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A gyerekrajz egy festmény részeként vagy témájaként az európai festészet történetében 
viszonylag későn jelenik meg. A 16. század első felében. Veronában működő festő, 
Francesco Caroto (1480 körül—1555) Rajzát mutató fiú című képét éppen azért is tiszteli 
az utókor és tartjuk müvészettörténetileg is különleges emléknek, mivel talán ez az 
első olyan mű, ahol először szerepel gyerekrajz egy klasszikus értelemben vett olaj
festményen. (1. kép) A festményről szóló tanulmányok szerzői fel is hívják a figyelmet 
a téma eredetiségére, amiben talán a humor is szerepet játszik és ez már önmagában 
meglehetősen modern jelenség cgv 16. századi gyermekportré esetében.1 De van olyan 
értelmezés is, mely szerint Caroto a gyerckrajzot azért szerepelteti a finoman megfes
tett fiú-portré mellet, hogy megmutassa a saját, magas művészi színvonalat képviselő 
portré-technikája és a gyermeki rajz pálcika embere közötti különbséget, amivel nyil
vánvalóan saját festői nagyságát hangsúlyozza.2

1. Giovanni Francesco Caroto: Rajzát mutató fiú, 
1520 k. fatábla, olaj, 37*29 cm, 
Verona, Castelvecchio Muzeum, 

ltsz.: 5519-130130

Másrészt Caroto festménye értelmezhető úgy is, mint egy variációja a „művész mun
ka közben” vagy a „festő és müve” kép
típusoknak, mivel a portrészerűen meg
festett kisfiú saját munkáját ábrázoló 
papírlapot tart a kezében. Feltételezhe
tően Caroto maga rajzolta meg a grisa
ille figurát, de elképzelhető az is, hogy 
megkérte ezt a hét-nyolc éves gyerme
ket, hogy rajzoljon le ő egy emberi ala
kot - talán éppen saját magát, és ez a rajz 
látható a festményen. Ebben az esetben 
viszont úgy kellene számolnunk, hogy 
két alkotója van a képnek. Mindenesetre 
a papírlapon oldalnézetben megrajzolt 
szem nyilvánvalóan egy, a rajzolásban 
jártasabb kéz munkája lehet.

A festmény alaphelyzete egyértelmű 
összehasonlítást kínál a Madonnát festő
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Szent Lukács ábrázolásokkal amely a középkor és a reneszánsz egyik leggyakoribb, 
a művészi szerepet, identitást feszegető témája volt. A jelenet egy 6. századi legendán 
alapul, amely úgy' mutatja be az evangélistát, mint egy festőt, aki portrét készített Má
riáról. Kutatók egy csoportja úgy véli, hogy ez az ikon megsemmisült Konstantinápoly 
1453-as elfoglalásakor, mások viszont úgy gondolják, hogy Lukács más festményeivel 
egy ütt nyugatra került, ahol később a kiterjedt Mária-kultusz alapjául szolgálhatott.3 
A leggyakrabban azt a római Sta. Maria Maggiore bazilikában őrzött ikont hozzák 
kapcsolatba a legendával, amelyet a hagyomány máig Szent Lukácsnak tulajdonít. A 
festő evangélista és a Mária hiteles portréjaként értelmezett ikon témáját óriási és igen 
sokrétű irodalom dolgozza fel.4 Jelen esetben mindössze érintőlegesen szeretnék utalni 
csak arra a képcsoportra, amelyen Mária modellként nem tűnik fel. csak a már elké
szült ikonon látható, mint kép-a-képben motívumon. A mellette festő attribútumokkal 
megjelenő Szent Lukács figurája pedig semmi kétséget nem hagy afelől, hogy ki is 
az ikon alkotója. Ezeknél a képeknél a hangsúly tehát nem a portré elkészítésén van, 
hanem a már kész festménynek a bemutatásán: a művész megmutatja alkotását. Az itá
liai festészetben találkozunk a leggyakrabban evvel aképtípussal, a legismertebb talán 
Guercino festménye 1653-ból (Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri).

