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avagy

„ H Á R O M  P E R C  T E H E T S É G ”
„Kicsi a világ, de nagyra nõhetne benne a derû!” 

Derûsen mondom, bár a helyzet tûnhet elszomorítónak: a földkereksé-
gen néhány milliárd család él, és e néhány milliárdból – bizony – túl ke-
vés milliárd családnak van lakása; és több milliárdnyi lakás falán hiába
keresnénk mûalkotást, festményt, grafikát. (Saj-
nálatos, de önhibánkon kívül, az én laká-
somban sem lógnak Picasso képek, mi-
ként valószínûleg a Tiédben sem, nyá-
jas Olvasó!) Pedig szívesen látnánk
csodát mi is, amint körbehordozzuk
tekintetünket a lakásunk falain. E
szomorkás panasz szerintem igen
könnyen derûs büszkeségre váltha-
tó. Lássunk csodát címû könyvem-
ben (amely kötet a Gyermekvilág tri-
lógia utolsó részeként a gyerekrajzok-
kal foglalkozik) annak a vélekedésem-
nek adtam hangot, hogy ha a földkerek-
ség minden családjában (a gyerek büszkesé-
gére!) falra kerülne egy-két gyerekrajz, nem csu-
pán a legnagyobb élõ kiállítótér jönne létre, hanem a „mûvekre” pillant-
va naponta felderülne pár másodpercre néhány milliárd ember… Hiszen
Picasso is irigyelte a gyerekrajzokat! 

…Hát ezért járom én újabban a magyar nyelvterület falvait, városait,
mert e picinyke világban a derût a gyermekek világában keresem. Burgum
Bélus, a mesterdetektív is velem van. 

A róla szóló humoros Burgumburgi füzeteket adom a gyerekeknek – raj-
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……ttööbbbb mmiilllliiáárrddnnyyii 
llaakkááss ffaalláánn hhiiáábbaa 

kkeerreessnnéénnkk mmûûaallkkoottáásstt,, 
ffeessttmméénnyytt,, ggrraaffiikkáátt……



zaikért cserébe! Humorosra vett „üzletünket” – a találkozók keretében
– villámsebesen megejtjük: Szatmárnémetiben (a 10-es számú általá-

nos iskolában) például egy olyan lapot kaptak
tõlem a negyedik osztályos „üzlettársaim”,

amely lapon már ott volt egy (általam) heve-
nyészve rajzolt négyzet… Ezt kellett csekély

három perc alatt érdekes, SZELLEMES rajzzá
egészíteni. (A gyereksereg háromperces raj-

zaiból pedig én szeretnék majd valami –
mindannyiunk számára – fontosat „kiraj-
zolni”. A szatmárnémeti iskolások rajzai-

ból válogatva megemlíteném, hogy olyan
lakásban is megfordultam, ahol a gyerekek
rajza bekeretezve látható a falon!) 

(ÉRDEKEKES ÉS SZELLLEMES?) 

Hogy három perc alatt lehet-e csodát mûvelni? Ha akadna olyan koc-
kafejû, merev ember, aki ezt nem hinné, annak figyelmébe ajánlom
Anderco Csilla rajzát. A
kislány pár vonással – grafi-
kailag szellemesen – alkotta
meg kockafejû emberét. A
kiinduló négyzet adott lé-
vén a kockafejhez, Csilla
stílusosan a merev fickónak
az orrát, de még az orrlyu-
kait is négyzetesre rajzolta!
De azért görbe szájjal vi-
gyorog az úriember, aki
még a levegõt is mértani
formákban veszi…

Egy villanás, és felderül
az ember. Ez a gyerekek
rajzának csodája. Egymásra
is rácsodálkoznak e három
perc alatt: mire nem képes a
másik… A szatmárnémeti
negyedikeseknek – is – azt mondtam: bármit rajzolhatnak, írhatnak a
lapra, épp csak humoros, érdekes, szellemes legyen. És még bizonyára so-
roltam néhány efféle hívószót, de a gyerekeknek a „szellemes” akadt be,
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és mivel e vidám három percek fél-
hangosak is lehetnek, egy-egy ötlet
hamar közössé válhat, de minden-
ki vidámkodva egyéníti tovább. 

