
nyeképpen, eredményeképpen jelenik meg a
színpadon, vagyis alakjai történelmileg deter
mináltak. Az "idős elvtárs", ebben a nézetben,
nemcsak egy öregedő férfi, aki fiatal lányokkal
akarja feledtetni magával az idő múlását. Szom
batby Gyula elvtársában ijesztő, hátborzongató
módon lakik együtt a kegyetlenség, az erőszak és
a .bacsís" neged, Ez az ember, aki az ötvenes
években a politikai erőszak buzgó eszközeként
saját szadizmusát élte ki, s visszaélt az ártatlan
áldozatok kiszolgáltatottságával - valójában
semmit sem változott. A darab másik kulcsfígu
rája a külföldről érkezett pénzember (Kern
András árnyalt alakitása), aki az alvó cigánylány
(Kútvölgyi Erzsébet) mellöl kiáltja világgá csa
lódását, kételyeit, elveszett illúzióit. Hiszen a
kemény és nehéz évek fészekrnelege helyett egy
kalmárszellemű, lármás és csiricsáré várost,
országnyi bazán talál itthon, egy várost, ahol
pénz, siker és hatalom bűvöletében lót-fut rnil
liónyi ember. A száZadvég enervált spleenjét,
melyet Schnitzler elsősorban a "magyar pusz
tákról" érkezett dragonyos-gróf alakjában villant
fel - akinek oly mindegy, hogy Bécsben él-e,
vagy a pusztán, vagySzombathelyen, hiszen a vég
így is, úgy is elérkezik -, Kornisnál dühödt

Kiállítás

Nemzetközi
gyermekrajzkiállítás

Amióta az izmusok szülte új valóságlátást megta
nultuk elfogadni, s az expresszionisták ráirá
nyították a figyelmünket arra, hogy a síkszerű,

gyermeki egyszerűségű torz figurák, ákombáko
mok a művész megzaboláZhatatlan tudatából
feltörő szubjektív világkép kivetítői, amióta a
szürrealisták a felnőtt lét tudatosságával szem
ben a gyermeki lét lélekfelszabadítö erejét
állították a középpontba, azóta szemünk hozzá
szokott az eszközeikben gyermekrajz hatású
mesterművek soráboz. Bár még mindig fel
felhangzik az egyszerű. múzeumlátogató száján
az "ilyet én is tudok píngalní" minősítés (a
Ludwig-gyűjteményen végigsétálni ebből a
szempontból igen szörakoztatö és tanulságos
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társadalomkritika és a nemzeti érzés vállalása
váltja fel.

Horvai István vígszínházi rendezése jól dom
borítja ki a daraberényeit, dinamikusan pergeti a
körtáncot, a lelkesen és szellemesen játszó
színészekkel, A figurák erosen karikírozottak, de
épp ezért rendkívül jellegzetesek, s általános
érvénnyel reprezentáInak egy-egy társadalmi
típust. Már megíelenésük, öltözetük, habitusuk is
jelzi a társadalmi hovatartoZást (jelmez:]ánoskuti
Márla). Az idős elvtárs rnerev, szigorú és konzer
vatív pizsamája éppoly sokatmondó, mint a fiatal
elvtárs (Seress Zoltán) szolid hivatali elegenciája;
a vidékről felkerült kis takarítónő szánalmas mo
deruségében egész léthelyzete kifejeződik (pap
Vera kitűnő alakitása). A magasabb régiók visel
kedés- és öltözködésbeli stílusát hozza remekül
Eszenyi Enikő a fiatalasszony szerepében, az
ifjúság sportos lezserségét pedig ZSíros Ágnes
mint "édes kislány". Könnyed, bohém és megfele
lő módon bűvölő tud lenni Igó Éva SZínésznője;
közönséges és nyers Kútvölgyi Erzsébet az Utcal
ány szerepeben. Az "itt és most" hatást erősítik

Csikós Attila sZínpadképei, s jól funkcionál Presser
Gábor muzsikája is.

ErdódyEdit

élmény volt), de szerencsere egyre többen
tudják elfogadni a modern piktúra új feladatval
lalásának különbözö változatait, s a művek

lényeget nem a valósághű természetábrázolás
ban keresik. AszáZadunk festészetén iskoláZott
szemű látogatót, aki belep a Műcsarnokban

megrendezett nemzetközi gyermekrajzkiállítás
ra, igen érdekes benyomások érhették, ha nem
pusztán pedagógiai vagy pszichológiai szenve
delyének hódolva szemlélte a fiatal "művészek"
alkotásait. Míg a századfordulós művészeti tö
rekvések a távol-keleti rnűvészet megértését
segítették elő, a XX. századi művészeti irányza
tok a gyermekrajzok megítéléséhez adtak ösz
tönzést. Néha olyan érzése támadt a nézőnek,

hogy a falakról ismert művészekvirtuális képei
köszönnek rá. Gyakorta asszociáIhattunk
O'Keeffe óriásira nagyított színes virágaira, Ko
koschka expresszíven eltorzított rikító SZÚ1Ű



figuráira, Klee pálcikaszerű lényeire. Rivera erő

teljes, masszív, kerek arcú emberalakjaira ...
A még kötetlen fantáziaviIág, naiv valóságlátás,

a legkisebbek iskolázatlan, elemi, pusztán ön
magából fakadó rajzkészsége az, amely az intuíci
ót konnányozó felnőtt tudatossággal, a szürrea
listák által bármennyire tagadott állandó kont
rollálással szemben hitelesebbé, frissebbé teszi e
rajzokat.

