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ersze csak akkor, ha erre az embert nem kénysze-
ríti semmi, ha nem anyagi összeomlás, politikai 
menedékjog, válás, elhelyezés stb. miatt kerül 
rá sor, amikor a csomagolást, a régi életmód fi-

náléját úgy éli meg a költöző, mint üveges a hanyattesést, 
kötéltáncos a lábgörcsöt, őrszem a hascsikarást. Házassá-
gunk első három évében mi annyiszor cseréltünk lakcímet, 
hogy csíkszeredai letelepedésünk színhelye, harmadik 
emeleti kétszobásunk végérvényűnek tűnt. Megszoktuk 
a közeli állomás zajait, a gőzmozdonyok pöfögését, sis-
tergését, ismertük a szomszédaink élettörténeteit, zajait, 
kedvenc nótáit, dühös kifakadásait. Egyformán örvend-
tünk annak, ahogy nődögéltek gyermekeink és az elülte-
tett facsemeték, egyformán haragudtunk Pintilie bácsira, 
aki a lakónegyed Árgusa volt és a zajongó gyereksereg, 
meg a csendórát megszegő szőnyegpüfölő bajnokok fe-
lett basáskodott. Szerettük a negyedet, büszkék voltunk 
rá, hogy ott lakunk, kicsit lesajnáltuk azokat, akik a vá-
ros szélén épülő Tudor negyedben kaptak lakást, uram, 
Isten nyolcadik, tizedik emeleten, hogy liftbe préselődve 
hurcolják-vonszolják a gyerekkocsit, bőröndöket. Igazi 
kisvárosiak lettünk, jó nyugis életmóddal: elég volt reg-
gel hétkor ébredni, reggelizés és tízóraicsomagolás után 
gyerekeinket iskolába, napközibe indítani, ahova egyedül 
mentek, mert a negyedben, kétlépésnyire jártak, hogy az-
tán vidáman, frissen és természetesen gyalog induljunk 
mi is negyedórára levő munkahelyeink felé. Fél három-
kor már újra asztal körül ült a család, hogy kisfiam már 
másodszor ebédeljen, ezúttal velünk, s aztán betermelje a 
napköziben kapott uzsonnáját is.

Egyetlen gondunk volt ezekben az idilli években: a la-
kásfestés. Amit évről évre halogattunk, mivel már egyszer 
lebonyolítottunk egy ilyen „csináld magad”-happeninget és 
frászunk volt attól, hogy megismételjük. Vakációkban az uta-
zásaink, iskolaidőben a munkahelyi kötelességek miatt halo-
gattuk a falak reneszánszát, pedig ha szemünk a gyerekszoba 
falaira tévedt, lányunk göndörödő szempillájú, loknis hajfürtű 
királylányai, virágai, katicabogarai mellett már fiunk absztrak-
tabb, férfiasabb, indiános, tankos, géppuskás harci jelenetei is 
ott díszelegtek. Gyerekeink minden halasztással nyertek egy 
zaklatásmentes évet, nyugodtan alkothattak tovább, mi pedig 
bűntudat nélkül fújtuk a füstöt barátainkkal együtt a fátyol-
szürke mennyezet felé, míg majd jövőre vagy azután valahogy 
csak megejtjük a falak „nagymosását”. Egy másik nyugtalanító 
kérdés a lakással kapcsolatban berendezési tárggyal volt kap-
csolatos. Csupán nyolcéves konyhaszekrényünk roskadozott, 
alig állt a lábán! Préselt fűrészpor lemezei négyszer is megszív-
ták magukat vízzel nálunk, kétszer a felső szomszédék, kétszer 
mi magunk itattuk le, mert gyakoriak voltak a vízszünetek 
és figyelmetlenek a csapok kezelői. Amúgy sem tetszett soha 
nekem a jámbor rútság, csak nem lehetett mást kapni akkor, 
amikor költöztünk és részletre vásároltunk.

Akkor már hetek óta nézegettem a Central áruház eme-
leti bútorrészlegén egy natúrfa utánzatú, német exportra ké-
szített, nagyon drága konyhagarniturát, ami csak azért nem 
kelt el annyi idő óta, mert sem asztala, sem hátas székei, sem 
sokfiókos elemei nem fértek volna be átlagos blokk-konyhá-
ba. Szemmel is látható hibái, fiókjainak, ajtóinak ferdeségei 
senkit sem zavartak volna, hisz csak így juthattunk mi is 
jóképűbb áruhoz, ha azokat hibáik miatt visszautasították az 
igényes külföldi rendelők.

