
Művészet és Pedagógia

A budapesti Kisképző – teljes nevén a Képző- és 
I par művészeti Szakgimnázium és Kollégium, a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája – 
elődintézményei révén több mint 240 éves múltra tekint 
vissza.1 Az intézmény történetének kezdeti időszakában az 
iparostanoncok és mesterek rajzi képzése állt feladatának 
középpontjában, majd a 20. század elejétől meginduló 
műhelyoktatás fokozatosan átformálta arculatát.2 Ettől az 
időszaktól egyre fontosabb szerep jutott az iskola életében 
azoknak a műhelyeknek és szakmáknak, amelyekből 
a jelenleg működő szakosztályok nőttek ki. A számos 

alkalommal nevet és szerkezetet váltó iskola számára 
az 1893. év folyamán építették fel a Török Pál és a 
Lónyay utca sarkán álló – a Kisképzőnek a mai napig 
ott hont adó – új iskolaépületet.3 Ebben az épületben 
őrződött meg az az intézmény közel két és fél évszázados 
oktatási tevékenységéhez kapcsolódó, muzeológiai értékű 
tárgyegyüttes, amely ma a Schola Graphidis Művészeti 
Gyűjtemény állományát képezi, és amely az iskolai 
archívumon keresztül a folytonosságot is biztosítja a 
Kisképző múltja és jelenlegi művészetoktatási gyakorlata 
között.4  
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alapanyagok, megmunkálási lehetőségek és speciális 
technológiák kerülnek előtérbe – számos közös vonás fűzi 
össze. Az iskola valamennyi szakosztálya – dolgozzon egy 
a művészetben több ezer éves hagyománnyal rendelkező 
anyaggal, mint az üveg vagy a kerámia, vagy legyen az 
a „fiatalabb” művészeti szakmák képviselői közül való, 
mint a játéktervező és -készítő szakosztályból kialakult 
mozgókép- és animációkészítő szak – arra törekszik, hogy 
megismertesse a tanulókkal a szakma alapjait és ezek 21. 
századi alkalmazási lehetőségeit egyaránt.  

A gyakorlati képzést szakelméleti és szaktörténeti oktatás 
egészíti ki. A közel- és régmúlt műalkotásai, művészeti 
törekvései, a jelentős korszakok stílusjegyei és jellemző 

technikái a gyűjtési és tervezési feladatokkal épülnek 
be a diákok munkájába, az elméletet így a gyakorlati 
feladatokon keresztül dolgozva fel. A képzés során az 
adott szakmára jellemző nélkülözhetetlen tervezési alapok 
elsajátítását és a technikai tudás kialakulását biztosító 
feladatok segítségével jutnak el a tanulók az általánostól, az 
átfogótól a speciálisig, a személyesig, esetleg a kísérletiig. A 
tervezési folyamatok megismerése (beleértve a nagyüzemi 
kivitelezésre is alkalmas tervek megalkotását), az önálló 
gondolkodás fejlesztésének igénye éppúgy nagy hangsúlyt 
kap a textilműves-szakosztályon, mint az egyedi divattextil 
tervezése és kivitelezése. A fentieket illusztrálja Petró 
Liza Emlékeim című vizsgamunkája, amely esetben 

RÉVÉSZ Nikolett: Az idő négyszöge. Felkészítő tanár: KECSKÉS Krisztina | Nikolett RÉVÉSZ: The quadrange of time. Tutor: Krisztina KECSKÉS
2017, ragasztott síküveg, 23x23x4,2 cm
Fotó: Kecskés Krisztina

Változó szervezeti keretekkel, de az alapítása óta 
megszakítás nélkül működő iskola a 2016/2017. tanévtől 
szakgimnázium.5 A Kisképzőben ez idő szerint tíz, 
az OKJ-rendszerbe tartozó képző- és iparművészeti 
szakmát tanulhatnak a diákok, ezzel az iskola a rokon 
profilú középfokú művészetoktatási intézmények közül 
a művészeti területek leggazdagabb választékát kínálja. 
A tíz művészeti szakosztály – divat- és stílustervező, festő, 
grafika, kerámia, mozgókép- és animációkészítő, művészeti 
és médiafotográfus, ötvös, szobrász, textilműves, üvegműves 
– tanulói a 9–12. évfolyamon úgynevezett párhuzamos 
képzésben vesznek részt, míg a 13. évfolyamon kizárólag 
a szakmai tárgyak oktatására kerül sor.6 

