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Mintarajzoktól a művészetekig
– Pápay Viktor és Pettkó Zsigmond –

SIPŐCZNÉ HATHÁZI SÁRA

A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS FŐGIMNÁZIUM TÖRTÉNETÉT
TANULMÁNYOZVA kibontakozik előttünk a veszprémi rajztanítás kezdeti idősza-
ka, s két jelentős pedagógus, Pápay Viktor és Pettkó Zsigmond életpályája. Hosszú
pedagógiai tevékenységük során mindketten tanúbizonyságot tettek tanári elhiva-
tottságukról. Tevékenyen részt vettek a közéletben, valamint saját művészi alkotása-
ik, festményeik által is ismertté vált nevük.

Rajztanítás a Veszprémi Római Katolikus Főgimnáziumban

A rajz tantárgyat az 1850-es években kezdték oktatni, bár akkor még a nem köte-
lező tantárgyak között találjuk. Mivel a rajzolás egyfolytában több órát igényel, a heti
órabeosztásban délutánra tették. Ebből az időből a veszprémi rajzoktatás tananyagá-
ról nincsenek feljegyzések. Azt azonban tudjuk, hogy a 19. században a magyar rajz-
oktatásban Pestalozzi racionalista irányzatát követték. Ez a mechanikus látásmód,
amely a világ sokszínű formáit, jelenségeit néhány mértani formára vezeti vissza, a
tanulók munkáját előnyomott rajzlapok kitöltésére és másolásra korlátozta. 

Az 1711-ben alapított veszprémi piarista gimnázium történetében nagy csapást
jelentett az  a tény, hogy az 1848/49-es szabadságharc leverése után az iskolát négy
osztályos kisgimnáziummá minősítették le. Ezekben a nehéz években a tanári kar
minden befolyásos ember segítségét, sőt még a sajtót is igénybe vette, hogy változ-
tassanak a gimnázium helyzetén, és a katonaság által elkobzott épületeket újra visz-
szanyerjék a tanítás céljaira. A piarista rend csak az 1852/53-as tanévben költözhe-
tett vissza az iskolaépületbe.

Eötvös József miniszter idején új életre pezsdült az iskolaügy. A nagygimnázi-
ummá fejlesztés eszméjének kedvezett ez a helyzet. Széleskörű gyűjtésből, a lakos-
ság adakozásából pénzalapot teremtettek, majd egy bizottság a miniszterhez fordult
kérésével. A szakminiszter 1868. július 29-i leiratában hozzájárult az V. és VI. osz-
tály megteremtéséhez, valamint a „Gimnáziumi Alap” létesítéséhez. 

Az 1868/69. iskolai évben lépett érvénybe az első nemzeti tanterv, melyben már
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a kötelező tantárgyak között találjuk a rajzot. A vallási jellegű gimnáziumban a raj-
zot mindig „világi” tanár tanította. Az állam magára vállalta a rajztanárok fizetésé-
nek rendezését.

A gimnázium rajztanárai 1863-tól elemi iskolai tanítók voltak: Bucher Ferenc,
Bucher Vilmos, Rák János.1 Ebben az időben rajzoktatás csak a gimnázium első
négy osztályában történt. Az akkori szemlélet nem a valóság ismeretét, tanulmányo-
zását követelte meg a tanulóktól, hanem a mértani formák ismeretét. Az ábrázolás
mértani elemekre épült.

A rajz oktatása osztályonként heti 4 órában történt. Az I. osztály tananyagát
alkotta a mértani rajz, szabadkézzel, körző és vonalzó nélkül. Az első félévben táb-
lára rajzolt idomokat másoltak, a második félévben sodrony- és famintákat rajzoltak
a tanulók.2

A II. osztály rajz anyaga két részből tevődött össze: 1. mértani rajz, szerkeszté-
sek körzővel és vonalzóval, 2. szabadkézi rajz, az emberi fej egyes részeinek ábrá-
zolása.

A III. osztályban a mértani rajz mellett több teret kapott a szabadkézi rajz, de
még mindig csak az emberi fej rajzolása, árnyékolása a téma.3

A IV. osztályban csak szabadkézi rajz szerepelt: egész emberi alak ábrázolása.
Mindezeket azonban nem a természet után, hanem előnyomott rajzlapok és

gipszminták alapján rajzolták a tanulók. A tárgyak képét mechanikusan, gyakran
csak mértani elemekből állították össze. Az ilyen szemléletű rajzoktatásnak közpon-
ti kérdése csupán a kézügyesség fejlesztése volt.

Pápay Viktor (1852–1927)

Veszprém város szülötte volt, itt járt iskolába, majd 1874-ben rajztanári képesí-
tést szerzett az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképzőben.
1875-ben a minisztérium 19729. sz. leiratával Pápay Viktort nevezte ki rajztanárnak
a nagygimnáziumban Bucher Vilmos rajztanár halála után.4

1877-ben a főigazgató a rajzterem felállítását és felszerelését sürgette, ez a rajz
tanításának lendületet adott. A november 5-i megyegyűlésen meg is szavaztak 3000
forintot, részben a rajzterem létesítésére.5 Ebben az évben figyelt fel a város Pápay
Viktor rajztanár művészi tevékenységére. Nagy tetszést aratott a tanulók munkáiból
rendezett kiállítás okmányrajzának elkészítésével. A Veszprém című lap részletesen
méltatta, dicsérte a kivitel finomságát, esztétikáját. 

