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Farkas Edit

MŰVÉSZETI TÁBOROK EGY KISMÚZEuMBAN

A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársainak elsődleges célja az alapító házaspár 
életútjának és hagyatékának megismertetése, a gyermekek múzeumlátogatóvá nevelése, 
valamint a felnőttek ismereteinek szélesítése. Ehhez – akár a múzeum épületében, akár 
külső helyszínen tartunk foglalkozást – a gyűjteményi anyagból válogatunk témát. 

2021-ben 83 gyermek részvételével 4 tábort rendeztünk Jászberényben, egyet pedig 
Jászfényszarun. A palettát színesítették még a jászapáti Erzsébet táborosok, a jászberényi 
társasjátékos táborosok két turnusban, valamint szeptember elején a felnőtt alkotótáborunk 
Tornabarakonyban.

Erzsébet-táborok 
Második éve, hogy a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársai júniusban részt 
vesznek Jászapátin az Erzsébet-táborok programsorozatában. Míg tavaly két csoport-
ban a Nagybányához köthető Lehel Mária képei alapján a pasztellel foglalkoztunk, 
idén három csoportban már a nyár volt a téma: Hamza D. Ákos Dinnyeárusok – Róma 
című festményét dolgoztuk fel a gyerekekkel. A kép szorosan kapcsolódik saját tábo-
rainkhoz is, erről később még szót ejtünk. 

A tábor során Hamza D. Ákos festményeivel ismerkedünk.
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A Dinnyeárusok – Róma (1951) kép fekvő formátumú figuratív festmény, melyen az 
egész képmezőt kitöltik az emberi alakok és a dinnyeformák, melyek absztrahált módon 
jelennek meg a képen. A festmény bal alsó sarkában két figura látható, az egyik dinnyét 
eszik. A kép jobb szélén egy nagyobb férfi és egy kisebb, távolodó női alak, míg mögöttük 
a háttérben egy ölelkező pár, egy ülő figura, illetve egy kerékpáros látható. A mű vidám 
hangulatot áraszt a gazdag színhasználatnak köszönhetően. A festmény színvilágát a 
komplementer kontrasztok jellemzik. 

Az említett alkotás a gyűjteményünkben található Hamza-festmények között az egyik leg-
korábbi. Az 1940-es évek végén, a filmezés mellett újra rajzolni, illetve festeni kezdő Hamza 
nagy méretű olaj vásznait egy akvarell vázlattal alapozta meg, ilyenből több is fellelhető a 
múzeumban (A Colosseo mögötti Róma, Mesél az erdő, Római udvar stb.). Külön érdekesség, 
hogy csak ebből az időszakból maradtak fenn előtanulmányok; a brazíliai, majd a Magyaror-
szágon készült festményeknél ez nem jellemző. 

Mivel Jászapátin viszonylag nagy létszámú csoportokban dolgoztunk (29, 19, 26 fő), ezért a 
feladat is ehhez illeszkedett. A kép másolatait felosztottuk, mindenki egy-egy darabot kapott, a 
gyerekek így csak a részletek alapján dolgoztak, akvarellel. Külön figyeltünk arra, hogy minő-
ségi eszközöket használjanak, így az ehhez szükséges akvarellpapírra, Anilinkyvel festettünk. 
A képrészletekre koncentrálva nem okozhatott gondot az sem, hogy „De én nem tudok embert 
festeni” ‒ ez a probléma a Hamza-képeknél az absztrakció miatt egyébként is elhanyagolható. 
Amikor elkészültek, az előre beszámozott részletek alapján kiraktuk a teljes képet. 

Ezt követően Hamza Lehel Mária munkásságával, divatterveivel az idén elkészült öltöz-
tetős babák segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek (ezt később saját táborainkban is fel-
használtuk). A délelőtt során Beluzsár Csaba, Miklós-Mizsei Katrin, Sós Nikolett és Szikszai 
Andrea voltak a múzeum dolgozóinak segítségére. 

