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A mester 120 alkotása
Nagy Imre-kiállítás nyílik Marosvásárhelyen

• A Maros Megyei 
Múzeum gyűjtemé-
nyében lévő Nagy 
Imre-festményekből 
és -grafikákból nyílik 
kiállítás péntek dél-
után 5 órakor a Kul-
túrpalota ideiglenes 
kiállítótermében.

A N T A L  E R I K A

S zázhúsz alkotás lesz látha-
tó fél évig a Kultúrpalota 
második emeleti ideiglenes 

kiállítótermében – mondta el a 
Székelyhonnak Soós Zoltán, a Ma-
ros Megyei Múzeum igazgatója, a 
kiállítás ötletgazdája. Ez azért is 
érdekes a marosvásárhelyiek szá-
mára, mert annak ellenére, hogy 
egy jelentős gyűjtemény található 
a városban, az mégsem látható. 
Nagy Imre műveinek, bár volt két-

szer is galériája Marosvásárhelyen, 
jelenleg nincs egy olyan állandó 
kiállítása, ahol azok folyamatosan 
láthatók lennének. A múzeum tu-
lajdonában lévő Nagy Imre-gyűj-
temény az 1950-es években került 
Marosvásárhelyre és a 60-as évek 
elején a múzeum tulajdonába – 
mondta érdeklődésünkre Soós 
Zoltán. Közel 140 alkotásból áll a 
gyűjtemény, grafi kák, metszetek és 
festmények, amelyek korábban a 
Teleki Téka jobb szárnyában voltak 
kiállítva, majd onnan hosszú idő-
re a múzeum raktárába kerültek. 
Fodor Imre polgármester idejében 
a város felajánlott egy helyiséget a 
Köteles Sámuel és Bolyai utcák ke-
reszteződésénél, ahol meg is nyílt 
az állandó Nagy Imre Galéria, de a 
tulajdonviszonyok tisztázása miatt 
néhány év múlva onnan is ki kellett 
költöztetni a kiállítást.

Öt hónapot töltött 
Marosvásárhelyen

A csíkzsögödi Nagy Imre az 1950-
es évek elején öt hónapot töltött 
Marosvásárhelyen, ahova a cukor-

gyár akkori igazgatója, Veress Ká-
roly, valamint jogtanácsosa, Imreh 
Ernő hívta, miután a kolozsvári 
képzőművészeti egyetemen nem 
engedték, hogy tovább tanítson. 
Bár munkásként alkalmazták, a 
gyár vezetősége támogatta, hogy 
a művészettel foglalkozhasson, 
alkothasson, ezzel is ma-
gyarázható, hogy számos 
festményének a cukorgyár a 
témája. Hálából a művész a 
Marosvásárhelyen született 
műveit a városnak adomá-
nyozta. Azokból 1959. au-
gusztus 22-én nyílt állandó 
kiállítás a Teleki Téka emeleti szár-
nyában. Onnan 1985-ben költöztet-
ték ki a galériát.

Ha minden a tervek szerint 
halad, akkor októberben nyílik 
egy olyan állandó tárlat, ahol a 
Marosvásárhelyhez kötődő, 20. 
századi képzőművészek alkotásai 
kapnak helyet – mondta lapunk-
nak Soós Zoltán.

Készülnek. Nagy Imre a városnak 
adományozta alkotásait, azok 
mégsem láthatók állandóan
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K O V Á C S  E S Z T E R

A járvány miatti korlátozások a 
szervezőket is nehéz feladat 

elé állították, a székelyudvarhelyi 
művésztelep egyik jellegzetessége 
ugyanis a nemzetközi jellege volt, 
így az elmúlt közel egy évtizedben 
nemcsak az anyaországból, hanem 
igen távoli vidékekről is érkeztek 
részvevők. Idén a határainkon túli 
meghívottak nem tudtak eleget ten-
ni a felkérésnek.

