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inden, ami egy kisközösségben 
vagy a társadalom valamely na-
gyobb jelentőségű egységében 
sorra kerülhet és be is követke-

zik, szerves részét képezi a történelemnek. Nem 
véletlenül tartja a latin mondás: Apró cseppekből 
lesz a zápor. Ebbe a rendbe tartozik, ennek a 
rendnek volt tizennyolc cseppje, a maga tizen-
nyolc magyarországi állomásával A mi Nagy 
Imrénk című vándorkiállítás is, de zápornak 
kevés. 2008 és 2011 januárja között Kapos-
váron a Vaszary Képtárban, Gyulán a Kohán 
Képtárban, Tiszaújvárosban a Városi Képtár-
ban, Óbuda-Békásmegyeren a San Marco Galé-
riában, Százhalombattán a Barátság Művelődési 
Központban, Miskolcon a Herman Ottó Mú-
zeumban, Debrecenben a Déri Múzeumban, 
Sopronban a Lábasházban, Zalaegerszegen 
a Göcseji Múzeumban, Nyíregyházán a Jósa 
András Múzeumban, Kecskeméten a Cifrapa-
lotában, Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban, 
Salgótarjánban a Nógrádi Történeti Múzeum-
ban, Egerben a Dobó István Vármúzeumban, 
Szolnokon a Szolnoki Galériában, Békéscsabán 
a Munkácsy Mihály Múzeumban, Tatán a Tatai 
Református Gimnáziumban, Székesfehérváron 
a Csók István Képtárban hatvan válogatott 
ceruza- és tusrajz, fametszet, víz-, tempera- és 
olajfestményt láthatott a négy géniusz magyar-
országi közönsége. S bár nem a teljességet, ha-
nem csak a részletet képviselték, de mert a rész 
láttatja és sejteti az egészet, a zsögödi és egyúttal 

a csíkszeredai genius locit sugározzák; az erdé-
lyit, mert alkotójuk – és életművének vigyázói 
is – erdélyiek. Az erdélyi ember pedig „készebb, 
mint akár a nyugati, akár a déli vagy keleti. Ké-
szebb, vagyis befejezettebb, kiműveltebb, hatá-
roltabb, egyénibb, kristályosabb s felismerhe-
tőbb. Azon, hogy van erdélyi arculat és jelleg, 
sohasem lehetett vitatkozni”. (Hamvas Béla: Az 
öt géniusz). Mert ő az ötödik géniusz. A kiállítás 
mindegyik helyszínén érezhető volt valamilyen 
fokon ennek a megállapításnak az igazsága. A 
vándorkiállítással egyaránt találkozott a dél-
nyugati, a nyugati, az északi és az alföldi géniusz, 
s nem mindegyik érezte, s nyújtotta számomra 
ugyanazt az élményt. Legalábbis a megnyitók 
alapján ezt állapíthatom meg, mert csak azok 
alkalmával voltam együtt a kiállításunk iránt 
érdeklődőkkel.

A közös nyelv, a közös Isten sem elegendő 
ahhoz, hogy géniuszi különbségeinket tel-
jesen összemossa, az észrevétlenségig felold-
ja, de van-e egyáltalán erre szükség? Mégis, 
ezeknek a vándorkiállításoknak bármelyik 
állomáshelyére is gondolok, jó emlékek jut-
nak eszembe, amelyeknek egy nagy közös 
jellemzőjük volt: az, hogy látogatóit csend-
re, meghittségre, elmélyültségre, egyiküket-
másikukat pedig – s nem is keveseket –, 
nosztalgikus vissza-, hazaemlékezésre kész-
tette (több géniuszt magukban viselők keve-
rednek már mindenhol). 

folytatás a 8. oldalon

 fotó: mihály lászló

a műhely oldalakat 
támogatja:

Többéves magyarországi vándorlás után mától ismét láthatóak 
a zsögödi képtárban Nagy Imre reprezentatívnak tartott mun-

kái. Bár a képeket már februárban hazahozták, mindeddig nem 
lehetett kiállítani azokat, ugyanis a képtár javításra szorult. A 

munkálatok befejeztével azonban újból megtekinthetik a helyiek 
és a turisták a zsögödi mester remekműveit. Ez alkalomból ol-
vasható az alábbiakban Szabó András főmuzeológus, a Nagy 

Imre-hagyaték kurátora szubjektív beszámolója a vándorkiállítás 
magyarországi fogadtatásáról, percepciójáról.

Újból láthatóak 
a hazatért Nagy Imre-képek

Egy géniusz a négy között
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