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1. Bevezetés 

 

Doktori disszertációm témája Maurer Dóra (1937) művészetpedagógiai tevékenysége.  

Maurer 1975-től kezdődően máig [2011], négy intézményhez kötődve,1 különböző 

szervezeti keretek között folytatott és folytat művészetpedagógiai tevékenységet. 1975–

1977 között a Józsefvárosi Képzőművész Kör rajzszakkörét vezette a Ganz-MÁVAG 

Mozdony-, Vagon- és Gépgyár Golgota utcai Művelődési Központjában. Ugyanakkor 

ugyanott Erdély Miklóssal közösen vezették a kezdetben Mozgástervezési és Kivitelezési 

Akció, később Kreativitási gyakorlatok elnevezésű kört.2 1981–1983 között a 

Szépművészeti Múzeumban képzőművészeti (fotó/film) szakkört tartott általános és 

középiskolások számára. 1987–1991 között a Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális 

Kommunikáció Stúdiójának keretén belül Vizuális kísérletek című tantárgyat tanított. 

1990-ben osztályvezető tanár lett a Magyar Képzőművészeti Főiskola Festő Tanszékén, 

majd ugyanott 2005-től kezdődően A színekről elnevezésű tárgyat oktatja.  

 

Maurer pedagógiai tevékenysége korábban teljes mértékben feldolgozatlan volt, ezért a 

kutatást a még fellelhető, a tanítás keretében (nagyrészt a tanítványok által) készített 

tanulmánymunkák, valamint a tanításra vonatkozó dokumentumok összegyűjtésével és 

rendszerezésével kezdtem. A különböző szakkörökön, kurzusokon készült munkák, 

valamint Maurer vonatkozó vázlatai, jegyzetei és az egyes intézményekben folyó 

tevékenységgel összefüggésben született hivatalos dokumentumok jelentős mennyiségben 

maradtak meg; Maurer tulajdonában, az Erdély-hagyatékban, intézményi levéltárakban, 

közgyűjteményekben és volt diákok tulajdonában találhatók.3 Ezeket az anyagokat interjúk 

során nyert információkkal vetettem egybe, egészítettem ki, támasztottam alá. A 

2006/2007-es tanévben rendszeresen, 2007–2011 között alkalmanként részt vettem a 

Maurer által vezetett színórákon, így az erre a kurzusra vonatkozó információk részben 

személyes tapasztalatomból származnak.  

                                                 
1 Maurer a következőkben felsorolt négy intézményen kívül nyári egyetemeken is tanított, illetve számtalan, 
pedagógiai vonatkozású tevékenységet (előadás, fordítás) végzett. 
2 Maurer 1976 decemberéig vett részt a Kreativitási gyakorlatok vezetésében, ezt követően Erdély Miklós 
egyedül vezette azt. A Mozgástervezési és Kivitelezési Akció / Kreativitási gyakorlatok nevű szakkörről: 
Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008 
3 Az egyes intézményekben folyó tevékenység feldolgozásakor minden esetben felsorolom az adott 
intézményben folyó tevékenységre vonatkozó dokumentumokat, forrásokat; illetve azok jelenlegi őrzési 
helyét.  
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Az egyes szakkörök, kurzusok keretében folytatott tevékenységnek, illetve a Maurer-

osztály munkájának feltárását e dokumentumok és információk rendszerezése után 

végeztem el. A fennmaradt dokumentumok jellege más és más feldolgozási lehetőséget 

biztosított. A rajzszakkörre vonatkozóan Maurer által készített feladatleírások és szakköri 

munkák maradtak meg, ezek alapján a szakköri feladatok kronologikus sorrendjét 

alakítottam ki. A Szépművészeti Múzeumban vezetett képzőművészeti szakkör anyagából 

Maurer tematikus tablókat hozott létre, amelyek egy része feladatleírást is tartalmaz. 

Ezeket a tablókat a rajtuk található sorszámok alapján,4 valamint logikailag sorba rendezve 

a szakkörön felvetett témakörök, feladatcsoportok, illetve azok kronologikus sorrendje 

határozható meg. A szakkör második évében készült filmek nagyon töredékesen maradtak 

fenn, így azokat legnagyobb részben Maurer leírása alapján ismertetem, és jellegük alapján 

különböző csoportokba rendezem. A Magyar Iparművészeti Főiskolán vezetettt kurzusok 

keretében készült munkák egy része fennmaradt. Ezeket, illetve interjúk során nyert 

információkat használtam a feldolgozás során. Mindezek alapján megállapítható, hogy 

Maurer milyen kérdéskört vetett fel az egyes kurzusok keretében, és hogyan segítette a 

témáról való gondolkodást, a feladatmegoldást. A két szakkörtől eltérően a főiskolán 

készült munkákat a korábbiaknál részletesebben ismertetem, így próbálom feltárni, hogy 

Maurer milyen irányban vezette a félév elején felvetett kérdésről való gondolkodást. 

Maurernek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatott több évtizedes 

tevékenységének feldolgozása során – annak összetettsége és hosszúsága miatt – kétféle 

módszert követtem. Egyrészt összegyűjtöttem Maurer tevékenységének fő jellemzőit, 

másrészt az osztályában folyó eseményeket kronologikusan rendeztem. A színóra 

tevékenységét az óra keretében kiadott feladatok felsorolásával, illetve a kurzus céljának és 

tevékenységi formáinak ismertetésével dolgoztam fel.  

 

Disszertációm két nagy egységre tagolódik. Az első egységet a négy intézményben 

folytatott tevékenység leírása, a második egységet a pedagógiai munkásság különböző 

összefüggésrendszerekbe helyezése képezi.5 Az utóbbi során a következő kérdésekre 

keresek választ. Maurer pedagógiai munkássága hogyan illeszkedik saját életművébe? 

Milyen közegben végezte Maurer tevékenységét? Mik voltak pedagógiai tevékenységének 

                                                 
4 A tablók számozása nem egyértelmű, több tablónak megegyezik a száma, egyes számok pedig hiányoznak. 
5 A két egység – jellegét tekintve – jelentősen különbözik egymástól. Lehetséges megoldásnak tartottam 
volna az első egység függelékként való megjelenését is, azonban fontosnak tartottam, hogy Maurer 
pedagógiai tevékenységének részletes leírása megelőzze az e tevékenység különböző 
összefüggésrendszerekben való tárgyalását.  
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előzményei, előképei? Mit tekinthetünk párhuzamainak? Hol érhetők tetten az 

előzményekhez való kapcsolódási pontok? Mily módon történik az előképek, előzmények 

felhasználása? Maurer hogyan lépett tovább, miként távolodott el ezen előzményektől?  

 

A feltárt pedagógiai munkásságot először Maurer képzőművészeti tevékenységének 

kontextusában vizsgálom meg. Megkeresem pedagógiai tevékenységének kulcsfontosságú, 

újra és újra visszatérő sajátosságait, majd rámutatok ezeknek a sajátosságoknak 

képzőművészeti munkáiban való jelenlétére, s ez által a képzőművészeti és a pedagógiai 

munkásság kapcsolódási pontjaira, összefüggéseire.  

Ezután felvázolom Maurer pedagógiai tevékenységének magyarországi környezetét. Ennek 

keretében körvonalazom azt az intézményi hátteret, amelyben – nagyrészt attól függetlenül 

– Maurer a tevékenységét folytatta, valamint ismertetem az 1970-es és 1980-as évekbeli 

közművelődési helyzet. Az 1974-es közművelődési párthatározat és az 1976-ban kiadott 

közművelődési törvény erőteljesen megnövelte a szakkörökre, az amatőr mozgalomra, az 

ipari vállalatok és a múzeumok közművelődési tevékenységére eső figyelmet és hangsúlyt. 

Korabeli dokumentumokra és tanulmányokra alapozva kirajzolódik a képzőművészeti 

szakkörökben zajló tevékenység jellege, a korban felmerült kérdések és problémák sora. 

Szintén e fejezetben foglalom össze a Magyar Iparművészeti Főiskolán Gergely István 

rektorsága idején (1980–1991) lezajló változásokat, illetve a Magyar Képzőművészeti 

Főiskolán 1990 tavaszán zajló reformot.  

Disszertációm utolsó fejezetében felvázolom Maurer tevékenységének művészetoktatási 

kontextusát. Megkeresem, melyek lehettek azok az előképek, amelyek ismertek voltak 

Maurer számára pedagógiai módszerének kialakításakor. Mivel Maurer 1968 után (az 

1990-es évekig) felváltva Budapesten és Bécsben élt, a nyugat-európai művészetoktatási 

tendenciákat, fejleményeket helyezem előtérbe. Az intézményes, felsőfokú 

művészetoktatás sajátosságait egy strukturált, alapkérdésekre lebontott rendben vizsgálom. 

Összegyűjtöm az adott kérdésekre Maurer, egyes nyugat-európai, oktatással foglalkozó 

művészek, valamint tanítással is foglalkozó magyar művészek által adott válaszokat; s 

rámutatok az egyes jelenségek eredetére, kapcsolódási pontjaira. Ily módon kialakul egy, a 

Bauhaustól induló, az 1970-es éveken át a jelenig kirajzolódó ív. Véleményem szerint 

ugyanis Maurer pedagógiai tevékenységének (és a korabeli magyarországi 

kezdeményezések egy, a dolgozatban idézett részének) bizonyos alapvonásai az 1970-es 

évekbeli nyugat-európai tendenciákra, a konceptuális művészethez kapcsolódó, abból 

származtatható nézetekre, valamint a Bauhaus-tanárok oktatási tevékenységének egyes 
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sajátosságaira vezethetők vissza.  Ezen sajátosságok Maurer számára közvetlenül is 

ismertek lehettek, illetve közvetetten is hathattak rá. A Bauhaus ugyanis a legalaposabban 

és legszélesebb körűen kutatott és publikált művészetoktatási intézmények egyike; a 

Bauhaus-pedagógia egyes elemei meghatározóak a 20. századi nyugat-európai (német 

nyelvterületen zajló) művészeti oktatásban. Közvetlen hatások feltételezésére ad okot az is, 

hogy az első átfogó németországi Bauhaus-kiállítás katalógusa (Stuttgart, 1968) az 1970-es 

évek első felében Maurer tulajdonában volt.  

A művészetoktatásról szóló fejezetet a jelenig kiterjesztem, áttekintve, hogy a Maurer által 

is követett gyakorlat és elvek hogyan éltek tovább, alakultak át vagy tűntek el a 21. század 

elejére.  

 

Disszertációmban nem tárgyalom a korabeli képzőművészet történetét, Maurer 

művészetpedagógiai tevékenységét a kortárs művészet egészének összefüggésrendszerében 

nem vizsgálom. A művészetoktatásról szóló fejezetben azonban egyértelműen látható, 

hogy a korabeli képzőművészet és a művészetoktatás egymástól elválaszthatatlan, egymást 

kölcsönösen átszövő és megtermékenyítő, egymással folyamatos dialógusban álló 

területek. E szempontból is jelentős az a 20. század második harmadának végén jelentkező 

tendencia, amely a képzőművészeti munkásságot, a pedagógiai, valamint a 

kiállításszervezési tevékenységet egyre inkább közelíti egymáshoz. E konvergencia a 20. 

század utolsó harmadában és a 21. század elején nagymértékben meghatározza a 

képzőművészeti és a kiállítási tevékenység jellegét, módszereit, intézményrendszerét 

(educational turn). A dolgozat ezáltal kapcsolódik ahhoz a 20. században előtérbe kerülő 

művészeti kérdéshez, hogy tekinthető-e művészeti formának, képzőművészeti 

tevékenységnek a művészetoktatás.  

 

Dolgozatom tehát egy konkrét példa tárgyalásán keresztül közvetlenül a művészetoktatás, 

részben pedig a magyarországi közművelődési tevékenység történetének kutatásához 

kapcsolódik.  

A vonatkozó szakirodalom áttekintése során azt tapasztaltam, hogy a művészetoktatás 

téma-, illetve problémaköre – a (művészet)oktatási intézményrendszer jelenlegi 

átalakulása, a Bolognai Nyilatkozat (Bologna Declaration, 1999) problematikussága és 

művészeti területre való nehézkes implementációja, valamint a művészeti kutatás és 

doktorátus előtérbe kerülése következtében – hangsúlyos a 20. század végi, 21. század eleji 

nemzetközi művészeti és művészettörténeti diskurzusban. Jelenleg konferenciák, 
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szimpóziumok, tanulmánykötetek és publikációk sora foglalkozik a művészetoktatással, 

annak intézményeivel, a művészeti kutatás és a művészeti doktori fokozat mibenlétével. E 

párbeszéd és kutatás nagyrészt művészetoktatási intézményekben (azok elméleti 

intézeteiben) és kutatóintézetekben zajlik, és jelentős részben ezen intézményekhez 

kapcsolódó személyek írásaiban (online) manifesztálódik, ám – a korábban említett 

konvergencia következtében – példa található arra is, hogy egy vagy több múzeum és 

oktatási intézmény (TATE, London;6 A.C.A.D.E.M.Y.7) indít művészetoktatásra 

vonatkozó kutatási projektet.  

 

A művészetoktatás történetének kutatása vonatkozhat annak egészére, az egy-egy 

országban zajló oktatásra, különböző típusú művészetoktatási intézmények 

tevékenységére, valamint egy-egy művész pedagógiai munkásságára. 

A művészetoktatásnak az intézmény(rendszer) szempontjából tekintett, átfogó történetét 

Nikolaus Pevsner írta meg 1940-ben.8 Ez a mű jelenti a későbbi, a második világháború 

utáni művészetoktatással szakirodalom nagy részének kiindulási pontját és hivatkozási 

alapját. Az újabb, egyre kevésbé jellemzően monografikus feldolgozások szociológiai, 

kultúrpolitikai, filozófiai szempontokkal egészülnek ki,9 valamint revideálják, történeti 

kontextusba helyezik Pevsner nézőpontját.10 A 20. század végén és a 21. század elején a 

szakirodalmat sokszerzős, szűkebb-tágabb időszak művészetoktatását vagy egy-egy 

konkrét, gyakran aktuális vonatkozással is rendelkező jelenséget feldolgozó, több 

szempontot és véleményt ütköztető (vagy még inkább – a pluralitás jegyében – egymás 

mellé helyező) tanulmánykötetek jellemzik. A szerzők között, a művészettörténészek 

mellett, jelentős a szociológusok, politológusok, filozófusok és képzőművészek aránya.  

 
                                                 
6 A kutatási projekt címe: Art School Educated. Curriculum Development and Institutional Change in UK Art 
Schools 1960–2000. A projekt célja az Egyesült Királyságban folyó művészeti oktatás, valamint a 
művészetoktatási intézmények történetének kutatása, a művészetoktatás, a művészeknek a társadalommal 
való kapcsolata és a művészek által létrehozott műtárgyak összefüggéseinek vizsgálata. A projektről 
bővebben: http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/majorprojects/art-education.html. 
7 Az A.C.A.D.E.M.Y projektben részt vevő intézmények: Hamburger Kunstverein, Hamburg; MuKHA, 
Antwerpen; Van Abbemuseum Eindhoven, Eindhoven; Goldsmith – University of London, Visual Culture 
Department, London. 
8 Pevsner, Nikolaus: Academies of Art. Past and Present. Da Copo Press, New York, 1973 (Cambridge 
University Press, Cambridge, 1940) 
9 Például: Macdoland, Stuart: The History and Philosophy of Art Education. University of London Press, 
London, 1970; Efland, Arthur D.: A History of Art Education. Intellectual and Social Currents in Teachning 
the Visual Arts. Teachers College – Columbia University, New York – London, 1990 
10 Ennek egy, a disszertációmban a 19. századi német mesteriskolákkal kapcsolatban idézett példája: William 
Vaughan: Cultivation and Controll. The „Masterclass” and the Düsseldorf Academy in the Nineteenth 
Century. In:) Denis, Rafael, Cardoso – Trodd, Colin: (ed.): Art and the Academy in the Nineteenth Century. 
Manchester University Press, Manchester, 2000 (150–163.) 
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Egy-egy művészetoktatási intézmény történetének feldolgozására vállalkozó, jelentős 

kutatások folynak napjainkban Európa számos pontján. Az egyik legjelentősebb, 

legkiterjedtebb, konferenciákkal, kiállításokkal és katalógussal kísért kutatás a müncheni 

képzőművészeti akadémia történetét dolgozta fel.11 Hasonló kutatások folytak és folynak 

Európa több nagyvárosában, többek között Budapesten is. Hazai viszonylatban – a 

müncheni kutatáshoz kapcsolódóan – magyar művészhallgatóknak a müncheni akadémián 

való jelenlétét dolgozta fel a Magyar Nemzeti Galériában rendezett München magyarul 

című kiállítás és a tárlatot kísérő katalógus.12 1998-ban a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem és elődintézményei történetét feldolgozó, az intézményben folyó oktatás 

rekonstrukcióját célul tűző kutatás indult meg – szintén kiállításokkal és tanulmánykötettel 

kísérve.13 Az elmúlt évtizedben több szakdolgozat dolgozta fel a Magyar Képzőművészei 

Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egy-egy tanszékén folyó oktatási 

tevékenységet, illetve az egyes tanszékek történetét.14 

Mint korábban említettem, a 20. század eleji, a művészetoktatás korabeli reformját 

végrehajtó intézmények kutatása rendkívül intenzív. Kiemelkedik a németországi 

                                                 
11 2003-ban négy intézmény részvételével (Akademie der Bildende Künste München, Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte München, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität der Künste Berlin), 
Walter Grasskamp vezetésével Forschungsgruppe „München als europäisches Zentrum der 
Künstlerausbildung” elnevezésű, a müncheni akadémia történetét feldolgozó kutatócsoport alakult. A 
kutatócsoport által 2006–2008 között rendezett öt konferencia keretében az akadémián tanuló külföldi 
hallgatók jelenlétét is feldolgozták. 1. konferencia: Nationale Identitäten – Internationale Avantgarden. 
München als europäisches Zentrum der Künstlerausbildung, 2006. 2. konferencia: Zwischen deutscher Kunst 
und internationaler Modernität. Formungen in der Künstlerausbildung 1918 bis 1968, 2006. 3. konferencia: 
Isar/Athen. Griechische Künstler in München – Deutsche Künstler in Griechenland, 2007. 4. konferencia: 
American Artists in Münich. Artistic Migration and Cultural Exchange Processes, 2007. 5. konferencia: 
Transformationen der Moderne um 1900 – Künstler aus Ungarn, Rumänien und Bulgarien in München, 
2008. A kutatási eredemények a következő katalógusban olvashatók: Gerhart, Nikolaus – Grasskamp, Walter 
– Matzner, Florian (Hrsg.): 200 Jahre Akademie der Bildenden Künste München. Hirmer Verlag, München, 
2008 
12 München magyarul. Magyar művészek Münchenben 1850–1914. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 
2009. A kiállítást Bakó Zsuzsanna és Hessky Orsolya rendezte, a tárlatot kísérő, azzal megegyező című 
katalógust Kárai Petra és Veszprémi Nóra szerkesztette. 
13 A kutatás keretében – könyvtári és levéltári anyagra, valamint hallgatói munkákra és az intézményben 
folyó tevékénységet ábrázoló fényképekre támaszkodva – megindult az oktatás rekonstruálása. A kutatási 
eredmények a következő kötetben kerültek publikálásra: Blaskóné Majkó Katalin – Szőke Annamária 
(szerk.): A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 
2002 
14 Entz Sarolta Réka: Médiaművészet a 90-es években Magyarországon az Intermédia Tanszék tevékenysége 
alapján. Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Művészettörténeti Intézet, Piliscsaba, 2006, 
témavezető: Révész Emese (MKE Intermédia Tanszék); Laczkovich Borbála: A szobrászat felszabadulása a 
21. században. Komlovszky-Szvet Tamás szobrász munkái alapján. Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Művészettörténeti Intézet, Piliscsaba, 2011, témavezető: Bizzer István (MKE Szobrász 
Tanszék); Bódi Kinga: Magyar alkalmazott grafika a 20. században. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és 
jogelődjeiben megvalósuló alkalmazott grafikai oktatás története a kezdetektől napjainkig. Szakdolgozat. 
ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2007, témavezető: Szőke Annamária (MoME grafika 
oktatás); Böröczfy Virág: A fotográfia oktatása Magyarországon a művészképzésben. Szakdolgozat. ELTE 
BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2008, témavezető: Szőke Annamária (MoME fotográfia oktatás).   
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Bauhausban és az észak-amerikai Black Mountain College-ban folyó tevékenység 

feldolgozása, amely a 20. század második felétől kezdődően máig számos kiadványban és 

kiállításban manifesztálódik. A Bauhaus-pedagógia, a Bauhausban folyó oktatás mind 

részletesebb feltárására vállalkozott Rainer K. Wick.15 Lényegesen nehézkesebb a volt 

Szovjetunió oktatási intézményeiben folyó tevékenység feltárása, így például a 

Vhutemaszban folyó munkával kapcsolatos kutatás később indult el, és az eredmények 

szempontjából sem egységes.16  

 

Az egyes művészek pedagógiai tevékenységének megismerése történhet a művészek 

művészetoktatásra vonatkozó szövegein keresztül. Ezek egyrészt e célból szerkesztett 

antológiákban,17 illetve valamely konkrét témát körüljáró kötetekben találhatók meg;18 

másrészt a tanítással foglalkozó művészek pedagógiai tevékenységét leíró, bemutató 

kiadványokban,19 valamint az általuk (tankönyvként) írt könyvekben olvashatók.20 Az 

elmúlt néhány évtizedben több művésztanár pedagógiai tevékenységét és az osztályában 

folyó munkát bemutató kiadvány jelent meg.21  

Magyarországi művészek pedagógiai tevékenységének feldolgozottsága jelenleg 

viszonylag alacsony.  

Erdély Miklós pedagógiai tevékenységének feldolgozása az elmúlt években történt meg. 

Hornyik Sándor szakdolgozatában (1998) az Erdély által vezetett INDIGO csoport 

                                                 
15 Wick, Rainer K: Bauhaus Pädagogik. DuMont, Köln, 1994; Teaching at the Bauhaus. Hatje Cantz, 
Ostfildern-Ruit, 2000 
16 A VHUTEMASZ-ban folyó tevékenység rekonstrukcióját lehetővé tévő, fennmaradt, hiteles dokumentáció 
mennyisége meglehetősen kevés, és az anyag nehezen kutatható. Erre a témával foglalkozó szerzők is 
felhívják a figyelmet. Az általam áttekintett kiadványok sem egységes információkat közölnek. A 
VHUTEMASZ-ról: Forgács Éva: Weimar, Dessau és Moszkva. A Bauhaus és a VHUTEMASZ. In: Forgács 
Éva: Bauhaus. Jelenkor, Pécs, 2010, 217–231; Karginov, German (szerk.): Vhutemasz. 
Tanulmánygyűjtemény. Magyar Iparművészeti Főiskola – Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989; 
Lodder, Christina: Vhuhtemas. The Higher State Artistic and Technical Workshops. In: Lodder, Christina: 
Russian Constructivism. Yale University Press, New Haven – London, 1983, 109–143. 
17 Egy ilyen, általam is használt antológia: Bippus, Elke – Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in der Lehre. 
Texte von Ad Reinhardt bis Ulrike Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, Hamburg, 2007 
18 Művészek közötti, művészetoktatásra vonatkozó párbeszédek, valamint művészek által e témában írott 
tanulmányok találhatók például a következő kötetekben: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. 
Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009; O’Neill, Paul – Wilson, Mick 
(ed.): Curating and the Educational Turn. Open Editions, London, 2010 
19 Egy magyarországi példa: Molnár Sándor: A festészet tanítása. Magyar Képzőművészeti Egyetem – 
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007 
20 Egy, Maurer által is felhasznált, általa fordított könyv: Josef Albers: Színek kölcsönhatása. A látás 
didaktikájának alapjai. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Arktisz, Budapest, 2006. 
21 Felhasználtam többek között Josef Albers, Bruno Gironcoli, Floris M. Neusüss és Timm Ulrichs 
pedagógiai tevékenységét bemutató kiadványokat.  
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tevékenységét – a kreativitáskutatással összefüggésben – dolgozta fel.22 Erdély 

művészetpedagógiai tevékenységének egésze a Szőke Annamária és Hornyik által 

összeállított, 2008-ban kiadott kötetből ismerhető meg.23 E kiadványban több, Maurerre is 

vonatkozó, valamint általa írt szöveg található. 

A Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékén tanító, Erdély kurzusait is látogató 

Sugár János tevékenységének feldolgozása jelenleg folyik.24 

Keserü Katalin Lantos Ferenc munkásságát feldolgozó könyvében részletesen említi 

Lantos több intézményhez kötődő művészetpedagógiai tevékenységét is.25  

A 19. század végén, a 20. század első felében tanító művészek közül Székely Bertalan 

(Szőke Annamária),26 Jaschik Álmos (Révész Emese)27 és Bortnyik Sándor (Bakos 

Katalin)28 pedagógiai munkásságának feltárása történt meg, a művészek elméleti (írásos) 

és képzőművészeti munkásságának kontextusában. A század első felében működő 

művészeti szabadiskolák, alternatív képző- és iparművészeti iskolák egy részének 

tevékenysége is ismert.29 

 

A hazai (1970-es és 1980-as évekbeli) közművelődési helyzetre, a művelődési otthonok 

tevékenységére, a képzőművészeti szakkörökre vonatkozó átfogó kutatásról és már 

publikált összefoglaló tanulmányról nem tudok. Jelenleg Bényi Csilla – 2001-ben 

megvédett, Alternatív művészeti események a Bercsényi Klubban című szakdolgozata után 

– doktori kutatás keretében dolgozza fel a művelődési házaknak és kluboknak a Kádár-kor 

művészetében betöltött szerepét.30 

                                                 
22 Hornyik Sándor: Kreativitás és képzőművészet. Az INDIGO csoport tevékenysége1978–86. Szakdolgozat. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet Intézet, Budapest, 1998, témavezető: Szőke Annamária.  
23 Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008 
24 Tarczali Andrea jelenleg folyó doktori kutatásának témája: Sugár János művészete és elméleti munkái, 
témavezető: Szőke Annamária. 
25 Keserü Katalin: Lantos. Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely, Pécs, 2010  
26 Szőke Annamária: Székely Bertalan írásos hagyatéka. PhD disszertáció. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Művészettörténet Intézet, Budapest, 1998, témavezető: Sinkó Katalin. 
27 Révész Emese: Jaschik Álmos művészetpedagógiája. In: Prékopa Ágnes (szerk.): Jaschik Álmos. A művész 
és pedagógus. Noran Kiadó, Budapest, 2002, 45–84. 
28 Bakos Katalin: Bortnyik Sándor tervezőgrafikai tevékenysége és pedagógiai munkássága 1914–1938. PhD 
disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet Intézet, Budapest, 1998, témavezető: 
Szabó Júlia.  
29 Köves Szilvia: Reform, alternatív és progresszív műhelyiskolák 1896–1944. Magyar Iparművészeti 
Egyetem, Budapest, 2003 
30 Bényi Csilla: Alternatív művészeti események a Bercsényi Klubban. Szakdolgozat. ELTE 
Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2001, témavezető: Szőke Annamária. Bényi Csilla jelenleg folyó 
doktori kutatásának témája: a klubok és művelődési házak szerepe a Kádár-korszak művészeti életében, 
témavezető: Szőke Annamária. 
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Maurer pedagógiai munkásságának feltárása és az e tevékenységgel is kibővített 

életművének mind teljesebb megismerése után úgy vélem, hogy a tanítás során 

kismértékben érintett kiállításrendező és -szervező tevékenysége szintén az életmű 

hangsúlyos részét képezi. Ezért kutatásomat a részben önállóan végzett, részben pedig 

szervezetekhez, intézményekhez kötődő (SUMUS,31 Szépművészeti Múzeum Vasarely 

Múzeuma32) kiállításszervező tevékenységével szeretném folytatni, kapcsolódva a 

disszertációban is említett azon nézethez, hogy a kiállításrendezés, a kurátori tevékenység 

művészeti tevékenységként is értelmezhető.  

