
Egy kis
képzõmûvészet

Körülbelül kilencéves korom-
ban, egy márciusi délutánon
Gyopár bátyám letett az asztal-
kámra egy színes képes levele-
zõlapot: „Másold ezt le vízfes-
tékkel minél nagyobb alakban,
én meg keretet faragok hozzá,
és ezt adjuk ajándékba Ugribug-
rinak a születésnapjára.” Akkori-
ban én szenvedélyesen feste-
gettem, Gyopár meg azon a té-
len tanulta meg a híres törpeházi
mesterséget: a képkeret-fara-
gást. Még ma is faragják nálunk
a nagyobbacska fiúk a tölgyle-
veles, makkos képkereteket, be-
levésik: „Törpeházi emlék”, és
eladják a kirándulóknak. A ké-
pen azonban elszörnyülködtem.
Úgynevezett „vicces lap” volt,
valójában pedig ízléstelen, kö-
zönséges. Az akart lenni a vicc,
hogy egy kisfiú nyitott esernyõ
alatt ül a földön, egy kutya meg
összetéveszti az esernyõt a sa-
rokkõvel… a többit gondolhatjá-
tok. Szöveg is volt a kép alatt:
„Esik az esõ.”

Visszaadtam Gyopárnak: „Ezt
a legokosabb volna összetépni.
Ostobaság a témája is, és nem is
mûvészi festmény. Majd válasz-
tok egyet a gyûjteményembõl.”
Gyopár azt mormogta: nem bán-
ja, csak mókás legyen. Aztán el-
ment a faluvégi rétre, én meg la-
pozni kezdtem képeslap albumo-
mat, és gondolkoztam: melyik
kép legyen folytonosan az öcsi-
kém szeme elõtt. Mert biztos vol-
tam benne, hogy ajándékunkat
felfüggeszti asztalkája mellett a
falra. De nem is kellett válogat-
nom. Amint megpillantottam Fi-
délt, tüstént tudtam: õt kell állan-
dóan látnia Ugribugrinak. Mû-
vészi festmény volt az egy
nagyfülû, hosszúszõrû, barna
vizsla fejérõl. Szembe nézett,
mintha a gazdájára tekintene, és
szinte sugárzott tiszta, komoly te-
kintetébõl az értelem és a jóság.

Fidélnek magam neveztem el.
Közeli ismerõsömnek, barátom-
nak éreztem, nevet kellett adnom

neki. Ezen a napon már erõsen
érzõdött a levegõben a közelgõ
tavasz. Szívesen elmentem vol-
na a rétre magam is, mint Gyopár
meg Ugribugri, de március köze-
pén jártunk, az öcskös születés-
napja huszonnegyedikén volt:
nem halogathattam a másolást.
Magára a festésre azonban csak
a harmadik délután került sor.
Nagyon fontos volt a hûséges
rajz, hogy benne legyen a máso-
lat Fidél szemében is az értel-
messége, jósága. Gyopár még
aznap megkérdezte, melyik ké-
pet választottam, de nem mond-
tam meg: „Titok. Majd meglátod.”
Féltem, hogy kifogásolná Fidélt,
mert nem mókás kép. Abban vi-
szont bíztam, ha meglátja, mi-
lyen jól sikerült, nem lesz annyira
szemtelen, hogy háromnapi
munkám után is akadékoskod-
jék.

Harmadnap este, amikor meg-
mutattam neki, nem is mondott
egyebet, csak ennyit: „Kár, hogy
nem mókás.” Azt hittem, ezzel be
is fejeztük ezt az ügyet. Annyira
örültem a képnek, hogy másnap
reggel, mihelyt kiugrottam az
ágyból, az asztalkámhoz siet-
tem, és kihúztam a fiókját, hogy
lássam egy pillanatra. Láttam is,
de olyasmit is láttam rajta, hogy

rémülten Gyopárra kellett bámul-
nom. Szólnom nem lehetett, mert
még Ugribugri is a szobában volt.
Amikor magunkra maradtunk,
Gyopár tüstént rám támadt: „Mi-
ért tátogattál ilyen rémülten? Így
már jó a kép, mókás, nevettetõ.
Így már örülni fog neki Ugribugri.”
Csak néztem rá, és töprengtem:
Hogyan volt képes a komoly te-
kintetû vizslafejre hetykén félre-
csapott, rikító sárga, piros pöty-
työs cirkuszi köcsögkalapot fes-
teni? Aztán mondani kezdtem:
„Hiszen láthatod, hogy tönkrete-
szi ez a…” De közbevágott, le-
hurrogott: „Dehogyis teszi. Na-
gyon jó így!”

