
SZABÓ András 

Nagy Imre művészete 
és a szokások 

Nagy Imre csíkzsögödi festőművész 
művészi hagyatéka különböző vázlatokat, rajzokat, 
metszeteket, valamint akvarelleket, olaj- és tem
pera festményeket tartalmaz. Ennek a műfajilag . 

sokrétfr hagyatéknak az e lhelye:lését - kevés kivé
tellel - Nagy Imre múzeumokban képze lte el és 
való~í.totta meg. Az egyes gyűjtemények, nagyság
re~d.1uk szerint, a következőek: Csíki Széke ly 
Muzeum (Nagy Imre Ga léria), Cs íkszereda; 
Művészeti Múzeum, Marosvásárhely; Széke ly 
Nemzeti Múzeum (Képtár) , Sepsiszentgyörgy; 
Kurucz lstvánné 1 magángyűjteménye, Alsógöd, 
Magyarország: Petőfi Irodalmi Múzeum és Ma
gya_r Nem zeti Galéria, Budapest ; Művészeti 
Múzeum, Kolozsvár; Királyi Képtár, London ; 
Nemzeti Művészeti Múzeum, Bukarest; Bruken
thal Múzeum, Nagyszeben ; stb. 

Tartalmukat tekintve, a portrékat nem 
számítva, többségük tájkép, vagy több alakos kom
pozíció, de ez utóbbiakon is nagy jelentősége van 
a tá:fképelemnek: valamennyi fe ldolgozott témája 
a zsögödi tájba van beillesztve. Ez azt bizonyítja, 
hogy a festőművész személyes kötödése Zsögöd
höz nagyon erős vo lt. Azok .az alkotásai is zsögö
d1 tematikájúak, amelyeket már kolozsvári tartóz
kodása idején készített. Igaz ugyan, hogy nemcsak 
a portréi kivételek, életművének egy inásik része 
is az - a marosvásárhelyi cukorgyárban, valamint 
a békási vízierömű építötelepén készült munkák. 
Az említett időszakban Nagy Imre kényszerű vissza
húzódása az említett helyszínekre csakis sajátos 
tematikák feldolgozására nyújtott lehetőséget. Az 
ekkor készült alkotások nem tartoznak a festő ter
mészetszerű , spontán témaválasztásai közé. Nagy 

Imrének is el kellett szenvednie az ötvenes évek 
világát, de az akkori e a szocialista reaiizmushoz 
tartozó-alkotásainak relatív művészi színvonalát 
így is helytállónak tekinthetjük. 

Nagy Imre em lített zsögöd-centrikusságát 
n.:m tartom vélet l enszerűnek. 

1987-ben. amikor hozzákezdtem a fes
tőművész írott hagyatékának a feldo lgozásához, 
úgy tűnt, hogy annak az embernek a megőrzött 
iratait fogom feldolgozni; akit a róla addig megje
lent írásokból ismerhettem meg.t Tévedtem. 

Az addig megjelent méltatások, valamint 
a Följegyzések nem nyújtanak teljes képet, mert 
egyrészt kimerítő jellegű dokumentáció hiányában 
a méltatások csak részlegesek lehetnek, · nem 
~és:ü lhettek a teljesség igényével, másrészt meg a 
festo maga sem akart többet elmondani önmagáról, 
mint amennyit a Följegyzésekben3 megírt, sőt, azt 
sem lehetett egészében kiadni. 

. A ránk maradt - pillanatnyilag teljesn~k 
tekinthető - írott hagyaték k issé másmilyennek 
mutatja be, mint amilyennek a megjelent írások
ból megismerhettük. Azt a Nagy Imrét a méltatá
sok, de leginkább a szájhagyomány majdnem em
berfelettí tulajdonságokkal ruházták. fel. Akik 
ilyennek ábrázolták, talán önhibájukon kívül , de 
tévedtek. Meggyőződésem , hogy akkor is így 
történt, ha a méltatást Imre bácsinak egy közeli 
barátja, ismerőse végezte, hiszen Nagy Imrét még 
a hozzá közel-állók sel}l ismerhették i"gazán . Ter
mészetesen, legjobb ismerői mégis a barátai voltak, 
nem is akárkik, hiszen a festő a barátkozás mércéjét 
igencsak magasra helyezte. · . . 

A különböző visszaeml_ékezésekben igazi 
beszámolót.csak egy-egy Nagy Imrére. vonatkozó 
részletről kapunk: ki-ki a festőről - de csak keve• 
sen a művészről -, a szeretőtő l , a "vén zsugori"
ról , vagy _a segítőkész émberröl, mesterről, esetleg 
nagyon ntka alkalmakkor a bohémröl emlékezik 
és em lékezetében ilyennek is őrzi . A képszeletek 
felevenítésekor vo lt o lyan személy is, ak i - fi
gyelmeztetőleg - így foga lmazott: " Imre bácsi ak
kor jött haza, amikor mások tömeges·en hagyták el 
az országot!" Persze, mert éppen 1922-ben történt. 
Nem hiszem. hogy hazatértében politikai 
elkötelezettséget kellene keresnünk. · · · 



.Jegyzeiek 

1. Nagy Imre unokahúga, aki t korai il.rvasága util.n a festő nevelt 

2.Szabó Andrits . Repertoriul de documente privind biografia maestrului 
emerit NAGY IMRE érdemes müvCsz Cletraj zi vpnatkoz<isú dokumen1u

maink repertóriuma - Muzeu l Secuiesc al.Ciucului - Csiki Székely MUzeum, 

1993 . 

3 Nagy Imre Följegyzések. Bukarest. Kritcrion Könyvkiadó, 1979 

Opera pictorului Imre Nagy 
~i obiceiurile curente 
(Rezumat) 

Opera ~ i via\a pictorului Nagy Imre ( 1893-
1976) nu a fost prelucrata in intregime, ci numai 
anumite aspecte referitoare la acestea. Prelucrarea 
completa a datelor biografice ~ i documentare s-a 
realizat doar in anul centenarului na~terii pictoru
lui . in 1993 . in prezent nu se poate pune inca prob
lema rea lizarii unui tratat de specialitate. dar un 
aspect, ~i anume scopul reintoarcerii lui la Jigod in 
- reie~it din documentele biografice - merita sa fie 
amintit. Acesta se leaga profund de trairea, retrai
rea obiceiurilor locu lui. ori de crearea unui ob icei 
nou : vizitarea permanenta a "Galeriei Nagy Imre" 
din Jigodin, in scopul cunoa~terii operei maestru
lui . Ast fe l se introduce locul de crea\ie al pictoru
lui - satu! .Jigodin - in randul locurilor celebre ak 
culturii transilvanene ~ i europene. 

TheWork 
of the Painter Imre Nagy 
and Every-Day Customs 
(Abstract) 

The work and li fe oftht: painter Imre Nagy 
( 1893-1 976) has not been workt:d through com
plt:tely. but on ly in some aspects referring to it. 
Tht: complete survey oftht: biographical and doc
umentary data has been done only in the year cel
ebrating 100 years fro m hi s birth. in 1993. 

For the moment one can't clarify all thc 
aspects of his li fe and work . Bu t one moment of 
hi s biography - hi s return to Zsögöd (Jigodin) - is 
worth mentioning. lt is lin ked on the one hand to 

re li ving the customs ofthe village community. and 
on the other to the foundation ofthe art gallery. 

1. ábra A régi temetö. (olaj , vászon) 



2. ábra Almaszedés. (olaj , vászon) 353 
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3. ábra Krumpliszedés. (olaj , vászon) 




