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Ma szervezik meg Csíkszeredá-
ban a 31. Csűrdöngölő Gyermek- 
és Ifjúsági Néptánctalálkozót. A 
szervezők szerint az összetar-
tozás tudatával büszkén felöltött 
népviseletek színes örvényének 
lehetnek tanúi mindazok, akik ma 
ellátogatnak a rendezvényre.

Az András Alapítvány a szer-
vezője és a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes a házigazdája 
a Csíkszereda főterén a Hargitai 
Megyenapok részeként ma zajló, 
31. Csűrdöngölőnek. A műsor eb-
ben az évben is pergő, szórakoz-
tató, élvezetes programot nyújt 
mind a résztvevők, mind a nézők 
számára – ígérik a szervezők. Ér-
tékelésük szerint a Csűrdöngölők 
közel két évtizede alatt gyara-
podott az oktatók – legtöbb eset-
ben a Hargita együttes táncosai 
– hozzáértése is, így évről év-
re egyre több színvonalas fellé-
pés, hiteles előadás sorakozik fel 
ezen a napon. A mára már mozga-
lommá bővült néptánctalálkozón 
idén is több mint negyven gyer-
mek néptánccsoport lép fel több-
nyire Csíkszékről, de érkeznek 
csoportok Udvarhelyszékről és 
Gyergyóból is. A rendezvényt ma 
délelőtt 11 órakor András Mihály, 
az András Alapítvány elnöke nyit-
ja meg, majd elkezdődnek a gyer-
mekcsoportok fellépései. Délután 
három órakor Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere 

és Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke is köszönti a 
résztvevőket, ezután pedig a Har-
gita együttes rövid táncjátéka és 
a több száz gyermek részvételé-
vel zajló közös tánc következik. A 
gyermek néptánccsoportok fellé-
pése ezután folytatódik, délután 
fél hatig. A nap folyamán foglal-
koztató sátrat működtet a hely-
színen a gyermekek számára a 
Fészek Tanoda, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola  az együttes 
táncosainak közreműködésével.

A tánc nyelvén fogalmaznak

András Mihály, a szervező ala-
pítvány vezetője és a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együt-
tes igazgatója úgy gondolja, a 
résztvevő gyermekek nemcsak a 
koreográfiát tanulják meg a fellé-
pésre, hanem többségük szaba-
don, önállóan tud a saját táncos 
nyelvén fogalmazni, a saját táncát 
is el tudja járni. András Mihály 
szerint turisztikai szempontból 
is fontos ez a rendezvény a régi-
ónak, fontos számunkra, hogy a 
pünkösdi búcsúra az egész világ-
ból érkező vendégek vidámnak, 
fiatalnak lássák Székelyföldet: „A 
15 órakor kezdődő önálló nagy-
produkcióval is ezt üzenjük, ami-
kor közel 1300 táncos gyermek 
perdül majd egyszerre táncra a 
Szabadság téren”. (R. K. E.)

Tisztelgés a Nagy Imrét felkaroló erdélyi szász közösség előtt

Nagy Imre és a szászok

Hiánypótló, Nagy Imre életének kevésbé ismert időszakát összegző könyvet mutattak be

Aba-Novák Vilmos, Nagy Imre 
és művészbarátaik címmel nyílik 
kiállítás ma délután hat órakor 
Csíkszeredában, a Csíki Szé-
kely Múzeumban. A tárlaton 12 
művész 66 munkája lesz látható 
a Magyar Nemzeti Galéria és a 
Csíki Székely Múzeum gyűjtemé-
nyéből, illetve marosvásárhelyi, 
sepsiszentgyörgyi és kolozsvári 
magángyűjteményekből.

A tárlat létrehozásáról

A tárlat létrehozásáról annak 
kurátora, Szücs György művé-
szettörténész, a Magyar Nemzeti 
Galéria tudományos főigazgató-he-
lyettese lapunknak elmondta, a 
csíkszeredai Nagy Imre hagya-
ték kurátorával, Szabó Andrással 
beszélgetve már korábban felme-
rült, hogy a zsögödi festőművészt 

méltó módon el kellene helyez-
ni azok között a művésztársai kö-
zött, akikkel együtt indult. Nem 
kell méricskélni, hogy ki nagyobb 
művész, Aba-Novák Vilmos vagy 
Nagy Imre, Patkó Károly vagy Sző-
nyi István – mondta a szakember. 
Kifejtette, Nagy Imre egy idő után 
nagyon visszazárt az erdélyi kép-
zőművészetbe és kultúrába, töre-
kedett arra, hogy életművét saját 
népének ajándékozza, ezért élete 
folyamán vissza is vásárolt egyes 
munkákat. Kortársai eközben a kü-
lönböző aukciókon mozogtak, mű-
veik magángyűjtőkhöz kerültek, 
a neveik külföldi kiállításokon fo-
rogtak, Nagy Imréé viszont nem, 
és ilyen módon ő a jelentőségétől 
messze lemaradva kicsit a székely 
festő, az erdélyi tájképfestő kliséje 
mögé helyeződött. Ezért a mostani 
kiállítás egy kutatás és egy szám-

