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MÜALKOTÁSOK
a 4 • osz tó 1y szómóra

ÁLTALÁNOS

ISKOL;\

Müalkotások

a 4.

osztály

számára

Az általános iskolák alsóbb osztályaiban
a müalkotások
bemutatásának,
elemzésének célja, hogy segitse a korszerü müvészetszemlélet
alapjainak
lerakását. ("nevelje a tanulókat. .. a müalkotások szeretetére,
segitse ó'ket azok sajátos
szépsége inek fel fedezésében" . Tanterv) A diasorozat összeálIitásában az a törekvés érvényesült , hogy az általános és
esztétikai nevelési célok mellett a müalkotások bemutatása,
elemzése segithesse a különbözó
munkakeretekben
folyó rajzoktotést is. A kiválogatott
képek alkalmasak
arra, hogy
egyrészt eló'készitsék az alapvető képzőmüvészeti
iz lés kialakitását, másrészt, hogy elemi képzőmüvészet-esztétikai
fogalmakat I techn ikai és mesterségbe Ii eijárásokat ismertessenek - figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait,
előismereteit, valamint a tárgyi konce'ltráció
elvét.
A magyar festészeti és népmüvészeti anyag előtérbe állitását a hazafias nevelési szempontok és az eredeti müvek
megtekintésének
lehetősége diktálta.
Az egyes osztályok anyagának tárgyalása előtt egy két fontos elvi és a gyakorlatban kialakult módszertani jellegü elgondolásunkat
ismertetjük.
A müa Ikotások el emzéséné I arra ke II törekednünk, hogy
a tanulók ismereteiket a mü közvetlen szemlé lése alapján
szerezzék meg. A müből kiinduló - az érzelmi hatásra
is
épülö - megadott szempontok szerint (pl. tematikai li Forrncj,
sz inbe l stb) kérdésekkel irányitott vizsgálódás vezethet csak
ei a mü befogadásához.
Hosszu évek során kialakult az ólta-í

lános iskolai
müe lernzés eredménnyel
mint az induktív és dedukfiv
eljárások
az alábbiakban
mutatunk be:

járható utja, amelyet
egészséges
ötvözetét,

A tanitó keltse fel a +anulók érdeklődését,
lélektani
eló'készitéssel
b lz rosirsc a mU zavartalan
sét, m íné I 'intenúv'ebb
hatását.

megfelelő
szemlé lé+

A csendes

szem lélés utón következhet
a mUről leolvasható történés
vizsgálgatása,
amikor is a tanulók elmondják
a képen szereplő
alakok mozdulatait,
egymáshoz
való
viszonyát,
illetve
- csendélet!
t(kép
stb. esetében
elmondják,
hogy mit látnak a képen.

A tematikai

jellegü sz err iélést egésziti
ki a formai
e lernzés (elhelyezés,
formák, sz inek , fény-árnyék
stb. mint
a kép tartalmi
rnondonivclöj
őnck kifejezési
eszközei),
amelyn;~k ku lönösen nagy jelentőség 2 v an a kü lönböző munkakeretekben fo Iyó rajzórák
prob lérnc ;"sk megvi lágitásáná 1.

A rnü keletkezési
icie;é"':-:.K ~órténelmi és társadalmi
hátterét
- az ore cé lj önok és .; kép müfajának,
térnőjönck
megfelelő
mértékben,
a törtérelmi
tanulmányokkal
is koncentrálva
- a müv ész ró] r1!o,,<L.-r f-éjékoztatás
közben
vázolhatjuk
fel.
Termész et esen ez e lernzés egyes Foko zc+c i nem
vé iaszthatók
el ilyer élesen,
me"~ .rz z o] a mi, érzelmi egységben való ho+ósó t , a gyöny:': kb·::i~é~ést csökk entenénk .
A'
ibb o~z':,':l:yo
. , kloem nem rö,'~kedrle~;,Jnk te I jes ;gén yU
Aísob
,
,
'\
2
~
" I
e ternz e sre . {-'-,5.
osz~a!y;)(Jn
s : r,ég '. 4. ',ztc';;}'ban
"

a müalkotások
elemzését
csupán eló'készitő
szemlélet
nevelésének
kell tekintenünk.
Mint tudjuk,
az áltaiános
lé!tetés két terü leten fo Iyik:

isko lékbon

jellegü

el emzd-

ci müaikotásszem-

.! A kü lönbözo
utáni
mára
2./

rnunkokererek
rcjzorom , a természet
tanulmányok,
a rajzolás
és festés adott téés a díszitő ie lIegü munkák seqi+ésére ,

és a képzőmüvészeti
és népmüvészeti
mutatására
szánt Ki..;. -,,; órákon.

