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A fény térré válása

Répás Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék

Amikor Rodin felfedezte, hogy 
– korának �j technikai vívmánya – akorának �j technikai vívmánya – a– a a 
fényképezõgép által készített képeken 
egészen más jelenik meg például a 
lovak mozgását rögzítve, mint ami a 
festészetben addig elfogadott volt, a 
meghökkenés után kijelentette, hogy õ 
mégis az utóbbi ábrázolási módszert 
tartja jobbnak, hisz a mûvészet az em-
beri szem számára dolgozik. Moholy-
Nagy László abban bízott, hogy a jövõ 
emberének szeme nagyságrendekkel 
több vizuális ingert tud majd feldol-
gozni, köszönhetõen a mozgókép 
megjelenésének. Manapság – amikor 
atomfizikusok óriási zársebességgel 
képesek digitálisan rögzíteni hihe-
tetlen méretû részecskéket – érezhetjük– érezhetjük érezhetjük 
igazán, hogy a technika segítségével 
látásunk fejleszthetõ, korlátjai kitágít-
hatók.

Kézenfekvõ gondolat tehát, hogy ko-
runk legfejlettebb technikai eszközeit 
vonjuk be vizuális oktatásunkba, a látá-
si érzékelésünk nagyobb szenzibilitási 

fokra juttatásához. A számítógép az 
építészeti megjelenítés, a rajz, a fotó, 
a film közös alkotó “felületeként” egy 
�j, virtuális festõi-építészeti térrel képes 
dolgozni, mely �jszerû térszemléletet 
hozott ugyan�gy, mint a reneszánsz-
ban a lineáris perspektíva alapjainak 
lerakása. Az építészeti gondolat ábrá-
zolásában a rajz megkerülhetetlen. A 
rajz tanulása pedig nem más, mint a 
percepció és prezentáció fejlesztése 
együtt, s ebben a folyamatban a ge-
ometriára, mint csontvázra tapadnak 
az anyagok, színek, text�rák, fakt�rák, 
fényjenségek, melyek tanulmányozása 
lépésrõl lépésre haladva teszik teljessé 
az érzékelés-érzés �tján nyert kép-
zeteinket, szemléletünket a valóság-
ról. Bizonyos észlelés-fejlettségi szint 
elérése után (kb. 4. szemeszterre), 
látásérzékelésünk olyan elemeit is figye-
lemmel illetjük, “észrevesszük” melyek 
a felületes, laikus szemlélõ tudatáig 
nem jutnak el és az addig elsajátí-
tott értelmi és intuitív hatások tesznek 
képessé, a látvány minél teljesebb 
megragadására, majd annak vissza-
adására, prezentálására. Vizuális ta-
pasztalataink, emlékeink az észlelés e 
magasabb szintjén elengedhetetlenül 
fontosak egy - csak a tudatunkban 
létezõ- építészeti gondolat lényegre 
törõ és kifejezõ prezentációjához. Ma 
is aktuálisnak érzem Moholy-Nagy 
“radikálisan modern”, késõbb Beuys 
és a Fluxus-mozgalom által is hangoz-
tatott pedagógiai nézetét, mely szerint 
“mindenki tehetséges”. (Goethétõl Jo-
hannes Ittenig ez volt a reformpeda-
gógia axiómája.) Meggyõzõdésem 
szerint, ahogy a hagyományos rajzi 
st�diumok elvégzése után, szükség 
van egy a kor szellemének megfelelõ 
prezentációs képzésre (CAD, 3D ren-
dering, 2D kollázs), épp�gy szükséges 
- azzal párhuzamosan - tudatosan fej-
leszteni vizuális érzékenységünket, 
percepciós képességünket, hisz az nem 
csak a prezentációra, hanem építészeti 
gondolatainkra is jótékonyan hat. 

Hogyan tegyük ezt?
A látási érzés-érzékelés fejlesztésének 
legtisztább ugyanakkor legelvontabb 

formája -a látás elsõ szám� fizikai 
feltételének- a fény illetve jelenségeinek 
tanulmányozása. 

„Egyetlen fénynyaláb egyszerre 
képes életre kelteni az anyagok 
felületeit és teret adni a formáknak”. 
Az idézet Tadao Ando-tól a XX. század 
egyik legmeghatározóbb építészétõl 
való, aki tudatosan használja a fényt 
munkáiban. A természetes fény – ugyan 
anyagtalan –, de fontos építõeleme volt 
a történeti stílusoknak, hisz ugyanaz a 
napfény keltette életre a görög és római 
templomok plasztikus homlokzatait, a 
romanika és gótika ólomüveg ablakait, 
a barokk drámai fényhatásait. A mo-
dern talán leghíresebb definíciója Le 
Corbusier-tõl származik, miszerint „az 
építészet nem más, mint formák játéka 
fényben”.

A kutató és kísérleti szakaszban (Tér és 
fény, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék 
1996-2003) indított kurzusaim során, Mo-
holy-Nagy László 1922 és 1928 közötti 
– Bauhausban folytatott, valamint a chi- Bauhausban folytatott, valamint a chi-
cagói Új Bauhaus, az Institute of Design 
gondolati és esztétikai programjában 
szereplõ oktatási módszert fejlesztettem 
tovább. A vizualizációra irányuló kísér-
letek felelevenítésekor, a 60 év távlatából 
is eredményesnek ítélt módszer képes az 
egykori alkotószellem �jbóli mozgásba 
hozására - de már a mai kor vizualizációs 
eszközeivel -, oktatásba emelésével egy 
hatékony percepciófejlesztõ módszert nye-
rünk vele.

A kurzus két blokkból áll. Az elsõben 
a felületi fényhatások tanulmányozása 
a cél, végtelen változatosság� fény-
modulátorok készítésével és azok 
elektronikus képi rögzítésével. Az így 
létrejött eddig nem látott �j képi világ 
digitális utómanipulálása során (analóg 
módon a Bauhaus manuális képfel-
dolgozásaival) önálló képi értékkel bíró 
kompozíciók, sorozatok hozhatók létre, 
melyeken elmosódik a határ a mûvészi 
és nem mûvészi, az absztrakt és ábrá-
zoló, a valós és nem létezõ között, mé-
gis egyfajta architektonikus képi világ 
atmoszférája érezhetõ rajtuk. A kurzu-
sok során elkészült kategóriákba sorol-
ható képtípusok a következõk:

Light and space

Light is that immaterial architectural element whose absence makes space impossible to interpret. The duality of light and dark is at the core of our sence of space. Light is more than 

a necessity for visual operation, it is an expressive device by itself if one can extend his limits

Brief syllabus: Fabrication of light modulators ( surfaces of folded or perforated paper, application of transparent and reflecting surfaces), taking digital compositions. Fabrication of 

an abstract „immaterial” paper model, space-like representation applying an imaginary viewpoint, experimental analysis of various lighting effects.

1.
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(1) A sima, homogén fehér felület 
ugyan nem modulálja a rá esõ fénysu-
garakat, de azon megfigyelhetjük a 
szórt fény legfontosabb képi tulajdon-
ságát, a változó intenzitás� tónust.1  Ez 
a változás történhet hosszan, röviden, 
szakaszosan, hirtelen stb. A külön-
bözõ változás-típusokhoz más-más 
(téri) fogalmak társíthatók, olyanok, 
mint távolság, folyamatos és szakaszos 
mozgás, ön- és vetett árnyék stb. 

(2) Sima homogén fehér felület meg-
világítása különbözõ “fényszûrõkön”  
keresztül.

A vetett árnyék természetének tanul-
mányozásához alkalmas feladat során, 
megfigyelhetjük a különbözõ kont�r-tu-
lajdonság� (elmosódott, éles, változó 
stb.), valamint változó tónusértékû fol-
tok képi hatását

(3) Felülethajtogatással, gyûréssel 
“mozgásba” hozzuk a fényelfogására, 
visszatükrözésére, modulálására al-
kalmas anyagot. Mivel a tónus nem 
más, mint a gyûrõdések képe, a 
gyûrõdések pedig a mozgás “em-
lékei”, így valójában a felület meg-
munkálás idõbeli folyamatának lenyo-
matát látjuk. Természetesen ez mindig 
a megvilágítástól függ, hisz a relief-

szerû hatás képe is attól függ, hogyan 
fordulnak felületei a fényforrás felé, oly 
annyira, hogy bizonyos esetben azok 
optikailag meg is szûnhetnek. A hajto-
gatás, gyûrés esetleges, véletlenszerû 
formái egy természeti kép hatását kel-
tik.2 Ha azonban a hajtogatással a rit-
mus formájában megjelenõ rendet ke-
ressük, asszociációink egy épített világ 
elemeit idézik.3

(4) Perforáció. A felületen megjelenõ 
“lyukarchitekt�ra” már összetéveszt-
hetetlenül idézi az építészeti eszköz-
tár egyik fontos elemét. Hogy milyen 
a  lyuggatott és a tömör felület aránya, 
a perforációk formája, arányrendje, il-
letve elhelyezésük ritmusa, valójában 
a homlokzatképzés alapproblema-
tikájának elemei az építészetben.4

(5) Komplex hatás� fénymodulátorok. 
A valóságban leggyakrabban az 
elõbbi típusok kombinációit figyel-
hetjük meg, s ha ehhez hozzávesszük a 
különbözõ anyagtípusokat, a variációk 
száma megszámlálhatatlan. Amikor a 
képen együtt látjuk “szûrt fényben” a 
perforált felületet, annak reflexióját és 
vetett árnyékát, a szürkék gyönyörû 
árnyjátéka feledteti velünk a színek 
hiányát.5

2.

3.

4.

5.



��Répás Ferenc A fény térré válása

A második blokkban, a térérzet-keltõ 
fényhatások modellezésekor, nem célunk 
egy konkrét belsõ tér egzakt ábrázolása, 
ám az általunk kreált “anyagtalan” fény-
árnyék világ fény-jelenségei, a fénymo-
dulátorok tapasztalati összegzéseként is 
felfoghatóak, melyek a valósághoz igen 
közeli fényjelenségek, a térérzetünket mó-
dosítani képes optikai tényezõk pontos 
megfigyelésére alkalmasak. A vizsgált téri 
fényeffektusok a következõk:

(1) Rajzolás fénnyel. A tér “kont�rjainak” 
megjelenítésekor a vonal perspektívához 
hasonlatos képet kapunk, de paradox mó-
don ezt a levegõ perspektíva eszközével 
tesszük.6

(2) Tónusátmenet a teret alkotó 
felületeken. Szórt-fény hatások, levegõ 
perspektíva (sfumato) atmoszférikus hatá-
sok tanulmányozása. Ellenfény hatásmech-
anizmusok.7

(3) Perforációkon keresztül térbe jutó, 
irányított fény hatásainak vizsgálata. 
Nap�t szimuláció.8

(4) Transzcendens és valós hatás, az 
azok közötti átmenet, közös jellemzõik 
vizsgálata.9

(5) Világítás tanulmányok, animáció-
szerû megjelenítése. Digitális és manuális 
feldolgozási módok.10

Újszerû megközelítésem lényege, hogy 
míg a Bauhaus fotogramjai, fény-tér 
modulátorai az adott kor �j vizualizációs 
lehetõségeit (fotó, film) aknázzák ki absz-
trakt kompozíciók készítése céljából, ad-
dig számunkra a hatalmas pszichológiai 
erõvel rendelkezõ fény-árnyék jelenti a 
legfontosabb kapcsolatot térérzetünk, 
térélményünk kialakulása és a valóság 
között. E kapcsolat keresése közben a 
gyakorlatban éljük át azokat a fényje-
lenségeket, melyek meghatározzák látási 
élményeink késõbbi emlékképeit.

A témában eddig készített közel 1000 
kép dokumentálja a kísérleti szakasz fon-
tosabb lépéseit, a képrögzítés technikai 
fejlõdését (fotó, VHS, SVHS, digitális kame-
ra, webkamera) illetve az oktatási tematika 
változásait, annak lényegre törekvését.

06.

07.

08. 09.
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Tér és fény, 12 hetes kurzus11

A feladatok elkészítése a tanszéken, 
mûterem-körülmények mellett, saját 
fényforrás-(ok) használatával történik. 
A digitálisan rögzített fénymodulátorok 
komponálása, valósidejû nagyméretû 
televízió illetve videóprojektor képen 
történik. A nagyítás (mely során az 
eredetileg néhány cm-es látvány m-es 
nagyság�vá válik), fontos eleme a 
látvány analizálásának, hisz a na-
gyobb méret könnyíti a percepciót.

Felhasználható anyagok típusai: nem 
átlátszó fehér illetve fekete papír, kar-
ton, féltranszparens fólia, felületkezelt 
plexi, transzparens fólia, plexi, üveg, 
tükrözõdõ plexi, üveg, tükör.

Felhasznált képek:

A tér és fény kurzus hallgatói munkái (Rajzi és Forma-

ismereti Tsz 1996-2001)

Felhasznált szakirodalom:

- Beke László: Látás - a tudomány és a mûvészet szem-

besülése, Magyar Hírlap 2002 10. 26.

- Forgács Éva: Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. 

Budapest, Mûcsarnok; Intermédia, 1996.

- Dobó Márton, Molnár Csaba, Peity Attila, Répás 

 Ferenc: Valóság-Gondolat-Rajz, Mûszaki Kiadó 1999, 

2. kiadás: Terc 2004 11.

10.
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Az építészeti grafika minden kor-
ban fontos eszköz volt az építészek 
kezében, hogy terveiket, építészeti 
szándékaikat a laikus, a megbízó 
számára bemutassák, értelmezhetõvé 
tegyék. Az, hogy a tervek prezentálása 
milyen színvonalon történik, az függ 
a munkára fordítható erõforrásaink 
mennyiségétõl és minõségétõl, és a saját 
magunk számára felállított mércétõl. A 
ma építésze számára egyre fontosabb 
a képi megjelenítés terén a lehetõ leg-
jobb végeredmény elõállítása, mert 
a munkához jutás a piaci feltételek 
megváltozása miatt egyre inkább 
versenyszerû körülmények között 
történik. És itt nem csak a tervpályá-
zatok egyre nagyobb arányára utalok, 
hanem a magánmegrendelõk építész 
választásának módjára is.

Korábban az építészeti grafika 
kizárólag kézi grafikai eszköztárral 
rendelkezett. Szabadkézi és szerkesz-
tett ceruza-, tollrajzok, akvarell fest-
mények. A lényeg a látványos ered-
mény gyors elérése volt. Ezért a 
nehézkesebb technikák csak ritkább 
esetben szolgálták az építészeti grafi-
ka mûfaját, emiatt az olajfestés szinte 
példa nélküli esetünkben. Ezen kívül, 
mindig is fontos szempont volt a re-
produkálhatóság, a sokszorosítás le-
hetõsége is. De a sokszorosítógépek, 
mint eszközök vissza is hatottak a 
grafikára, hatékony módszert kínálva 
text�rák másolásával és kollázsszerû 
használatával az anyagszerû ábrá-
zolásra.

Az 1990-es évektõl a számítógép, 
mint rajzeszköz megjelent a tervfel-
dolgozás folyamatában, és ma már 
nem csak a szigor�an vett mûszaki 
dokumentálásból veszi ki a részét, 
hanem az építészeti grafika terén is 
nélkülözhetetlenné vált. Mivel egy �j 
technikáról van szó, amely most fej-
lõdik, alakul ki, lehetõségünk van a 
kísérletezésre, a szoftverfejlesztõk 
által megadott határok feszegetésére.

A továbbiakban nem a számítógépes 
grafika átfogó bemutatása következik, 
hanem egy konkrét grafikai feladat 
megoldására tett kísérlet ismertetése.

A kísérlet célja az volt, hogyan lehet 
egy olyan épülethez, amelynek felületei 
jellegzetesek, egyediek, számítógépes 
látványtervet készíteni, �gy, hogy 
kiküszöböljük a számítógép tipizáló 
megoldásait, és a rendelkezésünkre 
álló sablonjainak megkötöttségeit.

A megoldást a számítógépes és kézi 
technikák ötvözése jelentette, azaz 
számítógépes-kézi vegyestechnika. Ah-

Váli István Frigyes okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék

Az építészeti grafika kézi-számítógépes vegyes technikájának 

egy kisérlete
The computer as a device of drawing int he process of elaborating plans came into general use int he 90s. Since then it has become essential in the field of architectural graphics.

The article demonstrates the capability of 3D visualization of forming individual superficies within the subject of computer-manual heterogenous technique.

Számítógépes vonalas-kitöltött rajz pasztellporos kézi 

technikával befejezve

Grafika: Dûne St�dió

Erzsébet téri Nemzeti Színház pályázati terve, Cságoly 

Ferenc, Pálfy Sándor, Lázár Antal, Keller Ferenc

hoz, hogy a kísérletben megvalósított 
technikát el tudjuk helyezni a vegyes 
technikák sorában, elõször is tekintsük 
át, hogy milyen számítógépes-kézi ve-
gyes technikákat ismerünk.

A vegyestechnikák többféle mód-
ja között a lényegi különbség a 
számítógépes és a kézi munkarészek 
arányában és sorrendjében, valamint 
a felhasznált szoftverek (építészeti 
tervezõ-, vagy képszerkesztõ program) 
típusában van. A végsõ megjelenést a 
használt kézi technika (ceruza, filc-
toll, stb.) is befolyásolja, de ez elvi 
különbséget nem jelent a vegyestech-
nikák között.

Vizsgáljuk meg a számítógépes és 
a kézi munkarészek egymáshoz viszo-
nyított arányának két szélsõséges 
esetét:

Egyik végletként használhatjuk a 
számítógépes tervezõprogramunkat 
kizárólag a pontos szerkesztés meg-
könnyítésére, illetve az ismétlõdõ 
munkarészek �jbóli megrajzolásának 
kiküszöbölésére. Ebben az esetben a 
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munka nagyobb részét kézzel végez-
zük, a rajz végsõ képe kézi grafikát 
mutat. A számítógépes és jellemzõen 
vonalas rajzunkat megfelelõ hor-
dozóra (papírra) kinyomtatjuk, majd 
a kinyomtatott, már papír formájában 
elõttünk fekvõ rajzot valamilyen tech-
nikával pl. ceruzával, filctollal, pasz-
tellpor vattával történõ felhordásával 
stb. befejezzük.

Másik végletként a számítógépen 
elkészített, komputer grafikánkat kinyom-
tatjuk, majd ezt a már majdnem késznek 
tekinthetõ rajzot valamilyen –az elõbb 
már említett szabadkézi - technikával 
árnyaljuk, tónusaiban gazdagítjuk, dif-
ferenciáljuk vagy staffázs elemekkel 
egészítjük ki. Így a számítógépes nyoma-
tunk végtelenül pontos és emiatt száraz 
felületeit élettel telíthetjük, és építészi 
szándékainknak megfelelõen plusz in-
formációkkal pl. fényhatásokkal gazdagít-
hatjuk. Ez egy kifejezetten termelékeny 
megoldás életteli és pontos építészeti 
grafikák készítésére. A végeredmény 
inkább számítógépes rajz hatását kelti.

Természetesen a két végletként bemu-
tatott megoldás között a két technika 
egymáshoz viszonyított aránya függ-
vényében számos fokozat létezhet.

A vegyestechnikával készített 
grafikák között különbséget jelenthet 
a kézi és a számítógépes munkarészek 
sorrendje. Az elõbbiekben bemu-
tatott példák elkészítésekor elõször 
a számítógéppel dolgoztunk, majd 
kézzel fejeztük be a grafikánkat.

A következõ példánál a kézi munkarész 
a munkafolyamat közepén helyezkedik 
el, a számítógépes munkarészektõl vis-
zonylag függetlenül.

A számítógépes építészeti program-
mal elkészített vagy kézzel megrajzolt 
és beszkennelt rajzunkat egy kép-
szerkesztõ programba áthelyezzük (im-
portáljuk) és ott végezzük el a grafikai 
munkát egérrel. Itt alkalmazhatunk 
beszkennelt kézzel rajzolt text�rákat, 
tónusokat, felületeket. A kész grafikát 
végül kinyomtatjuk. Így árnyékolt, 
anyagszerû alaprajzokat, metszeteket, 
vagy akár perspektívikus képeket is 
létrehozhatunk. A kézzel megrajzolt 
kollázs elemeket akár több grafikán 
is felhasználhatjuk, természetesen 
ügyelve arra, hogy az ismétlés ne le-
gyen zavaró. Ezt a módszert kétdimen-
ziós számítógépes kollázsnak hívjuk.

Az elõbb bemutatott példákkal el-
lentétben a kitûzött feladatunk nem 
kétdimenziós grafika, hanem három-
dimenziós modell készítése volt. A 
megjelenítendõ épület egy templom-
rom, mely kõfalainak jellegzetességeit 
a számítógépes feldolgozás ellenére 
minél hûebben akartuk megjeleníte-
ni.

A balatoncsicsói Szentbalázsi temp-
lomrom a Balatonfelvidék közepén 
a Balatontól kb. 4 kilométerre, egy 
szõlõhegyen van. A templomot a 
XII.-XV. századig több periódusban 
építették Az építési periódusok jól 
megfigyelhetõek voltak a megmaradt 
falak falazási módjaiból. A falak 
anyaga, a helyi mészkõ és bazalt 
vegyes használata adja a falszövet 
egyedi szépségû megjelenését.

Számítógépes háromdimenziós modell filctollal befe-

jezve

Grafika: Dûne St�dió
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Számítógépes vonalas rajz, digitalizált szabadkézi tó-

nusokkal, képszerkesztõ programmal kidolgozva

Grafika és terv: Molnár Réka
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A megépített még „csupasz” számítógépes modell

A számítógépes modellhez elkészített (text�rázott) kit-

erített homlokzati síkok A megrajzolt felületeket felfeszítjük számítógépes modellre

A következõkben ismertetem a 
munkafolyamat lépéseit.

1. Megépítjük az épület virtuális 
modelljét egy számítógépes tervezõ-
modellezõ programmal.

2. Az épület határolófalainak külsõ 
síkjait lefejtjük („meghámozzuk” a 
modellt), azaz síkokra bontjuk. Az így 
kapott síkidomokat kinyomtatjuk.

3. A kinyomtatott kont�rokba kézzel 
megrajzoljuk minden falsíknak a saját 
ortogonális nézetét, ügyelve arra, 
hogy a csatlakozó falak illeszked-
jenek egymáshoz, pl. falsarkokon a 
sarokkövek a valóságnak megfelelõen 
átforduljanak.

4. Az így elkészített rajzokat be-
szkenneljük, majd megfelelõ méretben 
a megfelelõ helyre felállítjuk õket a 
látványtervezõ programunkban.

5. Utolsó lépésként elkészítjük a 
fotórealisztikus képeket vagy ani-
mációt. Innentõl kezdve �gy folytatjuk 
a munkát, ahogy normálisan dolgo-
zunk a látványtervezõ programokkal. 
Beállítjuk a kamerákat, azaz a 
nézõpontokat, az animáció �tvonalát, 
az anyagok tulajdonságait: színüket, 
felületi érdességüket-simaságukat, 
tükrözõdésüket-áttetszõségüket. És 
beállítjuk a fényforrásokat, azaz meg-
világítjuk a modellünket.

Ezután már a számítógép dolgo-
zik. Az üvegek �gy látszanak át, 
tükrözõdnek, �gy törik a fényt, �gy 
csillannak meg, ahogy a valóságban. 
A legapróbb részletig is tökéletes 
az árnyékvetés. A képek végtelen 
sorát állíthatjuk elõ most már a saját 
idõnket kímélve. Tehát kihasznál-
tuk a számítógépes munka elõnyeit, 
és egyben kikerültük hátrányát is, 
azaz nem szorultunk rá arra, hogy 
használjuk a szoftverfejlesztõk által 
kínált text�rákat, melyek a felület-
tõl és építési helyzettõl függetlenül 
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Grafika, terv: Váli István Balatoncsicsó, Szentbalázsi templomrom 1999-es állapot

végtelenített tapétaként borítják be a 
számítógépes látványképek felületeit. 
A sarkon lévõ kváderkövünk tényleg 
sarkon lévõ kváderkõ. A boltozott 
nyílások felett tényleg boltozat van. 
Ahol változik a fal jellege, ott tény-
legesen is szemléltettük azt.

Ez a módszer nagy munkaigénye 
miatt nem gyors vázlatok készítésére 
való, hanem arra az esetre, ha sok ké-
pet vagy animációt kell készítenünk, 
vagy sok tervváltozatot kell nagy mély-
ségig kidolgoznunk.

A számítógépes grafika mára már 
megtalálta a helyét mind az építészeti 
tervezésben, mind az ingatlanpiac mar-
ketingeszközei között, de mivel egy vi-
szonylag �j grafikai eszköz, még számos 
lehetõség van a benne rejlõ lehetõségek 
minél sokrétûbb kiaknázására. Csak 
rajtunk, építészeken m�lik, hogy fela-
dataink és kísérletezõkedvünk révén 
milyen �j, eddig nem alkalmazott tech-
nikákat találunk ki.
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A kép zárt egység, entitás.
A kompozíció összefüggései ebben 

az egységben mûködnek, élnek és fejtik 
ki hatásukat.

A kép méreteinek arányaihoz 
szervesen kapcsolódik a kép belsõ 
szerkezete.

A legáltalánosabb képi felépítés a 
keskenyebb oldalnak a hosszabbra 
történõ felmérése által keletkezõ négy-
zet határozza meg. E négyzet a képen 
kiemelt jelentõségû: a kép lényeges 
elemének helyét jelöli ki -–akármelyik 
oldalon. /Két négyzetnél kisebb kép 
esetén a két egymást fedõ négyzet átlói-
nak metszõdésében egy sarkán (45%) 
álló kisebb négyzet keletkezik, melynek 
sarkain áthaladó vízszintes és függõleg-
es egyenesek szintén rendezõi lehetnek 
egy képnek.1 

A négyzet a látás mértékegysége. Az 
aranymetszés is a négyzethez illeszkedõ 
szerkesztésen alapul.

R. Arnheim az emberi látás /ész-
lelés, tudomásul-vétel/ strukt�ráját Car-
tesianus /Descartes/ hálónak tekinti 
– merõleges, négyzetes rácsnak. A 
perspektíva szerkezete: a fõpont a hori-
zontvonal függõlegesével a teret négy 
egyenlõ mezõre osztja; /célékereszt/, 
meghatározva a látványhoz való viszo-
nyunkat.

Mindenesetre: szerkezetet vetít az em-
beri tudat a látványra, függetlenül attól, 
hogy – pl. a szerkesztõ perspektíva fo-
gyatékos, nem felel meg a Kant-i „Ding 
an sich” tárgynak, a „magában való 
tárgynak”.

Két Csontváry mû szerkezetével 
foglalkozunk: az elsõ NAGY mûvel: „A 
taorminai görög színház romjai”-val 
/1905/ és a „Tengerparti sétalovaglás”-
sal /1909/ utolsó befejezett mûvével.

A Taormina klasszikus veduta. Jelentõs 
látványt – sõt látványosságot örökít meg. 
Tárgya tehát kötött, míg a Sétalovaglás 
kötetlen – a lovasok kompozíciója 
kötetlen, szinte zenei és a képi hatás 
csaknem döntõ tényezõje. Meghatáro-
zója az élmény – nem az „ábrázolás 
kényszere”.

A Taormina: két négyzetnél kes-
kenyebb kb. 3 x több, mint 5,5 m; a 
Sétalovaglás két négyzetnél szélesebb 
kb. 70 x 170 cm.

Taormina
A Taormina kompozíciója rendhagyó: a 
rom szimmetriájából indul ki.

Az oldalméret által meghatározott 
nagy négyzetet a romok két kiemelkedõ 
fala határozza meg. Lényegében tehát a 
helyzet fordított: nem a kép oldalának a 
mérete határozza meg a kompozícioná-
lis négyzetet, hanem az architekt�ra 
aránya jelöli ki a kép magasságának 
méretét. A kép jobb oldalán fennmaradó 
rész pontosan fél nagy négyzet /152,5 
cm/; a baloldalon  fennmarad 116,5 
cm. E mérettel a kép alsó és felsõ ol-
dalához illeszkedõ kis négyzetet felvéve 
a kép vízszintes felezõjéhez illeszkedõ 
két 36 cm-es csíkot kapunk.

Ez a 2 x 36 = 72 cm-es mezõ aranymet-
szésben van a kis négyzet méretével: 

72 x 0 = 116, 5 cm. A romok 
kiemelkedõ részével meghatározott 
nagy négyzethez jobb és baloldalon 
hozzáadva a kis négyzet oldalméretét a 
305 + 2 x 116,5 cm magába zárja a 
rom teljes szélességét. Megjegyzendõ a 
fél nagy négyzet és a kisebb viszonya: 

152,5 – 116, 5 = 36; továbbá, a 
kép jobb oldalán a nagy és kis négyzet 
oldalméretén t�l szintén 36 cm marad 
fenn.