Úgy gondolom, hogy korábbi, jelenlegi és jövőbeli kutatásom eredményeképpen, Maurer 

képzőművészeti, pedagógiai és kiállításszervező tevékenységét egyben látva, egy 

kivételesen komplex, sokszínű és példaértékű, ám sem a hazai, sem a nemzetközi 

művészeti színtéren nem önmagában álló életmű áll majd előttünk.  

                                                 
31 A SUMUS Maurer Dóra és Gáyor Tibor által létrehozott, nem állandó tagokkal működő csoport. A 
SUMUS tevékenységéről: Maurer Dóra: Sumus. Adatok szubjektív kommentárral. In: Maurer Dóra (szerk.): 
Maurer Dóra / Gáyor Tibor. Párhuzamos életművek / Parallele Lebenswerke / Parallel Oeuvres. Városi 
Művészeti Múzeum, Győr, [2002], 127–158. 
32 Maurer a 2006 februárjában alakult Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület / Open Structures Art Society / 
OSAS keretén belül 2006 óta rendez tematikus, katalógussal kísért kiállításokat a Szépművészeti Múzeum 
Vasarely Múzeumában. E tevékenységet a tanulmány írásának idején [2011] is folytatja. A Nyílt Struktúrák 
Művészeti Egyesületről: Forgács Éva: Nyílt Struktúrák. In: Maurer Dóra – Prosek Zoltán (szerk.): Nyílt 
Struktúrák Művészeti Egyesület. Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület, Budapest, 2006, 7–9.  
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2. Maurer Dóra pedagógiai tevékenysége a Józsefvárosi Képzőművész Kör 

rajzszakkörében (Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1975–1977) 

 

2. 1. A rajzszakkör története 1975. március és 1977. augusztus között 

A Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár Golgota utcai Művelődési Központjában 

működött a Józsefvárosi Képzőművész Kör, amelyet a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központ a Józsefvárosi Művelődési Házzal közösen működtetett. 33  A kör 1975 őszéig egy 

rajz- és egy szobrászszakkörből állt.34  Papp Tamás, a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központ népművelője 1975 márciusában felkérte Maurer Dórát a rajzszakkör vezetésére. 

Bár ott számára elfogadhatatlan helyzet és szellem uralkodott, Maurer a tanév végéig nem 

változtatott a szakkör jellegén.35 Azonban már egy 1975 júniusában készült (Maurer és 

Major János által aláírt) feljegyzés tanúsítja, hogy Maurernek a szakkörvezetői 

tevékenysége kezdetén határozott elképzelése volt arról, milyen új elvek alapján fogja 

folytatni a munkát.36 A programból egyértelműen kiderül, hogy a rajzolást a látvány 

megértéséhez, a megfigyelés fejlődéséhez, az önálló vizuális kultúra megteremtéséhez 

vezető út egyik eszközének tartja, s egy-egy problémakör alaposabb megértésének 

érdekében szükségesnek gondolja a más médiumokkal való foglalkozást is. Ezért már 

ekkor tervezi a szobrász- és a fotószakkörrel való szoros együttműködést, illetve grafikai 

műhely létrehozását. Ezen kívül tervei között szerepelnek a szakkör által felvetett 

kérdésekhez kapcsolódó, műhelyjellegű, vetítettképes előadások is. A szakkör 

könyvtárának folyamatos bővítésével és naprakészen tartásával kívánja elősegíteni, hogy a 

szakköri tagok információt kapjanak a képzőművészet aktuális tendenciáiról.  

                                                 
33 Budapest VIII. Golgota utca 3. Az épület már nem a Ganz-MÁVAG valamely utódintézményének 
tulajdona, jelenleg [2009] a Kharisz Keresztény Általános Iskola működik benne.  
A következő intézményekben eredménytelenül kerestem a Józsefvárosi Képzőművész Körre vonatkozó 
dokumentumokat: VIII. kerületi Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat, Magyar Országos Levéltár, 
Budapest Főváros Levéltára, a Ganz-MÁVAG utódintézményei, a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ 
épületében működő iskola, a Józsefváros Művelődési Ház (Budapest VIII., Déri Miksa u. 3.) jogutódja 
(Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht., Orczy Park), a Józsefvárosi Kiállítóterem utódintézménye 
(Józsefvárosi Galéria, Budapest VIII., József krt. 70.). A Magyar Művelődési Intézet Könyvtárában és 
Adattárában nem találtam az adott korszakból származó, a Józsefvárosi Képzőművész Körrel kapcsolatos 
iratot, viszont a korszak közművelődési helyzetére vonatkozóan sok értékes dokumentumot találtam. 
34 1975 őszén indult a fotó- és amatőrfilm szakkör, amelynek neve 1975. októbertől Dziga Vertov Fotó- és 
Amatőrfilm szakkör, vezetője Dobos Gábor volt.  
35 Maurer leírása arról, hogy milyen, számára elfogadhatatlan szemléletmód uralkodott odakerülésekor a 
szakkörben: in: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, 
FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat 
Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 59. Az eredeti kézirat jelenleg az Erdély-
hagyatékban található.  
36 Major János „segítségként” van feltüntetve. A feljegyzés jelenleg az Erdély-hagyatékban található. 
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Papp Tamás 1975 őszén Erdély Miklóst kérte fel, hogy vezesse a Józsefvárosi 

Képzőművész Kör szobrászszakkörét. 

Maurer és Erdély ekkor mindkét szakkör koncepcióját radikálisan megváltoztatták: nem 

alkalmaztak többé modellt,37 Maurer a szakköri helyiséget a résztvevőkkel együtt 

megtisztította, a felesleges bútorokat kidobta, a megmaradtakat fehérre festette.38 Maurer a 

rajzszakkör számára összefüggő feladatsort állított össze, a feladatkiírásokat a szakköri 

helyiség falán helyezte el.  

Maurert – távolléte, külföldi útjai esetén – kezdetben Major János helyettesítette, később 

Galántai György lett az asszisztense.39  

A rajzszakkör koncepciójának teljes megváltoztatása miatt a szakköri tagok jelentős része 

– többek között a szakkört addig látogató gyári alkalmazottak többsége – elmaradt, 

helyüket az új szemléletmódra nyitott tagok vették át.40  

                                                 
37 Maurer többször hangsúlyozta, hogy az új tanévtől kezdődően nem alkalmaztak többé modellt. Ennek 
ellenére az 1976. november 18-i Kreativitási gyakorlatok meghívóján a következő megjegyzés olvasható: 
„November 8-tól minden hétfőn, kedden, pénteken 18 órától a szakköri helyiségben modell lesz, a modellhez 
kapcsolódó szakmai feladatokat a konzultációkon, ill. kiírás formájában közöljük, konzultációk minden 
szerdán 18 órától. A szobrászkörben előzetes megbeszélés alapján van modell.” 
Modellrajzolásra tehát a szerdai (a rajzszakkör napja) és a csütörtöki (Kreativitási gyakorlatok) napok 
kivételével volt lehetőség. Ezen kívül az Erdély-hagyatékban szerepel néhány rajzszakköri rajz, amely 
keresztbe tett lábakat ábrázol. Ugyanerről a beállításról dokumentumfotó is készült, amely szerepelt a 
szakkörök munkáját dokumentáló, 1976-os Kreativitás és vizualitás című kiállítás katalógusában, illetve: 
Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 140. Utóbbinál a képaláírás: „Modell a Kreativitási 
gyakorlaton, 1976. január–február”. 
38 A Mozgástervezési és Kivitelezési Akciókról / Kreativitási gyakorlatokról és a Ganz-MÁVAG Művelődési 
Központban rendezett előadásokról meghívókat küldtek ki. Egy, Beke László tulajdonában fennmaradt 
meghívón a következő áll: „1975. szeptember 8., 9. és 10-én  festési gyakorlatokat tartunk, ennek keretében 
közösen befestjük a szakkör berendezési tárgyait.” A meghívó teljes szövege: Szőke Annamária (szerk. és 
összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 141. 
39 Maurer Dóra 1968–1996 között, tehát a rajzszakkör vezetésének éveiben is Budapesten és Bécsben élt, 
ezért szüksége volt egy asszisztensre, aki távollétében vezette a szakkört. Galántai György 1976. február 1-
jén lépett be a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ Képzőművészeti Körébe. Galántairól: Szőke Annamária 
(szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 47. 
40 A rajzszakkört lényegesen kevesebben látogatták, mint a Kreativitási gyakorlatokat. Ennek oka részben az 
lehet, amit a rajzszakkör vezetői a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ vezetőségének 1977. március 25-én 
kelt levelükben megfogalmaztak: „Komoly problémát okoz a rajz-szakkörnek, hogy nem sikerült kialakítania 
az új, kísérleti foglalkozásokhoz a megfelelő körülményeket. Talán ez is egyik oka annak, hogy az 
elmélyültséget és önállóságot, nyugodt munkát kívánó foglalkozásokra nem járnak sokan (ellentétben a 
Kreativitási gyakorlatok látogatottságával), a szakkörvezető által kidolgozott programot nem lehet 
következetesen végigvinni.” A levél jelenleg az Erdély-hagyatékban található.  
A rajzszakkör jelenleg ismert résztvevőinek névsora: Berényi Zsuzsa, Erdély Dániel, Fieber Béla (†), Gyura 
Emma, Herencsár András, Jónás Tamás, Károly Hedvig, Lábas Zoltán, Mayer [?], Simonfi Katalin, Szabó 
Judit, Szamosfalvi Albert, Szlávik András. Szamosfalvi Albert, Szlávik András és Gyura Emma alkotta az 
„Ali és a majom” kommunát. A résztvevők közül csupán Fieber Béla volt a Ganz-MÁVAG alkalmazottja. 
Fieber élete végéig alkotó és kiállító művész volt, 1981-ben részt vett a miskolcon megrendezett országos 
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Maurer és Erdély – saját szakköreik mellett – egy közös szakkört is létrehoztak, amely 

kezdetben Mozgástervezési és Kivitelezési Akció, később Kreativitási gyakorlatok néven 

működött.41  

A rajzszakkör foglalkozásait az első tanévben heti 2 x 2 órában (kedden és pénteken), a 

második tanévben hetente egyszer (szerdán), a Kreativitási gyakorlatokat kéthetente 

(csütörtöki napokon) tartották.  

A szakkörök mellett filmklub, előadás-sorozatok és diafilmes ismeretterjesztő előadások 

rendezésére is sor került a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban. A fennmaradt 

dokumentumok szerint Maurer is többször hívott meg képzőművészeket, illetve tartott 

diafilmes előadásokat.42 Maurer egy-egy alkalommal körülbelül 200 képpel illusztrálta a 

kortárs művészet aktuális tendenciáiról szóló előadásait, amelynek témái a következők 

voltak: kortárs magyar progresszív művészet (Attalaitól Türkig); áttekintés az aktuális 

kelet- és nyugat-európai művészeten; képzőművészet és irodalom köztes területei: a 

konkrét, a vizuális és a hangköltészet; szisztematikus alkotásmód; fotó a 

képzőművészetben; nyomtatás, nyomhagyás a kortárs képzőművészetben.43 A 

nyomtatással, nyomhagyással kapcsolatos előadás keretében gyereknyomdával 

dolgozhattak a résztvevők.44  

 

                                                                                                                                                    
amatőr képzőművészeti találkozón. Az utóbbiról: Kiss Mihály: Emlékeztető a XI. Országos Amatőr Képző- és 
Iparművészeti Kiállításról, valamint az amatőr képzőművészek találkozójáról – Miskolc, Diósgyőri Vasas 
Művelődési Központ, 1981. június 6–7. Kézirat. Népművelési Intézet, Budapest, 1981 (NI 8366)). A Ganz-
MÁVAG Művelődési Központ – amatőr képzőművészeti kiállítás-sorozata részeként – 1982 februárjában 
rendezett Fieber számára egyéni tárlatot (meghívó: Artpool); munkái aukciókon szerepeltek 
(www.axioart.com); illetve a Független Magyar Szalon nonprofit képzőművészeti egyesület 
(http://fmszalon.googlepages.com/) is tagjai között említi. 
41 A szakkör neve kezdetben Mozgástervezési és kivitelezési Akció, 1976 februárjától Kreativitási 
gyakorlatok. 1976 decemberéig (néhány kivételtől eltekintve) Erdély és Maurer közösen vezették a szakkört, 
később Erdély Miklós egyedül. A közös munka előzménye Mauricio Kagel zeneszerző egy kurzusa az 1971-
es müncheni Kunstzone művészeti vásáron, amelyen Maurer és Erdély együtt vett részt. A szakkörről: Szőke 
Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. 
Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – 
Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 45–154. 
42 A fennmaradt meghívók alapján ismert, hogy Maurer Dóra 1976. március 4-én, 1976. március 26-án és 
1976. április 15-én tartott diafilmes előadásokat. Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor 
(összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 
1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 144–
145. 
43 Az Erdély-hagyatékban található egy keltezetlen, feltehetően 1977 tavaszán készült feljegyzés, amelyben 
Maurer az általa tartott előadásokról is ír. Ebben közli a megtartott előadások témáját. Ugyanitt olvasható, 
hogy Maurer Mengyán András és Gáyor Tibor meghívását tervezte, hogy tartsanak előadást az Iparművészeti 
Főiskolán folyó formatervezésről (Mengyán) és a kortárs művészet alkotó módszereinek alapjairól (Gáyor).  
44 Maurer Dóra szóbeli közlése.  

http://www.axioart.com/
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A Kreativitási Gyakorlatok és a rajzszakkör munkáját 1976 májusában a Józsefvárosi 

Kiállítóteremben rendezett kiállítás keretében mutatták be a szélesebb közönségnek.45 

Más jellegű, állandó kiállítási lehetőséget kért Maurer a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központ vezetőjétől egy 1977. március 25-én kelt levelében.46 Az addigi gyakorlattól 

eltérően (a bejárat mellett elhelyezett faliújság és a folyosó) önálló helyiséget kér, ahol a 

szakkörök tevékenységét bemutató egyéni, illetve csoportos tárlatok mellett hasonló 

szemléletű alkotók és csoportok munkáit is ki lehetne állítani; egyes kiállításokhoz 

katalógust, valamint grafikai mappákat lehetne készíteni. Maurer véleménye szerint a 

galéria szervezeti hátteréül a Népművelési Intézet által kezdeményezett kisgaléria-hálózat 

lenne alkalmas, s kéri a Művelődési Központ vezetőségét, hogy ezügyben lépjen 

kapcsolatba a Népművelési Intézettel.  

A Józsefvárosi Kiállítóterem-beli tárlaton kívül még egy nyilvános bemutatkozásra került 

sor a szakkörök fennállásának két éve alatt. 1977 májusában a Józsefvárosi Képzőművész 

Kör részt vett a Vasas Képzőművészeti Körök találkozóján, Ózdon.47  

 

1977. augusztus 4-én a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ szeptember 1-jével 

felbontotta Maurer Dóra szerződését.48 Ekkor mind a rajz- és a szobrászszakkör, mind 

pedig a Kreativitási gyakorlatok megszűnt.49  

                                                 
45 Kreativitás és vizualitás. Józsefvárosi Kiállítóterem, Budapest, 1976. május 29–június 20. A kiállítás a 
Józsefvárosi Képzőművész Kör munkáját dokumentálta. A szakkörvezetők írásait és a szakkörökön készült 
munkák reprodukcióját is tartalmazó katalógus kísérte a tárlatot. Papp Tamás (szerk.): Kreativitás és 
vizualitás. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1976. A kiállításról: Szőke Annamária (szerk. és 
összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 50–51. 
46 A jelenleg az Erdély-hagyatékban található levelet Maurer Dóra és Galántai György írták a Művelődési 
Központ vezetőségének. A galéria-terven kívül közlik a szakkörökre vonatkozó egyéb kéréseiket is: a 
szakköri helyiség rendbetételét (tisztaság, megfelelő világítás, polcok), zárható szekrények beszerzését, új 
helyiséget a rajzszakkör (vagy a Kreativitási gyakorlatok) számára, illetve azt, hogy a rajzszakkörön 
használhassák a Művelődési Központ új videóberendezését. 
47 Liszt Ferenc Művelődési Központ, Ózd, 1977. május 20–22. A Józsefvárosi Képzőművész Kört Berényi 
Zsuzsa, Herencsár András és Lábas Zoltán képviselte. A szakkörök munkáit tablókon, illetve a Kreativitási 
gyakorlatokon készített filmmel mutatták be. A találkozóról: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – 
Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 54. 
48 A szerződés felbontásáról szóló, Jenővári Hubert igazgató által aláírt levél jelenleg az Erdély-hagyatékban 
található, s a szakkör tevékenységével kapcsolatos, ma ismert kevés dokumentum közé tartozik.  
A szerződés felbontásának okai a levél alapján: a szakkör munkája nem egyezett meg a Vállalat dolgozóinak 
igényeivel; a Művelődési Központ nem tudta a megfelelő körülményeket biztosítani a szakkörök számára; a 
szakköri munkanapló vezetését a szakkör vezetői nem végezték megfelelően; a tanév első félévében csupán 
öt fő látogatta a szakkört (illetve ennyi rendelkezett tagsági igazolvánnyal), s ez nem teszi lehetővé 
szakkörvezető alkalmazását.  
49 A Dziga Vertov Fotó- és Amatőrfilm szakkör nem szűnt meg ekkor, azt Dobos Gábor 1985-ig vezette. 
Dobos Édua Dalma közlése. 
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A rajzszakkör megszűntével azonban nem szakadt meg Maurer kapcsolata a volt szakköri 

tagokkal, némelyikükkel a későbbiekben több fotómunkát,50 illetve filmet51 készített.  

2.2. A rajzszakkör tevékenységének feltárása  

2.2.1. Források és módszer 

Maurer Józsefvárosi Képzőművész Kör rajzszakkörében folytatott tevékenységének 

feldolgozását elsősorban a szakköri feladatokra alapozva végeztem el.  

A feladatok összegyűjtése és rendszerezése során többféle forrás-, illetve 

dokumentumtípusra támaszkodtam. Az írott dokumentumok közül a legfontosabb a Maurer 

által a szakkör vezetésének éveiben készített feladatleírások együttese52 és az 1976. 

májusban rendezett Kreativitás és vizualitás című kiállításon a munkák mellett elhelyezett 

leírások csoportja.53 A kiállítás a Józsefvárosi Képzőművész Kör munkáját dokumentálta. 

A tárlat alkalmából megjelent katalógusban helyet kaptak a szakkörvezetők szövegei is: a 

Kreativitási gyakorlatokról Erdély Miklós, a rajzszakkörről Maurer Dóra és Galántai 

György írt.54  

Ezeken kívül a kutatás során a legjelentősebb dokumentum az Erdély hagyatékában 

található, Maurer rajzkurzusán készült százkilencvenhárom darab rajz55 és harminchét 

darab fotogram. Ennek az anyagnak a legnagyobb része a résztvevők által kivitelezett 

tanulmányrajz, ám megtalálható közöttük néhány, Maurer által készített feladatleírás, 

illetve feladatmegoldás is.  

Videóval készített munkák egy része (három feladat, 20 perc) a C3 Kulturális és 

Kommunikációs Központ Archívumában található, digitalizált formában.  

Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattárában találtam egy, a rajzszakkörön 

készült fényképsorozatot. 

A szakkörökön és az 1976-os kiállításon Papp Tamás, illetve Dobos Gábor készített 

dokumentumfotókat. Ezek egy része megjelent a Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 

                                                 
50 Interakció két fényképezőgépre. Fekete-fehér fotók, 1977, Lábas Zoltánnal; Interakció négy 
fényképezőgépre. Fekete-fehér fotók, 1977, Lábas Zoltánnal és Berényi Zsuzsával  
51 Emlékezés / Civilmekbet. Fekete-fehér, 35 mm, 16’, 1977, szereplők: Halász Károly, Hencze Tamás, Lábas 
Zoltán, Mónus Klára, Paizs László, Papp Tamás, Szamosfalvi Albert, Szlávik András 
52 Jelenleg az Erdély-hagyatékban.  
53 A feladatleírások jelenleg az Erdély-hagyatékban találhatók. 
54 Papp Tamás (szerk.): Kreativitás és vizualitás. Józsefvárosi Kiállítóterem, Budapest, 1976. május 29 – 
június 20. 
55 Az 1998-as műcsarnokbeli Erdély Miklós életmű-kiállítás előkészítése során – ahol a rajzszakkörön 
készült munkák egy része is ki volt állítva – Hornyik Sándor MDRx jelöléssel látta el az Erdély-hagyatékban 
külön mappákba rendezett rajzszakköri rajzokat. 
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INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. című könyvben;56 

illetve Dobos Gábor lányától, Dobos Édua Dalmától kaptam meg néhány rajzszakköri 

fotót. 

A kutatás során nagymértékben támaszkodtam a volt vezetők és résztvevők – elsősorban 

Maurer – visszaemlékezésére is. 

A korábban említett, Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenységét feldolgozó 

kiadvány jelentős forrás volt számomra, hiszen az Erdély és Maurer által közösen vezetett 

Kreativitási gyakorlatokat ebből a könyvből volt alkalmam megismerni, illetve néhány, 

Maurerre és a rajzszakkörre vonatkozó korabeli írást és fényképet szintén itt találtam meg. 

Az egyes gyakorlatok ismertetésénél jelzem, hogy mely forrásra vagy fennmaradt 

dokumentumra támaszkodtam.  

 

A rajzszakkör tevékenységének feldolgozásakor módszerem a következő volt: a 

fennmaradt feladatleírásokat és a megmaradt munkákat igyekeztem egymással 

megfeleltetni, majd a feladatok logikája (illetve esetenként a hitelesnek tekintett datálás) 

alapján a gyakorlatokat időrendbe állítani. Nem minden fennmaradt feladatleíráshoz 

találtam azzal kapcsolatba hozható rajzokat, illetve néhány rajz esetében nem sikerült 

azonosítanom a hozzá tartozó feladatot.  

A feladatok felsorolásakor törekedtem egyfajta kronológia betartására, hiszen a feladatok 

egymásból következése így válik érzékelhetővé és érthetővé. Ez a kronológia azonban csak 

bizonytalan és viszonylagos lehet. A bizonytalanság oka az, hogy sem az Erdély-

hagyatékban szereplő feladatleírások nagy részén, sem a szakkörön készült rajzokon nem 

szerepel dátum, ezért több ponton – a visszaemlékezések és a fennmaradt fotók, 

dokumentumok ellenére – nem tudtam egyértelműen meghatározni a sorrendet. A 

viszonylagosság oka a szakkör módszertanában rejlik: Maurer az általa készített 

feladatkiírásokat a szakköri helyiség falára függesztette, és azok, néhány 

feladatmegoldással együtt, hónapokig ott maradtak. Így egy-egy feladattal – akár a 

szakkörvezető távollétében is – hosszabb időn keresztül lehetett foglalkozni, s egy-egy 

foglalkozáson a résztvevők több feladat közül választhattak, korábban felvetett 

kérdésekhez térhettek vissza.  

                                                 
56 Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008. 
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A legtöbb feladattal, illetve a fennmaradt rajzok többségével kapcsolatban biztosan 

megállapítható, hogy az első (1975/1976) vagy a második (1976/1977) tanévben készült -

e.57 Valószínűleg az 1976-os Kreativitás és vizualitás című kiállítás az oka annak, hogy az 

első év lényegesen jobban dokumentált, ebből az időszakból több feladatleírás és több rajz 

maradt fenn.  

2.2.2. A feladatok58 

1975/1976-os tanév 

 

Első beállítás59  

Az 1975/1976-os tanév első feladataként Maurer a szakkör résztvevőivel együtt készített 

egy beállítást, amely a szakköri helyiségben található, korábban közösen fehérre festett 

tárgyakból állt. A kompozíció a következőket tartalmazta: háromszárnyú paraván; a 

paraván szárnyai közé feszített drapéria; a drapériára helyezett gömb; két darab, különböző 

méretű, egymásra helyezett téglatest és egy kúp a paraván előtt; egy kisméretű asztal a 

paraván mellett; egy kocka és egy henger az asztalon.60  

A feladat a következő volt: a beállítás téri helyzetének és fő befoglaló formájának 

megkeresése, a síkok egymáshoz viszonyított helyzetének felmérése, az arányok, 

súlypontok felismerése, az együttes dinamikájának megragadása, a kompozícióban rejlő 

feszültségek érzékelése, a merev tárgyak és a drapéria ellentétének felismerése, majd 

mindezen aspektusok figyelembevételével vonalas ceruzarajz készítése (1. ábra). A rajznak 

a látvány egészét kellett tükröznie, a tárgyak részleteinek figyelmen kívül hagyásával. A 

résztvevők – legalábbis ez volt Maurer szándéka – különböző nézőpontokból, a beállítást 

körbejárva rajzoltak, illetve elkészítették a tárgyegyüttes felülnézeti rajzát/alaprajzát, majd 

– miután a nézőpontváltások során megismerték a beállítást – megrajzolták olyan 

nézőpontból is, ahonnan a valóságban még nem látták. Ez utóbbi során valójában kitalálták 

a beállítás képét, majd a rajz elkészülte után összehasonlították azt a valóságos látvánnyal.  

                                                 
57 Az 1974/1975-ös tanév végén, 1975 márciusa és júniusa között Maurer Dóra az addig érvényes szakköri 
gyakorlatot folytatta, ezért ezzel az időszakkal nem foglalkozom. Jelenleg nem ismert olyan rajz, amely 
biztosan ebben az időszakban készült.  
58 A feladatok többségének leírásakor szó szerint idézem Maurer feladatleírásait, azonban olyan esetekben, 
amikor több szövegváltozat maradt fenn, illetve amikor nem maradt meg feladatleírás, akkor a saját 
megfogalmazásomban írom le a feladatot.  
59 Forrás: Maurer Dóra (a továbbiakban: MD) feladatleírása, MD rajza és 18 db tanulmányrajz (Erdély-
hagyaték, továbbiakban: E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
60 A beállítás fotója: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási 
gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – 
Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 58. 
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Első beállítás – alaprajz61 

A fennmaradt rajzok némelyikén Maurer feladatleírásának megfelelően, kis méretben 

szerepel a beállítás alaprajza is. Az alaprajzi elemekkel mint síkgeometriai formákkal való 

foglalkozás azonban önálló feladatként is megjelent.  

„Az alaprajz elemeinek arányos felnagyítása és egy rajzlapon való elhelyezése valamilyen 

választott kompozíciós rend szerint (kollázs, stb. módon). A kompozíció legyen vagy 

tudatosan esetleges: például: a színes papírokból kivágott alaprajzi elemeket (geometrikus 

formák) marokra fogva a rajzlapra dobni és leesésük helyén leragasztani; vagy előre 

elhatározott: a rajzlap = képsík, hol a súlypont, mozgáshatás vagy stabil hatás, síkszerűség 

vagy térérzékeltetés, stb.” 

 

Első beállítás – részformák62 

Az első feladat egy valóságosan létező, kézzelfogható tárgyakból összeállított beállításra 

vonatkozott, s olyan feladathoz vezetett, amely ugyanolyan valóságosan létező, ám nem 

kézzelfogható entitás megragadására és ábrázolására irányult. A kompozíciót alkotó 

elemek közötti tér volt ugyanis a tárgya a következő feladatnak: a beállítás egyes 

tárgyainak, azaz formáinak rész-összefüggéseiből térformák kivonása és ábrázolása (2. 

ábra). Az egyes elemek egymással való összekötésével keletkező térdarabot valóságos, 

konkrét formaként fogta fel Maurer, amit a résztvevőknek árnyékolással kellett 

értelmezniük és térbelivé tenniük, illetve, csakúgy, mint a beállítás egészét, korábban nem 

látott nézőpontokból is meg kellett rajzolniuk. A feladat lényeges részének tartotta Maurer, 

hogy a kompozit formákat ábrázoló kész rajzokból leolvashatóak legyenek a kiindulási 

formák.  

 

Gömb63 

A korábban ismertetett beállítás egyik fontos, de nem megkülönböztetett jelentőségű része 

egy gömb volt. Ezt a gömböt Maurer kiemelte a kompozícióból és több feladat központi 

elemévé tette. A gömbbel kapcsolatos gyakorlatok keretében vizsgálták annak térbeli 

megjelenését, síkbeli formáját, a kört, illetve összefüggésbe hozták más formákkal.  

