
MURÁDIN JENÕ

KÖZELÍTÉSEK 
A PÁLYAKEZDÕ NAGY IMRE BRASSÓI
KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETÉHEZ

Aba Novák, Nagy Imre és barátaik címmel reprezentatív kiállítás nyílt Csíkszeredában
a Magyar Nemzeti Galéria és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében. 
A tárlat augusztus 31-ig tekinthetõ meg.

A festõ Nagy Imre pályarajza esetében is belebotlunk az alig megkerülhetõ gá-
takba, a huszadik századi erdélyi magyar–szász mûvészeti kapcsolatok alapkuta-
tási szintû föltáratlanságába. Ez csupán a kettõs identitású Mattis Teutsch János
esetében nem történt meg, akinek 2001-es budapesti és müncheni életmû-kiállítá-
sa, valamint tanulmányok sorát is magába foglaló monumentális katalógusa kikö-
vetelte a szülõföldhöz, a brassói kultúrkörhöz fûzõdõ kötõdések földerítését.1 Ami
Nagy Imrét illeti, ha elfogadjuk – némi túlzással persze – a gyakran hangoztatott
kitételt, miszerint a csíki székely festõmûvészt a brassói szászok fedezték föl, ez a
kérdés még idõszerûbbé válik.

Múltunk és együttélésünk történetében kultúrhistóriai egymásrautaltságok és
sorsfordító, lankasztó ellenérzések mutathatók ki. Szembe kerültünk egymással
mindkét fél hibájából az 1848–49-es szabadságharc idején. Majd késõbb, a dualiz-
mus korában az 1876-os közigazgatási törvény csonkította meg a Szászföld sérel-
mére a több évszázados területi autonómiát, vármegyékké alakítva a szász széke-
ket. Következménye lehetett ennek is az, hogy a nagy országromlás idején a Szász
Nemzeti Tanács 1919. január 8-i medgyesi gyûlésén – a történelmi helyzethez re-
álpolitikai meggondolásokból igazodva – Erdély és Románia egyesülését támogatta.
Ilyen háttérképpel élte meg a szász közösség a huszadik század elejét, gazdasági,
ipari és kereskedelmi gyarapodással ugyan, de a hajdani önrendelkezés hiába ker-
getett illúziójával. Mindenképp ez a kompromisszumokat elfogadó helyzettudat és
alkalmazkodási készség vetette meg alapját az erdélyi szász közösség gazdasági-
kulturális élete negyedszázadig tartó utóvirágzásának. Életrevalóságukban benne
rejlett valami felszínre törõ nagy erõtartalék. A kultúrában és mûvészetekben ki-
bontakozó önmegvalósítás igénylése és kiteljesedése lett a cél, mely egyébként az
egész erdélyi társadalmat átfogta.

Kós Károly fogalmazta meg ezt a furcsa fénytörési jelenséget, a cári elnyomás
alatt kibontakozó szecessziós finn mozgalom világhírûvé válására utalva. Ugyan-
így az erdélyi mûvészet is akkor gyöngyözte ki magából a legszebb eredményeket,
amikor a közhatalom-változás jogfosztottá igyekezett tenni.2 A két világháború kö-
zötti erdélyi képzõmûvészet, magyarokat, szászokat, románokat is beleértve, a leg-
termékenyebb korszakát élte meg.

Az irodalom és képzõmûvészet egészére is figyelõ brassói szász kultúrkör
1924-es alapítása egyik mérföldköve lett e régió mûvészete támogatásának.