Társasjátékos tábor 
Teljesen más témát, és ha a hagyatékhoz nem is, de a művészetekhez köthető feladatot kap-
tak a társasjátékos táborok lakói július elején. Két turnusban, a hétfő és a szerda délutánt 
töltötték a múzeumban a gyerekek. 

Hétfőn, a múzeum megismerését követően, a Dixit nevű társas volt a figyelem közép-
pontjában. A játék szerint a résztvevők 6 kártyát tartanak a kezükben. Mind egy-egy fest-
ményt ábrázol különböző témákban. A kezdőjátékos, a mesélő kiválaszt egyet a kezében 
levők közül, és kitalál hozzá egy mondatot, szót, gondolatot, amit úgy gondol, jellemző, 
de nem is egyértelmű a képre. A többiek is kiválasztják, hogy az ő kezükben mi az elhang-
zottakra a legjellemzőbb, és összekeverés után kiterítik a lapokat. Mindenki szavaz, hogy 
szerinte mi volt a mesélő kártyája, és az kap pontot, aki eltalálja azt. Mivel a kártyákon 
művészi festmények láthatók, így a feladat egy közös pakli elkészítése volt (amit aztán 
később nyomdai úton is elkészíttettek a szervezők). S hogy ne maradjunk Hamza-festmé-
nyek nélkül, így ezek címei lettek a hívószavak (Utazás, Trópusi tél, Terefere, Visszhang, 
Véletlen és rend, Esti fények, Mesél az erdő), amire a gyerekeknek asszociálniuk kellett. 

A szerdai nap a Chachapoya társashoz kapcsolódott. Az 1930-as évek Dél-Amerikájába 
utaztunk (ez egyébként Hamzáék életútjával is analóg lehet, hiszen ők 1953-ban költöztek 
Brazíliába), ahol az őserdők világában régészeti leletekre bukkantak a játékosok... 
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Ezt jelképezte a 138 db képrészlet elrejtése, majd közös megkeresése, s ha már kiraktuk 
az összes puzzlet, agyagból mindenki megformázhatta a saját totemoszlopát. Ez a feladat 
sem volt véletlen, hiszen Hamza D. Ákos nemcsak festő volt: 9 szobrát őrzi a múzeum. 

A két nap eredménye lett – a fentebb leírtakon túl – az is, hogy a mi táborunkba is je-
lentkeztek a résztvevők közül. 

Római vakáció
A múzeum a megnyitása óta szeretettel várja az alkotni vágyó gyerekeket nyári táboraiban. 
Amíg régebben csak egy tábort valósítottak meg nyaranta a szervezők, addig napjaink-
ra egyre nagyobb az igény a szünidő hasznos eltöltésére. A programok során igyekszünk 
minőségi alapanyagokat használni, és a technikai sokszínűség is fontos szempont, hogy 
mindenki megtalálhassa a számára megfelelő alkotási folyamatot. 

Táboraink tematikája szorosan kapcsolódik a Hamza-házaspár életművéhez: a program 
egy-egy művészeti ágat vagy korszakot jelenít meg, ami természetesen hozzájuk köthe-
tő. A 2020-as brazíliai „kiruccanást” idén a Római vakáció követte. A Hamza-házaspár 
1949‒1953 között élt az olasz fővárosban, így idén ezt a helyszínt mutattuk be a gyerekek-
nek, és ebből az időszakból válogattuk a táborhoz kapcsolódóan Hamza D. Ákos festmé-
nyeit és Hamza Lehel Mária divatterveit is. 

Hétfőn a házirend ismertetését és a bemutatkozást követően „elutaztunk” Rómába, Ro-
mulus és Remus mondáján keresztül megalapítottuk saját városállamunkat. 

Készülnek a szobrok a táborban
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Igyekeztünk a lehető legtöbb, de gyerekek számára befogadható információt átadni 
képeken és élményeken keresztül. Ehhez Forum Romanummá varázsoltuk a múzeum 
nagytermét: a ión oszlopok előtt tógában fotózkodtunk az útlevelünkhöz, amelyben a hét 
minden fontos állomása helyet kapott. Ekkor készültek el a csoportképek is, amelyből ké-
sőbb képeslap lett, rendes táboros módjára, postán feladva a szülőknek, tájékoztatva őket, 
hogyan zajlik a hét.

