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lyan világba születtünk bele, amelyben a két vi-
lágrendbe széthasadt Európa két része között 
kölcsönös volt a bizalmatlanság, és óvatos a 
kommunikáció. Vasfüggöny mögé rekedt, zárt 

világunkban a propaganda azt tömte gondosan nyesegetett, 
irányított gondolkodásunkba, hogy a kapitalizmus az elve-
temült, pénzéhes kizsákmányolók világa, s amelyben – az 
egyházzal az élen – a népek kiszipolyozása, elnyomása, meg-
tévesztése a fő cél. Szabad rablás, lövöldözés, bűnözés, züllés, 
prostitúció mindenhol és minden szinten!

Közben a hatvanas években bekövetkezett nyitás után 
vetített nyugati filmekben látottakat összehasonlítva a mi va-
lóságunkkal, rá kellett jönnünk, milyen orcátlan hazugsággal 
próbálják fekete-fehér kontraszttá minősíteni a politikailag 
kettéosztott világ részei közötti különbségeket, holott az em-
beri érzelmek, családi konfliktusok, a társadalmi elvárásokkal 
szembeni egyéni kiszolgáltatottság jelei ugyanúgy nyilvánul-
nak meg a világ minden pontján. A színdarab mindig ugyan-
az, csak a színhely, a díszlet, a kellékek mások, a kosztümök, 
a rendezők különböznek. Vagyis valamivel kopottabbak, 
szánalmasabbak, kiszolgáltatottabbak, diktatórikusabbak a 
szocializmusban.

Mi igaz valóságában nem láthattuk, milyen a Nyugat, 
csak olvashattunk róla, képeken, vetítővásznon, tévéképer-
nyőn láthattuk, elbeszélésekből, rádióból hallhattunk róla. 
Leghitelesebb adatközlőnk arról, hogy milyen egy demok-
ratikus jóléti társadalomban élni, a Nyugat-Németországba 
telepedett egyetemi évfolyamtársnőm és barátnőm volt, 
akivel mindvégig leveleztünk és gyakran találkoztunk, ami-
kor hazalátogatott. Arról is tőle hallottunk először, milyen 
ára van az emigráns létnek. Pedig ő a Deutsche Welle kölni 
rádió magyar szerkesztőségében kereste kenyerét, anyanyel-

vén, és magyar származású német állampolgár volt a férje. A 
több ezer, második világháborúról készített szovjet, francia, 
olasz, amerikai antifasiszta film hatására a tudatunk alatt 
olyan hátborzongató kép alakult ki bennünk a németekről, 
hogy – bár többször hívott és az utazáshoz pénzt is ajánlott 
– sosem gondoltunk komolyan egy németországi látogatás-
ra, a Vasfüggöny túloldalának felkeresésére. Viszont az olasz 
neorealizmus remekműveinek, a habkönnyű francia filmek 
szellemes, mély intellektualizmusának hatására, kedvenc 
nyugati íróinknak, színészeinknek, énekeseinknek, zenének 
köszönhetően sóvárogva álmodoztunk a lehetetlenről, arról, 
hogy egyszer, valamikor befizetünk egy csoportos utazásra, és 
talán mind a kettőnket kiengednek – ha gyermekeinket itt-
hon hagyjuk, hazatérésünk zálogaként. Ma már hihetetlen-
nek tűnik akkori börtönlétünk hátborzongató bizonyítéka: 
sokan éppen ezt, gyermekeik zálogban hagyását használták 
ki, így választották a szabadságot, döntésüket szökésük után 
közölték telefonon az összetört szívű itthonmaradottakkal.