A kép kompozíciójának nagy szerepe 
van a fenti arányrendszernek a képi 
egység megteremtésében. A színház 
aránya nemcsak a kép magasságát, 
hanem szélességét is kijelöli. A fél nagy 
négyzet a kép jobb oldalán rámutat 
arra, hogy a kép kompozíciója innen 
indul ki. A Vez�vnak a kép központi 
tárgyától távlatilag is, színben is el-
határolódó tömege ezáltal kapcsolódik 
szervesen össze a színház épületével. A 
hegy és az ég színkontrasztja az épület 
centrális helyzete felé közelíti a kép 
felépítését.

Lényeges, hogy a kép vízszintes 
tengelyét kísérõ aranymetszési viszony-
ban lévõ 

/72 – 116,5 cm/ két mezõ szerkezeti-
leg átfedésben van. Ez biztosítja az 
egyébként tárgyában és jelentésében 
eltérõ architekt�ra és természeti látvány 
szerkezeti egységét.

A 72 cm-es sávban találkozik a szín-
ház, a hegy és a tenger. Nem véletlen 
a két félsziget helyzete – az öbölre való 
rálátás kezelése sem.

Tengerparti sétalovaglás
A sétalovaglás kompozíciós rendszere 
a két négyzetnél szélesebb és szaba-
don, ritmikusan hullámzó figurális kép 
kompozíciójának feszes egységét biz-
tosítja a teljességgel háttérben maradó 
geometrikus felépítésével. A képet egy-
enlõ oldal-méretû négyzetekre osztja 
mind a jobb, mind pedig a kép balo-
ldaláról kiindulva. Az átfedõ négyzetek 
a kép felületét három keskenyebb és 
két szélesebb függõleges felületre 
bontják. Középen és a két szélen 27,5 
cm, a két fennmaradó részen 44,5 cm 

1. Charles Bouleau: The Painters Secret Geometry, A study of Composition in Art 1963

Két  Csontváry-kép

dr. Gróh János festõmûvész, nyugalmazott egyetemi docens, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék
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e mezõk mérete. A keskeny és széles 
mezõk aránya aranymetszéses viszony, 
de ilyen a kettõ összegének aránya 
a négyzetek – a kép oldalméretének 
– arányához is; továbbá az oldalméret 
is egy keskeny és két széles mezõ 
méretének összegével.

A kép belsõ kompozíciójának folt, 
vonal és színbeli összefüggéseivel itt 
nem foglalkoztunk.

Felmerül a kérdés: Csontváry tudott-e 
errõl?

Tudjuk, számításokat végzett ké-
pei méreteinek meghatározásánál – 
mûveinek vásznát Belgiumból rendelte. 
Ilyen mélységben azonban minden bi-
zonnyal nem tervezte meg képeit.

Megjegyzendõ: az emberi szem 
– pszichológiai kísérletek szerint 
– rendkívül érzékeny az aranymetszés 
vonatkozásában.

Fontosabb kérdés: mi értelme van az 
efféle elemzésnek.

A nézõ – az értõ nézõ is – a képben 
gyönyörködve nem érzékeli e szerkezeti 
tényezõket.

Nem tagadható viszont, hogy a kép 
szerkezeti strukt�rája „háttéri tényezõje” 
a kép belsõ kompozíciójának.

Tovább menve: A látás, a képi 
látványalkotás absztrakt gondolati 
– matematikai – összetevõinek feltárása 
igazolja a vizuális gondolkodás oly ne-
hezen meghatározható tényének létét. 
Még tovább menve: A matematikai 
felépítés találkozása az érzéki észlelés 
kivetítésében bizonyságul szolgál arra 
nézve, hogy az élmény valóságában a 
reális tényezõk nem oldódnak fel, hanem 
– ösztönösen is – intellektuális gondolat-
tal – társulnak. Az emberi tudat formái 
rávetülnek az érzéki észleletre.
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Engedjék meg, hogy néhány gondola-
tot fûzzek a vizuális mûvészetek aktuális 
kérdéseihez abból az alkalomból, hogy 
Magyarország az Európai Unió tagja 
lett.

Feltehetnélnk a kérdést, mit tudunk adni 
Európának, illetve mit várunk e nag vál-
tozás után az Uniótól.

Juan Gris a fiatalon meghalt kíváló 
spanyol festõ szavai jutnak eszembe, aki 
barátjának szóló levelében írta: „A mûvész 
minõsége attól függ, milyen mennyiségû 
m�ltat hord magában”. – Úgy gondolom 
Gris megállapítása nem csak az egyénre, 
hanem egy nép m�ltjára is vonatkoztat-
ható.

M�ltunkkal kapcsolatban nem kell szégy-
enkeznünk. A római biradalom Pannon 
emlékei, majd államalapításunk utáni 
román stílusban épült szép templomaink 
errõl tan�skodnak. – A középkorban ad-
dig tartott Európa, ameddig a gótika 
stílusjegyei domináltak a mûvészetekben. 
 E szellemben készültek az idõben szob-
raink és épületeink, hirdetve Európánk 
határait. 

Mátyás király hívta hozzánk az olasz 
renessaince primaverajának humán szel-
lemét és lettek világhírûek palotái és könyv-
tárának Corvinái.

Napjainkban meg�julóban vannak 
barokk kastélyaink, a mennyezeteken és 
kupolák tereiben lebegõ alakok és festett 
drapériák.

A 19. században vált Budapest a világ 
egyik legszebb városává. Nem véletlenül 
lett a Duna-part, illetve az Andrássy �t a 
világörökség része.

Voltak jeles alkotóink, akik az európai 
mûveltséghez jelentõs értékeket adtak. 

Az elm�lt évtizedek szellemi szabadság 
hiánya az egymással szembenálló tiltott 
és támogatott mûvészeti besorolások rend-
szere, a politikai elvárások megbénították 
a szellem szabad áramlását. – Mint az 
Ovidius számûzetésébõl költõien írta: „A 
m�zsák csak halkan suttogtak.” A világ 
színpadán zajló avant-garde mozgal-
makról, a meghatározó bemutatókról és 
kiállításokról még a szakma is alig értesül-
hetett. Az elzártság azt is eredményezte, 
hogy a másik oldal tudomást sem szerzett 
mindarról, ami itt valaha is létezett.

A rendszerváltás óta eltelt 15 év azonban 
számos pozitív változást hozott:
Megmondani sem tudnám, mikor volt 
hasonló élénk mûvészeti élet Magyar-
országon. Ha beny�lok a levélszekrényem-
be, alig van nap, hogy ne érkeznének 
megnyitóra, m�zeumi kiállításokra, vitákra 
és ankétokra szóló meghívók. Nagyszerû 
jelnek érzem a Monet kiállításra vára-
kozó hossz� sorokat. A jelentõsebb kiál-
lítási megnyitókon nem egyszer látogatók 
sokasága várakozik. Az aukciók iránt 
megnõtt az érdeklõdés. A látványosan 
emelkedõ árak jelzik, hogy a mûtárgy 
gyûjtés kezd megindulni. Az elm�lt évek-
ben több magángyûjtemény került be-
mutatásra. Kiemelném a közelm�ltban 
Veszprémben megnyílt európai nívój� 
kortárs-magángyûjteményt, amelynek 
külön érdekessége, hogy a kitûnõen meg-
tervezett épületben a magyar alkotók mel-
lett, jelentõs külföldi mesterek munkái is 
láthatók. 

Azokra a kérdésekre, hogy:
Mi a vizuális mûvészet és mûveltség 

kívánatos helye és szerepe társadalmi 
életünkbene, - az európai közösségbe 
való belépésünk után milyen feladatokra, 
fórumokra, intézkedésekre lenne szükség, - 
milyen volna a mûvészet eszményi viszonya 
a politikához, vagy mi a mûvész aktuális fe-
ladata? – A válasz közel sem egyszerû.

De nézzük sorájában:
Úgy gondolom, bátran mondhatjuk, 

hogy az ország lakosságának legnagyobb 
része a vizuális mûveltség szempontjából 
analfabéta. Képzõmûvészeti alkotáson, 
legjobb esetben tárgyábrázolást ért és 
nem tud különbséget tenni érték és érték-
telen között. E kult�rálatlanság kihat a lá-
tott világ minden területére, - a környezetet 
elcs�fító nem egyszer nagy pénzen meg-
valósult épületekre, a gondozatlan utcákra, 
a lakások berendezési tárgyaira, a kiraka-
tok felett éktelenkedõ táblák és kiírások 
megjelenésére, a képernyõkön szün-
telenül látható ízléstelenség halmazaira, 
az emberek öltözködésére, érzékenység 
hiányára, sõt morális viselkedésére is.

Javítani mindezeken az iskolarendszer 
oktatásreformja lenne hivatott. – Érzékeny-
ségre, intuícióra, az összefüggések meg-

látására való neveléssel és a kult�rtörténet 
ismertetésével, amelynek kereteiben a 
kortárs mûvésezt is helyet kapna. – Mind-
ezekhez vizuális mûveltségggel rendelkezõ 
pedagógusokra lenne szükség.

A politikai sajnos nem egyszer a 
mûvészetekre fordított támogatást adok-
veszek üzletnek tekintette. Végzetes lenne, 
ha ismét korlátoznák a mûvészi kifejezés 
szabadságát, ha kötelezõ irányjelzést 
vagy utasításokat adna egy felsõ fórum 
a mûvészi felfogásnak. André Malraux a 
jeles író és kultuszminiszter mondta egyik 
beszédében: „L’État n’est pas fait pour dir-
iger l’art, mais pou le servir.” (Az állam 
nem azért van, hogy irányítsa a mûvésze-
tet, hanem, hogy azt szolgálja.)

 
A mûvészet és politika egymásra utaltak. Hi-
vatalos dotációk, állami mecenat�ra nélkül 
sem a színházakat, sem a m�zeumokat 
nem lehetne fenntartani. – Az államnak 
viszont elengedhetetlen szüksége van a 
mûvészetekre és kulturális intézményekre, 
mivel egy ország szellemi értékét, az álta-
la képviselt nép mûveltségén keresztül ítélik 
meg. Ezen értékek rangot adnak, amelyre 
a politikusok gyakran hivatkoznak.

A kult�rába fektetett pénz, elõbb-utóbb 
megtérül. A m�zeumok, mûemlékek, jelentõs 
kiállítások, mûvészeti vásárok vonzerõvel 
bírnak. Gondoljunk csak az Olaszország-
ba vagy Párizsba áramló turiumusra, az 
ott látható m�zeumok és tárlatok látoga-
tottságára. A francia politika bölcsen soha 
nem sajnált akár gigantikus összegû ber-
házásokat sem kulturális, mûvelõdési vagy 
mûvészeti célokból. Az egymást követõ 
államfõinek nevéhez fûzõdik Párizs nem 
egy híres intézményének létrejötte, ame-
lyek nemzetközi pályázatok szelekcióin 
valósultak meg. Dán építész tervei alapján 
épült a Défance negyed nagy diadalíve, a 
Pompidou m�zeum épületét olasz, a Lou-
vre bejáratának piramis csoportját kínai, 
az �j operát kanadai, míg a Vilette negyed 
épületszobrait svájci építész tervezte. 

Ott, a nemzeti és internacionális nem 
mond ellent egymásnak. Sõt a sokféleség 
csak gazdagítja az ország szellemi 
értékét. E sokszínûségre Párizs, Berlin, 
London vagy New York már példát adtak 
az elm�lt másfél évszázad alatt.

Gondolatok a mûvészetek aktuál is  kérdéseihez

Konok Tamás festõmûvész, címzetes egyetemi tanár, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék
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Fõleg franciaországi példákra hivat-
koztam, de említhetném a bécsi, a linzi 
vagy  a mûemlékkörnyezetbe nagysz-
erûen illeszkedõ grazi m�zeumokat, a 
bilbaui Guggenheim alapítvány épületét, 
a baseli Renzo Piano, vagy ugyancsak a 
baseli Mario Botta által tervezett modern 
épületeit, ahová hossz� sorokba érkeznek 
a látogatók, s a felsorolást még folytat-
hatnám.

Természetesen  egyedül az államtól nem 
várhatunk megoldást. Nagy szükség lenne 
�jfajta mecenat�rára: a privát és az állami 
együttmûködésre.

Igen fontos feladatnak érzem a mûvész 
és közönség kommunikációját. A kiál-
lítás látogató gyakran értetlenül áll a 
kortársmûvészet alkotásai elõtt.  Az alko-
tóknak erkölcsi kötelessége, hogy a feltett 
kérdésekre �tmutatást adjanak. Tapasz-
talatom, hogy szinte varázslatos, milyen 
kontatuskeltõ ereje van a mûvészetrõl 
szóló dialógusoknak, fórumoknak. Ezért 
is fontos lenne a mûvéseztrõl, kult�rtörtén-
etrõl, kiállításokról szóló rendszeres és 
nívós televíziós mûsorok sugározása.

Most, hogy eltûnnek a határok, könnyebb 
lesz a kiállítások, mûalkotások és mûvészeti 
találkozók cseréje, közelebb kerülhetünk 
más szemléletek megismeréséhez és a mi 
aktivitásunk is ismertebbé válik.

Sok szó esik mostanában a „globalizáció” 
kérdéseirõl. Félelem a mindent elnyelõ 
uniformizálódástól. E szorongás valós 
és jogosnak is mondható. – Európánk 
több évezredes szellemi tradíciójának, 
mégis létezik egy pozitív értelemben 
ható közös jellemzõje. Különös, hogy 
országhatárokon, távolságokon át indu-
latok, szemléletek, vágyak, jelzések, kife-
jezések szinte egy idõben születnek és 
válnak kollektív életérzéssé. Félreértés ne 
essék, nem a divatra, hanem a mûvészek 
megérzõ képességére gondolok. Arra a 
megfogalmazhatatlan összeállásra, nemes 
értelembe vett „globalizációra”, ami töb-
bek között létrehozta a romantikát, az 
impresszionizmus szemléletét vagy azt a 
mozgatóerõt, amely például a monokróm 
alkotások iránti alkotószenvedélyben 

nyilvánult meg a közelm�ltban és még 
sorolhatnám a példákat. Úgy is mondhat-
nám, a kreatív közös ráérzõ képesség, ez 
Európánk egyik jellemzõje. – A másik és 
talán még mélyebb azonosság e kontinens 
déli partjain született antik történelem és 
életszemlélet, amely visszatérõen mindig 
�jjászületik.

A vizuális és zenemûvészet nagyszerûsége 
többek között abban rejlik, hogy nyelvi ne-
hézségek nélkül szól mindenkihez. Tehát 
szavak nélküli közös nyelv, határok feletti. 
Nem hiszem, hogy szebb összekötõ erõt le-
hetne ajánlani az egymást szavakban még 
nehezen értõknek a jobb közeledésre.
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A globalizáció nem teljesen �j jelenség. A 
hódító hábor�k velejárójának volt mond-
ható, mert a legyõzõ mindig rákénysze-
ríthette saját akaratát a legyõzöttre. Ilyen 
fogalomként nem volt ugyan ismert, de a 
globalizáció mindig a világ fejlõdésének 
határáig terjedt. A globalizáció egyed-
uralomra törekszik ugyan�gy, mint a 
parancsuralmi rendszerek, mint a római 
birodalom, a német birodalom, a szovjet 
birodalom, vagy a leg�jabb amerikai he-
gemonikus terjeszkedés. A globalizáció 
tehát mindig jelen volt, ha nem abban az 
értelemben, ahogyan azt ma gondoljuk.

A globalizáció amely a tõke, a termék, 
az energia, az információ és a munkaerõ 
szabad áramlását jelenti, megállíthatatlan, 
Az országhatárok kérdése háttérbe szorul. 
A nemzetek között vándorlási folyamatot 
generál. Arra készteti az embereket életük 
során többször is, hogy egyszer itt, más-
szor a világ másik részén éljenek, így a 
családokat helyváltoztatásra készteti. Ez 
nehézségeket jelent érzelmi okokból és a 
nemzeti hovatartozás szempontjából, de 
gyökértelenné válhatnak az így született 
gyermekek, mely komolyan kihathat egy-
egy ország népességének alakulására. A 
globalizáció egységesíti az infrastrukt�rát, 
elõnye, hogy behozza az �j technikát és 
technológiát, így fokozatosan emeli a 
szakmai igényszintet. Nem ismer spanyolt, 
magyart vagy németet, csak termelésre 
és fogyasztásra alkalmas embereket; 
rábeszél, hogy mit szeressek, és hogyan 
öltözködjem, mire költsem a pénzemet, 
mivel töltsem a szabad idõm, nagyrészt 
fölösleges információk özönével áraszt el 
a nap minden pillanatában, hogy ne tud-
jak odafigyelni a saját dolgaimra.

A leg�jabb kori kulturális globalizáció 
a dzsessz térhódításával kezdõdött, majd 
a hollywoodi filmipar termékeivel folytató-
dott az 1930-as években.

Elõször Angliát hódította meg – az ameri-
kai hadsereg jelenléte következtében, 
majd a vesztes Németország következett. 
Franciaország nemzeti öntudata más volt. 
Ott a hambur ger üzletek tönkrementek az 
ötvenes években. A második hullám szin-
tén zenei hatás az ötvenes évek elején. A 
rock and roll-t követõen alakult ki mára a 
globális zenekult�ra, a popzene, amely 
az éter hullámain még a Vasfüggönyön is 

áttört. A csõnadrág és a vastag gumitalp� 
nehéz cipõk jelentették a fiatalok öltöz-
ködési trendjét, design-ját. 

Megingott a szakadatlan haladást hir-
detõ szocialista rendszerbe vetett hit. A 
politikai be-rendezkedés önmagától, és a 
mérhetetlen eladósodástól összeomlott.

A nyolcvanas évek végétõl olyan hul-
lám söpört végig Magyarországon, amire 
ko-rábban nem volt példa. Felhalmozó-
dott nyugati raktárkészletek öntötték el az 
áruházak polcait. A konzumszemlélethez 
szoktatott lakosság �gy habzsolta, mint 
a színes üveggyöngyöt. Hónapok alatt 
lecserélõdött a termékvilág, és mára szin-
te teljesen eltûnt a keleti piacról szár-
mazó jármûpark. Ezzel megváltozott a 
környezet vizuális kult�rája. A gombamód 
szaporodott lakóparkok rendkívül heter-
ogén formát öltöttek, melyben keveredett 
az amerikai polgári ízlésvilág a barokkos 
palotaépítéssel, faragott szökõkutakkal és 
szobrocskákkal, feledve a hazai építészeti 
hagyományokat. Az így gettósított �j tele-
pülésformák kettéosztottak falvakat és 
községeket. 

A lokalizáció
A globalizáció és a lokalizáció egymás el-
len feszülõ pólusok, amelyek nem létezhet-
nek egymás nélkül. Ezen belül lokalitás 
lényege az autonómiaszerzés a globális 
világban. Varga Csaba szociológus azt 
írja: „Ha a globális világról már az egész 
világ beszél, ez nem jelenti azt, hogy a  
világközpontokban készen lenne a glo-
balitáselmélet. Egyáltalán nincs készen. 
Ennél talán csak az a meglepõbb, hogy 
noha már a fél világ beszél a globális és 
a lokális világ kívánt egyens�lyáról, de a 
lokalitáselméletnek még a körvonalai sem 
látsza-nak. Itthon sem. Ameddig nincs loka-
litáselmélet, addig nem lehet megmondani 
Magyaror-szágon sem, hogy a kisebb-
nagyobb lokalitásokat (településeket, 
kistérségeket, régiókat) milyen irányban, 
milyen stratégia szerint fejlesszük. Ettõl 
persze bárki hiheti, hogy mindent ért és 
számára nem jelent problémát, hogy meg-
fogalmazza egy-egy aprófal� vagy több 
megyét átfogó régió jövõképét és fejlesz-
tési koncepcióját”.

Az életvilág számunkra a lokalitás vilá-
ga, amely évszázadokon keresztül kibírt 

minden megpróbáltatást. Ezért õrizendõk 
meg a történelmünk és hagyományunk 
minden értéke.

A nemzeti nyelv
Megoszlanak a vélemények abban, hogy 
a globalizáció milyen mértékben hat a 
nemzeti nyelvre, a mûvelõdésre és az iro-
dalomra.

Napjainkban a komputer és a média 
tükörfordításban veszi át az idegen sza-
vakat. Nincs idõ a pontos nyelvi fordításra.

A német nyelv egész Európában vezetõ 
nyelv volt, csak a második világhábor�t 
követõen vált utánzó nyelvvé. Az orosz 
nem tudott tért hódítani, viszont az angol 
és amerikai nyelv kiemelten jelentõs sze-
rephez jutott, amely egy kommunikációs 
világnyelv elterjedését hozta. Aki a ma-
gyar nyelvet biztosan akarja használni, 
annak angolul is tudni kell. Ez nem rontja 
meg a nyelvérzéket. Kosztolányit, Babit-
sot, Szabó Lõrincet sem rontotta meg. A 
történethez tartozik, hogy számukra még 
nem létezett az Internet, mely ma szakmai 
fokon kínálja az angolt, a kommunikációs 
világnyelvet.

Itt van például a design kifejezésünk. 
A mai napig nincs igazán megfelelõ 
fordítása, mert állandóan változik az 
értelmezése, de nem kell türelmetlennek 
lenni. A nyelvnek, illetve az azt beszélõ 
közösségnek megvan a befogadó kézsége 
és természetes védekezõ ereje is, így az 
elõbb-utóbb felülkerekedik és az idegen 
szavakra megtalálja a megfelelõ nyelvi 
kifeje-zést. De ma még �gy tûnik, hogy 
a design a magyar nyelv részévé válik, 
mert a közvetítõ világnyelv ezt használja. 
A design értelmében a forma is nyelvi 
kifejezés. A forma kult�rát hordoz, amely 
az emberek gondolkodásának vizuális 
tükörképe. Hagyományainkban a be-széd, 
a zene, a kép és a forma összetartoznak, 
csak az artikulációban van eltérés. Erdély-
ben használják ezt a kifejezést, hogy „be-
szédes táj, vagy beszédes épület, öltözék, 
stb. Ez a jelzõ mindent kifejez, ami egy 
tárgyra is vonatkozik.

A nyelv megõrzése az ember ösztön-
rendszeréhez tartozik, a legfontosabba-
khoz, mint az életben maradás ösztöne és 
a szaporodás ösztöne és a nemzeti hova-
tartozásnak fontossága.

A globál is  és  lokál is  környezet

Lelkes Péter DLA formatervezõ mûvész, egyetemi docens, BME Terméktervezés és Mezõgazdasági Gépek Tanszék
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Tervezõk szerepvállalása,
szakmakultúra

A képzõmûvészet nem kapcsolódik 
közvetlenül a tárgy és környezet össze-
tett funkcionális rendjéhez. Sokszor rá-
csodálkozó és öntörvényû, de gyakran 
jelzéseket ad a világ számára, figyelmez-
tetéseket, kritikát mond a mûveken keresz-
tül, amelyet az iparmûvészet közvetít a 
legjobban. Az egyedi tárgyak modell-
értékûek a design számára. Ennek azért 
van jelentõ-sége, mert a technika és tech-
nológia azonos fejlettségi szinten áll a 
világ fejlett országaiban, ezért egyre 
kevesebb eltérés mutatkozik a termékek 
technikai minõségében. Haszná-lati funk-
ciójuk viszont a design sokszínûségétõl 
függ. Az egyéni tervezésre egyre inkább 
a kísérletezõ szerep hárul. Itt jelenhet 
meg önállóan az a képzõmûvészeti 
szemlélet, amely akár az art-designhoz 
is vezethet. Hozzá kell tennünk azt is, 
hogy nem kell sokáig várni, hogy a ipari 
termékfejlesztésekben a mûvészet kapja 
a leghangs�lyosabb szerepet. Farkas 
Ádám szobrászmûvész azt mondja, hogy 
az art-design hiteles és fontos jelenség, 
ami egy-fajta válasz a bevásárlóközpon-
tok „kult�rájára”, a nagy tömegben árusí-
tott olcsó és silány minõségû termékekre. 
Bizonyos emberek önmagukat ezáltal 
is meg akarják különböztetni, olyasmit 
keresnek, ami egyéniséget jelez, ami 
rájuk jellemzõ kulturális és szellemi szintet 
tud ny�jtani.

A szériagyártás ma már olyan mérték-
ben automatizált, hogy alig van sze-
repe az ember fizikai munkájának. 
A termékek alkatrészeinek tervezése 
is számítógépekkel készül és kerül a 
gyártástechnológiai láncolatba. Ennek 
köszönhetõen létrehozható a lokális 
igényekre gyártott termékváltozat.

Megfigyelhetõ, hogy egyes autó-
gyárak, vagy háztartási gépeket elõállító 
gyárak minél jobban szeretnék kiszolgálni 
vevõiket. Nem a teljes értékû termékválasz-
ték bõvítésében gondolkodnak, hanem az 
alapszolgáltatásra épülõ elemválaszték 
kiszélesítésében.

Tudjuk, hogy ez a logisztikai munkára 
lesz jelentõs hatással. Aki már járt alkat-
rész raktárba, és látta a számítógépes 

karbantartást és kiszolgálást, annak nem 
idegen a termékválasz-ték ilyenformán 
sajátos kínálata. 

A Renault pl. már bevonja a vásárlót 
autójának megtervezéséhez. Így meg-
spórolja a piackutatás drága és bonyolult 
mûveletét. A vásárlók önként és ingyen vál-
nak a fejlesztõk tanácsadóivá. A jellemzõ 
formai elemek választéka ma még kevés, 
de a nemzeti formatervezés, a lokális 
tervezés, - ha �gy tetszik - a lokális design 
ezt a választékot növeli. Nemzeti forma-
jegyeket hordozó elembázisra építhetõ a 
termék. Ezzel hozható létre a provinciális 
vevõvilág intuitív igényének kielégítése.

A globális kihívás felértékeli a nemzeti 
kutatás-fejlesztés szerepét. A tudományos, 
technikai és technológiai ismeretek ál-
landó továbbfejlesztésére van szükség. 
Egyre kevesebb az esélye annak, hogy 
a tervezõ egyéni vállalkozásában hoz-
záférhetne a leg�jabb ismeretanyaghoz. 
Speciális tudásra, a szakmai ismeretek 
állandó bõvítésére van szükség, mert más-
fél-két évente elavulnak az ismeretek. Ma 
ezt a számítógépes tervezési szokások, 
szoftverek és a gyártási technológiák vál-
tozásai mutatják a legjobban. Az egyre 
összetettebb és magasabb minõségi köve-
telményt igénylõ termékfejlesztésekben 
mindig a leg�jabb ismeretek birtokában 
kell lenni.
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BUBORÉK (BUBBLE)
Elõadásomban néhány az embervilágban 
jelentkezõ jelenséget szeretnék ismertetni. 
Olyan jelenségeket, melyek az építésze-
tet és a területrendezést is alapvetõen 
befolyásolják. Befolyásolják, mert emberi 
tevékenységrõl van szó, az építészet – és 
most a területrendezést is az egyszerûség 
kedvéért ide sorolom- szabályszerûsége 
évezredes. A kult�rával egyidõs.

Elõre kell bocsátanom, hogy az ismerte-
tett jelenséget mintegy 20 éve bevontam 
az építészoktatásba is, kísérletem az 
építészeti tervezés megkönnyítését és nem 
leegyszerûsítését szolgálja.

Nem akartam és nem is akarok tudományt 
formálni kísérletezgetéseimbõl, ezt helyet-
tem magas fokon megtették már mások. 
Építészeti közelítésemet Konrad Lorenz 
etológusra bízom, s mûveire, melyben az 
élõlények viselkedési formáit vizsgálja. 
Az építészetben elméletei kiválóan alka-
lmazhatók.

Mivel nem kívánok tudományt sem formál-
ni az egészbõl, ezért vállalom a kötetlen-
séget, a hibázás jogát, a ráérzés felele-
lõtlenségét.

Kiindulásom alapja, hogy a teremtett 
világban minden élõlény kényszerûen-kel-
letlenül egy burokban él. Ez egy elkép-

zelhetõ szappanbuborék, melynek közép-
pontjában él az egyén, a valóságban a 
burok láthatatlan. Minden élõlényhez 
tartozik egy ilyen burok, nagysága az 
élõlény méretétõl, érzékenységétõl függ. 
Tehát fizikai és lelki tulajdonságok szabják 
meg méretét. 

Az elefántnak méreteihez képest burka 
arányosan kicsi, az egérnek, pedig óriási. 
Az elefántot hatalmas méreteinél fogva 
szinte semmi más állat nem fenyegeti, az 
egér burok méretét veszélyeztetettsége 
alakította ki. Egy egérre az elefánt könnyû-
szerrel rá tud taposni, az ellenkezõje szin-
te lehetetlen.

