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A Csíki Székely Múzeumhoz 
tartozó zsögödi képtárban 
a kiállítás megnyitójára 

szép számban összegyűlt érdek-
lődőket Gyarmati Zsolt, az in-
tézmény igazgatója köszöntötte. 
Kiemelte, tavaly zárva tartott a 
galéria, a festő nevét viselő út 
modernizálása miatt is, de ez-
alatt részben a képtárat is felújí-
tották. Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere kö-
szöntőjében kiemelte, Nagy Im-
re teljes életművéből merítő, nagy 
ívű kiállítást láthatunk most, 
olyan munkákkal is, amelyeket 
eddig kevéssé volt alkalmunk 
megismerni. A polgármester 
megköszönte a Nagy Imre hagya-
ték kurátorának, az idén nyugdíj-
ba vonuló Szabó Andrásnak az 
odaadó, lelkes munkát.

Láthatóan meghatódva nyitot-
ta meg a kurátori minőségében 
utolsó, általa összeállított tárla-
tot Szabó András. Mint elmondta, 
ez a 36-ik tárlat, amit összeállít 

Nagy Imre műveiből, és ezek alatt 
sem tudta teljesen megismerni a 
művész hatalmas, sokrétű, gon-
dolatiságában és közvetített ér-
zelmeiben változatos hagyatékát. 
„Évfordulós kiállítás révén úgy 
próbáltam felépíteni ezt a tárla-
tot, hogy magáról a művészről, a 
családjáról, a művészi indulásá-
ról és a kortársak arcképsorából 
válogatott képekkel mutassam be, 
hogy kiknek a környezetében élt, 
alkotott, létezett Nagy Imre” − 

ismertette a szakember koráb-
ban a kiállítást. Ezen néhány 
olyan vázlatot is láthatunk, ami-
nek a megfestésére soha nem ke-
rített sort Nagy Imre, vagy esetleg 
egyik-másik benne lehetett ab-
ban a több mint negyven tételes 
képanyagban, amely a negyve-
nes években a helyi bank menekí-
tésével együtt eltűnt. „A vázlatok 
bemutatásának lényege, hogy ér-
zékelni lehessen, az 1950 előtti fő 
időszakában mikkel foglalkozott 

a művész. A rajzok mutatnak meg 
véleményem szerint igazán ap-
ró, finom lelki rezdüléseket min-
den művész esetében, mert az 
az első képzőművészeti alkotás, 
amit elkészít, és még nem próbál 
meg abban építkezni, hanem csak 
vázlatozik, gondolkozik, maga fe-
lé készíti ezeket” − fejtette ki 
Szabó András. A kurátor felidéz-
te Nagy Imre alakját, az emberét 
és a művészét is, és arra kérte a 
csíkszeredaiakat, hogy térjenek 

be időnként egy-egy csendes fél-
órára a galériába, és csodálják 
meg a nagy művész munkáját.   

A zsögödi galériában október 
15-ig látogatható a tegnap meg-
nyitott kiállítás, amelyen Nagy 
Imre 94 munkáját, ceruza, tus, 
olaj, akvarell és temperával ké-
szült alkotásokat lehet megtekin-
teni. A galéria keddtől péntekig 9 
és 17 óra között tart nyitva.

R. KISS EDIT

Zsögödi Nagy Imre 125 címmel nyílt kiállítás a festő nevét viselő galériában

A művész és környezete

Nagyívű kiállítás. Sokan voltak kíváncsiak az újabb Nagy Imre-tárlatra

A Nagy Imre születésé-

nek 125-ik évfordulójára 

szervezett csíkszeredai 

rendezvények sorában 

elsőként tárlatot nyi-

tottak meg tegnap este 

a festő munkáiból a 

róla elnevezett zsögödi 

galériában.

Ma délután hat órakor mu-
tatják be Csíkszeredában a 
városháza gyűléstermében a 
Der Maler Nagy Imre, A szé-
kely festő és az erdélyi szá-
szok 1925-1935, Emil Witting 
regényrészleteivel című köny-
vet. A szerzők Bács Béla János 
és Ráduly Róbert Kálmán.

