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113ellen íródott, és a diszciplináris, hozzáfér-
hetetlen, korlátozott akadémiai emlékezet
korlátain kívül valósította meg a retroaktív
kritikai értelmezés nagyszabású és követen-
dõ kísérletét. Ennek fontosságáról, szüksé-
gességérõl maga a szerzõ fogalmaz a legpon-

tosabban: „A közelmúlt a Kádár-rendszer
volt, s annak a neonacionalizmus nosztalgi-
ája nevében történõ visszamenõleges eltün-
tetése nem pusztán etikai vétség, hanem az
önismeretrõl való lemondást is jelenti egy-
ben.” (15.)

„MOST ÍME, ITT AZ ÍROTT ÖNARCKÉP”
Zsögödi Nagy Imre Följegyzéseinek kiadásairól

Örüljünk neki s okuljunk belõle

Nagy Imre 1893. július 25-én született
Csíkzsögödön. Iskoláit szülõfalujában,
Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson jár-
ta, majd 1918 õszén beiratkozott a budapes-
ti Szépmûvészeti Fõiskolára. 1917-tõl több
mûvésztelepen megfordult, dolgozott Nagy
Istvánnal, Márton Ferenccel, Nagybányán
Ziffer Sándorral is. Az 1920-as évek máso-
dik felétõl számos egyéni kiállítást rende-
zett, mûveit hazai és külföldi csoportos kiál-
lításokon is bemutatták, több külföldi tanul-
mányutat tett. Az 1930-as években minta-
gazdaságot létesített Zsögödön a tervezett
zsögödi mûvésztelep ellátása céljából. Élete
során különbözõ díjakkal, kitüntetésekkel,
címekkel, érdemrendekkel jutalmazták,
2005-ben pedig posztumusz Magyar Örök-
ség-díjat kapott. Életmûve csíki hagyatékré-
szének bemutatása céljából hozták létre az
1973-ban, a festõ nyolcvanadik születésnap-
ja alkalmából felavatott zsögödi Nagy Imre
Képtárat. Utolsó gyûjteményes kiállítása 
a Magyar Nemzeti Galériában volt 1976 feb-
ruárjában, melynek megnyitóján azonban 
a mûvész betegsége miatt nem vehetett
részt. Nagy Imre ugyanazon év augusztus
22-én, nyolcvanhárom éves korában hunyt
el Csíkszeredában.

Zsögödi Nagy Imre pályája természete-
sen jóval tartalmasabb és színesebb annál,
amit életének néhány, itt kiragadott pillana-
ta, e vázlatos összefoglalás jelez. Ugyanak-
kor mindig érvényes kérdés, hogy hol kap-
csolódik össze egy életmû, annak értelmezé-
se és értékelése a mûvész életének számsze-
rûsíthetõ adataival. Föltétlen szükségünk
van-e ez utóbbiak ismeretére, ha egy mûal-
kotással találkozunk – legyen az akár egy
festõ költõi érzékenységû emlékirata? Nagy
Imre Följegyzéseinek elsõ kiadása1 nem tar-
talmaz életrajzi áttekintést, ez azonban eb-
ben az esetben aligha von le a kötet értéké-
bõl. 1979-ben, három évvel a festõ halála
után – érthetõ módon – még a baráti nagyra-

becsülés, az elfogódott emlékezés lengte 
körül a festõ hagyatékát, így sajátosan szer-
vezõdõ, hosszabb-rövidebb részletekbõl,
történetekbõl, benyomásokból álló gépelt
kéziratát is. A mérhetetlen jelentõségû és
idõszerû visszatekintés elsõ közreadásának
felelõssége mégis megkövetelte e memoár-
nak egy igényes, Nagy Imre mûvéhez méltó
keretbe ágyazását. E kiadást így Kányádi
Sándor rövid, de annál találóbb elõszava ve-
zeti be, melyben a költõ a feljegyzések sajtó
alá rendezésének dilemmáit, kulcsfontossá-
gú pillanatait is megörökítette. Kezdetben –
egy, a még Nagy Imre kolozsvári lakásán tar-
tott megbeszélésen – a Kriterion két szer-
kesztõje, Mikó Imre és Dávid Gyula úgy lát-
ták, hogy a festõ visszaemlékezéseit legjobb
lenne egy kronologikus sorrendû önéletírás-
sá kerekíteni. Kányádi Sándor azonban más-
képp vélekedett: „Magam az idõrendi
ráncbaszedés ellen s a följegyzések följegy-
zés voltának respektálásáért szálltam síkra.
Azt tartottam s tartom ma is – sok más eré-
nyük mellett – nagyszerûnek e most már
könyvvé teljesült följegyzésekben, hogy va-
lahol a napló s a memoár között téblábolva
fesztelenül, olykor idõrétegeket torlaszolgat-
nak össze, olyanformán, mint ahogy a ta-
vasznak lóduló patakok rétegelik egymásra
egy-egy fordulóban a föllazult s az inkább
ablaküvegnek, mint jégtábláknak tetszõ la-
pocskákat.” – írja.2 Ezen bevezetõ tehát nem-
csak amiatt pótolhatatlan és megismételhe-
tetlen, mert a költõ Nagy Imre történeteinek
beavatottjaként, ugyanakkor kéziratának
gondozójaként az ilyenformán egymásra 
rétegelt világokból egyszerre szól az olvasó-
hoz, hanem azért is, mert felmutatja a Föl-
jegyzések átörökítésének történeti hátterét.
A visszaemlékezéseket pedig – Kányádi Sán-
dor elõszava mellett – a szöveget kísérõ raj-
zok, vázlatok, a külön egységként közölt,
1937–1938-ból származó naplójegyzetek,
valamint a Nagy Imre mûvészi hagyatékát



