
Az én iskoláim
Részletek Kupái Sándornak, a Népművészet
Mesterének önéletírásából

A Magyar Nemzeti Galéria 1972 május-júniusában rendezte meg a Magyar
Naiv Művészet a XX. században című kiállítását, amelyen Kupái Sándortól
nyolc fából faragott kompozíciót mutattak be. A kétnyelvű, reprezentatív ka-
talógus, amely Gyász című zsáner munkájának fotóját közli, így foglalja össze
életrajzát. „1900-ban született Mezőtúron. Hat elemi iskolát végzett. Gazdál-
kodó ember. Mindkét világháborút megjárta katonaként. Már gyermekkorában
festő szeretett volna lenni. Szobrokat több mint tíz éve készít. Az MNG-NI
pályázatán — szobrászat kategóriában — III. díjat nyert." 1973-ban kapta meg
a Népművészet Mestere kitüntetést. ,

Munkáit közel egy évtizede figyelem a mezőtúri amatőr kiállításon, nép-
művészeti tárlatokon. Öt magát néhány évvel ezelőtt ismertem meg a berek-
fürdői alkotótáborban. Mindig jókedvű, jóízű viccelődésre, huncutságra kész,
eleven eszű ember, akinek fordulatos, humoros beszédét öröm hallgatni. A
faragni kívánt fát sosem szűnő szeretettel simítja, alakítja, édesgyerekének érzi
valahányat. Tekintete felragyog, ha szép hajnalt vagy vízparti tájat lát, s
boldogan alkot akvarellel, ceruzával ugyanúgy, mint ahogy készíti maga körül
fából faragott világát. Kék szemében szinte mérhető a gyermeki öröm, amikor
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clkot, keze között valami új, addig sosem volt születik. Esténként tárogatójá-
nak hangjaira aludt el a tábor, s reggelente az ő vidám szavú, pálinkás jó reg-
gelijei ébresztettek. Találkoztunk Tiszakürtön, Mezőtúron és Berekfürdőn. Az
idei karcagi amatőr táborban nem volt, betegség tartotta otthon. Valahogy
hideg, üresebb volt a tábor Kupái Sándor nélkül.

Megkértem, írja le életrajzát a múzeum kéziratgyűjteménye számára. Meg
azért is, hogy jobban megismerjük életét. Huszonkét sűrűn teleírt oldalban
válaszolt. Azután még utána biggyesztette: ... összefirkáltam egy csomó mar-
haságot, ez körülbelül fedi a valóságot. De ki győzné a minden tollra érdemes
dolgot lefirkálni, ebbe is majd belehaltam. Vagy talán bele is... nem tudom.
Hát kedves, majd valamit kibogoz velőié. Egyébként úgy, ahogy megvagyok,
kívánok jó egészséget..."

Ebből az életrajzból közlünk részleteket úgy, ahogy Kupái Sándor eszébe
jutottak emlékei válogatás nélkül, sokszor nem is időrendi sorrendben. Nem
is a teljesség igényével készültek az alábbi sorok, a szándék is mutatja: „Az
életemből néhány epizód." íródott Mezőtúron, 1977. X. 15—30-ig.

.Valósággal kétségbe vagyok esve, hol és hogyan kezdjem. Az olvasót arra
kérem, tekintsen el a nyelvi hibáktól. Igaz, 6 elemi iskolát végeztem, a helyes-
írást nem tudtam megtanulni. Ugyanis a nyelvtan ellenlábasom volt. Tehát én
megtanultam úgy, ahogy írni, más meg tanuljon meg elolvasni.