Caroto munkájával kapcsolatban ne felejtsük el azt sem, hogy alig egy pár évtized
del az után keletkezett, amikor Piero del la Francesca, Mantegna és a reneszánsz nagy' 
mesterei a tökéletes emberi arányokat kutatták, hogy végül eljussanak a torzításhoz, 
ami a groteszk egyik eszköze lett. Ha így nézzük, Caroto vörös hajú fiúcskája Dürer és 
Leonardo büszke kortársaként nevet ránk és tartja elénk c pár vonallal megrajzolt figu
ráját.5 Evvel együtt, nem gondolnám, hogy a groteszk elemeit kellene keresnünk Caro
to festményén. Lényegesebb ennél, hogy a művész ismerhette Parmigianino munkáit, 
amit életrajzi adatai alapján valószínűsíthetünk. Talán látta a pármai festő konvex tü
körben megfestett önarcképét is, amely a kutatók szerint ugyanabban az évben készült, 
mint a rajzát tartó vörös hajú fiú portréja. A torzítás tehát ekkoriban mindenképpen 
része a sacco di Roma felé haladó, vallási bizonytalanságokkal és háborúkkal sújtotta 
Itália festészetének.

Caroto híres képének magyar párdarabja most a Budapesti Történeti Múzeum Gye
rek/kor/kép - Gyermek a magyar képzőművészetben című kiállításán látható: Kann 
Henrik (1813-1860) saját gyermekeiről festett olajképc. (2. kép) Kann Henrik az 1840- 
cs években Bécsbcn és Münchenben tanult, utána Kassán majd Pesten telepedett le. A 
19. századi bájos, idillikus gyermek-ábrázolások sorába illő hármas portrén nagy oda
figyeléssel. palatáblára rajzolja pálcikaemberét az egyik kis szereplő - fejjel lefelé. Az 
alkotó gyermek táblájára a festő vagy apa az évszámot is oda írta, egyértelművé téve, 
hogy ki is itt a valódi alkotó. Mert hosszú évszázadokig a gyermekek a festészetben 
úgy alkotnak és olyanok, ahogyan azt a felnőtt, azaz a mi saját világunkból szemlélve 
elképzeljük: naivak, bűntelenek és ártatlanok vagy' éppen neveletlenek,,.Rontó Pálok” 
és romlottak, azaz a koronként változó hozzáállás szerint, vagy ahogy an éppen politi
kailag illett. Mint ahogy a felnőttek „gyerek” definícióját mutatta meg ez a kiállítás is, 
a felnőttek saját szavaikkal megfogalmazva és saját magukhoz viszonyítva, de a képet 
hangsúlyozottan a felnőtt készíti.

A rajzoló gyerek, de méginkább a gyerekrajz kultusza a 19. század végén, a 20. 
század elején kezdett fontossá válni elsősorban az avantgarde festészet érdeklődésének
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2. Kann Henrik: A művész gyermekei, 1850. Túszon. olaj. 78x63.5 cm. Budapest. BTM. Kiscelli Múzeum

köszönhetően, de nyilvánvalóan a pszichológia tudományának fejlődése is közre játszott 
ebben.

A 20. századi elején születtek az első olyan kiállítások és tanulmányok, amelyek a 
gyerekrajzokat művészeti szempontból vizsgálták és evvel nagyjából egyidőben figyel
hetőek meg azok a művészeti törekvések is, amelyek a gyerekek munkáit mint mintát, 
kiindulópontként kezelték. A megközelítés fő szempontját az jelentette, hogy mint mű
vészi mintát a felnőtt milyen formákat, ábrázolási sajátosságokat leshet el, tanulhat meg 
a még mindenféle hatásoktól és befolyásolásoktól mentes gyermeki rajzok világából.6 
Jól példázza ezt a szemléletet az a toposzként ismételt aforizma, amely egy 1908-ban 
Bécsbcn megrendezett kiállítás alkotóit is inspirálta: „...minden gyermekben egy rejtett 
művész van és minden művészben rejtőzik egy gyermek.”7 Ezen a Kunstschauban meg
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rendezett tárlaton egyébként a Klimt köré csoportosuló művészek gyerekek számára 
tervezett játékait és bútorait mutatták be. De sorolni lehetne még a 20. század művé
szeit. akik - a Cobra csoport tagjain kívül is - a gyerekrajzot mint stílust próbálták 
kialakítani, követni.

