
A Nagy Imre Alkotótáborban szü-
letett festményekből, grafikákból, 
domborművekből, textíliákból és 
fotókból nyílt kiállítás szombat 
este a Nagy István művészeti isko-
la aulájában. A megnyitón egy új 
intézmény, a művésztelep születé-
séről is szó volt.
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ANagy Imrét idéző, a zsögödi 
táj ihlette alkotások kö-
zött a nagy művészelőd 

álmának, a művésztelep létrehozá-
sának megvalósulásáról is szó volt 
az első Nagy Imre Alkotótábor 
kiállításának szombat esti megnyi-
tóján. Szabó András művészeti ve-
zető harmadik intézményalapítási 
szándékánál tart. Amint mondta, 
1994-ben, amikor a Csíki Székely 
Múzeum önálló intézménnyé vált, 
az eredeti szándék „politikai geller” 
miatt más jelleget öltött. Aztán a 
2001-ben indult Hargita Visual 
Art került a tagok „gubancos lelke” 
miatt vakvágányra.

A tapasztalatok birtokában a 
most induló Műhely a remények 
szerint azonban hosszú életű lesz. 

Egy, a negyvenes években papíron 
már meglévő tábor jött létre a va-

lóságban, olyan műhely, amelyről 
a résztvevők véleménye pozitív, és 

amelynek – egybehangzó vélemény 
szerint – jövője van.

Túros Eszter művészettörténész, 
maga is a tábor résztvevője, a kiállítás 
megnyitóján nem annyira a szüle-
tett munkákat, mint magát a tábort 
értékelte. Hódolat Nagy Imrének 
– „ez volt az alaphang, és hogy ez 
a továbbiakban milyen irányt vesz, 
azt az idei tapasztalatok is befolyá-
solják. Hogy képes lesz-e ez a mű-
vésztelep egy határozott karakterré 
válni, amely a Nagy Imre-hagya-
tékból, szellemiségből kiindulva 
a jövő felé tud mutatni. Mindez 
azon is múlik, hogy ki-ki tisztázza 
viszonyulását ehhez a hagyaték-
hoz, hogyan közelíti meg azt, kit 
és mit lát Nagy Imrében, mit tart 
követendő példának, hogyan tud-
ja elképzelni a csíki, székelyföldi, 
erdélyi képzőművészetnek a további 
alakulását, amely a mai nagy öregekig 
még kétségtelenül időről időre meg-
újuló folytonosságként értékelhető. 
A jó szándék megvan, a lehetőség is 
adott, és remélhetőleg a továbbiak-
ban is megadatik, és mind jobban 
körvonalazódik” – hangsúlyozta Tú-
ros Eszter. 

A kiállított munkákat két hétig a 
Nagy István művészeti iskola aulájá-
ban megtekinthetik az érdeklődők.

hargitanépe2011. szeptember 12., hétfő | 3. oldal 

Körkép
csík

Nemsokára startol a romániai népszámlálás, egyre több 
csatornán beindul az ezzel kapcsolatos kommunikáció is. 
Fontos, hogy magyarnak valljuk magunkat (nem ungurnak, 
hanem maghiarnak, hogy ne hozzunk létre valami új etni-
kumot), mert a most rögzített adatok tíz évre meghatározzák 
a statisztikán alapuló helyzetelemzést. Például fontos lenne 
megtartani a húszszázalékos számarányt azokon a települé-
seken, ahol a magyarok aránya tíz évvel ezelőtt ehhez közeli 
volt. Jó lenne, ha bizonyos településeken most sikerülne ezt tel-
jesíteni, Kolozsváron például, ahol tíz évvel ezelőtt Funarék 
valószínűleg csaltak a népszámláláson. Mert ugyan tudjuk, 
hogy elvileg ha egy településen már nincs meg a húszszázalé-
kos számarány, attól nem kellene az ott élők elveszítsék nyelvi 
jogaikat, de hát Romániában élünk, itt bármi előfordulhat.

A baj az, hogy az elkövetkező tíz év alapstatisztikája 
minden valószínűség szerint meg lesz bundázva. Ugyanis a 
kérdezőbiztosok azokat a személyeket kell elvileg beírják, akik 
tartósan nincsenek már itthon, külföldön élnek több mint egy 
éve, oda köti őket már minden. Ez az új európai követelmény, 
mindenkit ott vegyenek számba, ahol él. De amint egy szak-
értő fogalmazott, a „románok még nincsenek felkészülve arra, 

hogy elfogadják: az országban élő lakosság száma kevesebb 
húszmilliónál”. Ezért a kérdezőbiztosokat bizonyára arra 
fog ják biztatni, hogy vegyék lazábban ezt a kikötést, abban 
reménykedve, hogy a gyakorlatilag külföldre költözött több 
mint hárommillió román állampolgár egy része legalább je-
lenjen meg a statisztikákban.

Túl azon, hogy ez a nem hivatalos és tényszerűen nem bi-
zonyítható, de nagyon is elképzelhető és valószínű direktíva 
milyen bonyodalmakat okoz majd az EU szintjén (ezeket az 
embereket itt is, ott is megszámolják), komoly gondokat okoz-
hat a magyar közösségnek is. Hiszen ha mi lelkiismeretesen 
a kérdőív és a törvény betűje szerint hajtjuk végre a bejelen-

tést, magyar biztosaink pedig a megszámolást, akkor könnyen 
megint áldozatul eshetünk a „nagy román nemzet álmának”, 
amit máig sem tudtak kiheverni honfitársaink.

Ők tollból megoldhatják a népességszám jelentős csökke-
nésének megakadályozását. Ezzel viszont kényszerhelyzetbe 
hoznák a kisebbségeket is, akik túl azon, hogy mindenféle 
buktatókat kell elkerüljenek ahhoz, hogy rendesen és tisztessé-
gesen számba vegyék őket, még ezzel a többségi túlszámlálási 
lehetőséggel is meg kell küzdjenek. 

A magyarok esetében, azt hiszem, ki kell találjunk védel-
mi stratégiákat (szakértők csoportjai már dolgoznak ezen, 
érdekképviseletünk ebben a kérdésben szerencsére nem tétlen-
kedett). Ez éppen olyan fontos, mint az identitásuk elvesztésé-
nek peremén lévőkben magyarságuk tudatosítása. Ami pedig 
a Hargita megyei egynéhány székelyt illeti, reméljük, számuk 
nem csökkent, hanem változatlan.

Népszámlálás
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