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avagy 

miként bontakozik a sorsunk?

Az általános iskolák hetedik osztályaiban „nagy fiúk” és „nagy lányok”
ülnek, ezt nem csak ránézésre mondom, hanem tudom. Hiszen, ha ma-
gamba nézek, nem titkolhatom, hogy ebben az élet-
korban írogattam azokat a feljegyzéseket holmi tit-
kos és titokzatos cetlikre, papírfecnikre, amelyek az-
tán Séta gramofonzenére címû (képlet-!) regényembe
belekerültek. És ezt nem hallgattam el hetedik osz-
tályos „kollégáim” elõtt, akikkel kissé izgulósan né-
zek szembe, valahányszor író-olvasó találkozón
mindkét fél (hetedikesek – kontra: íróvendég) a le-
hetõ legtöbbet szeretne megtudni – a másikról. 

Legegyszerûbb – bár olykor kockázatos – megol-
dás az õszinteség, így hát azon is elmerengünk, hogy bizony, ebben az
életkorban az ember fia és lánya nagyos szeretné megpillantani az életét,
úgy húsz-harminc évre elõre. De legalább két-három évre elõre, amikor is
lényegében eldõl a pályavá-
lasztás. És intenzív „társvá-
lasztási” kamaszkísérletek
történnek, szerelem, barát-
ság és az emberi sors egyéb
„kibontakozási útvonalai”
jelennek meg a most még
csak hetedik osztályos em-
ber elõtt… no, de lesznek
majd ezek a dolgok „kibon-
takozottabbak” is. 

…Amikor „három percre” én vettem igénybe a kovásznai hetedikesek
szellemességét, máris választás elé állítottam õket. A székelyföldi kisváros
Kovászna (Erdély, Kovászna megye) Kõrösi Csoma János iskolaközpont-
jának egyik hetedik osztályában felkínáltam két lapot, egyiken egyetlen
(háromszög-szerû) rajz-kezdemény volt, a másikon pedig kettõ (lásd az
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Másik lapon kettõs alakzat volt…
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alakzatokat ez írás elején, a cím alatt). Választani lehetett, hogy melyik la-
pon „folytatják” – minél szellemesebb, eszesebb irányban – a rajzot, egé-
szítik ki vonallal, szöveggel. Kezdhetnek vele bármit, épp csak eszesen
szellemes legyen, hiszen három perc alatt megmutathatja magát az em-
ber, ennyi idõ alatt lényeges dolgokban dönt stb., stb., nem kellett ezt kü-
lönösebben részleteznem a hetedikes kollégák elõtt. 

Én ugyan az algoritmusok iránt táplált „elképzeléseim” okán vittem to-
vább, másik lapra – megkettõzve és elforgatva – az eredeti (háromszög-
szerû) alakzatot, de mivel egyszerre nem szoktam felmutatni, sõt válasz-
tásra sem szoktam felkínálni mindkét lapot, most kíváncsian figyeltem.
És próbáltam megfejteni, miért és miként választja (másodpercek alatt) a
hetedikes ember egyik vagy másik kiindulópontot.

A válasszal késlekedni fogok (talán el is marad…), de az egyes alakzatot
(az egyetlen háromszöget) választók rajzai közül a Bodor Anna-Máriáét
máris az egész találkozó emblémájaként egy teljes oldalra kiemelem. Ha
már az élet alakulásáról, férfi-nõ, fiú-lány viszonyról is szó esett a rajz ké-
szülése elõtt, Anna-Mária mintha ezt a gondolatmenetet folytatta, és há-
rom perc alatt megalkotott valamit, aminek én ezt a címet adnám: LEÁNY-
ÁLOM. Bizony, ez a fiú mosolygós, ravaszkás, elszántan néz a szeme sarká-
ból (ahogy azt a jól megtervezett és jól sikeredett leányok joggal el is vár-
ják!). Két karja két angyali szárny. Angyali fiú. (Fogja õ még tollseprûként
is használni a pókhálók ellen a szárnyait!) És hatalmas szíve van. Kitölti a
hasüreget. Rövidebb, gyorsabb lesz a leánysiker, mert tudvalevõen mindig
a férfiak hasán át vezetett a hódítás útja a
férfiszívhez. 