A gyerek rajzok pszichológiai megközelítésen alapuló vizsgálatának igénye szintén 
a 20. század elején kezdett el megfogalmazódni. Már ekkor a kutatók a gverekrajzok- 
ban olyan negatív élmények, rossz emlékek megjelenítését látták, amelyek szóban na
gyon ritkán vagy egyáltalán nem kerültek megfogalmazásra. A gyermekpszichológián 
belül több iskola is kidolgozta a maga vizsgálati rendszerét, amelyek összességében 
a realisztikus és absztrakt elemek, a színek, az ismétlődő formák vagy vonalak, a szim
bolikus jelentések és természetesen magukon a rajzokon megjelenő témák különféle 
elemzéséből áll.8 A nem kimondható, a gyermeki szókinccsel nem megfogalmazható 
emlékek feltárására adott lehetőséget a rajzok elemzése több esetben is, amikor a ku
tatók a valamilyen traumán átesett, vagy éppen háborús eseményeket túlélő gyerekek 
rajzait elemezték. Éppen ezért a 20. századi „agyermek és rajza" témának megvannak 
a maga - néha igen húsbavágó - tanulságai.

Talán az I. világháború tragédiájának, szenvedéseinek a feldolgozása volt az első 
olyan alkalom, amikor a gyerekrajzokkal, mint az átélt trauma nem verbális kifejező
eszközeivel is többrétűén, tudományos szempontokból kezdtek cl foglalkozni. A Mont- 
martre-i Történeti Társulat 1915-ben például nyomtatásban megjelentetett tizenhét 
olyan rajzot, amit az I. világháború idején iskolás gyerekek készítettek. A rajzokhoz 
írt kiséröszöveg kiemelte, hogy ezek a gyerekrajzok realisztikus módon ábrá
zolják a háború borzalmait, mivel a szerzők maguk is átélték, megtapasztalták azt. Az 
emberek ellen elkövetett erőszak legkülönbözőbb fajtáinak a dokumentálásai ezek a 
munkák, amelyeket maguk az azokat elszenvedő áldozatok örökítettek meg. így érthető 
módon az utókor háborús dokumentumokként is kezelte a rajzokat.9

Két évvel később. 1917-ben az Alfred Binet szerkesztésében megjelenő gyermek
pszichológiával foglakozó folyóirat Gyermekeink és a Háború címmel egy olyan ta
nulmányt tett közzé, ami némileg finomította, pontosította a korábbi megfigyeléseket. 
A háború eseményeit megörökítő rajzokat a francia kisiskolások már az átélt szörnyűségek 
után pár hónappal, az újra beindult iskolákban készítették. Az alkotások elvesztették 
a maguk spontaneitását cs sokkal inkább az iskola és a tanító elvárásait tükrözték. 
A program szervezői ilyen szempontból egyfajta kudarcként értékelték az eredményt, 
mert spontán dokumentumok, őszinte reakciókat megőrző rajzok helyett megoldott is
kolai feladatokat kaptak. A kutatók azonban kivételként kezelték egy kisfiú. Marcelle 
Goupillcau rajzait. Az ő munkáin az emberi alak sokkal elmosódottabb vonalakkal volt 
megrajzolva, mint a kép többi részlete, ami utalhat talán a sietségre, a pillanatnviságra, 
a múlékony életre. Erről a kisfiúról tudjuk, hogy beszédhibás volt, dadogott, gyanítható, 
hogy könnyebben megtalálhatta az önkifejezés rajzi eszközeit, mint a szavakat. Mar
celle rajzai azonban más szempontból is fontos tanulsággal szolgáltak: a Párizs bom
bázását mutató rajzon politikailag érdekes részletet lehetett felfedezni. Itt az 1907-es 
Hágai Egyezményben megfogalmazott elvekkel ellentétben a repülök a vörös kereszttel 
ellátott épületeket bombáznak.10

