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szemléltető 
eszközökként, 

szertári 
környezetben

egy része humán, 
másik része állati 

csont

A L B E RT  Á DÁ M
O KTATÁ S I  S E G É D E S Z KÖZ  M I N T  M Ű V É S Z E T I  GY Ű J T E M É N Y
KU TATÁ S  A  K É P ZŐ M Ű V É S Z E T I  E GY E T E M E N

¶ A Magyar Képzőművészeti Egyetem (és elődje, az 1871-ben alapított pesti Minta-
rajztanoda1) Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék oktatási segéd-
anyagainak gyűjteménnyé rendezése 2011-ben kezdődött. Azóta megtörtént az 
egyes darabok számbavétele, kiemelt hangsúlyt helyezve a tárgyak állagmeg-
óvására. Többek között a további sérülések megelőzése érdekében és a gyűj-
temény oktatási célú felhasználhatóságának megerősítése céljából az egész 
gyűjtemény átkerült az anatómia tanszék által is használt nagy geometriai elő-
adóba, így rendszerezett formában tanulmányozhatók a gyűjteményi darabok. 
Bár ez egy oktatási segédeszközöket, tehát használati tárgyakat tartalmazó 
gyűjtemény, mégsem határolható el azoktól az időszakoktól, amelyekből a tár-
gyak származnak, vagy azoktól a művészektől, anatómusoktól, művészi ambí-
cióval rendelkező orvosoktól, akik az anatómiai tárgyakat oktatták.2 Az a kor-
szak, amelyben ők működtek, rendre meghatározta a tárgyak jellegét, a gyűjtés 
és a beszerzés irányát.3 Törekvésünk, hogy mi ezt már gyűjteménynek tudjuk 
és akarjuk nevezni, abból adódik, hogy a korábbi történelmi korok elmúltával 
ezeket a tárgyakat régiségüknél és ritkaságuknál fogva is féltve őrizzük. Célunk 
a muzeális tárgyak állagmegóvása és együttesük gyűjteményként történő keze-
lése. A tárgyak azonosítása, rendszerezése és leltárba vétele jelenleg is zajlik.

¶ A gyűjtemény tárgyai tehát oktatási segédeszközök, „szertári kellékek”, amelye-
ket az intézmény azért szerzett be az idők során, hogy azok felhasználásával az 
oktatott tárgyakat, diszciplínákat a hallgatók minél jobban megértsék, minél 
teljesebb képet kapjanak róluk. Korábban ezek a tárgyak az egyetem különbö-
ző termeiben voltak elszórtan megtalálhatók, közös vonásuk, hogy alapvetően 
mindig is oktatási célra használták, tantárgyi szemléltető eszközökként, szer-
tári környezetben megőrizve.4 A gyűjtemény főbb csoportjai jól mutatják, hogy 
az akadémiai művészképzésben milyen struktúra és módszertan alapján zaj-
lott az alapozó képzésbe integrált rajzi-anatómiai, geometriai és építészeti tár-
gyak oktatása.5

¶ A gyűjtemény egyik fő egysége az anatómiai preparátumoké, amelyek egy része 
humán, másik része állati csont. A művészeti anatómia legfőbb tárgya az em-
ber, az emberi test, annak működése, a statikus csontrendszer és az azt dina-
mizáló vázmozgató izomrendszer. Gyűjteményünk másik részét képezi a fából 
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építészeti modellek

gipszminták

statikus részleteket 
másoltak

készült, javarészt az építészeti szakrajzot támogató építészeti modellek együtte-
se, makettek és szabályos geometriai testek csoportja. A harmadik csoportot 
a gipszminták képezik, ezen belül az emberi anatómiai ábrázolások, izomtani és 
csonttani öntvények, klasszikus szobormásolatok, emberi testrészekről készí-
tett direktöntvények, állatábrázolások és állatanatómiai gipszöntvények, vala-
mint az építészeti rajz oktatását szolgáló építészeti öntvények (tagozatok, osz-
lopfők, vízköpő stb.). Ide tartoznak azok a nagyméretű, feltételezhetően német 
eredetű, 19. század végi festett izomtani öntvények, amelyeknek az oktatásba 
történő beemelése többek között azért jelentős, mivel a festett szalagok, felüle-
ti izmok vagy izomcsoportok a hallgatók számára megmutatták a speciális, ati-
pikus, bonyolultabb testrészeket, mozdulatokat.

