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TEHETSÉGGONDOZÁS MŰVÉSZETTEL

A magyar szecesszió Bécs tükrében

Az ember – akár diák, akár tanár – az oktatás intézményébe kényszerülve vagy nagyon „vona-
lassá” válik, ami a művészettel szöges ellentétben áll, vagy megpróbál a kereteket szétfeszítve 
szabadságot teremteni a kötöttségben. Projektünk tér-időt teremt az érzékenység újrahangolá-
sára… Pomázi Imréné igazgatónk konferencianyitó beszédében kiemelte, hogy „a művészet a 
leginkább alkalmas eszköz arra, hogy lenyűgözzön bennünket, s egy szubjektív érzésvilágot 
közvetítsen. Fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják az alkotás örömét, kiélhessék kreativi-
tásukat, amely kiteljesíti egyéniségüket”.  Művészet és szabadság iránti vágyunk jelenik meg 
ebben a projektben, amelyet 2013 őszén „gyűrtünk” végig a SZIE Gyakorló Sport Általános 
Iskola és Gimnáziumban. Ez a projekt nemcsak tehetséges diákokat gazdagított, hanem nekünk, 
tanároknak is felért egy magas szintű továbbképzéssel. Végre lényeges problémákat vetett fel a 
nagybetűs SZAKMA, amely gyakran annyira háttérbe kerül az oktatásban.  Úgy érzem most egy 
kicsit sikerült „nem középiskolás fokon taní-tani”. Művészettörténészek, múzeumpedagógusok, 
rajztanárok, szülők, diákok, művészet iránt érdeklődő 160 vendég érkezett az ország, a város 
intézményeiből projektzáró művészeti konferenciánkra, amelyen több előadó tartott különböző 
témákban színvonalas előadást. 

Köszönet illeti azokat a kollégákat, akik mindezt megírták, hogy ez a publikáció megszüles-
sen! Köszönet azoknak, akik munkájukkal, részvételükkel, segítő szándékukkal, támogatásukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhatott.

A pályázat bemutatása

Iskolánk alapítványa, a Talentum Alapítvány, támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
megbízásából meghirdetett NTP-MR-MPA-12-078 kódszámú pályázatra. Projektünk elnyerte a 
kért maximális 1,5 millió forintot. 

Ez a pályázat lehetővé tette, hogy harminc, a művészetekben tehetséges diáknak és az egész 
iskola közösségének élményekkel teli tanulást biztosítsunk. A résztvevő diákok életkora széles ská-
lán mozgott, 12-18 év, de közös bennük, hogy szeretik a művészeteket, többségük rajzszakkörre, 
fakultációra jár, a vizuális művészetek, zene, irodalom… iránt érdeklődő, rendszeres résztvevője a 
múzeumi kirándulásoknak. 

A legtöbb gyermek csak a tankönyvek fotóiról ismeri a műalkotásokat, ami persze nem adja 
vissza a mű igazi tartalmát, ezért szerettük volna, ha a diákok az eredeti művekkel találkoznak. A 
művészi megismerés „megélése” élmény-esztétikai kategória. A világ dolgainak esztétikai megélé-
se a művel való azonosulás, a katarzis. Olyan mélységekben megélt élmény ez, amely nyomot hagy 
az ember gondolkodásában, úgy épül be a személyiségbe, „mint csontba a velő”. A művészetek 
emberformáló, kultúrateremtő szerepe nem új gondolat; a művészet a tanítás-tanulás, nevelés-ne-
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velődés egyik legerősebb eszköze, feltéve, ha a katarzis megvalósul. A közoktatásban ritkán él meg 
a gyermek tanórán katartikus élményt. Iskolai körülmények között a heti egy óraszám nehezen te-
szi lehetővé a művészeti nevelés megvalósítását. A csengetés behatárolja az élményekbe merülést, 
elmélyülést. A kevés óraszám miatt a lehetőségekhez képest (több éve) a kollégákkal integráció 
keretében végezzük a művészeti tárgyak oktatását. Az integrált művészeti nevelés részét képezik 
a belföldi és külföldi kirándulások múzeumokba, színházakba, művészetközvetítő intézményekbe, 
de nyitottak vagyunk a hozzánk látogató művészek rendezvényeire, programjaira, előadásaira is. 
Gimnáziumunk megalakulásának hat éve alatt ezek a programok rendszeressé váltak, és gazdag 
kapcsolatrendszert alakítottunk ki. 

