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Bővített képcédula, 121 szó, 938 karakter

A németalföldi tájképfestészet a 16. század elején a panoráma- vagy világtájakkal 

kezdődött, amelyek felülnézetből egyféle univerzumot, mikrokozmoszt tártak a 

néző elé. Ezen a kör alakú festményén Avercamp egy évszázaddal később a 

valósághűség és természetesség új igényével ehhez a hagyományhoz nyúl vissza. 

Baloldalt majorságot, jobboldalt, halványabban, ködbe veszőn, malmot és 

városfalat látunk. Középen, irányunkban kiszélesedve, befagyott folyó kanyarog, 

rajta különféle rendű és rangú emberekkel, akik bandukolnak, bukdácsolnak, 

korcsolyáznak, nézelődnek, beszélgetnek. A téli hétköznap békés cselekményében 

nincs főhős, hacsak nem tekintjük annak azt az idős férfit, aki kutyájával felénk 

tartva elhagyni készül a képteret. Hajlott alakja ősrégi képzetet testesít meg: a 

hideg évszak társítását az emberélet utolsó szakaszával. A sok apró, szórakoztató 

látnivaló között a majorság házának falán rátalálunk a festő monogramjára is. 



Katalógustétel, 215 szó, 1485 karakter – ez van most a honlapon is

Döntő pillanat volt az európai festészet történetében, amikor a 16. század során a művészek először mertek olyan 

képeket festeni, amiken egyáltalán nem volt „história”. Sem szentek, sem görög istenek: csak egy erdei tisztás, egy 

nyájat terelő pásztor, vagy egy terített asztal. Az ilyen kép már önálló, zárt világ, független minden irodalmi utalástól. 

S ahogy megszülettek az új műfajok, úgy hamar akadtak ezeknek specialistái is. Avercamp volt az első holland mester, 

aki kizárólag téli tájakat festett, sok-sok apró figurával – vidáman csúszkáló, korcsolyázó emberekkel – benépesítve. 

A süketnéma festő népszerűsége az 1610-es években volt a csúcson, abban az évtizedben, amikor többször is 

rendkívül kemény tél járt a tengerparti kereskedővárosra, Kampenra, ahol élete nagy részét töltötte. 

A felfedező szem megannyi bájos, apró epizódból csemegézhet a rafinált szerkezetű kis budapesti képen is. Egy 

paraszt fakutyán tolja feleségét és gyermekét, úri öltözetű alakok ijskolf-ot játszanak, a jégkorong ősét; hátrébb két 

uraság egy lovas szán felé tart. Sokan korcsolyáznak, de nem mindenki rutinos a sportban: egy fickó úgy hasra 

vágódott a jégen, hogy a kalapja is lerepült. Aki pedig a vaskos tréfákat kedveli, ennél jobban is kacaghat a hajó 

orránál guggolva szükségét végző asszonyságon, akinek csupasz hátsója körül egy kutya sürgölődik. Együtt szórakozik 

tehát, nemes, halász, paraszt, és talán épp ez a kép fő gondolata: a szabadságát frissen elnyert holland nemzet 

egysége. 



