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Nyílt levél a „Magyar Nagyasszonyok” jótékonysági vándorkiállításáról 

 
A „Magyar Nagyasszonyok” vándorkiállítása 2010. május 16-tól július 30-ig tart. Délelőttönként, a 
vasárnapi nagymise után fél 12-kor van az egyik kiállítás megnyitója, míg a másik tárlat 
megnyitóját délután 17 órakor tartjuk. Értelemszerűen a táblázatban az első helyen szereplő van 
délelőtt, és a második van délután. A településeket párosan összefogva, ún. társtelepülésekként 
járják be a Nagyasszonyok (a 46-ból 18-18), hogy a térség mind a 23 településére eljuthasson ez a 
jótékonysági vándorkiállítás. Természetesen a látogatás díjtalan, éppen azért, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű térség minden lakója el tudjon jönni. 
Az lenne a cél, hogy ezt, a köztudatban leírt térséget újra annyira szerethetővé, merem mondani, 
népszerűvé tegyük a magyar társadalom számára, hogy az embereknek kedvük legyen oda látogatni, 
hiszen a természeti adottságok, a szép magyar táj a köztudat negatív képzete ellenére fenségesen 
gyönyörű. 
Ebben a kulturális misszióban e vándorkiállítás sorozat az első olyan lépés, amely talán a nehéz 
hétköznapok miatt pesszimizmusba süllyedt helyi embereknek is ad egy kis pozitív impulzust, azért, 
hogy érezhessék azt, hogy ők is fontosak a magyar társadalom számára és őket is körülveszi a szép 
magyar táj, ráébredhetnek, hogy ők is tehetségesek valamiben. Végül pedig idővel talán azt is 
sikerül elérni, hogy mernek büszkék lenni önmagukra és környezetükre, amelyért nap, mint nap 
megküzdenek. 
Nagyasszonyaink a 23 településről július végén, a Magyar Kultúra Alapítvány budavári székházába 
érkeznek vissza, ahol a teljes Magyar Nagyasszony sorozat ki lesz állítva augusztus és szeptember 
hónap folyamán. Minden évben születik egy új kiállítási anyag, mint már sokan tudják, így ebben az 
évben a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagát egészítem ki és „fejezem be” (ha egyáltalán be 
lehet fejezni egy ilyen témát valaha is) , úgy, hogy megvalósulhasson az az álmom, hogy a magyar 
asszonyok szemén keresztül éljük át viszontagságos és mégis csodálatos  magyar történelmünket. 
Tehát három kiállítás anyaga egyszerre lesz látható, ilyen nagyszabású terrakotta kisplasztikai 
tárlatra, különösen ilyen témában még Magyarországon nem volt példa.  
A kiállítás teljes anyagát szeretném egy keménykötésű, szép, míves könyvben kiadni, amelyben a 
tőlem megszokott módon, szerepelnének a kisplasztikák fotói és a nagyasszonyok életrajzai, 
valamint a szoborleírások is. Remélem, hogy így a kiadvány a kiállítási katalógus szerepén 
túlmenően egy szerethető és mindenki által befogadható történelemkönyv lesz. Nagyon szeretném, 
hogy ez a kiadvány minden magyar iskola könyvtárába elkerülhessen, de egyelőre sajnos ez a 
vágyam nem teljesülhet, mivel saját zsebből fizetem a kiadást, nyilvánvalóan ez meghaladja a 
munkabírásomat és az ebből származó anyagiakat.  
Nagyon remélem, hogy az a sok-sok tárlatlátogató, aki évről évre megtisztel és eljön az új 
kiállításra, ebben az évben is kíváncsi lesz a művekre, hiszen nem csak saját lelkem örömére, 
hanem miattuk és értük is születnek meg az új alkotások! 
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