Nem mindig ismerjük jól ezeknek az 1914-18-ban készült háborús gycrckrajzok- 
nak a készítési, keletkezési körülményeit. Azonban azért is érdemes tanulmányozni 
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őket, mert analógiául szolgálhatnak a jelen korunk háborús gyerek rajzaihoz. Az első, 
1899-es Hágai Egyezmény óta különböző nemzetek felett álló emberjogi szervezetek 
többször, többféle szempontok szerint fogalmazták meg a háborús területeken élő nők és 
gyermekek védelmét. Ezek közül talán a legjelentősebb az 1949-es genovai konvenció 
és az 1959-es 1974-es ENSZ megállapodás. Ennek ellenére azok a traumák és tragédiák, 
amelyeknek átéléséről az 1. világháborús gyerekrajzok tanúskodnak, nap mint nap meg
ismétlődnek.

2005-ben Annie Sparrow és Oliver Bcrcault a Human Rights Watch (Nemzetközi 
Emberjogi szervezet) égisze alatt nagyon gazdag gycrckrajz-gy íijtcményt hozott létre, 
amit szudáni menekülttáborokban gyűjtöttek össze Csád közelében. A táborokban egy
részt 8 és 16 év közötti gyerekeknek a háborúról szóló már meglevő rajzait, képi emlé
keit gyűjtötték össze. Másrészt pedig a kutatók adtak ceruzát és papírt a gyerekeknek és 
kérték meg őket, hogy rajzoljanak amíg ők a szüleikkel beszélgetnek. Nem adtak semmi 
instrukciót hozzá. A gyerekek a háborúban átélt traumát és szörnyűségeket rajzolták le: 
égő városokat, bombázó repülőgépek, és a halál ábrázolásai jelentek meg a papírokon. 
A rajzokat 2004-ben publikáló Annie Sparrow és Oliver Bercault összegzésének egyik 
legérdekesebb megállapítása az volt, hogy míg ezekben a menekülttáborokban a gyerekek 
szinte alig beszéltek velük, idegenekkel, addig a rajzaik néha sokkal többet elmondtak a 
háborúról a maguk vizuális kifejező eszközeivel, mint a felnőttek a beszélgetések során. 
A rajzokból kiállításokat is szerveztek, majd az interneten is elérhetővé tették őket.11

A 13 éves Abd al-Rahmancl mesélt is a rajzáról. Elmondta, hogy a birkákat őrizte 
a faluja határában, amikor a kalasnyikovokkal felszerelt katonák lovakon és tevéken 
ülve hirtelen megjelentek, sok férfit és állatot megöltek, „...láttam a meglőtt embereket 
összeesni és meghalni, néhány gyereket elfogtak és magukkal vittek, őket többé nem 
láttam, minden állatunkat elvitték: a teheneket, a kecskéket, a tevéket és a lovakat is. 
Aztán jöttek a repülők és lebombázták a falunkat/’12

A 9 éves Magda így írta le a rajzát: „Kimenekülünk az égő házakból. Jöttek a ka
tonák fegyverekkel, repülőkkel és bombákkal, minden olyan gyorsan történt. Lőttek 
ránk ... a nagybátyám visszalött. Láttam, hogy nőket és lányokat visznek el magukkal. 
Az egész családom elmenekült, egymás kezét fogtuk. Itt a táborban biztonságban va
gyunk. de az apukámat elvesztettük.”13

