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Ferenczy Károly: Festőnő 

 

Késő délután volt már, mikor Matilda ecsetet és vászont fogva magához, elindult a kúria 

mögötti erdős részhez festeni. Fodros kék ruhája fölé fehér kötényt fogott, félve attól hogy 

ecsetei foltot ejtenek rá munka közben, majd kontyba kötve haját, szalma kalapot tett magára. 

Szobája magas tükrébe még egyszer visszanézett, játékosan magára kacsintott, majd 

jókedvűen kiment, maga után becsapva az ajtót. 

Oda felé az úton halkan nevetett, ahogy csodálta a természet világát. Látta ahogy a madarak 

versenyt repülnek az égben, ahogy a fák lombjait a kellemes szellő táncoltatja, s ahogy 

virágok százai, különbnél különb színekben lustulnak a fűszőnyegen. Mesebeli látvány volt, 

meglepte a városbélieket, de még azok is akik minden nap látták ezt a csodát, libabőr futotta 

végig gerincük mentét, úgy megbabonázta őket a szépvilág. 

Matilda imádta a természetet. Hallani a madarak énekét, a tücsök hegedűjét, szimatolni a 

virágok édes illatát, a nap fényében fürdőző fákat csodálni, megért neki minden pénzt, s 

kincset eme világon. Festményei mind tájképek voltak, amiknek sarkában kacifántos betűkkel 

írta alá nevét. Festőnő volt, de nem akármilyen. Azok a művek, amiket az ő két keze szült, 

szinte életre keltek. Bár olcsón adta őket, de akár aranydrágák is lehettek volna, akkor is lett 

volna vevő rájuk. Nemes hölgyek, urak kapkodtak értük, még magának az elnöknek is volt 

egy felaggatva otthoni irodájának falán. 

A lány az erdő széléhez érve a régebben oda állított festőállványhoz lépett, és rögzítette rajta 

a festővászont, majd kissé megemelve hosszú fodros ruháját, lehajolt a fűben fekvő 

festőpalettájáért. Kezébe véve a palettát egy sóhajt eresztett, nem tudván mely színekkel 

kezdje festményét. Végül zöldet, sárgát, és fehéret választott, amiknek egyrészét összekeverte 

ecsetével, több színt, s árnyalatot alkotva. Matilda az előkészületek elvégeztével egy nagy 

mosollyal végig szemlélte az erdő ölelte környezetet, meg figyelte minden részletét újra és 

újra, míg nem csukott szemmel is letudta volna festeni őket. 

Végül nagysokára munkához látott. A vásznon lassan kezdtek fák, állatok, bokrok 

kirajzolódni ahogy haladt a festéssel. Kecses kezei fáradhatatlanul dolgoztak, hogy a kép 

olyan legyen, mintha az aki ránéz, ne a nappali falán lévő festmény előtt állva érezze magát, 

hanem mintha ő maga ott lenne az erdőben, és élőben csodálná a szép tájat. 
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Lassan izzadság cseppek folytak le a homlokán, amit meg-meg ráncolt idegeségébe mikor 

úgy gondolta hogy valamit elrontott. De még így is meseszép volt. Az aki látja munka 

közben, jogosan gondolhatja hogy tündér valójában. Olyan ő mint egy festmény mikor alkot, 

hiszen neki ott a helye. Nem teremtették másnak, s másra csak festésre. Képei szépségéhez 

nem fogható e világ össze kincse sem. Talán más világé se. Még az a monda is járta, hogy 

egy angyal megáldotta kezeit, hogy ily gyönyörűen tudjon festeni. Lehet igaz a pletyka, lehet 

nem, de egy valamit biztosra tudhatunk; hogy ő Matilda, a festőnő.  