Audioguide, 300 szó, 2091 karakter

Télen az üzleti ügyek lelassultak, mindenkinek több volt a szabadideje. Amíg a csatornákat 
jégpáncél borította, senki sem vált meg a korcsolyájától, ezt a jelenséget „jégláznak” hívták 
akkoriban. Fiatalok, öregek, férfiak és nők, prédikátorok, törvényszéki bírák, hercegek, 
mindenki a jégen töltötte az életét. Így minden esztendőben – a sport keltette izgalom 
hevületében – újra meg újra kialakult a múlékony társadalmi egység. Híres 
korcsolyabajnokok is akadtak. A kisgyerekeket és az öregeket szántalpakon sikló 
karosszékeken tolták. A korcsolyapálya szélén a kocsmárosok sátrakat állítottak fel és tüzeket 
gyújtottak. 
A téli tájak legjelentősebb 17. századi festője, Hendrick Avercamp a rá jellemző 
komponálásmóddal több apró jelenetet kapcsol össze, amelyek bemutatják, hogyan 
alkalmazkodtak a hollandok a cudar időjáráshoz az ún. „kis jégkorszak” idején – a 16. század 
utolsó, és a 17. század első évtizedeinek szélsőségesen hideg telein.  Ezen a szokatlan 
formájú, kerek képen is a népszerű holland téli sportok láthatók: korcsolyázás és a kolf, 
vagyis a jégkorong őse.
Az evezős és vitorlás hajók ilyenkor jégbe zárva vesztegeltek, ezért aztán az utazók többnyire 
ló vontatta szánon közlekedtek a befagyott vízen. A kép előterében idős férfi hívja fel magára 
a figyelmet, aki egy kutya kíséretében kicsit görnyedten lépked a csúszós jégen, egyik 
kezében bot, másikban teli kosár. Avercamp művein gyakran találkozunk ezzel a figurával. 
Alakjában a festő, egy régre visszanyúló képi hagyományt folytatva, kapcsolatot teremt a tél 
és az emberi élet utolsó szakasza között. 
Ugyanezt a témát dolgozza fel a szekcióban látható Esaias van de Velde téli tájképe is. Ám az 
ő képén napfény dereng egy fagyos téli napon. Avercamphoz hasonlóan Van de Velde is 
átlókat használ a kompozíció felépítéséhez. Ügyes képi megoldással a távolban látszó 
csapóhíd alatt kis „átlátást” enged a messzeségbe, a tér mélységének érzékeltetésére.   Van 
de Velde alakjait világos ruhákba öltözteti és a megfelelő kontraszthatás érdekében nem az 
egész tájat borítja hóval, hanem csak a szárazföldet és a faágakat.



Alternatív szöveg, 209 szó, 1461 karakter

„Nálad lovasszánon siklik az élet,

és aki nézi, örül, hogy nézheti,

hogy tehet bármilyen kis semmiséget.”            

Vissza tud-e emlékezni arra, mikor korcsolyázott utoljára? Legtöbbünk számára a festményen ábrázolt téli örömök: a 

korcsolyázás, a jégen való csúszkálás vagy a szánkózás a gyermekkort idézi fel. Talán ezzel is magyarázható ennek a kis 

képnek a népszerűsége.

Érdemes a kör alakú festményt közelről szemügyre venni, hogy egyetlen apró részlet se kerülje el a figyelmünket!

Az 1600-as évek első évtizedeiben járunk Hollandiában. A szeszélyesen kanyargó befagyott folyó mindkét partján fák 

és épületek állnak: egyszerű kunyhók, szélmalom és a háttérben egy templom. A folyó jegén zajlik az élet: korcsolyázó, 

kolfozó, fakutyázó emberek, dolguk után siető parasztok, elegáns urak és hölgyek, vízbe fagyott hajók és csónakok. A 

képen elöl egy öregember tart felénk karján elemózsiás kosárral. Ő Avercamp szinte minden festményén kitüntetett 

helyen szerepel, alighanem az évszakábrázolások telet megszemélyesítő alakjával azonosítható. 

A festő a téli tájban zajló események gazdag sokféleségét tárja elénk, nem idegenkedik a korabeli parasztéletképeken 

megszokott vulgáris vagy komikus jelenetek bemutatásától sem. Ilyen a folyó bal partján, a vitorlás mellett guggoló 

szükségét végző nő, vagy a vele átellenes oldalon az a pórul járt alak, aki úgy vágódott hasra a jégen, hogy leesett a 

kalapja. Ahogy a közmondás mondja: Peches ember ne menjen a jégre!



Tematikus fókuszú szövegek, 119 szó, 885 karakter

Téli tájkép – a műfaj eredete

„Akár a csillagokkal teli ég,

ahol minden csillagnak helye van,

s mindent beleng valami lenni – szép.”   

A 17. századi holland tájképtípusok közül a téli tájak utalnak legegyértelműbben a 

műfaj eredetére. Az újkori tájképfestés előzményét az illusztrált kalendáriumok, a 

középkori hóráskönyvek évszakábrázolásai jelentették. Ezekben az idő múlását 

hangsúlyozó, moralizáló tartalmú szövegeket az évszakokra jellemző, többnyire tájban 

játszódó tevékenységek ábrázolása kísérte. A nyarat az aratás, a telet pedig jellemzően 

a vadászat ábrázolása illusztrálta. A 16. században id. Pieter Bruegel táblaképei 

nyitották meg az utat az önálló tájkép műfajának kialakulása előtt. Nagyszerű 

festménye, a bécsi Kunsthistorisches Múzeumban őrzött Vadászok a hóban mintát 

adott a téli táj specialistái számára. Ezt a hagyományt követi és alakítja át a kor 

igényeinek megfelelően Hendrick Avercamp is.