„Az okmányrajz 22 cm hosszú és 15 centiméter magas díszkaput ábrázol, két
oldalán reneszánsz oszlopokkal. Arabeszk díszítések, Veszprém városának látképe
van fent. Az okmány szövegének tere üresen van hagyva, lent az ország és Veszprém
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város címere, két oldalán hét allegorikus alak. Baloldalt a humán tudományokat
képviselő agg férfiú, kezében kőtáblával és római stylussal, mellette a reáltudomá-
nyok mély gondolkodásba merült alakja, majd a művészeteket ábrázoló ifjú. A jobb
oldalon az ipart képviselő fonó nő látható, aki bizalommal tekint a tudományok felé.
Látható még a földművelő és a pásztorfiú alakja is. A kereskedelem, a gyáripar és
az építészetjelképeiként ábrázolta a vasutat, gőzhajót, különböző gépeket, a kőmű-
vesek és ácsok jellemző szerszámait.”6

Elismerésre méltó a mű felfogása, ahogy a különböző tudományok, az ipar, a
földművelés, a kereskedelem összekapcsolódását és egymásra épülését fejezi ki. En-
nek a munkának a létrejöttéhez bizonyára hozzájárult az a tény is, hogy Pápay Viktor
az iparos iskolában is tanított rajzot, jól ismerte a különböző foglalkozásokat.

A fiatal rajztanár nem csak tanítványait szerette és segítette, ha kellett, a segítő-
készségét más módon is bizonyította. Amikor a Veszprém című lapban gyűjtést indí-
tottak a nagy szegedi árvíz károsultjainak megsegítésére, az első adakozók között
olvasható Pápay Viktor neve is.7

Az 1879-es új tanterv a rajz tanításában olyan változást hozott, mely szorosan a
matematika tanításához kapcsolta a rajzot. A tantárgy neve is rajzoló geometriára
változott. A síkidomok hasonlósága, egybevágósága, terület meghatározás, a legfon-
tosabb testminták elkészítése és ábrázolása alkotta a rajz anyagát. A csupán geomet-
riai rajzzal való foglalkozás nem elégítette ki a művészetek iránt rajongó rajztanárt.
Egyre több időt töltött alkotó munkával. Jeles arcképfestői híre eljutott az ország
olyan távoli vidékére is, mint Máramaros. Közadakozásból megfesttették Pápay
Viktorral a volt főispán életnagyságú portréját. Ezt a képet ünnepélyesen leplezték
le Máramaros megyeházának nagytermében. „A budapesti lapok is a legnagyobb
elismeréssel szóltak a remek festményről.”8 Az ő műve a máramarosszigeti róm. kat.
templom Szentháromságot ábrázoló oltárképe. 

1881-ben a veszprémi püspöki palota részére megfestette Kovács Zsigmond,
Ranolder János és Zichy Domokos püspökök arcképét.9 1883-ban a veszprémi új
megyeház nagytermében helyezik el a „Király képek”-et, mely I. Ferenc Józsefet
huszártábornoki egyenruhában ábrázolja, a trón előtt állva, amint egyik kezét a
könyvön, a másikat kardja markolatán nyugtatja, a másik kép Erzsébet királynét,
szintén a trón előtt állva mutatja be magyar díszruhában, fején gyémántdísszel.10

Azóta e két életnagyságú olajfestménynek nyoma veszett.
A zentai községi algimnázium tanári karának megrendelésére is művészi arcké-

peket festett. A szegedi tankerületi főigazgató szigorú műbíráló hírében állt, de ő is
elismeréssel adózott a festőművésznek. A Veszprémi Közlöny című lap közölte a
zentaiak köszönetét és gratulált a festőművész rajztanárnak.11

Veszprém város lakossága minden évben nagy érdeklődéssel várta a hagyomá-
nyos pünkösdi rajz- és munkakiállításokat. A belépti díjakból fedezték a kiállítás
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költségeit, illetve a legjobb munkákat. Sok látogató fejezte ki elismerését és támo-
gatását azzal, hogy a megszabott belépti díjnál többet fizetett. Azoknak a nevét, akik
„felülfizettek”, közölték az újságban. Szép rajzaikért nem csak pénzjutalmat, hanem
a további munkára ösztönző hasznos ajándékokat, rajzpapírt, tollat, ceruzát is kap-
tak a tanulók.12

Közben a gimnázium életében változás történt. 1884-ben az addig 6 osztályos
nagygimnázium 8 osztályossá alakult. A gimnáziumi bizottság és a kegyes tanító-
rend szerződése szerint „a tanítórend nem köteles gondoskodni a rajz helyiségről és
a rajztanárról.” Ez továbbra is az állam feladata maradt.

1890-ben az országgyűlés döntést hozott a görög nyelv ügyében. Akik nem akar-
ták a görög nyelvet tanulni, helyette választhattak más tantárgyakat, például a rajzot.
Ez az úgynevezett görög-pótló tantárgy elősegítette a rajz tanításának fejlődését. Bár
egy évig az V. és a VI. osztályban összevonva kellett tanítani, a tanulók kevés száma
miatt. Ekkor a rajz oktatása a polgári és az iparos-iskola helyiségében történt. Az
igazgatóság sürgette az intézet bővítését, mert már a VII. osztályban is belépett a
görög-pótló rajz. A rajztanítás ügye elég mostoha elbánásban részesült, a gimnázi-
umban nem tartották fontos tárgynak. Így történhetett, hogy 1888-ban a tanfelügye-
lői látogatás után még mindig hiányként tüntetik fel, hogy a főgimnáziumnak nincs
rajzterme.