Gondoltam, helyesebb lesz,
ha vitatkozás helyett tettel feje-
zem ki véleményemet és szán-
dékomat. Délután nekiláttam,
hogy új másolatot készítsek Fi-
délrõl. Pedig erre a napra már
hirtelen megjött a tavasz, és
most már nagyon szerettem vol-
na az erdõben csatangolni. Lát-
ta Gyopár, hogy újból másolom,
de csak vállat vont. Egyetlen pil-
lanatra se jutott eszembe, hogy
képes lehet ebbe is belemázol-
ni, s a harmadik estén ismét fió-
komba tettem az elkészült má-
solatot. Hát másnap reggel, ami-
kor ismét gyönyörködni akartam
benne, már nagyon nehéz volt
fel nem jajdulnom. Fidélnek
ugyanis pipa volt a szájában,
nagy, barna pipa, még parázs is
volt festve bele narancsvörös-
sel, a parázsból meg bodros,
szürke füst gomolygott. Most
már olyasféle mosolygás is buj-
kált Gyopár szája körül, mintha
tetszenék neki, hogy én már
majdnem sírok.

De magyarázta is ugyanakkor
zúduló szóáradattal: „Azért fes-
tettem pipát, hogy örüljön Ugri-
bugri! Hiszen az a célunk, hogy
örüljön, nem igaz? Amúgy csak
egyszerû kutyafej. Így viszont
mókás, nevettetõ!” Nagyon sze-
rettem volna megmagyarázni ne-
ki, hogy az az úgynevezett „egy-
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szerû kutyafej” mennyivel több
és szebb, mint ez a pipás ostoba-
ság, de még nem voltak alkalmas
szavaim ilyesmi kifejezésére.
Csak ennyit tudtam nyöszörögni:
„Pipa csak akkor illenék hozzá,
ha torzkép volna. Így csak fájdal-
mas lesz tõle tiszta, jóságos te-
kintete. Megalázottnak látszik,
amiért pipát kell tartania a szájá-
ban.” Gyopárnak, amikor Fidél
nevét említettem, villant egyet a
szeme, mint aki örül, hogy meg-
tudott valamit. Megmondtam ne-
ki: lemásolom újból a képet, és
most már nehogy elrontsa. Ismét
szobámban töltöttem tehát há-
rom délutánt az egyre tündök-
lõbb tavaszból. Az elkészült ké-
pet most már a szekrény tetejére
tettem, ezzel is figyelmeztettem
rá Gyopárt, hogy megtiltottam a
belemázolást.

Másnap reggel a kép helyén
már a keret feküdt, és az elsõ pil-
lanatban még örültem is, hogy
ezt a másolatot már be is kere-
tezte. De azután rápillantottam a
képre… A keretbõl, a faragott
tölgylombok, makkocskák négy-
szögletû koszorújából szemüve-
ges kutya bámult…nem is rám,
hanem a semmibe. A szemüveg-
nek ugyanis nemcsak a keretét
festette meg Gyopár, mégpedig
fehérrel, hanem az üveget is áb-
rázolni próbálta szürkével, de at-
tól olyan lett Fidél, mint valami
hályogos tekintetû, félvak kutya.

Kirohantam a konyhába a reg-
gelizõkhöz, és most már talán
üvöltöttem volna, ha Gyopár hir-
telen és határozottan rám nem
szól: „Délben bebizonyítom,
hogy így jó… hogy nekem van
igazam.” Délben, amikor a
völgybeli falucskában kijöttünk
az iskolából, Gyopár megállt Ug-
ribugrival és velem a vegyeske-
reskedés kirakata elõtt. És mint-
ha tréfából tenné, rámutatott a
képeslapokra: „No, Ugribugri!
Melyiket szeretnéd?” Rámuta-
tott egy olyasféle mûvészi kutya-
képre, amilyen Fidél volt, meg
egy olyasfajta vicces lapra, ami-
lyen az övé volt, az „Esik az
esõ”. „Melyiknek örülnél jobban?
Ennek, vagy ennek?” És ekkor
súlyosabb csapás ért engem,
mint a köcsögkalap, a pipa meg
a szemüveg együttvéve. Ugri-
bugri ugyanis rámutatott a kö-
zönséges, bárgyú, mûvészietlen
vicces lapra, és ragyogó arcocs-
kával kiáltotta: „Ennek!” Gyopár

szeme diadalmasan rám villant,
én meg szinte beleborzongtam
a felismerésbe: Gyopár örül ne-
ki, hogy az ízléstelen tetszik job-
ban Ugribugrinak.