Azt hiszem, a gyors döntések, hirtelen el-
szánások kedveztek az egy-alakzatos kiin-
dulópont választásnak. Bende Beáta feltar-
tott kezû, nyakkendõs urat rajzolt, aki
„megadta magát”. 

Tökéletes igénybejelentés, semmi mellé-
beszélés. A kalap és a nyakkendõ mellé a
papucsot majd Beáta adja a férjnek…

Viccelõdhetünk, persze, hiszen ezért a
játék, ám ahol a szellemesség mûködik,
ott maga a szellem is kérdez, méghozzá
érzékenyen, érzelemmel, hiszen az is léte-
zõ valami, azt sem kell ám szégyellni! De
közben percre se feledjük, hogy mire is jó
egy háromszög? Ki gondolná, hogy érze-
lemmel igencsak feltöltött tulipán kerekít-
hetõ belõle? Nos, Sinka Norbert egyene-
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sen maga helyett rajzolta a tulipánt, és kétsoros verset is írt melléje: „Egy
szál tulipán, ez engem jelképez, / fogadj el így engem, ahogy vagyok.”

Azért kezdtem ezzel a virágosra-udvarlósra stilizált, de amúgy tény-
szerûen szögletes tulipánnal
a „jelképek” sorát, hogy ke-
vésbé szúrja a férfiúi szívet
az egyik következõ rajz és
szövege. 

Mire is jó egy háromszög,
mint kiindulópont? Mi is
egy háromszög? Nem mate-
matikai, hanem „érzelmi ér-
telemben”? Azt írja Perdi
Norbert a rajza aljára: „Ez az
egy háromszög szerintem egy
nyári magányos fiút alkot.”
Ugye, nagypapa korú férfi-
társaim, ha õszinték va-
gyunk, nekünk is rémlik va-
lami a régi idõkbõl… De ha
nem emlékeznénk, ott az el-
keseredett fiú alakja, szíve
kiüt a mellén. És mellette a
szúrós, belénk döfõ három-
szög, benne a szöveg: „Miért
nem lehet az enyém az a
szép lány?” 
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Ezt az oly sokszor feltett szúrós kérdést elviselni csak némi derûvel le-
het, ezért és erre jó a három perc lélekjelenléte, amikor a kettõs alakzat-
ból (két háromszögbõl) kiinduló Juga János Botond a vidám fej száját egy
mondattal rajzolta meg: „Az élet tréfás oldala.”

ÉRZELMEK, HIDAK, ELVEK 

A jelzett hangulatban a kettõs alakzatot választó hetedikesek kiegyen-
súlyozottabban, kevésbé „drámaian” kalandozták be a két szúrós három-
szög uralta papírt. 

És röpködtek a szívek…
Vranceanu Andrea rajzán pöttyös-szíves masni lett a háromszögekbõl,

alattuk pedig kacér kislány figyel sokat ígérõ tekintettel.
Bodor Anett szintén pöttyös-szíves kalapot kanyarított a két három-

szögbõl kialakított vad férfiszempár fölé, a kalap alól pedig bajuszos és –
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szívbõség ide, vagy oda: – eléggé fenyegetõ kinézésû pasi mered ránk…
Lesz rajta mit szelídíteni. (Az élet kevésbé tréfás oldalán…)
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És hogy három perc alatt milyen sokatmondó, ellentétes érzelmektõl
fûtött jelenetet lehet két háromszög köré, közé, belé sûríteni, arra álljon
itt egy igen beszédes példa. Azt mondanám, hogy alábbi rajzon egy kite-
rített háromszöget látunk. A középen álló alaknak (megítélésem szerint
férfi) választania kell a két oldalán álló hölgy között. A hölgyek mosoly-
gósak, odaadó szívükbõl vezeték visz a férfi arcából fülként (jelzéseket fel-
fogó csápokként) kimeredõ háromszög-fülekbe.