Néhány évvel ezelőtt Magyarországon. Budapest belvárosában is készültek hasonló, 
a háború szörnyűségeit megörökítő gycrckrajzok. 2015 augusztusában az angol nyelvű 
internetes sajtóban futótűzként terjedtek azok agycrckrajzokat és készítőjüket ábrázoló 
fotók, amelyeket a The Wall Street Journal újságírója készített a Baross téren, a Keleti 
pályaudvar előtt hetekig várakozó menekült kisgyerekek körében, a legtöbben Szíriából 
és Afganisztánból érkeztek. Az önkéntesek egy kis csoportja ekkoriban ceruzát, zsírkré
tákat. színes tollakat és papírt is vittek az unatkozó kisgyerekes családok számára. A 
gyerekek körülvették az újságírót, leültek a földre és rajzoltak, nagyjából 3 és 12 év kö
zöttiek voltak. A gyermekrajzok szakszerű értelmezése, elemzése a gyermeklélektanon 
belül nyilvánvalóan egy komolyabb, alaposabb vizsgálatot tenne szükségessé, amelyre 
ennek a tanulmánynak a keretein belül nem vállalkozhatunk. Mindössze le lehet írni, 
hogy mit ábrázolnak a rajzok, de sok esetben - a szülők hozzájárulásával és tolmács 
segítségével - a gyerekek maguk el is magyarázták a rajzukat. A külföldi sajtóban 
a gyerekek fotójával és magyarázataival együtt szerepeltek a munkáik.
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3. Márton György: Rajzát mutató fiú 
A 2015 nyarán készült fotó a Baross téren 
várakozó szír és afgán menekült gverekeket 

megörökítő sorozat egy darabja.
Magángyűjtemény

4. Mohamed. 3 éves
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5. Riham. 11 éves

6. Walit, 9 éves
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7. Shouq. 11 éves

8. Mohamed, 5 éves
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9. Maryam, 10 éves

10. Ehsan, 10 éves
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11. iski Kocsis Tibor: Identitás sorozat. Ahmed 2004. Vászon, olaj. 71x141 cm

12. iski Kocsis Tibor: Identitás sorozat, Ilabeb, 2004. Vászon, olaj, 71x141 cm

A rajzokon általában a hátrahagyott otthonaikra emlékeztek vissza, de sokan közü
lük a háborút rajzolták meg cs azokat a szörnyűségeket, amiken átestek, míg Budapest
re értek. A gyerekek másik része pedig a maguk előtt látomásként megjelenő boldog 
és harmonikus jövőt jelenítették meg: házat napsugarakkal és madarakkal, virágokkal.

Az egyik kisfiú, a 3 éves Mohamed Szíriából érkezett. Elmondása szerint az ö rajzán 
bombákat szóró repülőgép látható. A földön fekszik egy vérző ember, szerepel még a 
rajzon két egy másra lövő figura és két kés is. (4. kép)

A szintén Szíriából Budapesten átutazó Riham 11 éves. 0 mindent egy színnel, 
rózsaszínnel rajzolt meg. Szerepel a kópén cgv helikopter, ami bombát dob le, és egy 
ember, aki géppuskával lő le egy másikat. (5. kép)

A 9 éves kisfiú, Walit több figurát is helyezett a képre: halott, vérző embereket, égő 
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helikoptereket és tankokat. A beszélgetés során elmondta, hogy ha felnő, majd rendőr 
szeretne lenni, fő.