A „miniszteri helybenhagyás” sem hiányzott, mégis 3 évig kellett elhalasztani az
építkezést a szükséges pénz hiánya miatt. Végül a vármegye szavazott meg segélyt
az építkezéshez. Ekkor készült el a rajzterem, melynek méretei 8,8m x 10,51m x
4,4m.13 Igyekeztek gondot fordítani a jó megvilágításra is. 1892-ben elkészült a
rajzszertár. Eddig nem nagyon volt szükség szertárra, hiszen csak néhány mintalap-
pal rendelkeztek. Amióta a görög-pótló rajz tantárgyra több figyelmet szenteltek, a
szertár berendezése is gyarapodott, bár egyelőre csak bekeretezett mintalapok és
gipszminták alkották a szertári anyagot.14

Az V–VIII. osztályosok kevesebbet foglalkoznak az ábrázoló mértannal, mint az
I–IV. osztályban. Több időt töltenek az emberábrázolással. A természet azonban még
csak stilizált levelek, virágok formájában kap helyet a rajztanításban.

Az 1894/95. tanévtől különválik az I–IV. osztályban tanított rajz-geometria az
V–VIII. osztályban tanított rajztól. Rendkívüli tárgyként lehet választani a szabad-
kézi rajzot is. Ez utóbbinak a lehetőségei nyitottabbak, ezért látogathatta a gimnázi-
um rajztermét „három művészszámba menő hölgy is”.15

Pápay Viktor idejében még ritkaságnak számított, ha női hallgatók is megfordul-
tak a rajztanfolyamon. Azonban 10-15 év múlva már önálló női tanfolyam alakult a
különórás növendékekből.

A rajztanítás keretén belül az 1894/95. tanévtől kezdve találkozhatunk a művé-
szettörténet, a különböző stílusok tanításával. Az V. osztályban a görög, arab és a
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középkori román, gót stílus, a VI. osztályban a reneszánsz stíluselemekkel való
ismerkedés került a tananyagba.16 Közben a rajzszertár berendezése is egyre bővült.
Szükség volt a szekrényekre, állványokra, ahol elhelyezték a művészettörténeti
alkotások szemléltetéséhez az oszloprendeket, görög edényeket, szobrok gipsz
másolatát.17

A tanárok közül néhányan nem látták szívesen a rajztanítás feltételeinek javítá-
sát, megkérdőjelezték a tantárgy fontosságát. Az ő nézeteiknek adott kifejezést az
egyébként kiváló tanár, Bolgár Mihály is, aki szerint: „a görög-pótló tananyag nincs
helyesen megválasztva, […] a mostani, felesleges lom.” Kevés olyan tanár találha-
tó, aki rendes képesítéssel rendelkezik a rajz, illetve az ábrázoló geometria tanításá-
hoz. „Képezzen előbb az egyetem alkalmas egyéneket az új eszme megvalósításá-
hoz!”18

A veszprémi gimnázium éppen nem azok közé tartozott, ahol nem volt megfele-
lő szaktanár. Pápay Viktor ekkor már 30 éves tanári gyakorlattal rendelkezett. Azt a
nézetet vallotta, hogy egyre tágabb teret kell adni a szabadkézi rajz tanításának. Az
V. osztályosokkal megismertette a különféle festészeti technikákat, a VII. és VIII.
osztályokban több, a természet köréből vett egyszerűbb tárgy, edények, fegyverek
ábrázolása is szerepelt a tananyagban. Pápay Viktor több órát szentelt az újabb kori
és a magyar műalkotások ismertetésének.19 A tanulók nyári szünetének hasznos
eltöltéséhez segítséget nyújtott a szünidei rajztanítási tanfolyam, melyért fizetési
pótlékot kapott Pápay.20

A hivatalos elismerés mellett a veszprémi lakosok is mindig megbecsülték a rajz-
tanár munkáját. A Veszprémi Közlöny példaként említette az iparos tanulók lelkiis-
meretes rajzoktatását.

„Azok az iparos tanulók, akik a 3. osztályt sikeresen elvégezték az általános
ismeretek tantárgyaiból, a rajz tanulását nem hagyhatják abba, […] „mert a raj-
zolásban minden tanuló csak folyamatosan nyerhet magasabb kiképeztetést, és
szükséges, hogy rajzolni tanuljon tanidejének egész tartalma alatt. Ajánlatos
volna ezt az ország minden iparos iskolájában bevezetni, […] ami Veszprémben
mindig így van.”21

Az áldozatos munka során Pápay Viktor egészsége megrendült, ezért a miniszter
az 1899/1900. tanévre betegszabadságot engedélyezett neki. Ezután már csak rövid
időre tért vissza a katedrához. 1905. március 11. óta betegsége miatt nem tudott
többé tanítani. Munkáját Pettkó Zsigmond vette át, ő a gimnáziumban 1904. novem-
ber 1-től kezdve tanította a művészeti rajzot.22

A következő tanévben nyugdíjazták Pápay Viktort, aki 31 éven át tanította
növendékeit a művészi szép megismerésére. Véglegesen azonban nem szakadt el
tanítványaitól, volt olyan diáktalálkozó, amelyen a tanári kart csak Pápay Viktor és
egyik tanártársa képviselte. „A gimnázium rajzszertárának is adományozott néhány



Sipőczné Hatházi Sára Mintarajzoktól a művészetekig – Pápay Viktor és Pettkó ...

201

művészeti könyvet és rajzolást segítő, úgynevezett műlapokat, például az Arányok
szerinti rajzolást.”23

Nyugdíjazásától kezdve 22 évig élt a városban csendes elvonultságban, csak a fes-
tészettel foglalkozott. A tájképfestés terén is figyelemreméltó munkát végzett. A várost,
Veszprémet, ahol született, tanult és tanított, csak ritkán, és kevés ideig hagyta el. 