Úgy tettem, mintha osztálytár-
saim után futnék, és feldúltan el-
rohantam tõlük. Fõképpen az
dühített, hogy már be is meré-
szelte ragasztani a keretbe a
szemüveges Fidélt, hogy azt fel-
tételezi rólam, odaajándékozom
ilyen torzított alakban is. Liheg-
ve száguldottam fel Törpeházá-
ra, föltéptem a keret mögött a
papirost, kivettem a képet, és el-
dugtam. A rohanás meg a kép
visszavétele valamelyest meg-
nyugtatott. Még mentség is jutott
eszembe Gyopár számára. Tud-
ja ugyan, hogy melyik kép mûvé-
szi, de mindössze tudja. Élvezni
nem bírja, nincs érzéke hozzá,
ezért örül annyira, nem pedig
rosszaságból, hogy Ugribugri-
nak is a vicces lap tetszik.

Ha nyugodtabban is, de komo-
ran vettem részt ebédünkön, s
tanulás után elmentem az erdõ-
be csatangolni. A kilenc nap
alatt, amelyet festéssel töltöt-
tem, gyönyörûen kitavaszodott.
De nem vidámítottak az ibolyák,
a kökörcsinek, képzeletben egy-
re hallottam Ugribugri kiáltását:
„Ennek!”

Egyszerre csak megdöbbenve
megálltam: De hát akkor… ha
Ugribugri csakugyan jobban örül
a vacaknak, mint a mûvészi-
nek…, akkor miért dugtam el azt
a szemüveges koldust? Hogy is
van ez? Hát nem akarom, hogy
minél jobban örüljön az öcsém a
születésnapi ajándéknak? Gon-
dolkoztam, gondolkoztam, és el

kellett ismernem: úgy van, nem
akarom. És bámultam: Hogyan
lehetséges ez? Sokáig azonban
nem töprenghettem. Eszembe
jutott, hogy három nap múlva
lesz Ugribugri születésnapja, és
hazasiettem dolgozni.

Nagyon jót tett a képnek, hogy
négyszer kellett elkészítenem.
Jól begyakoroltam rajzát is, a
színkeverés arányát is. A negye-
dik másolat lett a legszebb, a leg-
jobb. De hiába lett ilyen, az öcs-
kös Gyopár ajándékán, az „Esik
az esõ”-n hahotázott nagyokat,
azt mutogatta örvendezve min-
denkinek, és azt függesztette
díszhelyre. Én meg tovább töp-
rengtem a rejtélyen: az ajándé-
kozás célja örömszerzés, ez két-
ségtelen, és én mégsem akar-
tam, hogy Ugribugri öröme minél
nagyobb legyen. Miért nem?

A megfejtést magától Ugribug-
ritól kaptam meg két és fél év
múlva. Annyi ideig függött ott a
két kép, ahova akasztotta õket.
Ekkor már harmadikos volt, és
egy szeptemberi napon meglá-
togatta új barátja, Torzonborz. A
nézelõdõ kis vendég rámutatott
az „Esik az esõ”-re: „Add ezt ne-
kem.” Odapillantott Ugribugri is,
de úgy, mint aki nem is tudja, mi-
lyen kép függ ott. És mintha ma-
ga is akkor fedezte volna fel,
hogy ott van, csodálkozott: „Ezt?
Ezt már régóta el akarom dobni,
csak mindig elmarad.” A két és
fél év alatt elmosódott emléke-
zetében, hogy melyik képet me-
lyikünktõl kapta, és most egy-
szerre fordult Gyopárhoz is,
hozzám is: „Ugye nem sértõdtök
meg, ha ezt most már eldo-
bom?” Eközben már ki is vette a
keretbõl, Torzonborz meg újból
kérte: „De ne dobd el! Én na-
gyon örülnék neki!” Ugribugri
azonban apró darabokra tép-
deste, és nevetett: „Majd kapsz
tõlem más képet. Ilyesfélét, mint
Fidél.” És már tette is be Fidélt a
keretbe.

Torzonborz méltatlankodott:
„Nem szép tõled, hogy nem akar-
tál örömöt szerezni nekem!” Ugri-
bugri azonban kijelentette: „De
igen, szép tõlem. Ha pocsolyából
akarnál inni, abból sem adnék.
Ha ezerszer örülnél is neki. Ha-
nem keresnénk együtt egy szép
tiszta forrást.” Megkaptam hát a
választ rejtélyemre. És alaposan
megkapta a magáét Gyopár is.
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