„Viccbõl”, „füllentésbõl” az em-
ber lánya csúnya is lehet? Nem
szokták a lányaink – igazándiból
azt híresztelni, hogy õk csúnyák
volnának… A szatmárnémeti ne-
gyedikes Elek Eszter azonban (ha
már viccelünk!) eljátszik ezzel a
kellemetlen gondolattal. Azt írta a
rajza alá: „Csúnya lány vagyok…”
No, de ha már viccbõl vállalja a
csúnyaságot, megpróbálja „értéke-
síteni” ez állapotát, és így fejezi be
a rajza alá írt szöveget: „…így hát
legyek ijesztõ szellem”. Ott áll a fel-
hõs ég alatt a szép kislány, párban
a saját ijesztõ szellemével. Nincs mese, ha õk ketten egyszer igazándi-
ból elindulnak, tutira hódítani fognak! De legalább – mert ez már lát-

szik! – vidámak lesz-
nek a meghódítottak. A
szellemességre való fel-
hívást cselesen konk-
rétra fordítva – szellemet
grafikába idézõ rajzok-
ban – dobták vissza ne-
kem, egymást túl-„szel-
lemeskedve” a gyere-
kek.

Mátyás Dávid rajzán
valósággal tobzódik a
szellemeskedés: „a koc-
ka el van vetve”, alatta
pedig e nyomasztó
helyzetben megfutamo-
dik a szellemek embere. 

A röpke szatmárné-
meti szellem-körkép
becsületét Balázs Dáni-
el állította helyre, aki a
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Elek Eszter: Csúnya lány vagyok…
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négyzetbe zárta a szellemet is, az embert is, a helyzetet pedig írásban ek-
ként jegyzõkönyvezte:

„A szellem fut az embertõl”. 
Végre! Nehogy már megforduljon a világ. Az ember szellemeskedjék,

rendben, ezt támogatjuk! De nehogy már embereskedni kezdjen a szellem!

(ERÕDEMONSTRÁCIÓK) 

„Emberi körökben” maradva: a kilenc éves vidám férfiak célirányosan
dicsekszenek – három perc alatt is – az erejükkel. Figyelemre méltó a „kö-

fénypontok

Ba
lá

zs
 D

án
ile

: „
A 

sz
el

le
m

 fu
t a

z 
em

be
rt

õl
”

Kiss Márk rajza 



zösségi elkötelezettség”, nem akármire használja ám Kiss Márk sem az
erejét. Nem, nem vádolható a fiatalember azzal, hogy önzõen élne vissza
nagy erejével. 

Azt írja a jegyzõkönyv (talán a Guiness-rekordok könyvére gondolva):
„Én olyan erõs vagyok, hogy az iskolámat felemelem, és elhajítom. És nem
kell menni iskolába.” A kérdés persze nyitott, mert mi van, ha az elhajított
iskola, miként a macska: a talpára esik… Csak messzebbre kell beléje jár-
ni! Valamit majd csak kitalálnak a fiúk… Márk rajzával csak amúgy su-
gárzik a lendületes, mérlegelõ erõ: mintha ugrókötelezne az iskolával. Ta-
lán csak megforgatja, ezzel is eléggé „helyben hagyja” a fránya iskolát…

A három perc alatt papírra rögzített „képi erõ” olykor egészen talányos.
Szabó Eszter rajzát nézve töprenghetnénk, amíg kitalálnánk, mit is ábrá-
zol. A rajzlap hátára írt szöveg emígyen igazít el: „Egyszer kitört a falból
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egy kis darab. Arra járt Burgum Bélus. Ki akarta deríteni, hogy mitõl tört ki
ebbõl a kemény falból egy kis darab. Rájött, hogy a zsebében van egy tekercs
ragasztószalag. Összeragasztotta az összetört falat, és láss csodát, meg is ragadt,
de nem csak megragadt, hanem ki is virágzott.” Virág ide vagy oda, ahol a
betonfalat ragasztószalagok tartják, ott hajszálon lóg nemcsak a fal, ha-
nem az életünk is. Értem én az iróniát, kedves Szabó Eszter, naná! És a
célzást is értem. És Burgum Bélus szerzõjeként ünnepélyesen kijelentem,

hogy sem Burgum Bélus, sem Burgum Gézus nem vállal polgármesteri
vagy fõépítészi posztot Szatmárnémetiben! … 