A rátaposás ténye alakította ki veszélyez-
tetettségi helyzetet, nevezhetnénk ezt kon-
fliktus helyének. Kialakulása képletesen 
két buborék összemetszõdése mentén je-
lentkezik. A magányos Robinson szigetén 
vidáman él buborékjában addig, míg meg 
nem jelenik Péntek számos regénybeli 
konfliktus okozója. Igazi fenyegetettség a 
hajó megjelenése után keletkezik.

Ekkor sok buborék találkozik egymás-
sal, a szándékok bonyolulttá válnak. A 
buborékok kezdenek nemcsak összemet-
szõdni, hanem összefolyni is. Ez az össze-
fonódás igazi érdekszférák kialakulását 
jelenti, a háburoskodás ilyen helyzetekben 
a kialakul ki.

Az emberi viselkedés azonban a keretek 
függvénye. Ilyen kereteket a kényszerek 
alakítanak ki. Például a mindennapi utazás 
ilyen kényszerû kereteket képez. Az autó-
buszban az egyéni buborékok összemet-
szõdésének halmaza alakul ki, s mégis 
30-40 ember békésen meg van egymás-
sal. S�rlódás mégis van: „kérem, tessék 
beljebb menni, belül van még hely!”

E leegyszerûsítõ elmélkedés után lássuk, 
miképpen alakítható ki megtanulható 
elmélet az épületek tervezését illetõen? 

Az embercsoportok összegezõ buborékát 
kell csak jól felismerhetõvé tenni: az élet-
ben két nagy érdekszféra munkálkodik. Az 
egyik szféra a fogyasztók szférája. Benne 
a társadalmi igényeket várók tömegeivel. 

Buborék és héj

Callmeyer Ferenc DLA okleveles építészmérnök, címzetes egyetemi tanár, BME Középület-tervezési Tanszék
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A másik az ellátók szférájával. A két szféra 
szimbiózisban van: a fogyasztók szférája 
kelti az igényeket, az ellátók szférája 
pedig az állandó kínállati igényeket.

Hogyan mûködik ez egy tanintézmény 
esetén? A fogyasztókat a tudományra 
szomjazók jelentik, a tanulók, az ellátókat 
pedig a már tudással rendelkezõk.

A konfliktus a két csoport érdekszférái-
nak összemetszõdésénél jelentkezik, hol 
szoftver, hol hardver igénnyel. Mi az 
építészetet jelentõ hardver igénynél ma-
radunk, s ez az iskola (egyetem stb.). 
Benne a konfliktus zóna ilyen, melynek 
megoldása az építész feladata.

Bemutatom a számos középülettervezési 
funkció közül a szálloda sémáját, melyre 
éppen olyan jól alkalmazható a buborék 
elmélet.

Az iskola konfliktus területe legjel-
legzetesebben a közlekedési terület. Ezen 
keresztül történik a helycsere, a helyzetvál-
toztatás. Jól felismerhetõen ez a közle-
kedõ folyosó, a tér az iskolában. Ennek 
leegyszerûsített formája a folyosó, ami 
nem old meg minden kérdést. Például nem 
a fogyasztók kommunikációs igényét az 
építész nélkül. A nagy nyitott rendszerek, 
a vezetés kényszeri nélkül biztosíthatják, 
hogy a buborék metszõdési zónák a ki-
egyens�lyozottság irányában mozdul-
janak el. A terek így gazdagíthatják a 
teremtmények élményeit, a fegyelmezés 
eszközei legyenek kényszer nélkül és a 
nem utolsósorban a ma oly sokat idézett 
többcél� használatot.

A konfliktus zónák építészeti kiképzése 
most már az építész feladata.

A település fejlesztésében – szándékkal 
nem mondok várostervezést- ugyan�gy a 
konfliktus zónák keresése és kezelése a 
várostervezés feladata. Ez az a negyedik 
dimenzió, melynek jelenléte biztosítéka a 
város elviselhetõségének. Terek, agorák 
utcák a tipikus emberi együttélés területei.

A modern településszerkezetben az 
építész feladata az egész élõvilág konf-
liktus helyzetének kezelése, és adott eset-

ben megoldásának kísérlete. Milyen szép 
lenne, ha a modern falusi környezetet a 
telken kívülre is sikerülne kiterjeszteni, 
és igazi együttélést lehetne biztosítani a 
városias ember telke-háza és a környezet 
mezõgazdasági mûvelése között!
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felületek és nyílások együttesévé vált. Ek-
kor vehettük észre miképp határozza meg 
az épület arányát a külsõ héj dekoráció-
ja, s miképp segít az arány és szépség 
leolvasásában ez a héj réteg.

A ma építészete küszködik a héj kérdésé-
vel. A külsõ falak többé nem a teherhordó 
elemek, emberi hasonlattal élve az izom-
rostok jól nyomon követhetõen elkülönül-
nek a külsõ fedõ, vagy bõrrétegtõl. Az 
épület, mint vedlõ kígyó, akár meg�julhat 
e külsõ réteg váltása által. A külsõ kéreg 
a modern ipar folytán számos, könnyen 
applikálható anyagból készülhet. A mo-
dern épület szerkezetestõl, homlokzatostól 
könnyen kicserélhetõvé, sõt eldobhatóvá 
vált.

De hát ilyen a koherens összefüggés: az 
eldobható társdalom, eldobható építésze-
tet követel.

A könnyüszerkezetû homlokzattal még a 
hetvenes években találkoztam, egy ang-
liai építési rendszert vásárolt meg az ál-
lam. Külsõ falai szereltek voltak és az 
építészetemnek elemei a szerelhetõ elõ-
gyártott betonpanelbõl és fa- mûanyag 
összetételû üvegezett elemekbõl álltak. 
Az épület egyéni jellege �gy tûnt korlátolt 
kifejezõ eszközt kaptak. Mindössze az 
épület tömegével lehetett az épület jellegét 
megadni. 

Látható volt, hogy ez az �t zsákutca. 
Alig vártam, míg egy megbízás lehetõvé 
tette, hogy hagyományos technológiával, 
de korszerûsített eszközökkel ismét falat 
építhessek. Így készült épületszobrászat 
lett inkább, de visszakerült kelléktáramba 
az évezredet is t�lélõ kompozíciós módsz-
er. A vitruvius-i kelléktár hármas kritériuma, 
éreztem, �jra teljes.

Ugyanez a jól esõ érzés fogott el, amikor 
egy, a m�lt század h�szas éveiben épült 
négyszintes házat kellett iskolává átva-
rázsolni. A teherhordó héjra hõszigetelõ 
réteggel a jelen hõtechnikai elõírásait 
teljesíteni. Az épület ismét a külsõ és bel-
sõ tér jól felismerhetõ elemeivel a budai 
dombvidék jól felismerhetõ elemévé vált, 
s belseje a buborék elvein szervezhetõvé 
lett.

HÉJ (SKIN)
Az ember héja a bõre. E héj nélkül csupa 
h�scafat lenne minden emberi lény. S 
hiába a csont, hiába az izomzat, az 
egyén karakterét bõre adja meg. Azzal, 
hogy körül veszi, mintegy becsomagolja 
a belsõ rostokat. A bõre a héja, minthogy 
a gyümölcsnek bõrét is inkább héjának 
nevezzük. 

A természet t�l nagy szerepet adott külsõ 
héjunknak, akár színadással, akár felületi 
strukt�rával állunk szembe. E héj teszi felis-
merhetõvé énünk hovatartozását, sõt még 
nemi jellegét is. Egyszerûbb társadalmak 
a héjat használják fel faluk díszítésére. A 
primitív harcos testének héját mázolja ki, 
hogy félelmet keltsen, de a civilizált tár-
sadalmak katonái is egyetlen felismerhetõ 
felületüket színezik annak eltûntetésére.

A héj tehát nélkülözhetetlen a jel-
legzetességek hordozásában.

Az épület héja a fala. E fal választja el a kül-
sõt a belsõtõl, s közben szolgálatot is tesz: 
teherhordó és a belsõ klíma védõhártyá-
ja. Sólymos Sándor fiatal építésztanár 
doktori dolgozatában vette a bátorságot 
és a teherhordó falat a római építészeti 
példán keresztül megfosztotta dekorációs 
kellékeitõl. Az antik falak ezután a tömör 
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épületek. Az egymással versengõ ameri-
kai építészek képviseltetvén a kapitalista 
építészet összes kelléktárát, exportálják a 
mutatványos építészetüket. Velük egyben a 
buborék és héj kérdéseit. Épül az Opera-
ház. Hatalmas buborék, tulajdonképpen 
lehetne benne bármi. Ugyan�gy, mint a 
New- Yorki kikötõben álló Szabadság 
szoborban is jól elfér a vendéglõ. Végtére 
egy szobor hasában étkezni a világ egyik 
legnagyszerûbb panorámája elõtt vendég-
forgalmi érdekesség. A héj tehát készül, a 
maga logikájával. A ház alatta, az opera 
tömegével, zsinórpadlásával, számos ki 
beugráló kényes részletével, egy védett 
zárt térben épül. De lehetne sportcsarnok 
is, vagy kiállítási épület. A héj a konfliktus 
helyzeteket is kezelni fogja, benne a sza-
bad mozgásnak tág tere nyílik. A konflik-
tus helyzet kezelésének tökéletessége fog 
megvalósulni.

S mindezek ára? Egy több ezeréves 
kult�ra.

Talán életem utolsó megbízása egy iz-
galmas feladat volt. A New York palotától 
a Rákóczi �tig átáramló �j kongresszusi 
központot kellett a pesti szlömben meg-
teremteni. Az szecessziós Palota és a 
Rákóczi �t eklektikája közé 21. századi 
építészetet befeszíteni.

A Rákóczi �t épületsorai közé egy �j ele-
met kellett beiktatni, mely elem szerves 
rokonságban kellett legyen a 19. századi 
álpalota építészettel. A tervezés vaj�dása 
erre a kérdésre koncentrálódott és ismét 
megjelent a héjban való gondolkodás di-
lemmája.

Azt építészeti kérdésre számos (mintegy ti-
zenöt) alternatívát dolgoztam ki. Az egyik 
markáns alternatíva mintegy építészeti geg-
be torkollt. Megjelent a homlokzaton a héj, 
hámló bõr formájában. Mai anyagokból, 
alumíniumból, üvegbõl, s papír vékony 
héjként az intarziaszerûen összeállított 
nemes kõanyagokból. Szembe ezzel ki-
dolgoztam a mellékutcából ide is átforduló 
fal és ablak architekt�rát, melyen az ex-
presszionista kifejezésmód leolvashatóvá 
igyekezett tenni a belsõ tartalmat. A form 
follows function küszködött a héj mögött a 
bármi elvével.

A kérdés nyitott tehát. Évezredeket t�lélni 
képes építészetrõl beszélünk-e, vagy a 
tiszavirág életû divatnak hódolunk. Nemes, 
az idõk vasfogával is dacoló építészetet, 
vagy mutatványos építészetet akarunk-e 
építeni? Belesétálunk-e egy csapdába, a 
piacon azt a harsogó építészetet adjuk-
e el, melyik a globalista kereskedelmi, 
sõt PR hirdetési ötletet hordozza, vagy 
még évszázadok m�ltán is leolvasható és 
érthetõvé válik. Ne feledjük, a városok is 
kemény küzdelmet folytatnak a maguk esz-
közeivel és a ma városa m�lt építészetének 
tan�jaival hirdeti magát, abból él, amit a 
régiek alkottak. Iszonyatos ellenmondás, 
ezzel a kérdéssel még sok küzdelme lesz 
a jõvõ építészeinek.

A csapda veszedelmes. A világ egyik 
legrégebbi és méltóan legnagyobb 
kult�rával rendelkezõ állama, Kína is be-
lesétált a harmadik évezred vermébe. Épül 
a Beicsingi Opera, épülnek az olimpiai 
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Kulcs-szavak: elemi folt, elõ-tónus, 
„helyi kontraszt” (vonal-menti tónus-
különbség), képsík-mozaik, kerület-követõ 
felderítés, köztes tónus, figyelmünk fóku-
sza (a megfigyelés köre), tisztavonal-rajz, 
tónus-határ, tónus-hártya (tónus-réteg), 
tónus-kezdemény, rejtett tónus-váltó, sakk-
tábla-effektus, világossági skála, vonalfél-
szomszédság. 

Sokféle �ton közelíthetõ meg a mélység 
látszatának tónusos fokozása. Mindenki 
másképpen árnyékol. Az alábbiakban a 
ceruza-technikás tónusképzés oktatásával 
kapcsolatos tapasztalataimról számolok 
be.

A tónusozás célja, avagy a vonalas 
kifejezés határai

 
Tónusok révén a mélységi hatás ill�-

zióját növeljük, miközben az eredeti tisz-
tavonal-rajzot részletekkel gazdagítjuk. A 
tónus világos és sötét mezõk ritmusos vál-
takozása. A fehér és fekete szélsõséges 
értékei között a világossági skála köztes 
szürkéivel valósíthatjuk meg a szükséges 
átmeneteket.

1. ábra: A tisztavonalas kifejezés határai. 

Válasszuk példának a hó-taposó traktor 
hernyótalpának a nyomát! Vonalasan raj-
zolva a terep csíkos felszíne haszontalan 
“vonalkódnak” tûnik mindaddig, amíg a 
barázdák el nem érik a felület peremét. Az 
elmetszett rész már vonalasan is értelmes. 
A recézett domborzat kiemelkedõ és 
bemélyedõ formáit köztes mezõkben csak 
hozzáadott tónusokkal jeleníthetjük meg. 
A gyakorlatban a fénnyel átellenes oldalt 
önárnyékkal választjuk el a megvilágított 
csíktól. Az árok peremét a vetett árnyék és 
önárnyék közé szorított reflex-fény sávja 
érzékelteti. 

A tónusozásnak köszönhetõen a fõtéma 
tárgyai és azok környezete részletezõdnek, 
a térsíkok elkülönülnek. A tárgy-közöket és 
a megvilágítás irányait is jobban megis-
merjük a tónusozás révén. Gazdagodnak 
a formák és a felületek. Az anyagok fajtái 
is fokozatosan elkülönülnek egymástól. Tó-
nus-különbségeik segítségével színekre is 
bizonyos utalást tehetünk. 

Ceruza-rajzon tónusainkat rétegesen ál-
lítjuk össze. A tónus-hártyák fólia-szerûen 
rétegezõdnek.

2. ábra: Tónus-hártyák rétegezõdése. 
A rétegeket hengerekre csévélt fóliák 
szemléltetik. Az asztal-lap peremén: tisz-
tavonal. Az asztal lapján: szerkezeti 
alapvonal-háló. A hengerekre írt szöveg a 
következõ: Elõ-tónus (felületosztás, anyag-
jelölés); Alaptónus („Helyi Kontraszt”); 
Köztes tónus (árnyékok és fények); Felsõ 
tónus (térsíkok); Kiegészítõ tónus (színek 
tónuskülönbsége). 

 
A tónusozás sokrétû felépítményéhez 

szilárd alapra van szükségünk. Illusz-
trációm szerint a szerkezeti alapvonal-
háló egyféle „asztal”, amely a tónusozás 
áttetszõ fóliáit hordozza. Az egyes 
rétegek felcserélõdhetnek: idõrendben 
– és a rajz síkjában is - szinte folyamatos 
az átfedés.

Az elõkészítés tisztavonalas fázi-
sa nemcsak a tárgy-kont�rokat és a 
„környezeti belemetszõdéseket” tar-
talmazza, hanem az árnyék- és fény-
határokat, az anyag- és szín-váltásokat 
is. A tónusozás megkezdése elõtt minden 
jelentõsebb tónus-határra szükségünk 
lesz. Megfordítva is igaz: azért látunk ab-

A helyi kontrasztról

dr. Méhes Balázs PHD okl. építészmérnök, egyetemi docens, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék

sztrakt „vonalat”, mert eltérõ tónus� foltok 
határát észleljük!

Az elõ-tónushoz sorolhatjuk a felület-
osztásokat és az anyagjelöléseket. Az 
említettek alkalmazása közben ugyanis 
vonalaink helyenként annyira besûrûsöd-
nek, hogy az már szinte árnyékolásnak 
hat.

 Tanulmányom közelebbrõl tehát az 
alaptónussal, mint vonal-menti tónus-
különbséggel foglalkozik. 

A „Helyi Kontraszt” bemutatása: 
egy székláb árnyékai

Vizsgáljuk meg a székláb önárnyékos 
oldalának azt a részletét, ahol önárnyék 
és vetett-árnyék találkozik! Az önárnyék 
a tárgyon belül van. A vetett-árnyék 
a környezet foltjában jelenik meg. 
Érintkezési szakaszukon – az eddig 
egységesen sötétnek vélt – képsík-mozaik 
belsõ határsávja külsõ szomszédjához 
képest világosabbnak látszik.

3. ábra: Székláb-példa (Árnyékok 
találkozása) Kezdõ rajzosok hajlamosak 
egyetlen megfigyeléssel elintézni a tó-
nusozás többlépcsõs folyamatát, amikor 
csak a hasábon belül vetik össze a meg-
világított oldalt az árnyékban levõvel. 
Típushibának számít az önárnyékos oldal 
teljes besatírozása! A fõtéma kidolgozása 
során a környezethez tartozó tónusok helyi 
hatásait is mérlegelnünk kell.

Az alaptónus megvalósításának 
lépései

Felfogásom szerint a tónusozást a „helyi 
kontrasztok” megfigyelésével, vagyis 
a vonal-menti ellentét-párok helyszíni 
feltérképezésével érdemes elkezdenünk. 

1

2

Megjelent elektronikus közleményként „Tónus a vonal mentén – a „Helyi Kontraszt” címmel az Építészfórumon http://www.epiteszforum.hu 2003-ban.
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Megfigyelésünk eredményét egy gyors 
vonalkázás-sorozattal, �n. „tónus-kez-
deménnyel” rögzítjük. Az egyszerûség 
kedvéért eleinte csupa szélsõséges 
értékekkel dolgozunk. A fél-oldal vagy 
teljesen “világos”, vagy egészen “sötét”! 
Az átmenetek szürkéit késõbbi vonal-
háló-rétegek fokozataival nyerjük majd. 
Fehér papíron dolgozva, a világos oldal 
egyelõre maradjon üresen! Legnagyobb 
kontraszt a „semmi” és a „valami” között 
feszül. Kétoldali, azonos értékû “szürke” 
hamar kioltaná egymást. 

Következõ lépésben vázlatosan rögzített 
tónus-kezdeményeinket hangoljuk össze. 
A világos és sötét ellentét-párokat köztes 
tónus-lépcsõkkel kapcsoljuk egybe, azaz 
szürke-skálák révén megfelelõ átmeneteket 
képezünk. Szokásos ceruza-technikában 
a tónus-kezdemény elsõ vonal-rétege 
általában kont�rral párhuzamos soro-
zatként jelenik meg a sötétnek választott 
oldal-félen. Végül az eredeti határvonal 
belesimul a sötétebbik oldal-félbe.

Hasáb-példa

Végezzük el a „helyi kontraszt” kerület-
követõ felderítését egy álló négyzetes osz-
lop önárnyékos oldalán (4. ábra)! 

A vizsgálandó mezõ kerületének oldal-
száma (k) = 4 

A választott képsík-mezõ kerületéhez 
kettõ darab, oldal-élbe metszõ kont�r-
vonal tartozik. (A szerkezet-építés tisz-
tavonalas szakaszában az ehhez ha-
sonló kont�r-találkozásokat „környezeti 
belemetszõdésnek” neveztük.)  

Az oldal-élekbe futó keretvonalak szá-
ma (Kv él ) =  2

A sarkokba futó keretvonalak száma 
(Kv s) = 6 

Kerület-követéssel mezõnket körbejár-
va megállapíthatjuk, hogy a kiválasztott 
elsõ képsík-mozaik határsávjainak megfi-
gyeléséhez (M) legalább   

4 + 2 x 2 + 6 = 14  db  „fókuszálás” 
(odapillantás) szükséges. 

4. ábra: Témánk a kezdõ képsík-moza-
iknak választott önárnyékos hasáb-oldal, 
környezetével kontrasztba állítva.

5. ábra: Fókuszálás. Az elsõ képsík-mo-
zaik kerületét követve, lépésrõl-lépésre 
felderítjük a helyi világos- és sötét-el-
lentéteket. Figyelmünk fókuszát sza-
kaszosan a kinagyított vonal-részletre 
irányítjuk.

6. ábra: Döntés. A határsávokat össze-
hasonlítjuk, majd sorra bejelöljük a sötét 
fél-oldalak helyét. A vonal-menti ellentétek 
egyértelmû lokalizálása érdekében a 
többi mozaikról átmenetileg nem veszünk 
tudomást.

7. ábra: Átmenetek. A képsík-mozaikon 
belül kialakult szélsõséges tónus-kez-
demények között finom átmeneteket kép-
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A „helyi kontraszt” kivitelezése �gy 
történik, hogy az egyes képsík-mozaikok 
határaira összpontosítunk. „Figyelmünk 
távcsövét” ráirányítjuk a választott mezõ 
kerületének egy-egy szakaszára. A vonal-
menti tónus-különbségek megállapítása 
érdekében a vonalháló többi részét ideig-
lenesen kitakarjuk. (Alkalmas demon-
strációs eszköznek bizonyult erre a moz-
zanatra a közepén lyukas CD-lemez.) A 
célterület kont�rvonalát „kerület-követõ 
felderítéssel”, azaz oldal-kihagyás nélkül 
követjük. A kérdéses határsávot megfele-
lõen kinagyítva, figyelmünk fókuszában 
csak egyetlen, kurta vonal-szakasz ma-
rad. Ekkor a szemügyre vett kont�rvonal 
a „megfigyelés körét” kettéosztja. 

A mezõ-felek szomszédsági viszony-
ban vannak. A vonal két oldalát vonalfél-
szomszédságnak (vagy másképpen: 
vonal-menti ellentét-párnak) neveztem el. 
Feladatunk most e szomszédságok vilá-
gossági összehasonlítása. A tónusozás 
kezdetén a helyi különbségeket átmeneti-
leg végletekben állapítjuk meg. Raj-
zunkon minden vonalnak két oldala van. 
Eldöntendõ az a kérdés, hogy melyik 
oldal a sötétebb? Valamelyik oldal-félnek 
feltétlenül gyõznie kell a sötét-világos vi-
adalában! Az esetek döntõ többségében 
egyértelmûen kiválasztható a sötét oldal. 
Ahol van vonal, ott tónus-különbség is 
adódik. 
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8. ábra: Kiterjesztés. A kidolgozás során 
tónus-kezdeményeinket fokozatosan ki-
terjesztjük a közeli kontúr-határokig ill. a 
„rejtett tónusváltókig”, amelyek mentén 
a mozaikon belül megfigyelt ellentétek 
átfordulni kényszerülnek. A tónusozás 
eredményeként a kontúr tónusba olvad. 
Kialakulnak az átellenes „sakktábla-
mezõk”.

A megfigyelések száma
 
Fentiek alapján a legelsõ képsík-moza-

ikhoz tartozó „helyi kontrasztok” meg-
határozásához legalább annyiszor kell 
odanéznünk, ahány oldal� a kérdéses 
alakzat. A megfigyelések számát a kap-
csolódó kont�rok tovább növelik, hiszen 
ezek �jabb zónákra tagolják a szom-
szédos területeket. A sarkokba torkolló 
mezõhatárok egyszeresen számítanak. 
Duplán veendõk viszont az oldalakba 
befutó keretvonalak! Ekkor ugyanis 
az eredeti határhoz többféle mozaik 
kapcsolódik, amelyeknek világossága 
egymástól is elkülönítendõ. Képletben 
kifejezve:

M  sz  =  k + 2 Kv él + Kv s
• ahol M sz  = a megfigyelések 

száma,
• k  =  a képsík-mozaik kerületének 

oldalszáma,
• Kv él = az oldalba metszõ 

keretvonalak száma,
• Kv s =  a sarkokba futó keretvon-

alak száma.
Fenti összefüggés csak a legelsõ kép-

sík-mezõ esetében igaz, mivel a kap-
csolódó mezõk körüljárásakor egyre több 
ismétlõdéssel fogunk találkozni. A vonal-
menti ellentétek felderítésének zöme az 
elsõ, központi képsík-mozaikra esik. 
Mint megannyi döntés (korábban feltett 
összehasonlító kérdéseinkre) sokasodnak 
rajzunkon a tónus-kezdemények! Végül 
az adatok füzére összeér, s az alap-tónu-
sozás helyszíni szakasza lezárul. 

1o. ábra: Hatékonyság-vizsgálat.  A 
vonalmenti ellentétek felderítésének zöme 
az elsõ, központi képsík-mozaikra esik. 
A mozaikok sorszáma alatt zárójelben 
szerepel az adott mezõhöz tartozó megfi-
gyelések száma. A mellékelt hasáb-példa 

zünk. Négyféle variáció lehetséges: S/S, 
V/V ill. S/V, V/S. Szaggatott vonal jelzi a 
rejtett tónusváltások képzelt tengelyét.
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Kulcs-szavak ABC-ben

Elemi folt: A tónusrajz legkisebb 
összetevõje. Alakja közel háromszög. 
Mindegyik elemi folt egy „éles” és két 
„halvány” perembõl áll. Az elemi folt éles 
peremével illeszkedik a kont�rvonalra. 
Mint cseppben a tenger, egy-egy tónus-
kezdemény háromszögében az éles és 
tompa oldalak között a világossági skála 
átmenetei érvényesülnek. 

12. ábra: Elemi folt (tónus-kezdemény) fi-
gyelmünk fókuszában. 

Figyelmünk fókusza (a megfigyelés köre): 
A „helyi kontraszt” megvalósítása során 
egy-egy képsík-mozaik kerületére összpon-
tosítunk. A határ-menti tónus-különbségek 
megállapítása érdekében a rajz többi 
részét ideiglenesen kitakarjuk. A célterület 
kont�rvonalát „kerület-követõ” felderítés-
sel követjük. Úgy fókuszáljunk, hogy a 
“megfigyelés körében” csak egyetlen, 
kurta vonal-szakasz maradjon! Általános 
(„T”-jellegû) csomóponthoz ezért legalább 
három darab megfigyelési kör tartozik! 

13. ábra: Figyelmünk fókusza: Kísérletkép-
pen az egyéb részleteket átmenetileg egy 
lyukas tárcsával takarjuk ki, pl. nézzünk 
keresztül egy CD közepén! 

Helyi kontraszt: Vonalmenti tónus-
különbség.
 
14 ábra: A „Helyi Kontraszt” illusztrációja. 
(E. Saarinen: A Nagy Iv  -  Jefferson-emlék-
mû és kilátó St.Louis-ban, Missouri, USA)  
A  2oo m magas, háromszög-keresztmet-
szetû, acéllemezekkel burkolt parabolikus 
ív saját tónusa elsötétül ott, ahol kontrasz-
tos hátterében a folyó, az égbolt  kivilá-
gosodik.

Képsík-mozaik: A szerkezeti felépítés során 
rajzlapunk síkján létrejövõ, kont�rokkal 
határolt mezõ. Az elõkészítõ tisztavonalas 
háló nemcsak a tárgy- és a környezet 
kont�rvonalait tartalmazza, hanem az 
árnyék- és fényhatárokat, az anyag- és 
színváltásokat, tükrözõdéseket, valamint 
minden egyéb olyan határvonalat, amely 
valamilyen tónus-váltást jelez (15. ábra).

szerint megfigyeléseink kilenc-tizede (a 
mezõk összességét egésznek véve) az elsõ 
ötödben lezajlik. 

A helyszíni tónusozás döntõ hányada 
a (pillanathoz és nézõponthoz kötött) 
helyi kontrasztok rögzítésével telik. 
Véleményem szerint a vonalmenti tó-
nuskülönbségek lelkiismeretes feltárása 
a természet után készítendõ látvány 
hitelességének egyik záloga. A kidolgo-
zás gyakran emlékképekbõl táplálkozik 
- megfigyeléseink jegyzet-szerû tónus-kez-
deményeit utólag fésüljük össze. Ekkorra a 
lokális hatások közül kiszûrhetõ a lényeg, 
s összegezhetjük a téma szempontjából 
valóban fontos dolgokat.

  
11. ábra: Ceruza-technika. Tanulmányoz-
zuk a vonalháló-rétegeket, a hálók irányát, 
a kihagyásokat és a vonalak közötti távol-
ságot is! (Önarckép-részlet, Chateloy, 
1976)

ÖSSZEFOGLALÁS

A „helyi kontraszthoz” a tisztavonalas 
szerkezet-építés után, de az általános 
tónusozás elõtt folyamodunk. A fõtéma 
kidolgozásakor a környezet helyi fény-
hatásaival is számolnunk kell. Figyelmünk 
fókuszát szakaszosan („kerület-követõ 
felderítéssel”) a kont�rok határsávjaira 
irányítjuk. A képsík-mozaikon belüli vilá-
gossági viszonyokat a szomszédokhoz 
viszonyítjuk. 