Tízórai közben jött a hír: 1942 évvel ezelőtt kitört a Vezúv, odalett Pompeii. Ezt fel is 
jegyeztük az útlevelünkbe, és képeken, videókon keresztül ismertük meg a vulkánokat, 
hogy aztán ebédig elkészüljenek a saját makettjeink papírból összetesázva és kigipszezve. 
Külön érdekesség volt, hogy a tábor előtti héten tört ki ismét az Etna, így többen jelezték, 
hogy értesültek az eseményről. 

Ebéd után Hamza D. Ákos Római mozaik című festménye és annak vázlata alapján (még 
mindig Pompeii-re emlékezve) a mozaikozás technikájába pillantottunk be. Kisebb-na-
gyobb dekorgumi darabokat felragasztgatva díszítettük az előre kinyomtatott képeket. 

A Római udvar (1949) fekvő formátumú festmény, mely átmenet a figurális és az 
absztrakt között. A képmező középső részén mozaikszerű padló látható, a bal felső részen 
egy ablak, jobb oldalon pedig egy szökőkút absztrahált formája jelenik meg. Jellemző 
a gazdag színhasználat és az erőteljes árnyalatok. A kompozíció színvilágát a főszín-
kontraszt határozza meg. 

Helyükre kerülnek a mozaikdarabok
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Kedden megnéztük Róma nevezetes épületeit, felfedezéseit (oszloprendek, boltozatok, 
kupolák), és a látottak alapján feljegyeztük a legfontosabb helyszíneket az útlevelünkbe.

A kapcsolódó festmény Hamza A Colosseo mögötti Róma (1951) című alkotása volt, 
mely egy álló formátumú, figuratív festmény. A képmező középső részén, a középtérben a 
Colosseum motívuma látható, a háttérben fák, növények. Az előtérben geometrikus formák 
jelennek meg. A festményen erőteljes színárnyalatok dominálnak. Az égbolt kék, vörös, 
narancs, zöld és lila apró színfoltokból épül fel. A Colosseum motívuma a narancs színár-
nyalataiból áll. A kompozíció színvilágát a hideg-meleg kontraszt határozza meg. 

A Colosseumhoz kapcsolódóan gladiátorjátékokat rendeztünk ügyességi vetélkedő formá-
jában. Itt azért nem volt vérre menő harc, inkább a szórakozásé, csapatépítésé volt a főszerep. 

A tízórai után befejeztük a vulkánt: falfestékkel kifestettük, majd megnéztük, hogy a 
krepp-papírok és egy hajszárító segítségével hogyan tud kitörni.

A forró nyári napokon a legjobb elfoglaltságnak bizonyult a délutáni vízvezeték-építés, 
pancsolás, amivel aztán az előkert locsolását is megoldottuk... 

Szerdán gondolatban rokonlátogatásra indultunk Peveragnoba (Hamza Lehel Mária test-
vére, Anna itt telepedett le férjével), de útközben megálltunk a szigeten, ahol Hamza Mesél 
az erdő című festménye alapján tájképet készítettünk porpasztellel, plein air. 

A Mesél az erdő (év nélkül) álló formátumú, figuratív, középpontos kompozíciójú fest-
mény. A képmező jobb szélén egy fa látható, melynek lombja alatt egy köralakzatban élénk, 
telt meleg tónusú színfoltok láthatóak egymás mellett. A kör alakzat alsó részén egy kockás 

Kedden elkészültek a vulkánok



Művészet 19

inges alak ül háttal, kék nadrágban, kezét kinyújtja. A köralakzatot sötét, hideg színek veszik 
körbe. A kompozíció színvilágát a komplementer és a hideg-meleg kontraszt határozza meg. 

Az elmaradhatatlan fagyizást követően, visszaérve a múzeumba, megnéztük Peveragno 
nevezetességeit is, és a technika vívmányainak köszönhetően valós képet kaphattunk a Via 
San Giovanni utcáról, ahol a család leszármazottai élnek. 