A gömbbel kapcsolatos első feladat a térbeli test megfigyelését és természethű ábrázolását 

tűzte ki célul. A Maurertől származó feladatleírás a következő: „tegyük a gömböt a terem 
                                                 
61 Forrás: MD feladatleírása (E-h). A fennmaradt rajzok között nem találtam olyat, amely ehhez a 
feladatleíráshoz kapcsolható. 
62 Forrás: MD feladatleírása és 3 db tanulmányrajz (E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
63 Forrás: MD feladatleírása és 29 db tanulmányrajz (E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
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közepébe a fehér asztalra úgy, hogy árnyéka önmaga alá essen. Teljesen naturalisztikus, a 

legurulásig hű, árnyékolt ceruzarajzot készítsünk, lehetőleg nagy méretben. A gömb rajza 

ne legyen 20-25 cm-nél kisebb. Különböző puhaságú ceruzákkal (2B, 3B, 4B, 6B) 

rajzoljunk, fokozatosan fejlesszük a képet a fekete felé. Egészen puha radírt használjunk 

törlésre. A rajzlap egész területét tónusozzuk, ne csak a gömb rajzát. Ha elkészült a 

ceruzarajz, ugyanezt ismételjük meg szénnel.” Következő lépésként fehér vászonnal 

takarták le a gömböt, s a keletkező, nem szabályos formáról értelmes, térbeli illúziót keltő 

rajzot készítettek, egyesek ceruzával, mások szénnel.  

A megmaradt rajzok között található olyan is – bár erre egy fennmaradt feladatleírásban is 

történik utalás –, amelynek egy része (gömb) ceruzával, míg a többi rész (háttér) szénnel 

készült. A kétféle technika közötti különbségek a beállítás részeinek anyagkülönbségeit 

képesek érzékeltetni. 

Egy másik feladat során a gömböt egy ív fehér papírral fedték le, és rögzítették a gömb, a 

papír és a gömbön, illetve az alapon megjelenő vetett árnyék viszonyát.  

 

A fennmaradt anyagban található egy rajz, amely csíkos drapériával letakart téglatestet és 

hengert ábrázol. A rajzon – feltehetően a csíkozás miatt – a drapéria megtörései a 

leghangsúlyosabbak, de tisztán felismerhetőek a textil alatt elhelyezett geometrikus formák 

is.  

 

Gömb és fej64 

Az előző feladatok egy teljesen szabályos térgeometriai idom (gömb) megjelenését, és 

puha, illetve merev anyaggal letakart, s ezáltal szabálytalanná vált formáját vizsgálták. A 

gömb után az emberi fejet takarták le drapériával, majd a rongy esése és ráncai alapján 

portrét rajzoltak.65  

 

Gömb és kör66 

A térbeli formától (gömb) a síkbeli forma (kör) felé tartó lépésként fogható fel a gömb 

árnyékával való foglalkozás, illetve az, hogy a gömbről ebben a fázisban már nem 

                                                 
64 Forrás: MD feladatleírása és 8 db tanulmányrajz (E-h) 
65 Az e feladathoz tartozó fennmaradt lapokon minden esetben két forma található egymás mellett: egy 
drapériával letakart, posztamensen álló gömb és egy drapériával letakart fejű ember, akinek felsőteste is 
látszódik a rajzokon.  
66  Forrás: MD feladatleírásai és 20 db tanulmányrajz, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás 
kiállításon (E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
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illuzionisztikus, a térbeliséget hangsúlyozó rajzok, hanem vonalas (ceruza) rajzok 

készülnek.  

A gömb vetett árnyékával és az árnyék deformációjával több gyakorlat is foglalkozik.  

Az egyik eset az, amikor a gömbre különböző alakú tárgyak árnyéka vetődik, illetve 

amikor a gömb különböző helyzetű síkokra, különböző felületekre veti árnyékát. Az 

árnyék, ha nem sík felületre esik, megtörik, deformálódik. 

Egy másik esetben a gömböt papírlapra helyezték és reflektorral megvilágították oly 

módon, hogy árnyéka ne kerüljön le a papírról. A résztvevők vonalas rajzot készítettek, 

majd elmozdították a reflektort vagy odébblökték a gömböt, és a megjelenő új látványról 

ugyanarra a papírra újabb rajzot készítettek (szuperpozíció, 3. ábra). 

Ugyanebbe a csoportba tartozik az a feladat is, amelyhez egy egyszerű eszközt készített 

Maurer. Kör alakú lyukat vágott egy viszonylag nagyméretű kartonpapírba.67 E mögé a 

karton mögé különböző helyzetben papírlapokat, illetve fotópapírt helyeztek, majd a 

lyukas kartont reflektorral megvilágították. A reflektor, vagy a karton és a (fotó)papír 

helyzetének változtatásával a lapon megjelenő árnyék többféle helyzetét szintén 

szuperpozíció-rajzokon és fotogramon rögzítették.  

Készültek a gömb/kör és az árnyék körvonalainak összefüggéseiből kialakított 

vonalkompozíciók is.  

A fennmaradt rajzok egy része teljesen síkbelinek tűnik, más részük a vonalvastagsággal, 

tónusozással érzékelteti a teret. Egyes esetekben megjelenik egyfajta dekorativitás, amikor 

a vonalak vékonyodnak-vastagodnak ugyan, de ez nem egy egyértelmű téri helyzetet 

tükröz.  

A feladatcsoport kapcsán Maurer a következőt írja: „végül a rajzok síkbeli értékeiről, sík és 

tér megjelenítési módjairól beszélünk: valóságos síkformák, valóságos térformák, 

térlátszat, síklátszat”.  

Maurer több feladat kapcsán kérte szuperpozíciós rajz készítését, vagyis azt, hogy egy 

lapra több, különböző helyzeteket ábrázoló, egymást fedő rajz kerüljön. Az ilyen rajz 

kiválóan képes érzékeltetni apró elmozdulásokat, más módon érzékelhetetlen vagy alig 

érzékelhető változásokat.  

 

                                                 
67 Az eszköz fotója: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási 
gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – 
Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 64. 
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Körkompozíció68 

A gömbbel és a körrel való foglalkozás olyan gyakorlatokhoz vezetett, amelynek 

középpontjában a kör áll. „Kompozíciós feladat: vágj ki színespapírból, képeslapból 

(bármilyen papírból) kört, oszd tetszés szerint (egyenlő széles vagy változóan széles) 

gyűrűkre, azokat vágd ki, és komponálj velük fehér papíron. Készíts sokféle 

kompozícióvariációt értelmes rend szerint [kiemelés MD] úgy, hogy a körgyűrűk 

egymással kapcsolatban legyenek. (Nemcsak az egymást érintés jelent kapcsolatot!) 

Figyeld meg, hogy a logikus, előre elhatározott kompozíció milyen optikai benyomásokat 

(térérzetet, formatorzulást) hoz magával!” (4. ábra) 

Az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon szereplő, a feladatra vonatkozó képaláírás 

kiegészül azzal a megfigyelési szemponttal is, hogy mi történik az eredeti körön található 

képpel a körgyűrűkből való komponálás során.69 

Ugyancsak ebbe a kategóriába sorolható a következő feladat: „1. Helyezz el 5 kört egy 

négyzetes mezőben általad kitalált értelmes rendben. Keresd meg ezeknek a rendben 

elhelyezkedő köröknek a négyzet sarkaival, oldalaival való összefüggéseit. Hogyan hatnak 

a négyzet sík lapjára? (tér-képzet?) 2. Dobd fel az 5 kört és készíts a négyzeten 

véletlenszerű, aleatorikus kompozíciót. Keresd meg az összefüggéseket itt is az adott 

felületen: tudatosítsd a körök együttes elhelyezkedésének következményeit! 3. Készíts 2 

körrel (lehetnek különböző méretűek, különböző színűek, különböző tapintásfelületűek) 

képregényt 5-6 lépésben. A szereplők csak a körök [kiemelés MD] lehetnek, ezekkel kell 

kifejezni a történetet! 4. Felezd, majd negyedeld a köröket (egyforma méretű köröket 

használj!). Készítsd kompozíciót úgy, hogy minél több, egymással is kapcsolatban levő 

(arány, irány, méret) rész-összefüggés legyen az elemek között. Az összefüggéseket 

vonallal, számmal jelöld is.” 

 

                                                 
68 Forrás: MD feladatleírása, 9 db tanulmány, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon (E-h) 
69 Jelenlegi ismereteim szerint nem maradt fenn ehhez a feladatleíráshoz kapcsolható rajz. Az 1976-os 
kiállítás dokumentumfotóinak némelyikén viszont láthatóak olyan munkák, amelyek feltehetően ehhez a 
feladathoz készültek. Ilyenek például a Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége című kiadvány 69. oldalán, a fotó jobb szélső harmadában található, 
nagyméretű munkák.69 Ezek, bár nem felelnek meg teljes egészében a feladatkiírásnak, körből 
származtatható formákból építkeznek, s így véleményem szerint ide kapcsolhatók.  
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Paraván70 

Sík és tér közötti átjárásra, síkbeli formának térbe való állítására, téri alakzatnak síkon való 

ábrázolására ad lehetőséget a háromszárnyú paraván alkalmazása. Szárnyainak 

állítgatásával a paraván (síkbeli tárgy) térbelivé alakítható, a rárajzolt (szintén 

síkgeometriai) alakzatok térivé válnak, s e közben a tér bármely pontjából nézve 

deformálódnak.  

Maurer a szakköri helyiségben található paravánra papírlapot rögzített, erre félkörívet, 

téglalapot rajzolt, illetve meghúzta a paravánt alkotó téglalap átlóját, majd a paravánt térbe 

állítva a résztvevők vizsgálták és lerajzolták a látványt (5. ábra). A feladat kapcsán nem 

csupán a formai deformációt, hanem a tónusbeli változást is megfigyelték, a feladatnak 

színes megoldásai is fennmaradtak. Maurer a Kreativitás és vizualitás című kiállítás 

katalógusában a következőt írta a feladatról: „a valóságos síkbeli alakzatok térbe 

vetüléséből adódó látszólagos torzulásokat a paraván három (változtatható helyzetű) 

szárnyára rajzolva vizsgáltuk.”71 

 

Drapéria – szögek72 

Maurer szemléletmódja és módszereinek egy része tisztán megjelenik a következő, több 

fényképfelvétellel is dokumentált feladatból. Maurer rajzszögek segítségével négyzet alakú 

drapériát rögzített egy rajztáblára oly módon, hogy a rajszögek szisztematikusan, a 

drapériát 4x4 mezőre bontó rácsháló egyes metszéspontjaiban helyezkedtek el. A feladat 

ismertetésének további részében Maurert idézem: „ceruzával tisztán és világosan 

(sokvonalas hókuszpókusz, művészkedés nélkül) rajzold le a kifeszített drapériát. Ha a rajz 

kész, vegyél ki egy rajzszeget (a táblára rajzolt hálózat) valamelyik pontján. Rajzold le a 

drapériát a kis változással. Ismét vegyél el 1-2 rajzszeget és a drapéria változásait rajzold 

le. Játssz a hálózat alapján a vászon esési lehetőségeivel. Mértékegység mindig egy mező, 

több mező. Mi a mértékegység térbeli vetülete a vásznon, milyen arányösszefüggés van 

köztük? Látszati és valóságos?” 

Maurerre jellemző a feladathoz kapcsolt és le is írt kérdésfeltevés. Kérdései a jelenség 

összefüggéseinek vizsgálatához adnak kiindulópontot, további kísérletezésre ösztönöznek, 

önálló kérdésfeltevésre és elemző gondolkodásra sarkallnak.  

                                                 
70 Forrás: MD feladatleírásai, 7 db tanulmányrajz, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon 
(E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
71 Papp Tamás (szerk.): Kreativitás és vizualitás. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1976, 12. 
72 Forrás: MD feladatleírása (E-h), 6 db tanulmányrajz, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás 
kiállításon (E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 



26 
 

Kinyílás73 

Szintén egy időbeli és térbeli folyamat megragadására, tanulmányozására, egyes 

pillanatainak rögzítése által a folyamat értelmezésére való törekvés jelenik meg a 

következő feladatban: „ragadd meg valamilyen (számodra jelentős) formában a 

kinyílás/becsukódás fogalmát egyszerű vizuális eszközökkel.” 

Maurer rajzszakkört előkészítő vázlatai között található egy lap, amelyen a kapu 

fogalmával és vizuális megjelenítésével foglalkozik.74  

 

Anyagminőség, szín75 

A gömb rajzolása során felmerült, hogy a szén és a ceruza együttes, egy rajzon belül való 

alkalmazása anyagminőségbeli különbségek érzékeltetését teszi lehetővé. A következő 

feladatok célja az anyagok közötti eltérések megfigyelése, majd rajzban való rögzítése.  

„Illuzionisztikus rajzon érzékeltessük a gömb elképzelt különböző tapintású felszíneit. 

Például képzeljük el, hogy a gömb bársonyból van, hogy üvegből van, hogy tükörből van, 

hogy reszelős a felszíne, hogy puha, stb. Képzeljük el, hogy nem fehér, hanem matt fekete, 

hogy fényes fekete. Képzeljük el, hogy nem fehér, hanem zöld, hogy piros. Mi a 

tónusértéke vajon?” A fennmaradt rajzok közül egyet sem tudtam ehhez a feladathoz 

kapcsolni, viszont van három olyan lap, amelyek készítői a feketének, illetve a fehérnek 

különböző anyagokban való megjelenési formáit gyűjtötték össze, és egymás mellé sorolt 

négyzetek formájában rendszerezték (6. ábra). A feketét és a fehéret grafittal, filctollal, 

több rétegben felvitt temperával állítottak elő, illetve különböző tulajdonságokkal 

(fényesség, simaság) rendelkező anyagokat (többféle textilt, színes papírt) ragasztottak 

kartonra. Az ezekhez a lapokhoz tartozó feladatleírás a következő: „keress/csinálj 

különböző tapintású, különböző fényvisszaverésű fekete / fehér felületeket.” 

 

                                                 
73 Forrás: 3 db tanulmányrajz, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon (E-h), Kreativitás és 
vizualitás katalógus 
74 A kinyílással is kapcsolatba hozható kapu Maurer egy korabeli, 1976 februárjában megjelent írásának 
címében is megjelenik: „Nyitott kapu – nehéz indulás”. Maurer Dóra: Nyitott kapu – nehéz indulás. A 
műkereskedelem új grafikai vállalkozása. In: Művészet. 1976/2, 26–28. 
75 Forrás: MD feladatleírása (E-h), valamint 3 db tanulmány és képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás 
kiállításon (E-h) 
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Tapintás-mező76 

Ahogy már az előző feladatra készített rajzokból is kiderült, az anyagminőségek 

különbözősége nem csupán ábrázoló jellegű rajz készítésével vizsgálható, hanem – sokkal 

inkább – szisztematikusan rendszerezett sorozatokkal is. Ilyenek készítése a célja a 

következő feladatnak, amelyet több, Maurertől származó leírás szerint is otthon kellett 

elkészíteniük a szakkör résztvevőinek.  

„Tapintás-kompozíciós feladat. Válogass különböző tapintású anyagokat (síkos, sima, 

érdes, redős, puha, kemény, lágy, merev, vékony, vastag, hideg, stb.). Vágd őket egyforma 

alakúra, egyforma méretűre. Rendezd őket tulajdonságaik alapján általad logikusnak tartott 

sorrendbe. Ragaszd fel őket ebben a sorrendben egy hosszú papírcsíkra (vagy amire 

akarod). Egy másik garnitúrát is szedj össze, és körcikkely alakúra vágd az egyes 

anyagokat (ahány anyagfélét kiválasztasz, annyi részre vágd a kört). Állíts össze a 

körcikkelyekből kört úgy, hogy a tapintást bármely körcikkelynél kezdve el, valamilyen 

összefüggés szerint (ellentétekben ugrálva vagy egymástól alig eltérő egységekben vagy 

más módon) folyamatos, »leolvasható« kompozíciót képezzenek. Az így készült 

kompozíciókat megpróbáljuk leolvasni, értelmezni a következő (január 15-i) akció 

alkalmával. Lehet végtelenített kartoncsíkra (Möbius-szalag) négyzetes formában vágott 

tapintás-sorozatot készíteni. Lényeg a kezdethez való folyamatos visszatérés.” A 

fennmaradt munkák szerint a feladat túlzott elvárásokat tartalmazott, feltehetően senkinek 

sem sikerült ciklikus tapintás-mezőt létrehoznia.  

 

Színes kompozíciók77 

A feladatleírások és a fennmaradt rajzok egészét áttekintve megállapítható, hogy Maurer 

ennek a szakkörnek a keretében nagyon ritkán foglalkozott színnel, színjelenségekkel. A 

viszonylag ritka kivételek közé tartozik a következő – lehet, hogy csupán tervezett – 

feladat.  

„Különböző színűre festett tárgyak közös megegyezéssel történő beállítása. Ceruza vagy 

szénrajz a színek érzékeltetésével tónusértékben. Temperafestés vagy színespapír-kollázs a 

beállításról, a tárgyak térbeliségének érzékeltetése nélkül. A tárgyak síkbeli 

összefüggéseinek felmérése: foltok, vonalak, színösszetételek…” A fennmaradt anyagban 

nem találtam olyan munkát, amely ehhez a feladathoz készült.  

 

                                                 
76 Forrás: MD feladatleírása, 2 db tanulmány, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon (E-h) 
77 Forrás: MD feladatleírása (E-h) 
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Háromszögek78 

Az egyik legegyszerűbb síkgeometriai alakzatból kiindulva, a Maurerre oly jellemző 

szisztematikus-variációs lépés közbeiktatásával térbeli idomok gondolatban, majd 

valóságos térbeli testként való megalkotása és illuzionisztikus ábrázolása a feladat célja.  

„Rajzolj hat pontot, belőlük két háromszöget. Egy-egy csúcsukat kösd össze: (térbeli 

hatású formát kapsz). 9 variációban lehet összekötni a csúcsokat. Rajzold meg mindet! A 

térbeli hatás mindegyik ábrán többféleképpen értelmezhető. Értelmezd a neked 

legérthetőbbet tónusozó vonalakkal! Csináld meg papírból valamelyiket, azaz tedd valóban 

térbeli testté azt, ami a rajzon csak illúzió volt. (vágni, ragasztani kell/lehet.) Rajzold le 

végül ezt a testet, hogy a papír síkján megint tér-illúziót keltő, árnyékolt ábrát kapj! (Más 

nézetből pl.)” (7. ábra)  

A feladat abból a szempontból is példaértékű, hogy kétirányú mozgást biztosít a valóságos, 

az elképzelt és a látszati síkbeliség, illetve térbeliség között. A fennmaradt munkákból és 

dokumentumokból nem sikerült megállapítanom, hogy készült-e a feladat alapján térbeli 

test, a rajzban való megjelenítésnek azonban több példája is fennmaradt.  

 

Lécek79 

Az előző gyakorlathoz, illetve annak problematikájához szorosan kapcsolódik a következő 

feladat. „Vegyél egyhosszúságú léceket (hurkapálcákat), drótokat és állíts fel két síkot, 

melyek derékszögben találkoznak. Rajzolj az egyik síkra egyszerű ábrát: 

hullámvonalat/egyenes ferde vonalat/körívet, stb. Ennek az ábrának jellemző pontjaira, 

vagy ennek az ábrának vonalán egyenlő távolságban egymástól helyezd el léceid egyik 

végét úgy, hogy másik végük a másik síkon helyezkedjen el. Ábrádnak milyen vetülete 

[kiemelés MD] jelentkezik a másik síkon? A lécek által (és a derékszögben találkozó síkok 

által) lezárt tér alakját fogd fel testnek [kiemelés MD] és rajzold le.” (8. ábra) 

 

Az eddig leírt feladatokkal majdhogynem véget ér a viszonylag pontosan datálható, 

egyértelműen csoportokba sorolható munkák, illetve a rajzoknak megfeleltethető 

feladatleírások sora. A következő három feladatcsoport az alapján sorolható az 1975/1976-

os tanévhez, hogy a gyakorlat leírása, illetve a hozzá készített egy-egy tanulmányrajz és 

dokumentumfotó szerepelt a Kreativitás és vizualitás című, 1976 májusában rendezett 
                                                 
78 Forrás: MD feladatleírása, 6 db tanulmányrajz, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon 
(E-h)  
79 Forrás: MD feladatleírása, 8db tanulmányrajz, képaláírás az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon 
(E-h) 
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tárlat katalógusában.80 A kiállítás két egységre tagolódott. A terem egyik oldalán az Erdély 

és Maurer által közösen vezetett Kreativitási gyakorlatok során készült munkák, 

feladatleírások és dokumentumfotók szerepeltek, a másik oldalon pedig Maurer 

rajzkurzusának feladatleírásai, rajzai és fotói.  

 

Tónus81 

A fent említett katalógusszövegben olvasható a következő mondat: „az azonos program 

alapján, változatos feltételek között létrejött művek/formák összehasonlítása, az egy 

fogalomra válaszoló anyagi jelenségek sokaságának vizsgálata, különbségeik 

tapasztalatainak felhasználása módszerünk egyik jellegzetessége. Ilyen összefüggésben 

foglalkoztunk a színnel és a tónusértékkel is (t).”82 A katalógus illusztrációi között 

szereplő, t jelű rajz megtalálható az Erdély-hagyatékban (9. ábra), és a hozzá való 

hasonlóság alapján több munka sorolható a „tónussal való foglalkozás” körébe. Az ide 

tartozó munkák két kisebb alcsoportra oszthatók. Az egyiknek – csakúgy, mint a korábban 

említett t jelű lapnak – jellegzetessége a tépéssel létrehozott sablon többszörös 

átsatírozásával kialakított tónusfokozatok sora. A másik alcsoportba olyan rajzok 

tartoznak, amelyek négyrét hajtott, majd kisimított papír hajtásvonalának illuzionisztikus 

ábrázolásaként foghatók fel.83  

 

Modell84 

Bár Maurer több írásában is hangsúlyozta, hogy a rajzszakköri koncepcióváltásban nagyon 

fontos volt az a tény, hogy nem vettek fel modellt, a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központban vezetett szakkörök dokumentumfotói között található olyan, amelyen egy ülő 

női modell szerepel.85 A nő egy képkeretre feszített papírlapon dugja át keresztbe tett lábát. 

Egy ilyen fotó szerepel a Kreativitás és Vizualitás című katalógusban is, ahol a hozzá 

tartozó, szintén a Maurer–Galántai-írásban található szövegrészlet a következő: „a 

tanulmányokba építve megmaradt a természet utáni rajzolás, tudatos alapfokként: mint az 

optikai (vagy haptikus) úton történő tárgy- és helyzetfelismerés módja (jegyzet), és mint 

                                                 
80 Papp Tamás (szerk.): Kreativitás és vizualitás. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1976 
81 Forrás: 8 db tanulmányrajz (E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
82 Papp Tamás (szerk.): Kreativitás és vizualitás. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1976, 12. 
83 A rajzszakkör fennmaradt anyagában található néhány olyan, nem ábrázoló jellegű rajz is, amely 
tónusgyakorlatnak is tekinthető. Ezeket mégsem soroltam ide, mert ugyanilyen valószínűséggel tartozhatnak 
a „pozitív–negatív formák” kategóriába, vagy akár más, általam nem specifikált csoportba.  
84 Forrás: 4 db tanulmányrajz (E-h), Kreativitás és vizualitás katalógus 
85 A modell alkalmazásának kérdéséről lásd a 37. jegyzetet. 
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fotót helyettesítő nyersanyagkészítés (m) további munkafázisokhoz. A rajz a feltámadó 

gondolat, a megfigyelés legegyszerűbb rögzítése; a feladatok mindig túllépnek rajta 

(hangsúlyozzák a gondolkodás szerepét), […].” A rajzszakkör fennmaradt anyagában 

található négy darab ceruzarajz, amelyek a fotón láthatóval megegyező testrészletet 

ábrázolnak.   

 

Fotogram / fényérzékeny anyagra fényképezőgép nélkül készített kép86 

Az Erdély-hagyatékban fennmaradt harminchét darab fotogram, amelyek szintén ki voltak 

állítva a Józsefvárosi Kiállítóterem-beli tárlaton. E munkák öt alcsoportra oszthatók.87  

1. „Klasszikus fotogramok”: sík fotópapírra helyezett, különböző fényáteresztő és fénytörő 

tulajdonsággal rendelkező síkbeli vagy térbeli tárgyak. Az e kategóriába tartozó 

fotogramok között vannak olyanok, amelyek egyszeres megvilágítással és olyanok is, 

amelyek többszörös expozícióval készültek. Az utóbbi esetben ugyanaz a tárgy többször 

szerepel egy lapon. A feladat a következő: „készíts fotogramot komponált rendben vagy 

véletlenszerűen a fotópapíron elhelyezett tárgyakkal.” 

2. Korábban, a „gömb és kör” feladatcsoportnál említett fotogramok. Ebben az esetben a 

fotópapír csak egy kör alakú maszkon keresztül kapott fényt. A maszk és a fotópapír 

egymáshoz viszonyított helyzetének vizsgálatáról tanúskodnak a fennmaradt fotogramok: a 

maszk egy része a fotópapírhoz simul, egy része elhajlik; a maszk mozog a fotópapír felett. 

A feladat leírása: „vágj kör alakú lyukat egy kartonba, és helyezd fotópapír fölé. Világítsd 

meg a fotópapírt a lyukon át többféleképpen.” 

A fotogram általában hangsúlyosan sík hatású képet eredményez. A gömbhöz kapcsolódó 

fotogram-feladatok, mint a következő is, ezzel ellentétes igénnyel lépnek fel. „Próbálj meg 

a fotópapírból (kisimítva) egy félgömb látszatát keltő formát csinálni. (Például a fényforrás 

mozgatásának segítségével is).”   

Ugyancsak térhatásúak azok a rajzszakköri fotogramok, amelyek úgy készültek, hogy a 

lyukas kartont folyamatos megvilágítás közben ráejtették a fotópapírra.  

3. A fényérzékeny felület nem tárgy, hanem valamilyen vízben oldódó festék takarása 

miatt nem kapott fényt. A fotópapírra krétával (?) rajzoltak, majd előhívták. A hívás során 

a festék leoldódott, s alatta a papír fehér maradt.  

                                                 
86 Forrás: 37 darab fotogram, képaláírások az 1976-os Kreativitás és vizualitás kiállításon (E-h) 
87 Valószínűleg több alkalommal készítettek fotogramot a rajzszakkör résztvevői. Erre utal egyrészt Lábas 
Zoltán visszaemlékezése, aki szerint egyénenként változó volt, hogy ki hányszor készített fotogramot; 
másrészt ezt erősíti meg a felvetett problémák sokfélesége, az elkészült fotogramok változatossága.  
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4. Fényrajz. A fotópapírt ebben az esetben mozgó, pontszerű fényforrás világította meg. 

Ahol fény érte a papírt, ott megfeketedett, másutt fehér maradt. A fényrajzokhoz tartozó 

feladatleírás: „vizsgáld meg, milyen nyomokat hagy a fény különböző helyzetű/alakú 

nyílásokon át a fotópapíron. Mozgasd a nyílásokat. Rajzolj vakon a nyílásokkal.” 

5. Hajtogatott/gyűrt fotópapír. Ez a fényképezőgép és tárgy nélkül való képkészítés egyik 

legegyszerűbb esete, hiszen a fotópapíron és az expozíciót biztosító megvilágításon kívül 

semmi másra nincsen hozzá szükség. A feladat Maurer megfogalmazásában a következő: 

„hajtogatással, gyűréssel, tépéssel formálj meg fotópapírt. Világítsd meg úgy, hogy a 

forma értelmes árnyékot kapjon. Hívd elő, simítsd ki a papírt.” 

Viszonylag sok ilyen fotogram készült a szakkörön, egy részük meggyűrt, másik részük 

hajtogatott, harmadik részük pedig meggyűrt/hajtogatott és tépett papír.  