Múzeumi kirándulásaink alkalmával foglalkozásokat, tárlatvezetést kérünk adott témakörök-
ben, melyek a tanórákon, a kirándulások alatt, illetve után mélyebb feldolgozásra kerülnek. Élmény 
élményt szül. A Budai Várban tett kirándulás adta az indíttatást egy bécsi utazáshoz. A Bécsben át-
élt élmény hatására született meg az ötlet: állítsunk össze egy „nagy projektet”, amely összefüggő 
gondolat köré építi fel az elméleti ismereteket, a manuális tevékenységeket, a határterületeket, a 
nyelvtanulást. Jelenlegi pályázatunkban a vizuális kultúra területei, az építészet, tárgykultúra és 
képzőművészet a meghatározóak, de a társművészetek, az irodalom és a zene is hangsúlyt kaptak. 
Bevontuk a német nyelvet is, mint segédeszközt a művészetek tanulásába. 

Művészeti konferencia 2013. november 12.
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Projektünkben egy művészettör-
téneti kort, a szecessziót választottuk 
kutatási területnek, hogy mélyebben 
megismerjék a diákok a Monarchia 
művészetét a századfordulón. Buda-
pest és Bécs intézményei, művészeti 
jelenségei hasonlónak tűnnek, mivel 
a Monarchia idején hasonló elvek sze-
rint alakították őket. Pályázatunk is 
ezen a párhuzamon alapul: „A magyar 
szecesszió Bécs tükrében.” Hogy meg-
értsünk egy vizuális jelenséget, egy 
kort, egy ízlést, kontrasztjában tegyük 
értelmezhetővé a gyermekek számára. 
Így lett a pályázat mottója a József At-
tila idézet:

„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.”

Mindig fontos az eredet. Bizonyos 
művészeti jelenségek különböző kul-
túrákból erednek, és sajátos színezet-
tel honosodnak meg egyes országok-
ban. Ez a helyzet a szecesszióval is. 
A Magyarországon gyökeret vert je-
lenség sajátosan keveredett a magyar 
motívumvilággal, gondolkodással, és 

felmerült bennünk a kérdés, vajon a közös történelmi múlt kapcsán helyenként párhuzamot 
mutat az osztrák szecesszióval is? A szecesszió kutatásával szerettük volna a tanulók számára 
kitágítani, megszerettetni a művészetek világát, megismerni, értékelni nemzeti kincseinket, 
élmény teli betekintést nyerni egy másik ország művészetébe, Magyarország művészeti je-
lenségeit párhuzamban szemlélni a nemzetközivel, elhelyezni egy tágasabb kontextusban, a 
művészetek történetében. 

„Művészet az emberekért”

Egy olyan művészeti stílust, mozgalmat, korszakot akartunk választani, amely könnyed, népszerű, 
„szeretni való”, viszonylag hosszú ideig élt, „könnyen emészthető” elveken alapul, amelyekre lehet 
építeni az absztrakt gondolkodást. Az elvont művészetek tanításához fontos a „lépcső” a konkrét 
és az absztrakt között. A diákok számára könnyebb az avantgárd, az absztrakt, a kortárs művészet; 
világunk, mindennapjaink jelenségeinek megértése, ha visszamegyünk az eredethez, és tanulmá-
nyozzuk a századforduló művészeti törekvéseit, társadalmi jelenségeit, amelyek nagyon összetett 

