
A folyamatos csíki művészeti élet 
megteremtője, Nagy Imre festő-
művész művésztelepet álmodott 
Zsögödbe. A negyvenes években 
született álmot a háború, majd az 
azt követő kommunista diktatú-
ra elfoszlatta. Idén azonban egy 
alkotótáborral kezdetét veszi a 
művésztelep megalapozása.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro„Gazdaságom egyre in-

kább lekötött, amitől 
ugyan szabadulni sze-

rettem volna, de nem lehetett. Sokat 
foglalkoztatott ugyanis egy művész-
telep megszervezése, amit a birtokra 
akartam alapozni. Ezt a tervemet 
még anyám sem tudta, én pedig hall-
gattam róla, vártam az idők folyását, 
és nyögtem a terhes gazdasággal járó 
munkát. Később Tüdős Klárának 
adtam elő a tervemet, aki komoly 
ígéretet tett. Teleki Pál akkori minisz-
terelnök egymillió pengőt irányzott 
elő a zsögödi művésztelep részére. 
Tervembe bevontam Nagy Zoltánt, 
akivel együtt dolgoztuk ki a telep 
programját. A dolog azonban nagyon 
lassan ment. […] A háború szele na-
gyon közeledett. Minden meglassult. 
Az egymillió pengőből Csíkszereda 
városa megvásárolta Zsögödfürdőt, 
ahová a művésztelepet szántam. Az 
épületeket, a fürdőt rendbe tettük, 
de annál több már nem történhetett: 
jött a háború” – olvashatjuk Nagy 
Imre visszaemlékezéseiben. A művész 
hagyatékát nemcsak a megőrzött élet-
mű képezi, résznek kell tekintenünk 
a művésztelep-alapítási szándékát 
is – vallja Szabó András, a Nagy Im-
re-hagyaték kurátora. A negyvenes 
években Nagy Imre bár Zsögödben 
élt, rendszeresen tartotta a kapcso-
latot hajdani tanulótársaival, akik 
akkorra már hírneves művészeivé vál-
tak a magyar művelődési életnek. A 

„kicsi magyar világban” megpezsdült 
az észak-erdélyi magyarság kulturális 
élete, ebbe illeszkedett volna bele a 
zsögödi művésztelep is – tudjuk meg 
a visszaemlékezésekből. 

Megérett az idő a szándék
valóra váltására
2011-re megérett az idő, hogy 

Nagy Imre művésztelep-indítási 
szándékát valóra váltsák. A Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekjog-
védelmi Igazgatóság munkatársa, 
Csató Miklós jött az ötlettel: most 
lenne lehetőség a Cari Vendégházba 
összehívni az alkotókat. Elmondása 
szerint az alkotótábor megszerve-
zése régóta foglalkoztatja. Akkori 
munkahelye révén Zöld Lajosnak 
segédkezett a Szárhegyi Művészte-
lep megszervezésében, életre szóló 
élményt jelentett számára az alkotó 

művészekkel elbeszélgetni, betekin-
teni az alkotás folyamatába. Nagy 
Imrét pedig személyesen ismerte, 
később pedig hagyatéka leltározásá-
ban is részt vett. E többszörös kötő-
dés a művészethez és művészekhez 
késztette arra, hogy saját álmának 
is tekintse egy alkotótábor, távla-
tokban pedig egy művésztelep lét-
rehozását. 

A helyszín tehát a rég megálmo-
dott Zsögödfürdő: a Cari Vendég-
házban tartják az első, Nagy Imre 
nevével fémjelzett alkotótábort 
szeptember 3–10. között. Pályázat 
révén Csíkszereda önkormányzata 
is hozzájárul a költségek fedezésé-
hez, a Gyulafehérvári Caritas szin-
tén támogatta az ötletet, és a Csíki 
Székely Múzeummal kötött együtt-
működési szerződés értelmében 
közösen vállalják a szervezést. 

Az alkotótábor művészeti
vezetője Szabó András
Az alkotótábor művészeti veze-

tését Szabó András, a Nagy Imre-
hagyaték kurátora vállalta. Az idei, 
első tábor témája: Hódolat Nagy 
Imrének. A zsögödi festőművészre 
mint a folyamatos csíki művészeti 
élet megteremtőjére, a maga és bárki 
igazságáért bármikor kiálló és szót 
emelő emberre, az erdélyi magyar-
ság szellemi-művelődési életének 
egyik emblematikus képviselőjére 
emlékezik az utókor. A tábor 16 
meghívottnak biztosít alkotási, ta-
nulási, dokumentációs lehetőséget. 
A szabályzatban szerepel, hogy há-
rom egymás utáni évben egy erdé-
lyi származású kiemelt meghívottja 
legyen a tábornak: 2011–2013-ban 
Márton Árpád festő a kiemelt meg-
hívott, aki azonban párizsi útja mi-

att most nem lehet ott Zsögödben. 
Minden évben egy évfordulóját ün-
neplő művészt is várnak, idén a 75. 
életévét töltő Gaál András festőre 
esett a választás. A tábor további 
idei meghívottjai: Bakó Klára tex-
tilművész, Dóczi András szobrász, 
Csibi Orbán Zsófia textilművész, 
Kasza Imre festő, Botár László fes-
tő, Siklódi Ferenc grafikus, Vorzsák 
Gyula festő, Mezey Ildikó festő, 
Sárpátki Zoltán szobrász, Bartis 
Elemér grafikus, Orbán Endre gra-
fikus és Nagy Melinda festő. Szin-
tén a szabályzatnak megfelelően 
a Nagy István Művészeti Szakkö-
zépiskola két diákja, Portik Tímea 
és Jakab Tamás tanáraik javaslatára 
tagja lehet az első zsögödi alkotó-
tábornak. Moldován Zsolt amatőr 
festő irányításával a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekjogvédelmi 
Igazgatóság két gondozott gyereke 
is tanulhat a nagyok mellett. Az al-
kotók mellett dokumentarista fel-
adatokkal Szabó Attila fotóművész, 
valamint Túros Eszter művészet-
történész és Székely Dénes web-
designer is tagja lesz a csapatnak. 

