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Mese az ecsetből… 

 

(Gulácsy Lajos: A varázsló kertjében) 
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„Az álom és a költészet szabad. 
Az vagy, akinek képzeled magad: 
lehetsz király, vagy koldus, egyre megy, 
anyja után vágyódó kisgyerek... 
Elestél? Hagyd, hogy felemeljelek, 
s ha dalolok... hidd azt, hogy csak neked” 
 

 
 
 
 
 
 

 



Tóth Eszter, balvanyoshuba.hu 

A képelemzésnél az emberek hozzáállásával van a baj. Van, aki görcsösen igyekszik, 

erőlködik, hogy befogadja az alkotást. Szerintem ez kölcsönös reláció. Nyitottnak kell 

lennünk az alkotások felé és akkor az is megengedi, hogy belelássunk. Ezt néha nehéznek 

érzem, talán azért, mert mindent olyan reálisan akarunk látni, úgy ahogy ebben a világban 

van, kicsit kiábrándultan, nem fogadjuk el a valóságtól elrugaszkodott dolgokat.  

A gyerekeknek ez persze könnyebb, hiszen valahol a mesék és a képzelet világában 

szárnyalnak, álmodoznak, mindaddig, míg hagyjuk őket ott élni. Nekünk újra és újra gyerekké 

kell lennünk, hogy más szemszögből figyeljük az életet. Befogadókká kell válnunk, és 

hinnünk az álmokban… abban, hogy egyszer minden jobb lesz, vagy lehet, hogy már itt is van 

az a hely. 

Hunyjuk be együtt a szemünket és merjünk álmodni. Felejtsük el minden bánatunkat, 

higgyük el, hogy jó helyen vagyunk, Képzeljünk el egy mesevilágot, ahol biztonságban 

vagyunk, csupa kellemes dolog történhet velünk, utazzunk el A Varázsló kertjébe. 

Lelki szemeim előtt színek jelennek meg, a varázslás, csoda színei, melyek összeforrnak a 

szerelemmel. Homályos sárgák, üde zöldek, vágyakozó pirosak, tompa lilák jelennek meg a 

képen, szép egységet alkotva. Nyomukban szavak vonulnak át agyamon: boldogság, öröm, 

szeretet, szerelem, nyugalom, béke, harmónia, örökkévalóság… álom (?). 

Egy életérzés száll meg: de jó lenne itt maradni, mindent ilyen színesnek látni. A 

valóságban túl sok a szürkeség. Társadalmunk arra neveli az embert, hogy álljon be a sorba, 

ne akarjon kitűnni, ne akarjon színes lenni! Persze, könnyebb a „csordaszellemet” követni, de 

akkor elérjük-e a boldogságot. Az ember élete véges, ki kell használni, meg kell találni, mi az, 

amiben egy kicsit másak vagyunk, ami bearanyozza az életünket. Merjük szeretni a színeket, 

magunkat, egymást, a boldogságot! 

Szerintem kevés olyan ember akad, akiből ne váltana ki valamiféle idilli érzést Gulácsy 

eme képe. A szerelmespárt nézve önkéntelenül Nagy László sorai jutnak eszembe: „…S ki 

viszi át fogában tartva/ a Szerelmet a túlsó partra!”. Ilyen tekintetben is van aktualitása a 

képnek. A szexuális forradalom miatt egyre inkább az érzéki dolgokra terelődik az emberek 

figyelme, holott az alkalmi kalandokban keresett élvezetek nem okoznak hosszan tartó 

örömöt. Az emberek belefásulnak, kiégnek idő előtt, mielőtt jönne a „Nagy Ő”. Az a 

legszomorúbb, hogy ez már kisiskolás korban is jelentkezik. Gyakori, hogy az általános iskola 

felső tagozatába járó serdülők gyakoribb szexuális életet folytatnak, mint a felnőttek.  

A romlott értékrend ahhoz vezet, hogy nem tiszteljük egymást, és ezzel rontjuk 

esélyeinket a boldogságra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek beszéljünk erről 

(persze, nem ért vele egyet mindenki), hogy halljanak arról, van más lehetőség is.  

A festményen látható pár gyöngéden szereti egymást. Egy titkos találka is lehetséges, mint 

Rómeó és Júlia esetében. Szerelmesek, akik már rég nem látták egymást, de a várakozás 

nemhogy kioltotta volna, hanem inkább felerősítette lángolásukat. Izzik körülöttük a levegő. 

Valahogy szeretnék a helyükbe lenni, szeretném, ha most az én fülembe suttognának. 

 

Miközben írok, azon gondolkodom, vajon igaz ez? Létezik még ilyen a világon, vagy annyira 

elkorcsosult az ember, hogy már meg sem halljuk egymás vágyait. 

Néha én is arra gondolok, jobb lenne egy könyv szereplőjének lenni (ahol különleges 

gondolatok és dús érzelmek cikáznak), vagy valami távoli tájon élni, esetleg úgy párszáz 

évvel korábban. Akkor talán én is megtalálnám azt, akit nekem szánt az ég, hiszen térben és 

időben annyi lehetőség lenne rá. Szeretném, ha engem ismerne, és nem a világra vetített 

képemet. 

 