Párizsról, a világ szerintem is leggyönyörűbb fővárosáról 
sokkoló véleményt hallottam egyik idős francia szakos kol-
léganőmtől, aki a hetvenes évek végén tanulmányúton volt 
ott. Párizs egy kloáka! – mondta megvetően, és felháborodva 
mesélte, hogy szemetes a Szajna partja, grafittik éktelenked-
nek a falakon, vizelet- és szemétszagúak a kapualjak, unottak 

a pincérek stb. Ő így látta, és ezzel le is írta Nyugat egyik ék-
szerét. Ellentétben vele, egy másik francia szakos kolléganőm, 
barátnőm halálosan beleszeretett Párizsba, haza sem tért 
onnan többet, és családját is kivitte nemsokára. Neki elhit-
tük, hogy az a város a világ közepe, és 1979 nyarán, legjobb 
barátaink Daciájával, hivatalosan engedélyezett és beváltott 
fejenkénti 20 dollár készpénzzel, rengeteg konzervvel, főz-
nivalóvalóval, zöldséggel, sajttal, szalonnával felpakolva elin-
dultunk négyesben Párizs felé, hogy Ausztria és Németország 
nagyobb városait is meglátogatva felmérjük, mi történt 35 év 
alatt Európa kettéosztása után annak sokat szapult nyugati 
felében. Amiket láttunk, tapasztaltunk az egy hónap alatt, 
míg címről címre haladva – néha teljesen ismeretlen emig-
ránsoknak átadtuk az itthonról küldött apró ajándékokat, 
kicsempészett leveleket, bizalmas üzeneteket –, kultúrsokkos 
állapotba kerültünk, és sok esetben úgy viselkedtünk, mint 
a szédült gyermekek Csodaországban. Akkor nemcsak a 
szabadság, jólét, virágzó gazdaság és kultúra élményét ittuk 
magunkba telhetetlenül, hanem azt is eldöntöttük, hogy 
hazatérve, teljesen megváltoztatjuk itthoni életmódunkat. 
Szabadok voltunk, marasztaltak, mégis visszajöttünk a 
„kalickába”, mert kitelepedett barátainkkal, ismerőseinkkel 
beszélgetve, ottani életüket megismerve, rájöttünk, hogy 
alapjában véve mindenki magával cipeli sorsának keresztjét, 
énjének korlátait, bárhol is éljen a világban. A szabadságot, 
boldogságot pedig senki el nem veheti homlokunk és mell-
kasunk mögül, ha azokhoz igazán ragaszkodunk. A többi 
csak szép, szédítő, csábító, de nélkülözhető körítés, kellék és 
díszlet, amiket lefényképeztünk, albumokba raktunk vagy 
diákon levetítettünk azoknak, akik akkor nem juthattak el 
abba a – hozzánk viszonyítva – bámulatosan gazdag világba... 
aminek ma részei vagyunk.
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Feltáró, 
eltakaró kapukon 

keresztül
folytatás a 7. oldalról

A korábbi kiállításokon bemutatott képeihez képest, 
e mostani farkaslaki tárlatra készülteknél számomra az 
a meglepő, hogy ezeken sokkal több konkrétum, egy-
egy kiválasztott valóságelemet idéző, megjelenítő narra-
tív motívum, mesélő elem jelenik meg. Ezeken keresztül a 
képek hétköznapi bölcseleti jellege, lelki és nem utolsósor-
ban művészi lényege, a kortárs művészetet kevésbé ismerők 
számára is, mind fogalmilag, mind érzelmileg könnyebben 
megközelíthetők. Major Barna ezúttal szándékoltan nem 
állította ki a Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Sep-
siszentgyörgyön képzőművészeti körökben már kiállított 
és szép sikert aratott teljesen elvont képeit. Legutóbb a 
megyei kiállítás művészettörténészekből és művésztársak-
ból álló bírálóbizottságában tapasztaltam, hogy a szak-
mai hozzáértők mekkora lelkesedéssel támogatják Major 
Barna teljesen absztrakt képének beválogatását a kiállítás 
anyagába. Nem csoda, hiszen a művészet világában ottho-
nosan mozgó, a festészet iránt érzékenységet mutató szak-
embereket Major Barna képei könnyen meggyőzik alkotói 
képességének és szándékának rendkívüli komolyságáról, 
művészi igényességéről. Minden festménye egyértelműen 
tanúskodik arról a képi kifejezés hitelességének keresé-
sében elmélyült munkálkodásról és az ennek érdekében 
szakmai alázattal végzett művészeti kísérletezéseinek ko-
molyságáról, amely abba az irányba mutat, hogy Major Barna 
a jövőben egyre biztatóbban tudatosan fogja kamatoztatni 
istenadta tehetségét, és azt a közösség szolgálatába kívánja és 
tudja állítani. 