Természetesen az életkor változásával (3 - 15
éves gyermekek rajzait láthattuk) a gyerekrajzok
eseten is számolliatunk a környezeti ráhatások:
az iskola, a társadalmi szocializáció tudatosító,
eszközfejlesztőkésztetéseível. így 14 - 15 éves
kor felé már tapasztalható a megszerkesztettség,
a műalkotás-késZítés tudatos vágya. 7 éves kor
tól, tehát az iskolakezdéstől szaporodnak a társa
dalmi nevelés hatását tükröző rajzok. Ez főleg a
választott témakört érinti. Tipikus és elmaradha
tatlan téma a békére való felhívás, mely néha
szívből szölt, mint a chilei Constanza Ondre
rajzán, de néha már csak a szölamszerüség
maradt meg belőle (például romániai rajz:
Békében élünk). A környezetvédelem problé
mája is feltúnt, a portugál Agostino Mérgezés
című rajzán. Szerencsere a korábban főleg a
szocialista országokra jellemző, politikailag
"népnevelési" szinten erősen kötött tematikai
meghatározottság tendenciája megszűnt, s a
játékosság, az élénk fantázia, az igazi gyermeki
világ a nagyobbak rajzán is megmarad, folytatva a
kisebbek legközkedveltebb témáit: sok az állat
rajz, a virágok színesen pompáznak, a közvetlen
környezet, a család, a barátok mindig foglalkoz
tatják a gyermekek fantáziáját.

Érdemes volt megfigyelni a földrészek, vagy
egyes országok benevezett rajzai közti különb
ségeket (31 ország képviselői vettek részt a
kiállitáson): mintha a távol-keleti területekről

érkező művek (Kína, Japán, Thaiföld, Bangla
desh stb. ) fantáziavilága sokkal gazdagabb lenne,
színeikben dekoratívabbak. vonalvezetési ha
gyományaikat tekintve egyöntetűbbek.Avizuális
kultúra meghatározó hagyományai ezeken a te
rületeken mintha korábban éreztetnék hatásu
kat, mint a nyugati féltekén fekvő országokban.
Talán ezért sem véletlen, hogy a legifjabbak rajzai
közül (4-5-6 év) túlnyomó többségben a
távol-keleti művek kerültek kiállitásra. Közülük
kiemelkedett a kínai Zhu Dandan "Álmomban
meghivtam a madarakat" című alkotása, mely a
nagyvárosi betonrengetegbe csempészi a kisfiú
által vágyott természetet. A keleti hagyomány
tisztelet hatását tükrözi az a tény is, hogy a kínai
rajzok többségén a rajz és az írásjelek szoros egy
séget képeznek, hüen a régi kínai festészet és a
líra szimultaneitásához. Európában a csehek

által kiállitott képek alkottak szorosabb egy
séget, a náluk erősebben kedvelt linómetszet
technikájából adódó egyöntetúbb formavilá
gával.

Természetesen a kiállítás rendezőinek nem
lehetett elsődlegescéljuk, hogy már gyermekko
rukban kiemeljék. felfedezzék a leendő müvé
szeket - bár a 14 - 15 éves korúak műveinek

válogatásánál ez a szempont azért jobban előtér

be kerül -, de jó néhány kép komponálasi
módja, formakészsége a biztos tehetséget sejtet
te. Közülük kiemelendő a csehszlovák Lydie
Jonásova (8 éves!) "Arcok" című képe, a 9 éves
szombathelyi Pócza Ulla Riverára emlékeztető

két rajza, a jugoszláv Aleksandra Millc absztrakt
vonalhálózatra épülő "Kezek" círnű műve, s Előd
Ágnes "Fafejű" című kisplasztikája. A harmadik
teremben látható túzzománcok technikai, anya
gi mivolta kedvezett a síkszerű, stilizált
ábrázolásmódnak, így ezek között sok tetszerös
darabbal találkozhattunk. Az értékelés a sokféle
technikájú és szempontú alkotásoknál nagyon
esetleges, hiszen a gyermekek korkülönbsége
nem teszi méltányossá egy 6 éves és 15 éves korú
gyermek alkotásának összehasonlítását. Ezért
vitatható, hogy a nagydíjat a 14 éves kisújszállási
Vitalis Eszter kisplasztikája: egy lófej kapta meg,
bármily erősplasztikai érzékről tesz tanúbizony
ságot.

A versenyre beküldött munkákon kívül a har
madik kiállítási helyiségben válogatást találhat
tunk a zánkai Gyermekalkotások Galériájának
gyűjteményéből, az évek óta felgyűlt magyar
anyag legj{>bbjaiból.

A legifjabb nemzedék alkotásai azok, amelye
ken mérhetö egy nép vizuális kultúrájának mi
nősége, illetőleg a jövő nemzedékek várható
képi kulturáltsága, amelyhez hozzátartozik a
művészeti hagyományok magasabb fokú ismere
te is. Sajnos Magyarországon a rnűvészettörténet

oktatása az iskolákban az amúgy is alacsony
óraszámu rajzórákon történik, és sajnos még a
gimnáziumokban sem juttatnak az általános mű
vcltség egyik legalapvetőbb ágának megfelelő

minőségű és mennyiségű órakeretet (arról meg
álmodni sem lehet, hogy esetleg a rajzórák a
középfokü tanintézetekben művészettörténeti

órákká váljanak), így - bármily keserű is bevalla
ni - az érettségizettek, sőt a felsőfokú tanin
tézetekben végzettek igen nagy hányadának
sokszor gondot okoz egy kép stílusának megha
tározása, vagyegy-egy alapvető ikonográfiai mo
tívum feloldása. Talán némi gyógyírként szolgál
hatott ez a kiállítás, amely a vizuális kultúra
magasabb fokra emelkedéséről tett tanúbizony
ságot.

K. Hordnyi Ildikó
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