Tematikus fókuszú szövegek, 244 szó, 1700 karakter

A kis jégkorszak

„És úgy lehet, van ebben is igazság,
A képek kicsik, de nagy a világ:
a te jegedet kedv és béke lakják.”

A festmény miniatűr világában elmerülve talán fel sem merül bennünk a gondolat, hogy a holland telek 
manapság egészen másképp festenek. A csatornák sohasem fagynak be, és a hóesés is igazi ritkaságnak 
számít. Vajon minek köszönhető ez a szembetűnő változás? Valószínűleg túlzottan leegyszerűsítené a dolgot, 
ha a globális felmelegedésre fognánk az egészet.

A 14. századtól a 19. század elejéig tartó viszonylag hűvösebb időszakot kis jégkorszaknak nevezik Európában. 
Az ezt megelőző melegebb középkori éghajlat emlékét őrzi például Grönland neve, amelynek jelentése a zöld 
sziget. Az egész észak-európai térség kellemes élőhely volt ekkoriban. A tenger csak nagyon ritkán fagyott be, 
szabad utat hagyva a kereskedőhajóknak, az északi földeken pedig gabonaféléket, sőt akár szőlőt is tudtak 
termeszteni. Az éghajlat rosszabbra fordulását is itt érezték meg a leghamarabb. A lehűlés a 16. század 
közepére a grönlandi települések teljes pusztulásához vezetett. 
Németalföldön az 1300-as évek első évtizedeitől szinte folyamatos esőzések jelezték előre a változást. Később 
egyre korábban jöttek és egyre tovább tartottak a fagyos telek. Általánossá vált, hogy a nagyobb folyók is 3-4 
hónapra teljesen befagytak. Gondoljunk csak Mátyás király koronázására a Duna jegén, vagy a befagyott 
Temzén rendezett londoni vásárokra.
Hogy mindennek mi lehetett az oka, arra többféle magyarázat létezik: a gyengülő naptevékenység, a Golf-
áramlat lelassulása, vagy mindezek együtt okozhatták a változást. Mindenesetre ez a lehűlés egészen biztosan 
hozzájárult a téli tájképek rendkívüli divatjához a 17. századi Hollandiában.



Tematikus fókuszú szövegek, 201 szó, 1483 karakter

Hendrick Avercamp élete

„Csak egyszer vittél volna ki a te jegedre!
Tettél volna rám kalapot meg lágy fényt, ami csak kell,
s lakkoztál volna le megérdemelt helyemre!”

Egy kis túlzással azt lehetne mondani, hogy ha az ember látta a festő valamelyik képét, akkor az összeset látta. 
Kizárólag apró alakokkal benépesített téli tájképekre specializálta magát. Képei azonban csak első látásra 
egyformák. Valójában az bennük a csodálatos, hogy mindegyiken van egy-egy egyedi motívum, egy apró ötlet, 
amely más képeken nem szerepel.
Igazi bogarászós kép valamennyi! 
Például észrevette-e már, hogy hol rejtette el Avercamp egymásba írt betűkből álló szignatúráját a képen? Ha 
nem, keresse a vörös téglás épület falába karcolva!

Avercamp életéről nagyon keveset tudunk. A „kampeni néma”-ként emlegetett festő 1585-ben 
Amszterdamban született, de néhány év múlva a család egy kisvárosba, Kampenbe költözött. Hendrick talán 
azért, mert születésétől fogva siket volt, sohasem tanult meg beszélni. Ez a körülmény azonban nem 
akadályozta rendkívüli képességeinek kibontakoztatásában. Szülei művelt emberek voltak, az édesapja patikus 
és orvos, édesanyja pedig hat másik gyermeke mellett is sokat foglalkozott vele. Korán felfigyeltek rendkívüli 
rajztehetségére és éles megfigyelőképességére, ezért Amszterdamba küldték tanulni. Ott ismerkedett meg a 
flamand tájképfestészeti hagyománnyal, az aprólékosan megfestett évszakábrázolásokkal, és választotta a 
szívéhez legközelebb álló téli tájakat rövid élete egyetlen témájának.



A képpel kapcsolatos összes információ ismeretében miről 

olvasnánk szívesen a mű leírásában? 