Többször megszólalt a közérdek nevében, szeretett városa érdekében. A vár pla-
tója című cikkben egyenesen a város Szépítő Egyesületéhez fordult segítségért.
Felhívta a figyelmet a vár feljárójánál levő elhanyagolt kis területre, ahonnan azon-
ban elragadó kilátás nyílik az Aranyos-völgyre és a Bakony hegységre. Mivel ez a
terület a város tulajdona, kéri, ne adják el, nehogy az új tulajdonos beépítse, s meg-
fossza a szép kilátástól a kirándulók tömegét.24

A cikk nyomán az a vád érte Pápay Viktort, hogy mivel ott található a háza, a
saját szép kilátását félti. Ennek a vádaskodásnak véget vetett a következő lapban
megjelenő újságcikk, mely védelmébe vette Pápayt, aki a város érdekében már több-
ször is szót emelt, például a Plosszer sétányról vagy a vár hiányos utcai világításá-
ról is írt.25

Pápay Viktor háza a mai Vár utca 7. sz. épülettel egyezik meg. 1902-ben enge-
délyt kért a Vár utca 3. sz. ház bővítésére, hogy műtermes lakását kiegészíthesse a
várfalra épített résszel. Akkor építteti a változatlanul maradó belső épület elé a ma
is látható házat. A Vár utca 3., 5. és 7. három épületének egybenyitásával 2003-ban
nyitotta meg kapuját a Művészetek Háza kezelésében álló Modern Képtár – Vass-
gyűjtemény.

Nagyszabású képeket is tervezett, de magányosságra hajló természete miatt nem
akart társakkal dolgozni, egyedül pedig nem tudta megvalósítani ezeket a terveket.
Így kerültek 1927-ben a Veszprém megyei múzeumba például a szegedi boszor-
kányégetést ábrázoló képnek csupán krétarajz vázlatai.26

A Pápay Viktor hagyatékából származó vázlatsorozatot azóta is a Laczkó Dezső
Múzeumban őrzik. A rajzok nagy száma bizonyítja, hogy a festőt sokáig foglalkoz-
tatta ez a téma. A hatvannál több vázlat fél íves, illetve nagyobb méretű. Többségé-
ben grafikák, szénrajzok, krétarajzok, de néhány vázlatosan kidolgozott olajfest-
mény is található közöttük. Sok kép rossz állapotú, töredezett, restaurálásra vár.
Rajzolt tanulói rajzlapok hátuljára, például az egyik lapon balról lent az évszám
1899. nov. 6. és jobb oldalon a tanuló neve: R. Szabó János VIII. o. t. Pápay készí-
tett tanulmányrajzokat, portrékat különböző karakterekről. Érdekesség: egy múze-
umnak ajándékozott, bekeretezett kisméretű grafika, mely két, oszlophoz kötözött
nőt ábrázol. Baloldalon egy szép fiatal nő esdeklő tekintettel könyörög az életéért,
mellette egy már-már karikatúraszerűen groteszk figura, egy visszataszító külsejű
öregasszony átkozódik. A kép hátulján a következő írás olvasható: K. 6. 3. 1. Pápay
Viktor rajza, Hajós Zoltán ajándék.
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Ítéletre várva

A szigorú poroszló

Ácsmester

Kegyelem!
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A festő több mozgalmas vázlat-sorozatot is készített. A helyszín Szegedre utal, a
dráma hátterében felsejlik a Tisza-part, a korabeli utcakép, vagy a jellegzetes szél-
malmok. A hagyomány szerint az utolsó boszorkányokat Szegeden, a Boszorkány-
szigeten égették meg. 

A mozgalmas, sok alakos képek bal oldali részén látszanak a máglyák, a jobb
oldalon a nézelődő tömeg, az előtérben néhány jellegzetes figurával. Az alkotó fel-
vonultatja a társadalom különböző rétegeit, a meghurcolt, boszorkánynak kikiáltott
fiatal és idős nők, a velük szemben álló zsinóros mentés urak, a rendre vigyázó őrök,
a máglyát előkészítő egyszerű emberek. Az egész íves tanulmányrajzok között lát-
ható egy életéért kétségbeesetten könyörgő, kezét esdeklőn tartó nő. 

A néhány színes olajfestmény és a tanulmányrajzok mellett megtalálható a terve-
zett festménynek egy kidolgozottabb, egész íves méretű krétarajz vázlata. Átlósan a
bal sarokból a jobb felső sarokba húzott képzeletbeli vonal két részre osztja a képet.
Baloldalon a későbbi máglyák, és három, fagerendákból összerakott építmény, me-
lyeken oszlopok magasodnak, ezekhez kötözik a szerencsétlen asszonyokat. Meg-
jelenik az egyházi hatalmat képviselő pap a magasra emelt feszülettel. Kisebb helyet
foglalnak el a jobb oldali figurák, a szegedi emberek. A tömegtől elkülönülve, közé-
pen, egy emelvényen állnak a zsinóros ruhás városi elöljárók az ítéletet tartalmazó
papírtekerccsel. A két szemben álló csoport között, a kép középpontjában egy éle-

A szegedi boszorkányégetés, krétarajz
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téért könyörgő lány térdel. Van olyan változat, melyen a keresztet magasra tartó
papra néz, de több rajzon a pecsétes papírt tartó férfiaktól várja a kegyelmet.
Szánalomra azonban nem számíthat. Látható itt félénk leány, termetes asszonyság,
aki rosszindulatúan mutat a szerencsétlen, boszorkánynak vádolt asszonyok felé.
Egy másik, idős asszony kezével hárító mozdulatot tesz, mintha távol akarná magát
tartani az eseményektől. Kíváncsi gyerekek is figyelik az eseményeket. Az idős
asszonyok arcán káröröm, rosszindulat tükröződik, a fiatalokén félelem, részvét, saj-
nálkozás. A kompozíció egy-két változatán bibliai utalást is felfedezhetünk, az őrző
katonák ruhája, illetve maga a téma, az ártatlan emberek kivégzése felidézi a
keresztre feszítés drámaiságát.