Vajon mit, vajon kinek a jelzéseit fogja fel a láthatóan vívódó, három-
szögben õrlõdõ férfialak? Lehet ezt tudni?! Még a felhõk is drukkolnak
fölöttük. 

Az igen érzékletes rajz készítõje nem írta ki teljes nevét, csupán annyit:
Vanda. Igaza lehet. Maradjon homályban, titokban olykor a háromszögek
lélekbe vágó, drámai világának némely konkrét vonatkozása. 

Elvontabb vizek felé evezünk hát: és ha létezik Margit híd, akkor az
alább szemlélhetõ vázlatos híd-szerkezetet bátran nevezhetjük Icuka-
hídnak. Orbán Eduárd nem rajzolt hidat, csupán két halvány, tétova vo-
nalat húzott az Eduárd és Icuka nevet viselõ (háromszögletes) part közé. 

De magyaráz ám a szöveg, mert ezt írja Eduárd: „ez a híd választ el min-
ket egymástól. De a szívem másik fele, azt mindig is nálad hagyom.” 
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Komplikáltnak tûnik a dolog, de mivel tudjuk, hogy a szív úgy osztha-
tó, hogy súlyát, térfogatát nem veszti, hát nem ítélhetjük el a fél Eduárd-
szív kihelyezését az Icuka-partra. Különösen, hogy meggyõzõ az indok, a
magyarázat: „Édes drága Icuka. Olyan a tested, mint a homokóra. Orcád,
mint egy piros rózsa.” És egy másik szövegoszlopban – feltételként? – ki-
fejezi óhaját Eduárd: „Csak mindig maradj az enyém.” Kicsit inog a híd,
Eduárd (másik partra) kihelyezett fél szíve tartja, de három perces pers-
pektívából nézvést is: a lényeg örök. 

Nem titok, hogy olykor fél szívét veszti minden Eduárd (sõt, ami szerin-
tem szomorúbb: minden Géza is!), de hetedikes kollégáimmal megegyez-
tünk abban, hogy eszes gyereknek akkor is helyén az esze, ha vesztén a
kihelyezett fél-, vagy akár egész szíve. 

Ez ugyan tetszetõs elképzelés, gyakorlatban gyatrábban mutat, de azért
nem árt ismételgetni. 

Eszesnek lenni – és ezt tudni! – nem kellemetlen, hanem kimondottan
jó dolog. Na de, mit jelent eszesnek lenni? 

Vajda Helga Noémi rajza nem három, hanem fél perc alatt elkészülhe-
tett. Találó, szellemes. 
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Én már-már plakátnak érzem. 
„Legyél mindig eszes!” – hirdeti Noémi. 
A két háromszög közül az egyik (nyílván az eszes): egyéniség!
Elgondolkodtató Vajda Helga Noémi meglátása. 

AZ ÉLET TELJESSÉGE? 

Emlékezetes számomra Kiss Eszter rajz- és szöveg montázsa. Címet is
adott neki: „Én akkor is eszes vagyok!” (Tehát mindig, mindenek ellenére!) 

Egyik háromszög alá ezt írta: A JÓ. 
És a háromszögben felsorolja, ami – szerinte, neki – jó: buli, csoki, szó-

rakozás, barátok, facebook, szabadidõ. 
Másik háromszög alá ezt írta: A KEVÉSBÉ JÓ. És felsorolja: mértan, suli,

algebra, takarítás, mosogatás, földrajz.
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A felsorolás nyílván egyik oldalon sem teljes.
De azért beszédes!
Az teszi igazán meglepõen teljessé ezt a kompozíciót, hogy jó és kevés-

bé jó háromszögek közé – középre – Kiss Eszter földgolyót rajzol, rá sa-
ját magát, ezzel a szöveggel: „Az Élet és ÉN”

Az élet teljessége felvillantható három röpke perc alatt?
Az ember hetedikes fia és lánya nem ismer lehetetlent. 
…Ami pedig az algoritmusokat illeti, arról más alkalommal kell szót ej-

tenünk… 

fénypontok

Fordulópont 6088

Kiss Eszter (Kovászna) rajza