A képi erõ igazi diadalát Vajnay Dorottya rajzán érzékeltem. A már kész
négyzethez pár vonást illesztett, és elõmbe rakta. 

Elámultam, egyszerûen nagyszerû ez a „hal”, mondtam. „Madár”, iga-
zított ki Dorottya. Mindegy, vélekedtem, éhes író halról álmodik, de ez
nem változtat a lényegen, úszhat a madár a levegõben, repülhet a hal a
vízben, amikor ilyen beszédesen ötletes a rajz! 

(ALLIGÁTOR – IRODALMI KÖRBEN) 

Amikor az egymást erõsítõ-támogató hangulatban nekilendülnek a ki-
lencévesek, akkor hihetetlen csodák történhetnek három perc alatt. 

Szolomaier Noémi rajza elõtt földbe gyökerezett a lábam. 
A rajz mellett a szövegre is figyelnem kell, hogy a fantázia vidám szár-
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nyalását követhessem: „Egy madár rászállt egy hatlábú, csirkelábú, szárnyas,
macskafülû lóra.” Ajánlom, mélyedjen el e rajz tanulmányozásában min-
denki, aki lovag akar lenni. Mivel én hatvan évesen már ritkán játszom a
lovagot, sok sikert kívánok minden lovagra-menendõnek, és csupán any-
nyit jegyzek meg: inkább a szárnyakra kell ráerõsíteni, fiúk, mert hat láb-
bal a legjobb ló is többet botlik, mint néggyel. 

…Egy óvatos és finomlelkületû, irodalmilag mûvelt lovag háromperces
szövegével zárnám szatmárnémeti kalandozásainkat. Az amúgy gyakor-
latias Kraft Dávid a tanító néninek címezte az alábbi sztorit: „Tanító néni,
a tegnap azért nem voltam iskolában, mert a Medve barlangban meg akart
enni egy alligátor. Én felhívtam a tanító nénit, de nem tetszett felvenni. Úgy
sikerült megmenekülnöm, hogy elaltattam az alligátort az Aludj el szépen, kis
Balázzsal.”

Na, ugye, hogy érdemes ismerni egy-két verset? És az is nagy dolog, ha
három percre vidám szellemek közé keveredik az ember. 

*

fénypontok

Fordulópont 52 67

Sz
ol

om
ai

er
 N

oé
m

i r
aj

za



(UTÓIRAT) Mivel három perc nagyon sok idõ, és mivel a szellemnek
nem szabad határokat szabni, Szatmárnémetiben is azt mondtam a gye-
rekeknek: aki végzett egy rajzzal, újabb lapot kérhet. Akár többet. Vajnay
Dorottya (itt alább látható) második rajza arról tanúskodik, hogy ifjú kol-
leginám nem hiába „veszi a lapot.”

Én pedig arra gondolok, amit egy huszadik századi jeles szerzõ így fo-
galmazott meg: „a gyermekpszichológia hajlik az ‘örök gyermeki’ feltárá-
sára, márpedig feladata inkább az lenne, hogy a múlékony gyermekit, a
történetileg gyermekit járja körül”… És e „körüljárást” is szélesebb érte-
lemben szeretem elgondolni, néha arról ábrándozom, hogy egy egész fel-
nõtt társadalom kíváncsi a gyerekre, és a gyerekkultúrának nevezett intéz-
mény iparosított részlegének iparosai nem tolakodnak folyton a gyerek és
a felnõtt világ közé… Hogy láthassuk néha a gyereket is! 

fénypontok

Fordulópont 5268

Vajnay Dorottya rajza