A rajzi Fe lodcrokhoz
kapcsoiódó
ugy történt,
hogy az a rnüvészetszemlé
tósé t is szem előtt tartva,
elsősorban
nak megkönnyitését
szolgál ja.

alkotások

be-

képanyag
kiválogatása
ler l nevelés eló'készifeladatok
problérrói ':"

A bemutatással
lehet tisztán a tematikai
(A rajzolásfestés adott témára c. munkakeret
fe ladatával
azonos témá[u müvekkel)
vagyelsősorban
a müfaji
kapcsolatot
kiemelni
(tájkép,
csendélet,
életkép
stb.),
de gyakoribb
a formai,
szinbeli,
képszerkesztési
problémákat
tartalmazó
vrl(~y esztétikai elemeket
(arány,
szimmetria,
takarás,
fény-árnyék
stb.)
és technikai
meqo ldésokct
illusztráló
kapcsolás
szüksége
(Minden esetben mutassunk rá, hogy az egyes formai,
eszi-éti-kai elemek alkalmazása,
hangswlyozása,
nem öncélu,
honern a
kép mondanivalójának,
"tortclmönck''
kifejezése
érdekében
történ ik.)
Ugyanazt
a képet más és más szempontból
- különböző
problémák megvilágitás!5ra
- sokszor mu tothcrjuk
be. Éppen
ezért ne akarjunk
egy-egy
müből egyszere
mindent kiemeln i.
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Az egyes munkakeretek
rojzoröihoz
kcpcso] r müalkotásberr-utatás időtartamát
és helyét az óra folyamatában
- a feladut [e l ieqe , az ere célja és a helyi szervezési,
technikai
körü Imények határozzák
meg.
Gyakori,
hogya
probléma
jobb megértése
végett és az orevéo i birálat alkalmával
ugyanazt
a képet egy órán belül
többször mutatjuk
be.

A rojzör
lé let-n0veiési
a müaíkotások

őkon elemzett
müvek rendszerezése,
ui, szemszempontok
szerinti
e lmé ly ltése és kiegészitése
szemléltetésének
külön óráin történik.

A c.csoroz otbon szereplő
pór népmüvészet!
kép szintén
egyaranr
felhasználható
a rajzórák
elemi esztétikai
próblémáinak :;:<;,.~;; tetéséhez
(pl. ritmus, szimmetria,
kompozició,
egyensu ly, szin, vonal stb.) és a kü lön mUalkotáselemző
órákon - a tantervben
meghatározott
feladatoknak
megfelelően.
A sorozatot
kiegészitő
gyermekmtmkákat
- a pedagógusok számára tematikai
és techn ikai tájékoztató
szándékkal,
a tanuiók számára pedig hangu latkeltés
és a bátorító
kedv
erós itésé nek reményével
válogattuk
ki egy országos kiállit6s
anyagából.
A tantervi
utasitás e lóir jc , hogy az általános
iskolák
alsó osztályaiban
llA 2. osztály tói kezdve a képzőmüvészetiesztétikai
szemlélet
fej lesz tése cé l icbö l az egyes rajzi feladatokhoz,
témákhoz
i,:;o2.oció o ivcn o lko tősok reprodukció it
sz ern lé l+essük , me lyek
kopcso iodnck
c: rcnuiok
lmén ye lhez",
"

I

é

A képzőmüvészeti
és népmüvészeti
alkotások
c imü munkakeret 4. osztályos
tanitási
anyagát a Tanterv igy határozz6

4

meg:

Képzőmüvészeti
és népmüvészeti
alkotások
az egyes rajzi
feladatokkal
és témákkal,
valamint' a tanu lök olvasmányaival
kapcsolatosan.
Müalkotások
- külön erre a célr? beöl l itott iorökon
(a legegyszerübb
festészeti
rnüfcjok - tájkép,
csendélet,
arckép,
o lokos képek,
igy pl. az olvasmányokhoz
kapcsolódó
történelmi képek).
Magyar népmüvészeti
Fczekosmunkök
és azok ritmikus , koncentrikus
disz itése inek szemléltetése.
II

'A 4. osztályban

az egyes rajzi feladatokkal,
témákkal
koocso latban pl. a testes tárgyak rálátásos
ábrázolásánál
szemiéltessünk
megfelelő
képet (pl. Fényes Adolf: Mákoskalács),
ternot ikus rajzokkal
kapcsolatban
a térszerüség
helyes kifejezését
szemlé ltetó képeket.
Az önálló órákon a tanulók sajátitsák
el a
képolvasás
elemi szempontjo it , ismerjék meg az egyes müfajok
fő [el leqz etésséqe ir, elemeztessük
a témát,
történelmi
képen keressék meg a főalakot,
a cselekmény
összefüggéseit,
fedezzék
'fel a képeken a számukra
már ismerős rajzi problémákat,
beszél.'
,. kk"gya oro i: i"(VcSaro
,"
'I" . (Tan t erv .i utos
. ités)
lenei<a mu., reru
i as .
Az idézetekből
k itün ik , hogya
4. oszré iybon sem milvé+
sze t tör térier ton ;:'áso a célunk.
A fentiek szem előtt tortásával,
el bevezetóben
jelzett
sz e.ncontok alapján
ái Iitottuk össze
az
50 képet és kisérő szövegét.
A szöveg csupán emlékeztető
a
:::edogógus számára,
segítség o szemléltetéshez
és oz esetleg
elhangzó
kórö§sek n,egváioszolásához,
tehát nem
megtonitandó adot
s szcveq .
é
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A

1./

képek
Fényes

l e ir

ö

Adolf:

se :
Babfejtök

Fényes Adolfot,
mint a szolnok i müvészte lep egyik clop rtó törzstag ját már a 2. és 3. osztá lyos anyagná~ bemutattuk.
Babfejtök
cimü képe is az o lfö l'di parasztéletet
ábrázoló, sorozatnak
egyik ie! iegzetes
képe. A zárt térben
ülő figurák közötti
kapcsolatot
az összehcj lösso l és a köz e pr e állított
kosárral o ldjc meg a Festó • A világos, napfényes kép sz ine i is e könn/lj munka ke l lernes hangulc'j:- árasztják.
A mozduiatok
a munkára
f-,aik; fiqy,,":'net
ie iez ik ki.