Ahol van vonal, ott lesz tónus-különbség 
is, hiszen fény és árnyék egymás kölcsön-
hatásában érvényesül. (”Nincsen hegy 
völgy nélkül.”) Tónus-rajzon a fényeket 
árnyékok, a sötét részeket világosabb fol-
tok zárják körül. Átellenes képsík-moza-
ikok azonos tónus� sávjai a közös határ 
mentén egy pontban találkoznak. Ez a 
sakktábla-effektus. 

A tisztavonalas, “fehér grafika” a 
szerkezeti vonalháló mentén eleinte vilá-
gos-sötét ellentét-párokkal mélyül. Késõbb 
az egyes képsík-mozaikokon belül koráb-
ban feltérképezett, szélsõséges tónus-
kezdemények közé átmenetekkel kötjük 
össze. A felületek, anyagok, térsíkok és 
színek eltérõ világossági fokozatait továb-
bi tónusrétegekkel mutathatjuk be. 
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Vonalfél-szomszédság: A megfigyelés 
körébe koncentrált vonal két oldala. Elsõ 
tónuslépcsõben feladatunk ezeknek a 
szomszédságoknak világossági összeha-
sonlítása. A helyi különbségeket ideigle-
nesen végletekben állapítjuk meg. (“A 
vonal melyik oldala a sötétebb?”) Ahol 
van vonal, ott lesz egyértelmû tónus-
különbség is. 

Vonalháló-réteg: Tapasztalatom szerint 
a ceruzával készített tónusos távlati kép 
hártya-szerû rétegekbõl tevõdik össze. 
A szerkezeti felépítés tisztavonal-hálója 
legyen az a biztonságos alap, amelyre 
a tónus-rétegek (és a színek) ráépülhet-
nek. Grafikai eszköztárunk elsõ helyén 
a vonalmenti tónus-különbségek megfi-
gyelésén alapuló „helyi kontraszt” szere-
peljen! Közbülsõ állomás az „árnyékok 
és fények” címû fejezet lehet. A levegõ-
perspektívából adódó módosulásokat 
�jabb rétegekkel (az �n. térsík-tónu-
sokkal) vegyük figyelembe! A színek tó-
nus-különbségeinek érzékeltetése további 
rétegek feladata. 

15. ábra: A példában szereplõ hasáb 
képsík-mozaikokra bontva. Összességük 
kiadja a teljes képfelületet. Kezdõ moza-
iknak a központi, önárnyékos tárgy-oldalt 
választottuk.

Kerület-követõ felderítés: a kiválasztott 
képsík-mozaik kerülete mentén haladunk, 
s a határsáv belsõ felének világosságát 
szakaszosan összehasonlítjuk a külsõ vo-
nalfél-oldallal.
Köztes tónus (szürke-skála): Helyi kontrasz-
tok szélsõséges tónus-kezdeményeinek 
összehangolására szolgáló átmenet. 
Rejtett tónus-váltó: képzelt határ képsík-mo-
zaikon belüli, ellentétes tónus-kezdemények 
között. Elhelyezkedése nagyjából az 
érintett határvonalak szögfelezõjének felel 
meg. Köztes tónusok révén ezen a virtuá-
lis vonalon fordulnak át képsík-mozaikon 
belül az egymáshoz simuló szélsõségek.
 
16. ábra: Pontozottan jelölve a rejtett tó-
nusváltók, amelyek mentén a képsík-moza-
ikon belüli szélsõséges tónus-kezdemények 
átfordulnak.

Sakktábla-effektus: Szomszédos képsík-
mozaikok azonos tónusai a határ mentén, 
átellenesen, csak pontban érintkezhetnek 
- különben eltûnne a vonal!

17. ábra: Sakktábla-effektus. Helyezzük 
el hüvelyk-ujjunkat a lap szélén úgy, hogy 
a környezet fekete-fehér osztása körülbelül 
körmünk magasságában keresztezze! A 
fehér rajzlaphoz képest ujjunk sötétnek, a 
rajzlapon túli sötét háttérhez képest pedig 
világosnak látszik, függetlenül kezünk 
tisztaságától. Az ellentétes tónusú hát-
tér-mezõk a tárgykontúron belüli, (eleinte 
egységesnek gondolt) alap-tónust is rész-
legesen befolyásolják.

Tónus: relatív világossági fokozat, ami 
szomszédjához képest érvényesül.

Tónus-kezdemény: A vonalmenti „vilá-
gos vagy sötét?” összehasonlító kérdés 
eredményét rögzítõ elemi folt, amely a 
figyelem fókuszába redukált vonal-sza-
kasz sötét oldalfelére éles határával il-
leszkedik, attól elfelé pedig elhalványul 
(vö. 12. ábra).
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A korszerû tudás és kézségoktatás 
alapszempontjai (elsõ rész)
Az eredményes, korszerû, alkalmazható 
készséggel társuló, tudást biztosító oktatás, 
csak emberformáló, nevelõszándék� peda-
gógiai tevékenységgel valósítható meg.

Ez a pedagógia figyelembe veszi az 
„alakítandó” emberek személyiségét, 
képességeit, vonzódásait, szándékait, 
törekvéseit és számos más tulajdonságát. 
Az oktatói tevékenység ezek mellõzésével 
alacsony hatásfok�, a hallgatókból a tanu-
lás, a mûvelõdés, a kult�rálódás iránt ellen-
szenvet gerjeszt.

Az ismeretek elsajátítása, a reproduktív 
tudás az átalakuló globalizálódó világban 
nem elég. A tanulás és a munka megszeret-
tetésére, az �jszerû, ésszerû, célszerû 
tervezõi tevékenység többirány� gyakor-
lására van szükség. A tevékenységet kísérõ 
sikerek és sikertelenségek érzelmi átélésére 
is fel kell készíteni a tanulókat, továbbá a 
társadalom, a természet, a környezet, a 
kult�ra stb. iránti felelõsségvállalásra.

Az ismereteknek csak kis hányada épül 
be a gyakorlatban tevékenykedõ em-
ber tudatába. Az ismeretek, a készségek 
nevelõszándék� párhuzamos oktatása al-
kalmas sokoldal�, váratlan feladatoknak 
is megfelelõ harmonikus személyiségeket 
képezni.

A személyiségfejlesztõ nevelõ oktatás-
nak elsõsorban a képességek – készségek 
kifejlesztésére kell irányulnia. Mégpedig a 
készségeknek – képességeknek megfelelõ 
tevékenységek elegendõ gyakorlása mellett. 
A tevékenység gyakorlása nélkül az egyének-
ben nem fejlõdhetnek a képességek. 

A fejlett, önálló személyiségek 
képességeinek alapja a kommu-
nikációs készség. 
Elsõsorban a beszéd, az olvasás, az írás.

A hierarchikusan egymásra rétegezõdõ 
kommunikációs képességek nem „velünk 
születettek”. Sajnos, az általános, és a 
középiskolák nem végeznek eredményes 
munkát,különösen ha a  – számunkra fontos 
– rajzi készségre, vagy esztétikai – ízlésbeli 
ítélõkészségekre gondolunk.

A feladatmegértõ képesség – más szóval 
a kombinatív gondolkodás hozott készsége 
általában rendkívül alacsony, egyeseknél 
jó, sõt kiváló.

Ennek oka a ki nem fejlõdött, vagy 
elsorvasztott képzelõképesség – 
fantáziakészség.  

Ennek hiányában nem beszélhetünk 
tervezõi személyiségrõl.

A továbbiakban, még felsorolásszerûen:
• Az idõérzék – idõbecslés képessége az 
idõ értékelése.
• A térben való eligazodás képessége.
• Az anyagok, tárgyak, környezet, ter-
mészet, ember, munka, pihenés – önmaga 
értékelésének képessége. (Mértéktartó önbi-
zalom)
• A lehetõségek és akadályok felismerése. 
(Elemzõkészség)
• A döntési képesség.
• A tevékenységet kísérõ érzelmi jelen-
ségek szélsõségektõl mentes kezelésének 
képessége. (nehézségek, siker, kudarc stb.)
• A folytonosan meg�juló tanulási készség, 
kíváncsiság, tudás és kult�raszomj, pon-
tosság, kitartás, szorgalom.
• Emberekkel való kapcsolat – viselkedés-
kult�ra.

Részletezés nélkül, nagy vonalakban így 
épül fel a kommunikációs készség.

Az oktatásnak bíznia kell a hallgatókban, 
hogy folyamatosan képesek, egyre ma-
gasabb szintû teljesítményekre. A kezdeti 
botorkálások „ledorongoló” bírálata, vagy 
értékelése elhibázott. Pedagógiai tévedés! 
Oktatói türelemre is szükség van. A tehet-
ségtelenek, a követelmények fokozódásával 
nagyrészt lemorzsolódnak és képességeiknek 
jobban megfelelõ területekre orientálódnak. 

Ahhoz, hogy a tervezõi személyiséggé 
váláshoz elengedhetetlen képességek és 
készségek kiteljesedjenek szükség van a 
megfelelõ tevékenységek elegendõ gya-
korlására. (óraszám) – Nélkülözhetetlenek 
a korszerû eszközök és oktató szemé-
lyek. Ezek hiányában a tanulók elveszítik 
az egyetembe vetett bizalmukat, bizton-
ságérzetüket.

A valahova tartozás igényük nem elégül-
het ki, mert ki sem alakul. Sem a szereteta-
lap� megbecsülés igényük. Megbecsülés 
hiányában minden tevékenység csupán 
kényszerû kötelességteljesítés. Ennek semmi 
köze az önállósult személyiség kialakuláshoz 
és folytonos meg�juláskészséghez, amire 
már most – a jövõben még inkább szükség 
lesz, ha a BME hagyományaihoz hûen meg-
becsült szakembereket kíván kibocsájtani.

A tervezõmérnök (designer) használható 
használati tárgyakat, eszközöket tervez az 
ipar és más felhasználók számára.

Ehhez rendelkeznie kell – technológiai 
és tudományos szakismeretekkel, az er-
gonómia, az aktuálisan korszerû anyag és 
ipari megvalósítási lehetõségek ismeretével, 
a társadalmi, kulturális, közgazdasági 
közeg ismeretével stb., amibe termékei 
majd bekerülnek.

Ahhoz hogy bekerüljenek, vagyis a fo-
gyasztókhoz, felhasználókhoz a termékek 
eljussanak szükséges a kommunikációs 
eszközök alapos ismerete, valamint alapis-
meretek a reklámlélektan, a társadalom és 
közgazdaságtan, a kult�ra és tárgykult�ra 
története tárgykörébõl. Ide sorolva az aktuá-
lis „divattrendek” megismerését, a távolabbi 
társadalmak kult�ráját is. 

A környezet és természetkultúra az 
oktatás minden fázisában, minden 
tárgyat át kell hasson!
A számítógépes digitális eszközök használa-
ta minden tárgy oktatásában „alapkövetel-
mény” – folyamatosan, egyre magasabb 
színvonalon! 

E bevezetõbõl az a sajnálatos következtetés 
vonható le, hogy a magas szintû, eredményes 
oktatás minimális feltételei sem biztosítottak. 
Módszertanilag sem a tantárgyak strukturális 
aránytalanságai miatt, sem a személyi és a 
tárgyi ellátottság hiánya miatt.

Ahhoz, hogy a tárgyformálás, környezet-
formálás esztétikai vonulatát – elméletét és 
gyakorlatát együtt – eredményesen oktatni 
lehessen a tárgyi és személyi feltételek biz-
tosítására van szükség:

1. A világ szakirodalmából vett óriási 
anyag azonnali és folyamatos szem-
léltetéséhez szükség van komplett kivetítõ 
egységre.

2. A hallgatók létszámát tekintve 8-10 
számítógépes munkahelyre, megfelelõ prog-
ramokkal, nyomtatóval.

3. A technikai berendezések – készülékek 
kezeléséhez – részben oktatásához, fejlesz-
téséhez egy fõ technikus személyzetre.

4. Digitális képarchívum létrehozására.
5. Web – lap kifejlesztése és hálózat-

ra juttatása – mely tartalmazza az archív 
anyagot, a hallgatók aktuális munkáinak 
javát, beleértve a gyakorlati formaterveket 
is, folyamatosan meg�jítva.

A vizuális kommunikáció és a grafikai tervezés szerepe a 

tervezõmérnök (designer) képzésben (elsõ rész)

Töreky Ferenc grafikusmûvész, címzetes egyetemi tanár, BME Rajzi Tanszék

Folytatás: (második rész) A vizuális kommunikáció és grafikai tervezés oktatásának módszere és tananyaga.
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Szürrealizmus a magyar építészeti grafikában

Nemes Gábor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, BME, Rajzi és Formaismereti Tanszék

A kvalitásos, értékes építészeti grafika 
hármas célkitûzésnek felel meg egyszerre 
és egyformán magas színvonalon. El-
sõként s alapvetõen az elképzelt, „meg-
álmodott” épület vizuális megjelenítése, 
mások számára is érzékelhetõvé és 
értékelhetõvé tétele a cél; a tervgrafikát e 
szükség hívta létre az építészet története 
során. 

Bár a plasztikus megjelenítést mára a 
számítógépes programrendszerek szinte 
emberfeletti-embertelen tökélyre fejlesz-
tették, ez önmagában mégis kevés, mert 
a jó építészeti rajznak egyben tartalmas 
vizuális kommunikációnak is kell lennie: 
közvetíteni a tervezõ sokrétû gondolatait, 
megszólítani, megérinteni – akár érzelmi 
síkon is – a befogadót.

És mindezeken t�l az építészeti 
grafikának harmadik szempontként a terv 
jól eladhatóságának marketing érdekeit 
is figyelembe kell vennie.

A rajzoló építészt grafikájának minõségi 
vizuális kommunikációvá nemesítésében 
segíti a képzõmûvészet – elleshetõ stiláris 
elemeivel, bevált ábrázolástechnikai és 
mentális – kommunikatív kliséivel. Így 
szûrõdnek át a képzõmûvészeti stílusok 
– hasonlatosan más alkalmazott grafikai 
mûnemekhez – az építészeti grafikába is.

A magyar kortárs építész rajzot, 
építészeti grafikát feldolgozó kutatásom 
hangs�lyozottan rajzokra, mint önálló 
grafikai alkotásokra irányul, az elemzések 
és e mostani tanulmány során a rajzok-
ban található „plasztikai jelek” és nem az 
ábrázolt építészet érdekel elsõsorban. Az 
épület építészeti ábrázolásának grafikai 
stílusa különválasztható - és különválasz-
tandó –, különösen igaz ez a miénkhez 
hasonló – töredezett építészeti – mûvészeti 
tudat� korokban. E gondolat illusztrálására 
idézem a Rajzi Tanszék egykori jeles 
tanára – Boross Géza festõmûvész – kép-
variációt, az építészeti grafika változtat-
ható stilaritásáról (I. 1.sz. kép)

Miután az elõadás címének második 
elemérõl – az építészeti grafikáról esett 
szó, itt az ideje, hogy a szürrealizmuzról 
is beszéljünk. 

Az 1924-ben megjelent „La Revolution 
Surrealiste”- a Szürrealista Forradalom” 
címû programfolyóirat bevezetõjébõl 
idézve: Mi valamennyien az álom ke-
gyelmébõl valók vagyunk…. Hatalmas 
uralkodó õ, tükörképekben és látszatok-
ban jártas. Mi a papír és a toll, mi az írás 
és a költészet ez óriás elõtt, kinek izmai 
felhõbõl vannak…. A szürrealizmus meg-
nyitja az álom kapuit mindazok elõtt, 
kiknek éjszakai fukarok… a ti élményeitek 
a kegyelembõl jönnek a mieink az álom-
ból”.1

Kassák Lajos így ír a szürrealizmusról: 
„a szürrealisták hittek abban, hogy az em-
berek és tárgyak, dolgok között föl nem fe-
dett kapcsolatok léteznek és ezek kutatása 
az irodalom és mûvészet feladata”.2  E 
gondolat Major Máté szavaival: „A szür-
realizmus olyan alkotó módszer, mely a 
„reális” részjelenségei közt a „nem-reális” 
kapcsolatok létrehozása révén a valóság 
rejtett összefüggéseit, a felületek mögötti 
teljesebb igazságot képes feltárni”.3 

Körner Éva eképp összegzi a szürre-

I. 1, 2.  Boross Géza, Épületrajz

II. 1. Marc Chagall, Le Quai de Bercy

II. 2. Pablo Picasso, Fürdõzõk játékcsónakokkal

III. 2. Molnár C. Pál, Piazza Albanoban

IV. 1. Dr. Balogh István, Építészeti táj 

III. 1. Ivánka András, Salgótarján, Mûvelõdési ház
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alizmus lényegét: „A jelenlévõ tárggyal 
szemben a megfoghatatlan messzeség, a 
valóságossal szemben az álombeli, a re-
alitással és rációval szemben a varázslat, 
költészet a kép tárgya, illetve alkotásának 
módszere”.4 

Az idézett gondolatok pontosan meg-
fogalmazzák a szürrealizmus lényegét, 
mely kezdetei óta napjainkig egyik leg-
meghatározóbb vonulata a XX. század 
mûvészetének, sõt a modern világ látás-
módjának. 

Marc Chagall: A Bercy rakpart (II.1. kép) 
címû képének fõszereplõje maga az álom, 

melynek építészeti vonatkozásairól Gerle 
János publikált érdekes gondolatsort.5  
Pablo Picasso: Fürdõzõk játékcsónakokkal 
(II. 2. kép) címû képe is hordoz számom-
ra építészeti párhuzamokat: Talán nem 
véletlenül tûnnek az alakok Le Corbusier 
betonkölteményei távoli rokonainak.

A szürrealizmus a XX. század széles 
körben is egyik legsikeresebb mûvészeti 
irányzatává vált – mely közönségsiker nem 
közömbös a belõle merítkezõ építészeti 
grafika számára sem. – Népszerûségének 
titka ott található Kassák szavaiban: „a 
költészet, maga a szabad képzelet, olyan 
birodalom, amelybe csak az álmodók 
vezetésével juthatnak be azok, akiknek 
maguknak nincsenek álmaik”.6

A szürrealizmussal a költészet spirituális 
mágiája gazdagíthatja tehát az építészeti 
grafikát, miként az expresszionizmus 
drámával telítheti, a konstruktivizmus 
pedig a racionalitás egzakt harmóniájával 
ruházhatja fel. 

Az építészeti grafika szürrealizmusból 
átszûrt legfõbb tanulsága a mûvek at-
moszférájának átvétele: a valószerû és 
a képzeletbeli között lebegtetett vizuális 
környezet megteremtése. 

A kutatási korszakom – a kortárs magyar 
építészeti grafika – egyik elsõ, de mind-
máig érvényes erejû és gyönyörködtetõ 
remekén, Ivánka András Salgótarjáni 
Mûvelõdési Ház homlokzati tempera fest-
ményén visszaköszön a Molnár C. Pál-i 
neo-klasszicista, római iskolás ihletettségû 
szürrealista vízió. (III. 1.2. kép) 

Hasonló atmoszférateremtõ kép-
zõmûvészeti párhuzam figyelhetõ meg dr. 
Balogh István 60-as években készült ak-
varelljén, melynek sejtetõ-sejtelmes formái 
vizuális rokonai Szász Endre látomása-
inak. (IV. 1.ábra) 

Makovecz Imre a csengeri görögka-
tolikus templomot hullámokon diadal-
maskodó, mont-saint michele-i vízióként 
ábrázoló grafikája és Max Ernst hasonló 
kompozíciój� „képzeletbeli” városa mind-
ketten a szürrealista fantázia szülöttei. (V. 
1.2. Kép) E rokonság megfigyelhetõ Ma-
kovecz „Atlantisának” és Ernst „Európa 
az esõ után” katasztrófa tájképének lá-
tomásában egyaránt. (VI. 1.2. kép)

Jánossy György Színháztervében érez-
ni Paul Klee, Erdély Miklós által találóan 

megfogalmazott „mélytengeri misztikáját”. 
(VII. kép) Janáky István a Schaar Erzsébet 
M�zeumhoz készített homlokzati rajza a 
szürreális építészeti grafika különösen 

V. 1. Makovecz Imre, Csenger, Görögkat. templom

V. 2. Max Ernst, The Entire City

IV. 2. Szász Endre, Szmog 

VI. 1. Makovecz Imre, Atlantisz

VI. 2. Max Ernst, Europe after the rain

VII. Jánossy György, Színházterv
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szép, érzelemmel és intellektussal te-
lített alkotása, szellemi társa Vajda Lajos 
csendes lírai, metafizikus mûvészetének 
(VIII.1.2. kép)

Vadász György a hannoveri magyar 
pavilont ábrázoló grafikáján az épület 
– szürrealista gondolattársítás révén 
– mint kapocs jelenik meg Föld és Ég, 
Ember és Kozmosz – valóság és képze-
let között. (IX. 1. kép)

Finta József Nemzeti Színház tervének 
alakjai mintha egy különös álomvilág, 
építészeti Nakonxypan lakói lennének. 
(X.2.kép) 

A szürrealista képzõ-és alkalma-
zott mûvészet gyakran használja a 
montázst, mint képalkotó módszert. ( A 
fotómontázs mûfaja is erõsen e stílush-
oz köthetõ, melynek lehetõségeit a kor-
szerû digitális, számítógépes technikák 
tovább szélesítik.)

Természetesen az építészeti grafikában 
is jól használható és szívesen alkalma-
zott eljárás, illusztrálásul Makovecz Imre 
Windsor-i kastély montázsa (X.1.kép) 
Vajda Lajos Liliom és párduc címû 
mûvével párhuzamba állítva. (X.2.kép) 
Bán Ferenc Ecopolis a jövõ városa c. 
mûve (XI. kép) a hagyományos grafikai 
eljárással készített szürrealista montázs 
érdekes, szép példája.

A szürrealizmus egyben lehetõség 
a megszokottól eltérõ nézetû ábrá-
zoláshoz, torzított optikáj�, vízionisz-
tikusan láttató rajzok készítéséhez, mint 
például Birkás Ákos, a hagyományos 
ábrázolást dadaisztikusan tagadó 
alapállás� Piac címû grafikája (XII. 
kép)

A képzõmûvészet legelemibb eszközé-
vel, pusztán a vonallal is alkotható szür-
realisztikusan erõteljes képgrafika, mint 
Jánossy György „Egri könyvtárlépcsõ” 
perspektívája, (XIII. kép), ahol a von-
alak játéka szinte eksztatikus örvény-
léssé válik. 

A puha, elmosódott, sejtelmesen át-
tûnõ tónushasználat szintén szürreális 
látomássá lényegítheti az építészeti raj-
zot, mint azt a keszthelyi kastélypark 
beépítési perspektíváján láthatjuk 
(XIV.1.kép) vizuális megfelelése a már 
idézett Szász Endre-i tónusvilággal 
egyértelmû (XIV.2.kép)

És végezetül, az építész rajzoló a 
valóságtól elemelkedõ, a naturalizmust 
meghaladni látszó hatást a grafika 
staffázs-alakjaival is elérhet. Mako-
vecz Imre balatonszepezdi vendéglõ 
perspektívájának furcsa teremtményei 
mintha Chirico, Ernst és kortársaik 
vásznáról érkeztek volna, átívelve 
teret és korszakot, az építészeti grafi-
ka és képzõmûvészet kapcsolatáról 
mesélve.(XV. kép)

VIII. 1. Vajda Lajos, Északi táj

VIII. 2. Janáky István, Schaár Erzsébet M�zeum

IX. 1. Vadász György, Hannoveri Pavilon

IX. 2. Finta József, Nemzeti Színház pályázat

X. 1. Makovecz Imre, Windsori kastély

X. 2. Vajda Lajos, Liliom és párduc
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XI. Bán Ferenc, Ferencz István, Ecopolis

XII. Birkás Ákos, Piac

XIII. Jánossy György, Egri Könyvtár lépcsõje

XIV. 1. Keszthely, kasrélypark

XIV. 2. Szász Endre, Lángoló kulcs

XV. 1. Makovecz Imre, Balatonszepezd, vendéglõ

XV. 2. Max Ernst, Aquis Submersus

XV. 3. Nemes Gábor, Hajas Ágnes, Környei posta pályázat

Jegyzetek
 

1. A „szürrealizmus” kifejezést G. Apollinaire használ-
ta elõször „Teiresziász emlõi” címû drámája mûfaji 
meghatározásánál. A szürrealizmus mint irodalmi, 
képzõmûvészeti irányzat az 1920-as években, Párizs-
ban alakult A. Breton ideológiai vezetésével. Az irány-
zat mûvészei „õsüknek” tartották Goya vizionisztikus 
korszakát és H. Bosch mûvészetét, de a szürrealizmus 
elõfutáraként értékelhetõ Piranesi több grafikai soroza-
ta is, melyek egyben az építészeti grafika történetének 
fontos dokumentumai.
A szürrealisták elsõ folyóiratának a „La Revolution Sur-
realiste” munkatársai, a mozgalom elsõ nemzedékének 
tagjai többek között az író L. Aragon, a festõ Chirico, 
M. Ernst, A. Masson, Picasso voltak. Elsõ képzõmûvé-
szeti kiállításukat 1925-ben Párizsban rendezték, me-
lyen a már említetteken kívül H. Arp, P. Klee, J. Miro 
és M. Ray is részt vett. A harmincas évek végétõl a 
szürrealisták számos nemzetközi kiállítást rendeztek és 
mûvészetük erõs befolyást gyakorolt a század máso-
dik felének vizuális kult�rájára.

2. in Kassák Lajos: Az izmusok mûvészete, Magvetõ 
Könyvkiadó, Budapest, 1972. 155. old.

3. Major Máté: Illés Árpád �j képei, in Magyar Mûvé-
szet, 1967/5. 53. old.

4. Körner Éva: A korszak egyetemes képzõmûvészeté-
nek fõbb tendenciái. in Magyar Mûvészet 1919-1945. 
I. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985, 32. old.

5. Gerle János: Makovecz Imre rajzaihoz, Ernst 
M�zeum kiállítási katalógus, 2004.

6. in Kassák Lajos: Az izmusok mûvészete, 149. old.
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Térben, idõben és mûfajban is távoli 
mûveket látunk egymás mellett. Többek 
közt, egy 1968-ban Szentendrén festett 
olajképet, egy 1985-ben Amerikában 
felépített épületet és egy japán építész 
1979-ben Tokióban épített házát. A 
mûvek formai hasonlóságuk miatt kerültek 
egymás mellé, de kérdés, hogy ez a 
hasonlóság mibõl fakad, mi köze lehet 
a Szentendrén élõ Deim Pálnak a vele 
nagyjából egy idõs amerikai Richard 
Meierhez, vagy a japán Kazumasához, 
és egyáltalán mi köze lehet egy olajkép-
nek épületekhez.

A mûvek nagymértékû formai hason-
lósága egyáltalán nem véletlen, hanem 
egy hasonló szellemi pozíciónak, egy 
hasonló tér és forma szervezési kon-
cepciónak a megnyilvánulását jelenti, 
egyrészt építészeti másrészt festészeti 
kontextusban. Ha Deim Pál és Richard 
Meier mûvét vetjük össze, nyilvánvaló, 
hogy egymástól teljesen függetlenül ju-
tottak nagyon hasonló szellemi és for-
mai konkl�zióra. Az egymásra való 
hatás teljesen valószínûtlen. Deimrõl 
tudható, hogy az inspirációt számára 
egy másik szentendrei festõ Barcsay 
Jenõ mûvészete jelentette, hogy „a Bar-

csay féle szerkezetes képépítésbõl lev-
onható tanulságok” mentén haladva 
„talált rá egyéni motívumára a térsíkok 
közé szorított bábura”.1 A hatvanas 
évek magyarországi viszonyait ismerve, 
egyébként is elképzelhetetlen, hogy is-
mert volna egy fiatal amerikai építészt, 
de hiába is ismert volna, mert Meier 
elsõ jelentõs ilyen formajegyeket mutató 
épülete (Atheneum, New Harmony, Indi-
ana) csak sokkal késõbb, 1975-ben kez-
dett épülni.

Meier-rõl is elmondható, hogy 
valószínûtlen, hogy ismert volna egy 
fiatal szendendrei festõt a vasfüggöny 
mögül. Róla tudható, hogy a hatvanas 
évek második felében (mikor Deim Szen-
tendrén megfestette a Csend c. soroza-
tát) a Five Architects New York-i építész 
csoport tagjaként „Le Corbusier purista 
korszakát fogadta el kiinduló pontnak” 
2, ennek megfelelõen fehér épületeket 
tervezett és csak késõbb kezdte az íves 
formák erõteljesebb használatát, miután 
Charles Jenks szerint a Graves által 
1972-ben épített Synderman ház óriási 
hatást gyakorolt rá. Innen eredeztethetõ 
a fehér szín korábbi kizárólagossága 
után a nála is megjelenõ polychromia 

A kép architektúrája és az architektúra képe

Üveges Gábor képzõmûvész, egyetemi tanársegéd, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék

Derékszög és hullámvonal, ráció és érzelem

Deim Pál Richard Meier: Getty Center 1987

Deim Pál: Csend I. 1968 Richard Meier: Des Moines Art Center, 1982-85
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és a késõbbi mûvei fõ témájaként álland-
ósuló „dialektika a rendezett utópia és 
a rendkívüli realitás között”3 , ami for-
mailag leglátványosabban „az ideális 
négyzetrács és a szabálytalan gitárfor-
ma közötti szemantikai összeütközésben 
jelentkezett”4 .