És akkor látszólag teljesen összefüggés nélkül egy nemrég 
városunkba érkező tanítónő kétszobás lakást igényelt az isko-
lától, amely az előrejelzések szerint egy háromszobásra és két 
garzonra kapott volna kiutalást. Így aztán a festésre váró két-
szobásunk, a kidobásra váró konyhaszekrényünk és a vevőre 
váró exportbútor mellé bejött a képbe aranyos igazgatóm, 
aki úgy gondolta, tuttira megy, két legyet üt egy csapással, 
amikor felteszi nekem a kérdést:

– Évike, nem érdekli egy első emeleti háromszobás lakás? 
Gyanús volt a kedvessége, ezért rögtön visszakérdeztem: a 
Tudorban? Persze, hogy ott, így eszem ágában sem volt köl-
tözni, főleg novemberben, sáros negyedbe, havazás előtt. 
Azért női kíváncsisággal egy délben elsétáltam odáig. A lakás 
minden ablakát, erkélyét napfény fürdette, és akkora kony-
hája volt, mint egy ebédlő. Kimértem araszommal, hogy si-
mán elférne benne a gyönyörű konyhagarnitúra, középen a 
kihúzható asztallal, a hat hátas székkel! A többit el tudják 
képzelni! S ha nem, akkor megmutathatom jó néhány fény-
képünkön, amelyek svédasztalos buliinkon készültek Tudor 
negyedi háromszobás lakásunkban, amelyben ismét nyolc 
remek évet töltöttünk.

Költözni jó!
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agyar Művészet címmel 33 magyar alkotó 303 
munkájából nyílt kiállítás június 14-én Peking-
ben, a Kínai Szépművészeti Múzeumban. A júli-
us 4-ig megtekinthető nagyszabású tárlat a buda-

pesti Forrás Galéria és a Kínai Szépművészeti Múzeum közös 
szervezésében a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a kínai 
kulturális minisztérium közötti kulturális csereprogram kere-
tében valósulhatott meg. 

„1949. október 6-án Magyarország nagyköveti szintű 
diplomáciai kapcsolatot létesített Kínával. 2004-ben pedig a 
két ország úgy döntött, hogy baráti együttműködési partner-
séget alakít ki egymással. Ez a kiállítás Kína számára nemcsak 
több oldalról mutatja meg a magyar kortárs művészet által 
megtett utat és egyedi arculatát, hanem tovább serkenti a kí-
nai és a magyar kulturális cserekapcsolatok fejlődését, a két 
ország galériáinak párbeszédét és együttműködését” – ezek-
kel a szavakkal indítja a kiállítás katalógusának előszavát Fan 
Di’an, a Kínai Szépművészeti Múzeum igazgatója. 

Tóth Norbert, a Forrás Galéria igazgatója, a kiállítás ku-
rátora baráti kéznyújtásként értékelte a kiállítást, melynek 
folytatásaként 2012. augusztus 8. és szeptember 9. között a 
magyar Szépművészeti Múzeumban szerveznek kiállítást kí-
nai alkotók munkáiból. 

A mostani tárlat a Kínai Szépművészeti Múzeum nyolc 
csartnokát tölti be, két teljes szinten olajfestményeket, tus-
rajzokat, akvarelleket, pasztellképeket, tollrajzokat, famet-
szeteket, szobrokat, textileket, tűzzománcokat, fotógrafiká-
kat, fotókat, videomunkákat, többféle magyar népművésze-
ti alkotást, valamint neves építészek épületrajzait láttatja. 

Ma Shulin, a kínai múzeum igazgatóhelyettese szavaival 
élve „ez az első olyan esemény, amely a kínai látogatóknak álta-
lános és össze tett képet formál a kortárs magyar művészet fej-
lődéséről. A csodálatos alkotásokon keresztül így nyerhetünk 
panorámaképet a sokszínű kortárs magyar művészetről”.

A bemutatkozás megvalósítását a Forrás Galéria végez-
te, együttműködésben a Magyar Művészeti Akadémiával és 

a Székelyudvarhelyért Alapítvánnyal. Több erdélyi művész 
alkotásait is felvonultatja a tárlat.

Kínában egyértelműen rokonszenves volt a fogadtatás, 
ám Magyarországon több bírálattal is illették a kiállítást. 
Legfőképpen a válogatás szempontjait kifogásolták. Ha a 
teljes magyar művészeti palettát vennénk górcső alá, nyil-
ván lehetetlen lenne oly módon kiválogatni 33 alkotót, 
hogy mindenki elégedett legyen. Az azonban kétségtelenül 
elmondható, hogy a sokféleség jegyében egy reprezentatív 
tárlatot sikerült létrehozni. Bővebb információk a Forrás 
Galéria honlapján – www.forrasgaleria.hu – olvashatók, 
ahol megtekinthető a kiállítást kísérő, 340 oldalas három-
nyelvű (kínai, magyar, angol) katalógus is, amely tartalmaz-
za a tárlat teljes anyagát.