Ez év tavaszán alapította ugyanis Heinrich Zillich (1898–1988), a szépíró, köl-
tõ és kultúrpolitikus a Brassóban tizenöt éven át folyamatosan megjelenõ Klingsor
címû folyóiratot,3 melynek kiállító helyisége elõbb a Bömches-palotában, majd a mû és világa
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Redut kék termében mûködött. Az igényes szer-
kesztésû, minõségi papírra nyomtatott havilap ne-
ve képletesen egy erdélyi középkori dalnokra és
varázslóra utal, melyet a szász mitológiából vettek
kölcsön. Zillich, az össznémet kultúrában is szá-
mon tartott alkotó, a kezdetektõl fogva arra töreke-
dett, hogy a hagyományos zártságra hajlamos
szász közösség számára is rálátást nyisson az erdé-
lyi német, magyar és román kultúrára egyaránt. Ki-
válóan beszélt magyarul, olyannyira, hogy magyar
költõk, például Tompa László verseibõl is fordított
németre. Galériájukban, amely maga is a Klingsor
nevet viselte, könyvekhez és zenemûvekhez (kot-
tákhoz) egyaránt hozzá lehetett jutni, hagyomá-
nyos német pontossággal havonta nyíltak a kiállí-
tások. Ezekrõl a Klingsor is sok esetben kritikai
írással számolt be, vagy legfennebb egy-egy repro-
dukcióval jelezte az eseményt. De a Klingsor mellett olyan kiadványok is beszá-
moltak a tárlatokról, mint a Kronstädter Zeitung vagy az éppen 1924-tõl hangot
váltó Brassói Lapok. Utóbbi az erdélyi magyar sajtó legszínvonalasabb kiadványa-
ként jelent meg, 1940-es betiltásáig.

Nagy Imre jószerint a kezdetektõl bekapcsolódott ebbe az ígéretes megmozdu-
lásba, a Székelységhez közel esõ nagyváros lüktetõ életébe, mely anyagi és erköl-
csi elõnyöket biztosított számára is.

A Klingsor galériájában szervezett elsõ kiállítása 1925. május 3-án nyílt meg, s
arról részletesen a Brassói Lapok belsõ munkatársa, a kritikai írásokkal jelentkezõ
Horvát Henrik számolt be.

A pályakezdõ Nagy Imre épp akkoriban tért vissza szülõfalujába, Zsögödre, és
rendezkedett be jellegzetes életrendjébe, a mûvészet és gazdálkodás egyidejû kul-
tiválásába. De álljon itt Horvát Henrik méltató-bátorító írása. „Nagy Imre: ez a
szürke, konvencionális név be fog vésõdni az emberek tudatába. Nem fogják elfe-
lejteni ezt a nevet, mert minden konvencionálissal, megszokottal ellenkezõ képzet
társul majd vele: egy rendkívül erõs és egyéni mûvésznek karakterképe. […] Szi-
laj erõ, nagy temperamentum.”4 A kiállító olajképeket (Falusi utca, Furulyázó fiú,
Nõi portré), lavírozott tusrajzokat hozott magával és néhány rézkarcot is, utóbbia-
kat mintegy lezárásaként grafikusi mûködése e területének.

A kiállítássorozat folytatásának bemutatása elõtt arra a kérdésre kellene vá-
laszt találni, hogyan került kapcsolatba Nagy Imre a Klingsorhoz fûzõdõ szellemi
körrel. Életrajzi följegyzéseiben erre a festõ nem tér ki. Így csupán egy megjegy-
zésre kell szorítkoznunk, ami Kós Károlynak a csíki székely alkotót bemutató
1933-as tanulmányában bukkan föl. „Kolozsvár után Brassóban állít ki, és ott
Witting, a szász írómûvész fedezi fel a szászok számára is” – olvasható Kósnak az
Erdélyi Helikonban megjelent írásában.5

A Witting család két tagja is ténylegesen kulcsalakja Nagy Imre brassói kapcso-
latainak. A két testvér, Emil és Otto valóban mindent megtett  azért, hogy a festõ
szászföldi jelentkezései minden vonatkozásban sikeresek legyenek.

