Az alakrajz középfokú oktatásmódszertanának változásai 1778-től napjainkig
– a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény anyagán keresztül vizsgálva
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Meglepő módon a 18. században és a 19. század első felében

folytatott oktatásmódszertani kutatásaim eddigi eredményeiből

rajzoktatás elsődleges eszköze és módszere nem a látvány utáni

kirajzolódó oktatásmódszertani egységeke mutatja be a táblázat.

rajzolás, a természet leképzése, hanem a mintalapok másoltatása.

Kutatásom gerincét a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium

A mai (művészeti szakképzésben az) oktatási gyakorlatból szinte

és Kollégium archívumában található anyag, a Schola Graphidis

teljesen kikopott a mintarajzok használata. Ezek elsődleges oka,

Művészeti Gyűjtemény feldolgozása alkotja. A Gyűjtemény

hogy az említett módszer utoljára az akadémizmusban (tehát a 19.

összesen hét egysége közül forrásértékű számomra a grafikai

század második felében) élte fénykorát, és a 20. század szerteágazó

gyűjtemény (kb. 13.000 eredeti rajz), a fotográfiai gyűjtemény,

művészeti törekvései elsöpörték azt.

a könyvtári anyag, a gipszminta gyűjtemény és nem utolsó

gipszöntvények

sorban az 1783-tól eredeti iratokat is tartalmazó irattári anyag.
Ezek segítségével felvillantom, hogy hogyan változott meg a
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középfokú rajzoktatással szembeni igény, és hogyan alakult

A gipszminták, vagy ahogyan a 19. századi szakma hívta, főszminták

az évszázadok során az emberi test művészi ábrázolásának

az antik művészet újra- és újra felfedezésének termékei. A gipszből

oktatása.

készült minta szobrok nem csak abból a praktikus okokból álltak a
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rajziskolák műtermeiben szép számmal, hogy az élő modellel szemben
A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

nem mozognak. A szobrok elsősorban az antik görög és római kultúra

jogelődjét Mária Terézia osztrák császárnő és magyar királynő

kiemelkedő alkotásainak, az európai kultúrát meghatározó mitológiai

1777-es Ratio Educationis rendeletével alapította meg. Az

alakok és történelmi személyes portréinak öntvényei, számos esetben

uralkodónő “(…) az oktatásügyet a gyarmatosító politika

az eredeti műalkotásnak a sokadik öntvényének az öntvénye. Mégis,

szolgálatába állította. Ausztria csak a mezőgazdaság fejlődését

rajzoltatásuk az ízlés formálásának eszközével egyenlő volt. A korabeli

támogatta Magyarországon, az iparból csupán annyit, amennyi

meggyőződés volt, hogy az ipari termékek akkor tudnak versenyezni

nem sértette az osztrák iparfejlesztés érdekeit. Ez a magyarázata

a nemzetközi piacon, ha a készítőik és tervezőik kifinomult ízléssel

annak, hogy a rajziskoláknak, így a budai rajziskolának is a helyi

rendelkeznek, melyet a rajzoláson keresztül sajátítanak el. A jó ízlés

jellegű kézműipar oktatására kellett korlátozódnia. Kőművesek,

egyenlőnek számított az antik szobrászat kifinomult formavilágának

kőfaragók, asztalosok, lakatosok, bádogosok, aranyművesek,

ismeretével. A gipszmintákat, melyeket még 1905-ben is katalógusból

díszítőszobrászok, zsinórkészítők, kékfestők, kocsigyártók stb.

lehetett rendelni, a modernizmus művészeti irányzatai szépen lassan

szakrajzi képzésével és továbbképzésével foglalkozhatott, (…).

kiszorítottak, majd a szocialista realizmus hadjáratot indított ellenük.

Az iskola ennek következtében kezdettől fogva kézműipari,

A mai gyakorlatban azonban újra szerepet kapnak.
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>>műves<< jellegű volt, mint ezt legrégebbről fennmaradt rajzai
is bizonyítják, s így az a tény, hogy később mindinkább művészi
irányba fejlődött, szerves folytatása volt kezdeteinek.” (M. Kiss
Pál az intézmény 175. évfordulójára írt tanulmánya)

élő modellek

Az 1777-es rendeletet 1783-ban követett egy bécsi rendelet,

Az élő modell utáni rajzolás a 20. század elején állandósul, azelőtt

mely részletezte a rajzoktatással kapcsolatos követelményeket.

azonban találunk számtalan példát a Gyűjtemény grafikai anyagában.

Ebben az szerepel, hogy a figurális rajz nem alkalmas eszköz

Egészen az 1860-as évekig vissza tudunk nyúlni, hogy első portrékat, és

a rajzoktatás tárgyalt szintjén, mert az túl sok gyakorlást

később aktokat megtaláljunk. Az élő modell utáni rajzolás nehézsége a

igényelne összetettsége folytán, így arra számítottam, hogy az

mintalapokkal szemben, egyrészt ugyanaz, mint ami a gipszek esetén

1860-as évekig nem találok majd az archívumunkban emberi

is: a háromdimenziós látvány leképezése egy két dimenziós felületre.

alakot ábrázoló rajzot. Ennek ellenére sokkal korábbi példák is

Ezt azonban megnehezíti az a körülmény is, hogy egy élő modell

előbukkantak.

mozog. Az 1954-es tanmenetünk szocialista realizmus ideológiájával
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átitatott bevezető szövegében a következőket olvashatjuk: “A fél- és
Az emberi alak ábrázolása szervesen összekapcsolódik a

egészalakos beállításnál a jellegtelen, öncélu >>pózokat<< kerülni

képzőművészeti oktatás irányába való elmozdulással. Bár

kell. Törekedni kell arra, hogy a beállítás esztétikai és festői jellege

az intézmény az elmúlt közel 240 évben többször átalakult, a

mellett emberi mondanivalót is tartalmazzon.”
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Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődjének megalapítása
jelentette az oktatási tér vertikális differenciálódását, a
középfokú és a felsőfokú rajzoktatás megjelenését. A középfokú
oktatás továbbra is megőrizte céljául a kézműiparosok
ismereteinek és vizuális kultúrájuknak kiművelését, ugyanakkor
a művészképzés felé is alapozást nyújtott. Ez indokolhatja az
egyre nagyobb számú portrét, aktot vagy ruhás emberi alakról
készült rajzot. Az alapításkor csak rajzot oktató intézmény
az évszázadok során a különböző szakmák oktatását is
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beolvasztotta tanmenetébe, majd az 1950-es tanévtől kezdve

Kutatásom a művészek számára készített anatómia könyveket is

a közismereti oktatás is kötelezővé válik a szakma tanulása

érinti, hiszen ez egy új perspektívát ad az emberi test megismeréséhez

mellett.

és annak értett leképzéséhez. A Gyűjteményben találunk anatómia
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könyvet 1811-ből olasz nyelven, az 1870-es évekből többet német
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nyelven, majd 1881-ből pedig az első magyar nyelvű művészeknek

A könyv lapjáról kszíttett tollrajz másolat

szánt anatómia könyv is előbukkan: Székely Bertalan egyetemi
előadásainak kézírásos kiadása. Elvétve, de találunk példát arra, hogy
ezeket az oktatásban is használták, valószínű, hogy a képzőművészeti
felsőfokú tanulmányok előkészítéseként.
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