Kezdem tehát ott, hogy tősgyökeres paraszt családból származom anyai, apai
ágon. 1900 márcz. 17-én Mezőtúron születtem. Édes apám abban az időben egy
Slion Péter nevű malomtulajdonosnál csuváros volt. Annyit jelent, hogy csen-
gős kocsival járta a várost és felszedte az őrölni valót, elvitte a malomba, őrlés
után pedig haza vitte. Ezért havi bért kapott, az valamennyi pénzösszeg volt
ts konvencziót, bizonyos súlymennyiségű kenyérnek valót, abrak, takarmány.
Már az, hogy mennyi volt, én nem tudom, csak azt tudom, hogy nagyon sze-
gények voltunk. Édes apám télen a hallatlan sárban agyonhajtotta a lovat,
drága lovakat vett, már úgy értem, hogy arra olcsóbb is megfelelt volna. Per-
sze a bankból, vagyis a lóra valót onnan hozta ki. Annyi fizetést nem kapott,
hogy ezt is futotta volna . . .

906 — iskolába kerültem, akkor kétszer jártunk iskolába, délelőtt és délután.
Szerdán és szombaton délután nem mentünk. Ekkor már nem volt édes apám
csuváros, fuvarozással foglalkozott, ez ismét nagyon sovány foglalkozás volt
abban az időben, nagyon sokan voltak lovas emberek.

A vakációt Fazekas nagyapámnál töltöttem, legeltettem a birkákat, volt
vagy 30 hosszú szőrű, perge szarvú birkája. A bárányok aranyosak voltak.
Négyen voltunk testvérek, még akkor hárman, 1910-ben született Miska öcsém.
Egy leány, három fiú. Hárman élünk. Miska öcsém országos hírű pékmester
volt, már három éve meghalt, még most is fáj . . .

1908. A II. osztályból már rrűkor a vizsga még nem volt meg, szerdán és
szombaton délután apámmal jártam, téglát fuvarozott. Az állami iskolákat
akkor építették a tanyákon. . . Amit éjjel az ujjaim hegye bepillédzett, azt
reggel az első tégla vagy tetőcserép lesodorta. De sokszor teleszaladt a sze-
nem könnyel! Sírni nem mertem, mert ha valamelyik fuvaros észre vette, olyan
patáliát csapott, hogy szerettem volna a föld alá bújni, mint a vakond. Miféle
ember akar ez lenni, még sír, mert odacsípte a tégla az ujját, ilyenféléket mond-
tak, és én roppant szégyelltem magam. Apám vígasztalt, majd vége lesz, ha
iskolába mész. Jaj, de keservesen vártam a szeptember 1-et. Ha nem a tanyára,
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csak a város területére hordtuk a téglát, megtörtént, hogy kétezer téglát vit-
tünk ki egy nap, egy tégla öt kiló. könnyen ki lehet számolni, milyen óriási
súlyt tudott abban az időben megmozgatni egy nyolc esztendős gyerek. Egy nap
alatt, tehát napfelkelttől naplementig. Négy órakor már rakodtunk a gyár ud-
varán. A kocsi derekáig én raktam a téglát, édes apám adta, azután farral
odatolatott a mágiához, és ő egyedül rakta, mert már ő elérte a földön állva
is. Leadni már teljes egészében én adtam le kettesével. Ha apám nem érkezett
elkapni, tettem még hozzá kettőt. Nagyon siettem, hogy én adjam le legelsőbb.
Nekem nem kellett lehajolni, mint a felnőtteknek. Igaz, hogy hajnalban édes
anyám segített, hogy én tovább aludhassak, mert igen fáradtam, különösen
akkor, ha a városon dolgoztunk. Ha tanyára vittünk anyagot, míg az utat
jártuk, csak a kocsin ültem. Itt kívánom megjegyezni, hogy a kocsikázás igen
fárasztó, úgy zötyölte a rajta ülőt, ha nem dolgozott semmit, még akkor is
elfáradt. A tanyai fuvarról jut eszembe. A fuvarosok összetartottak, 5-en, 6-an
együtt jártak, különösen ha tanyára vittünk valamit..."