Alkotás, továbbra is szabadtéren

A művésztelep hagyományos hely-
színe – a Spanyár-ház udvara – vi-
szont teljesen alkalmas terepnek bi-
zonyul ahhoz, hogy a kis létszámú 

csoport zavartalanul alkot-
hasson. A Haáz Rezső Mú-
zeum számára kiemelten 
fontos a rendezvény foly-
tonosságának biztosítása, 
tudtuk meg, nem utolsó-
sorban azért is, mert a mű-
vésztelepen született alko-

tásokból egy-egy a Képtár 
gyűjteményébe kerül, ezáltal évről 
évre újabb értékes kortárs alkotá-
sokkal gyarapszik a közgyűjtemény. 
A részvevők hétfő estére mindany-

nyian megérkeztek, az előkészítő 
munka tegnap már zajlott a Spany-
ár-ház udvarán, mondta el lapunk-
nak Miklós Zoltán múzeumigazgató. 
Ezúttal Benedek Levente képzőmű-
vész (Székelyudvarhely), Dobribán 
Melinda textilművész (Kolozsvár/
Gyergyószentmiklós), Lőrincz Gyula 
grafi kus (Kolozsvár), Makkai István 
szobrászművész (Marosvásárhely), 
Péter Alpár képzőművész (Sepsi-
szentgyörgy), Remus Irimescu szob-
rászművész (Temesvár), Zsigmond 
Adél textilművész (Csíkszereda), 
Öllerer Áron Viktor képzőművész 
(Székelyudvarhely), Kányádi Iréne 
művészettörténész (Nagyvárad) és a 
házigazda, Berze Imre a tábor rész-
vevői.

A Pulzust hagyományosan az 
ott készült alkotásokból rendezett 
kiállítás zárta a Képtárban, erre 
azonban idén nincs lehetőség, így 
a záró tárlatot a Spanyár-házban 
rendezik be. „Ezúttal arra kértük 
az alkotókat, hogy a távolságtar-
tási szabályokat figyelembe véve 
mindenki egy kis zugban rendezze 
be az elkészült alkotásokat. Úgy 
gondoljuk és reméljük, hogy ez a 
furcsa helyzet akár egyedi, érdekes 
megoldásokat, ötleteket is szül-
het” – magyarázta Miklós Zoltán. A 
rendhagyó táborzáró kiállítás júli-
us 29-én 18 órától lesz. 

Pulzus járvány idején
• Bár a tavasz óta betervezett minden programjuk elma-
radt, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumnak végül 
sikerült megrendeznie a Pulzust: a kilenc éve Berze Imre 
szobrászművész által életre hívott székelyudvarhelyi mű-
vésztelep a járványügyi előírásoknak megfelelően, kissé 
másként zajlik majd, de esszenciájában változatlan.

Az apostolok apostolára emlékezünk
Szent Mária Magdolna a Szentírásban Jézus feltámadásának első 
tanúja, az apostolok apostola volt, hiszen amikor felismerte az Urat, 
elmondta a látottakat a tanítványoknak. Hogy védelme alá tartoznak 
a bűnbánók, a megtért bűnösök, a foglyok, az eltévelyedettek, az 
asszonyok, a fodrászok, a fésűkészítők, kertészek, azok a gyerme-
kek, akik nehezen tanulnak meg járni, a parfüm- és púdergyártók, 
a kenőcskészítők, bányajárók, vízhordók, tapétázók, cipőkészítők, 
az az egyházatyáknak, a népi vallásosságnak, a keresztény hagyo-
mánynak és legendáinak egyaránt tulajdonítható. A nyugati szentí-
rás-magyarázatok alapján alakja egybeolvadt több bibliai Máriáéval, 
sőt a névtelen bűnös asszonyéval is, akit Jézus feloldozott vétkeinek 
terhe alól. Az újszövetségi Szentírás két helyen utal arra, hogy Jézus 
hét ördögöt, azaz a korabeli felfogás szerint hétféle betegséget űzött 
ki belőle. Aztán csatlakozott a tanítványokhoz, és szolgálta az Urat. 
Ott állt a kereszt alatt, majd elsőként találkozott a Feltámadottal. A 
néphit szerint megvéd a pestistől, a szembetegségektől, a féregtől és 
a zivatartól. A népi időjóslás szerint július 22-én esnie kell az esőnek, 
mert Mária Magdolna a bűneit siratja. A régi hiedelem szerencsétlen 
napnak tartotta: nem volt szabad házasodni, utazni, fontos üzletbe 
belevágni, hajóra szállni, úszni és hegyet mászni. A világegyház 
számos templomának és híres zarándokházának védőszentje. Kör-
nyékünkön Kilyénfalván, Gyimesközéplokon,  Atyhán és Nyárádselyén 
ülnek búcsút Mária Magdolna emléknapján. (Molnár Melinda)
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