Az 1976-os kiállítás képaláírásai között szerepel a következő: „készíts mozgó tárgyról 

fotogramot.” Ennek megfelelő fotogramot a fennmaradt anyagban nem találtam. 

 

Nyári feladat – 1976. nyár88 

Maurer a nyári szünetre is adott egy megfigyelésen alapuló, természethű ábrázolásból 

kiinduló, a vonalra koncentráló és a teljes absztrakcióig eljutó feladatot a szakkör 

résztvevőinek.89 A fennmaradt anyagban nem találtam ehhez a feladathoz tartozó munkát.  

                                                 
88 Forrás: MD feladatleírása (E-h) 
89 A nyári feladatot ismertető levél a következő. „Kedves …. Nyáron nem találkozunk, egyelőre alkotótábort 
nem tudunk csinálni. Volna azonban egy pontosan nyárra szóló feladatjavaslatom. Azért nyárra, mert most 
mindenki sok időt tölt a szabadban, ahol a vegetáció még mindig burjánzik. Ezt a feladatot nem én találtam 
ki… 
Kérlek, végy papírt és tust meg vékonyan rajzoló tollat. Azért ezeket az eszközöket, mert minden vonalnak 
egyértelmű maradandó nyoma van; ahhoz, hogy a legkevesebb tónust is el lehessen érni, ki kell találni egy 
vonalháló-rendszert. Kérlek, keress ki (egy vagy két) héten át minden nap egy más karakterű kisebb vagy 
nagyobb fát: sűrűlombú, tagolt egységekben; sűrűlombú, egytagban; ritkalombú, csimbókos; ritkalombú, 
szitáló tömegű; stb… Ülj le eléje először olyan távolságban, hogy jól lásd az egész alakját. Próbáld meg 
lerajzolni [kiemelés MD] úgy, hogy nem csak a forma karaktere, de a térbelisége (tehát az hogy körkörös és 
néha az átelleni oldal is látszik a lombok közül) érződjék. Aztán, amikor ez megy, ülj más fák alá olyan 
közel, hogy ne lásd az egész formát, hanem csak a tövétől fölfelé, viszont előzőleg járd körbe [kiemelés MD] 
a fát és tapasztald ki összefoglaló formajellegzetességeit, szagát, bajait, vegetatív eredményeit: új ágak, 
gyümölcs, stb. Most rajzold le újból a fát, de próbáld meg belevenni a közelről megismerés eredményeit is. 
Kérlek, ezután ne törődj többé magával a fával / a fákkal, hanem emlékezetből rajzold le a 
legszimpatikusabbat, akár az első, akár a második mód tapasztalatai alapján anélkül, hogy megnéznéd a 
helyszíni rajzaidat. Kérlek, tekintsd át a legutoljára készült rajzokat, válaszd ki a legszimpatikusabbat / 
legszimpatikusabbakat, próbáld meg már nem a fát / fákat rajzolni, hanem a kész rajz legjellemzőbb vonalait: 
egyrészt a fehér papír síkjához való viszonyukban (elhelyezkedés, vastag / vékony, merev / hajlékony, rövid / 
hosszú, stb.) másrészt a fáról való tudásodban egy új rajzon kiszelektálni, csak a lényeges vonalakat átvenni / 
átmásolni. A vonalak karakterén is változtathatsz: kihagyhatod az összes vastag hajlékony vonalat és csupa 
rövid, merev, vékony vonalat helyezhetsz el a papíron, ha ezt az általad kiválasztott kiinduló fa-karakter 
megkívánja. Kérlek, folytasd ezt a szelekciót mindaddig (lépésekben), amíg csak bírod. Végül senki se 
gondoljon fára, aki látja a legvégső rajzot; lásson valamilyen rend által kialakított vonalstruktúrát (vagy akár 
foltstruktúrát), amely rokon egy fa alaptörvények szerinti, de sajátosra alakult struktúrájával. Kérlek, az 
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1976/1977-es tanév90 

Papír91 

Maurer feladatleírásai között található a következő, datált (1976. szeptember – erre utal az 

„első feladat” kifejezés) feladatleírás. „Az első feladat három részből áll. Egyszerű 

formából indulunk ki: fehér, négyzet alakú, legalább 20X20 cm-es rajzlapból. A feladat 

első része ennek a fehér rajzlapnak a formájára vonatkozik: sík testről [kiemelés MD] van 

szó, tárgyról, amelynek két nagy, lapos oldala van, a vastagsága elenyésző. Ennek a 

tárgynak pl. egyik sarkát behajtjuk, térbeli alakzatot hozunk létre. Mi mindent tudsz 

csinálni ezzel a tárggyal megtervezett vagy tudatosan megtervezetlen módon? Milyen 

formákat tudsz vele/belőle csinálni vágással, hajtással, ragasztással, tépéssel, ….? A 

feladat második része a fehér rajzlap anyagára, magára a papírra vagy kartonra vonatkozik. 

A papír felszínét, vastagságát, rétegességét, színét a: hangsúlyozd ki, b: változtasd meg. A 

feladat harmadik része rajzolás a papírra, a papír kétoldalúságának, alakjának 

figyelembevételével. Vonalrajzról (de lehet más is, pl. akvarellel festett foltok) van szó: az 

egyik oldal rajza függjön össze a másik oldal rajzával: fejezze ki, erősítse fel a rajzlap 

négyzetes jellegét, részarányait, vagy éppen bontsa meg azokat. Találsz-e lehetőséget a 

fotó-nagyítópapír, esetleg a fényképezőgép közbeiktatásával, felhasználásával a feladat 

megoldására?” 

A fennmaradt rajzok között nem találtam olyat, amely egyértelműen ehhez a feladathoz 

lenne köthető. Van ugyan néhány munka, amely akár a papírlap tárgyszerűségével, a 

papírlap-szél mint keret által való lezártsággal, a forma általi meghatározottsággal való 

foglalkozásként is felfogható. Az említett lapok közül azonban egyik sem négyzet alakú, 

tehát nem felel meg a feladatkiírás ezen kritériumának.  

 

Papírplasztika buszjegyekből92 

A Maurertől származó leírás szerint készültek művek ehhez a feladathoz, azonban ezek 

nem ismertek. „Használt villamos- és buszjegyekből alak/lyukak/nyomtatás/szín 

szempontok alapján kis papírplasztikák készülnek, amelyeket mint egy lepkegyűjteményt 

nagyobb fehér kartonra ragasztanak. A nagy papíron való elhelyezés nem közömbös.” 
                                                                                                                                                    
eredményt mutasd meg szeptemberben, mikor újra találkozunk. Ne csak az eredményt, hanem az egész 
munkát, minden rosszul sikerült darabjával együtt, lehetőleg követhető sorrendben.” 
90 A két tanév feladatait összehasonlítva változás érezhető a szakköri munka típusában. Az első évet olyan 
feladatok jellemzik, amelyeket minden résztvevő önállóan (önálló rajzok formájában) oldott meg. A második 
év több feladatában keveredik az individuális munka és a csoportmunka. Az együttműködésre épülő 
feladatok – Maurer visszaemlékezése szerint – a Kreativitási gyakorlatok hatására jelentek meg.  
91 Forrás: MD feladatleírása (E-h) 
92 Forrás: MD feladatleírása (E-h) 
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Maurer egy korabeli jegyzetében a következőt írja a feladatmegoldással kapcsolatban: „ezt 

a gyakorlatot a legtöbben szisztematikusan, vagy legalábbis folyamatos ábrasorok (síkban), 

plasztikák készítéseként fogták fel. Egy fiú a csalás lehetőségeit játszotta végig ironikus 

gesztussal a geometria felé.” 

 

Repróleírás93 

A fennmaradt rajzok legnagyobb része nem datált. Van azonban egy tartalmilag is tisztán 

elkülöníthető csoport, amelynek mindegyikén található aláírás és szeptember 29-i dátum.  

A lapokon figuratív, illetve absztrakt műalkotások sematikus, jelzésszerű, feliratokkal is 

ellátott rajza található, egy esetben pedig részletes szöveges műleírás.  

A feladathoz tartozó leírás nem maradt fenn, azonban a következőképpen rekonstruálható: 

1. verzió: Maurer egy-egy műalkotás reprodukcióját adta minden egyes résztvevő kezébe, 

akik rövid ideig nézhették azt, majd emlékezetből lerajzolták; 2. verzió: csak egy-egy 

szakköri tag kapott reprodukciót, amit ők emlékezetből leírtak, a többi résztvevő pedig az 

elbeszélés alapján lerajzolta. Az első verziót támasztja alá az a tény, hogy minden rajz más 

reprodukciót „ábrázol”, a második verziót pedig Maurer következő nyilatkozata: 

„emlékezet utáni elbeszélés […] alapján is készítettek rajzokat a résztvevők.”94 

 

Tárgyösszeállítás helyreállítása – megfigyelésgyakorlat95 

Három darab használati tárgyból (festékesdobozok, hígítós üveg) összerakott beállítás 

pontos helyzetét figyelték meg a szakköri tagok. Ezután Maurer összekeverte a tárgyakat, 

majd a résztvevők emlékezetük alapján helyreállították az eredeti kompozíciót. Ezt 

többször megismételték, s minden egyes helyreállítás után lefényképezték és filmre vették 

a beállítást. A fotó és a film előhívása után láthatóvá vált, hogy mennyire pontosan (illetve 

mennyire pontatlanul) sikerült visszaállítani az eredeti helyzetet. A felvett filmkockákból – 

a tárgyak apró elmozdulásaiból eredően – animáció alakult ki.  

Maurer visszaemlékezése szerint ez az 1976 telén felvetett feladat hamar érdektelenné vált, 

hiszen a gyakorlat végrehajtásakor még nem, csak a film előhívása után (egy hét múlva) 

lett látható az eredmény.96 

                                                 
93 Forrás: 7 db, részben kétoldalas tanulmányrajz (E-h) 
94 Maurer Dóra: Tanulmányvázlat vizuális nevelés ügyben. In: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – 
Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 63. A szöveg első megjelenése: Tanulmányok a vizuális nevelés köréből. MTA Vizuális Kultúrakutató 
munkabizottság, Budapest, 1978, 139–151. 
95 Forrás: 8 fotóból álló sorozat az MTA-MKI Adattárában, leltári szám: MKCS-C-I-120/303-13 
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Videógyakorlat I.97 

Maurer fennmaradt jegyzetei szerint 1977 februárjában használtak először egy Akai 

videóberendezést98 a rajzszakkörben és a Kreativitási gyakorlaton.99 A feladatok ekkor a 

videó mint technikai eszköz és a videókép mint technikai kép sajátosságaival foglalkoztak. 

A következőkben ismertetendő három gyakorlat során készült anyag jelenleg a C3 

Kulturális és Kommunikációs Központ Archívumában található.100 

Maurer Dóra feladatleírása: „Lábas Zoli üveglapot vesz a kezébe és fekete pulóverét 

háttérnek használva, magát a monitoron állandóan nézve, a mennyezeti lámpák 

tükörképével csóvás fényrajzokat csinál: (csóvásság, elektronikus tv tulajdonság, amire 

most jövünk rá.), képmezőt oszt, raszterez, megpróbál egyenes vonalat húzni, stb. Az 

üveglappal egy másik résztvevő arcát elfelezzük (az üveg merőleges a képsíkra, amin 

vonalnak látszik). Játszunk a tükörképével (torzítás). Az üveget fekete papírral letakarjuk, 

az üveg párhuzamos az arccal és a képmezővel egyaránt, a fekete papír eltakarja a 

résztvevő fél arcát. Valaki az eltakart arcrészt megrajzolja, úgy, hogy a képen csak a keze 

látszik közben. Ezt a rajzot 90 fokban elfordítjuk, úgy, hogy a képernyőn vonalnak lássék 

és fokozatosan eltűnjék a rajz, helyet adva a résztvevő arcának, így az egész látszik. 

Továbbforgatjuk az üveget, a fekete papír háta látszik, amelyben erősen tükröződik a most 

felszabadult fél arc, mire azonban a képsíkkal megint párhuzamossá lesz az üveglap, 

addigra a résztvevőnek ismét csupán a fél arca látszik.  

Valaki [Maurer Dóra – KJ] beül az üveglap mögé, félprofilban látszik az arca. Egy másik 

kifesti az üvegen át a száját, szemöldökét, szempilláját. Ezután elmozdulások, amelyek a 

                                                                                                                                                    
96 Maurer Dóra szóbeli közlése.  
97 Forrás: MD feladatleírása (E-h), a szakkörön készült videó DVD átiratban (C3 - Kulturális és 
Kommunikációs Központ Archívum) 
98 A videónak a Józsefvárosi Képzőművész Kör szakköreiben való felhasználásáról: Szőke Annamária 
(szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 121–128. 
99 A videóberendezés használatára is vonatkozik a rajzszakkör vezetőinek (Maurer Dóra, Galántai György) 
1977. március 25-én kelt, a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ vezetőségéhez írt levele, amelyben a 
videóberendezésre vonatkozó rész a következő: „Szeretnénk belevonni a szakköri (rajz-szakkör) munkába 
műfaji lehetőségként a Műv. Ház új videoberendezését. Meg kell jegyeznünk, hogy egy felvevő kamera nem 
elég a lehetőségek kiismeréséhez és kérjük, hogy ha mód nyílik rá, még egy kamerát próbáljanak 
megszerezni. […] Szükséges darabok a berendezésből: felvevő és monitor; alkalmanként egy szalag, amelyet 
többségében a foglalkozás után le lehet törölni, azonban júniusig legalább 3 szalagot szeretnénk archiválni a 
tagok legjobb munkáiból; nagyképernyős TV-készülék; szerelékek, amelyek a felvételhez szükségesek és 
amelyek a TV-re való átkapcsoláshoz kellenek. Ez az igény nem vonatkozik a Kreativitási gyakorlatok 
video-igényére.” 
100 Papp Tamás hagyatékából, jelenleg a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Archívumában, 
digitalizálva 
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képernyőn mutatkozó arc karakterváltozásait eredményezik. Valaki beül az üveglap mögé, 

a többiek az üvegen át inzultálásformán megfestik, leöntik, kiszúrják a szemét, stb.”  

 

Videógyakorlat II.101 

A következő, 1977 áprilisában végrehajtott gyakorlatok rajzi megközelítéssel használják a 

videó által generált, TV-képernyőn megjelenő képet. „Felvevő a paraván mögött, képernyő 

és megfigyelők, illetve rajzolók a paraván innenső oldalán. Minden résztvevő részekre 

osztja a papírját, téglalap-, azaz képernyő-alakú részekre. Ezekbe belerajzolja azt, amit a 

képernyőn lát, tónusok szerinti másolat formájában. Tehát lapos, szolgai másolatot és nem 

értelmezett ábrát készít. A paraván mögé egy-egy testrészlet-ötlettel megy be a rajzolók 

közül bárki. A feladat az, hogy valamilyen nehezen felismerhető testrészt, testrész-

kombinációt lehessen látni a képernyőn. A rajzolók igyekeznek a felismert testrészeket arra 

a helyre berajzolni, ahol egy ember képe szerint értelme van. (Nehéz a dolog, ha nem lehet 

tudni, könyököt vagy térdet látunk, ha lapos, nagy, részletezés nélküli testrészről van szó.) 

A testrészek végül emberrajz-mozaikot adnak ki. […]”102 

Jelenlegi ismereteink szerint sem a videófelvétel, sem a rajzok nem maradtak fenn. 

Fennmaradtak azonban, és jelenleg az Erdély-hagyatékban találhatóak Maurer vonatkozó 

vázlatrajzai.  

 

                                                 
101 Forrás: MD feladatleírása (E-h) 
102 Maurer feladatleírása a következőképpen folytatódik. „A feladatból következett:   
1. hogy igény lett a mozgás közbeni ábrára, ezért fehér fal előtt álló fiút élő plasztikának tekintve alulról 
fölfelé és vissza pásztáztam a fölvevővel. Amelyik testrészt a kép elhagyta, az elmozdult. Például: bal lábról 
a jobbra támaszkodott; a fejét, a kezeit, a felsőtestét lassan elmozdította. Így amikor az adott testrész újra 
képbe került, a helyzete már más volt. Ez csak rajzon kontrollálható.  
2. hogy ez a mozgás átment egyfajta performance-ba. Először a fejét mozdította a mozdulatlan kamera 
számára teljesen körbe lassan, mint egy bagoly. Aztán a láb régióban cipő, cipőtlenség, két láb helyzete 
(groteszk lapos képsorok), lassú változások következtek, végül a csípőrégió a kezeivel (ez volt a legjobb), 
amelyek lassan – a jelentésükben nem, csak irányukban – felismerhetően elmozdultak, majd hirtelen 
értelmeződtek, és ez a kezek tényleges gyors mozdulatával azonnal új, lassú mozgásba ment át. (Egyik kéz a 
jobb zsebtől laposan csúszik végig a hason, a másik a csípőről előrefelé jön, jobb kéz eltakarja a balt, így az, 
hogy a jobb kéz menet közben becsúszott a zsebbe, csak utólag derül ki, amikor a jobb hirtelen megragadta a 
balt és előrántja a zsebből.)  
3. végül két fiú egymást végigpásztázta a kamerával, anélkül, hogy észrevehető lett volna, hogy átadják 
egymásnak a gépet. Kettejük összekötőpontja az egymáshoz tett cipők voltak. Voltaképpen ide-oda hintáztak 
a géppel önmagukon. Közben megzavaró, inpresszionisztikus képsort produkáltak, amelyben nagy szerepet 
játszott mindkettőjük kockás inge. Nem lehetett tudni, mikor melyik fiú van a képben. Ebből jött az az ötlet 
(Tibortól) [Gáyor – KJ], hogy üveglapon állva, egymást saroktól fejbúbon át, ismét vissza a másik sarkáig, és 
a talpukat is körbe lehetne filmezni. Körbefonás, körplasztika függőleges irányban, hyperbola-plasztika.”  
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Tárgykollázs103 

A „repróleírás” feladat ismertetésénél idézett Maurer-szöveg a következőképpen 

folytatódik: „emlékezet utáni elbeszélés, tapintás közbeni elbeszélés, személyes behunyt 

szemű tapintás alapján is készítettek rajzokat a résztvevők.”. A következő feladatban – 

csakúgy, mint a korábbi feladatok némelyikénél – megjelenik a két dimenzió és a három 

dimenzió közötti átjárás, a plasztika és a rajz egy gyakorlatban való összekapcsolása, a 

valóságosan jelenlévő és a képzeletben (fogalmilag) kialakuló entitás összevetése, a 

különböző érzékelési formák igénybevétele.  

Maurer a következőképpen fogalmazta meg a feladatot. „Kettenként dolgoznak együtt. 

Mindenki keres egy egyszerű tárgyat, amit a másiknak úgy ad oda megfigyelés céljából, 

hogy annak be van kötve a szeme, és csak tapogatás útján ismerheti meg, tanulhatja meg a 

tárgyat. Azután – már nyitott szemmel – lerajzolás következik.” Szintén Maurertől 

származik a következő kiegészítés: „a résztvevők maguktól kezdtek el 

tárgykombinációkat/tárgykollázsokat csinálni egymás számára, Emma kulcs-vaskeret-

sztaniolpapír plasztikája kiemelkedő volt köztük.” Az említet kulcs-vaskeret-sztaniolpapír 

plasztika kulcsfontosságú volt a feladathoz tartozó rajzok azonosításánál (10. ábra). 

Ugyanis egy lapon több, egy-egy tárgyat ábrázoló, kisebb rajz szerepelt, és egyes – 

egyébként értelmezhetetlen – rajzokat csupán egy-egy részlet alapján tudtam ebbe a 

kategóriába sorolni. 

Ennek kapcsán érdemes megjegyezi, hogy a rajzszakkörön készült rajzok egy része mint 

rajz nem érdekes, nagyon gyakran töredékes és befejezetlen. Ez teljes mértékben 

összhangban van Maurer szándékával, amint a következő, tőle származó idézetből is 

kiolvasható: „[…] a lerajzolást nem vetettem el kategorikusan, hanem olyan sokrétűvé és 

tartalmassá igyekeztem tenni, hogy végül is a puszta lerajzolás jelentősége a minimumra 

csökkent.”104 

 

                                                 
103 Forrás: 6 db részben kétoldalas tanulmányrajz (E-h) 
104 Maurer Dóra: Tanulmányvázlat vizuális nevelés ügyben. In: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – 
Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 63. A szöveg első megjelenése: Tanulmányok a vizuális nevelés köréből. MTA Vizuális Kultúrakutató 
munkabizottság, Budapest, 1978, 139–151. 
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Portré105 

A rajzszakkörön, amint ez az eddigiekből is látható, szinte egyetlen feladat sem 

foglalkozott modell-, portré- vagy aktrajzolással. Ritka kivételek egyike a következő 

feladat.  „Minden résztvevő kiszúr magának egy másik résztvevőt portrékészítés céljára. A 

bakokkal egymás felé fordulnak, öt perc a nézés ideje. A cél olyan karakterisztikus rajz 

készítése, amelyen az egyedi jellegzetességek kidomborodnak, túlértelmeződnek. Ennek 

mindjárt az elkezdésnél látszódnia kell. Minthogy nem lehet tudni előre pontosan, hogy ki 

kit rajzol, első körbejárásomra ennek ki kell derülnie a rajzokból. A karakterisztikus rajz 

után ugyanannak az embernek az ideálportréját kell megrajzolni.” 

Maurer egy korabeli jegyzetében a következőt írta a feladatról. „A jó rajzolóknál az első 

rajzban megvalósult minden, utána leapadt az energia és az érdeklődés, csak intellektuális 

irányba lehetett továbblépni: például: domborzati rétegrajz, önletapogatás, geometrikus 

formákra bontás. A rossz rajzolók első rajza nyomorgós volt, a második ugrásszerű 

javulást mutatott.”106 

Az egyik fennmaradt szakköri lapon egymás mellett szerepel egy rajzbakon ülő figura 

három darab vázlatos ceruzarajza és a „tárgykollázs” feladat megoldásairól származó 

részletformák. Ez megerősíti a Maurer jegyzetei között fennmaradt datálás hitelességét is: 

Maurer mindkét feladatot 1977. májusra datálta.  

 

Rész–egész107 

A fennmaradt feladatleírások szerint 1977 májusában Maurer több feladat keretében 

foglalkozott a rész–egész problémakörrel. „Kettenként összedolgoznak. Anélkül, hogy 

összebeszélnének, mindketten azzal a tudattal, hogy valaminek a felét készítik el, 

papírplasztikát csinálnak.108 Majd mindketten bekötik a szemüket, és fotózva dokumentált 

összeillesztési kísérletet tesznek. Egyik a másik után, miután tapogatással megismerik 

egymás plasztikáját.”  

„Egy színes reprodukció 5 x 5 cm-es részletéből 10 darab 1 cm2 kis négyzetet vágattam ki 

és ragasztattam fel egyenként egy-egy fehér kartonra. A repró ábrázol valamit, de ez a 

                                                 
105 Forrás: MD feladatleírása, 1 db tanulmányrajz (E-h) 
106 A feladatleírással együtt az Erdély-hagyatékban található. 
107 Forrás: MD feladatleírása (E-h) 
108 Az alapelv hasonlósága miatt említem Erdély Miklós egy 1977. javaslat-tervezetét a Balázs Béla Stúdió 
K/3 csoportja számára: „… javasoljuk az »Egy film« című pályázat kiírását, mely cím érezteti, hogy egy 
közös film elkészítése a fiktív feladat, melynek egy részét vállalja a pályázó; anélkül, hogy ismerné az egész 
film tervét. »képzeld el az egészet, és készítsd el egy részét « [kiemelés EM].” A javaslatról bővebben: Erdély 
Miklós: A filmről. Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák. (összeállította: Peternák Miklós), 
Balassi Kiadó – Intermédia, Budapest, 1995. 
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részletekből külön-külön nem derül ki. Minden résztvevő kap egy ilyen részletet, amit 

megszemlélhet és felnagyíthat rajzlapnagyságúra, csak a felület faktúráját – struktúráját 

figyelve. (lásd a képernyő lapos képe) Az elkészült festményekből összerakjuk a reprót – 

ha lehet.”109 

„Azonos méretű papírokra mindenki festményt csinál úgy, hogy tudatában van annak, 

hogy részletet készít valamiből, amiről nem tudja, hogy mi. Az elkészült részletekből 

megpróbálunk közös kompozíciót kialakítani, ha nem sikerül, úgy is jó. A második ilyen 

próbálkozást is fontosnak tartom, sőt esetleg egy harmadikat is. Kialakul-e összedolgozás 

valamilyen kialakult – nem megbeszélt – atmoszféra jegyében?” 

A fennmaradt rajzok között nem találtam olyat, amely ezekkel a feladatleírásokkal hozható 

összefüggésbe.  

 

A következő négy feladatcsoportról csupán annyi állítható biztosan, hogy a szakkör 

második évéhez, tehát az 1976/1977-es tanévhez tartoznak.  

 

Helycserés festés110 

Maurer viszonylag kevés feladat keretében foglalkozott színnel. Abban a néhány esetben, 

amikor mégis ezt tette, akkor sem a szín kifejező karakterét állította előtérbe, hanem 

strukturális vizsgálódások eszközeként használta. A rajzszakkörben a színes feladatok az 

előre eltervezettséget és a véletlen alakító erejét ütköztetik, egymásra épülnek, egy ötlet 

variácóiként foghatók fel, s a képzőművészet egy aktuális tendenciájának ismertetésébe és 

kipróbálásába torkollnak. 

„1.a. Minden egyes résztvevő valamilyen (egymástól különböző) színű festéket választ 

magának. Körbeállítjuk a bakokat, rajtuk rajztábla, rajzlap. Eloltjuk a lámpát. A teljes 

sötétben mindenki 20 pöttyöt fest színével a rajzlapra (ujjheggyel, ecsettel, tubussal). 

Valamennyien azonos irányban továbbülnek egy bakkal, és ott ismét 20 pöttyöt festenek. 

Így addig, amíg mindenki visszaér a kiinduló helyére. Villany, a rajzlapokat egymás mellé 

tesszük, kiértékeljük a véletlen szín- és pöttysűrűség alakulásokat, a személyes 

vonatkozásokat.  

1.b. Bakok továbbra is körben, rajztábla, friss rajzlap. Mindenkinél az előbb választott szín, 

a feladat a 20 pöttynek a rajzlap alakjához viszonyított, valamilyen határozott egymásközti 

                                                 
109 A „lásd a képernyő lapos képe” megjegyzés a videóra tervezett, 1977. májusban kivitelezett, korábban 
ismertetett feladatra vonatkozik.  
110 Forrás: MD feladatleírása, 7 db tanulmány (E-h) 
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rendben, alakzatban való elhelyezése. Ezt a választott rendet konzekvensen minden 

rajzlapon, a már ott lévő más rendekre tekintet nélkül meg kell valósítani. (Tehát megint 

mindenki helyet cserél) Rajzlapok végül egymás mellé téve, kiértékelés.  

1.c. Bakok körben, friss rajzlap, helycserélés, mint előbb. A feladat úgy indul, mint a b/ 

pontnál, a 20 pöttyöt mindenki valamilyen általa kitalált karakterisztikus alakzatban 

helyezi el, és eggyel odébb ül a következő bakra. Itt azonban nem a saját rendjét kell újból 

megcsinálnia, hanem fel kell ismernie az ott lefektetett rendet, és azt valamilyen módon 

(kicsinyítve, nagyítva, elfordítva) meg kell ismételnie. Kiértékelés.  

1.d. Feltételek, mint az előbb, a feladat egy egyszerű, jelnek is tekinthető alakzat 

megfestése a választott színnel. (A szín karaktere nagymértékben befolyásolja a választott 

alakzatot, pl. a vörös árnyalatai csillag, szív, tulipán festésére indítanak) Az eggyel tovább 

ülés rendje nem kötelező, mindenki a számára legingerlőbb jelet alakíthatja tovább. A 

gyakorlat végül is rombolássá fajult, amit körbe-körbe járva mindenki állandóan figyelt.  