Csodálatos lassan eljött szeptember, hiába volt a fuvaros élete élményekben
gazdag, örömmel mentem iskolába. Csak szerdán és szombaton délután kellett
apámmal járni. Azután, ha kijöttem az iskolából; na kisfiam, a libák éhesek,
ki kellett engedni az útra őket és az árokparton jóllaktak. A könyv nélküli
leczkét megtanultam, mire rám került a sor igencsak. II. padban ültem, még"
abban az időben úgy osztályozták a tanulót, hányadik padban ül. Odahaza
nem tanultam a házi leczkét, óra előtt az iskolában leírtam, III. osztályos vol-
tam. Mikor megvolt a vizsga, már édes apám várt, mentünk a hídszegre aratni,
összefogott 2 lovas ember 2—2 lóval és aratást, majd nyomtatást vállaltak.
Már a részesedésre én nem emlékszem, csak tudom, hogyan csinálták. A levá-
gott gabonát rendre vágták és petrenczébe gyűjtötték. Ez egy villára felölthető
volt, és ezt boglyákba vontatókba rakták úgy, hogy a kalász belől a töve kívül
esett és nagy gerebjével bőgővel összehúzott kaparékkal betetejezték korán
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reggel a harmaton, és gazkötéllel lekötötték. Az én dolgom itt az volt, hogy
amit apám levágott, azt én felgyűjtöttem petrenczébe, napközben meg a lova-
kat én itattam. Addig a másik embernek a gyűjtője egy asszony volt, az én
rendemet is felgyűjtötte. Ö nem ment itatni. Mikor felhagytak a kaszálással,
Zsófi néném bogozott, én meg a kaparékot a boglyák mellé raktam petren-
czébe, hogy reggel kéznél legyen. Persze a lovakat meg kinyűgöztük, béklyóba
raktuk, hadd szedjék össze az elmaradt kalászokat. Mikor le lett aratva —
hazudok, takarva — még akkor takartak, nem arattak. Az aratás akkor kez-
dődött, mikor kévébe kötötték a gabonát, ezelőtt a talpon álló gabonát míg el
nem csépelték, gaznak nevezték, mert szálas volt, mert nyomtatáskor a gar-
madát megkaparták a gacsoló gerebjével. Vagyis a szálas töreket a garmadá-
ból kiválasztották. Garmadának nevezték az elnyomtatott terményt, ami még
a polyvából nem volt kiszemelve. Azután szem volt a n e v e . . .

Mikor iskolába kerültem, attól kezdve irkára, könyvre én nem kértem szü-
leimtől egy fillért sem. Abban az időben nagy divat volt a névnapi köszön^
tés. Szép névnapi köszöntő verseket tanultam, és akit ismertem névről, én min-
denkit megköszöntöttem, és ezért kaptam 2—3 krajczárt. 1 krajczár 2 fillér
volt, de volt olyan eset is, hogy 5 krajczárt kaptam egy helyen. Közel volt hoz-
zánk egy korcsma, és volt ott egy kugli pálya és oda jártam minden vasárnap
bábut állítani. 20—30 krajczárt kaptam minden vasárnap, és joggal állíthatom,
megkerestem a ruházatomat is, tehát már nekem sem ruhát venni nem kellett,
de irkára vagy írószerre soha egy fillért se kértem, míg iskolába jártam. A pala-
tábla elkísért III. osztályba is. Nagyszerűen tudtam rajzolni rá, én nem csikar-
gattam össze a palavesszővel. Ügy hiszem, 907-ben hozták haza Rákóczi csont-
jait, egy kirakatban láttam lefestve Rákóczit. De akkoriban láttam Munkácsy
Siralomház czímű képét is. Én megfogadtam, hogy festőművész leszek, világ-
hírű. A palatábla kitűnő volt rajzolni, csak az volt a baj, könnyen letörlődött..
Vettem én rajzfüzetet, és abba rajzoltam. Édes anyám csak megtűrte, de édes
apám nagyon haragudott érte. Olyan haszontalanságra elpusztítani a drága
irkát! Két krajczár v o l t . . .