• a műfajok extrém specializációjáról a holland 

festészetben, 

• a csak téli tájképekre specializálódott, süketnéma festőről

• a kis jégkorszakról

• a kép allegorikus vonatkozásairól (közmondások, tél 

allegória, holland társadalmi vonatkozások)

• arról bővebben, hogy a kép kör alakú, összefüggésben a 

nézőpont problémájával 

• +még arról is, hogy kik vásárolták ezeket a képeket



Általános megállapítások az egyetemisták részéről:

• nagyon fontos az első mondat! Ott lehet berántani az olvasót a témába, vagy elriasztani 

a továbbolvasástól. 

• „Ha egyetemisták lennénk, mit húznák belőle alá?” – ez egy jó módszer annak 

tesztelésére, hogy sikerült-e releváns információkat átadni a képről. 

• nagyon fontos a stílus, az attitűd 

Általános megállapítások a kollégák részéről: 

• sokszor teljesen beleszorulunk a saját elefántcsonttornyunkba

• fontos a külső szempontok tudatosítása

• kurátorok által használt nyelvet nagymértékben meghatározza a szakirodalom 

nyelvezete, ami viszont biztosan nem alkalmas a nagyközönségnek szánt szövegek 

nyelvének

• érdekes volt megfigyelni, hogy olvasóként mi is mennyire érzékenyek vagyunk a 

bármilyen szempontból kirekesztő megfogalmazásokra. 



Negatív 

• lekezelő

• kirekesztő

• több kérdés marad utána, mint 
előtte volt

• lekicsinylő, a látogató 
kíváncsiságával egyáltalán nem 
számoló szöveg

• nagyon sok benne az adatszerű 
információ (név és az évszám) 

• nehezen követhető

• nem mond semmit, és az sem 
világos

Pozitív

• közvetlen

• egyszerű, világos

• felkelti a kíváncsiságot

• érezzük a szövegíró lelkesedését, 
azt, hogy ő most valami számára is 
érdekes dolgot szeretne átadni, 
megfogalmazni 

• könnyű kapcsolódni a 
gondolatmenetéhez

• felmerült, hogy szívesen látnánk 
élőben 



„A rossz, pontatlan, nem végiggondolt 
mondanivaló rossz nyelvhasználatot 
eredményez, ami visszahat a gondolkodásra, és 
rontja azt.” 

George Orwell



- halott vagy halódó metaforák használata, képzavarok
(elszállt fölötte az idő vasfoga)

- üres vagy túlbonyolított szerkezetek
(növekvő tendenciát mutat, hozzáfűzhető még voltaképpen
az, hogy…)

- álcázott megfogalmazások
(objektíve, virtuális)

- jelentés nélküli, vagy homályos jelentésű szavak használata 
(tételez valamit, az önmagára reflektál, a tematizálódik)



George Orwell 6 pontja

• Sose használj olyan metaforát (vagy más képes 
kifejezést), amit már olvastál nyomtatásban.

• Sose használj hosszú szót ott, ahol egy rövid is 
megteszi.

• Ha valamit ki lehet hagyni: hagyd ki.
• Sose használj passzív szerkezetet ott, ahol az aktívat is 

használhatod.
• Sose használj idegen, tudományosnak ható vagy a 

szakzsargonba tartozó szót, ha van köznyelvi szó is.
• Szegd meg a fenti szabályok bármelyikét, mielőtt 

bármilyen barbárságot mondanál.



Terjedelem 

• 400-900 karakter terjedelmű szövegeket 
találunk (nyelvtől függetlenül) a világ nagy 
múzeumainak tárgyleírásainál

• leggyakoribb a 500-700 karakteres szövegek 
használata

















• http://www.vam.ac.uk/__data/assets/pdf_file
/0009/238077/Gallery-Text-at-the-V-and-A-
Ten-Point-Guide-Aug-2013.pdf

• https://www.getty.edu/education/museum_e
ducators/downloads/aaim_quickguide.pdf

• https://www.getty.edu/education/museum_e
ducators/downloads/aaim_completeguide.pdf

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/238077/Gallery-Text-at-the-V-and-A-Ten-Point-Guide-Aug-2013.pdf
https://www.getty.edu/education/museum_educators/downloads/aaim_quickguide.pdf
https://www.getty.edu/education/museum_educators/downloads/aaim_completeguide.pdf


• https://onlinekursmoderne.staedelmuseum.d
e

• http://www.teachinghistory100.org/

https://onlinekursmoderne.staedelmuseum.de/
http://www.teachinghistory100.org/