Talán ezúttal, ezen a kiállításon is azért több a képein az 
elbeszélő elem, mert figyelt várható közönségére, tudta, 
hogy a farkaslaki vagy székelyudvarhelyi ember, de mond-
hatnám úgy is, hogy a székely ember, szívesen látja viszont 
a műalkotásokban azokat a valóságelemeket, amelyek sajá-
tos táj és népi kultúra által meghatározott környezetének 
otthonosságot biztosítanak. Olyanokat, amelyek Major 
Barna itt kiállított képein feltűnnek, a farkaslaki otthonok 
bensőséges világának részleteit, vagy akár a közeli székely 
anyaszék, Székelyudvarhely arculatának, néhány jelzés-
szerűen felvillantott elemét. Az sem véletlen talán, hogy 
egyik munkáján az udvarhelyi mellett diákkora színhelyét 

a régi Erdély fővárosának, Kolozsvárnak magasba törő 
templomtornyát is megidézi. Major Barna kapus képeivel 
a mindennapok valóságára reagál, emberi melegséget rej-
tő, azt a jó szándékú látogatóknak jó szívvel feltáró, de a 
rossz szándékú idegenektől megóvó, néha pedig éppen a 
nyomasztó valóságot a kíváncsi szemek elől szemérmesen 
eltakaró kapukon keresztül, mintha egy-egy sajátos, de jel-
lemző életszeletet, élethelyzetet lesne el és mutatna meg. 
Ezek a pasztellképek a lelki szépségekre és jótékony igaz-
ságokra áhítozó emberi képzeletnek kissé álomszerű, ezért, 
mint azok hol derűsebb, hol nyomasztóbb, de mindenkép-
pen érzékeny szép szüleményei. 

Figyelemreméltó, hogy Major Barna, aki az életben 
meglehetősen visszahúzódó, inkább félénknek, mint bá-
tornak mondható egyéniség, a művészetben ennek éppen 
az ellenkezőjét mutatva, a domináló közízléssel szemben is 
vállaltan merész kortárs, egyben meglepően jellegzetesen 
és hitelesen egyéni hangon szólal meg. 

A kiállított képek között van néhány egy régebbi so-
rozatból, amelyen ugyanazt az udvarszegletet jeleníti 
meg, ráadásul azonos képkivágásban, viszont mindegyi-
ken különböző hangulatot rögzítve. Mintha e sorozattal 

azt hangsúlyozná, hogy ha a festő népszerű, a nézőknek 
kedves tárgyat választ is képeinek témájául, akkor sem 
azok adják művészetének lényegét, hanem a korábban 
emlegetett művészi eszközök. Olyanok, mint amilyen a 
színek kikeverésének, a képi rendbe való beillesztésének 
és a különböző árnyalatok közti különös színhőmér-
sékleti, mennyiségi, tónus vagy kontraszt kapcsolatok 
megteremtésének, és a fény meg az időjárási körülmé-
nyek modulálta színviszony-hangulatok visszaadásának 
kivételes képessége. Amit tovább fokoz a festőművész a 
színfoltok alakformálásával és egymás mellé rendelésé-
vel, sajátos képi ritmust, mintegy a festmény lüktetését, 
életét biztosító kompozícióval, valamint a festői felület 
frissességet, örök hamvasságát biztosító ecsetjárás vál-
tozatosságával. 

Major Barna veleszületett tehetség, aki a saját stílusát, 
munkamódszerét és talán az életformáját is keresi még, egyik 
formát a másikkal váltja. Komolysága, szakmai elkötelezettsé-
ge, mint ahogy ezt ezen a kiállításon is bebizonyította, egyre 
tudatosabban nyilvánul meg, abban is, hogy tehetségét az al-
kotásban kiteljesülő egyéni szabadság és boldogulás mellett, 
sajátos közösségi értékek szolgálatára tudja mozgósítani.