Kiállító művészek: Bátorfi Andrea, Elekes Gyula, Fehér 
László, Ferencz S. Apor, Geréb Krisztina, Gyulai Líviusz, 
Györfi Sándor, Hauser Beáta, Incze Mózes, Jakobovits Miklós, 
Jankovics Marcell, Kelemen Károly, Kopacz Mária, Kós Ká roly 
Egyesülés, Kő Pál, Kubinyi Anna, Kuti Dénes, Lajta Gábor, 
Lustig Valentin, Makovecz Imre, Mara Kinga, Orosz István, 
Papageorgiu Andrea, Párkányi Raab Péter, Péterfy László, 
Raffay Dávid, Rádóczy Gyarmathy Gábor, Rényi Krisztina, 
Sánta Csaba, Somogyi Győző, Sulyok Gabriella, Szabó Ákos, 
Tóth-Kovács József.
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Folytatás a 7. oldalról

– Sokszor meg fogalmazódik a vád, miszerint a székelység 
túlzottan magába fordul, túlzottan elmélyül saját múltjában, 
hagyományaiban, s közben nem veszi észre a világ változá-
sait, nem igazodik hozzájuk, nem korszerűsödik. Ez valóban 
így van? 

András Mihály:
– Igaz is meg nem is. A székelység sajátságosan működik. 

Minden jellemzőjében kétpólusú, igen is meg nem is, fehér 
is, fekete is. Ebből is látszik, hogy ez egy külön világ, aminek 
megvan még a védelmi és önvédelmi rendszere is. Talán ez a 
megfoghatatlansága segíti a székelyt a megmaradásban. Tán-
caiban is körbezárt, gömbbe zárt, védelmet alakít. Párjukat 

mindkét kezükkel fogják és úgy forognak. Ha megállnak, 
maguk alatt dobogtatnak, mint akik csak maguk világát de-
lejezik, olyan energiákkal, amik tele vannak nehezen fegyel-
mezhető indulattal, erővel, ami csak saját akaratra nyit gesz-
tusaiban is, akkor is csak rövid időre. Ellentétben azokkal a 
tájegységekkel, ahol a párok gyakrabban elengedik egymást, 
széttárt karokkal, nyitott gesztusokkal táncolnak, a férfiak 
virtusa is kitárulkozóbb, inkább esztétikára, mint erőre tö-
rekszik.

Boros Károly:
– Van benne valami, de nem általánosítanék. Hogy egy 

példával éljek, mert korábban a gazdálkodást említettem: 
nagyon sok fiatal keresi itthon boldogulását, a hagyomá-
nyos környezetben, gazdálkodva. De előbb eljártak Svájc-
ba, s ott keményen dolgoztak egy-két farmon, megtanulva 
az új gazdálkodási formákat, megtanulva azt is, hogy nem 
elegendő megtermelni a javakat, hanem azt értékesíteni is 
kell. Nos, ezek a fiatalok hazajöttek, s itthon építik jövő-
jüket. Gyökereik erősek, de nyitottak az újra is. A lényeg, 
hogy meg kell találni az egyensúlyt a hagyomány és a kor-
szerűség között.

Antal Attila:
– Felületes ez a vád és pontatlan, de nyilván mond is valamit 

rólunk. Az igényesség lehet a kulcsszó abban, hogy a gyökere-
inkhez való ragaszkodás, az örökségünk tudatos megélése, kép-
viselete és továbbadási törekvésünk ne legyen maradiság vagy 
a fejlődéstől való elzárkózás. Európa-szerte kevés jó példa van 
arra, hogy a népek kultúrájából miként lehet megőrizni, ami 
érték, és ez mellett befogadni mindazt, aminek helyet kell biz-
tosítani az életünkben a világ új vívmányaiból. Az igényesség a 
tudáson, ismereten alapul, és nincs is baj addig, azt gondolom, 
amíg ilyenképpen mélyülünk el múltunkban, hagyományaink-
ban. No meg alázattal, mert ezt tapasztalom, hogy az alázat 
gyakran hiányzik. Annak valóban nagy a veszélye, hogyha fe-
lületes ismeretek alapján, mindentudóként, tévedhetetlenként 
nyúl valaki a hagyományok, az örökségünk kérdéséhez. Tekin-
tettel, hogy erre is lehet példa, így fogalmazódhatnak meg ilyen 
vádak. Istenfélő embereknél ez kevésbé jellemző. Én hiszek 
abban, hogy identitásunkat, értékeinket lehet úgy képviselni, 
hogy közben tudomást veszünk a körülöttünk levő világról és 
élünk lehetőségeivel, hiszen az élet korábban is, ma is egy folya-
matos igazodást, alkalmazkodást igénylő folyamat.

Sarány István