listázó, terjedelmes függelék teljesíti könyv-
vé. Ez utóbbinak az összeállítását Benkõ Sa-
mu indítványozta, az elkészült leltár pedig
tartalmazza az életmûnek a Csíkszeredai
Megyei Múzeumba, a zsögödi Nagy Imre
Emlékházba és a Marosvásárhelyi Mûvésze-
ti Múzeumba került darabjait, továbbá a ko-
lozsvári hagyaték részét képezõ alkotásokat,
mindezek technikai adataival és leltári jel-
zeteivel együtt. A feljegyzések és naplójegy-
zetek Nagy Imre mûvészi életpályájának
forrásaiként való közlése mellett az 1979-
ben megjelent kötet így ennél többre is hiva-
tott: „Megtudjuk ebbõl a könyvbõl, hogy
mekkora szellemi és anyagi értéknek vál-
tunk örökösévé.”3

Az 1954–1955-ben keletkezett Följegy-
zéseknek 2012-ben két újabb változata látott
napvilágot, a Csíkszereda Kiadóhivatal –
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ki-
adója gondozásában az Útravaló,4 illetve a
Hargita Kiadóhivatalnál a Székely Könyvtár
sorozatban.5 Elõbbi esetében a bevezetõ rá-
mutat arra, hogy a feljegyzések újraközlése
egy tudatos és következetes hagyatékápoló
tevékenység újabb mérföldköveként történt
meg, célja pedig e gazdag szellemi örökség
jelen idejû felmutatása, újragondolása, érvé-
nyességének keresése, újrafelfedezése,
mindezt a frissességet pedig némiképp az
eredeti cím megváltoztatása, kiegészítése is
sugallja. E kötetet mindemellett a rajzoknak,
vázlatoknak, rézkarcoknak, fametszeteknek,
illetve színes – többnyire festményekrõl ké-
szült – reprodukcióknak egy új válogatása
kíséri, melyek közül néhány itt jelent meg
elõször nyomtatásban. Az újszerûség lendü-
letét Szabó Andrásnak, a Nagy Imre-hagya-
ték kurátorának könnyed hangvételû utó-
szava is fokozza, amely hangfelvételek, ré-
gen lejegyzett beszélgetések, levelek, újság-
cikkek, sõt, a zsögödi Nagy Imre Képtár elsõ
– azóta sajnos elveszett – vendégkönyvének
néhány bejegyzése alapján villantja fel a fes-
tõ életének és emlékeinek pillanatait.

Mindezzel szemben igencsak meglepõ a
Följegyzéseknek a Székely Könyvtár sorozat
kilencedik kiadványaként napvilágot látott
változata, mely nélkülöz mindennemû elõ-

és utószót, magyarázatot, kísérõszöveget,
jegyzetet, illusztrációt, függeléket, egyszó-
val mindent, ami a mai olvasó számára új
utat nyithatna Nagy Imre forrásértékû
visszaemlékezéseihez. A Székely Könyvtár
sorozat elsõ kötete szintén 2012-ben látott
napvilágot, a támogatók, valamint a hattagú,
neves költõkbõl, írókból, szerkesztõkbõl,
néprajzkutatóból álló szerkesztõbizottság 
a projekt céljai között kezdettõl kiemelt fon-
tosságúnak tekintette Székelyföld értékei-
nek népszerûsítését, az olvasóközönség szé-
kely-magyar öntudatának megerõsítését, en-
nek érdekében pedig egy stabil szellemi
alap megteremtését. Emellett nem titkolt
szándék volt, hogy a kötetek mutatós, szép,
egységes formában, formátumban jelenje-
nek meg, és még ha egyik-másik mû már 
részét is képezi a magán- és közkönyvtárak-
nak, a Székely Könyvtárban sorozatot alko-
tó kiadványok eképp mégis a megrendelõk
polcainak díszévé váljanak. A különbözõ
szépirodalmi, történelmi, néprajzi és egyéb
munkák közreadására vállalkozó projekt
fentebbi szerkesztési és kiadási szempontjai
egy részének azonban talán mégis némi-
képp ellentmond a tény, hogy a közelmúlt
egyik legjelentõsebb csíki mûvészegyénisé-
gének forrásértékû visszaemlékezései
ennyire lecsupaszítva láttak napvilágot. 
A valóban stabil szellemi alap megteremté-
séhez ugyanis nem biztos, hogy elégséges
idõrõl idõre leporolni a Följegyzésekhez ha-
sonló szövegeket. Az újraközlésük akarva-
akaratlanul valamiféle viszonyulást feltéte-
lez, és sajnos könnyen igénytelennek, felü-
letesnek és emiatt hiteltelennek tûnhet az 
a vállalkozás, mely – bár a saját maga által
kijelölt szempontjainak megfelelõen – nem
tesz kísérletet arra, hogy e mûveket valóban
megismertesse lehetséges olvasóival. Ezen
írások felelõsséget rónak azokra, akik újboli
kiadásuk mellett döntenek, e tekintetben
pedig talán érdemes szem elõtt tartani azt az
egyszerû felhívást, melyet Kányádi Sándor
1979-es elõszava utolsó mondataként jegy-
zett le: „Örüljünk neki s okuljunk belõle.”6
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