Végül kiértékelés következett: nem minden alakzat keltette fel a rombolás vágyát, és a 

rombolás – annak ellenére, hogy a módozatok nem voltak túl változóak: átfirkálás, 

lyukasztás, égetés, befröcskölés, eláztatás – sokféle, kifejezetten festői eredményre 

vezettek (action painting).” 

1.e. Rövid magyarázat a képzőművészetben aktuális, játékszabály által generált, 

sokféleképpen megvalósítható műalkotásról. R. P. Lohse-hoz kapcsolódó játékszabály 

ismertetése: 3 fő-szín (piros, sárga, kék) és három kevert szín (lila, narancs, zöld) a 

szereplők. Egy nagy fehér kartonon főszín kezdéssel tetszőleges hosszúságú vonal (vastag 

vonal) húzható. Ez az első vonal szabja meg az összes többi hozzá kapcsolódó vonal 

húzásának  irányát (a fejlesztés irányát), azt, hogy balról jobbra vagy fordítva, vagy 

vízszintesen vagy függőlegesen, hogy az írás szerint sorokban, vagy a karton peremét 

követve spirálisan, átlóban, stb. bonyolódjon le a munka. Ha az első vonal piros, akkor az 

utána következő szín lila vagy narancs (kevert szín) lehet, s a hosszúsága az előtte húzott 

főszín hosszúságának a fele. Ha tehát a pirosat lila követi, akkor a következő főszín csak 

kék lehet, amellyel ismét tetszőleges hosszúságú vonalat lehet húzni. Kék után zöld és lila 

következhetnek fele hosszúságban. Minden színnek egy vagy több gazdája van. Ezek 

figyelik a festés menetét, és amikor csak tehetik, festenek, minél többször szeretnének 

sorra kerülni, ezért megvesztegető összebeszélések, lökdösés kíséri a munkát. Az 

eredmény bizonyos színek dominanciája, a felületi színstruktúrák hideg vagy meleg 

hatása.”  
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A fennmaradt rajzok közül csupán a d. pontnak megfeleltethető munkákat találtam (11. 

ábra), de Maurer visszaemlékezése szerint az e. pontban ismertetett feladatot is 

végrehajották.111  

 

Pozítív–negatív forma112 

A szakkör több feladata is a háromdimenziós tárgyalkotást és a lerajzolást, a valóságot és 

az illúziót kapcsolja össze, a pozitív és a negatív forma különbözőségét, és a látvány 

szempontjából egymásba való átfordulását, illetve átfordíthatóságát vizsgálja.  

Maurertől származnak a következő feladatleírások.  

„Mindenki készít gipszből egy plasztikát. Ezt bekötött szemű társának odaadja, aki 

letapogatja a tárgyat, és már nyitott szemmel vagy pozitív vagy negatív plasztikában 

plasztilinből vagy agyagból rekonstruálja. Ezt láncformán körben folytatni lehet, tehát a 

rekonstrukciók lesznek újabb rekonstrukciók tárgyává.” 

„Mindenki papírhajtogatást készít, ezt rajzban rögzíti a maga számára, majd a hajtogatással 

keletkezett formát odaadja egy bekötött szemű társának, aki megismeri a formát. Mielőtt a 

szeméről lekerülne a kötés, a hajtogatás tulajdonosa szétnyitja a papírt. Meg kell próbálni 

az eredeti hajtogatások alapján a tárgy rekonstrukcióját.” 113 

„Egy erre a célra alkalmas, ráncos gipszformát tamponnal befestékeztünk feketére: a 

mélyen fekvő részekhez nem ért a festék. Tehát a pozitív plasztika végül (különösen a róla 

készült fényképen) negatívnak hat.” 

„Egyszerű, kis használati tárgyakat gipszmasszába nyomunk, azaz reliefet csinálunk. A 

negatív tárgylenyomatot reflektorral úgy világítjuk meg, hogy érzéki csalódást okozva, az 

árnyékok vetületei révén pozitívnak lássuk a formát. Erről fényképet készítünk.” 

Valószínűleg az utóbbi feladathoz kapcsolható két fennmaradt rajz és egy, Dobos Éduától 

származó fénykép. A rajzok téglatesteket és a téglatestből kidomborodó vagy abba 

belemélyedő körte alakú formát ábrázolnak oly módon, hogy a rajz alapján eldönthetetlen, 

hogy a téglalapban lévő forma pozitív vagy negatív-e, azaz kidomborodik a téglatestből 

vagy pedig belemélyed (12. ábra). A fényképen egy négyzet alapú hasáb látható, amelynek 

                                                 
111 Nem maradt fenn a feladat során készített mű, amely Maurer visszaemlékezése szerint: „ nagyon szép 
volt: nagy fehér kartonpapír, vízszintesen széltől szélig csíkos, mint egy maradék fonalakból kötött takaró. 
De csak kb. 30-40 cm készült el belőle, a többi papír fehér maradt.” Maurer Dóra emailje, 2009. február 16. 
112 Forrás: MD feladatleírása, 2 db kétoldalas tanulmány (E-h) 
113 1977-ben, Ingres papír hajtogatásával, majd széthajtásával készítette Maurer az Elrejtett struktúrák című 
frottázsokat, és egy rendszerrajzban szisztematizálta a hajtogatási lehetőségeket. Ezzel a módszerrel először 
1977 nyarán, a Ganz-MÁVAG-beli rajzszakkörre készített Maurer frottázsokat, de a feladattal – a szakkör 
megszűnése miatt – már nem tudtak foglalkozni. Maurer Dóra szóbeli közlése. 
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egyik, négyzet alakú oldalában gömbszelet formájú mélyedés van. A szemből készített fotó 

a feladat leírásának megfelelően megtévesztő. 

 

Nyomatok114 

Maurer munkásságában hangsúlyos fogalmak a nyom, a nyomhagyás, a nyomtatás. Ezért 

természetes, hogy a médiumokat szabadon használó, kísérletezésre és megfigyelésre 

ösztönző pedagógiai tevékenysége során is foglalkozik nyomtatással, nyomhagyással, 

grafikák készítésével. A szakköri helyiség adottságaiból és a felszerelés hiányából 

következik, hogy az 1975 júniusában tervezett grafikai műhelyt nem sikerült kialakítani, s 

így nagyrészt monotípiát készítettek a rajzszakkörben.115  

Nyomtatással kapcsolatosak a következő fennmaradt feladatleírások. 

„Üveglapokat fekete festékkel bekenünk, behengerelünk. A résztvevők ronggyal, ujjal, 

szöggel, tárgyak beleszorításával eltávolítják ezt a festéket az üvegről. Ezen a módon nem 

figurális, tetszőleges kompozíciót készítenek. (Legtöbben anyaghatásokat kerestek, vagy 

az üveglap alakjától befolyásolva vonalstruktúrákat húztak a festékbe.) A fotólaborban 

fotópapírra tesszük az üveglapot (egyesek nem kontaktmásolatot készítenek, hanem a 

dőlési szöggel kísérleteznek, torzult képeket csinálnak), átvilágítjuk, előhívjuk. Tehát az 

első eredmény fotógrafika. Azután papírt teszünk a festékes felületre és lenyomtatjuk az 

ábrát, tehát monotípiát csinálunk. Ugyanarról a tárgyról így pozitív-negatív készül.”  

„Egy gipszformáról mint fametszetről festékes nyomatok készültek” 

 

Tangram116 

A következő feladatkiírás alapján papírnyomatok készültek. „Tervezz számjegyeket a kínai 

Tangram-játék geometrikus elemeiből. Használd fel nyomóformának a játék 

sablondarabjait.” A sablondarabok egyszerű geometriai formák: négyzet, egyenlő szárú 

háromszögek és paralelogramma (13. ábra).  

 

                                                 
114 Forrás: MD feladatleírása, 6 db monotípia (E-h) 
115 A korábban már idézett, Maurer és Galántai által 1977. március 25-én a Ganz-MÁVAG Művelődési 
Központ vezetőségéhez írt levélben olvasható, hogy „Galántai György a foglalkozásokra ideadta régi 
mélynyomóprését, amely egyelőre elég lesz a nyomási tapasztalatok megszerzésére.”   
116 Forrás: MD feladatleírása, 5 db papírnyomat (E-h) 
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Fennmaradt feladatleíráshoz nem kapcsolható rajzok 

A fennmaradt munkák közül tizennyolcat nem tudtam egyértelműen feladathoz 

kapcsolni.117  

Ezek között található olyan, amely a szakkör szemléletmódjától idegen, konzervatív 

hozzáállást tükröz.118 Ez a rajz valószínűleg Maurer Ganz-MÁVAG-beli tevékenységének 

kezdeti fázisából vagy azt megelőző időszakból származik.  

Több rajz – annak ellenére, hogy nem tudtam feladathoz kötni – egy csoportba 

sorolható.119 Ezeken egymást részben fedő geometrikus alakzatok találhatók (14. ábra).  

Három színes lap valószínűleg a nyomtatással, nyomhagyással van összefüggésben: 

ugyanaz az összetett forma néhol szabályos rendben, néhol szabálytalanul, sablon-maszk 

segítségével van a rajzlapra festve (15. ábra).120  

Két lap fotó részleteinek kivágásával, majd az eredetitől különböző módon való 

visszaragasztásával módosítja a kép jelentését (16. ábra).121  

 

A fennmaradt anyagban több olyan lap található, amely Maurer véleménye szerint nem a 

rajzszakkör keretében, nem az általa kiadott feladatok alapján készült.122 Ennek oka az, 

hogy a szakköri helyiséget a tagok bármikor, nem csupán a szakkörök idején 

használhatták. Ezzel a lehetőséggel többen éltek is. Az 1976/1977-es tanévben csatlakozott 

néhány fiatal (Ali és a Majom kommunája) például rendszeresen tartózkodott a 

helyiségben. Ottlétükkor rajzoltak és fotókat is készítettek. Ezekről a ma már valószínűleg 

nem létező, s a szakkör megszüntetéséhez hozzájáruló fényképekről Maurer a következőt 

írta.123 „Baromi jó fotókat csináltak, például ugyanarra a negatívra többször exponáltak, 

egy alak önmagának adott tüzet a képen, szóval a fotó őstörténete jött elő. […] Gyönyörű 

fotók készültek. Mondtam, hogy csináljanak egyszer már ők is kiállítást a bejárati 

alkóvban. Meg is csinálták, de én nem láthattam, mert a félemeleti ivóba járó melósok 

riasztották az igazgatót, aki lekapkodta a közszeméremsértő fotókat, elrejtette őket, és 

amikor kirúgott minket, ezek voltak a bizonyítékok ellenünk.” 

                                                 
117 Ezeket a munkákat Maurer Dóra sem tudta feladatokhoz kötni. 
118 MDR163 
119 MDR58, MDR61, MDR62, MDR64 
120 MDR65, MDR66, MDR67 
121 MDR56, MDR57 
122 MDR65, MDR67, MDR68, MDR69 
123 Egy valódi mester. Részlet Maurer Dóra és Havas Fanny beszélgetéséből. In: Szőke Annamária (szerk. és 
összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 74. A szöveg első megjelenése: Beszélő melléklet, 1991. október 24. 3–5. 
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3. Maurer Dóra pedagógiai tevékenysége a Szépművészeti Múzeum 

képzőművészeti szakkörében (Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1981–1983) 

 

3.1. A képzőművészeti szakkör története  

A Szépművészeti Múzeum 1981 őszén – Maurer Dóra kezdeményezésére – 

képzőművészeti szakkört indított általános és középiskolások számára.124 A szakkört az 

első évben 8-10 résztvevő látogatta, majd a tanév végén (1982 márciusa körül) az addigi 

tagoknál idősebb, 17-18 évesek kapcsolódtak be a kör tevékenységébe.125 A második 

tanévben a fiatalabbak egy-két kivételtől eltekintve elmaradtak, az idősebbekhez pedig 

alkalomszerűen osztálytársaik csatlakoztak. A foglalkozásokra hetente egy alkalommal, 

vasárnap délutánonként a Szépművészeti Múzeum előadótermében (1981/1982), illetve 

változó külső helyszíneken (1982/1983) került sor. 

A Maurer által a későbbiekben szak-közi-körnek nevezett szakkör középpontjában a fény 

segítségével való képrögzítés (fotogramkészítés, fényképezés (1981/1982) és filmkészítés 

(1982/1983)) állt. A médium megváltozása által a feladat-végrehajtás jellege is módosult: 

az első tanév csoportos, közösen végrehajtott gyakorlatai után a második évben az 

egyénileg (párokban) végrehajtott feladatok domináltak. Az első évben a fotogramokat, 

fényképeket a szakköri tagok a szakkör keretében maguk hívták elő, míg a második évben 

a filmek előhívását már nem ők végezték. Az első esetben az eredmény azonnal láthatóvá 

vált, ami kérdések felvetésére, új ötletek kitalálására, esetleg korrigálásra ösztönözhette a 

résztvevőket. A második esetben az eredmény nem azonnal, hanem csak a szakkör után 

egy héttel vált láthatóvá, ezáltal „a munka absztraktabbá, lassúbbá vált”.126  

1983 nyarán megszűnt a szakkör, amit Maurer saját kiállítási tevékenységével indokolt.127 

 
                                                 
124 Maurer Dóra Szépművészeti Múzeum-beli alkalmazására, a szakkör indítására, illetve megszüntetésére 
vonatkozó dokumentumot nem találtam. Jelenlegi ismereteim szerint ilyen dokumentumok nem készültek 
vagy nem maradtak fenn. A szakkör indulásáról a Múzeum 1982. január havi programfüzete tájékoztat a 
következőképpen. „Művészeti szakkör. Bevezetés a művészet gondolkodásmódjába. Elméleti és gyakorlati 
foglalkozások középiskolásoknak. Minden vasárnap 15 órakor. Szakkörvezető: Maurer Dóra képzőművész.” 
(Szépművészeti Múzeum Levéltár, iktatószám: 1134-12/81) 
125 A szakkör jelenleg ismert résztvevőinek névsora a következő: 1981/1982-es tanév: Komárik András, 
Komárik Vera, Kovács Zsolt, Lendvai Erzsébet, Lendvai Eszter, Lendvai János, Lendvai Katalin, Nemes 
Balázs, [?] Mária. Az első tanév végén csatlakoztak: Csehi Zoltán, Vörös István. 1982/1983-as tanév: Csehi 
Zoltán, Fekete Zsolt (alkalomszerűen), Lendvai Erzsébet, Tengerdi Tibor (alkalomszerűen), Vörös István, 
Vigyázó Gábor. 
126 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée 
Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 105. 
127 „A második év végén kiállításaim miatt átmenetileg megszűnt a kör […]”. In: Maurer Dóra: A látás 
intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée Hongrois de Beaux-Arts / 
Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 105. 
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A szakkörön készült és az 1980-as években még a Szépművészeti Múzeumban őrzött 

munkák több kiállítás keretében kerültek bemutatásra. A tárlatokon való megjelenésnek 

négy különböző indítéka különíthető el.  

Az 1981/1982-es és az 1982/1983-as tanév végén, egy-egy zárókiállítás során a 

Szépművészeti Múzeum előadótermében láthatták az érdeklődők a szakkörön készült 

fotókat és S8-as filmeket.128 

Művelődési otthonok közművelődési jellegű kiállítások céljára kölcsönözték a szakkör 

éves kiállításainak anyagát a Szépművészeti Múzeumból. Az intézmény levéltárában 

fennmaradt dokumentumok szerint a következő helyszíneken mutatták be a szakkörön 

készült műveket: Megyei és Városi Művelődési Központ, Nyíregyháza (1983. február);129 

Kilián György Ifjúsági és Úttörő Művelődési Központ, Kaposvár (1983. szeptember 16–

október 2.).130 A nyíregyházi művelődési központ leveléből kiderül, hogy az anyag 1983 

januárjában szintén kiállításon szerepelt.  

1984-ben Maurer Bécsben rendezett, egyéni kiállításának keretében az életmű részeként 

jelent meg a tablókba rendezett szakköri anyag, amely a Museum Moderner Kunst sala 

terranájában kapott helyet.131  

1990-ben Maurer a zürichi Kunsthaus által rendezett fotogramkiállításon mutatta be a 

szakkörön készült munkák egy részét.132 A Szépművészeti Múzeum vezetőségéhez írt 

leveléből kiderül, hogy az 1990-es év első felében rendezett tárlatra tizenhét darab tablót 

kölcsönzött az intézménytől.133  

3.2. A szakkör tevékenységének feltárása  

3.2.1. Források és módszer 

A Maurer által a Szépművészeti Múzeumban 1981–1983 között vezetett képzőművészeti 

szakkör egymást követő két évének feldolgozása alapvetően különbözik egymástól. Ennek 

oka egyrészt az, hogy az első tanévből viszonylag sok dokumentum és szakköri munka 
                                                 
128 1982-ben június 25-én nyílt meg a kiállítás és augusztus végéig tartott nyitva (a kiállítás plakátja, a 
múzeum 1982. május–júniusi programfüzete alapján). 1983-ban május 28-án nyílt meg a szakkör 
tevékenységét ismertető, a szakkör keretében készült filmeket is bemutató tárlat (a múzeum aktuális 
programfüzete alapján). 
129 A kiállításkérő levél a Szépművészeti Múzeum Levéltárában található. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 
64–12/83) 
130 A Simon Zsuzsa művészeti előadónak címzett levél a Szépművészeti Múzeum Levéltárában található. Az 
iktatószáma nincsen feltüntetve. 
131 Munkák /Arbeiten 1974–83. Museum Moderner Kunst, Bécs, 1984. december 8 – 1985. január 13. 
132 Anwesenheit bei Abwesenheit. Fotogramme und die Kunst des 20. Jahrhunderts. Kunsthaus Zürich, 
Zürich, 1990. március 31 – május 27.  
133 Maurer Dóra levele a Szépművészeti Múzeum Levéltárába található. A levélből kiderül, hogy Maurer 
1990. január 10–június 30. közötti időtartamra kért kölcsön 17 darab tablót. (Szépművészeti Múzeum 
Levéltár, 37–12/90) 
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maradt fenn, míg a másodikból lényegesen kevesebb; másrészt pedig az, hogy az első 

tanévben főleg fotók készültek a szakkörön, a második évben pedig inkább filmek. 

A szakkörön készült és kiállítások számára tablókba rendezett fotók ma a kecskeméti 

Magyar Fotográfiai Múzeumban találhatóak.134 A hetvenhat darab számozott és négy darab 

számozatlan tablót egy, a Szépművészeti Múzeum által összeállított jegyzék egészíti ki, 

amely a szakköri anyagnak Maurer bécsi kiállítására való kivitelekor, 1984-ben készült.135  

A feljegyzés hetven darab számozott tablót sorol fel (1–69-ig, 24A, 24B), azonban jelenleg 

a múzeumban a következő sorszámú tablók találhatók: 1–10-ig terjedő számozással két-két 

tabló, (4-es számú tabló egy darab van), 11–12, 16–23, 24A, 24B, 25–69.136  

A tablók egy részéről még az 1980-as évek első felében diát készített Maurer. A 

hetvenhárom darab számozott dia az ő tulajdonában található. Ezek a Fotográfiai 

Múzeumban őrzött tablókról készültek, de megtalálható közöttük a kecskeméti anyagból 

2009-ig hiányzó, és már az 1984-es, korábban említett feljegyzésben sem szereplő 36-os 

tabló reprodukciója is.137  

A szakkör tevékenységének Maurer által írt ismertetése olvasható a Szépművészeti 

Múzeum 1982. márciusi programjairól kiadott leporellóban. Az ebben közöltnél 

lényegesen részletesebben foglalta össze a szakkör munkáját Maurer 1985-ben a 

Szépművészeti Múzeum Közleményeiben.138 Annak ellenére, hogy ez az írás a szakkör 

második éve után készült, mégis csak az első tanév eseményeit és néhány feladatot tárgyal 

részletesen.  A szöveg egyes részletei 2001-ben megjelentek a Fényelvtan. A fotogramról 

című kötetben is.139 Mind az 1985-ös, mind pedig a 2001-es szövegkiadást a szakkörön 

készült munkák illusztrálják.  

                                                 
134 A szakkörön készült munkákat levéltári dokumentumok szerint (Szépművészeti Múzeum Levéltár) az 
1980-as években a Szépművészeti Múzeumban őrizték, Maurer közreműködésével az 1990-es években 
kerültek a Magyar Fotográfiai Múzeumba. Maurer Dóra szóbeli közlése. Az átadás-átvételről semmilyen 
dokumentumot nem találtam. 
135 Munkák/Arbeiten 1974–83. Museum Moderner Kunst, Bécs, 1984. december 8 – 1985. január 13.  
A Szépművészeti Múzeum feljegyzésén (amely ma a Magyar Fotográfiai Múzeumban található) 21/84 
(hiányos) iktatószám található. 
136 Az eltérés oka tisztázatlan, ám véleményem szerint feltehetően az lehet, hogy későbbi kiállítások 
alkalmával újabb, szintén számozott tablók készültek.  
137 A 36-os tabló 2009 júniusában került elő Maurer Dóra műtermében, Maurer ekkor a Magyar Fotográfiai 
Múzeumnak ajándékozta.  
138 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée 
Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 53–73. (franciául, 
képekkel); 99–105. (magyarul) 
139 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. In: Maurer Dóra: 
Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 
219–234.  
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Az 1982/1983-as tanévben Vörös István, a kurzus egyik résztvevője Szakkör a 

Szépművészeti Múzeumban címmel publikált egy személyes hangvételű írást az Íródiák 

című lapban.140  

A Szépművészeti Múzeumban az első tanév munkáiból rendezett kiállításhoz 

kapcsolódóan jelent meg Fábián László rövid, illusztrált cikke a Film–Színház–Muzsika 

című folyóiratban.141 A szerző a szakkör ismertetése mellett néhány feladatleírást is közölt. 

A Látóhatár című folyóirat 1982. szeptemberi számát a szakkörön készült munkák 

illusztrálják.142 Három darab, az első tanév végén rendezett zárókiállításon bemutatott fotó 

található a lapban.  

 

Az első szakköri év tevékenységének feltárásakor arra is támaszkodtam, hogy néhány 

fennmaradt tablón található feladatleírás. Ezeket is felhasználva aszerint csoportosítottam a 

szakköri munkákat, hogy a fényképezésnek mint rendszernek mely vonatkozását 

vizsgálják. Az elemi aspektusoktól az összetettebbek felé haladva állítottam sorrendbe a 

munkákat, illetve a feladatokat. Az így kialakított sorrendet Maurer korábban említett 

írásai és a tablók, valamint a diapozitívek számozása is alátámasztja.  

A második év során készült filmek egy része jelenleg Maurer tulajdonában van, három 

darab filmből egyes kinagyított részletek a Magyar Fotográfiai Múzeum-beli anyagban 

találhatóak, a filmek nagy része lappang.  Így a második tanév eseményeinek és 

feladatainak feldolgozásakor nagymértékben támaszkodtam Maurer és volt szakköri tagok 

visszaemlékezésére.  

 

Munkám során Maurer rendelkezésemre bocsátotta korabeli feljegyzéseit, amelyek a 

szakkörre vonatkozó terveket és leírásokat is tartalmaznak, valamint a fényképezéssel 

kapcsolatos, nagyrészt szubjektív, publikálatlan írásait, amelyekből képet kaphattam arról, 

hogy mit jelent(ett) számára a fénykép, a fényképezés.  

 

                                                 
140 Vörös István: Szakkör a Szépművészeti Múzeumban. In: Íródiák. A KISZ Budapesti Bizottságának 
kiadványa középiskolásoknak és szakmunkástanulóknak. S.a., 15. 
141 Fábián László: Művészeti szakkör a múzeumban. Tanuljunk könnyen, gyorsan művészetet. In: Film–
Színház–Muzsika. XXVI 1982. 08. 07., 10–11. 
142 A folyóirat címlapján, valamint a 32. és a 200. oldalán található egy-egy fotogram / fotó reprodukciója. A 
fényképekhez tartozó szöveg: „E számunk képanyagát a Szépművészeti Múzeum kiállításáról válogattuk, 
ahol a Maurer Dóra vezette fotó/művészeti kör számolt be 1981/82-es tevékenységéről.” Látóhatár. 
Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1982. szeptember 
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3.2.2. Feladatok 

Az 1981/1982-es tanév 

 

LÁTÁS, FÉNY, FÉNYHIÁNY  

A fény megvonása143 

A látás és bármilyen képrögzítő eljárás alkalmazása elképzelhetetlen fény nélkül. A fény és 

a látás szerepének tudatosításaképpen Maurer a fény megvonásával, kiiktatásával kezdte a 

szakköri munkát. A résztvevőknek sötétben, illetve bekötött szemmel, csupán a tapintásra 

és a hallásra támaszkodva kellett a következő hétköznapi feladatokat elvégezniük. A tér 

különböző pontjairól indulva megtalálni, tapogatással azonosítani és felismerni egymást, 

az azonosításra szolgáló tapasztalatokat verbálisan közölni. Leejtett golyókat, apró 

tárgyakat megtalálni. Adott mennyiségű vizet egyenlő mennyiségekre osztani. Papírlapot 

pontosan elfelezni, elnegyedelni. Különböző anyagminőségű és színű papírlapokat – 

megismerésük után – egymástól megkülönböztetni. Geometriai alapformákat (kört, 

négyzetet, párhuzamos vonalakat) rajzolni. Egymás megkezdett rajzát folytatni. 

Eseményeket hangokkal rekonstruálni. Embertípusokat, foglalkozásokat hangokkal 

imitálni. Diktált szöveget papírra leírni.144 Szabálytalan raszterben álló pálca-erdőt 

megszámolni. Egy papírlapra húsz darab, szabálytalanul elhelyezett pöttyöt festeni; egy 

papírlapra húsz darab, valamilyen tetszőlegesen kitalált rendben, szabályosan elhelyezett 

pöttyöt festeni. Különböző anyagokhoz tapintás alapján asszociációs képzeteket kötni.  

A gyakorlatok kivitelezése során megnőtt a tapintás és a hallás jelentősége, az érzékelés 

állandóan jelenlévő, ám a látás mellett alárendelt szerepbe kerülő összetevői tudatosakká 

váltak.  

A következő két gyakorlat a tudatos látás fejlesztését szolgálta: kép kivágása a látványból 

egy üres képkerettel; tárgykompozíció készítése, vak letapogatása, majd szóban történő 

ismertetése. 

A látás megvonása által a látásról szerzett tapasztalatokat a látásra vonatkozó 

magyarázatokkal egészítette ki Maurer, majd egy fényképezőgép és a camera obscura elv 

segítségével bemutatta, hogy a fényképezés hogyan hasonlítható a látáshoz, a 

fényképezőgép zárszerkezete pedig az emberi szemhez.  

 

                                                 
143 A feladatokat általában a saját megfogalmazásomban írom le, néhány esetben azonban – amikor a 
fennmaradt fotó-tablókon szerepel feladatleírás – a Maurer Dóra által írt feladatleírást közlöm.  
144 Ez és az e feladathoz tartozó további gyakorlatok Maurer Dóra korabeli jegyzeteiből származnak. 
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Mozdulatlan és mozgó árnyék 

A fény, különösen a pontszerű fényforrásból kibocsátott, irányított fény megjelenésének 

automatikus kísérőjelensége az árnyék. Az árnyékkal, az árnyképpel, az önárnyékkal való 

foglalkozás, az árnyék rögzítésének kísérlete volt a szakkör következő feladatcsoportja. 

Egy szakköri tag szakaszosan mozgott, minden résztvevő rögzített egy árnyképet. Ezután a 

résztvevők úgy rajzolták körbe saját árnyékukat, hogy az árnyékok együtteséből egy 

csoportkép álljon össze. A következő gyakorlat során az egyes résztvevők nem önmaguk, 

hanem az ő árnyékukat szimultán rajzoló társuk árnyékát próbálták körberajzolni, s hosszas 

kísérletezés után felismerték ennek lehetetlenségét.  

A mozgó árnyék megragadhatatlanságát demonstráló kísérlet mellett egy formával 

kapcsolatos feladat egészítette ki az ember vetett árnyékával való foglalkozást: minden 

szakköri résztvevőnek – tényleges magasságától függetlenül, a fényforrástól és az 

árnyékfelfogó felülettől való távolságának változtatásával – egyforma magas árnyékot 

kellett vetnie. Ezáltal természetesen torzultak az árnyékok: a magasak vékonyabbnak, az 

alacsonyak teltebbnek tűntek.  