Fazekas nagyapám a városhoz közel lakott — ott lakom én most — és ha
időm és édesanyám engedte, gyakran kiszaladtam. Sok minden van, amit tőle
tanultam. Az állatokat határtalanul szeretem, a kiscsibétől a bivalyig mindent.
A kiscsikó, bárány vagy az újszülött, aranyos minden. Lassan eljött a téli va-
káczió, karácsony, újév. Édes apám öccse vadászott, és ővele jártam a téli:
vakáczió alatt nyulat hajtani. Nem volt rózsás, volt úgy is, hogy 3-at kellett
czipelni jó ideig, míg a kocsihoz nem értünk. 20—30 krajczár volt a napszám,
meg kosztot is kaptam. Nagyszerű szórakozás volt, ha nem kellett nyulat haj-
tani. Otthon csapdával verebet fogtam, varrtam neki piros sipkát és a fejére
ragasztottam. Nagyon tudtam mulatni, mikor elengedtem. Igaz, a farkát kitép-
tem. A testvéreim roppant féltek tőle. Rajzolás, verebészés volt minden szóra-
kozásom. Mint említettem, apám nem nézte jó szemmel.

Na a IV. osztály. 1910. Vizsga után mentünk a r a t n i . . . Édes anyámnak volt
egy unokatestvére, korcsmáros. A volt háza még megvan. Ha pálinkát akart
apám inni, egy fél deczit kellett hozni neki onnan, Gergely bácsitól. így hív-
ták. Nagyon szerettem, neki családja nem volt. Még augusztusban volt, hogy
mentem hozzá egy féldeciért. De jó, hogy jöttél, Sanyi, várj egy kicsit. Vár-
tam, azt mondja egy embernek: Dávid úr, ennek a gyereknek mérje meg a
lábát! — azt lehet Fazekas úr. Az meg mérte a lábom. Szólítja a másik em-
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bért. Ács úr is mérje meg. Az is megmért, még a fejem is megmérték. Kisfiam,
erről otthon egy szót se szólj, mert ha megtudom, nagy baj lesz. Meg nem adok
többet sós pereczet. Dehogy mertem volna erről otthon szólni. Édes anyámnak
volt egy húga, és ezen az őszön férjhez ment, nagyapám özvegy volt, és Teri
néném annál ment férjhez. Nagyapának volt egy riska tehene — Rózsi névre
hallgatott. Teri néném mint leány is igen víg kedélyű volt, és állandóan dalolt,
mikor fejt... Fazekas Gergely bátyám a korcsmáros, a Teri néném lakodal-
mára csináltatott vadonatúj sátrat, erre szükség volt a vásárok alkalmával is.

Haladni akarok. Persze eljött szeptember. Jártam iskolába, vállaltam víz-
hordást, két edény vízért két krajczárt kaptam. Az iskolába hamarabb men-
lem, vizet meg vittem minden nap. Egy héten 14 krajczár volt. Édes apám ott-
hon újságolta, hogy a borbélynak van nyíró gépje is. Én ezt hallottam, nem tud-
tam elképzelni. Varrógépe volt anyámnak, és én úgy képzeltem, hogy a nyíró-
gép olyan lehet, hogy beledugják az ember fejét, és lábbal hajtják, mint a
varrógépet. Hogy nem vágja le a fülét vagy az orrát? Édes anyám, ha rossz
fát tettem a tűzre; megállj büdös kölyök, megnyíratlak géppel! Irtózatosan
féltem tőle. Ott jártam a borbély mellett az iskolába,, mindég belestem, de a
gépet nem láttam. Egyszer azt mondja: na Kupái, hozzál két edény vizet. Vit-
tem. Na még egyszer hozol, és megnyírunk . . . Igen nagy hajam volt, és meg-
nyírtak géppel. Mikor haza megyek, anyám észre vette. Lekapja a kalapomat,
na üssön meg a guta, a kalappal a fejemre ütött.