A szénrajzok Pápay Viktornak nem csak magas szintű rajztudását, hanem jó
emberismeretét is tanúsítják. A sok igényes részletmegoldás láttán sajnálhatjuk,
hogy csak ezek a rajzok maradtak meg Pápay munkáiból.

Pápay Viktor egész nemzedékeket nevelt, Veszprémben mindenki ismerte. 1927.
március 1-jén az egész várost érte veszteség, amikor 75 esztendős korában elhunyt.
Sokan kísérték figyelemmel tanári és festőművészi munkáját annak az embernek,
aki csak városának élt.27

Halála után három hónappal megjelent egy újságcikk a Veszprémi Hírlapban „A
két Maxi esete” címmel, ebből kiderül, milyen embernek látták őt a veszprémiek.
Pápay Viktornak, a jó öreg Maxi bácsinak – ahogy sokan nevezték – derűs emlékét
idézi az írás. „Mozgó régiség volt ő” a veszprémi utcán, hiányát érzik, nélküle nem
teljes Veszprém képe. „Divatja kirítt a korzó cifra hátteréből, annál jobban illett ott-
honi környezetéhez, az ősi várfalra könyöklő sasfészekhez. […] Változhattak a diva-
tok, múlhattak az évtizedek, ő hordta büszkén valaha bolyhos kalapját, melyet még
Cholnoky méltóságos borotvált meg pajzán legénytársaival Maxi bácsi bosszantásá-
ra valami szüreti mulatságon úgy a 67-es időkben.” Tisztában volt azzal, hogy nem
a ruha teszi az embert. „Jóízűen tudott bosszankodni, zsörtölődni, ha szóba került a
házadó, a drágaság, a mai nevelés, a modern festők.”

A veszprémi nyugdíjasoknak volt a vezéralakja, akikkel együtt megvitatták eze-
ket a kérdéseket. Éles szemű megfigyelője volt az eseményeknek, melyek sokat vál-
toztak „az ő aranykora óta, mikor még rajztanítással és ecsettel, becsületes munká-
val vagyont lehetett szerezni.” És takarékossággal – mert soha nem változó ruhatá-
rán kívül, még a túlzásba vitt takarékoskodás volt a másik vonás, amely sok anek-
dota hősévé tette.

Tanár korában történt, amikor még az öreg Pápay néni vezette a háztartását a
későbbi agglegénynek. A takarékos háziúr egy-egy diákot rendelt Pápay néni mellé,
akik örömmel cserélték fel a rajzoló geometriát egy kis konyhai munkával.

Egyik jó humorú tanuló, aki elfáradt a fahordásban, és aki szintén Maxinak be-
céztek, gondolt egyet. A vásártéren egy egész kocsi tűzifát rendelt a Pápay házhoz a
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Hosszú utcába. A kocsis jelentkezett a pénzért, mondván, az ifiúr parancsa szerint
elvégezte a munkát. Kicsit zsörtölődött a néni, amiért a „fia” feleslegesen hozatott
fát. Akkor azonban már a székre is leroskadt, amikor megtudta, hogy a pinceabla-
kon át le is dobálták, ugyanis a pinceablak alatt egy asztalon álltak az összes befőtt-
jei.28

Pápay Viktor nyugalmazott rajztanárról szeretettel emlékeztek meg a gimnázium
1926–27. tanévi értesítőjében. „A kegyelet szólít bennünket megemlékezésre arról a
férfiúról, aki tanárkodásának hosszú éveit gimnáziumunknál töltötte.[...] Veszprémé
volt egészen. […] Egész nemzedékeket nevelt. Tanítványainak százai és ezrei gondol-
nak kegyeletes tisztelettel a szigorú, de szerető és igazságos tanárra.”

Tanítványa, Pettkó Zsigmond, aki 1891-től 1899-ig tartozott a gimnázium tanu-
lói közé, követve mestere példáját szintén a tanári hivatást választotta.

Pettkó Zsigmond (1881–1959)

1881. január 7-én született Veszprémben, itt végezte a gimnáziumot, majd Buda-
pesten a Képzőművészeti Főiskola elődjének számító Magyar Királyi Mintarajz-
iskola és Rajztanárképzőben folytatta tanulmányait. 1905-ben, Pápay Viktor nyug-
díjazása után lett a veszprémi főgimnázium tanára.29

Tanári pályájával egy időben változás kezdődött a rajztanításban, nagyobb hang-
súlyt kapott az oktatásban a művészettörténet. 

Az V. osztályban a különféle festészeti technikák ismertetésén kívül elkezdő-
dött a legrégebbi korok, az asszír, babiloni, egyiptomi, föníciai művészeti emlékek
tanítása.

A VI. osztályban a németalföldi festészetig jutottak el, VII.-ben következett az
újabb kori festészet és szobrászat, majd VIII.-ban a magyar festők életének és műve-
inek ismertetése.