2.; Fényes

Ado If: Mókoska!ács

Fényes Adolf Mákoskalócs
c irnü képe lBI [eqz e+esen csen"
."
igy nagyon alkalmas
a "cs endé let" mUfajának
ismertetésére.
Csendélet
elnevezéssel
oz életben
táí]yakból; edényekbő!,
eszközökból. virágból stb. ÖSSZE;-Ó'!i!oti
képeket
jelöljük
meg ,- mintegy rnüfa:ukra u ro lvc , ,\z ji-t
bemutatott
kép egész előterét
betöltik
a me qter i+ett kerBk esz+el reggelihez
hivogató
tárgyai: a címadó
mé ko skc lócs , a magyaros motivummal
készitett
tányér
és
korsó, a kifl i és bögre. A hátteret
a képek
s a
karosszék háttámlájának
lé cezése teszi dekorot rv.;'.
i

3./

Szabó

Vladimir:

Dózsa

é

népe

Szabó Vladimir a XX. század még fiatal képzömüvész
ge-'
nerációjának
epikus je! legü térnáiról ismert tagja.
Mozgalmas festményein
tö·ténelmi
jeleneteket
és a népé le+
ünnepi alkalmait
do l.joz+o fel. Ez a -ké pe a hadra
készülö "Dózsa népéH-t rnutatjö be a reggeli világitás
üde,
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reményteljes
szineive 1. A nyüzsgő tömeg mozgalmasságát a fák felfelé nyuló tavaszi koronáival viszi át
a
kép fe Iső részeire is. A festmény, e Itérően a Dózsa témák ismert megoldásaitói,
inkább derüs. Kitünően egésziti ki e festmény bemutatása a 4. osztályosok Dózsa
témáju olvasmányát.
4./

Rippl Rónai József:

Amikor az ember ••.

A 3. osztályban megismert Rippl Rónai József Amikor
az ember cimü képén egy vidéki otthon belső terét látjuk. Az előtérben álló öreg butorok , a családi fészek
hangulatát keltő egyéb kedves berendezési tárgyak, képek stb. vezetik .át a tekintetet a - háttérben (a másik szobőbon) ülő - nagymama alakjához,
aki a csendes
és derüs környezetben elgondolkodva idézi a multat. A
kép hangsulya .c középre helyezett ülő figurán van A
mozdulot hüen fejezi ki a magába mélyedő elgondolkodást
o

o

50/

Rippl Rón~i József:

Vörössapkás

önarckép

A müvészek sokszor festik, vagy mintázzák meg saját
arcképüket,
am ive I - a más müfa ju képek me Ilett
még külön vallomást akarnak tenni magukról. R ippl
Rónai kedvelt otthon i ruhadarabjaiban
(Párizsból ho+
zott pirossapkájában)
festette meg önarcképét.
A kép
tek interét a nézőre függeszti, szinte fürkészve a néző
gondolataiban.
Az arcképen csak a legjellemzó'bb részeket hangsulyozta a festő, így a tekintetet az orrnák és
a szájnak hotörozott
vonalát. A hátteret és a ruhát csu:
pán nagy, dekoratív foltokkal oldotta meg.
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6./

Koszta

József:

Tanya

Koszta 'József - az aiföidi festészetnek
már a 3, oszrá Iyban megismert
legmarkánsabb
egyén ísége - ';~·~ber.' _,'atott képe az alföldi tanyavilág
egys.:.:erü [e+enetét
(.0rózo Ija. A kép középterében
ritm ikus sorban 6i !nak
a
szalmatetős
tanyasi házak.
A házsor mocotti mé iy zöid
szinü fák vonulata
fokozza a fehér faiak és az arcnv
sz inü szal matető vi Ilogását.
A nagy fo 1rokkal festett
kép még az aiakok ábrázolásánái
sem részletez,
inkább
a sz inek erejével,
je lenségszerüen
mutatja be az alfölditanyát.
A kép komponá lására jellemző
a v izsz intes
tagolás.

7.1

Koszta

József:

Ruhaszáritás

A rendkivül
egyszerü
témáju képen egy faiuvégi
ruha-o
száritás
jelenete
látható.
Az események
helyett
a napfényben száradó sz ines ruhadarabok
villogósa,
aranyló
fények és sötét árnyékok
gazdagitják
a kép feiületét.
.A kép aránylag kis előterét a mély szinü és erőteljes
ecsetvonásokkal
festett hóztető és az osz i Folorobok zárják le.

8.1

Koszta

József:

Muskát Iis kislány

A Muskátlis
kislányarcképét
trónszerüen
beállitoH széken, mint egy kis királykisass2:onyt
ábrázoija
a müvész.
Ugy~nazokat
a mé ly szineket r vi 1I0gó fehéreket
látjuk
.
ezen a képen is, mint amelyekkel
alföldi tájait festette. Az ölében muskátlit
tartó kislányt majdnem szemből
nézetben
ábrázolja
a festő, hogy minél hivebben
adhassa vissza a gyermeklány
megilletődött
kifejezését.