Pontosan ugyanez a formai és szeman-
tikai összeütközés az, amit a Deim képek 
is tematizálnak, teljesen függetlenül 
Meiertõl és Gravestõl, de egyáltalán 
nem függetlenül Barcsay Jenõtõl, akinek 
életmûvében ez a problematika máskép-
pen ugyan, de számos esetben szintén 
felvetõdött, természetesen ott sem elõz-
mények nélkül. Az elõzmények a ku-
bizmus idõszakához vezetnek vissza, 
ahol Picassonak és Braque-nak egyaránt 
gyakran használt motívuma volt az absz-
trahált hegedû vagy gitárforma beépítve 
a kubista csendélet kemény geometriáj� 
strukt�rájába. Más mûvészek mellett a 
purista kiáltványt Le Corbusier-vel együtt 
megfogalmazó Ozenfant is számos ha-
sonló felépítésû mûvet alkotott és maga 
Le Corbusier is számos 1920-ban festett 
képén koncentrált erre a problémára. 
Le Corbusier építészetébõl késõbb sem 
szorultak ki a lágyabb, organikus formák 
(a Bauhaus és a De Stijl keményebb 
redukciós gyakorlatával szemben), amit 
egy japán kommentátor19 a moderniz-
mus déli-latin szárnyának általában véve 
engedékenyebb, kevésbé szigor�an asz-
ketikus attitüdjével magyaráz. 

Ami Meiernek a gitárforma, az De-
imnek a bábuforma, formailag mind-
ketten ellenpontozzák vele az általuk 
létrehozott strukt�ra szigor�an éles ge-
ometriáját, szellemi értelemben pedig 
az ellentétek egy mûbe integrálásának 
problematikáját vetik fel. Ugyancsak ez 
a kérdés foglalkoztatja a posztmodern 
antropomorfizmus jegyében Kazumasa 
Yamasitát 1979-es Tokyo-i épültén. Az 
emberi arc profilja kevésbé felismerhetõ 
módon van jelen, mint korábbi Kyoto-i 
arc-házán, az ívek áttételesen utalnak 
az emberi testre, hogy humanizálják 
az absztrakt geometrikus formákat. Az 
ellentétek egy mûbe integrálásának 
kérdésére keres választ Kishio Kurokava 
Simbiosis elmélete is a biológiából vett 
példával érvelve a pluralizmus mellett az 

orthodox Modernizmus monizmusával 
szemben. Poétikusan szép az elgon-
dolása egy szimbolikus szürke színrõl a 
„Rikuyu szürkérõl”, amit egy XVII. szá-
zadi Edo mesterrõl neveztek el. A Rikuyu 
szürke több más jelentése mellett „mint 
az összes szín keveréke jelképezi az 
ellentétek szintézisét, kelet és nyugat, 
a magas kult�ra és a camp, vagy más 
ellenpólusok, de mindenek felett a tech-
nológia és a tradíció szimbiózisát.5 

A hullámvonal és a derékszögû forma 
ellentéte és harmóniája, ami mind Deim, 
mind Meier, mind Kazumasa számára 
alapmotívum; az organikus világ és a 
geometria egymásba írhatóságának, 
kibékíthetõségének és együtt élésének 
lehetõségét veti fel, ami lényegében a 
természet és kult�ra, a ráció és érzelem, 
„a szerkezetesség és szimbolizáció”6 
összeegyeztethetõségét tematizálja. 

Érdekes, hogy ehhez a formavilághoz 
Deim saját korábbi formanyelvének 
szegényítésével, redukciójával jutott, míg 
Meier saját korábbi sokkal reduktívabb 
formanyelvének gazdagításával. Deim 
nyilvánvalóan szándékosan megállt a 
redukció egy bizonyos fokán és nem 
követte korának internacionalista kép-
zõmûvészeti tendenciáit, a minimál és a 
koncept-artot önfelszámoló radikalizmu-
sukban. Így történhet meg, hogy ami a 
Deim életmûvön belül a legredukáltabb 
és legaszkétikusabb szélsõ érték, az a 
minimalizmus  felõl nézve még mindig 
maga az érzéki forma és színgazdag-
ság. Richard Meier egy sokkal reduktív-
abban aszkétikus szellemi pozícióból (ha 
nem is minimalizmuséból) visszalépve a 
fehérség után színt használva, a simaság 
után a text�rákkal játszva, az egykarak-
terû formák strukt�rái után egy dualista 
felfogást képviselve érkezett vissza ahhoz 
a ponthoz, ahol Deim Pál mûvészete már 
korábban elfoglalta szellemi pozícióját. 
Formai szempontból mind Deim, mind 
Meier mértéktartóan egyens�lyoz a két 
pólus között és finoman elutasítják mind 
a modernista redukciós stratégiák extre-
mitásig vitelét, ingerszegénységét és esz-
tétikai sterilitását, mind pedig a másik 
véglet „érzéki gusztustalanságait”. Sem 
a kép sem az épület nem egy karakterû 
formák egysége, hanem két ellentétes 
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pólus, két ellentétes forma karakter szim-
biózisára épül, �gy hogy sem az egyik 
sem a másik nem válik kizárólagossá.

Míg Meier korábbi épületei a h�szas 
évek modernizmusának semleges fehér-
jén keresztül a nyugati racionalizmus tisz-
ta fényét idézik, addig a Des Moines Art 
Center épületén a szín, mint az érzelem, 
az érzéki principium megjelenése kon-
trasztot jelent a fehér neutrális, logocen-
trikus természetével szemben. A meleg 
szürke gránit ráadásul durva felületû, 
így texturális hatásával is izgalmasan el-
lenpontozza a hófehér porcelán felületek 
simaságát, bizonyos taktilis érzeteket 
keltve, testiséget sugallva kiemeli a sima 
fehér felületek éteri testetlenségét. A Deim 
kép esetében is az egyik legfontosabb 
élményforrás a finoman érzéki raszteres 
felületek közötti különbségtétel, az anya-
got-anyagiságot asszociáló felületek 
puha testisége, személyes érzelmessége, 
amely ellens�lyozza a szerkezet szigor� 
geometriáját. Meiernél további rasz-
ter rendszert hoznak létre a különbözõ 
méretû fehér négyzetek elegáns variációi 
az épület burkolatán. 

„A kontraszt az öt különbözõ méretû 
négyzet között – a legkisebb téglától a 
legnagyobb gránit panelig – �jra Josef 
Hoffmann érdeme, aki 1979-ben kezdett 
hatni Meierre. Ez akkoriban volt, amikor 
a Szecesszionista Revival megjelent nem 
csak Meier, de Graves, Gwathmey, Maki 
és mások építészetében, különösen Otto 
Wagner bécsi munkáitól inspirálva. Mei-
er ráadásul fin – de siecle urakat kezdett 
rajzolni kamásnival és hölgyeket hossz� 
szoknyában. Ezért Kenneth Frampton 
levonta a konzekvenciát, hogy a mûben 
„nosztalgikus szándék” van egy vágya-
kozás a visszatérésre „az udvarias polgári 
illemhez”…..Amikor felhoztam elõtte 
ezt a finom dorgálást – folytatja Jencks 
– Meier különös választ adott: a század-
fordulós Bécs világa sokkal mûveltebb, 
kreatívabb, esztétikailag egységesebb 
volt, mint a mi világunk, és ezért olyan 
modell, amit érdemes követni.”

Akármilyen meglepõ is, de �gy látszik, 
hogy egy szentendrei festõ inspirációs 
forrása mégsem esik olyan nagyon távol 
egy amerikai építészétõl amennyiben az 
a századfordulós Bécsben találja meg 

Arquitektonika: „The Palace”, 1978 Deim Pál
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részben ezt az inspirációs forrást. Azon 
t�l, hogy abban az idõben Bécs és Szent-
endre ugyanannak a birodalomnak két 
persze össze nem mérhetõ városa volt, 
mégis talán bizonyos közép-európai 
vonások New York-ból nézve azonosít-
hatóak, talán azon t�l is, hogy ugyanazt 
a császárzsömlét lehet kapni, és ugyan-
olyan a thonett hintaszék a lakásokban. 
Talán van egy közös attitüd, valami közös 
életszemlélet, valami közép-európaiság a 
kelet és nyugat közti határzónában, ame-
lyik érzi a kihívásokat, reagál is rájuk, de 
egyens�lyt igyekszik teremteni, és távol 
igyekszik magát tartani minden fajta 
radikalizmustól. 

Ezen a feltételezésen t�l mind az épület 
mind a kép az orthodox Modernizmus-
hoz képest kevésbé szigor�an racio-
nalista, megenged intuitív, csak vizuális 
relevanciától függõ megoldásokat is. 
(Az épületnél a négyzetraszter intuitív 
kezelésében és másutt is, a képnél a 
raszterek manuális kivitelezésébõl fakadó 
szabálytalanságban, az ipari jellegû per-
fekció kerülésében).

Mindkét mû egy alapvetõ dualitást 
enged megjelenni és egyik principiumot 
sem hagyja kizárólagossá válni. Egyens�-
lyra törekszik mindkét alkotó és nem a szél-

sõ pólusokat ostromolják. Az ellentéteket 
integrálják egy mûbe, a racionalitást nem 
adják fel, de hagyják megjelenni „a ter-
mészet atributumait, a szabálytalanságot, 
az érzelmet, a mozgást, ugyanígy az em-
beri ész rendteremtõ természetének szi-
nonimáit, a geometriát”, a fehér színt, a 
négyzetrács rendszert is.  A képen megje-
lennek a regionalizmus (a szentendreiség 
tradíciójának) jegyei, míg az épületen a 
századfordulós bécsi építészet hatása (ha 
implicit módon is), és mindezek a helyi 
kötõdések nem veszélyeztetik a mûvek 
egyetemes értékét. A mûvekben a késõ 
modern szemlélet jegyében egy huma-
nizált rendet mutat fel, és egy nagyon ha-
sonló szellemi pozícióhoz érkezik el Deim 
Pál festészete és Richard Meier építészete 
egyaránt.
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A következõ cikkben a Rajzi és Forma-
ismereti Tanszék kutatási programjába 
tartozó, a szerzõ által kikisérletezett 
„IMMCOLOR” szinharmóniaelméletrõl 
esik néhány szó,fõként többtag� épület-
együttesek szinezési irányelvei szem-
pontjából.Ez az elmélet a természet 
szintörvényin és az emberi érzékelésen 
alapul és a harmóniában felhasznált szine-
zetek számának és telitettségének a pon-
tositásában hoz ujat a tervezõmûvészek 
és a szinoktatás számára.

Ahogy sokasodnak városaink elegánsnak 
számító zöldövezeteiben a manapság di-
vatos lakóparkok, többlakásos különálló, 
vagy sorházszerû épületegyüttesek, vala-
mint  gyógyvízforrással vagy más turisz-
tikailag csábító lehetõséggel rendelkezõ  
vidéki településeken megjelenõ sokszor 
luxusigényeket kielégítõ egészség és 
wellnesscentrumok, egyre inkább meg-
fogalmazódik  néhány megválaszolat-
lan kérdés a szerzõben az ilyen jellegû 
építészeti feladatok színtervezésével kap-
csolatban.

A Budapesti Mûszaki Egyetem Rajzi és 
Formaismereti Tanszékén már régóta külön 
kutatási terület a szín és az épített környezet 
közti összefüggések vizsgálata és szere-
peltetése az építészképzésben. Sokszor 
szembekerülünk azzal a problémával, 
hogy néhány éve még izgalmasnak ható 
stílusirányzat buzgó leckefelmondása mára 

már csak megmosolyogtatásra képes, míg 
az önmérséklettel, szûkszav�bban formált, 
inkább a forma, a kompozíció saját belsõ 
törvényszerûségeire figyelõ épületek vi-
szont idõtlen értéket képviselnek. Ahogy a 
formának, �gy a színnek is van egy igen 
érzékeny, a nyelvtanhoz vagy a zenei 
összhangzattanhoz hasonló belsõ rend-
szere.

A színekrõl még gyakran építészkollégák 
is �gy vélekednek, hogy minek azzal anny-
it tudálékoskodni, legyen a fal fehér /tisz-
tasági-meszelés/, a tégla piros, a deszka 
natur- barna. Bizonyos feladatoknál tény-
leg hálás ez az anyagszerû színkezelés, 
viszont eltérõbb, egyedi igényeknél, ahol 
a forma is megkívánna valami egyedi 
színkezelést, a jólbevált jellegtelen árnya-
latok személytelenséghez, sematizmushoz 
vezetnek. Más tervezõk viszont nagyon 
fel akarják épületükre/ és önmagukra/ 
hivmi a figyelmet és elõszeretettel ny�lnak 
a reklámgrafikához illõ harsogó árnyala-
tokhoz, melyeket /”sajnos”/ ma már a 
festékipar elõállítani képes. Szerencsére a 
fényállóság még ritkán tökéletes, így ezek 
az épületek idõvel elfogadhatóbbá fakul-
nak /persze nem egyenletesen/

Úgy gondolom, a két szélsõséges hoz-
záállás közt kellene keresnünk a megfelelõ 
irányt…

Egy többlakásos épületegyüttes kivételes 
lehetõség lenne a tervezõ számára , hogy a 
kompozíciós összhatás legérzékenyebben 

modellált és legmagasabb szervezettségi-
fok� formáját teremtse meg. Ehelyett sokszor 
annak vagyunk tan�i, hogy az egyidõben 
épülõ több lakóegységnek formailag és 
színben semmi köze sincs egymáshoz, 
egyáltalán nem mutat igazodást. Vagy a 
másik gyakori hiba, hogy mindegyik ház 
teljesen ugyanolyan…Itt nyilván a több 
szín kikeverésének elenyészõ anyag és 
tervezési költségén akartak spórolni az 
egyébként horribilis négyzetméterárakhoz 
képest .Az ilyen monotónia, - ha pld a 
szembenlévõ hegyrõl nézzük -, bántóan 
töri meg a táj és az addigi többé-kevésbé 
játékosan variált régebbi építészeti szövet 
kellemes változatosságát.

Tehát a feladat adott, egy olyan több-
tag�  szín-strukt�rát kellene létrehozni, 
amely minden tagjában tudatja  velünk, 
hogy egy nagyobb egész része anélkül, 
hogy unalmasan ismételné önmagát, vagy 
szétesõen elkülönülõ, darabjaira-esett 
lenne…

A szín egy nagyszerû eszköz arra, hogy 
ilyen kifinomult kompozíció jöhessen létre, 
azzal együtt, hogy képes a hely szellemét 
és az alkotó egyéniségét is kifejezni oly 
sok minden mással együtt. Az alábbiakban 
szerepeltetett, egy képzeletbeli lakópark, 
vagy inkább mûvésztelepi mûterem-
épületegyüttest szemléltetõ kis színtervek 
egy ilyen egységesen tervezett, kissé fel-
hivóerejû szinkompozíciót szemléltetnek, 
melynek a színválasztási rendszerét a 
szerzõ „IMMCOLOR” címû, készülõ Phd  
értekezésében megfogalmazott irányelvek 
adják. 1., 2. ábra

Lakóparkok színtervezési problémái

Tari Gábor festõmûvész, egyetemi adjunktus, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék

1. Mûteremlakások I. 2. Mûteremlakások II.

Kadm.narancs színezetre épülõ színharmónia-ellipszis

Let me report of the development of a so-called „IMMANENT COLOUR HARMONY SYSTEM” modelling optical effects perceptible in nature outlining number and saruration of 

the different hues applied, functioning mainly by intermingling the cocurs
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A szerepeltetett szinek egymáshoz-
viszonyulását a mellékelt  „Coloroid” 
színkörben megfigyelhetõ ellipszis-
formára való illeszkedés testesiti meg oly 
módon,hogy mind a hat érték csak három 
határszin egymásbakeverébõl származik.
3. ábra

A Coloroid Színrendszer, szintén 
Tanszékünk kutatási eredménye, mely 
régóta nemzetközileg  ismertté és hazai 
vonatkozásban  magyar szabvánnyá 
vált. Az IMMCOLOR szinharmóniarend-
szerrõl megemlithetjük, hogy bármely 
meghatározó szinezetre épithetünk vele 
többtag� harmóniaskálákat ugy, hogy 
egy hangulatilag megfelelõ szinezetet 
hideg és meleg irányban bõvitünk. Úgy, 
hogy az alapszin keverék formában be-
lekerül az uj árnyalatokba ,megtartva a 
legerõsebb –egymásból-származtatott 
,”vérszerinti” rokonságot. A hideg és me-
leg egyensulyt  a komplementerekbe való 
keveréssel, aszimmetrikus telitettségek ki-
alakitásával érjük el. A határszinek gya-
korlatilag kimaradnak a kompozicióból, 
erõsebb telitettségek is csak viszonylag 
kisebb felületeken, pld. nyilászárókon, 
lakatosszerkezeteken jelentkeznek. Meg-
figyelhetõ, hogy a legfinomabban besza-
bályozott szinezetharmóniáknál az egyes 
szinezetértékek arányosan változó te-
litettségskálát adnak és egy ellipszisforma 
ivén helyezkednek el a szinkörben. Az ed-
dig már jól bevált monokróm szinsikon ha-
ladó és bizonyos dõlésszögû egyenesekre 
fektetett világosság és telitettségskálák az 
egyes külön szinezeteknél természetesen 
használatosak, sõt fal és tagozatszinek es-
etén nem is kihagyhatók!

További ábrák ugyanezt a színépítkezõ 
strukt�rát szemléltetik a VIF Mûterem 
Építészst�dió felkérésére készült „Budapest 
-Kaszáló utcai  piac és lakóépületegyüttes” 
színdinamikai kiviteli tervei által.
4., 5., 6., 7. ábra

Akit részletesebben is érdekel a SZINDI-
NAMIKA, mint egy uj, interdiszciplináris 
mûvészeti és tudományág  a  Budapesti 
Mûszaki Egyetem Rajzi és Formaismereti 
Tanszékén induló posztgraduális-mérnök-
továbbképzés formájában  ismereteket 
szerezhet.

4.

5.

6.

7.
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The Meaning of Architectural Form and the Avas/BME Design 

Partnership: A Design Methodology

Terrence Curry USA építész, jezsuita pap, SJ, AIA (Visiting Fulbright Professor)

ing of the city in a manner sympathetic 
to communist ideals.” Winston Churchill is 
credited with says: “At first we shape or 
buildings, and from then on they shape 
us.”

However, what this connection is and how 
it functions has been and continues to be 
a debated issue. 

Some argue that the relationship is percep-
tual.  Having to do with visual and spatial 
experience resonating with our own in-
tuitive understanding of our existence as 
embodied beings: a kind of hermeneutic 
of haptic experience. Others argue for a 
more intellectual connection: meaning as 
symbol and representation.  There’s the 
Pythagoreans, the Gestalt Psychologists, 
Constructivists, de-constructivists, modern-
ists, post-modernists, existentialists, the list 
goes on.

It is exactly this question that I have been 
exploring with my students this semester 
through the Avas/BME Design Partner-
ship: How can a group’s self-identity and 
organizational mission generate form, 
and how does that form help to reinforce 
the group’s self-identity and organization-
al mission as a positive contribution to the 
built environment?

AVAS-BME DESIGN PARTNERSHIP
The Avas/BME Design Partnership is 
organized as the first semester of the 2 
semester complex design course.  It is a 
partnership made up of a coalition of 12 
community activists from Miskolc and 6 

BME students.  My role is to facilitate a 
design process that meets the learning 
objectives of the students and the organi-
zational objectives of the Miskolc coali-
tion.

The method that I am using this semester is 
one that I have been exploring for over 15 
years of academic and professional prac-
tice.  The method is tyically referred to as 
“community design.”  It is a method that 
seeks to generate quality design solutions 
by engaging users in a meaningful partici-
patory design process.  It is a collabora-
tive process where appropriate roles are 
assigned to those with relevant expertise.  
A foundational rule for this method is that 
users/clients must establish design crite-
ria and designers must develop solution 
based on them.
The course is organized into 4 parts over 
the 15 week semester:
• Introduction to community design meth-
odology (2 weeks)
•Workshop Process (7 weeks)
• Concept Development (4 weeks)
• Presentation (2 weeks)

The Miskolc coalition includes a cross-sec-
tion of interests: the headmaster of a local 
gimnasium, a representative from the may-
or’s office, a university student, local busi-
ness men, a developer, a professor of so-
ciology and education, planners, parents 
and residents of Avas.  The group was or-
ganized in January 2004 around the op-
portunity to work with me and a group of 
students from BME to design a community 
center for the residents of Avas. The de-

CONCEPTUAL FRAMEWORK:
Presuppositions
Architecture is a physical manifestation 
of personal, cultural, ethnic and political 
beliefs (intentional or not). It is a voluntary 
act.  It is the coordination of multiple dis-
ciplines.  The expenditure of tremendous 
energy, and the investment of significant 
capital. This great coordinated act of mak-
ing signifies values and witnesses to per-
ceived and anticipated need. It is an em-
bodiment of human initiative that exhibits 
permanence, claims a location, exists in 
time and space.
Buildings are not essentially ideas, but 
objects, volumes, structures, definitions of 
space, assemblages of parts. Buildings 
are made of the stuff of creation: wood, 
steel, concrete, glass, petroleum deriva-
tives, fabrics, the work of human hands. 
One should hope that a being with self 
knowledge, historical perspective, so-
cial consciousness, intellectual discipline 
would not engage in such an act without 
due consideration of its consequences, 
potential power, and influence.

If you don’t believe, don’t build it.

That there is a connection between human 
self-definition and the built environment re-
quires no defense. This is a concept that 
has been around as long as people have 
been making dwellings, from the ancients 
to the moderns, from the Yoruba of present 
day Nigeria, to the Aztecs of Mesa-Amer-
ica, from Pyramids to World Trade Cent-
ers. From Aristotle’s notion of eurythmia to 
Alexei Gan’s insistence on the “restructur-
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sired outcome for the semester was not to 
have a completed design, but to explore 
the possibility, to generate ideas and to 
assess the feasibility of such a project.  A 
secondary set of desired outcomes had to 
do with generating enough interest and 
awareness of the situation on Avas that 
the group would emerge into a community 
development corporation.  Community de-
sign methodology uses the opportunity to 
design a building as a means for promot-
ing community activism.

After the introductory classes and exercises 
students worked together with me to devel-
op, organize and facilitate a series of ex-
ercises designed to identify and prioritize 
project goals, objectives and design crite-
ria.  Unlike most university design studio 
projects, here students were not given a 
predetermined program, site and fictitious 
client, instead they were faced with real 
people, with real needs in a real place 
who were not really sure what it was that 
they needed or wanted.  They knew that 
they wanted a building, and they knew 
that they wanted to build community, no 
more than that.  The workshops were de-
signed to facilitate a discovery process 
that would answer these questions.

WORKSHOP 1 OVERVIEW
The first meeting consisted of three parts:

• Introduction of participants, the concept 
of community design and the workshop 
process.
• Establishing and prioritizing project 
goals and objectives, and creating a 

project statement for the design partner-
ship
• Clarifying what is meant by a commu-
nity center

INTRODUCTIONS
After a welcome from our host, Tamas 
Forai, SJ (Headmaster, Fenyi Gyula Gim-
nasium) an overview of community design 
and the workshop process was given by 
me and Peter Nemeth (BME Student).  The 
presentation was ended with everyone 
present agreeing that they wanted to par-
ticipate in the community design process.  
Those present included 7 students, 11 
members of the newly founded Avas Com-
munity Development Coalition, and me in 
the role of facilitator.  Together these make-
up the AVAS/BME Design Partnership.

The first problem the newly formed design 
coalition had to face was a group prob-
lem solving exercise called the „human 
knot.“ After creating a human knot by join-
ing hands across a circle participants had 
to work together to untie the knot.  The 
exercise requires cooperation, planning, 
and working together to achieve a com-
mon goal.

PRIORITIZING OBJECTIVES
The next part of the meeting consisted in 
establishing and prioritizing goals and 
objectives.  This was facilitated through an 
exercise where participants were asked to 
complete the sentence: “If this project does 
nothing else it will…” The exercise gener-
ated more than 50 responses.  These were 
then categorized and consolidated into the 

top 10 in small groups.  The top ten where 
finally prioritized through a kind of “shop-
ping trip” where each participant was 
given a predetermined number of “stick-
ies” of a certain value (Red=4, Green=3, 
Yellow=2, Orange=1) to “spend” on what 
they thought where the most important ob-
jectives of the project.  The top 10 objec-
tives were:

• Make conscious the ability to create, to 
change/take part in self government
• Build community
• Place for community / conversation
• Environment with human face
• Existing initiatives collected
• Instead of sleeping town living town
• Abolition of negative usage (take 
care for the environment) 
• Development of gypsy culture
• Power, which makes the population stay 
in Avas (against “slumming”)
• Secure neighborhood

Through this exercise the participants 
where better able to appreciate and un-
derstand what each member was hoping 
to accomplish, why they wanted to par-
ticipate in the partnership, and what the 
group’s desired outcome for the project 
would be.

DEFINING THE PROJECT
The final exercise for Workshop 1 was 
to have a small group discussion about 
what each member meant by a „commu-
nity center.“  This exercise generated a 
large cross-section of ideas and possibili-
ties.  The conclusion however was consist-



����Terrence Curry The Meaning of Architectural Form and the Avas/BME Design Partnership: A Design Methodology

IDENTIFYING ACTIVITIES
The second exercise, facilitated by Katalin 
Lovas (BME Student), involved identifying 
the necessary, possible and optional activ-
ities to be housed in the proposed center.  
Participants where given cards to fill out, 
and these cards where then prioritized and 
organized into 4 categories of uses: ad-
ministrative, recreational, social service, 
cultural.  BME students used this informa-
tion to determine the required room types, 
area, equipment and support services for 
each proposed activity.  This information 
was then assembled into a “needs assess-
ment” summarizing all of the decisions 
made during the past 2 workshops.  The 
report listed prioritized goals and objec-
tives, member’s names, every room type, 
size, anticipated use, possible configura-
tion, appropriate adjacencies and special 
needs.  A report was distributed to each 
participant for his/her review.

THE BEAUTY CONTEST
The final exercise for Workshop 2, facila-
tated by Szabolcs Portschy (BME Student), 
was the „Beauty Contest.“  The purpose 
of this exercise was to provide an oppor-
tunity to look at, discuss and evaluate a 
cross-section of building types, styles and 
use of materials.  20 buildings were dis-
cussed, considering: overall shape, use 
of materials, architectural style, volume, 
orientation, configuration, general impres-
sions, and appropriateness to this project.  
Observations were recorded and the im-
ages were ranked as a means of reflecting 
back to the group what kind of a building 
„look“ they tend toward.

WORKSHOP � OVERVIEW
The third meeting consisted of taking a 
shot at laying out the entire building.  
For this exercise we broke into 3 groups: 
red, green, and blue.  Each group was 
given a “kit of parts” that included all the 
rooms printed to scale, hallways, stair-
wells, elevators, restrooms, tape, glue, 
scissors and a ruler.  Coalition members, 
assisted by BME students then worked to-
gether to lay out a building, taking into 
consideration: accessibility and egress, 
spatial relationships and adjacencies, 
sound, light, organizational and admin-
istrative efficiency, parking, mechanical 
and structural systems, security, use at 
different times of day, building codes 
and zoning requirements.  At the end 
of the exercise each group had an op-
portunity to present their solutions to the 
others.  Students then documented the 
results and developed space relationship 
diagrams as a basis for developing de-
sign concepts.

WORKSHOP � OVERVIEW
The fourth and final workshop provided 
participants with the opportunity to pro-
vide feedback to the student designers 
about the design concepts that they devel-
oped based on the design criteria estab-
lished in previous workshops.  In prepara-
tion for this workshop 6 design concepts 
where prepared (purple, red, blue, yel-
low, green, orange) each of which was 
potentially the basis for a viable design 
solution.  All design concepts were based 
on the same design criteria, but varied as 
to the site/location, overall organization, 

ent with the prioritized objectives: Avas 
needs a place that will help to develop 
a stronger sense of community if it is to 
become a better place to live, work and 
raise a family.