Történelmi ruhapróba 
a Magyar Iparművészeti Múzeumban
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képet mutatnak. Egyrészt a múlt hagyományainak tovább élése, a historizáló művészetek, a közép-
kori stílusok felelevenítése jellemzi. Másrészt a társadalmi változásokban gyökerező modernebb, 
aktuálisabb művészeti tartalmak és új művészeti formák keresése, a művészet szerepének megvál-
tozása, az „új művészet” igényének megfogalmazása kap hangsúlyt. 
Témaválasztásunk harmadik szempontja az volt, hogy ne csak képzőművészeti stílus legyen, ha-
nem egy olyan mozgalom, amely meghatározza az ember épített környezetét és tárgykultúráját is. 
Az absztrakt képzőművészet az átlagember számára gyakran nehezen értelmezhető. Az emberi 
gondolkodás egy magasabb, elvontabb szintje. A tárgy és környezetkultúra gyakorlatiasan próbálja 
megoldani, feloldani, „kárpótolni”, megnyugtatni, szórakoztatni az embert. A bennünket körülvevő 
tárgykultúra és az építészet mindannyiunk számára lényeges, mivel funkcionális, gyakorlatias cé-
lokat szolgál az ember életében. A projekttel tehát a képzőművészeti gondolkodás mellett bepillan-
tást nyerhetünk a tervezői gondolkodásba is; szabad művészet és alkalmazott művészet fogalmai 
egyértelművé válnak. A szecesszió mindezek gazdag tárháza. Iparművészetté emeli a kézművessé-
get, és megújítja az építészetet, új elveket fogalmaz, melyek később a modern építészet alapelveivé 
válnak egészen napjainkig. Ezek után könnyebb visszatérni a diákokkal a képzőművészeti tartal-
mak feldolgozásához, emberközelivé, átjárhatóbbá tenni a művészetek világát.

Történelmi ruhapróba a Magyar Iparművészeti Múzeumban
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A manuális tevékenységek anyagai és eszközei költségesek. És persze a kirándulások is 
nagyrészt önköltségesek voltak az elmúlt években. Ezért több, a művészet területén tehetséges 
tanuló nem tudott a programokon részt venni. Jó néhány művészi tehetségünk támogatás nélkül 
nem tud eljutni külföldre, de még a belföldi kirándulások kifizetése is gondot okoz. Ezzel a pro-
jekttel elsősorban őket szerettük volna támogatni. 

A projekt programjai

A művészeti projekt három magyar és egy külföldi kirándulásból tevődött össze. A bécsi utat 
megelőzte egy német nyelvi előkészítő foglalkozás. A kirándulás témáihoz itthon négy műhely-
munka kapcsolódott; az ott készült alkotásokból és a projekt élményfotóiból egy kiállítást ren-
deztünk, amely a művészeti konferencia napján nyílt meg.
A múzeumi kirándulások előtt a művészettörténészekkel vagy múzeumpedagógusokkal ismer-
tettem az egész projekt koncepcióját, programjait: merre jártunk, hová készülünk utazni, milyen 
tevékenységeket végzünk a projekt során. A külső munkatársak mindezeket a szempontokat a 
gyakorlati foglalkozások, tárlatvezetés alkalmával irányadó elvnek tekintették. A mi megélt él-
ményeinkhez vagy tervezett kutatási témánkhoz kapcsolták az új művészeti tartalmakat, meg-
erősítették a korábbi tapasztalatokat.

Ruhatervezés Hundertwasser-stílusban, textilműhely az iskolában
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Gödöllő

Első kirándulásunk 2013. szeptember 12-én a Gödöllői Művésztelepre vezetett, amely a magyar 
szecesszió egyetlen szervezett társulása volt 1901 és 1920 között. A gödöllői Városi Múzeumban 
A Szecesszió Éve című kiállítást tekintettük meg, és részt vehettünk Gödöllőn egy szecessziós 
túrán, melyen Tóbiás Csaba művészettörténész kísért bennünket a művésztelep egykori alkotó-
inak – Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Belmonte Leó, Remsey Jenő – házait bemutatva. 
Megnézhettük a Gödöllői Iparművészeti Műhelyt (szövőiskolát) és a hozzá tartozó kortárs galé-
riát, amely a Gödöllői Művésztelep szellemiségét, művészeti hagyományait élteti napjainkban 
is. A művészkolónia tagjai – mindamellett, hogy Lev Tolsztojt és az angol preraffaelita festőket 
tekintették példaképüknek – országszerte utazgattak népi hagyományokban gazdag vidékekre, 
és műveikbe beépítették mindezeket. Megtudhattuk, hogyan étkeztek, öltözködtek, sportoltak, 
nevelték gyermekeiket, milyen alkotásokkal gazdagították a magyar művészetet.

Kecskemét

Kecskemét építészete a magyaros szecessziós stílus megvalósulásának az egyik példája. 2013. 
október 8-án a Katona József Múzeumban és a „Cifrapalota” Képtárban jártunk, ahol Merinu 
Éva múzeumpedagógus Kecskemét szecessziós városképét, Kada Elek, az aranykor polgármes-
tere és Márkus Géza, a Lechner-iskolát képviselő építész munkásságát ismertette a diákokkal. 
A tanulók részt vehettek egy foglalkozáson, amelyen szecessziós stílusban épület maketteket 
tervezhettek, s amelyet itthon a műhelymunkák során folytattunk, tovább gondoltunk.