 

Színes fény 

Diavetítőbe helyezett színes fóliákkal különböző színű fényeket alakítottak ki és vizsgáltak 

a szakkör résztvevői.  

 

Árnyék – árnykép 

Az emberi test fényérzékeny anyagon való rögzítése volt a következő, sötétben 

végrehajtott feladat (17. ábra). A szakkör résztvevői falra erősített fotópapír elé álltak, s 

egy rövid ideig tartó fényfelvillanás során keletkezett árnyképük került a fotópapírra.145 A 

feladat – Maurer 1985-ben írt visszaemlékezése szerint – hamar túllépett az árnykép puszta 

rögzítésén, „önmegismeréssé és ön-előnyössé-alakítássá” vált.146  

 

                                                 
145 Véleményem szerint a kialakuló kép kétféleképpen értelmezhető. Tekinthető egyrészt a reflektor által 
kialakított árnyéknak, amely, mivel a test és az árnyékfelfogó felület nagyon közel van egymáshoz, 
megegyezik a test határozott körvonalú árnyékával. Tekinthető azonban a test közvetlen lenyomatának is, 
hiszen az arc nagy része valószínűleg érintkezett a fotópapírral. A kétféle eljárásmód (fotogram mint 
tárgylenyomat, valamint fotogram mint árnyékkép) ebben az esetben keveredik egymással, és vizuálisan sem 
választható szét. Egyes, később tárgyalandó feladatok/fotogramok esetében azonban élesen meg lehet 
különböztetni a tárgy lenyomata, illetve az árnyéka által kialakuló képet.  
146 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. In: Bulletin du 
Musée Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 101. 
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FOTOGRAM – KEMOGRAM - LUMINOGRAM 

Fotogram147 (mint nyom / lenyomat) 

A fotogramkészítés legegyszerűbb és leggyakoribb esetében a fény útját álló tárgy 

közvetlenül érintkezik a fotópapírral (vagy valamely fényérzékeny felülettel), s az 

érintkezés közvetlensége által önmaga hű ábrázolását alakítja ki. Az ebből fakadó kérdések 

közül csupán néhány olyat emelek ki, amelyek – véleményem szerint – a szakkörön készült 

fotogram-kompozíciókkal kapcsolatba hozhatók. A fotogram vagy a tárgyról készített fotó 

a direktebb, a hitelesebb, a könnyebben értelmezhető? A fotogramból mennyire lehet 

visszakövetkeztetni az eredeti tárgyra, illetve az eredeti kompozícióra?148 

Ezeket a kérdéseket vizsgálta az a szakköri feladat, amely végrehajtása során a résztvevők 

sötétben a fotópapírra helyezték a kezüket, majd erről vakuvillantás kíséretében 

fényképezőgéppel fénykép készült (18. ábra).149 A vaku fénye egyszerre két képet alakított 

ki: egyrészt biztosította a kezekről készült fotogram expozíciójához szükséges fényt, 

másrészt általa exponálódott a fényképezőgépben lévő negatívra a látvány: a feladatot 

végrehajtó gyerekcsoport képe.  

A fotogram lenyomat-jellege hangsúlyos azokon a szakköri munkákon is, amelyek a 

fotogramkészítés legegyszerűbb esetét jelentik: mozdulatlan tárgyról vagy 

tárgykompozícióról egyszeres, rövid ideig tartó megvilágítással kialakított fotogramok. A 

tárgy szó jelen esetben nem feltétlenül kézzelfogható tárgyat jelent csupán, hanem így 

nevezhető minden olyan anyag, amely képes a fény útját állni. Ilyen értelemben különböző 

festékekkel is lehet fotogramot készíteni, a szakkörön filctollal, zsírkrétával való 

fotografikus nyomhagyásra volt példa.150  

Az ismétlés során kialakuló apró elmozdulások rögzítésére adott lehetőséget az a vizuális 

memóriát is fejlesztő és a többszöros expozícióval is kapcsolatba hozható feladat, amely 

                                                 
147A fotogram – elsődleges értelmezése szerint – „optikai berendezés nélkül készült fénykép, amely a 
fényképezés fényérzékeny anyagainak, a fény és a felülettel érintkező megvilágított tárgyak együtthatásának 
lenyomata”.  A Maurer Dórától származó definíció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 235. A fotogram hasonló definíciója 
található a következő két lexikonban is: The Focal Encyclopedia of Photography (Purves, Frederick (ed), 
Focal Press, London – New York, 1956, 836–837.): „[…] pictures of an abstract kind, which, though made 
on photographic material, are created without a use of a camera.” Encyclopedia of Photography (Broecker, 
William L. (ed), Crown Publishers, New York, 1984, 386.): „A photogram is a cameraless image […]”.  
148 Ezek a kérdések Maurer korabeli jegyzeteiben is megfogalmazódnak. 
149 A Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött egyik 3-as számú tablón az említett fotogram és fénykép 
található. 
150 Nem csupán a fényelnyelő képességgel, hanem a levegőtől különböző fénytörési mutatóval rendelkező 
anyagok, például víz és olaj fényérzékeny felületre helyezésével is lehet fotogramot készíteni. Erre azonban a 
Szépművészeti Múzeum-beli szakkörön – a fennmaradt munkák alapján – nincsen példa.  
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során egy fotópapírra helyezett és rövid ideig megvilágított tárgyat próbáltak a szakköri 

tagok az eredeti helyére visszahelyezni. Minden próbálkozást rövid megvilágítás követett.  

 

Nyomhagyás fotóvegyszerekkel 

Fényérzékeny felületen „képet” (fekete felületen fehér felületet és fehér felületen fekete 

felületet, valamint különböző szürke árnyalatokat) létrehozni fotóvegyszerekkel: hívóval és 

fixírrel is lehet.151  

A fennmaradt szakköri tablók egyikén több kemogram található. Ezek többsége a 

legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módon készült: hívóba, illetve fixírbe mártott tenyér 

lenyomata (19. ábra).152 A kemogram és a fotogram, illetve a kemogram, a fotogram és a 

krétával való írás egy lapon belüli kombinációjára szintén található példa ezen a tablón.  

Egy másik tablón komplexebb ábrázolás látható: a korábban ismertetett felsőtest-árnyképet 

fixírrel írt FÉNY felirat egészíti ki.  

 

Nyomhagyás égetéssel 

A fennmaradt szakköri anyagban található egy tabló, amelyen három darab égetett 

emulziójú fotópapír található. Az égés kétféleképpen is nyomot hagy a fényérzékeny 

anyagon: egyrészt a fény hatására exponálódik a fotópapír, tehát hívás és fixálás után 

fekete lesz, másrészt pedig az égés következtében megég, megbarnul az emulzió és a 

fotópapír. Az elégett emulzió tehát az égés bizonyítéka, dokumentuma is egyben. Az 

említett szakköri lapokon az égett felület körül viszonylag kicsi körben van megfeketedve 

a fotópapír, ami arra utal, hogy egészen kevés fény érte csupán. Emiatt következtethetünk 

arra, hogy a lapok annak a kísérletnek a során keletkeztek, amelyre Maurer így emlékezett 

vissza: „[megvizsgáltuk,] hogyan állíthatunk elő egészen kicsi és rövid ideig tartó fényt. 

Különböző próbálkozások után a gyufával létrehozott és azonnal leszorított fény bizonyul 

a legkisebbnek. Próbája, bizonyítéka az eléje tett fotópapír kismértékű megfeketedése.”153  

 

                                                 
151 Ha megvilágítás közben hívó éri a fotópapírt, akkor elindul az ezüstkiválás, tehát a fotópapír 
megfeketedik. Fixírrel pedig a fotópapír érzékenységét lehet megszüntetni, tehát a fixírrel érintkező felület 
előhívás után fehér marad. Ha a fixír hosszantartó megvilágítás közben éri a fényérzékeny felületet, akkor 
egyre kevésbé érvényesül a hatása, hiszen a papír beexponálódik, mielőtt a fixír érzéketleníteni tudná. Ezért a 
fixírrel való írás, rajzolás folyamatos megvilágítás közben alkalmas az idő érzékeltetésére. 
152 A kétféle vegyszerbe mártott jobb, illetve bal kéz lenyomata egy esetben egymás mellett szimmetrikusan 
helyezkedik el, ami – véleméynem szerint – hangsúlyozza a kétféle eljárás egymást kiegészítő (nem pedig 
ellentétes) jellegét. 
153 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée 
Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 102. 
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Luminogram154 

A fényérzékeny felületen a fénynek nem csak valamely, a felületre helyezett „tárgy” 

állhatja útját, hanem – térbelivé alakítása által – maga a fényérzékeny felület is.155 A 

fennmaradt szakköri anyagban a fotópapír (papírcsónakká) hajtogatására (20. ábra), 

gyűrésére, hullámosítására található példa.  

Ezeken az egyértelműen luminogramnak tekinthető lapokon túl ebbe a csoportba sorolom 

azokat a szakköri lapokat is, amelyeken meggörbített vagy hajtásvonal mentén megtört 

fotópapírra helyezett tárgyak (dominólapokból készített kapuk) és árnyékuk lenyomataként 

értelmezhető fotó található. Tartozhatnak a „fotogram mint nyom” kategóriába, azonban 

úgy gondolom, hogy lenyomat jellegüknél fontosabb az a hatás (esztétikailag is és a 

jelenség egészének szempontjából is), amelyet a megtört, meghajlított papíron eltorzuló 

vetett árnyék, illetve a tárgy vetett árnyékának és a fotópapír önárnyékának együtthatása, 

egymást kioltó hatása eredményez.  

 

Tér, térbeliség; idő, időbeliség 

A fotópapírra simuló, mozdulatlan tárgyról rövid ideig tartó (villanásnyi, így 

mozdulatlannak tekinthető) megvilágítással készített fotogramok statikus és síkszerű hatást 

eredményeznek. Némi térhatás megjelenik azokon a fotogramokon, amelyek mozdulatlan, 

ám téri kiterjedéssel rendelkező, a fotópapírtól részben eltávolodó tárgyról készülnek. Ilyen 

a szakköri munkák között az a fotogram, amely egy térbeli spirállá tekert, áttetsző 

vonalzóról készült. Ahol a tárgy érintette a fotópapírt, ott a fényt nem kapott fehér felület 

körvonala éles, ahol viszont eltávolodott a papírtól, ott a tárgy képének körvonala életlenné 

vált. Ez az eléletlenedés az eltávolodás, a térbeli távolság érzetét kelti.  

A térbeliség és időbeliség érzékeltetése a célja annak a fotogramnak, amely úgy készült, 

hogy a szakköri tagok egymás után, egy sorba rakták le a kezüket a fotópapírra (21. ábra). 

A legkorábban a fotópapírra került kéz teljesen eltakarta a fotópapírt, nyoma teljesen fehér. 

A fotópapírra egyre később kerülő kezek nyoma egyre sötétebb szürke. E fotogram 

                                                 
154 Maurer Dórától származó definíció: „luminogram: közbeiktatott tárgy nélkül készült fénylenyomat, a fény 
irányának, karakterének, statikus vagy mozgó jellegének közvetlen lenyomata a fotópapíron. […] A 
luminogramok egy másik csoportjánál maga a fényt felfogó fotópapír nem sík, hanem megtört, meghajtott.” 
In: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – 
Budapest, 2001, 237. 
155 Ha a fotópapírt nem sík, hanem valamilyen módon térbelivé tett: összegyűrt, meghajlított, hullámosított, 
hajtogatott, egymásra rétegzett állapotában éri fény, akkor különböző szürke árnyalatok alakulnak ki rajta. Az 
egyes részek megfeketedésének mértéke attól függ, hogy az adott felületen mennyi fény érte a fotópapírt, 
illetve önmaga mennyi fényt takart el. A fotópapír előkészítésének módjától függően szabálytalan vagy 
szabályos, akár geometrikusan rendszerezhető, különböző tónusú szürke felületek alakulnak ki. 
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esetében Maurer szándéka az idő érzékeltetése volt.156 Ezzel a fotogrammal közös tablón 

szerepel egy másik, Maurer szerint elsődlegesen a teret érzékeltető fotogram, amelyen 

egymás fölé rétegzett kezek találhatók (21. ábra). Ezen a lapon minden kéz egyformán 

fehér (vagy halványszürke), különbség csupán a körvonalak élességében van. A 

fotópapírhoz legközelebb eső kéz körvonala teljesen éles, majd a kéz és a fotópapír 

távolságának növekedésével a körvonal egyre életlenebbé válik.157   

Jelentősebb térbeli hatást, illetve az időbeliség érzetét keltik azok a fotogramok, amelyek 

mozgó tárgyról kellően hosszú megvilágítási idővel vagy mozdulatlan tárgyról szakaszos, 

mozgó megvilágítással készülnek.158  

A tárgy mozgása lehet folyamatos vagy szakaszos, s a kétféle mozgástípus egymástól 

jelentősen eltérő fotogramot eredményez. Az előbbire példa a szakköri lapok közül többek 

között a fotópapíron átguruló plexikarika, a fotópapírra dobott babszemek, eldőlő 

dominósorok, írógépelés nyoma; az utóbbira a kéz előre eltervezett három mozdulata (22. 

ábra).  

A fény mozgása több kérdést vet fel. Egyrészt e mozgás is lehetne szakaszos vagy 

folyamatos, ezek közül azonban Maurer a szakkörön – a megmaradt lapok alapján 

feltételezhetően – csak szakaszos megvilágítással dolgozott. Másrészt a fény elmozdulása a 

tárgyhoz és a fényérzékeny felülethez képest történhet a fotópapírral párhuzamos síkon, a 

tárgy mint középpont köré rajzolt köríven, illetve az előbbiektől különbőzően is.  

Harmadrészt a szakaszosan mozgó fény legalább annyira térbeli, mint időbeli jelenség, 

hiszen a fény csak a térben tud elmozdulni. Így a „szakaszosan mozgó fénnyel 

megvilágított fotogram” kifejezés (amely inkább az időbeliségre utal) helyettesíthető a 

„több helyről megvilágított fotogram” kifejezéssel is (amely viszont a térbeliséget 

hangsúlyozza). Mindkét kifejezés helyettesíthető a „többszörös expozíció” kifejezéssel.159  

A fennmaradt szakköri anyagban több példa található a „mozdulatlan tárgy, szakaszosan 

mozgó fény” esetére, ilyenek többek között a három különböző irányból megvilágított 

                                                 
156 A tablóra írt, e fotogramhoz tartozó felirat: „Fotogram az idő érzékeltetésére: megvilágítás közben teszik a 
résztvevők egymás mellé a kezüket, gyors egymásutánban.” 
157 Véleményem szerint az elsőként említett fotogram – bár készítésének módja valóban az idővel van 
összefüggésben – sokkal inkább kelti a tér érzetét, mint a másodikként említett fotogram. 
158 Harmadik lehetőség lehetne az az eset, amikor a fotópapír mozog, a tárgy és a megvilágítás mozdulatlan. 
Ez azonban vizuálisan nem különbözne radikálisan a mozdulatlan fotópapíron elmozduló tárgy esetétől, és a 
rendszer szempontjából is egyenértékű vele. Ám mindezt figyelembe véve pontosabb – de sokkal 
körülményesebb – az egymáshoz képest elmozduló fotópapír / tárgy / fényforrás eseteiről beszélni.  
159 A „többszörös expozíció” kifejezés csak a szakaszos megvilágítás esetén alkalmazható, hosszan tartó, 
folyamatosan mozgó fényforrásból származó megvilágítás esetében nem.  
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dominóépítmények fotogramjai. A megvilágítás erőssége (vagy ideje) különbözött, és ez 

eltérő szürke árnyalatú lenyomatokat eredményezett.  

Szintén erős térbeli hatás alakul ki a maszkkal készült luminogramokon, amelyekre több 

példa található a fennmaradt anyagban. Ezek két csoportba oszthatók. Az egyikbe olyan 

luminogramok tartoznak, amelyek egy négyzet alakú maszk (nagyméretű papírlapba vágott 

négyzet alakú lyuk) mozgatásával készültek (23. ábra). A fotópapír csupán a síkjával 

párhuzamosan (tehát oldalirányban) és le-fel (tehát a papírhoz közeledve, attól távolodva) 

mozgatott maszkon keresztül kapott fényt. A fény hatására beexponálódó részek 

különböző szürke árnyalatai mozgás és tér illúzióját keltik. A másik csoportba olyan 

luminogramok tartoznak, amelyek figurális (kutyaformájú) maszkon keresztül kaptak 

fényt. A maszkot ebben az esetben nem folyamatosan mozgatták, hanem a fotópapírral 

párhuzamos, illetve vele szöget bezáró síkban, vagy meggörbítve tartották a fotópapír fölé 

(ami által torzult a forma), s egy-egy lapra többször exponáltak. Szintén torz forma alakult 

ki akkor, amikor a diavetítő fényét a maszkon keresztül vetítették a falra. Ha ez a vetítés 

nem sík falra, hanem például sarokba történt, teljesen eltorzult az ábrázolás.  

Ahogy korábban említettem, Maurer munkamódszerének egyik fontos sajátossága, hogy 

rendszereket hoz létre, s a rendszer elemeinek variálásával az elemek egymással való 

összefüggéseit tanulmányozza. Az itt tárgyalt szakköri feladatok során megvizsgálták, 

hogyan viszonyul egymáshoz a mozdulatlan/szakaszosan mozgó/folyamatosan mozgó 

tárgy és az ugyanilyen tulajdonság-variációkkal rendelkező fény.  

 

FÉNYRAJZ 

Rajzolás fénnyel fotópapírra 

A csupán maszkon keresztül fényt kapott luminogramok készítése vezet át a következő 

feladatcsoportba. A szakköri munkában e pontig nem merült fel a fényképezőgép 

használata, s e feladat kapcsán sem a hagyományos, megszokott módon jelent meg. A 

feladat a következő volt: viszonylag erőteljes, pontszerű fényforrást, „fényceruzát” hoztak 

létre úgy, hogy egy fekete papírtölcsérbe zseblámpát helyeztek. Ezzel a fényforrással 

rajzoltak a szakköri tagok sötétben a fotópapírra. Következő feladatként a 

fényképezőgépbe – filmszalag helyett, a negatív helyére – fotópapírt helyezett Maurer, s a 

„fényceruzát” sötétben, a fényképezőgép felé fordulva, nagy mozdulatokkal, lassan 

mozgatták a szakköri tagok. A fotópapír (amely a második esetben a fényképezőgépbe volt 

helyezve) a fény hatására exponálódott, s ennek eredményeképpen az egyébként fehéren 

maradt fotópapíron vékony, szabálytalan alakú, fekete vonalak jelentek meg hívás után. A 
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vonal vastagsága attól függött, hogy az adott helyen mennyi fény érte a fotópapírt. A fényt 

– elméletileg – többféleképpen lehetett szabályozni: a megvilágítás erősségével (például a 

papírtölcsér szélességével) és idejével (tehát a mozgás gyorsaságával), illetve a 

fényképezőgép és a fényforrás távolságával. A kérdés a szakkörön is felmerült, Maurer a 

következőképpen fogalmazta meg: „ki kell tapasztalni, milyen sebességgel rajzoljunk, 

különösen akkor, ha vékonyabb-vastagabb vonalakat akarunk húzni.”160  

 

Rajzolás fénnyel negatívra – a pozitív/negatív technika megjelenése 

A feladat következő változatában alacsony érzékenységű filmet161 helyezett Maurer a B 

időre állított fényképezőgépbe,162 majd a szakköri tagok ugyanúgy rajzoltak a 

zseblámpával, mint az előző esetben. Amikor elkészült a fényrajz, ugyanarra a filmkockára 

ráfotózták a fénnyel rajzoló személyt. Így az eredmény egy olyan fénykép lett, amely 

valójában két darab egymásra fotózott kép, melynek egyik komponense egy fényrajz, a 

másik pedig egy ehhez tartalmilag szervesen illeszkedő, valóságos szituációt ábrázoló, 

hagyományos fekete-fehér fénykép.  

A feladat163 kivitelezése során a szakköri tagok részéről felmerült az az ötlet, hogy a 

fénnyel saját alakjukat rajzolják körbe, majd ebbe a fénykontúrba fényképeztetik bele 

magukat.164 A fennmaradt anyagban az e kategóriába tartozó művek között leginkább ez 

utóbbi változat fordul elő (24. ábra).  

 

ÜVEGKLISÉ 

Maurertől származó feladatleírás: „befestékezünk egy üveglapot, hogy átlátszatlan legyen. 

A festékbe ábrát rajzolunk visszakaparással. Fotópapírra tesszük az üveglapot, átvilágítjuk. 

Ez a rajz-sokszorosítási mód csaknem egyidős a fotózással, a neve cliché verre (üvegklisé). 

A rajz tetszés szerint folytatható, átalakítható. A festékes üveglapról végül kézi 

átnyomással monotypia készülhet.” 

                                                 
160 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée 
Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 102. 
161 A negatívfilm alacsony érzékenysége csupán annyiban jelentős, hogy a szakköri helyiségben, 
papírhívóban is előhívható, s így azonnal kontrollálható volt.  
162 A fényképezőgéppel ily módon tetszőleges ideig lehet exponálni. Az expozíció addig tart, amíg a 
fényképezőgép expozíciós gombja le van nyomva.  
163 A feladat – Maurer által a szakkörön ismertetett – eredete Picasso egy 1949-ben kivitelezett ötlete: a festő 
vallaurisi műtermében, sötétben egy figurát rajzolt zseblámpával, majd a rajz befejezésének pillanatában a 
fotós őt magát is ráfényképezte a negatívra. A Picasso-fénykép reprodukciója: in: Ingo F. Walther: Picasso. 
Taschen/Vince Kiadó, 2001, 93. 
164 Egy ilyen ábrázolás látható a Szépművészeti Múzeum 1982. márciusi programfüzetének címlapján.  
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Maurer eredeti terve az volt, hogy minden résztvevő különböző módon (temperával, 

olajfestékkel hengerelve, krétával, korommal) hozza létre a festékes felületet, ám végül 

mindenki az olajfesték hengerelését választotta.165 

A fennmaradt anyagban a következő típusú, cliché verre technikával készült munkák 

találhatók:  

1. Üvegklisé 

2. Ugyanarról a rajzról készített üvegklisé és monotípia 

3. Továbbfejlesztett üvegklisé 

3.1. Az üveglapba karcolt rajzot levilágították egy fotópapírra, majd az eredeti rajz 

megtartásával újabb felületekről törölték le a festéket. Az ily módon továbbalakított rajzot 

újra levilágították.  

3.2. Az üveglapba karcolt, feliratot is tartalmazó rajzot levilágították egy fotópapírra, majd 

a felirat egy részét átalakították, a rajzot kiegészítették, és az így átdolgozott rajzot újra 

levilágították (25. ábra).  

4. Az üvegklisé technika kombinálása hagyományos (negatív nagyításával történő) 

fotónagyítással – ebben az esetben két expozíció történik ugyanarra a fotópapírra. 

5. Üveglapra rajzolás filctollal és folyékony festékkel. A festékek nyoma ebben az esetben 

fehér, csakúgy, mintha a festék közvetlenül a fotópapírra került volna. A lap, ugyanúgy, 

mint a 3. pontban, ebben az esetben is alakítható, fejleszthető. Az ezzel a technikával 

készített lapok a festék üveglapra való felhordásának két egymást követő fázisában 

készültek.  

6. nem üveglapra, hanem átlátszó fóliára készült a rajz. Mivel a fólia nem merev anyag, 

hanem hajlítható, gyűrhető, a rajta lévő rajz a fólia térbehelyezése által torzítható.  

 

Üvegklisék készítése – amellett, hogy korábban felvetett kérdésekre adott egy új 

médiumban választ – a szakkör gondolatmenetét figyelembe véve két szempontból 

jelentett újdonságot.  

Egyrészt, eddig egyedi, azonos módon megismételhetetlen lapok (fotogram, luminogram, 

fényrajz) készültek, az üvegklisé technikával pedig megjelent a sokszorosíthatóság 

kérdése, a grafikai sokszorosító eljárásokkal való kapcsolat lehetősége. Másrészt – a 

negatív filmre készített fényrajztól eltekintve – eddig nem volt jelentősége a 

pozitív/negatív jelenségnek.  

                                                 
165 Maurer Dóra korabeli jegyzete alapján. 
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A továbbalakított üvegklisék (3. és 5. pont) lehetőséget nyújtanak az idő és a folyamat-

jelleg megragadására.  

 

Rajz – üvegklisé – fotó 

Az előzőeken kívül a gondolkodásnak mint időbeli folyamatnak, az emlékezet időben való 

változásának a megragadása is a célja a következő, két hét alatt végrehajtott feladatnak.166 

Maurer a szakköri tagokkal közösen összeállított egy csendéletet, amelyett a tagok 

különböző nézőpontokból lerajzoltak (tehát megismertek), majd a rajzolás helyéről 

fényképet is készítettek. A következő héten emlékezetből rajzolták le a csendéletet átlátszó 

fóliára. Az előző héten készített fotónegatívot és az átlátszó fóliára készült rajzot, méretben 

egymáshoz igazítva egy fotópapírra nagyították (26. ábra).  

 

EXPOZÍCIÓ MANIPULÁLÁSA – NAGYÍTÓGÉPPEL 

Az ezután következő néhány feladattípus (expozíció nagyítógéppel, expozíció 

fényképezőgéppel) sorrendbe állításakor logikai sorrendet vettem figyelembe, s nem 

foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy ezek a feladatok milyen időrendben követték egymást 

a szakkörön.  

Úgy gondolom, hogy a (hozott) negatívról készített különböző nagyítások a fotográfia 

szempontjából közelebb állnak a fotogramhoz, valamint a korábban tárgyalt feladatokhoz, 

mint a fényképezőgéppel való fényképezés maga. Hiszen a nagyítás során – ugyanúgy, 

mint a fotogram esetében – valamely, a fotópapír és a fény közé iktatott tárgyon (itt: 

negatívon) keresztül érkező (vagy nem érkező) fény hatására alakul ki a fotópapír 

expozíciója.  

A fennmaradt szakköri anyagból látható, hogy Maurer a nagyítóval való expozíciót 

ugyanolyan jelleggel manipulálta, mint a fotogram készítésének folyamatát.  

1. Fokozatokban változtatta a megvilágítási időt. Ennek kapcsán vizsgálta, hogy 

ugyanarról a negatívról készített alulexponált, helyesen exponált és túlexponált pozitív 

képeken (portrén) hogyan módosul az arckifejezés (27. ábra)  

2. A negatívot többször, egymáshoz képest elcsúsztatva exponált ugyanarra a fotópapírra. 

                                                 
166 A szakkörön készült munkákon elvétve található dátum, az ebbe a csoportba tartozó, a feladat leírását 
tartalmazó lap a kevés kivétel közé tartozik. Ennek alapján a feladat végrehajtásának ideje: [1982.] február.  
A feladathoz tartozó, tablón található felirat: „Február 14. Csendélet beállítása közösen, kompozíció 
lerajzolása különböző helyekről, majd fotó ugyanonnan. Február 21. Csendélet lerajzolása emlékezetből 
átlátszó fóliára, a fólia-rajz és a fotónegatív egymásrakopírozása.” 
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3. A negatívot két darab, egymásra helyezett fotópapírra exponálta. A felső fotópapír 

közepén egy tépett lyuk volt. Az alsó fotópapír csak a felső fotópapíron mint maszkon 

keresztül kapott fényt. A felső fotópapíron keletkezett kép túlexponált, az alsón lévő 

alulexponált lett.  

4. A fotópapír meghajlításával, hajtogatásával, gyűrésével torzította, széttörte a képet (28. 

ábra).  