8

Ez ·0 kép a magyar
darabja.
;;./

Koszto

József:

arcképfestészet

egyik

legértékesebb

Tányértöröigető

.(oszta József kezdeti
időszakában
készült festménye
egy tányért
törö Igető I bekötött
fe iü asszonyt
öbrézo I .
Összehasonlitva
a 3. és 4. osztályban
már eddig meg.srnerr képekkel
feltün ik, hogy ez a festmény sokkai
rész let esebb , megmunkáltabb
felületü,
ugyanakkor
nem
ta!áljuk
meg benne azokat az erős fény és árnyék ellentéteket,
ami olyan jellemző
Koszto müvészetére.
10./

Csók

István:

Árvák

A Züzü beteg cimü képével
kapcsolatban
megismert Csók
István e korai időszakában
készült képe még a mult század hagyományos
zsánerképeire
emlékezteti
a nézőt. A
sz inek , a kép kompozíciója
és megvilágitása,
az alakok
mozdulata
és orck ifejezése , mind az árvaság,
a gyász
kifejezését
szolgálják.
A háttér kékes alkonyati
fénye
és az asztalra
hé;yeze'1 lámpa sárgás vi !ágitása fokozza
a szebebe Iső rideg hangu latát.
11./

Csók

István:

Keresztapa

regge Iije

/:i. kép - egy

portrészerüen
megfestett
figura és előtte a
csendé ietszerü összeállítás
-, az arckép és a csendélet
rnüfaji sajátosságait
egyesíti
magában.
A derüs arckifejezés a regge I j napfényben
meg ter itett asztal és a háttér
üde sz ine egyÜttesen
adják a kép kedves,
családias
hangulatát.
A korábban
bemutatott
Árvák cimü festményhez
viszonyitva
viiágosan
látható a két kép közötti különbség,
I

í
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amit

nemcsak a különböző

tészeti

elvekre

'/alló

tematika,

festészeti

de a modernebb fes-

mód és szinvilág

is ered-

ményez.

12./ Szőnyi István: Este
F, 2, o sztályban
találkoztunk
először Szőnyi
tészetévei,
akit mint a Duna-kanyar
festójér

meg.

is a zebegényi

falusi

A koro esti holdvilágnál

p"'ciita,
.:1

a képét

EZT

család:

a fa alatt

ülő,

István fes-

isrner+ur.k

környezet

a néz udvarán

szoptcro

gyermekét

inspihen

anya.

a

;.::nck támaszkodó apa. Az eST hanguiatáriak megfeielően a Fötvo los , halvány sz inek is hoz zőjőru hak a csa.od i, békés hangulatot
sugaimazo kép kifejezéséhez.
Szőr"1yi sz int e részlet
kevés színneí
n ivc lo

13./

nélküli

egyszeruséggei,

és kevés árnyékkal

fejezi

aránylag

ki képe monda-

jót •

Munkácsy

Köpü lő asszony

Mihá ly:

NLnkácsy Mihály
- a szegény kis asztalosinasbol világhír Uvé vá it, leg ismertebb magyar Fes tórnüvész
- hirnevét

c,:irnai

hcmgLknu,

A

neK i<ös2.onheri.

;eiiegzetesen
magyoro~ témé!1.Jképei'<öou!o' asszony ,', .·;,'.·~n:-::2', ,,~,~v
K

'1Ciqy el'TIE"yer

9j'ermeÍ<kori

ioéz

i

v isszc , a

bGn erós fénn:,re: rr:'<jv::ágitor:e:en;'rtel,
hói:..'. rou .• k obor- ei,·~.,ü~: ·j'·~go>szony Jlve
jC"

.:.rnt;t

voqycxo

k;s unokéio.A

z vc

~5

v:lw:,:OZ'lO

s·::,,;~r !'~r;é'bc!

!:i:;yei

A

i'Ongyos n.i a
vo-

köpül

előttE:

é!esef1 kiemelkedő

seq , c 7·~::íi·';0"" ~~e::i:::s~~tt ernb er . test
drcrr-o i k ifej e zo ::!(r:>S(':'~ ~/'Jir0Y)ak ~
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sötét komrá-

é

i ló
jelen'

és f'!.)hék .;) rnüvesz

14-./ Munkácsy

Mihály:
ki,tó inas
Az kitó
inas cimü képen látható fáradt,
álmos kisfiuban
Munkácsy Mihály saját gyermekéveinek
nyomorusógát
idé
zi fel. Az álmatlansástói
sápqdt I beteges sz inü gyermek
megrázóan
k ifej ez.ó képe hüen. ábrázolja
a századvég
inasainak (tanu loinok) nyomoruságos
életét.
A kép szornoru
s.zinr e drámai honqo lotőt ' fokozza a komoran sötét hóttér,
orne iyból éles ~r'egvi lógitással
emelkedik
ki a mór fél ig
alvó,
fáradt gyermeki feje es felsőteste.

«

I

l5./ Mednyánszky

Lász ló: Mocsaras tó i
Mednyónszky
Lósz lo - a század eleji nagy magyar festő rémó ir fóieg a szegény,
e reset t emberek,
csavargók,
erdei
szénégetók
v ilcqöbo! és tói i környezetéből
me;itette.
Mocsaras roj c irnü aikotásán
az előtér figurái,
a fözoson ösz
szehuzódó,
g)'alogoló csszo-ryok és a rozoga szekér ugyanazt o hangulo·ot
Fe iez ik ki, mint a szomoru
és eqészseq-e
len rr-ocsoros locij szurkés
sz ine i . A. kép hcrnqul otót G nelé z ,
ólmos esőfelh6'k és a rro csőrv i lóq szinte sórsz inü növényzef.:: is fokozzök . A tcj s irvcrsóqcr
a rőnehezedó
- a kép
nagyobb felületét
kitö:~6' - fe:'1ős éggel is fokozz.a a Festó .
Mednyánszky
annyira
együtt érz er! képei model! [e ive i és
azok körriyez et éve l, i")S1Y otrnoqyvc kényelmes
otthonát,
É: :etét
a ~~:2?é'1y e"de; szénéqerók
k öz ö+t és anagyvárosok
»

i:e,'jfériájön

16./

éite

le .