Függetlenül attól, hogy melyik szakosztály tanulója 
– a szakmai kerettantervek értelmében, de az azokban 
előírtnál magasabb óraszámban –, valamennyi kisképzős 
diák számára kötelező a rajzoktatáson való részvétel.7 A 
rajztanítás az iskola múltjában más módszertannal, valamint 
eltérő feladat- és célrendszerrel az oktatás gerincét képezte. 
A jelenlegi középfokú művészetoktatásban a szabadkézi 

rajz megváltozott, de továbbra is komplex feladatkört 
jelent; egyfelől támogatja a szakosztályok munkáját és 
a szakmai oktatás gyakorlatát, másrészt számos, az élet 
egyéb területein is fontos készséget és képességet (például 
önállóság, önreflexió, rendszerezés) is fejleszt.8 

Hasonlóképpen az iskola történetéhez és a rajztanításban 
megfigyelhető folyamatokhoz, a szakosztályok munkáját 
is a hagyományokhoz való kötődés és a mindenkori 
gazdasági, társadalmi, politikai és jogszabályi környezet 
által időről időre kikényszerített változások kettőse 
határozza meg. Az iskola képzőművészethez szorosabban 
kapcsolódó szakjain, mint amilyen a festő, a grafika 
vagy a szobrász szak, amellett, hogy a diákok elsajátítják 
azokat a készségeket, amelyek segítségével önálló 
művek létrehozására is képessé válhatnak, hasonlóan 
az iparművészeti szakosztályokhoz a szakma gyakorlati 
műveléséhez szükséges és alapvető technikai, technológiai 
ismereteket is megszerzik. Az egyes szakok szemléletét – 
annak ellenére, hogy a gyakorlati munka során magától 
értetődő módon az adott szakmára elsősorban jellemző 

CSÓKÁSI Dorottya: Modern kori szolgálólány – kapszulakollekció 
(vizsgamunka). Felkészítő tanár: GSPANN Zsuzsa – KARATTUR Katalin 
– NAGY Júlia – SÁNTA Eszter | Dorottya CSÓKÁSI: Modern maid-servant 
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a teafilterekre hasonlító, hímzett szövegrészleteket 
tartalmazó kis méretű csomagok megalkotását a családi 
otthon, a közös teázások emléke inspirálta. Moldován 
Dorottya Tekla egyszerű szabásvonalakkal készített 
öltözékét pedig Gustav Klimt festményei és az Emilie Flöge 
által tervezett viseletek ihlették. Az iskola legfiatalabb – a 
textilművesszakmával rokon területen dolgozó – szakja 
a divat- és stílustervező szakosztály sem gyökerek nélküli 
a Kisképzőben; a jelentős hagyományokkal rendelkező 
bőrműves szakból alakult ki. A ruházat és kiegészítők 
tervezése, valamint a tradicionális és modern technológiák 

segítségével történő magas színvonalú egyedi kivitelezés 
mellett a szak munkáját jellemző komplex látásmódot 
példázza a társadalmi problémákat feszegető, Csókási 
Dorottya által 2019-ben készített kapszulakollekció, 
amely a modern nővel szemben támasztott elvárások 
visszásságát vizsgálja. Az intézmény legrégebbi eredetű 
szakjai közé tartozó üvegműves- és a kerámia-szakosztályon 
az anyag tulajdonságaival, a régi és modern technológiai 
megoldásokkal, valamint a szakmákra jellemző klasszikus 
és máig aktuális tárgykészítési gyakorlatok mellett (Perosa 
Renáta és Takáts Anna Júlia munkái) ezen anyagok 
széles körű, gazdag felhasználási lehetőségeivel (például 
épületkerámia, üvegplasztika) is megismerkedhetnek a 
tanulók (Cserba Péter és Révész Nikolett munkái). A 
hagyományos kézműveseljárások és a legfrissebb 3D 
modellezés tökéletes összhangban egészíti ki egymást a 
Kisképző ötvösszakosztályának műhelymunkájában is. 
Ahogy Claris Hanna nyakéke is mutatja, a Kisképzőben 
folyó szakmai képzés egyik fontos célja, hogy a diákok 
megtanulják az együttműködés formáit más szakosztályok 
tanáraival, diákjaival, ezzel is támogatva a nyitott és átfogó 
szemléletük kibontakozását. 