5. Változtatta a nagyító alaplapjának és a negatívtartónak a távolságát, így különböző 

méretű nagyításokat hozott létre. Ezt oly módon fejlesztette tovább, hogy nem negatívot, 

hanem egy hajszálat tett a negatívtartóba, s azt különböző méretűre (különböző 

vastagságúra) nagyította, illetve egyszerre készített a hajszálról nagyítást és egy másik, a 

fotópapírra tett hajszálról fotogramot.167  

 

EXPOZÍCIÓ FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL168  

Élesség 

A Fotográfiai Múzeumban található tablók közül két fotósorozat foglalkozik az élesség 

kérdésével. Mindkettőre jellemző, hogy egy kötött szabály alapján, előzetesen kialakított 

rendszer szerint történt a fényképezés.  

1. A fényképezőgép síkjával szöget bezáró sorban négy széken szakköri tagok ülnek, 

minden fotón egy szék (az előző fotóhoz képest mindig az eggyel következő) üres. Minden 

fotón más-más személyre van beállítva az élesség, minden esetben arra, akinek a széke az 

előző fotón üres, tehát aki az előző fényképet készítette (29. ábra).  

2. Tükörkép fényképezése.169 A négy fényképből álló sorozat első tagján az élesség a 

tükörre (egy, a tükörre rajzolt keretre) van állítva. A második képen a tükörben látható 

alakra (a fényképezőre). A harmadik esetben a második fényképezés során készített és 

előhívott kép van a tükörre ragasztva, míg a negyedik esetben a harmadik kép található 

meg a tükrön, és az élesség arra van állítva.  

 

                                                 
167 Ez a feladat Maurer korabeli jegyzetéből származik.  
168 A rendszerként felfogott fényképezés lehetséges rendszerelemei többek között a következők.  
1. Fényképezőgép: expozíciós idő, blendeérték, fókusztávolság, mélységélesség, látószög, 
mozgó/mozdulatlan fényképezőgép, a fényképezőgép típusa (sztereófényképezőgép), a film érzékenysége 
2. Fényképezett tárgy: téri kiterjedés esetén az élesség helye, mozgó/mozdulatlan tárgy, a tárgy egyéb 
sajátosságai (tükröződés, áttetszőség, stb.), részletfotók sorozata 
3. Fény: iránya, jellege 
A fennmaradt szakköri anyagban a legtöbb felsorolt elem vizsgálatára található példa.  
169 Tükör/tükörkép fényképezése esetén az élesség állítható a tükörre magára és a tükörképre is. A két eset 
nem egyezik meg, a fényképezett tárgy és a fényképezőgép távolsága más és más. 
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Mozgás 

Amint korábban a mozgó tárgyról készült fotogramokkal kapcsolatban írtam, mozgás – a 

fényképezőgép szempontjából – kétféleképpen valósulhat meg: mozgó fényképezőgéppel 

való fényképezpés sroán, illetve mozgó tárgy fényképezése által. A szakköri munka 

keretében a mozgás ábrázolásának mindkét esete előfordult: fényképeztek mozdulatlan 

beállítást 1 mp-ig vízszintes vonal mentén mozgó fényképezőgéppel és mozgó embert 

mozdulatlan fényképezőgéppel.  

Mozgó ember elmozdulását kétféleképpen rögzítették: egyrészt mozdulatlan 

fényképezőgéppel, viszonylag hosszú expozíciós idővel; másrészt egy negatívra történő 

többszörös expozícióval (30. ábra). Az utóbbi esetben a mozgó figura karjára és lábára 

fehér csíkokat rögzítettek, amelyek a fényképen hangsúlyosan jelentek meg. 

Az eddig ismertetett, tudatosan megtervezett mozgásábrázolástól különbözött az a feladat, 

amelyben a véletlen alakító ereje is szerepet kapott. Véletlen képeket hoztak létre egyrészt 

a fényképezőgép önkioldásra állításával (ekkor a tárgy mozgott előre meg nem tervezett 

módon), illetve az egy másodperces expozíciós időre beállított fényképezőgép feldobásával 

(ekkor a fényképezőgép mozgott és a tárgy is mozoghatott).  

 

Térbeliség – perspektíva 

A fényképezőgép látószögének változtatásával különböző jellegű térbeli hatás érhető el, s a 

fotón megjelenő térérzet a fényképezés tárgyának megfelelő megválasztásával tovább 

növelhető. Ezt a sajátosságot használják ki azok a szakköri munkák, amelyek olyan 

lapokról készültek, melyeken három darab, egymással párhuzamos vonal van. Az egy 

pontba összetartó párhuzamos egyenesek téri mélység illúzióját keltik, s különösen erős ez 

a hatás nagy látószöggel való fényképezés esetén. Ahogy Maurer az e csoportba tartozó, 

fennmaradt lapokra írta, valóban „felgyorsul a perspektíva” (31. ábra).  

 

Térbeliség – panorámafotó 

Egy utca két oldalán egymással majdnem szemközt álló két szakköri tag a 

fényképezőgépet le-fel mozgatva függőleges panorámaképeket készített. A két személy 

hét-hét felvétele a saját cipőorrtól az égig képezi le a teret oly módon, hogy az egyes 

felvételek között átfedések vannak. Mindkét képsoron szerepel a szemközt álló szakköri 

tag. Az egymás fölött elhelyezett, egymással érintkező fotókat tartalmazó tablón a 
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következő felirat olvasható: „vertikális panorámafotózás. A képkivágásnak megfelelően 

alkalmazkodás a távolsági és fényviszonyokhoz.”170  

 

Térbeliség – sztereófényképezőgép 

A fényképezőgép által való optikai leképezés egyik fő jellemzője és az emberi látástól való 

különbözősége, hogy egy fókuszpontja van, szemben a, két szemmel való emberi látással. 

A fényképezés e sajátosságának tudatosítása érdekében Maurer több, egy szemmel 

elvégzendő feladatot adott a szakkör résztvevőinek: tárgyakat kellett megérinteniük, 

valamint padlóra rajzolt egyenes vonalon kellett végigmenniük.171 E tapasztalatok után 

sztereófényképezőgéppel fényképeztek a szakkör résztvevői. A sztereófényképezőgép 

sajátossága, hogy az egy expozícióval létrehozott két kép – a megfelelő eszközön át nézve 

– térhatást eredményez. A szakköri feladat ezzel szemben éppen az volt, hogy a résztvevők 

olyan beállításokról készítsenek sztereófényképezőgéppel fényképet, amely nem alakít ki 

térhatást.  

 

Térbeliség – anamorfózis 

Több, korábban említett feladat foglalkozott a térbeli leképezés okozta torzítással, 

anamorfózissal. Maurer korabeli jegyzeteiből ismertek a következő, formatorzulással 

kapcsolatos látványlehetőségek mint vizsgálandó jelenségek: vízzel telt edénybe helyezett 

tárgy, pohár mögé helyezett lapra rajzolt vonal, nagyítóüvegen keresztül nézett arc. 

Maurer leírásából ismert az a feladat, amely során egy függőlegesen felállított üveglapra 

kört rajzoltak, majd az asztalra fektetett rajzlapon megszerkesztették a kör vetületét, amely 

csupán egy adott pontból nézve tűnt egybevágónak az üveglapra rajzolt körrel.172  

A kör torzulásának vizsgálata után egy összetettebb formát, a Szépművészeti Múzeum 

homlokzatáról készített diát vetítették ferdén a falra.173 A vetítés iránya miatt az ábra 

                                                 
170 A feladatleírás második mondata arra utal, hogy a fényképet készítőnek figyelembe kellett vennie, hogy a 
hét darab panoráma-részlet (talaj, ház, ég) különböző fény- és távolságviszonyokkal rendelkezik, így más-
más beállítást igényel. 
171 Ezekről a gyakorlatokról nem maradt fenn dokumentumfotó, ám Maurer írt róluk: Maurer Dóra: A látás 
intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée Hongrois de Beaux-Arts / 
Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 103. 
172 Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée 
Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 103. 
173 Ez a feladat 1982 márciusa után és júniusának vége előtt került kivitelezésre. Maurer és az résztvevők 
visszaemlékezése szerint Vörös István és Csehi Zoltán 1982 márciusának végén csatlakozott a szakkörhöz, s 
ők már részt vettek ennek a feladatnak a végrehajtásában; illetve a fotó szerepelt az 1982. június 25-én 
megnyílt kiállítás plakátján.  
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jelentősen eltorzult. A torz ábrát rajzon rögzítették, majd olyan nézőpontból fényképezték 

le, ahonnan a látvány helyesnek tűnt.174  

 

TÜKÖR 

Eddig minden feladat a fényképezés folyamatának kémiai, fizikai, optikai sajátosságaira 

épült, a fényképezett (fotogrammon rögzített) tárgy is mint bizonyos fizikai, mechanikai 

jellemzőkkel bíró entitás jelent meg, tartalmilag közömbös volt.  

Véleményem szerint a tükörrel végzett gyakorlatok az elsők a szakkör feladatai között, 

amelyek a fényképezés tartalmi vonatkozásaival is foglalkoznak. A tükör mint sokszorozó, 

tér-összezavaró eszköz jelenik meg a gyakorlatokban.  

A sokszorozás legegyszerűbb esete az a feladat, amikor egymással párhuzamosan vagy 

szöget bezáró módon felállított tükrök közé kerül a fényképezendő tárgy.175 A tükrök által 

bezárt szög bármilyen nagyságú lehet, azonban minél hegyesebb, annál többször 

ismétlődik meg a tükrök közötti tárgy. A szakköri lapokon a párhuzamosan felállított 

tükrökkel szemben fényképező Maurer és szakköri tagok, illetve az egymással tompa-, 

valamint hegyesszöget bezáró tükrök között megjelenő, megsokszorozódott szakköri tagok 

jelennek meg.  

Tükröződés nem csupán tükrön, hanem bármilyen tükröző felületen megjelenhet. 

Különösen érdekes az az eset, amikor egy tárgy nem sík felületen tükröződik. Egy később 

tárgyalandó feladat (egy tekercs film elfényképezése) során készített fotósorozatban 

találhatóak olyan fényképek, amelyek kirakatüvegben, illetve autó lökhárítóján tükröződő 

látványt rögzítettek. A domború felületen megjelenő torz kép a nagyítás során való 

manipuláció segítségével „helyre van állítva”.  

 

                                                 
174 A feladat során készült fotót és dokumentumfotót jelenleg a Magyar Fotográfiai Múzeum őrzi. Ugyanez a 
dokumentumfotó volt a szakkör első éves tevékenységét bemutató, a Szépművészeti Múzeumban 1982. 
június 25-e és augusztus vége között nyitva tartó kiállítás plakátján.  
175 A Szépművészeti Múzeum Közleményeiben megjelent írásában Maurer közli a feladat előképeit: 
Duchamp egy 1917-ben készült önarcképe, mely egy asztal körül ülve, megsokszorozva (5x) ábrázolja a 
művészt; egy budapesti fotóműterem által 1913-ban készített, szintén a modellt megsokszorozó fénykép. 
Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. Bulletin du Musée 
Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 104. 
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FESTMÉNYREPRODUKCIÓ176  

Az e csoportba tartozó egyik szakköri lapon található, Maurer által írt feladatleírás a 

következő. „A múzeum termeiben többalakos festményeket választunk ki, a választást 

egymás előtt titokban tartjuk. A kamera előtt mindenki eljátssza a maga képét, jelmezt vált, 

mindegyik szereplő alakot ő jeleníti meg. Ugyanarra a negatívra így több felvétel készül. A 

fotókép alapján a többiek felismerik az élőkép eredetijét, és reprodukciót készítenek róla.” 

(32. ábra) Annak érdekében, hogy a többszörös expozícióból származó kompozíciós és 

fényképészeti hibák azonnal korrigálhatók legyenek, a felvételek alacsony érzékenységű, a 

szakkör technikai keretei között előhívható negatívra készültek. 

A szakköri munka során ebben a komplex, Maurer szerint sikeres177 feladatban jelent meg 

a képi ábrázolás narrativitása, elbeszélő jellege.  

 

EGY TEKRECS FILM ELFÉNYKÉPEZÉSE  

Egy szakköri lapon fennmaradt, Maurer által írt feladatleírás: „fotózásra érdemes dolgokat 

észrevenni a lehető legkisebb területen, pl. 100 m2 körzetben az utcán, szobában, stb., és 

egy teljes tekercs filmet elfotózni előzetes terv nélkül. A filmszalagról kontakt kópiát 

készíteni, a képek alapján helyszínrajzot készíteni, a fotózott dolgok iránti figyelem 

»dramaturgiáját« rekonstruálni, tudatosítani a fotózás indokait, témáit, kapcsolatokat 

találni a témák között. Fontos témákat kidolgozni nagyítással, képrészlet kiemeléssel, stb.” 

Az 1982 áprilisában végrehajtott feladat több megoldása is fennmaradt (33. ábra).178  

A szakkör első éves tevékenysége során a fotózás elemeinek szisztematikus analizálása és 

variációkon keresztül való megismerése vezetett el ehhez a komplex feladathoz.179  

                                                 
176 Maurer Dóra a Szépművészeti Múzeum Közleményeiben megjelent írásában a „fotóspecifikus ábrázolás” 
kategóriába sorolt gyakorlatok közül ezt a feladatot említette elsőként, megelőzve az általam korábban 
tárgyalt „térbeliség/perspektíva”, „térbeliség/sztereófényképezés”, „térbeliség/anamorfizmus”, „tükör” 
feladattípusokat. Maurer sorrendjét támasztja alá az is, hogy Vörös István és Csehi Zoltán a 
festményreprodukciók készítésének idején – visszaemlékezésük szerint – még nem jártak a szakkörre, a 
térbeliség problémájával foglalkozó és a tükörrel végrehajtott feladatok végrehajtása idején pedig már igen. 
Tehát a festményreprodukciók készítésére 1982 márciusa előtt, míg a többi említett feladatra 1982 márciusa 
után került sor.  
177 Maurer a következőket írta 1985-ben a feladat kapcsán. „Ebben a folyamatban a legtöbb résztvevő 
kimozdult szokott magatartásából: a kiállításokra elcipelhetetlen gyerekek büszkék voltak a múzeumi 
»tennivalóra«, bennfentesen jöttek-mentek és záporoztak a kérdések a megfigyelt képek tematikájára 
vonatkozóan; a visszahúzódók elszántan játszották el a kiválasztott festmény alakjait, eleven humorérzékről 
tettek tanúságot.” Maurer Dóra: A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör tanulságai. 
Bulletin du Musée Hongrois de Beaux-Arts / Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 1985, 
103. 
178 A datálás Csehi Zoltán feladatmegoldása alapján lehetséges: a lapon 1982. április 24. 18.00–18.15 dátum 
és időpont szerepel.  
179 A feladat véleményem szerint sokkal komplexebb, mint a korábban felsorolt feladatok bármelyike. Ez 
összefüggésben lehet azzal is, hogy a szakkörre ekkor már idősebb, amatőrfilmes gyakorlattal rendelkező 
tagok is (Csehi Zoltán, Vörös István) jártak.  
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Az 1982/1983-as tanév 

 

A szakkör első évének végén és a második tanév legnagyobb részében S8-as filmek 

készültek. A filmek többségét az a néhány idősebb (17–18 éves) szakköri tag készítette, aki 

1982 tavaszán csatlakozott a csoporthoz.180  

A filmek egy része technikailag (filmkockánként való expozíció), illetve kérdésfelvetését 

tekintve (anamorfizmus) kapcsolódott a fényképezéshez és a szakkör megelőző részéhez.  

A szakkörön készült, fennmaradt filmeket a következő öt csoportba soroltam:  

1. (részben) filmkockánként felvett jelenetek 

2. formai kísérletek 

3. egyéni etűdök 

4. kisjátékfilmek 

5. megrendelésre készült filmek 

Mivel ezek a kategóriák különböző aspektusokat emelnek ki, egy film akár több 

kategóriába is tartozhat. Így például a megrendelésre készült filmek esetében is helye van a 

formai kísérletezésnek.  

 

(RÉSZBEN) FILMKOCKÁNKÉNT FELVETT JELENETEK 

A szakkörön készült filmek egy részének esetében a kamerát fotózásra használták: a 

filmfelvevővel állóképeket készítettek, amelyeket azután filmként vetítettek. Ezzel a 

módszerrel vezette át Maurer a szakkör tematikáját a fotóból (állóképből) a mozgóképbe. 

 

Rendszerek találkozása181 

Minden szakköri tag választott egy színt és egy formát (pont, vonal, ív, stb.), majd egy 

fehérre festett üveglapra alkalmazta azokat. A tagok próbáltak belekapcsolódni egymás 

rendszerébe, vagy a saját formájukat alkalmazva elrontani igyekeztek a többiek rendszerét. 

Az üveglap fehérre festéséről, majd a résztvevők munkájának egymást követő fázisairól 

egy-egy képkocka készült.  

 

                                                 
180 A legtöbb fennmaradt filmet Vörös István és Csehi Zoltán készítette. Egyes esetekben Komárik András, 
Tengerdi Tibor, illetve Vörös és Csehi – a szakkört csak alkalmanként látogató – osztálytársaik is részt vettek 
a filmek elkészítésében.   
181 A feladat leírása Maurer korabeli jegyzetében olvasható. A film nem maradt fenn. 
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Arcok182 

A szakköri tagok több száz ember arcáról készítettek felvételt filmfelvevővel (egy-egy 

portrét fényképezve), majd a filmként való vetítés során azt figyelték, hogy a különböző 

arcokból kialakul-e egy egységes kép, egyetlen arc.  

 

Fázisképek 

A Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött anyagban egy (szám nélküli) tablón négy, 

fázisokra bontott jelenet részletei láthatók. A lapon található felirat alapján 

rekonstruálhatók a filmre vett „cselekmények”.  

1. „Zsolt és Tibor időben közös portréja”: két személy körülbelül egyforma távolságban 

állt szemben a kamerával, s a kamera hol az egyik, hol a másik fiúról készített egy-egy 

felvételt.  

2. „Gábor kétszer jön felénk”: a kamera felé forduló szakköri tagot – képenként váltakozva 

– hol közelről, hol távolról fényképezték a kamerával.   

3. „Kabátcsere mozdulatlan közelítéssel, helycserével”: két, egymás felé közeledő, majd 

kabátot cserélő alak mozgásának fázisképeit fotózták a filmkamerával.  

4. „Gyaloglás a levegőben”: a többször felugró alakot mindig a felugrás állapotában 

fényképezték. Filmként vetítve az alak a levegőben lebegni látszik.   

 

Homogén képmező 

Fal előtt, azzal párhuzamosan egy-egy, illetve alkalmanként két alak sétált, miközben az 

állványra állított, mozdulatlan, néha elforgatott kamera az alakokat hol folyamatosan 

(filmként), hol filmkockánként vette.183 A kockázás a legtöbbször olyankor történt, amikor 

az alak felugrott (a felvétel mindig a felugrás pillanatában készül), az így felvett részeken a 

szereplő lebegve megy át a képtéren.  

A filmben a szereplők a képszélekkel párhuzamosan, a képszélek mentén; vagy a 

képfelület átlójában mozognak. A kamera elforgatása miatt a képmező minden oldala 

egyenrangú, a szereplők hol helyes állásban, hol fejjel lefelé láthatók, a „fent”, „lent”, stb. 

fogalmak értelmüket vesztik.  

 
                                                 
182 A fekete-fehér film jelenleg lappang, ám a Magyar Fotográfiai Múzeum anyagában található egy tabló, 
amely a filmcsík egyes felnagyított részleteit tartalmazza. Maurer Dóra által a tablóra írt szöveg: „Minden 
filmkép önálló fotó. A Fény utcai piacon és a Moszkva téren mindenkit lefényképeztünk, aki megengedte. 
Mintegy 400 különböző portré gyűlt a filmszalagra. S8 film (részlet), fekete-fehér. (Kurt Kren „48 portré a 
Szondi-tesztből” c. 1961-ben készült filmje nyomán.)”. 
183 A film jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
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FORMAI KÍSÉRLETEK (anamorfózis) 

Linda-variációk184 

Linda-variációk 1. 

Chuck Close Linda című portréfestményéről készült diapozitívet diavetítővel különböző, 

nem sík felületekre vetítették, így a vetítés során a portré szétesett, deformálódott. Az 

egyik esetben a diát fal mellé állított, többrétegű, fehér falapokra projektálták, majd a 

lapokat egyenként le- és eldöntötték, illetve lapozták.185 Ebben az esetben a kamera és a 

diavetítő mozdulatlan maradt, csupán a lapok mozogtak. A vetítési felület változása és 

mozgása következtében a portré felszabdalódott, különböző méretek montázsa keletkezett.  

 

 Linda-variációk 2.  

Ugyanazt a diapozitívet fehérre festett, körülbelül 3 méter hosszú öntöttvas radiátorra 

vetítették, miközben a vetítővel vízszintes mozgást végeztek. Ebben az esetben állványra 

állított kamerával filmeztek, a kamerát különböző sebességekkel, vízszintesen jobbra-balra 

mozgatták. A diavetítő többnyire együtt mozgott a kamerával, így a radiátor teljes hosszát 

képfelfogó felületként lehetett kihasználni.186  

 

A Magyar Fotográfiai Múzeumban található egyik tablón egy olyan kinagyított film-részlet 

látható, amelyen a film vízszintesen három sávra van bontva, e sávokon a portré egyes 

részei egymáshoz képest eltolva helyezkednek el.  

 

                                                 
184 A Linda-variációk 1-2. S8, színes, néma filmeket Vörös István és Csehi Zoltán készítette. A helyszín 
Maurer Dóra lakása. A filmeket Maurer bemutatta a Peternák Miklós által 1982-ben, az Egyetemi Színpad 
Eötvös Klubjában rendezett Kísérleti filmezés Magyarországon című fesztiválon. Jelenleg a filmek 
lappanganak, leírásuk során Maurer Dóra visszaemlékezésére támaszkodtam, illetve arra, hogy a Magyar 
Fotográfiai Múzeum anyagában található egy tabló, amely a Linda-variációkból kiemelt filmcsíkok nagyított 
részleteit tartalmazza. E tablón található feliratok: „»Linda-variációk«, S8 film, 7’, színes, néma / Chuck 
Close festményéről készült diapozitív kivetítése mozgatott és felszabdalt síkokra, tükörre. Csehi-Vörös”. 
185 Chuck Close: Linda.  Akril, vászon, 1976 
186 Maurer Dóra erről a feladatról a következőt írta: „Úgy emlékszem, csak a párhuzamos (kamera-vetítő) 
mozgásoknak volt értelme, a különböző sebességek hoztak érdekes látványt: radiátor lamellái és a fal mint 
vetítő felületek egymástól mintegy 25-30 cm-re voltak. Mit látunk pont szemközt, mit oldalvást, stb.” Maurer 
Dóra emailje, 2009. március 31. 
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EGYÉNI ETŰDÖK 
A szakkör tagjai alkalmanként egyéni ötleten alapuló filmetüdöket készítettek.187 Ezek 

több esetben a tér megjelenítésével, a térábrázolás anomáliájával foglalkoztak 

(Térösszezavarás,188 Csúszda).189 Más esetben minimális cselekményt (Eper),190 álmot 

jelenítenek meg (Álom).191  

 

KISJÁTÉKFILMEK 

A korábban említett etüdöknél hosszabb, kisjátékfilm jellegű filmek is készültek a 

szakkörön. A filmfelvétel minden feladatát a szakköri tagok oldották meg. A fekete-fehér 

filmek vágása Maurer lakásán történt.  

Maurer visszaemlékezése szerint három kisfilm készült, amelynek témáját – sikertelen 

találkozás – a szakköri tagok közösen találták ki, majd egyéni elképzeléseik alapján 

dolgozták fel.  

 

MEGRENDELÉSRE KÉSZÜLT FILMEK 

Színéről a visszájára192  

Körner Éva felkérte Maurert, hogy a szakkör résztvevőivel együtt készítsen egy 

dokumentatív filmet arról a környékről, ahol él. Körner, mivel romlani látta 

lakókörnyezetét, kérte, hogy a filmen rögzítsék mindazt, ami a pusztulást, romlást sugallja: 

                                                 
187 Jelenleg négy egyéni etüd ismert. Három Maurer Dóra tulajdonában található, egy pedig az ő leírásából 
ismert. Maurer Dóra emailje, 2009. március 31.  
188 A Térösszezavarás című etüdben egy alak, akinek a filmen csak a lába látható, a Szépművészeti Múzeum 
lépcsőin jár. Azonban a filmen mindez úgy tűnik, mintha a szereplő a múzeum vaskerítésének tüskéin menne, 
mivel a filmen csak a tüskéken járó láb látható. A film felvétele során úgy választották meg a nézőpontot és a 
képkivágatot, hogy a néző nem tudja a valós méreteket és térbeli viszonyokat érzékelni, a látható 
objektumokat csak egymáshoz tudja viszonyítani. A film jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
189 A Csúszda című etüd helyszíne a Széna téri játszótér. A kamerával való filmfelvétel kétféle módon 
történt. Az egyik esetben a kamera a csúszdához nagyon közel rögzítve volt, s a csúszdáról lecsúszó, a 
kamerára szinte „rácsúszó” szereplőket filmezte. A másik esetben a kamerát tartó alak – kamerával a 
kezében, csak a kamera képkivágásán keresztül tájékozódva – felmászott egy csúszdára, majd lecsúszott róla. 
Ez utóbbi esetben egy második kamera azt vette fel, amint a kamerát a kezében tartó alak a csúszda tetején, 
bizonytalanul tapogatódzik. A kép néha helyes állásban, néha fejtetőre állítva áll. A film jelenleg Maurer 
Dóra tulajdonában van. 
190 Az Eper című etüd felvétele során a szereplő (Komárik András) megevett egy kilogramm epret, s ezt 
minimális események formájában jelenítette meg a részben filmkockánként felvett film: egy tányérról 
fokozatosan (kockánként felvéve) eltűntek az eperszemek, eközben a tányéron egyre nőtt a csumák halma. A 
film jelenleg lappang. A leírás során Maurer közlésére támaszkodtam. Maurer Dóra emailje, 2009. március 
31. 
191 Az Álom című etüd egy szakköri tag (Komárik Vera) álma a testvéréről: egymás mellett fekvő lány és fiú 
feje látható fekete háttér előtt, arcuk előtt egy tojás úszik. A felvétel normál 8-as kamerával készült, 
amelyben a filmszalagot vissza lehet tekerni a kezdőkockára, és a megvilágítást be lehetett állítani 50%-ra: 
így két felvétel készülhetett ugyanarra a filmszalagra. A felvételt Kőműves Erzsébet készítette saját normál 
8-as felvevőjével. A film jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
192 A színes, körülbelül 15 perces, S8-as film Maurer Dóra tulajdonában van.  
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úttesthibákat, szemetet, működésképtelen utcai berendezéseket.  A legnagyobb részben 

leíró jellegű film egyes részletei technikai trükkök alkalmazásával készültek.  

 

Szovjet képzőművészet a húszas-harmincas években193 

Maurer a szakkör tagjaival, Geskó Judit kérésére és az ő közreműködésével, a 

Szépművészeti Múzeum aktuális, az orosz avantgárd művészetet bemutató kiállításának 

dokumentációjaképpen készítette a filmet 1983 februárjában.   

A nézőpont és a képkivágat változtatása; az élesség vándoroltatása; a megvilágítás 

helyének elmozdítása; gyors váltások jellemzi a felvételt.  