Délután, hazafelé gondolatban még leugrottunk a tengerpartra: Hamza Tollrajzok so-
rozata alapján ezzel a technikával rajzoltunk tájképet már a múzeum udvarán. Az eredeti 
rajzokhoz hasonlóan kevés színnel (kék, piros, fekete) dolgoztak a gyerekek, és meglepően 
türelmesen vitték végig a rajz részleteit. 

A sorozatból választott darab (1953-ból) fekvő formátumú nonfiguratív kompozíció. 
A barna háttér előtt törtfehér szabályos és szabálytalan alakzatok helyezkednek el a kép-

mező középső részén – akár vitorlásokra is emlékeztethetnek, előttük pedig sötétbarna és fe-
kete szalagformák hullámzanak. A kép alsó felében megjelenik egy világoskék kör és hullám-
vonal is. A kompozíció színvilágát a hideg-meleg és a sötét-világos kontraszt határozza meg. 

Csütörtökön még a tengerpart volt a téma, Hamza Lehel Mária kapcsolódó divatrajza-
it gondoltuk újra a fentebb már említett öltöztetős baba segítségével. Egy alapkészletet 
kaptak a gyerekek: a lány alsóöltözetben vastagabb papíron lett nyomtatva, az újrarajzolt 
ruhák segítségével a vékonyabb papíron, a modellre igazítva ők maguk színezhették, raj-
zolhatták meg a nyári viseleteket. 

Jelenkori vízvezeték-építés
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A tízórait és az ebédet követően Hamza Dinnyeárusok – Róma című festménye, vala-
mint akvarellel készült vázlata alapján szintén ezzel a két technikával készítettünk máso-
latot a témáról. Ez jó alkalom volt arra is, hogy megbeszéljük, mi a célja a vázlat készí-
tésének, hogy milyen anyagokat használunk ilyenkor, illetve hogy mire érdemes figyelni 
ezek elkészítésekor. Az akvarellt már korábban is megismerhették a gyerekek, óvodában, 
iskolában is használják, nálunk viszont kifejezetten ehhez való papírt kapnak. Miután elké-
szültek a vázlatok, megbeszéltük, hogy ki mit szeretne változtatni a kész képeken, és dél-
után vászonra akrillal vittük fel ugyanazt a festményt. A megkérdezések alapján korábban 
csak néhányan használták ezeket az eszközöket, így külön öröm volt, hogy újat is tudtunk 
mutatni a résztvevőknek. 

Pénteken először Hamza D. Ákos Cantoria di Angeli című, Rómában készült filmjét 
tekintettük meg. A 11 perces, fekete-fehér rövidfilm Mária életét mutatja be az olasz temp-
lomokban készült felvételek során. Megbeszéltük a filmgyártás akkori (1949) lehetőségeit, 
figyeltünk a fény-árnyék hatásra, a kamera mozgatására stb. 

A templomok kapcsán délelőtt rózsaablakokat készítettünk, majd Hamza szobrai után 
szabadon saját kisplasztikát formáztunk. A délután a hét összegzésével, az esetlegesen el-
maradtak pótlásával telt. A tábor zárásaként minden gyermek kapott egy képes összefogla-
lót a hétről dvd-n/pendrive-on, valamint egy oklevelet, ami tanúsítja: részt vett a múzeum 
által rendezett Gladiátorjátékokon.

A négy tábort követően augusztusban Jászfényszarura is kitelepültünk a Római vaká-
ció táborunkkal. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében lezajló turnus 
kicsit módosult, hiszen augusztus 16‒19. között zajlott, így csak négy nap állt rendelke-
zésre a program megvalósítására. A népfőiskola 22. nyári táborába a szülők és érdeklődő 
felnőttek is bekapcsolódhattak, hiszen a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria programját 
megelőzően a rendezők egy családi kirándulásra Zebegénybe hívták az érdeklődőket. 