Kós említett utalása az idõsebb testvér, Emil Witting (1880–1952) személyére
utal, aki a magyar írótársadalommal is közvetlenebb kapcsolatokat ápolt. A test-
vérek egyazon szenvedéllyel hódoltak a természetjárásnak és erdészetnek (alap-
foglalkozásuk is az erdészet és vadvédelem volt), de Emil Witting szépíróként is
maradandó értékeket hagyott maga után. Szellemesen, olvasmányosan megírt ál-
latmeséi és erdei történetei különösen népszerûek voltak. Közös volt ugyanakkor
a két testvér érdeklõdése a képzõmûvészetek iránt.118
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Érdemes itt kitérni egy másik mozzanatra is. A transzilvanista szellemben
építkezõ magyar kisebbségi kultúrpolitika nemcsak azt tartotta biztatónak, hogy
Zillich kezdeményezése és a Klingsor mûködése magyar mûvészeknek is teret
nyitott (Nagy Imrén kívül a Redut termeiben több erdélyi magyar festõ is bemu-
tatkozott), hanem a kölcsönösség jegyében a szász mûvészet eredményeirõl is tá-
jékozódni kívánt. Így született meg a Pásztortûz folyóirat erdélyi szász különszá-
ma, benne Alfred Wittingnek, a Nagy Imrét támogató család egy másik tagjának,
tartalmas mûvészeti összefoglalójával.6 A lapban közölt számos reprodukció a mo-
dern mûvészeti irányzatok erdélyi szász hívei közül Hans Eder és Fritz Kimm
munkáiból is bemutatott. Ez annyiból érdekes, mivel Nagy Imre még évekkel ké-
sõbb is úgy nyilatkozott, hogy maga is sokat köszönhet brassói tartózkodása során
Hans Eder és Fritz Kimm szász pályatársai barátságának.

Ami Otto Witting (1889–1955) támogatását illeti, õ, ha lehet, még közelebbi
kapcsolatban állott Nagy Imrével és a pár évig Brassóban élõ Ferenczy Noémi tex-
tilmûvésszel. Mint a Brassó körüli kárpáti hegyvidék kitûnõ ismerõje õ szervezte
kirándulásaikat a festõ kiállításai idején. Lelkes mûpártolóként mindkettejüktõl
vásárolt, Nagy Imrétõl festményeket, rajzokat, metszeteket, Ferenczy Noémitõl Fej
kévés bordûrrel címû szövött kárpitját.7

Nagy Imre Följegyzései (1954–1955) az idõk mélységébõl is eleven színekkel
tudta elénk varázsolni fogadtatásának élményeit Otto Witting családjánál. Álljon
itt ebbõl néhány kiragadott részlet: „Wittingnek elmúlhatatlan érdemei vannak ab-
ban, hogy ki tudtam alakulni, fejlõdni úgy-ahogy. Megértõ, szeretõ barátom lett,
aki maga is igen sok képpel gyarapította lakását. […] Kiállításaim rendszerré váltak
Brassóban. Karácsony vagy húsvét elõtt nyitottam meg a már várt kiállítást. A hír-
terjesztésbõl a Witting gyermekei is kivették a részüket. A szállásom Wittingéknél
volt. Úgy vártak már oda, mint családtagot. […] Ma sem tudom bizonyosan, mi volt
az a kapocs, ami engem a szászokkal annyira összehozott. A Witting család? Két 
komoly brassói mûvész Eder és Kimm önzetlen elismerése? A székely mûvész irán-
ti érdeklõdés? Az az új hang, amire az embereknek oly nagy szükségük volt, a ter-
mészet, a nép, az egészséges élet szaga, amit nagy pénzzel is megvásároltak, s
örömmel raktak a falukra?”8

Ugyanitt a képeladások mikéntjérõl is beszámolt a festõ. „… A szászok divat-
ba hoztak. Akkor nagy volt a mód, a gazdasági élet minden ága a kezükbe szaladt
össze. Már nem volt olyan számottevõ szász család, aki ne vett volna tõlem képet,
vagy Wittingre suttyomban reá ne bízta volna a képmegszerzését. Volt olyan ké-
pem, ami még el sem készült, s már megvolt a vevõje, gazdája, amirõl persze én
még nem tudtam. Mindennaposak lettek az átutazó autók vendégekkel.”9