WORKSHOP 2 OVERVIEW
The second meeting consisted of three 
parts:

• A guided discussion about possible sites 
and location for the proposed community 
center
• Identifying necessary, possible and op-
tional activities that will take place in the 
center
• The “Beauty Contest”

POSSIBLE SITES & LOCATIONS
The first part of the second meeting (af-
ter a review of the decisions that were 
made during the previous meeting) was a 
guided discussion, facilitated by Gergely 
Tótszöllõsy (BME Student) where coalition 
members explored the various factors ef-
fecting the choice of the best location 
for the proposed community center.  Is-
sues discussed included: site availability, 
neighborhood location, relationship with 
existing institutions, site prominence, ac-
cessibility by public transportation, au-
tomobiles and pedestrians, proximity to 
various target groups, proximity to exist-
ing service organizations, geological and 
environmental concerns, and social/eco-
nomic/demographic factors.  In the end 
four sites where identified with variying 
strengths and weaknesses.



��az ismeretlen FORMA 2005/1-2 ����

and the special interpretation of the prob-
lem, problem solving strategy and expres-
sion of the designers.  Participants were 
asked to consider each design concept 
as potentially the best solution and to of-
fer input as to what they thought were the 
strengths and weaknesses of the design 
concepts and how they may be made 
stronger.

During Workshop 4 we were honored 
by having two distinguished guests from 
the USA participating with us: Stanley 
Tigerman, FAIA, and his partner/wife 
Margaret McCurry of Tigerman/McCurry 
Architects.  Mr Tigerman is a well-known 
American architect , educator and found-
er of Archeworks (a school that focuses 
on design solutions that respond to real 
social needs). [As it turns out Mr. Tiger-
man’s grandparents are all from Hungary 
with one grand mother being from Mis-
kolc.]  In addition to Mr. Tigerman and 
Ms. McCurry, Dr. Huba Bruckner (direc-
tor of the Hungarian-American Fulbright 
Commission) and Gio Libertino (a visiting 
artist/designer from Harvard University) 
joining in as well.

Workshop 4 was concluded with a gen-
eral group discussion about the overall 
process and the next steps.  Much en-
thusiasm was expressed for moving the 
project forward.  A key moment was 
reached when one of the coalition mem-
bers challneged the rest of her colleagues 
to make a commitment to forming a not-
for-profit community development corpo-
ration.

Based on this input and the energy gen-
erated from this meeting, students then 
developed their concepts into design pro-
posals in preparation for the public pres-
entation.

CONCLUSIONS
The workshop process provides a structure 
and a method for the client organization 
to actively participate in the design proc-
ess.  At the end of the workshop phase 
the Avas Coalition had participated in:

• Etablishing goals and objectives
• Establishing Design Criteria:

o Program
o Quality
o Building Character/Spatial Experience
o Budget

• Identifying potential sites
• Determining space relationships
• Generating conceptual form
• Building a stronger coalition

It is now the job of the students to take 
this information and further develop and 
refine a building design using the their 
knowledge and understanding of struc-
tures, mechanical systems, urban design, 
composition, material and methods of 
construction, environmental psychology, 
economics, history and culture that re-
flects the needs, desires and vision of the 
people that they have come to know over 
the past months that will accurately reflect 
the self-identity and mission of the coali-
tion.  We’ll see what happens. So far so 
good.
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Gondolataimat a tervezésrõl és rajzolás-
ról egy építész – tanár szempontjából, 
szakmai és tanítási tapasztalataim alap-
ján írom le. A rajz nem cél, hanem esz-
köz az építész kezében. A kép, mint 
végeredmény kétségtelenül hordozhat 
magában elõremutató távlatokat, de 
oktatási szempontból számomra a hang-
s�ly a rajzolás tervezõi gondolkodásban 
betöltött szerepén van. Ebbõl a szemlélet-
bõl következõen az (építészeti) grafika – a 
vázlattól a számítógépes látványig – alko-
tó módszer. Ezen a logikai alapon indulva 
vizsgálom rajztanításunkat.

TÉZISEIM:

1.) Rajzoktatásunknak a motorikus 
képességek megalapozásán és a rajz-
technikák elsajátításán t�l a tervezõi 
gondolkodáshoz szükséges kreatív és in-
tuitív képességeket kell fejleszteni. Ennek 
indokai: 

a). A tömegoktatás bevezetése a fel-
sõoktatásban és ezen belül az építészok-
tatásban erõsen csökkentette az oktatás 
színvonalát, nemcsak a tanszékek ez 
irány� felkészületlensége miatt, hanem 
az érdemtelenül és kényszerbõl felvett 
gyenge vizuális gondolkodás� és tudás� 
hallgatók miatt is.

b). Az a körülmény, hogy a nagy több-
ségnek az egyetemen kell megtanulni 
rajzolni, rányomja bélyegét nemcsak a 
rajzoktatásra, hanem az egész tervezés-
oktatásra is.

c). A tervezõi gondolkodás keretek közé 
szorul. Az építész az alkotói folyamat 
során a tapasztalatszerzéssel, fogalom-
alkotással együtt szabályokat alkot, 
terve, mûve megalkotásának szabályait. 
A szabályalkotás egyik legfontosabb tu-
lajdonsága, hogy az alkotó – a kötelezõ 
szabályokon (nevezzük elõírásokon) felül 
– saját kreatív intelligenciája, egyéni in-
tuíciója választja ki a lehetséges szabá-
lyok közül az éppen alkalmazandót. A 
szabályok kiválasztására nincs szabály. 
A választásban csak önmagára számít-
hat. Ez az alkotó felelõssége. A feladat 
egy lehetõség az építész számára, hogy 

„rajzos” gondolkodá-sán keresztül kife-
jezze önálló véleményét a világról, majd 
térben és anyagban megépítve mindenki 
számára megragadhatóvá tegye. Az 
építészet a megértésrõl szól. A megértés 
feltétele a megismerés.

d). A rajz a nyelvi és esztétikai �tkeresés 
eszköze, átmenetet képez az érzelmi és a 
racionális, logikai gondolkodás között.

e). A rajz hozzájárul egy kreatív szem-
lélet és személyiség kialakulásához, mely 
az alkotó és ismeretekre vágyó ember 
elengedhetetlen tulajdonsága.

f). A rajzolás intuíciót vált ki, visszahat 
a gondolkodásra, kölcsönösen fejlesztik, 
építik egymást.
A fentiek alapján az építész rajzoktatás 
strukt�ráját és metodikáját az alábbi 
szempontok figyelembe vételével javas-
lom módosítani:

2). A tervezéshez a gyors és egyszerû 
eszközökkel elkészített pontos és arányos 
vázlat a legfontosabb, ezért ennek 
tanítására kell több idõt fordítani. A vá-
zolási képesség a rajzos gondolkodás 
feltétele. Elsajátítása a rendelkezésre álló 
idõ alatt nagyobb eséllyel lehetséges, és 
ebbõl kifolyólag a hallgatóknak is több 
sikerélményt jelenthet. Azonban a vá-
zolás alapja látvány utáni pontos, elem-
zõ, szerkezetes rajzolásban szerzett ta-
pasztalat. A jó vázlat többet ér, mint egy 
unalomig kidolgozott rajz. A vázlat gyor-
saságánál fogva koncentrációra szoktat. 
A vázlat frissen hagyja a gondolatot, 
ugyanakkor ez az a rajz, amely azonnali 
reakcióra készteti alkotóját. Az intuíció le-
hetõségét váltja ki.

3). A kreatív, konstruáló térbeli gon-
dolkodás fejlesztése érdekében reha-
bilitálni és erõsíteni kell a modellezést. 
Amíg nem ismerjük az anyagot, csak 
formákban tobzódunk. E szertelenséget 
akkor vetkõzzük le, ha személyes kapcso-
latba kerülünk vele. Tapasztalatokat kell 
szereznünk, hogy megértsük természetét, 
tulajdonságait, öregedését és pusztulását. 
Sok anyaggal közvetve ismerkedünk 
meg; például egyszerûbb, de rokonítható 

Tézisek

Molnár Csaba okleveles építészmérnök, egyetemi mestertanár, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék

TERV – RAJZ – TAN, a rajzolás fontosságáról

DLA értekezés, BME Építészmérnöki Kar, Mesterképzés
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anyaggal helyettesítjük. Modellezés köz-
ben is anyaggal dolgozunk, átéljük benne 
azt a „másikat”, az egymáshoz rendelést. 
A modellépítés egyfajta rítus, amely-
ben átéljük az építést. Ez a konstruálás 
élménye.

4). A hallgatóknak a vizuális nyelvet 
és nyelvtanát el kell elsajátítani. A vi-
zuális nyelv kommunikációs eszköz. 
Az absztrakció lassan egy évszázados 
története, a Bauhaus, mint a vizuális nyelv 
oktatásának letéteményese bebizonyította, 
hogy vannak módszerek, amelyek segít-
ségével ez a nyelv elsajátítha-tó. Az ab-
sztrakció az építészek számára különösen 
érdekes, hiszen az alkotói folyamat során 
a legelvontabb ábrázolási módokat 
(vetületeket) használja. Számunkra a leg-
fontosabb szempont az absztrakcióban 
a geometria jelenléte. Ezért nem „csak 
�gy absztrahálunk”, hanem egy formai 
rend érdekében tesszük azt. Az építészek 
számára az egyik legjobb iskola a vizuá-
lis nyelv elsajátí-tására a geometriai ab-
sztrakció.

Tervezés tanítási tapasztalatom alapján 
kijelenthetem, hogy a hallgatók többsége 
nem tudja eldönteni, hogy egy síkkom-
pozíció (homlokzat vagy alaprajz), vagy 
egy tömegkompozíció milyen elvek szerint 
épüljön fel. Sõt, elveket sem ismer. Így a 
terv építészeti kvalitása csak a program, 
az elõírások és a tanár irányában történõ 
megfelelés kényszere okán alakul. 

5). A számítógépnek, mint új „rajzesz-
köznek” tudatos alkalmazását is tanítani 
kell. A mai gyakorlat tükrében megál-
lapítható, hogy a számítógép immár 
több, mint a hagyományos technikák 
alternatívája. A számítógép mára átren-
dezte az építészek rajzasztalát és ezzel 
együtt a tervezõi alkotás folyamatát is 
átalakította. A tervezés elõrehaladásának 
szintjétõl függetlenül „egy az egyben” 
kell definiálni az elképzeléseket. Ez azzal 
jár, hogy ideje korán olyan dolgokkal kell 
foglalkozni, melyek feleslegesek az adott 
fázis tudásszintjén, ugyanakkor elviszik a 
gondolkodást a lényegi folyamatokról, az 
összefüggések felismerésétõl. Ezt nehezíti 
az is, hogy a terv közvetlenül nem látható, 

azaz mindent csak a monitor által megsz-
abott keretekben és méretben látha-tunk. 
Ahogyan a számítógép �j, korábban is-
meretlen utakat nyitott meg az építészeti 
alkotás folyamatában, �gy jelentkezik 
az építészeti grafikában is. Fel-vetõdik 
a kérdés, hogy ez a grafika más el-
bírálás alá esik-e, mint a hagyomá-nyos 
eszközökkel készített grafikák. A válasz 
egyértelmûen nem. A végered-mény meg-
ítélése szempontjából kevésbé fontos az 
�t, amin eljutottunk odáig. Mindig a leg-
megfelelõbb eszközt választjuk ki a ben-
nünk élõ képek, szándékok kifejezésére, 
s noha az eszköz befolyásolja az alkotás 
folyamatát, mindig az azt felhasználó em-
ber képességei és lehetõségei kerülnek a 
mérlegre.

6). A rajz, a rajzolás az öntudatos alkotó, 
a felelõs építész egyéniség kialakításának 
eszköze is. Az originalitás, azaz az 
eredetiség érték, amit korunk a külön-
bözõség, a különcség szintjére torzított. 
A torz mintákat az (ön)tudatlan tömeg 
hûséges epigonként követi. Egy kialakulat-
lan, önismeret nélküli személyiség nem tud 
a szó nemes értelmében eredeti lenni. 

A tudatos alkotás egyben önismeretre kész-
tet, melynek fejlesztése az ego évezredének 
legnagyobb kihívása. A „személyes stílu-
sok” korszakában az alkotó egyénisége, 
személyisége döntõ jelentõségû. Mára 
a tradicionális értelemben vett stílusok 
– minden építész számára követhetõ és 
kijátszható – játékszabályai eltûntek. A 
játékszabályok meghatározása az alkotó 
feladata. Azonban aki nem ismeri saját 
képességeit, az olyan szabályokat állít fel 
magának, amelyeket valószínûleg nem tud 
betartani. Így az egész alkotás folyamatát 
és végeredményét is áthatja az a bizonyta-
lanság, ami a rossz a szabályokból, és a 
környezet iránt érzett megfelelni vágyás 
kényszerébõl fakad. Az építész hallgatók 
körében általánosan tapasztalható ez a 
jelenség.

A rajzolás az alkotói folyamatok meg-
értése és alkalmazása szempontjából a 
legfontosabb. A megértésen keresztül 
nemcsak szemléletében, hanem személyi-
ségében is változik az ember. 
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I am presenting my thoughts on planning 
and drawing from the viewpoint of an 
architect – teacher, on the basis of my 
professional and teaching experience. 
Drawing is not a target but an instrument 
in the hands of the architect. The picture 
as a final result can definitely carry for-
ward-looking perspectives, but from the 
viewpoint of teaching I lay emphasis on 
the role of drawing in the thinking of the 
planner. Starting out from this approach, 
(architectural) graphics – ranging from 
drafts to computerised visual plans – rep-
resent a creative method. I am dealing 
with the teaching of drawing along this 
logical basis. 

MY ARGUMENTS ARE AS FOLLOWS

1.) Apart from founding the motor abili-
ties and learning the drawing techniques, 
our teaching of drawing  has to develop 
the creative and intuitive abilities that are 
required for planner thinking. The reasons 
for this are as follows:

a). The introduction of mass education at 
colleges and universities, within this, in 
architectural studies, has strongly dete-
riorated the teaching standards, not only 
because of the lack or due preparations 
at the faculties but also because of the 
students who were adopted undeservedly 
and out of force and who have poor visual 
thinking and knowledge.

b). The fact that the large majority have 
to learn drawing at the university exerts 
an influence not only on the teaching of 
drawing  but also on the whole education 
of planning. 

c). The planner thinking is squeezed into 
specific boundaries. In the course of the 
creative process, the architect creates 
rules – together with gaining experience 
and creating concepts – i.e. the rules of 
creating his/her plan and work of art. 
One of the most important characteristics 
of creating rules is that – over and above 
the obligatory rules (let us call them pre-
scriptions) – the creator’s own creative in-
telligence and individual intuition selects 
one of the rules which is to be applied in a 

specific instance. There is no rule govern-
ing the selection of the rules. The architect 
can rely on him/herself in the choice. This 
is the creator’s responsibility. The task is 
an opportunity for the architect to express 
his/her individual opinion about the world 
through thinking in drawings as well as to 
make everybody understand it in terms of 
space and material Architecture is about 
understanding. Cognition is the condition 
of understanding. 

d). Drawing is an instrument of linguis-
tic and aesthetic way-seeking, forming 
a transition between emotional, rational 
and logical thinking. 

e). The drawing contributes to develop-
ing a creative approach and personality, 
which is an indispensable attribute for a 
person who wishes to create and to gain 
knowledge. 

f). Drawing triggers intuition, reacts upon 
thinking, mutually developing and build-
ing each other. 
On the basis of the foregoing, I propose 
to modify the structure and the methodol-
ogy of teaching architectural drawing in 
consideration of the following aspects: 

2). The most important requirement for 
planning is the accurate and proportion-
ate draft – made with quick and simple 
means – therefore more time is to be spent 
on its teaching. The ability to make a draft 
is the condition to thinking in drawings. 
There is a bigger chance for its acquisition 
during the available time, thus it may also 
offer the students a bigger experience of 
success. However, drafting is based on the 
experience in accurate, visual, analysing, 
structural drawing. A good draft is worth 
more than a drawing which is elaborated 
to boring perfection. The quickness of a 
draft makes people to get used to concen-
tration. The draft leaves the thoughts fresh, 
at the same time this is the drawing that 
stimulates its creator to immediate reac-
tion. It evokes an opportunity for intuition. 

3). Modelling has to be rehabilitated and 
strengthened with a view to creative, con-
structive, spatial thinking. We only deal 
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with the multitude of forms until we learn 
the material. We get rid of this excess if 
we encounter it personally. We need to 
gain experience in order to understand 
its nature, attributes, aging and deteriora-
tion. We learn about several materials in 
an indirect form; for example, we substi-
tute them with a simpler but congenial ma-
terial. We also work with a material dur-
ing modelling, we experience the „other 
one” in it, their matching to each other. 
Model building is a type of ritual whereby 
we experience the building process. This 
is the experience of construction. 

4).  The students have to learn the visual 
language together with its grammar. The 
visual language is a means for communi-
cation. The Bauhaus, almost a century-long 
history of abstraction – being the trustee 
of teaching visual language – has proved 
that there are methods that help to learn 
this language. Abstraction is of special in-
terest for architects as in the course of the 
creative process it makes use of the most 
abstract manners of presentation (projec-
tions). For us, the most important aspect in 
abstraction is the presence of geometry. 
Therefore, „we do not just abstract for its 
own sake”, but we do it in the interest of 
a formal order. Geometric abstraction is 
one of the best schools for architects to 
learn visual language. 
On the basis of my experience in teaching 
planning I can declare that most students 
cannot decide what principles to consider 
for making a plane composition (facade 
or ground plan), or a mass composition. 
What is more, they do not even know any 
principles. Thus, the architectural quality 
of the plan develops only due to the force 
to conform with the programme, the pre-
scriptions and towards the teacher. 

5). The conscious application of the com-
puter, as a new „means for drawing” also 
has to be taught. It can be stated in reflec-
tion of today’s practice that the computer 
has become by now more than an alterna-
tive to the traditional techniques. The com-
puter has rearranged the drawing board 
of architects and – together with this – also 
the process of planning creativity. The con-
cepts have to be defined „one in one”,  ir-

respective of the level of advance of plan-
ning. This involves that in due course one 
has to deal with items that are superfluous 
at the knowledge level of the given phase, 
at the same time they take away thoughts 
from the essential processes and from the 
recognition of relationships. This is also 
made difficult by the fact that the plan 
cannot be seen directly, i.e. we can only 
see everything within the framework and 
in the size determined by the monitor. 
Just as the computer opened new, earlier 
unknown ways in the process of architec-
tural creation, it similarly appears in ar-
chitectural graphics as well. The question 
arises whether this graphics is considered 
in a different manner than the graphics 
made with traditional instruments. The 
answer is definitely no. The road that 
leads us there is less important from the 
viewpoint of judging the final result. We 
always select the most appropriate instru-
ment to express the pictures and the inten-
tions that live inside us, and although the 
instrument influences the creative process, 
it is always the abilities and the opportuni-
ties of the user person that are placed on 
the scales. 

6). Drawing is also an instrument for work-
ing out the personality of the conscious 
creator and the responsible architect. 
Originality is a value which our age has 
distorted to the level of difference and ex-
tremity. The distorted values are followed 
by the ignorant/unconscious masses as a 
loyal epigone. An undeveloped personal-
ity without autognosis cannot be original 
in the noble sense of the word. 
Conscious creation simultaneously stimu-
lates autognosis, and its development is 
the biggest challenge for the millennium 
of the ego. The personality and the indi-
viduality of the creator are of prime impor-
tance in the period of „personal styles”. 
By now the rules of styles – taken in a 
traditional sense – that can be followed 
and played by all architects have disap-
peared. It is the task of the creator to de-
fine the rules of the game. However, those 
who do not know their own abilities set up 
rules that they will probably be unable to 
keep. Thus, the process and the final result 
of the whole creation are also filled with 

the uncertainty that derives from the bad 
rules and from the force to be in conform-
ity with environment. This phenomenon 
can be experienced generally among ar-
chitecture students. 
Drawing is the most important aspect from 
the viewpoint of understanding and apply-
ing the creative processes. Through under-
standing, people will change not only in 
their approach but also in their personal-
ity. 
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BEVEZETÉS

“Tudatunkban szaporodik a mesterséges 
anyag: a közvetett tudás; ismereteink egyre 
nagyobb hányadát vagyunk kénytelenek 
(dokumentumokból) fotókból, filmek-
bõl, statisztikákból, termelési mutatók-
ból meríteni. Ez a kép reális annyiban, 
amennyiben nemcsak a valóság képe, de 
maga a valóság is közvetett és mesterség-
es, és egyre mesterségesebb […] Jellemzõ 
Marshall McLuhan anekdotája: “de szép 
gyerek!” mondják, mire a büszke anya: 
“Hát, még ha látnák a fényképét!”. 1)

Hajas Tibor

A vizualitás a 20. század végén indult in-
formációrobbanás legfontosabb eszköze, 
hiszen érzéki ingereink, észleleteink je-
lentõs részét látás �tján nyerjük. Az ember 
vizuális lény. Agyunk a képek segítségével 
dolgozza fel élményeinket, tapasztalatain-
kat, mégpedig belsõ képkészítés révén: 
álomképpel, fantáziaképpel, olvasás köz-
ben keletkezõ belsõ képpel, emlékképpel 
stb. A valóságot képekben, képzetekben 
éljük át.

Mérhetetlenül gazdag képi információ 
z�dul ránk. Életünket behálózza a kép, 
ugyanakkor egyértelmûen megállapítható, 
hogy paradox módon ez a képözön az em-
ber aktív látását gyengíti, mert nagy része 
meg sem érinti képzeletét, gondolatait. 
Ma már a munka és a kikapcsolódás is a 
vizuális médiára épít. A visszaemlékezés 
is sokkal inkább vizuális vagy vizualizált 

lett, mint valaha. A gyerekek ismereteik 
jelentõs részét az iskolán kívül szerzik, 
amiben meghatározó szerepe van a te-
levíziónak és a világhálónak, ám ezzel 
egyidejûleg maga az ismeretszerzés is 
egyre áttételesebbé vált. Virtuálissá válik 
maga a tapasztalás is. A képernyõ ko-
rában a látás több mint hitelesítés.

Pszichológiailag bizonyított, hogy a hatal-
mas mennyiségû vizuális információ mely 
a televízión, videón, Interneten keresztül 
éri az embereket, leblokkolja a beáramló 
információk feldolgozását, mert nem hagy 
erre elég idõt a befogadónak. Ez negatív 
stresszforrás. Különösen gyermekkorban 
személyiségvesztõ hatása is lehet, ha a 
készen kapott képek feldolgozatlanul ma-
radnak, mert akadálya lehet az autonóm 
személyiség kialakulásának, vagy a meg-
lévõt dezintegrálhatja. A kereskedelem 
és tömegmédia tudatosan befolyásolja, 
alakítja, formálja az ízlést, a késõbbi fo-
gyasztás érdekében. Ezzel egyidejûleg 
azonban hatással van a személyes attitûd 
kialakulására is. Megtörténhet, hogy valaki 
sosem talál rá saját autonóm értékrendjére. 
A képdömping elveszi az idõt a rendszeres 
olvasástól, a beszélgetéstõl. Az emberek 
mesterségesen kialakított képszükség-
ben élnek. “Már nem a tudás a hatalom, 
hanem az, ami a képekben összegyûlik 
vizuális információ formájában, a kép 
tudás a világról. Minden hatalom a vetített 
vizualitásé.” 2) (Balassa Péter)

Korunk kult�rája sem kivétel. Mindent vi-
zualizálni igyekszik. Ha �gy vesszük ez 
természetes, hiszen mondanivalóját a ki-
alakult befogadói környezethez alkalmaz-
kodva tudja csak közvetíteni. A vizuális 
terror elõl az építészet sem menekülhet. 
A vizuálisan mûveletlen, “vizuális anal-
fabéta”, piacorientált társadalom kineveli 
magának az õt kiszolgáló, etikailag és 
erkölcsileg is devalválódott építészt. Ha 
fellapozunk egy hirdetési �jságot, jól lát-
ható, hogy mivé torzul ez a szemlélet. 
A látvány számít, no meg az ára, de a 
tartalma nem érdekes. “Legyen látványos, 
etetõs, színes-szagos”. Ez a lényeg. Ehhez 
a kényszerzubbonyba kötözött oktatás 
is asszisztál, hiszen, - mint késõbb látni 
fogjuk - kevés lehetõsége van, hogy a 

gyermekkortól kezdve szisztematikusan és 
elég idõt kapva kinevelje a vizuális nyelvet 
értõ és beszélni képes nemzedéket.

Gondolataimat a tervezésrõl és rajzolás-
ról egy építész - tanár szempontjából, 
szakmai és tanítási tapasztalataim alap-
ján írom le. A rajz nem cél, hanem esz-
köz az építész kezében. A kép, mint 
végeredmény kétségtelenül hordozhat 
magában elõremutató távlatokat, de 
oktatási szempontból számomra a hang-
s�ly a rajzolás tervezõi gondolkodásban 
betöltött szerepén van. Ebbõl a szemlélet-
bõl következõen az (építészeti) grafika - a 
vázlattól a számítógépes látványig - alkotó 
módszer. Ezen a logikai alapon indulva 
vizsgálom rajztanításunkat.
Röviden ismertetem az alsó- és középfok� 
oktatáson belül a rajz és vizuális nevelés 
jelenlegi helyzetét. Ez azért fontos, mert 
jellemzi egyrészt az építésznek jelentkezõ 
hallgatók vizuális, rajzi felkészültségét, 
másrészt a társadalom késõbbi “megren-
delõi” oldalát is. Röviden ismertetem a mû-
egyetemi rajzoktatás felépítését, jelenlegi 
strukt�ráját, hogy betekintést kapjunk arról, 
hogy jelenleg milyen vizuális “alapozást”, 
felkészítést kapnak a hallgatók a szakma 
gyakorlásához.

Összefoglalom azokat az alkotói folyama-
tokat, amelyek az (építészeti) tervezés-
ben lényegi szerepet játszanak és rámu-
tatok, hogy az egyes fázisokhoz milyen 
formában és tartalommal kapcsolódik a 
rajz. Ezek alapján példákkal is illusz-
trálva bemutatom, hogy az építészet 
oktatásában, és az építésszé nevelésben 
kiemelkedõ szerepet játszó rajztanítás-
nak véleményem szerint milyen irányba 
kell elmozdulni ahhoz, hogy a fentiekben 
leírt környezetben az egyetemi oktatásból 
kilépõ fiatal építészek értsék és alkotó mó-
don használni tudják a vizuális nyelvet, de 
legfõképpen megértessék másokkal ezen 
keresztül gondolataikat.
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VIZUÁLIS NEVELÉS AZ ALSÓ- ÉS 
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

“Ha a képzõmûvészet, zene és testnevelés 
lennének a vezetõ tantárgyak az általános 
iskolai tantervben, kétségtelenül a tanulási 
zavarokkal küzdõknek a mostaniaktól 
eltérõ csoportjával lenne dolgunk.” 3)

Geschwind

A közoktatás régi vitatémája a vizuális, 
esztétikai nevelés. Természetesen a prob-
léma nem az, hogy szükséges- e, hanem 
az, hogy ez a része az oktatásnak milyen 
s�llyal szerepeljen az iskolai tantervek-
ben.

Az alap- és középfok� oktatás alapja a 
Nemzeti Alaptanterv, melynek kidolgozá-
sakor konszenzus született arról, hogy a 
hagyományos rajzórát vizuális neveléssé 
bõvítsék, és ezt a vizuális kult�ra el-
nevezéssel fejezték ki. Megegyezés 
született abban is, hogy a vizuális kult�ra 
tanításának feladata azon képességek és 
készségek fejlesztése és ismeretek átadá-
sa, amelyek a vizuális kommunikáció 
magasabb szintû mûveléséhez, a látható 
világ használatához, alakításához szük-
ségesek. A Nemzeti Alaptanterv nagyfok� 
szabadságot biztosított az iskolák és szak-
tanárok számára tantervük, programjuk 
megfogalmazásában, azonban az alkotás 
és a befogadás élesen elkülönítve jelent 
meg, melynek következtében konzerváló-
dott a korábbi évtizedekben kialakult szte-
reotip nézet, miszerint természetes, hogy 
egy “ügyes kezû” gyerek nem tud beszél-
ni, egy “elméleti” gyerek pedig nem tud 
rajzolni.

A kerettanterv �gy rendelkezett, hogy a 
Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott 
“vizuális kult�ra” mûveltségi részterület 
céljait a rajz és vizuális kult�ra tantárgyon 
belül kell elérni, de egyben szûkítette is 
az elõirányzott ismeretanyagot. A keret-
tantervek foglalják össze az iskolai tantár-
gyak, szakterületek egymáshoz viszonyított 
arányát és a hozzájuk rendelt órák meny-
nyiségét. Ezek az adott intézményekben 
kötött szabályok szerint változtathatók, 
de alapvetõen rögzítik a megtanulandó 

és megtanítandó ismeretek mennyiségét 
és ezzel összefüggésben a rendelkezésre 
álló óraszámot is.

