
Budapest belvárosában, a nemrégiben 
nyílt noMade galériában állított ki Botár 
László. A festőművész alkotásait Szabó 
Tamás budapesti szobrászművész mun-
kái társaságában láthatta a nagyérdemű. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel egy 
héttel meghosszabbították a látogatási 
időt, a kiállítást szombaton zárják. Buda-
pesti élményeiről, a kiállítás körülménye-
iről és fogadtatásáról számol be Sarány 
István kérdéseire válaszolva a művész.

Művek 
tandemben

rdekes tapasztalat volt számom-
ra, hogy a kiállításrendezés nem 
annyiból állt, hogy a festő fel-
akasztotta a képeket a falakra, a 

szobrász pedig kitöltötte a rendelkezésére álló 
teret, hanem a galéria két kurátora – Fazakas 
Csaba és Szlabey Zoltán, maguk is  képzőmű-
vészek – megtervezték a látványt, értő módon 
társítva a képeket és a szobrokat, úgy kompo-
nálva meg a tárlatot, hogy a művek egymást 
erősítsék” – számolt be Botár László, meg-
említve, hogy ez volt a negyedik budapesti 
bemutatkozása, ami újszerűségével, egyéni 
látás- és láttatásmódjával előzménytelen él-
ményt nyújtott. Az ünnepelt szobrásszal kö-

zös tárlatot Pogány Gábor művészettörténész 
nyitotta meg. A páratlan élményhez a galéria 
kurátorainak hozzáállása, az intézmény lét-
rehozásának alapkoncepciója is hozzájárult: 
Fazakas Csaba és Szlabey Zoltán hisz benne, 
hogy a képzőművészek által működtetett ga-
lériában a kereskedelmi szempontokon túl-
mutató tényezők is érvényre jutnak, s elsősor-
ban a középkorú és az idősebb művészeknek 
kívánnak megnyilvánulási teret biztosítani, 
főként olyanoknak, akik mindeddig valami-
lyen oknál fogva kimaradtak a műkereskede-
lem fősodrából.

A kiállítás létrejöttének körülményeiről 
elmondta, hogy az Ausztriában élő Fazakas 
Csabával nyolc évig ültek egy padban a mű-
vészeti iskolában, innen máig tartó baráti és 
szakmai kapcsolatuk. Fazakas amúgy visz-
szatérő vendége a Botár által szervezett Free 
Camp nemzetközi alkotótábornak. A kiállí-
tott anyag pedig egy bő válogatás az Egerben 
nemrégiben kiállított munkákból.

– Egy ilyen kiállítás nagyon jó arra, hogy 
egy helyen lásd a saját munkáidat, hogy me-
gállj egy kicsit és elgondolkozz – mondta a 
művész, hangsúlyozva, hogy jelenleg nem 
tervez újabb egyéni tárlatot, az Egerben és 
most Budapesten kiállított anyagból készíte-
ne tavasszal egy kiállítást Badenben.

Véleménye szerint új anyaggal csak akkor 
érdemes a közönség elé lépni, ha úgy érzi a 
művész, hogy elért egy újabb kitűzött célt, 
megvalósított egy tervet, megoldott egy ko-
rábban felmerült gondot. Másként nem érde-
mes – hangsúlyozta.

mikor 1979-ben a frivol Pá-
rizsból hazafelé tartottunk, 
Bécset olyan nyársatnyeltnek 
láttuk, mint egy libériás inast, 

Pestet pedig olyan szürkének, mint egy 
vidéki tanítót. Itthon hetekig fájdalmat 
okozott üzletbe lépni az áruhiány, a pol-
cokon sorakozó óvodáscsoportnyi borsó-
konzerv, hajnali misés asszonyságoknyi 
„tocană de legume”, hadseregnyi ecetes-
üveg, sózacskó, kekszcsomag, a szag és a 
kiszolgálónők köpenye, frizurája, unott 
arca miatt. Aztán magunkhoz tértünk 
és elhatároztuk, hogy minden két évben 
megcélozunk egy-egy nyugati országot, s 
mint a viccbeli pokollakók „szivarszünet 
után alámerülünk”, azaz egy hónap gyö-
nyörűségért két év struccélettel vezeke-
lünk. De majd megéri!

A naiv ember tervezett, a Hatalom 
pedig végezett! Hiába kaptunk pénzt, 
meghívólevelet, a következő évekre előt-
tünk is leereszkedett a vasfüggöny, és so-
káig rejtve maradtak a nyugati országok. 
Nem csoda, ha a tiltás dacára, vagy éppen 
amiatt a szervezett turistacsoportok, 
sportcsapatok, kongresszusi delegációk, 
művészegyüttesek egyharmada, később 
fele, néha egésze intett búcsút a beépí-
tett delegációvezetőknek, „szemfüles” 
kísérőknek. Hallottunk akkor már lelőtt 
vagy elfogott és bebörtönzött határát-
lépőkről, Dunát átúszó, zöld határon 
átkúszó, vonatban, teherautók csomagte-
rében elbújó szerencsés átszökőkről. Ha 
az életvszélyes kalandok főhősei éppen 
diákok vagy fiatalok voltak, hetekig do-
bogó szívvel vártuk haza minden elutazá-
sukkor serdülő gyermekeinket. Mert volt 
rá precedens, hogy tizenévesek Tusnádra 
kéreztek szilveszterezni, és pár nap múlba 
Bécsből telefonáltak, a „lágerből”, sírós 
hangon, hogy jól vannak. Akkori életünk 
legrémesebb korszaka kezdődött. De még 

csak nem is sejtettük, milyen mély lejtőn 
kezdünk lecsúszni, amikor meghirdették 
az ipar, a mezőgazdaság, a kultúra, az ok-
tatás forradalmát.