A könyv története Nagy Imre fel-
jegyzéseinek egy mondatával kez-
dődött, Bács Béla János annak 
kezdett el utánajárni, hogy szüle-
tett-e regény a székely festőről egy 
erdélyi szász tollából. Kiderült, a 
brassói Emil Witting valóban hozzá-
kezdett egy regény írásához, Nép-
ének festője címmel, ebből három 
részlet meg is jelent 1934-36 között a 
korabeli, brassói német sajtóban. „A 
könyv első részében le van írva az 
út, hogy hogyan jutottam el én ezek-
hez a regényrészletekhez és Emil 
Wittingről, a regény írójáról olvasha-
tó egy írás. Közöljük a regényrész-
leteket magyarul és sok a függelék, 
korabeli újságcikkek és fotók” − is-
mertette Bács Béla.

Magával ragadó szöveg

Emil Wittinget barátság fűz-
te Nagy Imréhez, testvére, Otto 
Witting mecénása volt a festőnek. 
Emil Witting mérnökember volt, de 
több cikket is írt a festőről, ahogy 
az a korabeli újságcikkekből kitű-
nik, az értelmiség gyakran hoz-
zászólt a képzőművészethez és 
értett is hozzá – mesélte el Bács 
Béla János. A regényrészletekről 

úgy vélekedett, magával ragadó 
irodalmi szövegek. „Nagyon vi-
rágos, expresszionista kifejezés-
mód, rengeteg jelzővel, egy-egy 
helyzetet nagyon szépen, színe-
sen ír le. Van egy távolságtartás 
az íróban, de látszik, hogy nagyon 
mélyen érzi és érti, hogy mi törté-
nik a szereplőkkel. Van fikciós ré-
sze is, de egyértelmű, hogy az író 
olyan személyt választott mintá-
nak, akit jól ismert, és ismerte a 
környezetet is, a székely embere-
ket, a tájat. Nem tudjuk, miért nem 
fejeződött be ez a regény; Wag-
ner, az erdélyi szász irodalmat 
feldolgozó irodalomkritikus sze-
rint azért, mert Witting tudatában 
volt annak, hogy emberi karak-
terek ábrázolásában nem elég jó. 
Ő akkor még két regénytöredék-
ről tudott, most már tudjuk, hogy 
legalább három volt” − fejtette ki.

Különleges időszak

A könyv második részében A 
székely festő és az erdélyi szá-
szok 1925-1935 címmel azt mu-
tatja be Ráduly Róbert Kálmán 
(Csíkszereda polgármestere), 
hogy milyen jelentős szerepet ját-

szott Nagy Imre életében és pá-
lyafutásában a szász közösség. 
„Ha csak a címben látott két év-
számot vesszük, akkor azt gon-
dolhatjuk, hogy egy olyan hosszú 
élet során, mint amilyen Nagy 
Imrének megadatott (83 évet élt), 
ez a tíz év nem sok. A régi görö-
göknek volt az időre a kronoszon 
kívül egy másik kifejezésük is, a 
kairosz, ami megfelelő időt vagy 
elérkezett időt jelent. Úgy érzem, 
hogy ez a tíz év Nagy Imre mun-
kásságának és életének nagyon 
különleges része. Ez az, amikor 
lényegében elindul, amikor fel-
karolják művészetileg és anyagi-
lag is. Ez egy különleges évtized, 
és nemcsak az ő életében, hanem 
Erdély nemzetiségeinek kulturá-
lis elitjére is kivetíthető az ekkor 
tapasztalt közeledés. Egyértel-
műen fogalmaznak a szászok, 
hogy eddig párhuzamosan élt 
együtt a három nemzet Erdély-
ben, ideje nyitni egymás felé. Ez 
az időszak nem tartott sokáig, 
de jelzés arra, hogy lehetséges 
a közeledés. Ez az egyik külön-
legessége ennek a történetnek. 
Elérkezett idő volt, valaminek 
akkor jött el az ideje” − mutatott 

rá Bács Béla János. Hozzátette, 
ebben a közeledéseben úgy tű-
nik, mintha Nagy Imrét teljesen 
szásznak tekintenék, ez azonban 
igaz is, meg nem is, hisz abban 
az időben az írók nem etnikai, 
hanem esztétikai kategóriákkal 
operáltak és felfedezték művei-
ben azt a forrást, amit ők is ma-
gukénak éreztek. (R. K. E.)

Ráduly Róbert KálmánBács Béla János

Elérkezett idő Nagy Imre életében

FOTÓ: PINTI ATTILA

FOTÓK: GECSE NOÉMI