Budapest

2013. október 16-án Budapestre utaztunk a Magyar Iparművészeti Múzeumba, ahol Koncz Kin-
ga és Pataki Judit művészettörténészek egy egész napon át foglalkoztak a diákokkal. Koncz 
Kinga vezetésével megismerhettük a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett szecessziós 
múzeumépületet, és mindezekkel párhuzamban, ugyanebben az időben a külföldön épült híres 
épületeket. Részt vehettünk egy Történelmi ruhabutik című foglalkozáson, amelyen Pataki Judit 
a 18–19. század viseleteit mutatta be festményeken és korabeli rajzokon, miközben a gyermekek 
felpróbálhatták a korabeli ruhákat, megélhették a reprezentatív ruhadarabok viselésének nehéz-
ségeit. Különleges alkalomnak élték meg a tanulók, hogy betekintést nyerhettek a textilnyom-
tatás műhelytitkaiba is. Készíthetett mindenki szitanyomással, arany és színes festékekkel előre 
előkészített fotószitákkal szecessziós mintákat pólókra, textilekre.

A kivonulás-MÁSKÉNT című program a múzeum kiállításaihoz kapcsolódott. A szecesszió 
mesterei az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében, A Bigot-pavilon – szecessziós épületke-
rámiák Párizsból, valamint a Gyűjtők és kincsek című kiállításokon a diákok megismerhették 
a szecesszió jellegzetes stílusjegyeit, meghatározó épületeit és tárgykultúráját. Beszélgettek a 
világkiállításokról: hogyan mutatkoztak be az egyes országok, milyen termékekkel képviseltet-
ték magukat. Érdekes feladat volt, hogy egy kiválasztott tárgyról, „termékről” korabeli reklám-
szöveget kellett írniuk a századforduló fogyasztóinak. Hazafelé menet betértünk a Vidor Emil 
építész által tervezett Magyar Szecesszió Házába, ismertebb nevén a Bedő-házba.
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Német nyelvi előkészítő

2013. október 21-én Miklósné Kiss Ildikó német nyelvszakos tanárnő nyelvi interaktív foglal-
kozást tartott, melynek célja a nyelvi ráhangolódás a bécsi útra. „Két gyakorlati célt követtem, 
a munkám során – mondja a tanárnő. Útmutatást adni egy kirándulás önálló előkészítéséhez, 
szervezéséhez, és nyelvileg is felkelteni az érdeklődést, a tanulás vágyát a diákokban. A cso-
port életkorát és idegen nyelvi ismeretét tekintve igen heterogén volt. Az informatika teremben 
»virtuális kirándulást« tettünk a tanulókkal, akik csak német nyelvű honlapokat nyithattak meg 
munkájuk során. Egymásra épülő feladatokat kellett megoldaniuk, s így megtették azt az utat, 
ellátogattak azokra a helyekre, ahová majd később a valóságban is eljutottak. Álljon itt néhány 
példa a feladatok közül: Budapest–Bécs távolsága; vaktérképen bejelölni, megnevezni Ausztria 
fővárosát és a vele szomszédos országokat; egy adott napra várható bécsi időjárásról tájékoztat-
ni; múzeumok és azok képének összekapcsolása; múzeumi nyitvatartási idő és belépőjegyek árá-
nak kikeresése.  Végül a három-négyfős csoportok elkészítették a kirándulásra hívó plakátokat, 
amelyeket kifüggesztettünk az iskola folyosójára.” 

Bécs

A projekt egyik kiemelt programja volt 2013. október 23-án a bécsi kirándulás. A sok magyaror-
szági élmény után visszamentünk időben és térben Klimt és az osztrák szecesszionisták világába, 
miközben érintőlegesen megismertük a századforduló művészeti életét. A diákok a kirándulás 
előtt feladatot kaptak, hogy felkészüljenek azokból a művekből, nevezetességekből, művészeti 

Csoportkép a Felső-Belvedere előtt
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kérdésekből, amelyeket kutatni terveztünk. A hosszú, ötórás úton volt idő a beszámolókat meg-
hallgatni az autóbuszon. 