¶ A gyűjteményi tárgyak egyfajta élő közeget jelentenek a Művészeti Anatómia, 
Rajz- és Geometria Tanszék alakrajzi, művészeti anatómiai és művészeti geomet-
ria kurzusainak jelenlegi oktatásában. Természetesen az akadémiai modell és 
a korai modernitásból eredő egyéb művészeti gondolkodásra alapozott oktatá-
si szemléletmódok nem jelennek meg vegytiszta formában, hanem egy ezek-
re alapozott új, a korábbiaktól eltérő paradigma kidolgozása zajlik.6 Próbáljuk 
fenntartani a megfigyelésen alapuló klasszikus rajzi leképzést, a kreatív raj-
zi megközelítésmódot, és egyúttal megpróbáljuk integrálni a technikai képal-
kotás erényeit. Így az oktatásban helyet kapnak a csaknem százéves anatómiai  
szemléltető eszközök mellett a 3D-modellek is. A gipszöntvények rajzolásán kí-
vül pedig egy új dimenzió kialakítására került sor a tanszékek közötti együtt-
működés keretében: a sérült gipszöntvények nem csendéleti tárgyként, hanem 
a szobrászrestaurátor-hallgatók plasztikai, restaurálásetikai és technikai tere-
péül is szolgálhatnak.

a keRet

¶ A rajzi stúdiumok az európai akadémiákon és a különféle műhelyekben a kezde-
tektől hasonlóan épültek fel.7 A művészhallgatók először mintalapokat, majd 
klasszikus szobrokról készített gipsz- és egyéb öntvényeket másoltak, ezt kö-
vetően következett az élő modell utáni rajzolás. Az oktatás során a hallgatók 
statikus részleteket másoltak (gipsz), majd mozgástanulmányokat végeztek élő 
modell után. A 19. század elejétől egyre gyakrabban merült fel az igény egy ma-
gyarországi alapítású képzőművészeti akadémia létrehozására. A tervek kö-
zül Hesz János Mihály festő által 1820-ban készített koncepció már szintén ezt 
a hármas felosztást használja,8 de Marastoni Jakab 1846-ban indult, velencei 
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klasszikus 
szobormásolatok

mintára alapított iskolája is ilyen módszertani keretek között működött.9 Sok 
más akadémiai professzorhoz hasonlóan a magyar felsőfokú művészképzés 
nagy alakja, Székely Bertalan módszertani munkájában szintén ezt az elképze-
lést fogalmazta meg.10 

¶ A gipszöntvények másolása több ok miatt volt fontos. Egyrészről a rajzolás tech-
nikai elemeinek jól kontrollált elsajátítását nyújtotta, másfelől az esztétikai ne-
velésnek is fontos terepe volt, a klasszikus szép fogalmának definiálásában is 
segítettek a másolásra kiválasztott művészi tárgyak. A gipszöntvények egy-
színűek, lehetőséget adnak a felületi fény-árnyék viszonyok tanulmányozására. 
Az öntvények mozdulatlanok, így a tanoncok saját tempójukban tudtak halad-
ni. Könnyen felvázolható az alapkompozíció, könnyebben lehet meghatározni 
a legvilágosabb fény- és a legsötétebb árnyékpontokat, majd a legfontosabb tó-
nusértékeket. Egy pontból megvilágítva a szobrokat úgy állíthatjuk be a fényt, 
hogy a formák kihangsúlyozása optimális legyen. A klasszikus szobormásola-
tokkal való foglalatosság segíti a művésznövendékeket, hogy értelmezni tud-
ják a természetet (hiszen készen kapott megoldásokat tanulmányoztak) nem-
csak a szemükkel, hanem az agyukkal is. A technikai előnyökön kívül fontos 
volt az idea, amely szerint a görögök által kialakított finom esztétikájú tervezé-
si rendszer elsajátítható a másolatok rajzolásával.11 Egy olyan kondicionált lá-
tás kialakítása és fejlesztése volt a cél, amit a tökéletesnek vélt arányrendszerű 
testek másolása segített elő. Úgy vélték, hogy a klasszikus szobormásolatok rá-
vezetnek arra, hogy a régi görögök hogyan „egyszerűsítették le” a természetet, 
és hogyan „alakították át” azt művészetté.12 A szobormásolatokban megjelenő 
vizuális élmény részben a valóság, de egyfajta konstrukció is egyben. A korabeli 
műhelyek, akadémiák elvárták a diákoktól, hogy mesterei legyenek a klasszikus 
kompozíciós technikának, mielőtt élő modell után dolgoznak, majd pedig sa-
ját munkákat készítenek. Az európai akadémiák hangsúlyozták, hogy ez a mód-
szer azért is fontos, mert összekapcsol a múlttal, és egyúttal az ízlést alakítja.13