A rajzszertárat a természet utáni rajzhoz szükséges tárgyakkal, illetve azok kicsi-
nyített famodelljeivel szerelték fel. Így került a tanulók elé rajzórán olyan egyszerű
tárgyak sora, mint kerekes kút, szélmalom, harangláb, szőlőprés stb.30

A fiatal tanár az élethez azzal is közelebb hozta a tanítást, hogy az eddig kizáró-
lag gipszmodellek tanulmányozása helyett bevezette a VIII. osztályban az élő
modell utáni rajzot az emberi alak tanulmányrajzainál.31

Művészi elképzeléseit még inkább érvényesíthette, és tovább adhatta azoknak a
tanítványainak, akiket a rendkívüli tantárgyként szereplő, ún. művészeti rajzra taní-
tott. Változatos témái között szerepelt a testcsoportok perspektivikus rajzolása,
ecsetgyakorlatok, természeti tárgyak: állatok, virágok emlékezet utáni és természet
utáni rajzolása. 
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Tanítási óráin felváltva gyakorolták a diákok a különböző rajzszerek használatát.
Újszerű volt még, hogy az ábrázolandó modellek közé bekerültek olyan egyszerű
használati tárgyak is, mint asztal, szék, üvegek stb. Ez a szemlélet már emlékeztet
napjaink rajztanítására.

A tanítási órák változatosabbá válása eredményeként az év végi kiállítás is sok-
színűbb lett. Addig csak az iparos tanulók munkáiból rendezték évente a kiállítást,
Pettkó Zsigmond viszont ezt a gimnáziumban is hagyománnyá tette. A rajzteremben
kiállított rajzokból a látogatók képet kaptak arról, hogy a tanterv mit követel a tanu-
lóktól a geometrikus rajzoktól kezdve a természet utáni tanulmányokig.32

Ettől kezdve lehetünk tanúi a művészi rajz fokozódó népszerűségének. A követ-
kező tanévtől szerepelnek a rajzkiállításon a különórára járó fiú és női hallgatók
munkái is. Már a kiállított művek száma is tekintélyes, 1910-ben körülbelül 1200
darab.33

A helyi sajtó is teljes elismeréssel nyilatkozik a szaktanár eredményes munkájá-
ról. A művészeti rajz tananyagában egyszerű tárgyak ipari tervezése is szerepelt.
Ezért kerülhetett a kiállításra a sok szép kézimunka, a leány növendékek hímzései,
párnák, dobozok, legyezők, festett tányérok. Ezek értékét emelte, hogy a tanulók
önállóan tervezték a mintákat. A látogatók elismerését tapasztalva a szülők érezték,
hogy nem hiába hoztak anyagi áldozatot gyermekeikért.34

Közben növekedett a különórára járó tanulók száma. 1904-ben 29-en kezdték
tanulni, 1912-ben pedig már 101 tanuló választotta a művészeti rajzot.

Pettkó Zsigmond az iparos tanonciskolában, Pápay Viktor helyén csak három
évig tanított, de e rövid idő alatt is hoztak sikereket tanítványainak rajzai. A
Veszprémben tartott vármegyei ipari és gazdasági kiállításra beküldött rajzokért az
iskola elismerő oklevelet kapott.35

Ez a három év elég idő volt ahhoz, hogy Pettkó Zsigmond betekintsen az ipari
oktatás rendszerébe, s nem éppen kedvező véleménye alakult ki róla. Részben e
gondolatokat fejtette ki egy előadásban, melynek címe „Az ipar és művészet kap-
csolata” volt. A gimnázium dísztermében nagyszámú hallgatóság előtt hangzott el
ez az előadás. Alapgondolata, hogy a művész és az iparos ne szégyelljen egymás-
tól tanulni.

„Ha az iparos a szépet, a művész a gyakorlati kivihetőséget ismeri, úgy az alko-
tások szebbek, jobbak és értékesebbek lesznek.”

Sok iparos és kereskedő foglalt helyet a hallgatóság soraiban. Az ő számukra is
tanulságos volt ez az előadás, mely esztétikai és művészettörténeti utalásokat is tar-
talmazott, de a hazai viszonyokra alkalmazhatóan fogalmazta meg gondolatait. „A
nemzeti vagyon úgy növekedhet, ha az iparosok többsége műiparossá válik.”

Bírálta az ipari oktatást, mely nem kedvelteti meg a tanonccal annyira a szakmá-
ját, hogy igényévé váljon egész életében a tanulás és az újat alkotás. A Veszprémi
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Hírlap szerint: „Igazán időszerű és érdekes volt ez a felolvasás, alkalmas arra, hogy
egyre nagyobb számú közönség kísérje figyelemmel ezeket az ún. szabadlíceumi elő-
adásokat.”36

Pettkó Zsigmond több éven át vett részt ezeken a vasárnapi felolvasásokon,
melyeken művészeti kérdésekről beszélt. Az emberi művelődés címmel az ókori
művészeteket akarta megismertetni a széleskörű hallgatósággal.37

Nem csak művészettörténeti, hanem a mindennapokhoz közelebbi témákat is
választott. Egyik előadása a művészet gyakorlati vonatkozásairól szólt.38

Rajztanárként sok területen érvényesíthette tudását. Amikor a gimnáziumi ifjú-
ság műkedvelő színielőadást tartott, a korhűen megfestett ókori egyiptomi jelvé-
nyekkel Pettkó Zsigmond is hozzájárult az előadás sikeréhez.39 Amikor a díszterem-
ben megépült a színpad, ő is részt vett a díszletek megfestésében.40

A diákokkal való foglalkozás mellett jutott ideje saját művészetének gyakorlásá-
ra. Több veszprémi és budapesti kiállításon lehetett látni képeit.

