeti elképzelés az volt, 
hogy a Székely Nemzeti Múze-
um ad teret nekünk. Leválá-
sunk után több helyszín is szó-
ba került, ekkor döntöttem úgy, 

hogy föladom az udvarhelyi mú-
zeumi állásomat, és Sepsiszent-
györgyre jövök. Négy vagy öt 
helyszínre is nemet mondtam, 
nem voltak szakmailag megfele-
lőek. Végül a polgármesteri hi-
vatal biztosított helyet egy cél-
jainknak megfelelő, korszerűen 
felújított épületben. Szükség 
volt erre, hiszen az idők folya-
mán mintegy kétszáz műalko-
tás gyűlt össze, ezeknek meg-
felelő teret kellett biztosítani. A 
további elképzelés az, hogy az 
önkormányzat vadonatúj épüle-
tet, komplexumot épít, ahol egy 
helyre kerül a Bod Péter Megyei 
Könyvtár, a Tamási Áron Szín-
ház és az EMŰK. Jelenleg ennek 
a tervezése folyik, egy tartalmi 
tervet már le is adtam, hogy 
mire lenne szükségünk.

– Milyen anyagi forrásokból 
és kritériumok alapján bővíti az 
EMŰK a gyűjteményét, hozza 
létre a kiállításokat?

– Szakmai kuratórium dönt 
a műtárgyak megvásárlásáról, 
ami a Sapientia Alapítvány kere-
tein belül történik, magyarorszá-
gi támogatással. Adományokkal 

is bővül a gyűjtemény. Szívesen 
adnak az emberek, mert látják, 
van perspektívája. Így jelentős 
anyag gyűlt össze. Törekszünk 
arra, hogy az anyag egy része 
mindig ki legyen állítva, kurátori 
szempont szerint újrarendezve. 
Ugyanakkor folytatjuk a művé-
szettörténeti szempontból fonto-
sabb életművek, művésztelepek, 
mozgalmak bemutatását is. De 
célunk, hogy a műhelymunkát, 
a feltörekvő fi atalok alkotásait 
is bemutassuk, ezt szolgálja a 
sepsiszentgyörgyi Lábas Házban 
lévő kiállítótér. Még ezeken túl is 
szeretnék álmodni: azt hiszem, 
akkor lenne minden tökéletes, 
ha rendelkezésünkre állna egy 
műcsarnok-szerű kiállítótér, 
amivel be tudnánk kapcsolódni 
egy európai, kelet-európai kör-
be, mert felmerült az az igény is, 
hogy mutassunk be bukaresti, 
budapesti, zágrábi vagy krakkói 
művészeket. Ha mindezt meg 
tudjuk valósítani, akkor elkez-
dődhet egy komolyabb kultu-
rális csere. Így tudnánk elérni, 
hogy regionális kulturális köz-
pontként működjünk.

Kapu-ketrec
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APRÓ LÉPÉSEKBEN NAGYOT ÁLMODNI Miklóssi Szabó István

– beszélgetés Vécsi Nagy Zoltánnal, az EMŰK igazgatójával –

Merész álom, metafora a szabadság,
színével, illatával magához láncol.
Ülök egymagam, és arra várok, bennem
ismét feleszméljen a múlt és a mámor.
Felragyog a világ, engem is ragyogtat,
míg tekintetem vérszínű eget bájol,
új március, büszke emlékek romjain
szunnyad a köd, és kéken ásít a távol.
Ma kérdez a nemzet, felel rá a költő,
forró derűt ír az idő homlokára.

Ilyés Krisztinka 

Bálint Tamás 

Böszörményi Zoltán

Szabadság-szerelem

Mit kíván a magyar nemzet?

A kökösi hídon
kettőezertizennégyben

Arad csillagvárában Damjanich hallgat

Kányádi Sándornak

A kökösi hídon visszafelé halad,
zakatol és izzad szerencsétlen vonat,
csomaggal, küzdéssel jócskán megpakolva
kapaszkodik belé jövendőnk alkonya.

Amíg a hídfő s a talpfa el nem rohad,
ringatja lágyan a vendégmunkásokat,
szívükből a fények lassan mind kihúnynak,
olcsó, híg konyakkal nyomtatják a múltat.

Gábor Áron ne bánd, hogy nem érted ezt meg,
kiket oltalmaztál, önként odébbmentek,
s mintha már a szót is idegen hallanók,
búcsút vesznek tőlünk a székely harangok.

1. 1848. Kívánjuk a szabadságot.
2. 1914. Kívánjuk a szomszéd területeit. 
3. 1956. Kívánjuk az egyenlőséget. 
4. 1989. Szavak kellenek.
5. 2000. Egy kis székelyhumort. 
6. 2004. Like-rendszert. 
7. 2007. A migránsokat nem. 
8. 2010. Kívánjuk a nőket. 
9. 2012. Kívánjuk a férfi akat.
10. 2015. Legyen mindkettő. 
11. 2017. Kívánhatjuk egyben a kettőt. 
12. 2019. Peace kéne. Meg hope.

Beteg szerelem a miénk.
Te óriásként énekelsz szerenádot, 
én ülök az ablakban és hallgatom:
miként dobog szoborszínű, nemzeti szíved.

Beteg szerelem a miénk.
Olykor csak úgy szaladsz előre, 
nem törődsz azzal, hogy 
ezernyolcszáznegyvennyolcszor 
véreztünk már el. 
Ha lobogtatom színeidet, 
hűséget fogadhatunk egymásnak?

Beteg szerelem a miénk. 
Szabadságért könyörögnek neked
a Hádeszben lakók, de téged már
rabul ejtett a vadsötétség, 
és nem hallod őket.

Beteg szerelem a miénk. 
Jelszavaink egymás torkán akadnak.
Mondd, Magyar föld, 
Te hallod a dobogást?

Imát és hazát hord fellázadt szívében,
Petőfi , Arany lírai bizománya.
Arad csillagvárában Damjanich hallgat.
Fű nő a csend alatt. Megtépázott, csonka
ország él, emlékszik, nevel új virágot,
akaratát az ég fényeibe fonja.
Hajnalodik a tavasz, s arra vágyom,
bárcsak az öröm bennem is fellobogna.
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