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Ahogy nekifogtam ennek a megnyitószövegnek a megírásához, arra gondoltam, hogy nem 

kell itt komolykodni, de aztán, ahogy kicsit is jobban elmélyültem a Kecskeméti 

Képzőművészeti Szabadiskola világában, rájöttem, hogy ne tévesszen meg senkit ez az oldott, 

közvetlen, bensőséges hangulat, baráti, családias légkör, a tea meg a keksz, igenis, a 

gyerekek, fiatalok és felnőttek, és persze a mesterek nagyon komoly munkát végeznek, 

komoly eredményeket tesznek le az asztalra, azaz ide ki a paravánokra, posztamensekre. 

Úgyhogy nem lenne illő elkomolytalankodnom a megnyitót.  

És ahogy még inkább beleszagoltam a festékes, ragasztós, agyagos, szenes, sólisztgyurmás, 

olykor savban áztatós szabadisis hétköznap délutánokba, estékbe, úgy jutottam arra a 

következtetése, hogy a komoly eredmények nem a családiasság, a szabadság ellenére jönnek 

létre, hanem éppen amiatt.  

Amiatt, hogy – és ezt a saját fülemmel hallottam –, hogy van lehetőség azt mondani, hogy 

„most nem vagyok olyan passzban, de holnap igen” arra kérdésre, hogy kifesti-e, befejezi-e a 

korábbi munkáját. És hogy másnap olyan passzban volt-e, azt nem tudom, csak azt látom, 

látjuk, hogy az itt bemutatott munkák nem félgőzzel, tessék-lássék készültek.  

„Ha munka, akkor totális munka, ha buli, akkor totális buli. Ne keverjük.” Bruncsák 

Andrástól idéztem, a 20 éves évfordulóra megjelent katalógusból.  

Hogy mennyire nem félgőzzel készültek ezek a munkák, az azt gondolom, külső szemmel is 

látszódik, úgy, hogy nem voltunk ott, amikor hosszú hetek próbálkozása után végre sikerült 

elkapni a modell karakterét, hogy micsoda közös brainstorming lehetett a társasjáték-pálya 

megrajzolása közben, hogy micsoda saját, egyéni brainstorming, az ezredik variáció 

kipróbálása történt egy-egy buszmegálló-konstrukció felépítése közben. És még mennyi ilyen 

történetről, új, addig járatlan út felfedezéséről és bejárásáról árulkodnak a kiállított alkotások. 

Ugye az idei év hívószava, nagy projektje az „úton, útfélen” volt, amire, ha megengedik a 

mesterek, én ezt az értelmezést hoztam. Hogy minden sikerült alkotásnál – akár egy 

gyerekrajznál, akár egy jelentős mester alkotásánál – ott van a bejárt út és ott van a 

megérkezés is: az elkészült mű élménye, egysége, szépsége, üzenete stb. És ha tényleg 

sikerült a mű, akkor magával viszi a nézőt, és talán meg is tudnak érkezni.  

És ha már a gyerekrajzot, mint műfajt, fogalmat említettem az előbb, el kell mondanom, hogy 

amikor legelőször leültünk a mesterekkel beszélgetni a kiállításról, és egyáltalán a 

szabadiskolás tevékenységükről, hitvallásukról, akkor – eltelt már 2 óra is talán – amikor 

Patkós Laci, mintegy összefoglalva az addigiakat, kimondta azt a tételmondatot, hogy EZ 

NEM EGY GYEREKRAJZ KIÁLLÍTÁS. Az első pillanatban mindannyian egyetértettünk, 

bólogattunk, hogy az addig elhangzottakból valóban ez következik, a következő pillanatban 

rádöbbentem, hogy ez azért mégis egy kissé ellentmondásos kijelentés itt a jelen helyzetben. 

Felírtam azonnal, mondtam is, hogyha lesz címe a megnyitószövegemnek, akkor ez lesz az. 

De hogyan jutottunk el idáig a megbeszélésen, miért nem egy gyerekrajz kiállításról van szó, 

és ha nem az, akkor mi?  