Kéro lv- l<ő~oiJáib fiuk
már fY]egi$merked'~,..k c
nagybányai
müvész te lep egyik ~S képv ise lójéve l • Ferenczy Károi lya1. Itt
;.;rhoto kepe a foiyópadon
követ dobáló falusi gyermekek C.r óbr őzo l ( nagyon természetes beó li; t ösbcn . A nyugodtan
e,;:Ó. 'Iagy oz éppen dobásra készü lő és a kav icsérr iehajió
Ferenczy

;...,3. o sz t ivbcn
é

, 1

gyermek mozdu lato sz inte fotografikus
hüséggel rögziti:
Q
[e lenete t • ft, mozdulatok
füzik össze a cselekményt.
A
kép
\';!ágos szinei Ferenczy
Károly festészetének
koro i
időszakára
jeiemzőek.
17.jFerenczy
Károly: Tyuketetés
,4, derüs megvilágitásu
nagybányai
müvésztelep
kertjében
r ozsosz in ruhás kislány
keoves mozdu lattal eteti a tyukc kat. Az előtérben
álló kislány alakját
a fa sötét foltot képező háttere
jól kiemel i a környezetből,
ez-zei szemben a
tyukok sötét szine belemé Iyed a zöld árnyékba.
A festő
a hátteret
egy keritéssel
zárta le, hogya
néző figyelmét
az e lőtér cse lekményére
irányitsa . Az üde szinek cr kedves [e lenet re l harmonizálnak
és jól visszaodj'ók
a nyár
melegét
is.
I

l8./G lotz Oszkár:

B irkö'zok
A, magyar népi életkép
és népviselet
legismertebb
festője
G latz Oszkár, Ferenczy
Kódobőlö" képéhez hason ló témát do Igozott fe I oBi rkózók ci mü képén.
Előtérben , a
folyó partján egy ruhátlan
és egy félig felöltözött
kis- fiu birkózik.
Mögöttük
egy ülő kislány figyeli mosolyogva a jelenetet.
A három alakot
- a cselekményen
kivül a kislány vetett árnyéka
is összekapcsolja.
A háttérben
fOlyó viz kék szine fokozza a part és a gyermekek testének
sárgás sz iné t , amivel
c nyári
nap meiegét
is érzékelteti
c festő.
II

19.jRéti
István: Öregasszonyok
Réti István szintén
a nagybányai
müvésztelepről
indult el.
A festészeten
kivül,
a müvészet-pedagógiában
is nagy érdemeket szerzett.
Az itt bemutatott
festményen egy békés
hangu lcru szobabelsőt
látunk, amelyben az ablakon besütő
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-ocsuqorck két öregasszonyt
világitanok
meg, a teritett
esz tel eiőtt. A szoba sötét hátteréből
a megvilágitás
emeli
<i az érkező alakokat,
az osz+olon vavó tárgyakat
pedig
a teritő fehér szine hangsulyozza.
j., békésen
étkező oszSZOnYOk és a szoba berendezése,
megvilágitása
a n yuqodr ,
csendes öregség et fejezi ki.

LO.I

Berény Rébert: Kapirgáló
3erény
Róbert, Bernáth Aurél és Szőnyi István mellett,
a modern magyar festészet egyik uttörője.
Ezen a képén
egy szokatlanu!
egyszerü
jelenetet
látunk;
a falusi udvar trágyadombján
kapirgál
egy kendermagos
tyuk.
A
íól megfigyelt
mozdulatban
lehajló tyuk világosszürke
ajak[o kiemelkedik
a sötétbarna
háttérből.
Az egyszerü
témáju
és egyszerüen
is megfestett
kép azt bizonyit ja, hogya
természetben
látható legjelentékte
lenebb cselekmény
is témája lehet a müvészetnek.

21./

Csontváry
Kosztka Tivadar: Önarckép
A 2. és 3. osztályban
már találkoztunk
Csontváry
festményekke i. Az itt bemutatott
Önarckép
c. festménye
más
:eilegü,
mint az eddig megismertek,
mert nem font őz iúbdl ,
:,anem közvetlenül
temészet után. tÚkörből festette meg a mUvész. Jo! :átharó a képen, hogya müvész eimélyülten
figyeli
magát a tükörben és ugyanakkor
már rcjzo l is az előtte felállított állványon
levő vászonra.
Az előre kikészitett
fesfékhez és
ecsetekhez
még nem nyul, mert először egy kis darab rajzszénnel vázolja fel az önorcképet . A kép komolyságát
a, sötét ruha
ésa háttér sötét árnyékai
is fokozzák.