Biztosan mindenki másképp élte meg 
ugyanazt a korszakot, innen eredhet a 
mai nosztalgikusok vágya a nyolcvanas 
évek iránt. Rém rossz volt azokban az 
években, de mert nem angolszász terü-
leten éltünk diktatúrában, hanem Ro-
mániában, ahol a fővárosban kiagyalt in-
tézkedések elpuhultak, elmaszatolódtak, 
mire leértek vidékre, és ahol mindenre 
nyílt egy-egy kiskapu, az egész inkább ab-
szurd volt, mint igazán félelmetes. A mi 
nyolcvanas évekbeli párbeszédeink azért 
tűnnek abszurdnak, mert egy hiányra és 
félelemre épülő társadalom mai fülnek 
érthetetlen nyelvezete volt:

– Haver, vigyél ki a benzinkúthoz, há-
rom napja áll sorban a kocsim, valaki azt 
mondta, már csak húszan vannak előttem, 
vasárnap kéne induljunk a tengerre, de 
akkor csak a párosak közlekedhetnek, így 
hétfőn hajnalban indulunk.

Vagy: – Megáll az ész, megint szago-
sodik a beáztatott ruha a kádban: előbb 
elvették a villanyt, s amikor megadták, 
akkor elvették órákra a vizet! – Vegyél au-
tomata mosógépet, este későn betáplálom, 
bekapcsolom, és amikor mindene van hoz-
zá, reggelre kimossa nekem a ruhát.

Vagy: – Nálatok mikor adják ki a va-
sárnapot? – Azt mondják kedden. Nála-
tok? – Nálunk talán csütörtökön. 

Vagy: – Nem tudod, mikor osztják 
az adagot? – Azt mondta az üzletvezető, 
hogy a kimérős olajat várják, de már por-
ciózzák a lisztet, cukrot, addig krump-
licukorral édesítjük a teát. – S azt hol 
osztották? – Pult alól szerezte a szomszé-
dunk, aki milicista. 

Jelentkezzen az a tizenéves, aki szerint 
a fentieket normális felnőttek mondták!
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áltozatos programot 
kínálnak az idei, im-
már tizedik Csángó 
Nap Csíkszeredában 

elnevezésű rendezvény szervezői 
2011. november 13-án, vasárnap. 
A 100 éve született csángó köl-

tőtől, Lakatos Demetertől vett 
idézetet választották mottóul: 
„Moldovának tájairól érkezem...”.

A rendezvény ismételten fel-
hívja a figyelmet a moldvai ma-
gyarságra, annak gondjaira, a kö-
zös megoldáskeresés lehetőségére 

és felelősségére. A csángó nap ré-
vén a Székelyföld arra a területre 
és lakóira tekint, amely és akik 
soha nem voltak a magyar állami-
ság részesei. De akik a segítséget, 
a biztatást mindig tőlünk, nyuga-
tabbra élőktől remélték. 

Lakatos demeter

Messze, ott, hol 
a nap szentül le

Megfog vala apóm sokszor
kezemtül,
Mutassa vala, hol a nap
leszentül.
Mangya vala: gyermek, látod
ott nini,
Messze ott, hol nap lebújík
most nini,
Ott vagyand egy nagy, szép ország,
tudd meg te is,

Megjárd ott az világot,
hát legyék rész.
Én elmenek mast, vén vagyak,
nem ura.
Ne felejtsd el, én tanítlak
csak jóra!
Det meghalt, akkor is mondta
halálnál:
Mit mondta életembe ne
felejtsd el!
Rítt, de mondta bácsu nékem
örökké,
Mintha most is látom, mint 
folynak
könnyűi,
Mondta nékem, én nem tudtam
mostanig,

Elég, hogy az ő tüze most
belém ég.
Nem felejtem el soha sem
apómat,
Kicsike det voltam nékem mit 
mondott:
Ott vagyand a mük országunk,
tudd meg jól,
Ott, hol a nap minden este
leszentül.

Szómagyarázat
hát legyék rész = ha lehet benne ré-
szed
det = amikor
bácsu = öreg, itt: nagypapa

Kettős jubileum jegyében zajlik az idei Csángó Nap Csíkszeredában: egyrészt a moldvai magya-
rokra való figyelés jeleként megszervezett rendezvény tizedik kiadásához érkezett, másrészt pe-
dig az esemény ünnepi jellegét hangsúlyozza Lakatos Demeter születésének 100. évfordulója.

Csángó Nap Csíkszeredában
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