ősszel egyszer mentem a féldecziért és Gergely bátyám azt mondja, mondd
meg anyádnak, jöjjön el, beszélni akarok vele. Megmondtam. Elment édes
anyám és egy jókora csomagot hozott. De megmondta Gergely bátyám, hogy
a csomagot csak a lakodalom napján szabad felbontani. Ügy is történt, ellen-
őrizte a bácsi. A csomagban volt 1 pár vadonatúj csizma, egy öltözet ruha,
1 kalap, 2 zsebkendő, 1 kis gatya, 1 ing. A kabátzsebben egy csomag cukor.
Még akkor olyan magyar nadrágot varrtak, hogy ellenzője volt, de ilyen csak
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a gazda gyerekeknek volt. És ilyen volt az enyém is. Micsoda boldogság! A
völegényes tanyán felállították az új sátrat. Nagy lakodalom volt. Csak gesz-
tenyét 1 1/2 zsákkal főztek meg. A zenészek egyik tánczot hegedűvel, a mási-
kat trombitával zenélték. Gergely bátyámat igen bántotta, hogy a nagybőgős
Csorna Józsi elég nagy ember, pityókás volt, és a hátát nekivetette a sáto.r
oldalának. Egyszer Gergely bátyám int, menjek vele. Megyünk, a sátor tövéről
felvesz egy botot. Gyere csak. Ezt a púpot a sátor oldalán, látod? Látom. Na,
evvel a bottal erre a púpra üssél majd, amilyet bírsz. Megmutatta, felőlről
lefelé. Azután a botot elhajíntod, megkerülöd a tanyát, emer,rül jössz elő.
Ügyes legyél, adok 1 koronát! Én hálás akartam lenni az ellenzős nadrágért
is. Ö otthagyott. Kevés idő múlva odakentem a púpra. Usgyi, eldobtam a
botot, csak azt hallottam, valaki nagyot jajdul: Jaj, agyon ütöttek. A zenészek
kirohantak a sátor véginél. Ott volt egy pocsolyás gödör, amiben a disznók
szoktak fürödni. Két muzsikás abba szaladt bele. A szemük nem látott, mikor
a világosról kijöttek. Én nagyon meg voltam ijedve. Gergely bátyám annyira
kaczagott, hogy meg kellett fogódzkodni. Nekem súgta, ne féljek. Egy pénz-
darabot adott a kezembe. Azt mondja, tegyem a nadrág zsebembe, el ne
vesszen! — A zenészek mire kikeczmeregtek a pocsolyából, olyanok lettek,
mint akit betapasztottak. Nem tudtam sokáig bírni, megmutattam édes anyám-
nak a pénzt. 5 korona volt. Hol vettem, kérdezte, mondtam. Anyámnak ször-
nyű gyanúja támadt. Gergely bátyám még akkor is kaczagott. Ne törődj vele
testvér, derék gyerek a Sanyi. A lakodalomból reggel hazamentünk nagyapám-
hoz. Fejni akart nagyapám, de Rózsa egy csepp tejet sem akart adni. Mondtam,
hogy Teri néném dalolni szokott neki. Dalolj kisfiam. Daloltam, a Rózsa
leeresztett. Nagyapám is dalolgatott neki reggel, este én kikoczogtam dalolni.
De egyszer a játék hevében elfeledkeztem. Csak amikor eszembe jutott, nyar-
galtam. De akkor már fejt nagyapám. Dalolta: három akó borom van, mind
a három csapon van. Közben: aki megteremtett erre a kutya világra.. .
Mondta tovább a dalt, azután újra áldotta. Viszlek holnapután Kevibe, nem
jössz vissza a vásárból! Él is a d t a . . .