Az első múzeumi helyszín, ahol egy osztrák művészettörténész várt minket, a Felső Belve-
dere. Miklósné Kiss Ildikó tanárnő és a 10. osztályos Varga Stefánia tanítványunk tolmácsolta 
a Klimt nyomában című múzeumi túrát. Felejthetetlen volt a gyermektolmács interpretálásában 
megismerni Klimtet. A művek új értelmet nyertek a sokrétegű kommunikáció során. A német–
magyar beszélgetés szintjén összeállt egy értelmezési tartomány; az eredeti művek, amelyek 
szembenéztek velünk a falakról, egy másik kommunikációs csatornán „beszéltek” hozzánk, képi 
úton, új dimenzióval bővítve az értelmezést. Amikor Joseph Olbrich Szecesszió Múzeumában 
Klimt Beethoven-frízével szembesültünk, már nem kísért minket tárlatvezető és tolmács, csak a 
festészet nemzetközi nyelve. Szimbólumfejtő beszélgetésbe kezdtünk a diákokkal: egy rajz-, iro-
dalom-, ének-zene- és németóra-gyanús „öszvéróra” kezdett kialakulni a szavak szintjén. A mű a 
képzőművészet, a zene és az irodalom határmezsgyéjén. Egy képzőművészeti alkotás, amelynek 
irodalomból vett története van: a lovag elindul, legyőzi a szörnyet és elnyeri jutalmát. Klimt a 
frízt „felvezető képnek” szánta Max Klinger Beethoven szobrához. A freskó képrészleteiben 
visszacseng az Örömóda.

Levezető programként betértünk a Lepkeházba, majd folytattuk utunkat a Művészetek Há-
zába, ahol a 70-es években a szecessziót újraélesztő polihisztor, Hundertwasser munkáit néztük 
meg. Maga az épület is a mester munkája. A számtalan épület-makett és megvalósulásuk doku-
mentációi, a rengeteg festmény és grafika termékeny életutat tárnak fel, hatalmas életenergiát 
sugároznak felénk, alkotó gondolkodásra, alkotómunkára sarkallnak minket. Tanárok és diákok 
egyaránt élénk vitákat, beszélgetéseket folytattunk a művek előtt. Kérdeztünk, érveltünk, művé-
szeti problémákat, filozofikus kérdéseket vetettünk fel az emberi létről, környezetünkről, ember 
és természet viszonyáról, az urbanizációs ártalmakról, az ember természetes létének elveszté-
séről. Merthogy ezt „súgták” a képek azon a különös „néma csatornán” amely a szemünkön 
át a lelkünkig hatott. A telt, sugárzó színű festmények, a megtévesztően vidám színek drámai 
mélységeket hordoznak. Ezt az „állapotot” (képzőművészeti tartalmat) oldja fel Hundertwasser 
természettel azonosuló, játékos, minden szabályosságot megtörő életvidám építészete, munkás-
sága, humora, amely gyermek és felnőtt számára egyaránt oly megkapó.  

Műhelymunkák

Többször utaltam a műhelymunkákra, amelyek a projekt szerves részét alkották, hiszen a mű-
vészetben nélkülözhetetlen a manualitás, az inspiráló gondolat realizálása.  Bartos Kinga rajz, 
vizuális kultúra szakos tanárral úgy állítottuk össze a műhelymunkák tevékenységeit, hogy a 
gyermekek kipróbálhassanak olyan technikákat, amelyekre rajzórán nincsen idő. Az első foglal-
kozás címe a Beton és kő-mozaikműhely, amelyen a szecesszió kedvelt eljárását tanulhatták meg 
a diákok. A mozaikkészítéshez a köveket, a homokot, a cementet a TÉBA Tüzelő Építőanyag Te-
lep támogatásával kaptuk, a Kertbarát Mezőgazdasági Szakboltból pedig öntőformákat és egyéb 
kellékeket ajándékoztak nekünk. Az első foglalkozáson a gyermekeknek megtanítottunk néhány, 
a szecesszióra annyira jellemző mozaikkészítő technikát. Homokba forgatott kavicsokból, kö-
vekből kirakott mintát betonnal leöntöttünk. Nagyon szép mozaikdíszes kőlapok születtek az 
öntvényekből. 