Nem kevésbé érdekes a Brassóban élt erdélyi
magyar szépíró, Szemlér Ferenc néplélektani meg-
közelítése a szász társadalom mûvészeti affinitásá-
ról. „Különös dolog az, hogy a józan és tárgyilagos
szászok oly igazi és mélyrõl fakadó érdeklõdést 
tanúsítanak különösen a zene és mûvészet iránt.
»Ha két szász együtt van, mindjárt négy hangra
énekel«, mondják a rosszindulatú lelkek. A kézzel-
fogható valóság azonban az, hogy Dohnányi és Bar-
tók legnagyobb részben csak szászok elõtt ragyog-
tatták tehetségüket, és Nagy Imre, a neves székely
festõ, ha Brassóban kiállít, nem a magyaroknak ad-
ja el a képeit, hanem nekik. A Klingsor, az erdélyi
szászok folyóirata a brassói nagyiparosok áldozat-
készségébõl jelenik meg…”10

E kitérõ után folytatódjék a brassói jelentkezések sora. mû és világa
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A festõ 1926. évi második kiállítása hozta meg az igazi áttörést mûvészet és kö-
zösség kapcsolatában. Ezt azonfelül, hogy a tárlat megnyitóját a karácsonyi ünnep
elõestéjére idõzítették, az új helyszín is elõnyösebbé tette. A kiállítások sorát ak-
kor már nem a Klingsor szûk szerkesztõségi helyiségében szervezték, hanem a Re-
dut sokkal tágasabb terében. Így a bemutatásra került kollekció is jóval gazdagabb
lehetett. Helye volt a festõ három nagyméretû tájképének, Kettõs akt címû kompo-
zíciójának és több önarcképének is. Horvát Henrik értékelése szerint a fölsorakoz-
tatott mûvek gazdagsága és színvonala a kiállítást „magasan föléje emelte minden-
nek, amit az utóbbi években Brassóban magyar festõtõl láttunk”.11

Az 1927 õszén szervezett kiállításra a festõ itáliai utazását követõen került sor, és
a sajtó (Klingsor, Brassói Lapok) mint kivételes jelenségrõl, a nagyarányú képvásárlá-
sokról adott hírt. A Klingsor egész oldalas mellékleten közölte egyik fametszetét.

Ez az a korszak, amikor Nagy Imre összeállította és
kiadta fametszetes albumát (1928), melynek több darab-
ja kompozíciós festõi témái grafikai elõtanulmányainak
is tekinthetõ. Ezt a mindössze 40 példányban kiadott s
ma igazi ritkaságnak számító albumát hozta el Brassóba,
különálló lapokban is falra függesztve, melyekhez har-
minc akvarelljét társította. Ilyenformán grafikai jelleget
kölcsönzött a Redut 1928. november végén szervezett
tárlatának.12

A gazdasági válság minden társadalmi réteget sújtó
szorítása néhány évre csökkentette ugyan a vásárlási
kedvet, de a székely mûvész brassói jelentkezései folyta-
tódtak. Közben bõvült a festõ baráti köre is a brassói
szellemi körben. Pár évre a Brassói Lapok munkatársa
lett, a kezdetben festészeti tanulmányokat folytató, majd
a politika és publicisztika mellett elkötelezett Körösi-
Krizsán Sándor (1896–1970) a kiváló tollú közíró. A kom-

munizmusból kiábrándult, késõbb az emigrációban a Szabad Európa Rádió mun-
katársa lett, hányatott sorsú Körösi-Krizsán Sándor rövid ideig a textilmûvész
Ferenczy Noémi férje volt. Így jött össze az a társaskör, Ferenczy Noémi bérelt la-
kásán és mûtermében, a brassói egykori Kõbánya utcában (Steinbruch-Gasse) 27
szám alatt, egy kertes házban, ahol tartalmas eszmecserékben töltõdött föl a
zsögödi magányából ide látogató festõ.13 Megfordult itt MattisTeutsch János és ter-
mészetesen a kirándulások örökös szervezõje, Otto Witting. Följártak a közeli
Schulerre, a Nagykõhavasra, a Salamon-sziklához. Ekkoriban készült, 1930-ban,
Nagy Imrének többször reprodukált fametszetes portréja Ferenczy Noémirõl,14 aki
zsögödi otthonában is fölkereste a festõt.