Az V. osztályban a tanító azt vetette fel, hogy ha pénzünk van, ne nyalán-
kodjuk el, tanuljunk takarékoskodni olyan formában, hogy neki odaadjuk, és
ő beírja, mikor lesz 50 krajczár. Vagyis 1 korona. Bevisszük a bankba, ott
kamatot is adnak. Én kitaláltam, hogy két év alatt mennyi pénzt tudnék gyűj-
teni, anélkül, hogy szüleim tudnának róla. A gondolatot tett követte. Volt
selyemhernyóm. Már azelőtt is rájöttem, hogy a hernyók által evett falevél
nagy mértékben befolyásolja a selyembugó színét. Az eperfa levél is más színt
eredményez, ha nem fekete epret terem. Külön dobozokban külön takarmá-
nyoztam, az eredmény jó volt. Vizsga előtt már bugoztak a hernyók. 2—3 kraj-
czárért adtam egy bugót, de másik évben a leszármazottak csak olyan színűt
költöttek, mint a másik. Én nem árultam el a titkot. Vízhordást is vállaltam
olyan formában, mikor mentem iskolába, elvittem az edényt, László bácsi meg-
engedte, hogy őhozzá betegyem, és hazafelé menet vittem a vizet. Az artézi
kút mellett volt az iskola. Az első koronát én hoztam össze leghamarabb. A
tanítónak feltűnt, meg is kérdezett, hogy a többi ne hallja, hogy jutok ilyen
gyorsan ennyi pénzhez. Mikor elmondtam, mosolygott. Jól van kisfiam. Oda-
haza, mint gyerek, állandóan fúrtam, faragtam. A szüleim titkon azon töp-
rengtek, milyen iparosnak adjanak. Tanácstalanok voltak, mert apám meg
azzal ijesztgetett, ha valamiért dorgált; adlak inasnak. Az iparostanulót így
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titulálták, inas. Irtóztam még a gondolatától is, hogy én inas legyek. Már én
akkor eljegyeztem magam: festő leszek...

Télen nyulászni jártunk nagybátyámmal. Most már 30 krajczár volt a nap-
szám, mert akik körvadászatra jártak, 40 krajczár volt a bérük. Én kosztot is
kaptam, őszintén szólva másabb koszt volt az, mint a mienk otthon. A nagy
baj csak az lett, hogy beleivódott a vérembe a vadászat, mondjuk úgy, a csa-
vargás. A rajzolás állandóan folytatódott az iskolában is, a tanító sokszor a
körmömre ütött, de én a könyvemben a képeket soha nem festettem be, mint
sok gyerek. De meg se vettem az olyan könyvet, ha rongyos vagy piszkos volt.
A kopírozás nagy divat volt az iskolában, de én nem szerettem kopírozni. A
csaták, a betyár világ és az állatfigurák érdekeltek. A lovat szerettem rajzolni,
hát ahhoz estem legközelebb. Mikor legeltettem a birkát, hogy lehetett volna
amellett rajzolni, én nem értem fel ésszel. Fazekas nagyapám támogatott volna,
de az talán nem is tudta. Édes anyámnak szerettem segíteni, mert sok dolga
volt. Ö nyárutóljától tavaszig libát tömött, gyerekruhákat varrt, volt gépe. Sü-
tött, és mikor szakajtóit — szabta a tésztát és kosarakba rakta — azt mondta,
hogy vigyázzak a tűzre a kemenczében. Én vigyáztam és miután a szalma
elégett, dugtam másikat, a láng belekapott a szalmába, és kicsapott a kemen-
cze száján. Nádasok voltak a házak, roppant megijedtem, hogy most meg-
gyullad a ház. Pár nap múlva felmentem harmadmagammal a toronyba. Sok-
szor harangoztam is. És akkor azt akartuk meglátni, hogyan üt az óra. Ott
vártuk a lépcsőn, hogy majd üt. Ütött is, de nem az, amit mi láttunk, hanem
a hátam megett. És akkor ismét nagyon, de nagyon megijedtem. Vitus tánczos
lettem, és 66 felnapot mulasztottam az iskolában. így általános elégséges osz-
tályzatot szereztem . . . Nagyon tudtam énekelni, rajzos is voltam. Mindenből
elégséges lettem. A vitus tánczból a tanító gyógyított ki. Akkor már volt vil-
lany, és én is lesekedtem a mozinál, valaki megfogatta velem a villanykap-
csolót. És az rázott, de csak úgy, hogy bírni lehetett, és én úgy éreztem, hogy
az nekem jó. Mintha azután nem rángatózna úgy a kezem. Anyámnak elmond-
tam, de azt is, hogy az iskolában van olyan villanygép, hajtják és ráz. Elmen-
tünk és anyám megkérte a tanítót, hogy próbálja meg, hátha használ. A III.
vilanyozás után már ki tudtam venni a dobozból a gyufát, és meg is tudtam
gyújtani. 10 nap múlva a tűbe is be tudtam fűzni a cérnát. Egy hónap alatt
teljesen meggyógyulva iskolába járhattam. Mikor orvosi bizonyítványért men-
tem, csak nézett az orvos, hát te? Megvagyok, tekintetes úr. Elmondtam neki,
és azt mondta, ez lehetetlen, és személyesen jött velem a tanítóhoz. Ezt a
gyógymódot az orvostudomány még akkor nem ismerte, kis helységekben biz-
tosan nem. De dr. Sós József doktor úr mikor erről Pesten beszámolt, orvos
tudor lett, nagyságos czímet kapott, de csak a tekintetes czímet szerette hallani.