¶ A 19. század végére a gipszöntvények másolásának gyakorlata az oktatás tel-
jes vertikumában megtalálható volt, nem csupán a felsőfokú/akadémiai mű-
vészképzésben, hanem az elemi és a középfokú iskolák rajzi képzésében14,  

Törekvésünk, hogy mi ezt már gyűjteménynek tudjuk 

és akarjuk nevezni, abból adódik, hogy a korábbi 

történelmi korok elmúltával ezeket a tárgyakat 

régiségüknél és ritkaságuknál fogva is féltve őrizzük.



Albert Ádám
Mesterséges anatómia #2-
Majomcsontváz
19. sz. vége, giclée, 32,5 × 40,5 cm, 2015



Albert Ádám
Mesterséges anatómia #3-
Korinthosi oszlopfő, gerendázat 
20. sz. eleje, giclée, 44,5 × 32,5 cm, 2015
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az 1920-as évekig 
csökkent, majd 
szinte el is tűnt

az iparosok15, például a kőművestanoncok képzésében egyaránt. A gipszek 
használata e korban általános, az oktatási struktúra mellett a 19. század végéig 
csaknem minden művész műtermében megtalálhatók voltak a klasszikus szo-
bormásolatok, illetve az emberi testről készült direktöntvények. Ez utóbbiak 
a művészi munkát segítették, elsősorban az emberi test minél hitelesebb áb-
rázolását. Ennek egyik példája Adolph Menzel műterme, amelyről több ismert 
kép fennmaradt.16 

¶ A különbség a rajzi mintalapok és az öntvények másolása, rajzolása között a ket-
tő és a három dimenzió közötti átjárás. A különbséget a feladatok nehézségi 
foka jelentette. Míg a mintalapok másolása olyan kétdimenziós feladat, amely 
a kezdő rajzoló számára segítség, addig az öntvénymásolás már egy komolyabb 
absztrakciót igénylő feladat, mivel a téri, háromdimenziós formai kérdése-
ket kell két dimenzióban, azaz a síkba transzponálva ábrázolni, amellett, hogy 
a háromdimenziós tárgy jóval több információt tartalmaz, mint a kétdimenziós 
mintalap.17 Módszertani szempontból az öntvényrajzolásnál az is különbséget 
jelentett, hogy az első fázisban leginkább klasszikus szobormásolatokat (rész-
letet, majd egész kompozíciót), ezt követően pedig már magasabb fokon, úgy-
nevezett direktöntvényeket (emberi testrészekről készített részletöntvényeket) 
rajzoltak. A legutolsó lépés az élő modell utáni rajzolás volt.18 

¶ 1850-től, a realista tendenciák megjelenésétől az akadémiai oktatási gyakorlatot 
igyekeztek meghaladni, a másolás éppen a „valóság” pontos megragadását tet-
te nehezebbé. A gipszöntvények másolása az oktatásban gyakorlatilag az 1920-
as évekig csökkent, majd szinte el is tűnt. Az élő modell utáni rajz módszertaná-
nak dogmatizmusa fellazult, és szabad, „módszer nélküli” rajzolássá vált. Az új 
paradigmában nem volt klasszikus értelemben vett rendszer, nem volt szigor, 
a kreativitást tekintették a legfontosabb, szinte kizárólagos követelménynek, 
alapelvnek. Ez a meredek váltás ugyanekkor komoly törést jelentett a vizuális 
művészeti tradícióban. A korábbi gyakorlattal történő szakítás a kortárs művé-
szeknek is problémát okozott, amennyiben a klasszikus figurális művészetet 