Ha megvizsgáljuk az adatokat, akkor 
jól látható, hogy általános iskolában a 
rajz és vizuális kult�ra, középiskolában 
rajz- és mûalkotások elemzése tantárgy 
a kötelezõ óraszámok alig 7-9 száza-
lékát teszik ki a teljes tizenkét évfolyamra 
nézve. Ezt a statisztikai tényt még elszo-
morítóbbá teszi az is, hogy a tantárgyak 
megnevezése igazából több témakört is 
magában foglal. Feladatuk a mûvészet-
történeti, kult�rtörténeti, néprajzi, tech-
nikatörténeti, mûszaki ábrázolási is-
meretek átadása, valamint a kapcsolódó 
mûvészeti és kézmûves technikák felis-
merése és alkalmazása. A tárgyaknak 
a látványszerû rajzos reprodukáláson 
t�l elõ kell segítenie azt, hogy a tanulók 
képesek legyenek a nagy mennyiségû 
képi információ minél magasabb szintû, 
önálló feldolgozására, értelmezésére, 
megfelelõ szelekció elvégzésére. Fontos 
szerepe van a kommunikációs készség 
fejlesztésének, amely lehetõséget ad arra, 
hogy késõbb a gyermek eligazodjon az 
audiovizuális kult�rában, képes legyen 
vizuális alap� üzenetváltásokra, és hogy 
önmagát kifejezze. Ugyancsak a tantárgy 
speciális feladatai közé tartozik az érzéki 
tapasztalás, a környezettel való közvetlen 
kapcsolat rehabilitációja. A közvetlen, 
élményszerû ismeretszerzés, a komplex 
érzéki tapasztalás, valamint az anyagok 
alakítása, “átlelkesítése” révén történõ 
kifejezés, a “kéz intelligenciájának” 
mûködtetése, vagy a konstruálás révén 
történõ környezetalakítás nagymértékben 
hozzásegíthet ahhoz, hogy harmonikus 
kapcsolatot alakíthasson ki a gyermek ön-
magával és környezetével. Megjegyzendõ, 
hogy szinte az egyetlen olyan lehetõség a 
képzésen belül, ahol a gyermekek átélhe-
tik az alkotás folyamatát. Mindezeket a 
feladatokat átlagosan heti 1,25 órában 
(kb. 60 percben) kellene egy jó tanárnak 
megtanítani. Ez képtelenségnek tûnik.

A pedagógus, a jó rajztanár tevékenysége 
határozza meg alapvetõen azt, hogy az 
elvileg helyesen megfogalmazott nevelési 
célok megvalósulnak-e. A pedagóguskép-

zésre általában igaz, hogy a tanárkép-
zõkre jelentkezõk többsége “ugródesz-
kának” tekinti a fõiskolát, egyetemet. Szinte 
“elvetemültnek” tekintik azt, aki valóban 
pedagógus akar lenni. A “rajztanári” sza-
kot választók többsége csak kényszerbõl 
kerül be, mivel nem sikerült felvételt nyerni 
a kevés szám� mûvészképzõ intézmények 
valamelyikébe. Ilyen körülmények között 
sokan sikertelenségnek fogják fel, hogy 
“csak” tanárok, és nem mûvészek lettek. 
A tanár személyes motivációjának hiánya 
okozhatja a legnagyobb kárt. Pedig a 
mûvész- és tanár szerep számtalan ponton 
találkozik.

A rajztanítást és tanulást a vizuális kapcso-
latteremtés alapjának és eszközének kell 
tekinteni. Az iskolákból kikerülõk aktív vagy 
passzív szereplõi lesznek az élet minden 
területét átfogó vizuális világnak, melynek 
értelmét, jelrendszerét és használatát a 
legfogékonyabb korban, a gyermekkor-
ban kellene elsajátítani. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy ezzel a feladattal az 
alsó- és középfok� oktatás nem tud meg-
birkózni, függetlenül attól, hogy az utóbbi 
évtizedekben jelentõs tudományos, mód-
szertani, pedagógiai eredményeket értek 
el itthon és külföldön egyaránt. Ennek oka 
egyrészt a vizuális kult�ra presztízsének és 
a pedagógusi szakma megbecsülésének 
hiánya, másrészt az, hogy oktatási struk-
t�ránk a mai napig is verbális alapokon 
mûködik (ami természetes), irodalom-
központ� és visszakérdezõ típus�. Ez a 
fogalmi gondolkodás azonban megne-
hezíti a képzõ-, az ipar-, az építõ-, a fotó-, 
és filmmûvészet, a mozgás-, a zene-, és 
még számos más nem verbális mûvészeti 
irány adekvát megközelítését és sok eset-
ben határozottan a megértés akadályává 
válik.
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“Az átlag iskolamûveltséggel rendelkezõ 
európai ember képmegértése és kép-
kultúrája sokkal alacsonyabb színvonalon 
áll, mint ugyanennek az embernek 
az irodalmi kultúrája, mert amíg száz 
közepes mûveltségû ember közül ne-
gyven egészen pontosan képes megér-
teni és ›megbeszélni‹ valamely irodalmi 
alkotást, addig ugyanebbõl a százból jó 
eredmény, ha öt vagy hat élvezni és ér-
teni tud egy képet. Következik ez annak 
a kultúrának az általános természetébõl, 
amelynek a neveltjei vagyunk, s amely, 
mint tudjuk, elsõsorban az írott alkotá-
sok megértését favorizálja, úgyannyira, 
hogy a mai európai ember a különbözõ 
mûformák nyelvébõl és frazeológiájából 
az iskolában csak egyetlenegyet sajátít el 
teljesebben: az irodalmit, s a képek for-
manyelve (a megértés és ízlés ábécéje) 
szinte teljesen ismeretlen marad elõtte. 
[…] Holott a kép mindinkább központi je-
lentõségûvé válik, sõt hovatovább sokkal 
központibb szerepû lesz, mint az iroda-
lom.” 4) (Gaál Tibor) A lexikális tudásra 
és a racionális, logikai gondolkozásra 
épülõ nevelési, tanítási metodika évszá-
zadok alatt kialakult rendje és rendszere 
azonban a mai napig is jól mûködik, mert 
könnyen tanulható, tanítható, valamint a 
teljesítmény mérése szempontjából is jól 
követhetõ és kézzelfogható eredményeket 
mutat.

Az utóbbi években történt változá-
sok és a jelenleg is tartó átalakulások 
alapvetõ mozgatórugója az a vitathatat-
lan felismerés, hogy a megszerzett tudás 
használata képességének, és az egyéni 
véleményalkotás képességének hiánya 
hátrányba szorítja az ilyen közoktatásban 
végzõ gyermekeket a más szemléletû (el-
sõsorban angolszász mintáj�) oktatásban 
részesülõkkel szemben. Ugyanakkor a 
felsõoktatásba felvett hallgatók szelek-
ciójánál (érettségi és felvételi vizsga) 
ezek a szempontok csak áttételesen tud-
nak érvényesülni. A “pontvadászat” nem 
ad tiszta képet, és azt az adott egyetem 
vagy fõiskola külön felvételije sem élesíti. 
Példa a Mûegyetem Építészmérnöki Karán 
a “rajz- és alkalmassági” vizsga, melynek 
szelektáló hatása a jelenlegi rendszerben 
igen csekély.

A mûegyetemi rajzoktatásról

“Az épülettervezés oktatása, mint három 
részbõl álló folyamat egyidejûleg három 
különbözõ mûfajban zajlik: (i) minden 
más ábrázolási módot megelõzve a kez-
deti elképzelések szabadkézi vázlatai, (ii) 
folyamatos modellépítés különbözõ lépték-
ben a koncepció gyakorlati kipróbálására 
és (iii) a fenti két módszerrel összhang-
ban, a számítógéppel segített tervezés 
mind szerkesztés, mind pedig modellezés 
céljára. A tervezés folyamán e három 
módszert nyilvánvalóan folyamatosan vál-
togatnunk kell.” 5)

Kenneth Frampton

Elöljáróban néhány általános meg-
jegyzés, amely nemcsak a rajz, hanem 
az egész építészoktatás problémája, ám 
ezek jelentõs mértékben befolyásolják a 
Rajzi és Formaismereti Tanszék oktatói-
nak munkáját is. Az elm�lt idõszak (15 
év) elsõ kihívása a létszámnövekedés 
volt. Errõl - bár financiális okok alapján 
logikus lépésnek látszott - mára már be-
bizonyosodott, hogy még pénzügyi a 
szempontból sem volt igazán kifizetõdõ. 
A tömegoktatás bevezetése erõsen 
csökkentette az oktatás színvonalát, nem-
csak a tanszékek ez irány� felkészületlen-
sége miatt, hanem az érdemtelenül és 
kényszerbõl felvett gyenge vizuális gon-
dolkodás� és tudás� hallgatók miatt is. 
Az oktató - hallgató addig megszokott 
személyesebb viszonya is lelketlenné 
és személytelenebbé vált. Ezt a negatív 
folyamatot csak erõsítette a kreditrend-
szer bevezetése, amely atomizálta a hall-
gatóságot és gyakorlatilag tökéletesen 
tönkretette az építészoktatáshoz, és ezen 
belül a rajztanításhoz elengedhetetlen 
személyes kontaktust, pedig a mester 
- tanítvány bizalmi viszony kialakítása 
az építésszé (mûvésszé) nevelés egyik 
alapja. Az építészmérnök képzés két-
arc�sága (építész “kontra” mérnök) 
folyamatosan feszíti a rendelkezésre álló 
oktatási idõ adta lehetõségeket. Ez a tény 
a tantárgyak strukt�rájában és eloszlási 
arányukban is tükrözõdik, és - kis t�lzás-
sal - identitászavart idéz elõ a hallgatók-
ban és oktatókban egyaránt. A kétlépcsõs 
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képzés bevezetésével elvileg feloldód-
hatna ez az ellentmondás. Ezzel együtt 
az egyetem infrastrukturális ellátottsága 
is rendkívül szegényes. Az alkotó munka 
fizikai környezetét jelentõ mûtermeket az 
egyetem nem tudja biztosítani. A teljes 
képzés t�lzottan piacorientált.

A mûegyetemi rajziskola közel 150 éves 
m�ltra tekint vissza. Ez az idõ már elég 
hossz�nak tûnik ahhoz, hogy a rajzoktatás 
egy hagyományokon alapuló, végletekig 
kikristályosodott, minden körülmények 
között mûködõképes módszerrel rendelkez-
zen. Ha azonban ez az állítás igaz lenne 
egy tantárgy esetében, akkor valószínûleg 
a többi esetében is, és ha ezt a gondolatot 
folytatnánk, akkor az építészképzéssel, sõt 
az egész felsõoktatással sem lenne semmi 
probléma… Nyilvánvalóan ez nem így 
van. Dolgozatomnak nem tárgya a Rajzi 
Tanszék oktatási tapasztalatainak kro-
nológiai sorrendben történõ bemutatása. 
Ehelyett inkább a jelenlegi helyzet rövid 
ismertetésére hagyatkozom.
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Rajzot az építészhallgatók kilenc 
féléven keresztül tanulnak. Az egyes év-
folyamokon tanított heti óraszám alap-
ján számított “kreditpontok” összértéke 
a teljes 10 féléves oktatási idõtartamra 
vonatkozóan összesen 26 pont, amely 
az összes kötelezõen megszerzendõ 300 
pont 8,7 százaléka. Bár ez a mutató egy 
kissé mesterkéltnek látszik, azonban fontos 
megemlíteni, hogy a “kreditpont” az egye-
temi közéletben az egyik legfontosabb 
mérõszám, és ebbõl következõen jól tükrö-
zi azt is, hogy a rajz milyen “értéken” sze-
repel. Az egyes félévek elõre haladtával 
az óraszámok fokozatosan csökkennek, 
míg az 1. félévben heti 5 óra, addig az 
5.-tõl a 9. félévig már csak heti 2 óra a 
rajzolással órarendi órában eltöltött idõ. 
Ezen adatokból könnyen belátható, hogy 
a középiskolákból az egyetemre bekerülõ 
gyerekeknek (és az õket rajzra oktatóknak) 
nem áll elegendõ idõ rendelkezésre ah-
hoz, hogy a tervezéssel szinte egyidejûleg 
elsajátítsák legfontosabb eszközének, a 
rajznak használatát.

A körülmények ilyen negatív alakulására a 
Rajzi és Formaismereti Tanszék - az eddig 
kialakult és minden hallgató által közked-
velt - arculatát megtartva igyekezett reagál-
ni. A legfontosabb �jítások a következõk 
voltak:

Bevezettük a “kiemelt tanköri” képzést, 
melynek lényege, hogy legalább a 
kiemelkedõ képességû hallgatók megkap-
hassák azt a mester - tanítvány viszonyból 
következõ többletet, ami alapfeltétele a te-
hetség fejlõdésének.

Bevezettük a kétlépcsõs rajzi képzést, mely 
szerint - az egyes szemeszterek kötelezõ és 
kötelezõen választható jellegét figyelembe 
véve - a hallgatók hat szemeszterig tartó, 
mindenki számára egységes alap-, és két 
szemeszterig tartó kurzusos rendszerû 
képzésben részesülnek. Így a felsõbb év-
folyamos, már szakirányt választott és 
kialakult érdeklõdésû hallgatók a tanszék 
oktatói által felkínált színes palettáról 
érdeklõdésüknek megfelelõ kurzusok közül 
választhatnak. Az utolsó (9.) félévben 
pedig a színdinamikai tervezés alapjait 
sajátítják el a tervezõi szakirányokban 
diplomázni szándékozók.

Az 1999-ben megjelent Valóság - gon-
dolat - rajz ncímû könyvünkben (szerzõk: 
Dobó Márton, Molnár Csaba, Peity Attila, 
Répás Ferenc) összefoglaltuk a rajzoktatás-
sal kapcsolatos addigi tapasztalatainkat, 
valamint bemutattuk módszertanunkat, 
melynek alkalmazásával - megítélésünk 
szerint - egy építész számára szükséges 
rajzi és vizuális szemlélet elsajátítható. 
Munkánk az üzletekben tucat számra ka-
pható rajzkönyvekkel szemben nem tech-
nikai kérdéseket taglal, hanem a rajzról 
való gondolkodás fejlõdésére alapozva 
egységes szemléletbe rendezi az ábrá-
zolást, a geometriát és a technikai tudást. 
Építészként vizsgáltuk az ábrázolást, és 
csak ebbõl a szempontból emeltünk ki 
számunkra lényeges összefüggéseket. Az 
építészeti grafikát a látás, a mozdulat és 
az anyag élményének összefüggésében 
tanulmányoztuk. Ehhez ny�jtottunk kész-
tetéseket és szemléletet. Az egyes fejez-
etekben képességünk és gondolkodásunk 
elõrehaladását követve taglaltuk az ábrá-

zolásunk fejlõdését a valóság gondolatától 
a gondolat valóságáig.

A könyv nem egy folyamat lezárása volt, 
hanem sokkal inkább egy átalakulási le-
hetõség kezdete volt. A többéves munka 
egyik nagy eredménye, hogy logikai sor-
rendbe állítottuk a rajz tanulásának és 
taníthatóságának lépéseit. A “tanulható 
rajz” szlogenje a mai napig is jól mûködõ 
tantervi alapvetések és egymásra épülõ 
lépések sorozatává, reális célkitûzéssé 
vált. Az így felállított fejlõdési - nevelési 
- program nagyon rugalmasan képes al-
kalmazkodni és �jdonságokat befogadni 
anélkül, hogy az alapelv logikája sérülne.

A fenti felismerések alapján az alábbi tan-
terv szerint történik az oktatás:
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1. félév,
alapképzés,
Valóság - rajz

A tárgy keretében a hallgatók megismerik 
a perspektivikus térbeli ábrázolást és 
törvényszerûségeit, amely az egyszerû 
testek (kocka, hasáb, henger), testcsopor-
tok elõször vonalas, késõbb fény - árnyék 
tónusos ábrázolásán keresztül történik. 
A bonyolultabb térbeli formák (b�tor, 
drapéria, térrészlet) rajzolásán keresztül 
megtanulják látni az egyszerûbb térbeli 
geometriai összefüggéseket, elsajátítják a 
differenciált tónusok alkalmazását, vala-
mint a színtan alapjait.
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2. félév,
alapképzés,
Valóság - rajz

A tárgy feladata, hogy a hallgatókat 
kreatív gondolkodásra szoktassa alap-
fokon a rajzon keresztül. Cél, hogy a 
reprodukáló szemléletrõl átvezessük a 
hallgatókat a konstruáló ábrázolásra �gy, 
hogy a látvány utáni mûtermi rajzolásról 
a kiegészítõ, önálló gondolati tartalmakat 
is kifejezõ konstruktív, szerkezetes sza-
badkézi rajzra helyezzük át a hangs�lyt. 
A kreatív, konstruáló gondolkodás elõse-
gítésére egyszerû térmodellezési feladatot 
is el kell készíteni.
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3. félév,
alapképzés,
Valóság - gondolat - rajz

A tantárgy az építészeti formálás alap-
jaival, képi megjelenítésével, az épített 
környezet ábrázolásával ismerteti meg 
a hallgatókat. A félév során a hallgatók 
a tömeg - és térformák; a külsõ és belsõ 
terek; a szín, a plasztika kérdéseivel fog-
lalkoznak és az építészeti grafika alap-
jaival ismerkedhetnek meg bõvebben.
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4. félév,
alapképzés,
Valóság - gondolat - rajz

A tantárgy e félévi tematikája a külsõ és bel-
sõ perspektíva; a külsõ tömeg - tér, és belsõ 
tér ábrázolása környezettel; az aquarell, a 
színes ceruza, tus, kréta, kollázs, stb. tech-
nikák alkalmazásának megismertetése. A 
hallgatók valós térben tanulmányozzák a 
perspektivikus ábrázolás és a nagy terek 
síkon való megjelenítésének lehetõségeit 
olyan külsõ helyszíneken rajzolva, mint az 
Operaház, az Iparmûvészeti M�zeum és 
a Szent Anna templom.
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5. félév,
alapképzés,
Valóság - gondolat - rajz

A félév során a hallgatók az építészeti gon-
dolkodás rajzi és téri eszközeit ismerhetik 
meg budapesti középületek ábrázolásán 
keresztül. A félévi munka az egyszerûbb 
külsõ és átmeneti terek ábrázolásával 
kezdõdik és a bonyolultabb, részletgazda-
gabb építészeti terek megismerésével fe-
jezõdik be. A kreatív gondolkodás fejlesz-
tésére a hallgatók rövid, zárthelyi jellegû 
modellezési gyakorlatokon vesznek részt.
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6. félév,
alapképzés,
Gondolat - rajz

A hallgatók számára az elsõ komoly meg-
mérettetés abban, hogy az eddig a térrõl, 
perspektíváról, anyagról szerzett tapasz-
talataikat hogyan tudják alkalmazni egy, 
már csak tervben (gondolatban) létezõ 
épület ábrázolásakor. A félév során egy 
adott épület tervét kell feldolgozni külön-
bözõ téri szituációkba helyezve a nézõ-
pontot. A végcél olyan látványok készítése, 
melyek bemutatják a tervezett épület téri, 
geometriai összefüggéseit, és érzékeltetik 
az elképzelt fény - árnyék jelenségeket és 
az anyaghasználatot.
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7. - 8. félév,
kurzusos rendszerû képzés,
Gondolat - rajz

A tárgy a hallgatók számára sokrétû le-
hetõséget biztosít a tárgyon belüli kurzu-
sos rendszer bevezetésével a tradicionális 
épületábrázolási módok hatásos grafikai 
megjelenítésére, a mûszaki ábrázolás 
és a grafika komplex módon kezelésére. 
A tárgy rendszerbe foglalva ismerteti a 
hagyományos ábrázolási technikákat és 
eszközöket a grafit ceruzától a kollázsig, 
az építészeti geometriától a számítógépes 
látványig. A hallgatók megismerkedhet-
nek a tágabb értelemben vett építészeti 
grafikai technikákkal, az építészeti mo-
dellezéstõl az arculattervezésig. A tárgy 
sokrétû lehetõséget biztosít az építészet és 
a hozzájuk szorosan csatlakozó társmûvé-
szeti ágak (szobrászat, festészet, fotó) 
kapcsolatrendszerének és lehetõségeinek 
elsajátítására. A felkínált kurzusok közül 
a hallgatók szabadon választhatnak. Az 
elm�lt félévek folyamán az alábbi kurzuso-
kat indítottuk:

Építészeti grafika témakörben:
1. Építészeti tér és ábrázolás technika



5�az ismeretlen FORMA 2005/1-2 555�

2. Építészeti grafika hagyományos esz-
közökkel
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3. A kép architekt�rájától az architekt�ra 
képéig
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4. Építészeti szándék és választott grafika 
összefüggései
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5. Hat iránypontos perspektíva
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Számítógépes technikák:

1. Építészeti kollázs, kétdimenziós számító-
gépes építészeti grafika
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2. A virtuális modellépítés alapjai, a vir-
tuális modell megjelenítése
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3. Fényképezés a virtuális térben
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4. Fény és tér
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5. WEB grafika alapjai
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Modellezés témakörben:
1. Folding
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2. Épített kép
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Mûvészi grafika témakörben:
1. Aquarell
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2. Szép rajz
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3. Mûvészi grafika
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4. Szín - Tér - Text�ra
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5. Ékítménytan
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6. Betû és írás
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7. Ember a térben, építészeti alakrajz
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9. félév,
egységes képzés,
Gondolat - rajz

A tantárgy célja a hallgatók megismer-
tetése a színek összességét megjelenítõ 
színrendszerekkel, a színek fizikai, fizioló-
giai, pszichikus, és kompozíciós tulajdon-
ságaival. A tárgy félévi tematikája a külsõ 
és belsõ terek színtervezése, a szín té-
rérzet módosító szerepe, a szín és funkció 
kapcsolata, a színharmónia és színkom-
pozíciós összefüggések a tervezésben, va-
lamint az egyes témákhoz kapcsolódóan 
konkrét színtervek készítése.



����Molnár Csaba Terv - Rajz - Tan – a rajzolás fontosságáról

A felvázolt tematika bizonyítja, hogy a témák 
sokszínûsége lehetõséget ad a hallgatók 
számára a rajzolás és ábrázolás elsajátí-
tására. Ugyanakkor mégis azt tapasztalható, 
hogy az egyetemrõl frissen kilépõ építészek 
mégsem tudnak �gy rajzolni, ahogy az 
elvárható. Ennek több oka van, melyekbõl 
most kettõt emelnék ki. Az egyik a hallgatói 
létszám nagysága. Bár a Mûegyetem, hitval-
lása szerint nem mûvészképzõ intézmény, de 
az építészet és ezen belül a rajz tanítása mé-
giscsak “személyes ügy”. A rendelkezésre 
álló idõ csak arra elegendõ, hogy felvil-
lantsunk lehetõségeket, de a mesterségbeli 
tudás elsajátítására kevés. A személyes kon-
zultáció helyett elõadásszerûen zajlanak az 
órák. A hallgatók többsége vagy idejekorán, 
vagy t�l késõn kap instruálást az oktatótól. 
A másik a kiválasztás (felvételi) problémája. 
A jelentkezõ hallgatók többsége általános 
mûveltség, intelligencia tekintetében alkal-
masnak bizonyul, de a rajzi felvételi szem-
pontjából ítélve megállapítható, hogy az 
igazán megfelelõ képességûek a felvételt 
nyert létszámnak csak tized részét teszik ki. 
Az a körülmény, hogy a nagy többségnek 
az egyetemen kell megtanulni rajzolni, rá-
nyomja bélyegét nemcsak a rajzoktatásra, 
hanem az egész tervezésoktatásra is; mire 
egy hallgató behozná a vizuális kult�ra terén 
az alap- és középfok� oktatásban szerzett 
hátrányát, addigra már épületeket tervez. Ez 
a helyzet ugyancsak nagy zûrzavart idéz elõ 
a hallgatók fejében, mert ahelyett, hogy a raj-
zoláson keresztül építenék gondolkodásukat, 
inkább rajztechnikai problémákkal küzdenek, 
hogy egyáltalán fel tudjanak mutatni valami 
eredményt. Márpedig az vitathatatlan tény, 
hogy a rajzolás gondolkodás.

A TERVEZÕI GONDOLKODÁSRÓL

“A legszebb, amit megélhetünk, a titok 
érzete. Ez az az alapérzés, amely az 
igazi mûvészet és tudomány bölcsõjénél 
jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem 
tud csodálkozni, elámulni, az - hogy úgy 
mondjam - halott, és a szeme kialudt.” 6) 

Albert Einstein

Az emberi gondolkodás kutatása a pszi-
chológia egyik klasszikus területe. Alapvetõ 
kérdései közé tartozik, hogy hogyan, mi-
lyen formában tároljuk ismereteinket, mi-
lyen lehetõségeink és eszközeink vannak 
arra, hogy adott probléma megoldására 
mozgósítsuk ezeket. Mi az, ami ezeket a 
megszerzett ismereteket gondolkodássá, 
problémamegoldó képességgé szervezi 
agyunkban. Mit jelent és hogyan mûködik 
az emlékezés, a tanulás, a felidézés, a 
kreativitás, az intuíció, az intelligencia. 
A tisztán racionális, logikus gondolkodást 
miért kíséri törvényszerûen a megérzés, az 
intuíció, a belelátó képesség, melyek a tu-
dományos felfedezéseknél, a tudományos 
gondolkodásban - még az egyik legelvon-
tabb és logikusabb tudományban, a 
matematikában is - szerepet játszanak. 
A tudománytörténetben számos példát 
találhatunk, hogy nagy tudományos felfe-
dezés esetében maga a felfedezõ tudós 
sem tudott másra hivatkozni, mint a megle-
hetõsen azonosítatlan eredetû és csak rész-
legesen feltárható mûködésû intuíciójára, 
amely a felfedezéshez elvezette. A mûvé-
szi alkotói folyamatokra, az igazi mûvészi 
teljesítmény létrejöttére is érvényes ez a 
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megállapítás. Egy mû létrejöttének tudatos 
alkotói folyamatában jelentõs részt képvi-
sel az a “hallgatólagos” tudás, melyre a 
mûvészi intuíció támaszkodik.

Az alkotás folyamata mindig a következõ 
lépcsõkben történik. (1) Valóságfelfedezés: 
tapasztalat- és élménygyûjtés elõítéletek 
nélkül. (2) Lappangás: a begyûjtött tapasz-
talatok feldolgozása. E folyamatnak fontos 
eleme a koncentráció, a gondolkodás 
tartós összpontosítása. Lényege a teljes 
odaadás, ráfigyelés. “A koncentráció 
[…] elsõsorban figyelni tudást jelent.” 
7) (Erich Fromm) A lappangás idõszaka 
alatt különösen érdekes, hogy a látszólag 
jelentõs és jelentéktelen dolgok egyaránt 
azonos figyelemben kell részesüljenek. (3) 
Megvilágosodás: élményszerû, önkéntelen 
felismerés. A lappangás alatt megmunkált 
részek felismerhetõ, jelentéssel rendelkezõ 
tapasztalattá válnak. Az intuíció fõ bázisa 
a hallgatólagos tudás. E képesség nélkül 
aligha születne igazi mûalkotás. Min-
den alkotó használja konstruktív, tudatos 
fantáziáját, de a fantázia nem teljes tuda-
tossággal mûködik, akárcsak az intuíció. 
(4) Kivitelezés: az élmények, az ötlet kidol-
gozása, bizonyítása vagy cáfolata, szim-
bolikus átfogalmazása, amelyhez esetleg 
�jabb készségek szükségesek, mivel a 
technika vagy a kommunikáció közege 
esetleg módosítja az eredeti elképzelést.

A tervezés, mint kreatív folyamat 
tökéletesen modellezi a fent bemutatott 
pszichológiai leírást, ugyanakkor érez-
zük azt is, hogy az építészeti alkotás - a 
tervezés - mégiscsak kötöttebb, determinál-
tabb, mint a többi “szabad” mûvészetben. 
Az építész, épülete megtervezésekor a 
mûvészetekre és a tudományokra tá-
maszkodik. E kettõsség kíséri végig gon-
dolkodását és magát az alkotói folyama-
tot. Például a rajzolás segítségével rögzíti 
és engedi formálni gondolatait, de amikor 
a rajz tervvé alakul, eszköze a geome-
tria lesz, melynek szerkesztõ rituáléja is 
�j gondolatokat ébreszthet. A terv azon-
ban nem (mindig) végeredmény. A terv 
kulcs az építéshez. A megkapott feladat 
csak egy lehetõség az építész számára, 
hogy “rajzos” gondolkodásán keresztül 
kifejezze önálló véleményét a világról, 

majd térben és anyagban megépítve min-
denki számára megragadhatóvá tegye. 
Az építészet a megértésrõl szól. A meg-
értés feltétele a megismerés. A valóság 
megértése és megismerése az emberiség 
történetével párhuzamosan fejlõdik. “Az 
az adottság, hogy érzéki élményeink 
összességét a gondolkodás révén (azaz 
fogalmakkal operálva, e fogalmak között 
meghatározott funkcionális kapcsolatokat 
teremtve és azokat alkalmazva, valamint 
érzeteinket e fogalmakhoz hozzárendelve) 
rendszerezni lehet, olyan tény, amelyen 
csak csodálkozni tudunk, megérteni azon-
ban soha nem fogjuk. Elmondhatjuk: Ami 
a világból mindörökre felfoghatatlan, az 
éppen a megérthetõ volta.” 8) (Albert Ein-
stein)

A gondolkodás a fogalomalkotástól, 
azok hierachiájának kialakulásán és 
összekuszálódásán, majd heurisztikáján 
keresztül a metaszintig terjed. A kog-
nitív pszichológia szerint a megismerés 
és gondolkodás bizonyos sémák szerint 
alakulnak. A sémák olyan egységei gon-
dolkodásunknak, amelyek önmagukban is 
értelmesek, s amelyeknek önálló jelenté-
seik vannak. Használatuk során folyama-
tosan változnak. A különbözõ sémák a 
rövid táv� és hossz� táv� memóriában 
raktározódnak. A sémák mennyisége és 
bonyolultsága jellemzi a gondolkodás és 
a szakértelem szintjét is.