Eljött a vizsga is, a két iskolai év alatt 23 koronát spóroltam össze, amit
a szüleim nem tudtak. Mikor megvolt a vizsga, a templomban vizsgáztunk,
majd visszamentünk az iskolába. A tanító azt mondta, fiam, most már vége
a gyerekkornak, a játéknak is; felnőttek vagytok, a könyveiteket, játékotokat
a padlás sarokba tegyétek, jó helyre, majd lesz idő, valami ér benneteket, oda
menekültök, a könyv és a játék puszta látása megnyugtat benneteket. Igyekez-
zetek a felnőttektől tanulni. Egyet ne feledjetek, a jó szív és a becsület min-
dennél nagyobb kincs. Isten áldjon meg benneteket. És mindőnkkel kezet
fogott... Vittem haza a kassza-könyvet. Édes apám az udvar közepén a kocsira
rakott valamit, készülődött a takaráshoz. Mikor belépek a kapun, na fiam,
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megjöttél, meg, mit hoztál. Átnyújtom a bizonyítványt. Nézi, nézi, ez bizony
hitvány fiam. Na, de hatot jártál, nem hetet, mint én. Ügy sejtettem, hogy mi-
lyen örömet szerzek vele, odaadtam a kasszakönyvet is. Hát ez mi? Nézi, nézi
azt is egyszer csak fejemre teszi a kezét, Azt mondja. Különb ember vagy,
mint apád, mert nekem csak váltóm van. És elfordult. De én csak megláttam,
kövér könnycsepp gördült le az orczán .. ."

Gyermekkor, emlékek. Szépek és szomorúak, egyaránt a legszebb kort juttat-
ják eszünkbe. Kupái Sándor életének is a pendelyes évek, s a hatosztályos
„iskolás" kor jelentette a játékos gyermekség éveit. Mai híressé vált zsáner-
faragványaiban vissza-vissza térnek a valaha legeltetett libák, az itatott lovak,
bárányok. S azok az emberek, akik körülötte jártak, éltek. Életrajza itt koránt-
sem szakad meg, csak a gyermekkort zárja le. Ahogy egykori tanítója mondta,
mint a „könyvet és a játékot" elteszi emlékezetének padlására, hogy ha emlé-
kekért, faragni, festeni való témáért indul, legyen hova nyúlnia. Kíséri mindaz
az öröm, tiszta hit, ami az otthon vigyázó melegében óvta, ezért olyan őszintén
igazak munkái. Gyermekkorának egy-egy epizódját olvasva nemcsak Kupái
Sándorhoz kerülünk közelebb, hanem ahhoz a világhoz, szokásrendhez, paraszti
társadalomhoz is, amelyben élt. Átadja nekünk múltját, emlékeit, mint ahogy
szeretettel formázott szobrait is. S munkáin, írásain, visszaemlékezésein keresz-
tül részesévé válunk múltunknak, Kupái Sándor gazdag világának.

EGRI MÁRIA
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