1:

r

22./

. Csontváry
Kosztka Tivadar: Viharos Hortobágy
A mcgyar alföld hires Hortobágy
pusztáját
láthatjuk
a képen. Az előtérben
áll a pásztor - a folyó partján
legelésző
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és a vizben
ácsorgó marhákkal.
A háttér egén vészt jóslóan sötétedő
felhő jelzi a közeledő vihart. A viharfelhő
mé ly kék sz ine e Isötétiti a vizet, amelyből a fehér állatok,
a pásztor és segítőtársa,
a fehér terelőpulikutya
élesen kiemelkedik.
A folyó tulsó partján - a pusztán - csikósok
kergetik a vihar előszelétől
megbohosodott
lovakat.
Egy
csikós már a hires kilenc
tyuku hortobágyi hidon-vőqtot
a
menekülő lovak után. A gazdag cse lekrnényü
festményhez
aránylag
kevés szint használt
a müvész,
mert ezen a képén elsősorban az állatok
mozgásával akarta a vihart ábrázolni.

23./

Nagy Balogh János: Kubikusok
Nagy Balogh Jönos vepész életét egyszerü emberek között
töltötte.
Maga is munkás volt,
igyelsősorban
a munka
kü löhböző jeleneteit
és egys~erü otthonának
kö.rnyezetét
festette.
Itt bemutatott
képén két kubikust látunk. Az előtérben nehéz talicskájára
hajolva tolja terhét egy kubikus,
mögötte társa lapáto 1. A két a lakot az összeho jló mozdulat és a talicskák kapcsolják
össze. Abból, hogya
festményen más motivumot nem is láthatunk,
arra lehet következtet-:
ni, hogyeképen
a müvész cé Ija csupán a nehéz munka mozdu
latainak ábrázolása,
kifejezése
volt. Az egyszerU, halvány szi
nek is arra vallanak,
hogy nemókarta
ezt a nehéz munkát tetszetős sz inekkel megszépiten!.

?4./

Derkovits
Gyula:
Halas csendélet
Derkovits Gyula a modern magyar festészet legnagyobb alakjai
ak inek élete és müvészete össz eforol+ a magyar munkásmozgalommai . Itt bemutatott
képén egy cSenaéletet
látunk, amit a
müvész otthonának
egyszerü tárgyaiból
áll itott össze. A gyalu It deszka asztallapon r egy konyharuhára
előkészitve
láthatjuk a szegényes
v ocsoró+s egy használt papiron fekvő száritott
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halat, me Ilette az üres tányért és kést. Mögötte az ébresztőóra és egy füszeres edény. A kép nemcsak tárgyaiva! , de szürkés szineivel
is dokurnentü']c a szegénységet,
amelyben a mUvész élt.

25./ Kmetty

János: Csendélet
Kmetty János rnüvészete sz.inrén a szoc io lista müvészcsoport
munkőssóqóvo
l forrort össze. Mértani formákra egyszerüsitő
szóndékkc
i fest i közveti en környezetét,
elsősorban a kon yhát ,
(J konyha
k isebb nagyobb tárgyait,
berendezését.
Csendé let
-:imü képén is fehér ter i+óre he Iyezett gyümö Icsöket, cserépeoényr es a háttérben
egy ké? rész le té r ábrázolja.
Ha Ivány sz i-:
re ive l sz inr e bársonyos hatást kelt. Képének szépségét harmonikus színekkel és a tárgyak leegyszerüsitett
formáinak elrendez éséve I érte el,

26./

Tornyai János: Alföldi tanya
Tornyai János, Kosztka József mel lett az alföldi festészet
legkierr;elkedőbb
képviselője.
Rokonszeilemük
nem csak az azonos
témák szeretetéből
ered. Sz emlé letük rnod]o , vérmérsék letük is
hasonló, ami még a festési modorban is megnyi lati ozik. ben a
képen a hatalmas alföidi ég sul yoscn nehezedik
rá a k is nyomoruságos tanyasi házra és a mögötte ól ld. gémeskutra.
Csupen az
előtérben
folyó kis patak viztükrének
csillogása
visz egy kis derüt a kép drámaiságába.
A festmény felü letén d bcrno , vörhenyes szinek uralkodnak.
Csak az ég tetején
látható kis sz.in to
tok és a patakban tükröződő kék sz inek e Ilensu Iyozzák k issé
a komor hanglJ latot.
Í>

27./

Berény Róbert: Gordonkázó
A kép te lj es Felü letér kitölti a Gordonközo
nő alakja,
amely
szinte eggyé válik a hangszerrel.
Az elmélyült
muzs ik lós mozdulatát kifejező
nő piros ruhő]o és a vör1:5ses sárga gordonka
szine határozottan
emelkedik'
ki a mé ly tónusu zö ldeskék hátó
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térből. Az egyszerü, minden
s: mód is a kép tartalmának
28./

rész letet háttérbe szor itó festékifejezésére
koncentrál.

Mányoki
Ádám: II. Rákóczi Ferenc arcképe
Nagy történe Imi arcképfestőnk
II. Rákóczi Ferencet, mint
a magyar történelem
egyik legnagyobb alakját,
teljes fejedelmi diszben ábrázolja,
de a fejedelem nagyságát nemcsak a pompás ruhák és ékszerek fejezik ki, hanem a tek intetbő! és az egész arcból bölcsesség
és emberi jóság is sugárzik. A szinte világitóan
fénylő arcot a ragyogás foko-o
z ősóér+ - sötét tónusu kucsmo , sötét haj és mély sötétkék
ruho kere+ez i. A reál is nagyszerüséggel
megfestétr
ékszerek a fejedelmi' pompór jelzik.