A korabeli műhelyek, akadémiák elvárták a diákoktól, 

hogy mesterei legyenek a klasszikus kompozíciós 

technikának, mielőtt élő modell után dolgoznak,  

majd pedig saját munkákat készítenek.
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fokozatosan alakult 
át a Geometriai 

előadó egy 
gyűjteményi térré

A gyűjtemény 
nyitott,  

és folyamatos 
használatban van

követték volna, minták hiányában ugyanis felületessé váltak, ennek következ-
tében a figurális („objektív”) festészet színvonala leromlott. A 20. században az 
akadémiák és művészeti iskolák jelentős gipszgyűjteményei különböző okok 
miatt meglehetősen megfogyatkoztak, szinte elenyésztek (eladás, rongálódás, 
kiselejtezés stb.).

kutatás

¶ Az utóbbi hat évben a művészeti praxisom fókuszába a gyűjtés, gyűjteményezés, 
a privát vagy saját archívum kialakítása, a taxonómia, klasszifikációs rendsze-
rek vizsgálata és ennek kapcsán a felvilágosodás kora került. Ekkor került kö-
zéppontba Európában a felhalmozott ismeretek rendszerezése. (Carl von Linne, 
Alexander von Humboldt)

¶ Lényegében ezzel egy időben kezdtem el tanítani a Képzőművészeti Egyetem 
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszékén. Az ott található oktatá-
si szemléltetőeszközök, preparátumok nem voltak számomra ismeretlenek, jó 
részükkel az egyetemi éveimben már találkoztam. Ezek azonban egyfajta ku-
sza rendezetlenségben voltak szétszórva a tanszék különböző tereiben. Első lé-
pésként a darabokat egy térbe kezdtem el „felhalmozni”, továbbá az épületben 
még fellelhető eredeti bútorokat megpróbáltam elkérni (például a karbantar-
tó műhelyből), így oldva meg a tárgyak installálását, s fokozatosan alakult át 
a Geometriai előadó egy gyűjteményi térré. Sok régi és új demonstrációs tárgy 
esetében meg kellett oldanom azok installálását, segítve a megfelelő és bizton-
ságos használatukat. Ezekkel párhuzamosan elkezdődött a csoportosítás és az 
azonosítás (például archív fényképek alapján), illetve tanszékek közötti együtt-
működés keretében a gipsztárgyak restaurálása a kő-szobrász restaurátor Káldi  
Richárd19 és hallgatói közreműködésével. A sérült, elkoszolódott preparátumok 
szakszerű rendbetételét Pereszlényi Ádám preparátorral, a Természettudomá-
nyi Múzeum munkatársával indítottuk el.

¶ A tárgyak szisztematikus rendezése közben vált nyilvánvalóvá, hogy ez az anyag 
egy élő, folyamatosan változó (gyarapodó, fogyó) rendszer. Több tárgy került 
be az utóbbi időben, többek között Kőnig Frigyes20 kapcsolatai által, és sajnos 
pusztult is el használat közben véglegesen. A gyűjtemény nyitott, és folyama-
tos használatban van, mivel a tárgyak többsége szertári, oktatást segítő anyag, 
most is jól használható. Ugyanakkor a gyűjteményi besorolás és védettség „ki-
szedi“ a tárgyakat a napi használhatóságból, ennek következtében a taktilis él-
mény eltűnik. Természetesen a gipsztárgyak negatív vétellel sokszorosíthatók, 
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az eredeti darabok lecserélhetők, van azonban jó néhány olyan gyűjteményi té-
tel, amelyekkel kapcsolatosan dönteni kell a nézhetőség versus használható-
ság tekintetében.

¶ Ennek a folyamatnak lehettünk szemtanúi a közelmúltban a drezdai képzőművé-
szeti főiskolán, ahol a korábban napi használatú demonstrációs anyagból egy 
professzionális gyűjteményt hoztak létre.
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