Körösi-Krizsán õszinte elismeréssel adózva fedezte föl Nagy Imre friss hangú
festészetét, és három írásában is visszatért a festõ sorozatzáró brassói kiállításai-
ra. A Redut kék termében 1930 májusában szervezett tárlatát végignézve írta: „Ke-
vés festõvel találkozni, akinek a fejlõdése dialektikájában is annyira folytatólagos
és szerves volna, mint azé a folyton vajúdó, de ugyanakkor az egyensúlyos szinté-
zisbe beleizzó székely tehetséggé.”15 Összefogott alakos kompozícióiban bruegheli
reminiszcenciákat vélt visszatükrözõdni, melyre a festõ jól ismert képét, a Pihenõ-
ket hozta föl példaként. A Redut-beli, 1931 tavaszán rendezett tárlatról írva a meg-
csappant vásárlások miatt sajnálkozott, jóllehet a brassói közösség ezúttal is kivá-
ló mûveket láthatott. Cím szerint Anna macskával, Naplemente, Konyha, Tehén
borjával, Önarckép édesanyámmal, Krumpliszedõk, Pihenõk címû olajfestményeit
említi és „nagyszerû vázlatát” a Nyárt.16

Nagy Imrének egy késõbbi, 1935 decemberében megnyílt brassói kiállítása
kapcsán Körösi-Krizsán terjedelmesebb írásában, mintegy összegezõ szándékkal120

2018/8

A Klingsor folyóirat 
címlapja



méltatta a festõt. „Az erdélyi képzõmûvészet Tamási Áronjának” nevezi Nagy Im-
rét, s errõl önkéntelen társítással a költõ Tompa László Lófürösztés címû, Nagy Im-
rének egy festményére is utaló, jól ismert versének allegóriája idézõdik föl ben-
nünk, a mindennel megküzdõ székely akarat, a „szorítsd, Imre! S ez rá: Ne hagyd
magad Áron!” gyönyörû verssora. „Nagy Imre – olvasható tovább a méltatásban –
nemcsak szemléli, nemcsak passzívan felfogja, hanem éli, egészében, legbensõbb
érzéseivel éli is népét, a környezetét.”17

A szászföldi kiállítás-sorozatba egy szebeni tárlat is belefért, amelyre a festõ
1933-ban „Emil Witting unszolására” vállalkozott.18 Kiállítását az 1904-ben alakult
és a második világháborút követõ betiltásáig mûködött szász mûvészegyesület, a
Sebastian Hann-Verein szervezte. Telt ház fogadta itt is, de a város idegen volt a
festõ számára. Brassó mozgalmasságához képest történelmi múltjába ragadt hiva-
talnokvárosnak tûnt.

Itt aligha volt ideje vázlatokat készíteni, mindig magával vitt mappájába.
Brassóban azonban annál inkább érzett újra meg újra késztetést urbánus tájak
vagy portrék készítésére. Impozáns, áttekinthetetlenül nagy grafikai hagyatéká-
ban tallózva kiemelhetjük a Brassó címû víz-
festményét (1932), a Brassói városháza címû
ceruzarajzát, a Fiú arcképe címû fametszetét
(1929). E rövid tanulmány témájához illesz-
kedõen fontosabbak a brassói közösség pro-
minens tagjairól készült portrék. Rajzi ex-
presszivitással és lélekábrázolással megörökí-
tett képmásai közül az alábbiak érdemelnek
mindenképp említést: korai brassói méltatója,
Horvát Henrik (fametszet, é. n.), a pályatárs
grafikus és festõ Fritz Kimm (fametszet, 1928–
30 körül), Mattis Teutsch János (szénrajz, é. n.),
a már említett Ferenczy Noémi-portré (famet-
szet, 1930) és a Witting családnak csak famet-
szetes dúcban rögzített csoportképe. E portrék
egy része a szélesebb körû érdeklõdõk szá-
mára is hozzáférhetõ a László Gyula által
1973-ban kiadott nagyformátumú Nagy Imre-
albumában.19

A festõ szászföldi kapcsolatai, mint az elmondottakból következik, elsõdlege-
sen kiállításai kapcsán és a képeladások révén alakultak ki és szilárdultak meg.
Ehhez járultak még az õszinte baráti közeledések, a kölcsönös látogatások a mû-
termet is rejtõ zsögödi falusi otthonban vagy a Wittingek brassói polgárházaiban.
És ott vannak még a feledhetetlen kirándulások, a hegyi túrák, mindkét helyszí-
nen. Jobb alkalmak nem is adódhattak ezekhez az építõ eszmecserékhez mûvésze-
tekrõl, mûvész és társadalom kapcsolatáról, nemzetiségi sorsról, politikáról.