Két alkotást kell adományozni
A táborozók egy tematikus és 

egy szabad témájú alkotást kell a tá-
bornak adományozzanak, amelyek 
a Csíki Székely Múzeum gyűjtemé-
nyébe kerülnek. A tábor természe-
tesen kiállítással zárul. 

A Zsögödi Nagy Imre Alkotó-
tábor szombaton, szeptember 3-án 
nyitja meg kapuit. Délelőtt 11 óra-
kor a Nagy Imre-képtárban talál-
koznak a táborozók, majd este hat 
órakor a Cari Vendégházban lesz a 
hivatalos megnyitó. 

– A mi feladatunk összeállíta-
ni az osztovátát, a művészek pedig 
eldöntik, hogy ki mit fog szőni raj-
ta – mondotta nagy várakozással 
Csató Miklós táborigazgató.

A művészek és a művészetek anyagi pártfogóját nevezik me-
cénásnak, Horatius és Vergilius költők támogatójának, Maecenas 
római lovagnak állítva emléket. A közelmúlt talán legnagyobb 
magyar mecénása báró Kemény János volt, aki vagyonának nem-
csak fölöslegét, hanem annak velejét fordította a kisebbségi helyzet-
be szorult erdélyi magyar irodalom és színjátszás fenntartására. 
Ugyanazt tette a literatúra és a színház terén, mint ugyancsak 
arisztokrata kortársa, gróf Majláth Gusztáv Károly katolikus 
püspök, aki magánvagyonából és püspöki jövedelméből folyósította 
hosszú ideig sok tanító fizetését, tanulmányi segélyeket osztott, isko-
lák fenntartását és folyóiratok megjelenését támogatta.

Az erdélyi irodalom és színház területén talán egyenértékű a 
Maecenas és Kemény János neve, mindkettő az önzetlen támo-
gatót jelöli, azt az embert, aki szerénységgel és elhivatottsággal, 
mélységes alázattal szolgálta a kultúrát.

Az elmúlt hét végén Marosvécsen emlékeztek meg leszár-
mazottjai, tisztelői, no meg az Erdélyi Helikon íróinak le-
származottjai az Erdélyi Helikon első találkozójának 85., és 
az erdélyi magyar Maecenas halálának 40. évfordulóján.

A vécsi vár évszázados fái alatt, a szerénységében megható Ke-
mény-sírhely és a Kuncz Aladár-emlékasztal által behatárolt szak-
rális térben mértéktartó ünnepség zajlott: Nagy Miklós Kund, a 
Helikon – Kemény János Alapítvány nevében köszöntötte az egy-

begyűlteket, majd Ördög Ferenc polgármester hangsúlyozta az ese-
mény fontosságát. A falu református lelkésze, Benkő Mihály – aki a 
Kemények által emelt templomban hirdeti az igét – tartott csendes 
áhítatot, a Szentírásból vett példával hangsúlyozva az áldozatkész-
ség, az önként vállalt szolgálat felelősségét, fontosságát. Kilyén Ilka 
színművész pedig Sütő Andrásnak az egyik, Kemény János temeté-
sét felidéző írásából olvasott fel részletet, majd a vécsi Kemény János 
iskola diákjai az iskola névadójának gyermekverseiből összeállított 
műsort mutattak be a hallgatóságnak. A koszorúzás alatt Szabó 
Gyula Győző szászrégeni fiatalember énekelt gitárkísérettel.

A helikoni írói közösség eszmeiségét hivatott éltetni a helikoni 
írók leszármazottjainak évente megtartott találkozója. Idén Járosi 
Andor, Kacsó Sándor, Kovács László, Kuncz Aladár, Makkai 
Sándor, Makkai László, Nagy Dániel és Szentimrei Jenő, va-

lamint tiszteletbeli helikoni tag, Csia Lajos utódai válaszoltak a 
Kemény János leszármazottjai által tett Helikon – Kemény János 
Alapítvány meghívására. A találkozón pedig a Kemény-unoka 
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész tartott előadást Kemény Já-
nos színházi munkásságáról.

Kemény János példája követendő kellene legyen mindannyiunk 
számára. Mint a találkozón többször is elhangzott, nem vagyona 
fölöslegét, hanem annak velejét fordította a kultúra támogatására, 
azzal a meggyőződéssel, hogy a kultúra az, ami megtart minket 
magyarként kisebbségi helyzetben is. Tehát kultúrára áldozott ő, 
amikor 35 ezer hold erdejét „vitte el a színház”, amikor különböző 
alapítványokat tett alkotók támogatására vagy embertársain segí-
tett. Feljegyezték róla, hogy „szerény természetű volt, aki sohasem 
nézegette magát saját bőkezűségének tükrében”. Ez is követendő 
példa kellene legyen az adakozók, a kulturális célokra pénzt áldozó 
intézmények vezetői számára. Kemény nem a hírnévért, a köszö-
nő szavakért adakozott, hanem a kultúra megmaradása, fejlődése 
érdekében… Ma, sajnos, gyakran azért fordítanak sokan garasokat 
kulturális célokra, hogy saját bőkezűségük tükrében nézegethessék 
magukat.
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