Mérõ László neves matematikus és pszi-
chológus szerint a szakértelemnek négy 
szintje van. A sakk analógiája alapján 
kezdõ, haladó, mesterjelölt és nagymes-
teri szinteket állapít meg. A kezdõ néhány 
tíz, bonyolult, hétköznapi, inadekvát 
sémát ismer. Problémamegoldási módja 
hétköznapi logika szerinti, ezt szak-
szerûtlenül, hétköznapi intuíciókra alapoz-
va kommunikálja. Gondolkodása intuitív. 
Még nem tudja, hogy mit nem tud. A ha-
ladó néhány száz, egyszerû, nem kielégítõ, 
adekvát sémát ismer. Problémamegoldási 
módja logikátlan, mert kevert, ezt gör-
csösen, hullámzó színvonalon, gyakran 
nehézkesen megfogalmazva kommu-
nikálja. Gondolkodása kevert, ezért 
gyakran logikátlan. Tudja, hogy mit nem 
tud még. A mesterjelölt néhány ezer, 

bonyolult, szakszerû, adekvát sémát is-
mer. Problémamegoldási módja logikus, 
analitikus, a szakmai logika szerinti, ezt 
tárgyszerûen, szakmailag korrekt módon, 
szabályszerû, kifejezõ nyelvezetben kom-
munikálja. Gondolkodása racionális. Tud-
ja, hogy mit tud és honnan. A nagymester 
néhány tízezer, komplex analógiát ismer. 
Problémamegoldási módja képi, szinte-
tikus, gyakran transzlogikus, ezt mélyen 
intuitív, informális, áttekinthetõ módon, 
képszerûen, “anyanyelvi” szinten kom-
munikálja. Gondolkodása intuitív. Tudja, 
hogy mi a helyénvaló, de nem tudja, hogy 
honnan.

Egy építész gondolkodásának, szak-
értelmének nagymesteri szinten kell lenni. 
Tudatosan vagy tudattalanul szerteágazó 
ismereteket szerez tevékenysége során. In-
formációit az egyes feladatok megoldása 
szempontjából �jra és �jra átrendezi, fe-
jében lévõ sémáit folyamatosan “vizsgáz-
tatja”. Az alkotói folyamat során a tapasz-
talatszerzéssel, fogalomalkotással együtt 
szabályokat alkot, terve, mûve megalko-
tásának szabályait. “A szabályszerûség 
elve nem öncél; egyfajta elrendezési 
módra utal, arra, hogyan lehet határozott 
formát adni az építészeti tervnek. Célként 
a szabályszerûség ugyanannak a követel-
ménynek van alávetve, mint az esztétikai 
megformálás, nevezetesen annak, hogy 
az érdekesség megfelelõ szintjét érje el. 
Az azonban, hogy hol húzódik ez a szint, 
elméleti eszközökkel aligha határozható 
meg.” 9) (Hitchcock és Johnson) Az építész 
gondolkodása tehát keretek közé szorul. 
A szabályalkotás egyik legfontosabb tu-
lajdonsága, hogy az alkotó - a kötelezõ 
szabályokon (nevezzük elõírásoknak) 
felül - saját kreatív intelligenciája, egyéni 
intuíciója választja ki a lehetséges szabá-
lyok közül az éppen alkalmazandót. A 
szabályok kiválasztására nincs szabály. 
A választásban csak önmagára számíthat. 
Ez az építész felelõssége.
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A RAJZRÓL, ÉS A RAJZOLÁSRÓL

“Ha sorba állítjuk a mûvészeteket, és 
a grafikát vesszük elõre, akkor tõle át-
meneteket találunk a festészethez. Utób-
bitól a színezett faragványokon át a szob-
rászathoz, onnan pedig az építészethez 
jutunk. Grafika és építészet tehát egyazon 
sor kezdete és vége.” 10)

Adolf Loos

Az építészeti grafika, mint kult�ra a stílus-
ban fejezõdik ki. Az építészet történetét 
- ha nem is minden korban - követni le-
het az ábrázolásban is. Cságoly Ferenc 
Ybl díjas építész, egyetemi tanár, szem-
léletesen mutatja be az építészeti stílusok 
alakulását. “Kezdetekben a korszellem ab-
szolút konszenzusos formában fejezõdött 
ki: a korstílusokban. Késõbb a konszenzus 
csak a szellemi meghatározottság szintjén 
maradt meg, a kifejezés módjai - ezen 
belül - már többé-kevésbé egyedivé váltak, 
létrejöttek a “befoglaló” stílusok. A husza-
dik század elején ez a szellemi kohézió is 
felbomlott, és immár csak kisebb csoportok 
között alakult ki egyetértés, a korszellem 
többféle formában vált kifejezhetõvé: a 
csoportstílusokban. Végül ez a részleges 
konszenzus is megszûnik, a korszellem 
sokrétûsége mozaikszerûen tükrözõdik az 
építészetben az egyéni stílusok által.” 11) 
A grafikai stílusok a korszakonként meg-
határozott ábrázolási hagyományok és 
szokások ellenére mindaddig magukon 
viselték az alkotó építész egyéni vonásait, 
amíg az ábrázolás eszköze közvetlen kap-
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csolatban volt vele. A vonal, a folt a papíron 
az alkotó egyéniség szellemi lenyomata is. 
Ettõl a személyességtõl válik minden rajz 
egyénivé, függetlenül attól, hogy milyen 
korban, stíluskorszakban született.

A grafikában az egyéni stílus a 
számítógépek használatával látszóla-
gosan eltûnni látszik. Munkánk tere átkerült 
egy korábban ismeretlen számítógépes 
világba. A gép virtuális valóságában a vo-
nalhoz kapcsolódó mozdulat megváltozik, 
a vonal személyes jellege megszûnik. A 
gépben minden vonal egyforma. A gépi 
rajzolás során egy eredetétõl megfosz-
tott, anyagtalan virtuális képpel állunk 
szemben. Lényegtelen, hogy a képi in-
formációhoz fotó, kézi grafika vagy videó 
kép digitalizálásával jutunk hozzá, vagy 
azt gépi munkával állítottuk elõ. A gép-
ben egyenértékû nyersanyaggá változik 
a kézzel szerkesztett alaprajz, a szabad-
kézi tömegvázlat, beépítés környezetének 
fényképe, a makettrõl készített videó egy 
képkockája vagy a géppel generált fotóre-
alisztikus látvány. A programok által kínált 
grafikai lehetõségek mindenki számára 
elérhetõk. Ez azzal is jár, hogy tervek és 
látványok homogenizáltakká váltak, mert 
a “felhasználó” a programalkotó által 
kínált lehetõségek “rabjává” vált. Pedig 
miközben a program használhatóságát 
a “tudása” és kommunikációs képessége, 
addig a hatékonyságát - mint minden más 
eszköz esetében - az õt felhasználó alkotó 
ember képességei határozzák meg. Az 
igazi, kreatív, alkotó ember a számítógép 
használatában is megtalálja az egyéni 
kifejezés lehetõségét, mert vágyait, fantá-
ziáját nem tudja és nem is akarja aláren-
delni a rendelkezésre álló eszköznek.

Annak ellenére, hogy az építész az, 
aki képzeletében megteremti a leendõ 
valóságot, létrehozásában fizikailag már 
nem vesz részt. Az építészet tiszta gondo-
latokban létezik, az épület pedig valósá-
gos viszonyban áll a környezetével. A mû 
önmagáért beszél, az alkotó egyénisége 
elvontan jelenik meg benne. Az építészeti 
grafika lényege az építészetben van. 
Általános építészeti tartalmat és minõséget 
közvetít. A vonalakat, foltokat, betûket és 
számokat az építészeti gondolat fogja 

össze. Így válik a vázlatból, látványból 
vagy tervbõl építészetileg is kifejezõ kép.

A kép, amely önmagáért jön létre egy-
fajta finalitás. Azonban a rajz az építés 
szempontjából nem végeredmény, hanem 
az építész számára a legfontosabb esz-
köz, amellyel kifejezheti gondolatait és 
egyéniségét. Az ábrázolás gondolkodás. 
Kiegészítve az aforizmát: “Gondolkodom, 
tehát vagyok. Ábrázolok, tehát gondolko-
dom.” A rajz hozzájárul egy kreatív szem-
lélet és személyiség kialakulásához, mely 
az alkotó és ismeretekre vágyó ember 
elengedhetetlen tulajdonsága.

Az építészeti rajz, a vázlatoktól a 
terveken át a látványig, egy vízió idõben 
és módszerben változatos rögzítése. Egy 
tervezési folyamat összes rajza egy olyan 
kezdetnek fogható fel, mely a megépí-
tendõ mûvet idézi. Ilyen értelemben az 
építészeti rajz megõrizte az õsi barlang-
rajzok mágikus szerepét, azaz a rajz se-
gítségével elõidézett és az alkotó hitében 
bekövetkezõ jövõt közvetíti. A hangs�ly 
azonban a szándékon, a koncepción, az 
elõkészítésen és nem feltétlenül a meg-
valósíthatóságon van.

A rajz a nyelvi és esztétikai �tkeresés 
eszköze. Átmenetet képez az érzelmi és 
a racionális, logikai gondolkodás között. 
Absztrakt volta ellenére kifejezi a kon-
cepcióban ott rejlõ egyéni indíttatást, 
érzelmi töltetet. Egy elképzelésrõl lehet 
beszélni, magyarázni, logikus érvekkel vi-
tatkozni, de csak verbálisan tervezni nem 
lehet. A rajz az információ átadásának 
konkrét formája. A rajzolás absztrakt gon-
dolkodást igényel, hiszen egy elképzelt 
térbeli mûvet valamely elvont geometriai 
mûvelettel (projekcióval) síkban ábrázo-
lunk. A rajzolás a tervezés közben az 
elképzelés folyamatos kontrollja is, nem-
csak a térbeli, hanem a képi megjelenés 
szempontjából is. Mint ahogy a tervezõi 
gondolkodást keretek közé szorítják a 
szabályok, �gy szorítja a rajzot határok 
közé a papír széle. A képen láthatatlanul 
ott lévõ erõvonalak szerint próbáljuk a vo-
nalainkat, síkformáinkat rendezni, melyek 
áttételes módon a téri rendre is kihatnak. 
A rajz viszonylatokat rögzít.

Minden vonalat, bárhonnan is szár-
mazik, a tervben mértanilag is meg kell 
határozni. Az építészetben a formák ge-
ometrikus rendben épülnek fel. A geome-
tria “kanonizálta” az építészetet. Korunk 
építészetében a geometria több síkon fejti 
ki hatását: a formák értelmezésében, a 
természet modellezésében, a tervezésben, 
az építésben, az ábrázolási szokásokban, 
a fényképben, a számítógépben, mint 
projektumokban. Sok mértani szerkesz-
tés intuitív módon (összefüggéseibõl kira-
gadva) visszakerült az építészetbe és a 
mûvészetbe (például a színtér meghatáro-
zása). A geometria még ma is õrzi ere-
deti vonásait: tükrözi az ember belelátó 
képességét és arányérzékét, valamint a 
formák átöröklõdött szimbolikus jelentését. 
Kicsit titokzatos és misztikus, mert rejtet-
ten, de mindig jelen van az építészeti 
grafikában és alkotásban.

A tervrajz a megépítendõ épület 
kivitelezhetõségének dokumentuma. Az 
építész a tervben általában a konven-
ciókhoz igazodik, de mindig megpróbálja 
átlépni és tágítani az általuk diktált sza-
bályok határait. A mûszaki terv racion-
alitása, igazsága, információtartalma �j 
minõséggé alakul egy integrált képi világ-
ban, ahol csak az alkotó egyénisége és 
valósághoz fûzõdõ viszonya által válhat 
mûvészi értékûvé. A papíron “megindult” 
vonalat, vagy foltot a létrehozni kívánt 
építészeti mû - bonyolultsága okán - sok 
szempontból befolyásolja, mégis abban 
a pillanatban, ahogy papírra kerültek, 
azonnal visszahatnak a rajzolóra. Egy el-
rontott vonal, egy rosszul szerkesztett ív �j 
lehetõségeket mutathat, amire addig nem 
is gondoltunk. A rajz �j összefüggéseket 
tárhat fel, élményszerû felismerést adhat. 
A rajzolás intuíciót vált ki, visszahat a gon-
dolkodásra, kölcsönösen fejlesztik, építik 
egymást. A terv - legyen bármilyen esz-
közzel és ábrázolási módban elkészítve 
- egyben kép is, mely engedelmeskedik a 
képalkotás törvényszerûségeinek is. A raj-
zolás és tervezés elválaszthatatlan. A raj-
zolás, a grafika egyben építészeti alkotó 
módszer.
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JAVASLATOK A RAJZ TANÍTÁSÁHOZ

“A legjobb rajzoló lehet rossz építész, míg 
a legjobb építész rossz rajzos” 12)

Adolf Loos

A rajzoktatás jelenlegi tematikájában 
benne vannak azok a legfontosabb alapel-
vek és elemek, amelyek véleményem szerint 
a hallgatók számára egy eredményesebb 
és hatékonyabb elõrehaladást tesznek le-
hetõvé. Rajzoktatásunk tartalmának belsõ 
arányait kell változtatni, melyek segít-
ségével a tervezõi gondolkodás kreatív és 
intuitív oldalait lehet és kell fejleszteni. A 
hagyományos szabadkézi rajzoltatás fon-
tosságát nem vitatva, álláspontom szerint 
- tekintettel az értekezésemben eddig kifej-
tettekre - a következõ irányokban lenne ér-
demes a tárgy fejlesztését elindítani:

1) A tervezéshez a gyors és egyszerû 
eszközökkel elkészített pontos és arányos 
vázlat a legfontosabb. A vázolási képesség 
a rajzos gondolkodás feltétele. Elsajátítá-
sa a rendelkezésre álló idõ alatt nagyobb 
eséllyel lehetséges, és ebbõl kifolyólag a 
hallgatóknak is több sikerélményt jelenthet. 
Azonban a vázolás alapja a látvány utáni 
pontos, elemzõ, szerkezetes rajzolásban 
szerzett tapasztalat.

A jó vázlat többet ér, mint egy unalomig 
kidolgozott rajz. A vázlat gyorsaságánál 
fogva koncentrációra szoktat. A vázlat fris-
sen hagyja a gondolatot, ugyanakkor ez 
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az a rajz, amely azonnali reakcióra kész-
teti alkotóját. A vázlat készítéséhez tet-
szõleges rajzeszköz választható. A tanulás 
szempontjából azonban a tus, filctoll, toll 
technikákat javaslom, mert használatuk 
átgondolt, fegyelmezett mozdulatot köve-
tel. Korrigálásra nincs mód, ezáltal nem 
az elrontott rajz javítgatására, hanem 
az �jragondolásra szoktat. A vázolás 
a vonalkult�rát is gyorsabban fejleszti. 
Sajnálatos, hogy ezt az egyetemen kell 
megtanulni.

Tónusozás szempontjából is már ered-
ménynek számít a tónusvázlat. A fény 
- árnyék viszonyok vázlatos bemutatása 
elegendõ az alapvetõ plasztikai hatások 
bemutatására. A tónusfoltok vázlatos, 
gyors elhelyezése a kép építése szem-
pontjából is eredményesebb. A foltok kom-
pozíciós rendbe illesztése, az elhagyá-
sok, a hozzátételek belátható idõ alatt, 
többször megpróbálhatók. A differenciált 
tónusok kidolgozására a legkevésbé van 
szükség a tervezés során.

A vázolás a perspektíva elsajátítása 
szempontjából is eredményes. A vágyott 
kép, azaz mit szeretnék látni és láttatni, 
az elsõ pillanattól fogva irányítja a kezet. 
Szemben az ábrázoló-geometriai szerkesz-
tésekkel, - ahol a látvány fokról fokra 
készül, melynek csak a végén derül ki, 
hogy azt a képet kaptuk-e amire vágytunk 
- az intuitív perspektíva vázlata azonnal 
a végeredményre hasonlít. Természetesen 
a korrigálás már a geometriai szabályok 
tudatos alkalmazásával történik. A pers-
pektíva, elméletének ismerete nélkül csak 
az ábrázolás akadálya.
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2) A kreatív, konstruáló térbeli gon-
dolkodás fejlesztése érdekében rehabi-
litálni és erõsíteni kell a modellezést. Ez 
több szempontból is fontos, ezekbõl ket-
tõt emelek ki.

Az egyik az anyaggal való foglalatosság. 
Ma el lehet végezni �gy az egyetemet, 
hogy a hallgatók nem fognak a kezükbe 
“építõanyagot”. Amíg nem ismerjük az 
anyagot, csak formákban tobzódunk. E 
szertelenséget akkor vetkõzzük le, ha 
személyes kapcsolatba kerülünk vele. 
Tapasztalatokat kell szereznünk, hogy 
megértsük természetét, tulajdonságait, 
öregedését és pusztulását. Sok anyag-
gal közvetve ismerkedünk meg; például 
egyszerûbb, de rokonítható anyaggal 
helyettesítjük. Modellezés közben is 
anyaggal dolgozunk, átéljük benne azt 
a “másikat”, az egymáshoz rendelést, az 
építést.

A másik szempont az építésbõl következik. 
A modellépítés során közvetlenül nye-
rünk tapasztalatokat a szerkezetrõl. Az 
egymásra épülés, az elemek kapcsolódá-
si logikája elhelyezkedésük, méretük 
egymáshoz való viszonya esztétikai felis-
meréseket is rejteget. A modellépítés egy-
fajta rítus, amelyben átéljük az építést. Ez 
a konstruálás élménye. Eleinte könnyebb 
egy gondolatot modellezni, mint ábrá-
zolni. A modell nemcsak szimbolizálja a 
valóságot, hanem mint tárgy önmagában 
is hordoz olyan jelentéseket, amelyek 
tárgyiasságából következnek. Ezért egy 
modellt tárgyként is értékelünk, ami viss-
zahat az építészeti gondolatra.

A modellezés térbeli mûfaj lévén, kimoz-
dítja a gondolkodást az absztrakt síkból 
a térbe, melynek kezdetben nem látható 
rendjének keresése és törvényeinek 
felfedezése segítségével szert tehetünk 
valódi formaismeretre. A modellezés le-
hetõséget ad a jelenségek (fény-árnyék, 
átlátszóság, tükrözõdés) vizsgálatára, 
a szín, text�ra és fakt�ra, mint kom-
pozíciós elemek együttes használatára. 
Térlátásunkat, térbeli gondolkozásunkat 
a legegyszerûbb módon fejleszti. A mo-
dellezés lehetõség a játékra.
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3) Az alapképzés idõszaka alatt a hall-
gatóknak a vizuális nyelvet és nyelvtanát 
kell elsajátítani. Tervezés tanítási tapasz-
talatom, hogy a hallgatók többsége nem 
tudja eldönteni, hogy egy síkkompozíció 
(homlokzat vagy alaprajz), vagy egy 
tömegkompozíció milyen elvek szerint 
épüljön fel. Sõt, elveket sem ismer. Így a 
terv építészeti kvalitása csak a program, 
az elõírások és a tanár irányában történõ 
megfelelés kényszere okán alakul.

A vizuális nyelv kommunikációs eszköz. 
Az absztrakció lassan egy évszázados 
története, a Bauhaus, mint a vizuális 
nyelv oktatásának letéteményese bebi-
zonyította, hogy vannak módszerek, ame-
lyek segítségével ez a nyelv elsajátítható. 
Az absztrakció az építészek számára 
különösen érdekes, hiszen az alkotói 
folyamat során a legelvontabb ábrázolá-
si módokat (vetületeket) használja. Szá-
munkra a legfontosabb szempont az ab-
sztrakcióban a geometria jelenléte. Ezért 
nem “csak �gy absztrahálunk”, hanem 
egy formai rend érdekében tesszük azt. 
Az építészek számára a legjobb iskola a 
vizuális nyelv elsajátítására a geometriai 
absztrakció.

Ahogyan a perspektíva törvényei meg-
határozzák a háromdimenziós tér ábrá-
zolásának lehetõségeit, �gy határozzák 
meg a síkfelület belsõ törvényei a síkban 
megjelenõ formák rendjét. Az absztrakt 
síkkompozíció révén képesek leszünk 
rátalálni a síkon elhelyezkedõ formáknak 
egy olyan öntörvényû rendjére, amely az 
üres papír által teremtett “feszültségmezõ” 
rendjébõl fakad. Nem az ábrázolás a 
fontos, hanem a törvények, szabályok 
felismerése, és ezeknek megfelelõen az 
egyes önálló képi elemek (vonal, forma 
és szín) elrendezése. Megítélése nem a 
valósághoz való viszonyban gyökerezik, 
hanem abban, hogy a papíron elhelyez-
kedõ formákra ránézve azt érezzük, hogy 
a létrehozott kompozícióból sem elvenni, 
sem ahhoz hozzátenni nem lehet. Absz-
trakt síkkompozíciós feladatok lehetnek: a 
széttördelés és �jraépítés, a redukció, a 
nagyítás és kicsinyítés, a rétegépítés, az 
ismétlés, a sorozatkészítés, a szín - felület 
- text�ra építés.
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Az építész azonban mindig térben elhe-
lyezett elemeket ábrázol – elvont módon –– elvont módon – elvont módon –– 
a síkban, így számára az absztrakt síkkom-
pozíció belsõ rendje nemcsak önmagában 
meghatározott, hanem építészeti összefüg-
géseiben is determinált. Ettõl függ, hogy el 
lehet-e venni, vagy hozzátenni valamit.
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4) A számítógépnek, mint “rajzesz-
köznek” tudatos alkalmazása a rajzolás-
ban. A számítógép mára átrendezte az 
építészek rajzasztalát. A terv készítésétõl 
a realista látványokon át a videó ani-
mációig bezárólag minden elkészíthetõvé 
vált a technika és a programok hihetetlen 
gyors fejlõdése révén. A hardver- és 
szoftverfejlesztõk számtalan lehetõséget 
kínálnak arra, hogy ami az emberi kép-
zeletben és fantáziában megszületik, azt 
a virtuális valóságban létrehozzuk. A 
számítógép átvette az uralmat az építészeti 
látványtervezésben és a mûszaki tervek 
elkészítésében is.

A mai gyakorlat tükrében megállapítható, 
hogy a számítógép immár több, mint a 
hagyományos technikák alternatívája. 
Vitathatatlan elõnye abban is jelentkezik, 
hogy e piacorientált szakma idõkorlátok 
közé szorított tevékenységei a számítógép-
ben könnyebben és gyorsabban fûzhetõk 
egymásba. A mûszaki terv gyakran együtt 
épül a virtuális térbeli modellel, amibõl 
viszonylag kis munkával anyagmennyi-
ségek komplett listái, valamint valósághû 
látványok készíthetõk.

A számítógép a tervezõi alkotás folyamatát 
is átalakította. A tervezés elõrehaladásának 
szintjétõl függetlenül “egy az egyben” kell 
definiálni az elképzeléseket. Ez azzal 
jár, hogy idejekorán olyan dolgokkal kell 
foglalkozni, melyek feleslegesek az adott 
fázis tudásszintjén, ugyanakkor elviszik a 
gondolkodást a lényegi folyamatokról, az 
összefüggések felismerésétõl. Ezt nehezíti 
az is, hogy a terv közvetlenül nem látható, 
azaz mindent csak a monitor által meg-
szabott keretekben és méretben láthatunk. 
A gondolatok fejlõdését is reprezentáló raj-
zok eltûnnek a gép memóriájában. Csak a 
végeredményt nyomtatjuk ki, melybõl már 
nem rekonstruálhatók a tervezés fázisai. A 
terv “törzsfejlõdése” az egymásra rakott 
skiccpauszok rétegein keresztül átlátható 
volt. A szerkesztõt a rajzolás és a rajzai 
is befolyásolták.

Ahogyan a számítógép �j, korábban is-
meretlen utakat nyitott meg az építészeti 
alkotás folyamatában, �gy jelentkezik 
az építészeti grafikában is. Felvetõdik a 
kérdés, hogy ez a grafika más elbírálás alá 
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esik-e, mint a hagyományos eszközökkel 
készített grafikák. A válasz egyértelmûen 
nem. A végeredmény megítélése szem-
pontjából kevésbé fontos az �t, amin elju-
tottunk odáig. Mindig a legmegfelelõbb 
eszközt választjuk ki a bennünk élõ képek, 
szándékok kifejezésére, s noha az eszköz 
befolyásolja az alkotás folyamatát, mindig 
az azt felhasználó ember képességei és le-
hetõségei kerülnek a mérlegre.

Fentiek alapján különösen fontos az, hogy 
a számítógépet, mely szinte kikerülhetetlen-
né vált, a megfelelõ módon tudjuk használ-
ni. A különbözõ feladatokon keresztül 
rávezethetõk a hallgatók arra, hogy az 
egyes esetekben, tudásszinten, hogyan ér-
demes ehhez az eszközhöz ny�lni. A gép 
nem zárja ki az egyediséget, csak abban 
az esetben, ha az, aki használja önisme-
rettel nem rendelkezõ egyéniség.
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VÉGÜL…

“Házaink, terveink, rajzaink beszélnek. 
Õk az önarcképeink.” 13)

Cságoly Ferenc

A “személyes stílusok” korszakában az 
alkotó egyénisége, személyisége döntõ 
jelentõségû. Mára a tradicionális értelem-
ben vett stílusok - minden építész számára 
követhetõ és kijátszható - játékszabályai 
eltûntek. A játékszabályok meghatározása 
az alkotó feladata. Azonban aki nem ismeri 
saját képességeit, az olyan szabályokat 
állít fel magának, amelyeket valószínûleg 
nem tud betartani. Így az egész alkotás 
folyamatát és végeredményét is áthatja az 
a bizonytalanság, ami a rossz szabályok-
ból, és a környezet iránt érzett megfelelni 
vágyás kényszerébõl fakad. Az építész 
hallgatók körében általánosan tapasztal-
ható ez a jelenség.

Az originalitás, azaz az eredetiség 
érték, amit korunk a különbözõség, a 
különcség szintjére torzított. Napról napra 
bombáz minket a média az idétlen “sztá-
rok” idétlen történeteivel. A torz mintákat 
az (ön)tudatlan tömeg hûséges epigon-
ként követi. Egy kialakulatlan, önismeret 
nélküli személyiség nem tud a szó nemes 
értelmében eredeti lenni. Idézve az öreg 
mester, Plesz Antal szavait: “Az építés az 
emberépítéssel kezdõdik.” Ez a tanítás 
felelõssége.

A tanítást, rajzolást, tervezést elsõsor-
ban az alkotói folyamatok megértése és 
alkalmazása szempontjából vizsgáltam. 
A megértésen keresztül nemcsak szem-
léletében, hanem személyiségében is vál-
tozik az ember. A rajz, a rajzolás az ön-
tudatos alkotó, a felelõs építész egyéniség 
kialakításának eszköze is. A tudatos alko-
tás egyben önismeretre késztet, melynek 
fejlesztése az ego évezredének legna-
gyobb kihívása.
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A rajzok és képek forrása
Az értekezésben bemutatott rajzok és képek a Rajzi 
és Formaismereti Tanszék hallgatói és oktatói munkái-
nak archívumából kerültek felhasználásra. Kivétel a 
84-86. oldalig, ahol saját munkáimból készítettem az 
illusztrációkat. A 84. oldalon, az Új Nemzeti Színház 
tervpályázat látványtervei (tervezõ: Cságoly, Keller, 
Lázár, Pálffy) készítésében munkatársaim Répás Fe-
renc, Peity Attila voltak. Az 85. oldalon, a fertõdi 
Esterházy Opera elvi rekonstrukciója látványterv és 
videofilm készítésében munkatársam Czeglédi Pé-
ter volt. Az 40., 42. és 86. oldalon mestermunkám 
látványtervei láthatók.