•.

29./ Benczur

Gyula:
Budavár visszavétele
A müvész nem Budavár visszafog lalásának harci jelenetét,
hanem a győzeimet
követő diadalmas bevonulást ábrázo Ija.
Ennek m~gfe leiően sz fnl9adiasan beáll itott e ló'kelő pözbon ,
ragyogó nopfényben ; derüs szinekkel
festi meg a kép központjába
helyezett" győztes vezért: Lotharingiai
Káro Iyt,
valamint magyar és osztrák kctonőkbö
lél lö seregét. A kép
ünnepé lyesen-derüs
hangu latát nem rontja az előtérben
fekvő török vezér (Abdurrohrncn]
holtteste és a rabszíjra füzött
törökök tömege sem, mert a fe ő világos, üde szinekkel
festette
meg ezek alakjait
is.

20.1 Széke ly Bertalan:

,4.z egri nó'k
E történelmi
festmény az egri vár \f~Q~lmének azLqjelenetét ábrázo 1ja, am ikor az e ;esett vagy megsebesü It várvédő férfiak helyére az osszonyok • lányok állnak és hősiesen
visszaverik
a törökök támadását.
Kerestessük meg a gyermekekkel a kép fő alakját,melyet
a festő sokszorosan
kiemelt a tömegjelenetből.
Először is szinte középpontben
ál-
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litotta,:ezenkivül
egész o lokbon ábrázoltas
te lj es fénnyel
világitotta
meg a kép elmére is utaló nőalakot.
A festmény
drámaiságát
fokozzák a szinek: az égő vár tüzvörös,
az el!enséges török harcosok sötét tónusu szinei, valamint a küzdelmet kifejező,
heves mozgásu figurák és a nagy fény-árnyék
különbségek.
A történelmi
események Jestői megörökitése
századunkban
veszitett
[e lentóséqébó! , Helyét egyre inkább
cr ciokumnetum-filmek
veszik át.
') 1 " /
v,

Resetnyikov:
Ismét kettes
Resetnyikov,
szovjet festő lsmét kettes cimü képe az elbeszé ió [e] iegü festmények
közé. sorolható.
Mint az ilyen, igen alkalmas
a tanulókhoz
különösen közelálló
esemény leo l-vasására.
A gyenge felelet
miatt szégyenkező
kisfiut, ak it
még cr kedveskedő
kutya sem tud megvigasztalni
,- vegyes ér+
zelmekl.:el
fogadja a család.
A mama szemrehányó,
de mégis
::.zererettel jes tekintettel
hallgatja
a kisfiu vallomását.
Az
uttörőnyakkendős
kislánY"lcslve"
arckifejezése
határozottan
rosszalást
fejez ki, mig az iskolás kor alatti fiu-testvér
kárörvendő mosollyal figyeli a vallomást.
A naturális hüségre törekvő kép értékét
számunkra
elősor ban a cselekménnyel
összefüggő
komponálási
mód je lenti.

32./ Ve lotqueze

Étkező parasztok
Ve lozqueznek
a nagy spanyol barokk festőnek a Szépmüvészeti J'v\uzeumban látható képe az előtérben
levő, csendé lersz erb>
en eirendezett
asztalnál
ülő étkező parasztok~t
ábrázolja.
Á.
':estmény rendkivül
élethüen
jellemzi
a jelenet alakjait,
mozJulatait
és arckifejezését,
valamint
az asztalon. látható tárgyakct . Az embereket
összekapcsoló
kézmozdulatok
kitünően mutatják a kompozició
- a figurák közötti összefüggések
megteremtését. Az előtérbe
beállított
csendélet
a tárgyak felülnézeti
ábrázo lásának jó pé ldéjo . A képen látható edények,
ruha, és
hajviselet
jól jellemzik
a botokk kort.
1
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"3 ./ Ciireí': Férfi képmás
'>
/\ magyarországi szármozásu német festő arcképe k iWnő
példa a reális portré-festészetre.
Kevés szinnel - szinte
csak a háttér, a ruha és az arc színével kifejezően iellemzi a derüsen elgondolkodó férfiarcot
A sapka és a
ruha Dürer korának je! legzetes viselete.
i

34./ Goya:

Kcrnevő l
Goya, korának legk iemelkedőbb spanyol festője, amellett, hogy a királyi csolod udvari festője is volt, témóit előszeretetlel
vé lcsz totto a nép életéből.
Itt bemutatott képén egy nagy szabadtéri jelenetet látunk, ahol a
kép központjában magasba emel ik
karnevál herceg (az
öröm hercege) képével diszitett zászlót. Alatta táncoló
párok lejtenek, előtérben az ülő, álló, táncot figyelő
emberekkel.
A kép üde hangulatát a derüs szinek is fokozzák.

35./

J. Vermeer van De ' rt: Konyhában
A flamand életképc'<Jfó
témái a népi és polgári élet jeleneteit - munkáját, környezetét és tárgyait - szinte fényképszerü hüséggel ábrázol ja. Ezen a képén az egész vásznat kitöltő háziasszony alakját munkaközben láthofjuk,az
asztalon álló kosárral, edényekke!.
Az arc nagy figyelmet fejez ki, a mozdulat pedig szoroson kapcsolja az alakot az előtte álló tórgyakkal. A kép egyszerü háttere
az előtér jelenetére öszpontos it]c a figyelmet. Vermeer
festészetére
jellemző, hogy a sz ínek hc.rnön iőjof ellentétekke I (kék -zö ld és sárga-p iros) fokozza.