Ilyenformán fogalmazódtak meg azok a máig érvényes ítéletek a szász értelmi-
ségiek körében is Nagy Imre pályájának korai szakaszáról a legidõtállóbb mûveket
fölmutató termésérõl.

Álljon itt csupán néhány értékelõ mondat a német szövegkörnyezetbõl kira-
gadva, a fentiek meggyõzõ igazolására.

Emil Witting, aki a Klingsorban külön tanulmányt szánt a székely festõ mûvé-
szetének méltatására, föld és lélek kötésében határozta meg képeinek különös
vonzerejét. „Nagy Imre az anyaföldet festi meg, az õ hazáját, bölcsõjét és koporsó-
ját, a helyet, ahol lakik és él és szenved, mindez nem esik messzire tõlünk, a Szé-
kelyföld, Csík, Zsögöd…”20

mû és világa
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Brassó látképe a Fekete-templommal.
Fényképfelvétel, 1941.
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Otto Folberth (1896–1991) medgyesi iskolaigazgató, szépíró és könyvkiadó Nagy
Imre csíki kirándulótársa volt, és tanúja annak is, ahogyan páratlan szuggeszti-
vitással örökítette meg a festõ a Szent Anna-tó körüli pompázatos hegyvidéket. 
Lírai fogalmazású írása szól errõl: „Senki nem tudja ennyire összefogottan vászonra
vinni az erdélyi táj ilyen adottságú formáit, mint a csíki Nagy Imre.”21

Nem érdektelen, hogy éppen Folberth volt az, a háború után Salzburgban meg-
telepedett szász értelmiségi, aki pártoló hozzáállással támogatta az Erdélyi Helikon
transzilvanista köre és a németség kapcsolatteremtését.22

E téma epilógusaként elmondható, hogy a világpolitika kétségtelenül beleját-
szott Nagy Imre és brassói szász támogatói tíz éves közvetlen kapcsolatának meg-
lazulásába. A „transzilván romantika” csak keveseknél talált valamelyes vissz-
hangra a Szászföldön. Annál nagyobb fölbuzdulással követték a német birodalom
Drang nach Osten politikáját. A hagyományos szász óvatosság józan hangjait 
elnyomta a német sikereket üdvözlõ hívek harsány lelkesedése. „Ebben a nagy, 
süvöltõ, észbontó hangzavarban félve húzódtam meg – írta Följegyzéseiben Nagy
Imre –, s aggódva szemléltem az akkor már Hitler oldalára dõlt sorsplanétát.”23

Otto Witting feleségének egy megjegyzése, miszerint a festõ, ha nem érti a helyze-
tet, költözzék Budapestre, lett az a szálka, amely érzékenyen érintette a mûvészt.
De ezt a mozzanatot a kapcsolatok szövetében semmiképp sem szabad dramatizálni.
Nagy Imre a Pesten átvészelt ostrom után hazatérve brassói átszállásakor éppen
Wittingéket látogatta meg elsõként. S az a mód, ahogyan naplójegyzeteiben meleg
baráti visszaemlékezéssel idézi föl kapcsolataikat a Wittingekkel, semmiképp sem
utal haragra vagy neheztelésre.

A szász közösség háború utáni tragédiája, akármilyen mellékszálon, de rávetül
a Nagy Imre-hagyaték sorsára is. Éppen korai, erõteljes mûvek szóródtak szét a
népcsoportot ért atrocitások, kitelepítések, menekülések során. Nagy Imre ugyan
próbált visszavásárolni festményeket, de kevés sikerrel. A még megmaradt alkotá-
sokat a közösség 1989 utáni megállíthatatlan exodusa sodorta magával szerte 
a nagyvilágba.
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