vetés is – emelte ki a kurátor. Is-
mertette, nem a rendkívül gazdag 
csíkszeredai Nagy Imre-anyaghoz 
akartak hozzátenni egy-két húszas 
évekbeli művet az elsősorban ma-
gyarországiként ismert művész-
társaktól, hanem arra törekedtek, 
hogy egy nagyon erős anyagot állít-
sanak össze. „Erre lehetőség is volt 
és a legerősebb húszas évekbeli, 
úgynevezett neoklasszicista anyag 
környezetébe tudtuk beilleszteni 
Nagy Imrének az adott korszak-
ban készült műveit. Megmutatjuk 
azt, hogy van egy személyes, ba-
ráti kapocs, elsősorban Aba-Novák 
Vilmos és Nagy Imre között, innen 
van a két pillére a kiállításnak. Van 
ugyanakkor egy világnézeti kapocs 
is az alkotók között. Nagy Imre, 
Aba-Novák Vilmos, Patkó Károly, 
Szőnyi István és a fiatalon elhunyt 
Korb Erzsébet rajzolják ki a húszas 

évek ezen korai időszakát, ami-
kor a világháború után és a koráb-
bi évtizedek formabontó »izmusai« 
után ez a generáció arra törekedett, 
hogy egy klasszikus művészetet 
hozzanak létre, de nem úgy, hogy 
másolják a mestereket, hanem ins-
pirációt merítenek a régi művészet-
ből” − ismertette Szücs György.

Stílus és jellemzői

Arról, hogy mennyire illeszke-
dett Nagy Imre művészete kortár-
sai sorába, azt mondta, van néhány 
olyan mű, hogy ha nem olvasnánk 
az aláírást és a képcédulát, ak-
kor összekeverhető lenne a stílus. 
A tárlat összeállításánál töreked-
tek is arra, hogy ezt az általános, 
Európában megragadható stílust 
megmutassák. Jellemzői a vas-
kos festésmód, a sajátos irányból 

érkező, spirituális vagy belső su-
gárzást mutató fény, a keresett, te-
átrális pózok, az önarcképekben 
megmutatkozó művészi öntudat. 
Később, amikor például Szőnyi Ist-
ván Zebegénybe, Nagy Imre pedig 
Zsögödbe költözik vissza, megsza-
kadnak a kapcsolatok, és egész 
más irányt vesznek a művészek − 
jelzésszerűen ezt már ezen a kiál-
lításon is látjuk − az eredeti stílust 
pedig leginkább Nagy Imre őrzi 
meg. A kiállításon utalásszerűen 
jelen van a nagybányai művészte-
lep is, mint minden modern ma-
gyar festészeti irányzat eredője: 
a kiállított művek szerzői közül 
sokan jártak Nagybányán, a ké-
sőbbiekben viszont nem ez a fajta 
kötődés jellemző rájuk, az itt lát-
ható tájfestészetben megfigyelhető 
az eltávolodás a nagybányai mes-
terektől. (R. K. E.)

A zsögödi „remete” kortársai körében: kutatás és számvetés

Több száz gyermek tánca

Várnak a közös táncra minden népviseletbe öltözött gyermeket

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

A könyvbemutató idejére 
kiállítóteremmé alakult a 
csíkszeredai városháza épü-

lete, Nagy Imre festmények, rajzok 
kerültek a falakra. A rendezvényen 
a szerzőpáros mesélt a könyv ke-
letkezéséről, zsögödi Nagy Imré-
ről, a festőnek a szászokhoz és az 
Emil Wittinghez fűződő viszonyá-
ról, de a korabeli szász irodalmi 
életről is. Megtudtuk, a fordítóként 
dolgozó Bács Béla János Daczó Ka-
talinnak, a múzeum munkatár-

sának jelzése nyomán eredt Emil 
Witting története nyomába, kuta-
tómunkája során pedig felgöngyö-
lítette azt a három regényrészletet 
is, amelyet az erdőmérnökként te-
vékenykedő Witting írt Népének 
Festője címmel, és amelynek fő-
szereplője a minden bizonnyal 
barátjáról, Nagy Imréről megmin-
tázott székely festő. A regényrész-
letek mellett nagyon sok korabeli 
újságcikk is előkerült Nagy Imré-
ről, a nagy volumenű hivatkozás 

láttán pedig Ráduly Róbert Kál-
mán is bekapcsolódott a munká-
ba. Mint mondta, úgy látta, fel kell 
göngyölíteni Nagy Imre életének 
ezen évtizedét, hisz erről keveset 
tudunk, pedig mind a festő élete, 
mind pedig munkássága szem-
pontjából rendkívüli fontosságú. 
Így született meg a kiadvány má-
sodik könyve, amelyben Nagy Im-
re és a szász közösség viszonyát 
taglalja. Ráduly Róbert Kálmán ko-
rábban úgy fogalmazott, sokat tet-
tek az elmúlt időszakban Nagy 
Imre munkásságának megismer-
tetéséért, de még mindig nem ele-
get, nem annyit, mint amennyit az 
erdélyi szászok, akik pályája kez-
detén felkarolták, biztatták.

R. KISS EDIT

FOTÓ: GECSE NOÉMI

Tegnap mutatták be Bács Béla János és Ráduly 

Róbert Kálmán könyvét, a Der Maler Nagy Imre, A 

székely festő és az erdélyi szászok 1925-1935 című, 

Emil Witting regényrészleteivel megjelent kiadványt.