36./

James Ensor: Álarcosbó I
Karikaturaszerüen
rajzolt .arcok és maszkok töltik ki a kép
egész felü!etét.
A rnüvész eren o képen kevés szin olkulmozásával,
inkább az arcok kifejezésével törekszik a farsangi
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mu latság hangu latának vlsszcedösörc , A közép=e lőtérbeá 1litott cilinderes
bohóc mellett és mögött a legkUlönbözó'bb
tipusu maszkokat figyel het juk meg. A SOK Fe] szinte a kép
kereteit sz~tfeszitő
nagy tömeg hatását kelti. Az előadás
módja grafikai [el leqü ,

37./ Picasso:

Cirkuszcis család
a XX. sz. -i modern képzómuvészet
legismertebb
mestere I festői szobrösz , és kerám ikus egy szemé Iyben. A
spanyo I szórmazósu francia müvész munkóssága - mondható ,
hogy a modern képzőmüvészet
XX. sz. -i .rörekvé se inek (izmusoinck) keresztmetszetét
adio; Cirkuszos cso:~k: cimü képe müvésze+ének
korai korszok óro [e l lemzóen expressz ion isto
mü. A festmény az eioadós utón még koszrürnben őbrözo l]o a
család tagiait I akiket a müvész a fáradtságot
is kifejező beó ll itösbon komponé lt , A háttér részlet nélküli megoldása fokozza az elŐtérbe
l l ito tt figurák ru"háinak sz iné t . (Az expresz+
s.z ion izmos :o belső kifeiezés
fckoz.ósára törekszik.)
A kép az
alakok érzelmi ossz ekcrpcso lésőnok jó pé ldöjc ,
Picasso

ö

38./

Picasso:
Ülő férfi
A képen egy a munkában elfó;od· íf:fit szegéryes,
csupán egy
z semlébó l és vizből álló vecsoréje elott lótho';uk.
A Förodt
test az asztalra nehezedik,
a sépod! Ci:C, a szornoru tekintet,
('
föradi!>og v issz ctükrözó i , Picasso e kors zck obr,n a kifejezés
éro eké ben, a terrnész.e+hüség tól el té.v e , a tor z itós segits.é;téve!
·',:;kozza a hangulatkeltést.
A höt+ér v iqcsz to lcmu l kopé r, oz 8
l:~éd:,en ;s c,;ük ci legsz.ükségesebb
'~otiv;l.;(nok, «z Cres"S"jé!
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39.1 Paá I László: Fontainebleau-i
erdő
Paál László, Munkácsy Mihály jó barátja, a tájképfestésber. kereste az é let 'reális kifejezését.
Ezen a képen is nagyon kevés részletezéssei,
főleg a sz inek erejével és a festék vastag felrakásával érzékelteti az erdő őszi hangulatát,
amelybe csak egy-két fénysugár visz némi derüt . A kicsi,
magányos emberi alakkal a fák hatalmas méreteit és a fontainebleau-i
erdő félelmetes nagyságát akarta érzékeltetni.
Paál Párizsban, majd a barbizoni müvésztelepen (Franciaország) dolgozott korai haláláig.
40./

Matisse: Csendélet
A franc ia modern festészet egyik legnagyobb je lentőségiJ
mestere, aki társaival együl't a természet másolásától eltávolodó, felszabadultabb szinben és formában dekorc+ivcbb törekvésnek lett hirdetője. Itt bemutatott képén is egy, főleg
szinben elgondolt csendélet-megoldást
láthatunk, ahol a
formák kevés plaszticitással
majdnem sikszerüen jelentkeznek. A kép vidám hangulatát a nagy felü letet betöltő piros
szinek is fokozzák.

41.-45./ Magyar népmüvész et i fazekasmunkók
rok. A képek a ritmikus koncentrikus
sére szolgálnak.

41./ Sárközitányér

és festett bu to+
diszitések szemlélteté-

és korsók (jellemző szinei fehér,

fekete,

ok-

kersárga) .
42. -43./ Mezőcsóti cseréptálak,
lemzőszinei,
zöld, fekete,

44./ Felvidéki

kancsók és Miska-korsók
fehér, okker).

habán korsók (jellemző

a fehér alap).

45'; Csongrádi festett kanapé és bihari festett
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Az ismertetett népmüvészet i tárgyaknak elsősorban disz itésével foglalkozunk,
azoknak
szimmetrikus vagy usz imrnerr ikus sor- vagy terülő diszitését elemezve.
46.-50./

Tematikus gyermekrajz~k,
festmények. Ezek a gyerrnekrnunkék , mint az évszakihoz és időjáráshoz kepesolodoegyszerü munkaábrázolósok és jelenetek,
nem másoltatási
szándékka 1, hanem hangu latke Itésre lés a vá Itozatos, bó->
tor techn ikai eljárások szemléltetésére
mutathatók be.
Az alakok, elemek már nem csak egyvonalban sorakoznak
fel, hanem fel jebb - lej jebb vannak, olykor szükségszerüen takarják is egymást, a közelebb levó'k nagyobbnak
látszanak. A 4. osztályos gyerekek a teret - általában
az egységes nézőpontnak megfelelően ábrázolják.
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