A tanítási órákon kívül is sok időt töltött tanítványai körében. Tanulmányi kirán-
dulásra vitte diákjait, a Felsőörs melletti Malom-völgyön és Lovas községen át gya-
log mentek a Balaton partjáig, onnan a Kishegyen át Felsőörsre vitt útjuk, ahol meg-
tekintették az Árpád-korból való templomot.41

Máskor Badacsonyba, majd Keszthelyre utaztak, ott a Balatoni Múzeumot láto-
gatták meg. A tanulmányi kirándulásokat a rajztanár mindig múzeumlátogatással
kötötte össze.

Szombathelyen a múzeum képtárát és a régi idők művészetét bemutató „Vas vár-
megyei Műtörténeti Kiállítás”-t nézték meg. Budapesten is tanulságos sétát tettek, a
vár épületeit, az Országházat, a Városligetben pedig a millenniumi emlékeket tekin-
tették meg.

Az időközben elkészült Veszprém Megyei Múzeumban magyar festők vándortár-
latát szaktanári vezetéssel láthatták a tanulók.42

A művészi alkotások tanulmányozása bővítette a diákok látásmódját, fejlesztette
alkotókészségét. Bár évente megrendezték a tanulói rajzkiállítást, a tanterv azonos-
sága ellenére mindig újat hozott. A munkákon lemérhető volt, hogy nem csak az
ábrázolásuk fejlődött, hanem egyre inkább törekedtek az egyéniségük kifejezésére.
Ez a tanári ösztönzésből is következett.

A nőtanítványok iparművészeti jellegű munkái már a kiállítás harmadrészét
alkották. Önállóan tervezték a fa-, selyem- és bársonyfestéseket, melyek gazdag
képzeletről, jó színérzékről tanúskodtak.

„Pettkó Zsigmond hírneve feleslegessé tette a reklámozást”, így is 1500 látoga-
tója volt az 1913. évben megrendezett kiállításnak.43 Az ízlésesen megrendezett
kiállítások, melyek a rajztanár szaktudását, lelkiismeretes, figyelmes irányítását
bizonyították, ezután néhány évig szüneteltek. Az első világháború megzavarta a
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nyugodt nevelési munkát, a gimnázium békés életét. Közel 200 tanulót szólított az
iskolapadokból a harctérre.

A hadkiegészítő parancsnokság felmentette Pettkó Zsigmondot a bevonulási
kötelezettség alól, a gimnázium igazgatójának kérésére, ugyanis egyedül ő rendel-
kezett rajz szaktanári képesítéssel az iskolában. A hadiállapotot megérezte az iskola
is. Az intézet több termét katonai célokra foglalták le. Az iskolai munkát a város
különböző részeiben kellett folytatni. Mivel kellő számú helyiség nem állt rendelke-
zésre, el kellett hagyni egy-egy rajzórát. 

Iskolai ünnepségeket, így rajzkiállítást sem tartottak, részben az alkalmas helyi-
ség hiánya, részben a drámai események miatt. Senki sem találta volna kedvét a szó-
rakoztató előadásokban.44

A következő tanévben, bár az iskola visszakapta a rajztermet, több ízben elma-
radtak a rajzórák, mert a sorozások a tantermekben történtek, megzavarva a tanítást.

A háborús események miatt a tanári kar többször szervezett ún. tornapótló tanév-
közi kirándulásokat. Pettkó Zsigmond ezeket inkább rajzóra-pótló kirándulásnak
tekintette. Többször tett tanítványaival egész napos kirándulást a Bakonyba vagy a
Balaton-partra. Ilyenkor a szép természeti környezetről ceruzavázlatokat készítettek,
vagy a plein air festészetben próbálták ki ügyességüket a tanulók.45

Mivel kevés volt a munkaerő a városban, meg kellett szervezni a tanulókból a
kertészcsapatokat. Kevés fizetségért vállalták, hogy a földművelésre szánt területe-
ket előkészítik, ezzel segítenek a kerttulajdonosoknak. Az egyik kertészcsapat veze-
tését Pettkó Zsigmond vállalta.46

1918-ban, néhány évi szünet után, újra megrendezhették az év végi kiállítást.
Vitathatatlan a művészi és nevelő hatása, de a másik cél, a „jótékonyság” is fontos
volt. A kiállítás jövedelméből ugyanis a szegény gyerekeknek vásároltak cipőt. A
nagyobb hatás kedvéért igen körültekintően szervezték meg ezt a kiállítást. Az az elv
érvényesült, hogy a régi, valóban művészi értékű munkák tanulmányozása előzze
meg a saját tervezést. Így szerepelhettek egymás mellett múzeumi ipar- és népmű-
vészeti darabok és a különórás rajztanfolyam résztvevőinek munkái. A múzeum régi
bakonyi paraszthímzéseket bocsátott közszemlére, de kiállították az egyház kincsei-
ből a középkori arany és selyem brokáthímzéses miseruhákat is. A tanítványok mun-
kái között láthatták a rajztanár festett kartonjait is.47

Pettkó Zsigmond az 1919/20-as tanévben hosszabb ideig betegeskedett, később
azonban újult erővel folytatta munkáját. Díszzászlót tervezett a cserkészek számára.
Felkérésre szívesen tervezett díszoklevelet vagy albumot. Tihany és Devecser dísz-
polgári oklevelét is ő készítette el. Megtervezte és megfestette Veszprém vármegyé-
ről azt a díszes albumot, melyet Rothermere lordnak küldtek el. A lord vállalta el a
magyar gyermekvédelem egyik fontos intézményének, a Zsófia Gyermekszanatóri-
umnak fővédnökségét.48
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Pettkó Zsigmondot gyakran foglalkoztatta az ipar és a művészet kapcsolatának
kérdése. Ezért került 1920-ban újra elő ez a téma egyik előadásában. „Az iparos nem
egyszerű technikai munkás, hanem hivatása magaslatán állva, gyakran művészi
munkát is létrehoz.”