Hitvallásként, egyfajta ars poeticaként a következő szentháromságot fogalmazta meg Laci a 

beszélgetés során: a gyerek – a kreativitás – és a mesterség. Kulcsot találni a gyerekekhez, 

mert utána minden működik, minden sikerülhet. Szépen, organikusan. És amikor 

megkérdeztem, hogy mire a legbüszkébbek a Szabadisivel kapcsolatban, Bruncsák András azt 

mondta, hogy mindez öröm és szolgálat, de nem büszkeség. És még egy dolgot kiemelnék a 

szellemiségükkel kapcsolatban, amely nagyon megérintett. A 20 éves jubileumi katalógusban 

Vass-Eysen Ervin leírta, hogy amikor kisiskolásként, néhány évtizeddel ezelőtt először lépett 

be Szappanos István rajzszakkörébe, vitte az addigi kis munkáit és rögtön megakadt Szapi 



szeme azon a festményen, amit pont el szeretett volna rejteni, mert az általa addig ismert 

mérce szerint nem sikerült túl jól. Ám itt hirtelen blikkfangos volt az, amiért a tanítónéni 

korábban megdorgálta és 4-est adott, mert kifutott a vonalból. Ezt a szellemiséget viszik 

tovább a mesterek itt a Szabadiskolában most már közel három évtizede: meglátják, kihozzák 

és segítik továbbfejleszteni a blikkfangot, a figyelemre méltót, az értéket a tanítványok alkotói 

fantáziájából. Ennek a munkának az eredményeit látjuk itt most magunk körül, erről szól ez a 

kiállítás. És arról, hogy nem baj, de szóljanak közbe a mesterek, ha tévedek, hogy ha nem lesz 

mindenkiből művész, ha nagy lesz. Persze van felvételire készülés, meg van, aki már nagy és 

úgy jár a Szabadiskolába. Visszatérve tehát nem kizárólag művészképzésről szól a Szabadisi 

az én meglátásom szerint, hanem, hogy kapjanak a gyerekek útravalóul, hamuba sült 

pogácsaként az életbe olyan képességeket, készségeket, kíváncsiságot, kísérletező kedvet, 

esztétikai igényességet, ezenfelül emberséget, tartást, kitartást, alázatot, érzékenységet, 

odafordulást, barátságot, amely gazdagítja, színesíti a személyiségüket, amelyből meríteni 

tudnak, akár a későbbi  alkotói vagy művészetpedagógusi pályán, akár teljesen más, nem 

alkotással, művészettel kapcsolatos helyzetekben is. „Minél többet foglalkozom művészet-

pedagógiával, annál értékesebbnek érzem a szabadisis éveket.” – írta a 25. évfordulóra Kara 

Dávid. „Sok, számomra igen fontos érték alakult ki bennem a tanulóévek alatt, amit a 

mindennapi pénzügyi munkám során is kamatoztathatok. […] No, meg hogy a hibák akár jól 

is elsülhetnek.” – ez az idézet a 20. évi katalógusból, Kern Anitól származik. De nem kell 

ilyen messzire menni, az egykori tanítványból mester lett: Csörgő Tamás az idei évtől 

hivatalosan is a Szabadiskola alakrajzi osztályának vezetője.  

 

És mit tudok ehhez hozzátenni, mint művészettörténész? Először is azt, hogy amikor tegnap 

este ide beléptem, ahogy a mesterek a tanítványokkal közösen installálták ezt a nagyon 

sokszínű, izgalmas anyagot, úgy éreztem magam, mintha egy 21. századi Wunderkammerbe, 

csodakamrába csöppentem volna. A reneszánsz és barokk kor tudósai, művelt koponyái 

gyűjtötték egybe és rendszerezték így a képzőművészeti és természettudományos 

érdekességeket, kuriózumokat. A párhuzam a sokszínűség, változatosság szempontjából sem 

erőltetett, ahogy egy Wunderkammerben, úgy itt is a műfajok, alapanyagok, technikák, 

stílusok száma a végtelenhez közelít. Egy-egy műre ezért is lehetetlenség kitérni bővebben, 

nem adna hiteles képet a kiállításról. A másik gondolatom művészettörténészként, hogy 

mindig izgalmas megfigyelni nagy művészek korai alkotásait. Amikor még más mester 

műhelyében dolgoztak, vagy később, amikor már volt Főiskola és Egyetem, akkor az ott 

készült munkáikon keresni a zsenialitás szikráit, hogy látszódott-e már akkor a későbbi 

kiemelkedő teljesítményük. Nyilván nem látok a jövőbe, de elég bizakodó vagyok ilyen 

szempontból a szabadisis növendékekkel kapcsolatban. Úgyhogy magánemberként csak 

annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy jó néhány munkát szívesen kitennék a falamra! 

 

 

 