A Kisképzőben – a fotószakosztályt 1914-ben alapító 
Pécsi József szellemiségéhez is kapcsolódva – a művészeti 
szakképzés, a művészeti nevelés és a vizuális gondolkodás 
fejlesztése szoros egységben valósul meg.9 Ennek a 
sokrétű és elhivatott, a tradíciókból táplálkozó és a jelen 
kihívásaival szoros kapcsolatban álló munkának az iskola 
épülete és műhelyrendszere, valamint az intézményben 
őrzött muzeális értékű gyűjtemény biztosít egyedülálló 
fizikai és szellemi környezetet. 
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Szabó Franciska: Mintalapoktól az élő modellekig. Az alakrajz oktatásának változásai 
a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel 
a mai módszertani lehetőségekre. DLA-értekezés. Magyar Képzőművészeti Egyetem 
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a teafilterekre hasonlító, hímzett szövegrészleteket 
tartalmazó kis méretű csomagok megalkotását a családi 
otthon, a közös teázások emléke inspirálta. Moldován 
Dorottya Tekla egyszerű szabásvonalakkal készített 
öltözékét pedig Gustav Klimt festményei és az Emilie Flöge 
által tervezett viseletek ihlették. Az iskola legfiatalabb – a 
textilművesszakmával rokon területen dolgozó – szakja 
a divat- és stílustervező szakosztály sem gyökerek nélküli 
a Kisképzőben; a jelentős hagyományokkal rendelkező 
bőrműves szakból alakult ki. A ruházat és kiegészítők 
tervezése, valamint a tradicionális és modern technológiák 

segítségével történő magas színvonalú egyedi kivitelezés 
mellett a szak munkáját jellemző komplex látásmódot 
példázza a társadalmi problémákat feszegető, Csókási 
Dorottya által 2019-ben készített kapszulakollekció, 
amely a modern nővel szemben támasztott elvárások 
visszásságát vizsgálja. Az intézmény legrégebbi eredetű 
szakjai közé tartozó üvegműves- és a kerámia-szakosztályon 
az anyag tulajdonságaival, a régi és modern technológiai 
megoldásokkal, valamint a szakmákra jellemző klasszikus 
és máig aktuális tárgykészítési gyakorlatok mellett (Perosa 
Renáta és Takáts Anna Júlia munkái) ezen anyagok 
széles körű, gazdag felhasználási lehetőségeivel (például 
épületkerámia, üvegplasztika) is megismerkedhetnek a 
tanulók (Cserba Péter és Révész Nikolett munkái). A 
hagyományos kézműveseljárások és a legfrissebb 3D 
modellezés tökéletes összhangban egészíti ki egymást a 
Kisképző ötvösszakosztályának műhelymunkájában is. 
Ahogy Claris Hanna nyakéke is mutatja, a Kisképzőben 
folyó szakmai képzés egyik fontos célja, hogy a diákok 
megtanulják az együttműködés formáit más szakosztályok 
tanáraival, diákjaival, ezzel is támogatva a nyitott és átfogó 
szemléletük kibontakozását. 

A Kisképzőben – a fotószakosztályt 1914-ben alapító 
Pécsi József szellemiségéhez is kapcsolódva – a művészeti 
szakképzés, a művészeti nevelés és a vizuális gondolkodás 
fejlesztése szoros egységben valósul meg.9 Ennek a 
sokrétű és elhivatott, a tradíciókból táplálkozó és a jelen 
kihívásaival szoros kapcsolatban álló munkának az iskola 
épülete és műhelyrendszere, valamint az intézményben 
őrzött muzeális értékű gyűjtemény biztosít egyedülálló 
fizikai és szellemi környezetet. 
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