A héten a már említett Forum Romanum a tógával, a vulkán, a rózsaablak, a gladiátor-
játékok, a vízvezeték-építés, a pasztellezés, a tollrajzok, a divatrajzok, valamint az akva-
rell- és akrilfestés mellett jutott idő a gyerekekkel meglátogatni a felújított tanuszodát is. 
A tábort záró családi délutánon – mely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívására, az EFOP-1.6.3-17-2017-00015 projek-
ten keresztül támogatást nyert – a résztvevő gyerekek az általuk megrendezett szabadtéri 
kiállításon mutatták be munkáikat. 

Az előkészítés és a lebonyolítás során az 5 turnus alatt 4 külső munkatárs, 5 önkén-
tes és 13 közösségi szolgálatos segítette Farkas Edit igazgató, táborvezető és Sósné Cser-
nus-Molnár Erika technikai munkatárs terveinek a megvalósítását. Az 5 turnus alatt a prog-
ramban 83 gyermek vett részt. Ennyi útlevél, ennyi oklevél, ennyi festmény és szobor. Az 
élmények sorát és az új barátságok szövődését viszont nem lehet számokban mérni. Mert 
– ahogy mi, kollégák látjuk – nemcsak egy alkotótábor van már a Hamzában. Itt bizony 
komoly barátságok is szövődnek, a hírünket pedig viszik, s már nem csak Jászberényből, 
hanem Budapestről, Csömörről, Fótról, Jánoshidáról, Jászjákóhalmáról és Jászszentand-
rásról is voltak táborozóink. 

A táborok népszerűségét mutatja, hogy szinte mindenki feliratkozott a következő tur-
nusra, és már új jelentkezőink is vannak többek között Gyöngyösről. Jövőre tehát irány 
Párizs, a művészetek városa – még lehet jelentkezni.
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Tornabarakony
Az augusztusi gyermektáborok lezárását követően a felnőttekre irányult a figyelem. Szep-
temberben indulnak újra szakköreink: szerdánként a felnőtt alkotókör találkozik, pénteken-
ként pedig mandalafestő csoport tevékenykedik a múzeumban. De mielőtt visszatér az őszi 
rend, még szerveztünk egy felnőtt tábort is. 

Öt éve már, hogy múzeumunk jó kapcsolatot ápol Tornabarakonnyal. A Gömör-Tornai 
Népművészeti találkozón 2017-ben a Jövőkép Alkotók Egyesületét, 2018-ban a múzeum 
mellett működő baráti kör alkotó tagjait, 2019-ben a Hamza D. Ákos filmes munkásságát 
és Hamza Lehel Mária divatterveit bemutató kiállítást nyitottunk. 2020-ban két alkotó, 
Farkas Edit és Velkeiné Pócz Ilona mutatkozott be festményeivel, és ez volt az első év – a 
járvány ellenére –, hogy alkotótábort is szerveztünk a településen. Mivel tavaly a három 
nap kevésnek bizonyult, idén már öt napra utazott a múzeum szakköréből toborzott hétfős 
társaság. Az alkotás mellett a környék nevezetességeit is felfedeztük, így idén ellátogattunk 
a martonyi kolostorromhoz, megtekintettük a főleg grafikusoknak érdekes nyomdatörténe-
ti kiállítást, illetve a világ legnagyobb könyvét Szinpetriben. A természetből inspirálódva a 
Rákóczi-barlang jelentett számunkra mély benyomásokat. Az utolsó nap hazafelé tartva a 
bódvaszilasi művelődési ház új állandó kiállításán fedeztük fel, hogy ott több, a Jászsághoz 
kapcsolódó alkotó neve is szerepel. Így, bár meglepődve, de nagyon büszkén tekintettük 
meg B. Jánosi Gyöngyi festményeit és Sáros András Miklós grafikáit a Jósvafőről áttele-
pített kiállítás képei között. 

Terveink között szerepel egy tavaszi alkotótábor is Tornabarakonyban, és folynak a 
megbeszélések arra vonatkozóan, hogy a 2022-es Gömör-Tornai Fesztiválon az alkotókör 
tagjai is bemutatkozhatnak a már hagyományos kiállítás keretében. 