Véleménye szerint, gyakorlati célú dolgokat kell alkotni, de ezek díszítésénél,
kényelmesebbé tételénél szükség van a jó ízlésre, rátermettségre. Gazdaságunk fel-
lendülését abban látta, „ha az iparos, a művész és a nagyközönség egymást megér-
téssel támogatná.”49

Nemcsak az iskola falain belül tevékenykedett Pettkó Zsigmond. 1922-ben a
városi közgyűlés beválasztotta a képviselő-testület építészeti és szépészeti bizottsá-
gába.50

A Veszprém-vidéki Méhész Egyesület tagjai között szép számmal találhatunk
tanárokat. Pettkó Zsigmond azonban nem csak tag volt, hanem az egyesület vagyo-
ni helyzetének és kezelésének felülvizsgálatára is felkérték.51

A művészetről alkotott véleményét újságcikkekben is kifejtette. 1926-ban elvál-
lalta a Magyar Élet című lap művészeti rovatának vezetését. Egyik cikke „Neves
magyar művészek képkiállítása” címmel jelent meg. Az ismert Vastagh Gyula szob-
rász és festőművész lehetővé tette, hogy a vidéki közönség is megismerkedhessen
ismert nevű festők képeivel. 

A neves festők között Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Med-
nyánszky László műveit is meg lehetett találni.

Pettkó felveti azt a gondolatot, hogy „jó lenne, ha közadakozásból, vagy egy
segítő szándékú műbarát megvenné, és a múzeumnak ajándékozná Székely Bertalan
képét. […] A külföld elismerését nem a Bakony legendás betyárjai hozzák részünk-
re, hanem a művészet és tudomány örökmécsese.”52

Két folytatásban közölte a lap „A lakás” című cikkét. Bemutatja röviden a lakás
típusok történelmi változását, a családi ház építésének jellegzetes formáit. A lakás
egyes helyiségeinek rendeltetésszerű és célszerű beosztása után hangsúlyozza a jó
megvilágítás fontosságát a lakószobákban. Óv a ház külső, homlokzati kiképzésé-
ben a felesleges díszítésektől. „Inkább arra fektessünk hangsúlyt, hogy a technikai
elrendezés a fölépítésben, díszül is szolgáljon. A tetők formája, az épület sziluettje
már maga művészi külsőt mutathat.” Véleménye szerint az egészséges, kényelmes,
esztétikus ház az igazi otthon.53

Az 1934/35-ös gimnáziumi évkönyv méltatja Pettkó Zsigmond 30 éves tanári
munkásságát. 

„Tanári működése mellett a festészet majd minden ágában alkotott maradandót.
Festett arcképeket, tájképeket, csendéleteket, oltárképeket, egész sorozatot a
Balatonról és Veszprémről. Ha a megyének szüksége volt díszoklevél vagy album
tervezésére, szívesen rendelkezésre állt. […] Saját alkotó munkája mellett művésze-
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ti előadásokat tartott, hírlapi cikkeket írt, iparművészeti tanfolyamokat vezetett.
Tudott időt szakítani szülővárosa társadalmi életében való részvételre is. […]
Művész volt az iskolában is. Érdeklődött diákjai sorsa felől, melegszívű, de a rend-
re, pontosságra való szoktatással kemény jellemekké, az életre akarta nevelni tanít-
ványait.”

Ezután még négy évig tanított, de az 1939/40. tanév eleje óta betegszabadságon
volt. 1940. június 1-én nyugdíjazták.

Pettkó Zsigmond óráit volt tanítványa, Perjés Miklós rajztanár vette át. Az élet
rendje, hogy a mester munkáját a tanítvány folytatja.

Pettkó, nyugdíjazása után néhány évvel családjával együtt Balatonfüredre költö-
zött. Tamás-hegyi villájából sokszor gyönyörködött a szép kilátásban, idejének nagy
részét kertészkedéssel töltötte. A két világháború közötti borversenyek díjazottjai
között is találkozhatunk a nevével.

Szomorú esemény a nyugdíjas gimnáziumi tanár életében, amikor 1950-ben
izgatás vétsége miatt két hónapi fogházbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte a Nép-
bíróságok Országos Tanácsa.54 Idős korában meggyengült látása miatt képet egyre
kevesebbet festett. Az érettségi találkozókon azonban mindig részt vett, örült diák-
jai sikerének. 1958-ban jelent meg utoljára találkozón az idős tanár, amikor már
annyira rosszul látott, hogy csak kísérő segítségével tudott járni.

Pettkó Zsigmond 1959. március 12-én halt meg.

*   *   *

E két pedagógus személyiségét megismerve nyomon követhetjük a rajztanítás
követelményrendszerének, módszereinek változását a dualizmus időszakának kez-
detétől a 2. világháború kezdetéig. Munkásságukat úgy értékelhetjük, hogy bár
művészi tevékenységükkel igazán kiemelkedő alkotást nem hoztak létre, de mint
pedagógusok, haladó szellemben, sokszor a kor követelményeit is megelőzve telje-
sítették pedagógus hivatásukat.

Veszprém iránti hűségüket, gimnáziumuk szeretetét mutatja, hogy Pápay Viktor
31 évig, Pettkó Zsigmond pedig 34 évig tanított ugyanazon a helyen, a piarista gim-
náziumban. Sokat tettek a művészeti nevelésben tanítványaikért, és szolgálták
közemberként szűkebb hazájukat, Veszprémet.
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