Egy 11 éves kislány, Shouq két irányba haladó teherautókat rajzolt. Az út mellett 
fákat, házakat felhőkkel és ragyogó nappal. Elmesélte, hogy szeretne vissza menni Szí
riába. mert nagyon hiányzik az otthona. A rajzon a rózsaszín ház az övék. (7. kép)

Nz 5 éves Mohamed szintén a saját házukat rajzolta le, két almafával és két autóval, 
az alcppói hegyekben, Szíriában. (8. kép)

A 10 éves Maryam Afganisztánból érkezett. Ö nem a hátrahagyott, hanem a jövőbeli 
házukat és kertjüket rajzolta le. (9. kép)

A 10 éves afgán kisfiú, Ehsan így mutatta be rajzát: ..Ez a jövő. Az apukám dolgozik. 
Az autó sárga, mert ez egy taxi. Az a taxi, amit az apukám fog vezetni.” (10. kép)

A képeket sokféle módon lehet értelmezni, megközelíteni, bárhogy is tesszük, érde
mes nem elfelejteni, hogy a gyerek-szerzők által készített müveket azonos fontossággal 
kellene kezelnünk, akár verbálisán akár vizuálisan van megfogalmazva.

A 2015-ös Baross téri gyerek rajzoknak bizonyos értelemben véve a párdarabjaiként 
értelmezhetőek a hazai kortárs művészetben iski Kocsis Tibornak a háború borzalmai 
elöl menekülő gyermekről festett portrésorozata. A sorozat egy darabja a szóban forgó 
kiállításon is szerepelt a Várban: Ahmed, a 11 éves iraki kisfiú 2005-ben festett arcképe. 
A nyilvántartási fotókat idéző semleges háttér előtt frontális beállításban megjelenő 
portré minden sallangtól mentes. Dokumentál. A fénykép 2003-ban a BM Bevándor
lási és Állampolgársági Hivatala Menekültügyi Igazgatóságának Debreceni befogadó 
állomásán készült, ennek alapján festette meg a művész a nagyméretűre felnagyított 
olajfestményt. Ez már nem Caroto vagy Kahn Henrik kora, hanem a 21. század, bár 
a gyermek portréját ez alkalommal is a felnőtt készíti.

iski Kocsis Tibor 2001-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Gyakran 
alkot sorozatokat, amelyekben a hagyományos olajtechnika és a modern fotó ötvöző
dik. Identitás volt a címe projektjének, amelynek keretében 13 fotó és 8 db festmény 
készült. A gyerekek nem pusztán bájosak, aranyosak: történeteik vannak, emlékeik, 
amiket a tekintet, a beállítás sejtet és az a festésmód, ahogy iski Kocsis a portréit ké
szíti: a fotón sokkal élesebben megjelenő kontúrokat, éleket elmossa az olaj képeken. 
A nyolc festmény 2004-ben több kiállításon is szerepelt. Természetesen iski Kocsis Tibor 
esetében sem változik a korábban említett alaphelyzet, hogy a felnőtt festi meg, mutatja 
be a gyerek világát, a maga szempontjai szerint, adja a maga „gyerek” definícióját.
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AHMED INTHEC. ISTLE AND IN BAROSS TÉR:
CHILDREN ’S DRAMTNGS FROM THE SUMMER OF 2015

ABSTRACT

Child drawings or drawing children became popular themes in painting from the 16"' century as seen in the 
often-cited pictures of Giovanni Francesco Caroto and Henrik Kann. A creating child or children's draw
ings traditionally invite a psychological approach: these are self-portraits in a real or idealized environment. 
This relationship was modified by the camera, the documentary photo. In 2015, a reporter of the Wall Street 
Journal brought a big pack of colour pencils and crayons to the children of refugee families waiting in 
Baross tér, Budapest. A great many drawings were made - those children made images of the worlds of then- 
desires and dreams: the illusionism of the Baroque and Biedermeier manifested in our present time. Hie 
children also spoke about their works and with the permission of their parents, photos were taken of them. 
Photos and paintings about migrant children: Tibor iski Kocsis also took pictures of Afghan, Iraqi and 
Georgian families seeking refuge at the reception station of the Ministry of Interior in Debrecen. He asked 
permission from those families while he also recieved help from a social worker on the spot. His project 
IDENTITY produced 13 photos, out of which 8 was later recreated in tire form of large-size oil paintings.

feher.ildiko@mke.hu
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