 

                                                 
193 Szovjet képzőművészet a húszas-harmincas években. Színes, 9’, 1983. A film jelenleg (DVD-átiratban) 
Maurer Dóra tulajdonában van.  
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4. Maurer Dóra pedagógiai tevékenysége a Magyar Iparművészeti Főiskolán 

(Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1987–1991) 

 

4.1 A Vizuális kísérletek című tantárgy – a kurzus története 

Maurer 1987–1991 között tanított a Magyar Iparművészeti Főiskolán (továbbiakban 

MIF).194 Külső munkatársként egy-egy félévre szóló szerződéssel az 1985-ben alakult 

Vizuális Kommunikáció Stúdió keretén belül Vizuális kísérletek című tantárgyat 

oktatott.195  

Az 1986/1987-es tanév 2. félévétől az 1990/1991-es tanév 2. félévéig terjedő időszakban 

kétféle szervezeti formában (négyféle időbeosztással) három tematikus egység 

kidolgozására nyílt lehetősége. Kezdetben öt fotó szakos hallgatóval heti konzultációk 

keretében (4 óra/hét; 48 óra/félév) dolgozott együtt két szemeszteren keresztül. A hallgatók 

a hét folyamán önállóan dolgoztak a maguk által választott témán, a konzultáción 

megmutatták Maurernek és csoporttársaiknak az eredményeiket, illetve megvitatatták 

kérdéseiket. Az 1987/1988-as tanév 2. félévében négy fotó szakos hallgatóval egy félévig 

szintén heti konzultációk keretében találkozott Maurer. Ezt követően a tantárgy kurzus 

formában működött tovább: négy szemeszteren keresztül a félév elején egy hétig napi öt 

órában foglalkozott Maurer a kurzusra jelentkezett hallgatókkal. Ekkor az első-, a másod- 

és a harmadéves fotó, valamint videó szakos hallgatók számára kötelező volt a tantárgy 

felvétele, s más szakon tanulók is jelentkezhettek a kurzusra. Ennek következtében a 

résztvevők száma jelentősen megnőtt, az egyes félévekben 20–30 fő volt. A résztvevők 

számának emelkedése a tevékenységi forma megváltozását vonta maga után. Az egyénileg 

kidolgozott feladatok helyett illusztrált bevezető előadásokat tartott Maurer, majd a 

hallgatók csoportokban dolgoztak.196 Az 1990/1991-es tanévben újra heti rendszerességgel 

tartott tárggyá alakult a Vizuális kísérletek, s ekkor a részvevők száma is kevesebb, 16, 

                                                 
194 Az intézmény a tárgyalt időszakban (1971-től) egyetemi szintű főiskola volt, neve a következőképpen 
változott: 1949–2000 között Magyar Iparművészeti Főiskola, 2000–2005 között Magyar Iparművészeti 
Egyetem, 2005-től pedig Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Az egyetem történetéről: Prékopa Ágnes 
(szerk.): A Magyar Iparművészeti Egyetem rövid története. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2005, 
illetve www.mome.hu 
195 A szóban és írásban (levelezés során) Vizuális Kommunikáció Stúdiónak nevezett szervezeti egység a 
Tervezőképző Intézethez tartozott, a MIF Bulletinben Vizuális kommunikáció-tervező stúdióként szerepel. 
MIF Bulletin No. 1. Tantárgyak és kurzusok összesítése. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1990.  
196 A csoportmunka jellege is kurzusról kurzusra változott, ezt a kérdést részletesebben a kurzusok 
rekonstrukciója során fogom tárgyalni. 
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illetve 8 fő lett.197 A tantárgyat az első három félévben fotós téma kidolgozására használta 

Maurer, 1988 szeptemberétől kezdődően minden egyes kurzus keretében videóval 

dolgoztak és audiovizuális gyakorlatokat végeztek a hallgatók.  

 

Az 1987/1988-as tanév 1. félévében (I.) Maurer és az öt fotó szakos hallgató kiállításra 

készítette elő az előző félévben felvetett és a félév folyamán végigvitt feladat során készült 

munkákat. A tárlat előkészítésének része volt egy beszélgetés, amelyen Maurer Dóra, Beke 

László és a kurzus hallgatói (Czeizel Balázs, Eperjesi Ágnes, Hübner Teodóra, Jederán 

György és Zsuffa Csaba) vettek részt.198 A Józsefvárosi Galériában rendezett,199 1988. 

január 4-én Fotogramatika címmel megnyílt kiállítás katalógusát egy példányban, 

nyomdakész formában készítették el a hallgatók.200 E katalógust a fent említett beszélgetés 

írott változata vezeti be, ezen kívül a tantárgy keretében készült munkák rövid 

magyarázószövegekkel kiegészített reprodukciói kaptak benne helyet. A tárlatról fotó- és 

videódokumentáció készült.201 A kiállításról három cikk jelent meg a sajtóban. (bán) [Bán 

András] Önfény. Fiatal fotósok a Józsefvárosi Galériában címmel a Magyar Nemzetben, 
202 P. Szűcs Julianna Ragozzuk a fényt! Fotogrammatika a Józsefvárosi Kiállítóteremben 

címmel a Népszabadságban írt,203 Forgách András később címadóvá váló, Fényelvtan. 

Fotogrammatika-kiállítás a Józsefvárosban című írása pedig az Élet és Irodalomban jelent 

meg.204 Írásaikban mindhárman ismertették a tantárgy célját és munkamódszerét, amely 

szorosan köthető Maurer saját alkotótevékenységéhez. Bán e kiállítás kapcsán felvetette a 

magyarországi neoavantgárd művészek művészeti felsőoktatásban betöltött szerepét, s 

ennek következményeit. Írásának befejező részét idézve: „a modell arról is szól, mi várható 

a mi körülményeink között, amikor Maurer generációja – ha megkésve is – mesterré válik 

                                                 
197 A későbbi tárgyalás pontossága érdekében a különböző munkaformákra és csoportokra következő 
jelöléseket alkalmazom: I.: 1986/1987 2. félév és 1987/1988 1. félév; II.: 1987/1988 2. félév; III/1–6: 
Audiovizuális gyakorlatok 1–6, 1988/1989 1. félévétől 1990/1991 2. félévéig.  
198 E beszélgetés szerkesztett változata megjelent: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 145–164. 
199 A Józsefvárosi Galériát vezető Fajó János ekkor szintén a Magyar Iparművészeti Főiskola tanára volt.  
200 A katalógus jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
201 A videó és a fényképek jelenleg Maurer Dóra tulajdonában vannak. 
202 (bán): Önfény. Fiatal fotósok a Józsefvárosi Galériában. Magyar Nemzet, 1988. február 2., 7. A cikk 
címében szereplő „önfény” szó megegyezik Jederán György egyik sorozatának címével. 
203 P. Szűcs Julianna: Ragozzuk a fényt! Fotogrammatika a Józsefvárosi Kiállítóteremben. Népszabadság, 
1988. február 24., 7. 
204 Forgách András: Fényelvan. Fotogrammatika-kiállítás a Józsefvárosban. Élet és Irodalom, 1988. március 
4., 12. 
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a művészeti iskolákban: tehát amikor – talán először – lehetőség adódik európai 

irányultságú művészeti törekvéseink folyamatos formálódására”.205 

Maurernek többé nem volt lehetősége egy téma olyan következetes és szisztematikus 

kidolgozására, mint az öt fotós hallgatóval (I.), mivel a következő csoporttal (II.) már csak 

egy félévig foglalkozhatott. A félév során készült munkák szerepeltek a Baranyay András, 

Hajdu István és Török Tamás által rendezett, első ízben tematikus VI. Esztergomi 

Fotográfiai Biennálén, amelynek a címe és a témája a meg- és átrendezett fénykép volt.206 

A tantárgy keretében készült fotómunkák külön teremben, önálló egységként kerültek 

bemutatásra,207 és a Biennále törzsanyagában is szerepeltek Maurer-tanítványok (Eperjesi 

Ágnes, Reisz Péter, Zsuffa Csaba) munkái.208  

1988 szeptemberétől (III.) kurzusformában, néhány napba sűrítve taníthatta Maurer a 

Vizuális kísérletek című tárgyat. A kurzusok időtartamának rövidsége és a technikai 

felszerelés mennyiségének elégtelensége miatt éppen csak érinteni tudták a felvetett témát. 

A probléma megoldása érdekében Maurer egy 1989. október 5-én kelt levélben fordult a 

Rektori Tanácshoz, s a levélben vázolta a kurzus megváltoztatására irányuló javaslatait.209 

Kérte, hogy az 1989/1990-es tanév 2. félévétől kezdődően heti rendszerességgel tartott 

féléves programmá fejleszthesse a kurzust, amelyre a Vizuális Kommunikáció Stúdió és 

igény esetén a Mesterképző Intézet hallgatói járnának. Maurer az órák helyszínéül a 

Térkísérleti Laboratóriumot nevezte meg,210 s felvetette együttműködési szándékát Pásztor 

Erikával, aki korábban részt vett a kurzusain, s ekkor a Vizuális Kommunikáció Stúdió 

tanársegédje volt. A fenti tervek nem valósultak meg. E tervezetben írta Maurer a 

következőt is. „Fontosnak tartom, hogy a témához kapcsolódóan más művészeti ágak 

képviselőit rövid előadásokra, bemutatókra meghívhassam, esetleg zeneművészeti 

főiskolásokat is bevonhassak”.211 Ez utóbbinak megfelelően Maurer egy-egy kurzusra 

                                                 
205 (bán): Önfény. Fiatal fotósok a Józsefvárosi Galériában. Magyar Nemzet, 1988. február 2., 7. 
206 VI. Esztergomi Fotóbiennále. Meg- és átrendezett fénykép. Vármúzeum – Rondella, Esztergom, 1988. 
szeptermber 24 – október 26.; Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest, 1988. november 8 – december 31. A 
kiállítást rendezte Baranyay András, Hajdu István és Török Tamás. A tárlat katalógusa: Baranyay András – 
Hajdu István (szerk.): 6. (sic) Esztergomi Fotóbiennále. Meg- és átrendezett fénykép. Budapest Galéria, 
Budapest, 1988 
207 Maurer Dóra szóbeli közlése 
208 Eperjesi Ágnes, Reisz Péter és Zsuffa Csaba kiállított fotójának reprodukciója szerepel a tárlat 
katalógusában (oldalszám nélkül). 
209 A levél jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van.  
210 A Térkísérleti Laboratórium az 1988/1989-es tanévben a Mesterképző Intézet részeként létesült.  
211 A tervezet jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
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meghívta Jeney Zoltán és Sáry László zeneszerzőket. Jeney elméleti előadást tartott, Sáry 

csoportos gyakorlatokat végzett a hallgatókkal.212 

Egy fennmaradt levél alapján ismert, hogy 1991-ben Maurernek szándékában állt felvenni 

a kapcsolatot az ekkor Los Angelesben tanító Douglas Davis médiaművésszel, akinek 

hallgatóival közös kiállításokat és performanszokat tervezett.213  E kezdeményezés 

azonban nem járt eredménnyel.  

Maurer az 1990/1991-es tanévben a Magyar Képzőművészeti Főiskola (MKF) tanára lett, 

és e tanév 2. félévében a hallgatóinak átjárást biztosított a két intézmény között.214 A 

Magyar Iparművészeti Főiskolán vezetett utolsó kurzusain részt vett Bakos Gábor, Csörgő 

Attila, Kapitány András, Szabadi F. Viktor, Szegedy-Maszák Zoltán és Varga Zsófia, akik 

ekkor az MKF hallgatói voltak; Sipavicus Tamás215 és Pál Csaba pedig – még az MIF 

hallgatóiként – az MKF egy festészeti órájáért kaptak jegyet Maurertől az 1991/1992-es 

tanév 2. félévében.216 A Magyar Iparművészeti Főiskola elvégzése után mindketten a 

Magyar Képzőművészeti Főiskola Maurer-osztályának mesterképzős hallgatói lettek. 

Maurer tevékenysége a Magyar Iparművészeti Főiskolán az 1990/1991-es tanév 2. 

félévének végén megszűnt. Ezt ő maga a Magyar Képzőművészeti Főiskolán akkoriban 

intenzívvé váló oktatási tevékenységével indokolta.217  A főiskola elhagyásában része 

lehetett az intézmény vezetését érintő személyi változásoknak, illetve annak, hogy a 

Vizuális kísérletek tantárgy célja, szerepe és formája nem volt egyértelműen 

meghatározva. Az intézmény által 1989 márciusában szervezett elméleti konferencián 

Maurer Új médiumok – oktatási kísérletek című előadásában a következő problémákra 

                                                 
212 Maurer Dóra szóbeli közlése. Maurer több film készítése során dolgozott együtt Jeney Zoltánnal (Relatív 
lengések, 1973; Keressük Dózsát, 1973; Kalah, 1981; Térfestés, 1982–1983) és Sáry Lászlóval (Inter Images 
1989–1990; Kép- és hang-kapcsolatok / Connections (1992–1993). Sáry László az 1999-ben könyvként is 
megjelent kreatív zenei gyakorlatokat végezte a hallgatókkal. (Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. 
Jelenkor, Pécs, 1999) Hasonló feladatokat végzett Sáry Bánk 2007 őszén a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem festő szakos hallgatóival, amikor Maurer Dóra meghívására részt vett a félév eleji művésztelep 
munkájában. 
213 A Douglas Davishez írt, 1991. január 21-én kelt angol nyelvű levél Maurer Dóra tulajdonában van. 
Maurer 1982-ben a Documenta 7 keretében találkozott az amerikai művésszel. Davis a Magyar 
Képzőművészeti egyetem vendége volt az 1992/1993-as tanévben 
(http://www.c3.hu/intermedia/kronologia/9293.html).  
214 Maurer kurzusainak korábban is voltak vendéghallgatói és külső munkatársai. III/2 kurzus vendégei: 
Bozóki Mara, Kelemen Gábor, Szabó Tibor; III/6 kurzus külső munkatársai: Lengyel Csaba (MIF), Román 
Attila (MIF), Pataki Attila (MKF), Krizbai Zoltán (Balázs Béla Stúdió).  
215 Különböző dokumentumokban a következő névváltozatok fordulnak elő: Sipavicius Tamás, Szipavicsiusz 
Tamás, Thomas Sipavicius 
216 Az MKF hallgatóinak neve szerepel a III/6 kurzus során készült videófelvételen, a MIF hallgatói által 
teljesített tantárgyakról pedig az intézmény levéltárában található anyakönyvekből tájékozódtam.  
217 Maurer Dóra szóbeli közlése. 

http://www.c3.hu/intermedia/kronologia/9293.html
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hívta fel a figyelmet.218 „Mióta kapcsolatban állok a főiskolával, úgy látom, nem felhőtlen 

a szerepe annak az interdiszciplináris, kreatív szellemiségnek, amit képviselek; az általam 

megmunkált tantárgy igencsak lötyög, hogy azt ne mondjam, vergődik a főiskolai 

programban.  […] A szaktárgyak nehezen viselik a látszólag komolytalan, a konkrét vagy 

szimulált fontosságú feladatokra nem közvetlenül felkészítő, a szabad művészetek felé 

sodró megközelítés szomszédságát. A testvéries kezdet után tantárgyam egyre jobban a 

szélre szorult.”  

 

A Maurer által vezetett audiovizuális gyakorlatokon készült videókból többször láthatott a 

közönség egy-egy válogatást az 1990-es és 2000-es években. 1992-ben Párizsban (Jeu de 

Paume, Paris) az Écrans Hongrois, Vidéos et Films expérimentaux en Hongrie depuis 1965 

című rendezvény keretében mutattak be néhány munkát. 2009-ben a budapesti Laborban a 

GAMA. Kapu a médiaművészeti archívumokhoz. Videótörténeti anzix című kiállításon 

szerepelt néhány, a harmadik, valamint a hatodik kurzuson (III/3, III//6) készült videó.219  

4.2. A kurzus keretében folyó tevékenység feltárása  

4.2.1. Módszer  

A Maurer által vezetett Vizuális kísérletek című tantárgy keretében végzett tevékenység 

feltárása eltér a művész által korábban vezetett szakkörök feldolgozásától. Ennek oka az, 

hogy Maurer csupán a kiindulási koncepciót dolgozta ki, ezután a hallgatók önállóan 

foglalkoztak a maguk által választott, egyénenként különböző feladatokkal, s munkájuk a 

Maurererrel és a csoporttársaikkal folytatott dialógusa során alakult.220 A rendszeres heti 

találkozások konzultációként funkcionáltak, ahol a közös beszélgetések mellett az egyes 

hallgatók munkája során felmerült kérdések megbeszélésre került sor. Így a tantárgy 

feldolgozása során kronológiai sorrendet nem alakíthattam ki. Az első két félévre 

vonatkozóan a fennmaradt források alapján feladatcsoportokat határoztam meg. E 
                                                 
218 A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek helye és szerepe a főiskolai képzésben. Magyar 
Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, 1989. március 3. Maurer előadásának szóban elhangzó és 
írott formában megjelent változata némileg eltér egymástól. Bár Maurer Dóra rendelkezésemre bocsátotta 
beszédének legépelt változatát és az általa írt kéziratokat, a nyomtatásban megjelent szövegváltozatot 
használom. Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: Elméleti konferencia 1989. Előadások. 
Tölgyfa füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989, 93–100. 
219 GAMA. Kapu a médiaművészeti archívumokhoz / Videótörténeti anzix. Labor, Budapest, 2009. május 6–
16. A kiállított munkákat Peternák Miklós, Kozma Éva és Páll Evelin válogatta.  
220 Hogy a kurzus keretében folyó dialógus, annak szemléletmódja valamennyire rekonstruálható legyen, a 
korábbiaktól eltérően viszonylag részletesen foglalkozom a hallgatók feladatmegoldásaival is. Ezekből 
látható, hogy a felvetett, nagyon tág kereteket biztosító feladatról milyen irányú, milyen jellegű gondolkodás 
folyt. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy – mivel művészhallgatókkal dolgozott 
együtt Maurer – a feladatok feldolgozásának módja lényegesen jobban függött a hallgatóktól, mint a korábbi 
esetekben a szakkör tagjaitól.  



72 
 

csoportosítás egyrészt követ egy Maurer által felállított, a későbbiekben ismertetendő 

kategóriarendszert, másrészt új kategóriákat is bevezet, illetve különböző csoportokba 

tartozó művek közötti összefüggésekre is rámutat.  

4.2.2. Vizuális kísérletek – 1986/1987 II. félév, 1987/1988 I. félév (I.) 

A tantárgy keretében végzett tevékenység feldolgozása során többféle forrás állt 

rendelkezésemre. A 2001-ben megjelent Fényelvtan. A fotogramról című kiadványban 

szerepel az óra keretében készült munkák egy része, illetve ugyanitt olvasható a korábban 

említett, Beke László által vezetett interjú szerkesztett változata is.221 A könyvben szereplő 

anyag az 1988-as kiállításra egy példányban készült katalógus rövidített változata.222 A 

kiállításon fotó- és videódokumentáció készült, az öt résztvevő személyesen mutatta be a 

munkáit.223 Tíz darab, a szeminárium keretében készült fotogram illusztrálja a Látóhatár 

című folyóirat 1987. novemberi számát.224 A Fotó című folyóirat 1987. októberi számában 

Hudra Klára írt a szemináriumról.225 Fényképek fényképezőgép nélkül című illusztrált 

cikkében – röviden bemutatva a Főiskolán még viszonylag új fotó szakot és a Vizuális 

Kommunikáció Stúdió munkáját – összefoglalta Maurer koncepcióját és bemutatott néhány 

órai munkát.  

A Maurer tulajdonában található dokumentumok, órai vázlatok és személyes jegyzetek, 

illetve a vele készített interjúk szintén értékes információkkal szolgáltak.  

 

Maurer koncepciója olvasható a Beke László által vezetett, vele és a szeminárium 

résztvevőivel készített interjúban.226 Itt Maurer elmondja, hogy a tantárgy programjának 

kialakításakor legfontosabb céljai a következők voltak. A hallgatók szakadjanak el „a sok 

mindent tudó gépekkel való fényképezés programozott lehetőségeitől és a szokásos 

fotóművészeti szakmai szemlélettől […]; a konvenciók támasza nélkül elementáris 

helyzeteteket hozzanak létre, amelyeknek éppúgy szereplői ők maguk, a mozdulataik, a 

képi várakozásuk, mint a tér és a fény, amelynek irányát, erejét, idejét maguk választják. 

                                                 
221 Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – 
Budapest, 2001, 145–218.  
222 A katalógus jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
223 A videófilm jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
224 Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1987/11. A címlapon: Eperjesi Ágnes, a hátsó borítón 
Jederán György egy-egy fotogramja szerepel. A 23. oldalon (Czeizel Balázs), a 41. oldalon (Czeziel Balázs), 
az 52. oldalon (Jederán György), a 109. oldalon (Czeizel Balázs), a 119. oldalon (Eperjesi Ágnes), a 128. 
oldalon (Jederán György), a 190. oldalon (Czeizel Balázs) és a 207. oldalon (Zsuffa Csaba) a szeminárium 
keretében készült művek láthatók.  
225 Hudra Klára: Fényképek fényképezőgép nélkül. Fotó, 1987/10., 458–460. 
226 Fotogrammatika. In: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi 
Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 145–164. 
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Ez a majdnem eszköztelen állapot kreativitást provokál […].”227 Maurer elképzelése 

szerint az utolsó éves fotó szakos hallgatók számára akkor lehet különösen hasznos a 

Vizuális kísérletek című tárgy, ha a „hallgató itt nem szakmai tudást szerez, hanem a 

megszerzettek megvilágításán igazíthat, esetleg saját szemszöget tudatosíthat”.228 

Mindezek megmagyarázzák, hogy Maurer miért fordult a fotogramhoz, a 

fotogramkészítéshez a szeminárium tematikájának kialakításakor. 

Korabeli, publikálatlan feljegyzéseiből az is kiderül, hogy melyek voltak azok az elméleti 

kérdéskörök, amelyek a fotogrammal kapcsolatban foglalkoztatták őt.229 A fény 

sajátosságai; a fotogram és az árnyék hasonlósága, különbözősége, hitelessége; a harmadik 

dimenzió jelenléte, nyoma, illúziója a kétdimenziós felületen; a perspektíva, 

antiperspektíva megjelenése a fotogramon; a fénnyel való megmutatás, illetve eltüntetés 

lehetősége; statikus és mozgó jelenségek analitikus vizsgálata visszatérő fogalmak a 

korabeli jegyzetekben. E kérdésekkel azonban nem elméleti szinten, hanem a 

fotogramkészítés gyakorlata során foglalkozott Maurer. A szeminárium feladata „a 

fotogram ábécéjének, enciklopédiájának kidolgozása volt”,230 ami lehetőséget nyújt a 

fotogramban mint folyamatérzékeny médiumban rejlő lehetőségek szisztematikus 

kibontására.231 Maurer összegyűjtötte a fotogramkészítés mint rendszer alapelemeit, azaz a 

fotogramkészítés során változtatható tényezőket, majd ezeket táblázatba foglalta. Az egyes 

elemek szisztematikus változtatásával variációk sora alakítható ki, az egyes jelenségek 

megváltozásának demonstrálására sorozatok készítése a legalkalmasabb. A szeminárium 

kezdetén – egy rövid, illusztrált történeti bevezető után – minden hallgató kiválasztotta azt 

a rendszerelemet, amellyel a félév során foglalkozni kívánt. Így az öt résztvevő egymás 

mellett, ám nem ugyanazon a feladaton dolgozott a félév folyamán, Maurer pedig a 

következőképpen fogalmazta meg e csoportmunka során betöltött saját szerepét: „ha 

                                                 
227 Fotogrammatika. In: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi 
Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 145. 
228 Az idézet Maurernek az 1989-es elméleti konferencián (A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek 
helye és szerepe a főiskolai képzésben. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 
1989. március 3.) elhangzó előadását előkészítő, saját tulajdonában lévő jegyzetéből származik, és a Vizuális 
kísérlet című tantárgy főiskolai oktatáson belüli helyével és szerepével foglalkozik.  
229 A nagyrészt datálatlan jegyzetek Maurer Dóra tulajdonában találhatók.  
230 Fotogrammatika. In: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi 
Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 145. 
231 A kiállításon készült videófilm bevezető részében Maurer ismerteti a szemináriummal kapcsolatos 
legfontosabb információkat, s ennek keretében beszél az óra céljáról és az alkalmazott módszerről is. A 
videófilm jelenleg Maurer Dóra tulajdonában van. 
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tehetem, nem foglalok állást apróbb kérdésekben, hanem a hallgatókat igyekszem 

egymással konfrontálni, katalizátorként működni közöttük”.232 

 

A fény, a fényérzékeny felület, a nyomhagyó tárgy és az előhívás során használt 

vegyszerek azok az elemek, amelyek a fotogramkészítés mint folyamat rendszerelemeinek 

tekinthetők. Mind a négy elem nagyon sokféle sajátossággal rendelkezik, amelyek mind 

változtathatók, variálhatók, s egymásra is hatással vannak. Ezeken kívül rendszerelemnek 

tekinthető a mozdulatlanság/mozgás, illetve a szín is, bár ez utóbbiak mindig az előzetesen 

felsorolt négy elem valamelyikéhez köthetők. A szemináriumon készült munkák 

csoportosítása mindegyik bemutatás során (kiállítás, kiállítási katalógus, videófilm, 

Fényelvtan című könyv) a fenti kategóriákat követte. Az egyes munkák – egy-két 

kivételtől eltekintve – minden esetben ugyanabba a kategóriába tartoznak. 

A szeminárium tevékenységének feldolgozásakor én is e kategóriák alapján csoportosítom 

a munkákat, az egyes csoportokba tartozó fotogramokat együtt tárgyalom, s rámutatok a 

kategóriák közötti átfedésekre, összefüggésekre is. Kronológiai sorrend sem az egyes 

csoportokon belül, sem pedig a csoportok között nem hozható létre.  

 

A fény 

A fény – Maurer kategorizálását követve – alapvetően háromféle lehet: irányított, szórt és 

reflektált. A fény jellegét a fényforrás mibenléte határozza meg, ezért többféle, fény 

kibocsátására alkalmas eszközt gyűjtöttek össze és alkalmaztak a hallgatók. Az egyes 

fényforrások segítségével, a használat módjának megváltoztatásával különböző jellegű és 

minőségű fény állítható elő. A szeminárium keretében alkalmazott, irányított fényt 

kibocsátó pontszerű fényforrások a következők: zseblámpa, nagyítólencse, 

karácsonyfaizzó, maszkon keresztül érkező fény. A nagyítólencse és a zseblámpa fénye, 

illetve a maszkon át érkező fény – a fényérzékeny felülethez egészen közel, rá merőlegesen 

tartva – fényceruzaként működik, tehát pontszerű, folyamatos fény kibocsátására alkalmas. 

A fotópapírtól egyre távolabb helyezve, illetve arra nem merőlegesen tartva azonban a fény 

jellege és a megvilágított terület formája megváltozik. E lehetőségeket bontotta ki Czeizel 

Balázs a Fénygyűjtés című képen233 és Hübner Teodóra a Variációk egy zseblámpa 

                                                 
232 Az idézet Maurernek az 1989-es elméleti konferencián (A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek 
helye és szerepe a főiskolai képzésben. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 
1989. március 3.) elhangzó előadását előkészítő, saját tulajdonában lévő jegyzetéből származik. 
233 Czeizel Balázs: Fénygyűjtés, a nagyítólencse mint fényceruza. . Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A 
fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 169. 
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fénysugarára című, nyolcrészes sorozatában.234 Szintén fényceruzát használt Eperjesi 

Ágnes annak a nagyméretű, csupán a kiállítás során készült videófilmen látható 

fotogramnak a készítése közben, amelyen mozgás nyomát követte a fényforrással. Sorosan 

kapcsolt, így időben egymás után felvillanó, és ennek következtében egyre rövidebb ideig 

égő (tehát egyre rövidebb ideig exponáló) karácsonyfaizzókat helyezett a fotópapírra 

Eperjesi, s a különböző hosszúságú expozíciók által létrehozott feketedést vizsgálta Fény-

nyomok I. című sorozatában.235 A Fény-nyomok II. című sorozat készítése során a fény egy 

maszkon keresztül érkezett a fotópapírra, a fényérzékeny felület több helyen való 

megfeketedését többszörös expozíció hozta létre (34. ábra).236  

A szórt fényt Jederán György vizsgálta több sorozat készítése során. Az egyik esetben 

összehajtogatta vagy gyűrte, majd meggyújtotta a fotópapírt, s az égő papír lángját 

használta fényforrásként.237 Fénybeszűrődések című többrészes sorozatában pedig egyenes 

vonalak mentén elvágta, majd a hátoldala felől világította meg a nagyítógép alaplapjára az 

emulziós réteggel lefelé fordított fotópapírt.238  

Reflektált, tehát valamely felületről visszavert fénnyel Hübner és Eperjesi foglalkozott. 

Hübner a fényérzékeny papír és transzparens tárgyak fényvisszaverő tulajdonságát (is) 

vizsgálta abban a sorozatában, amelynek készítése során derékszögben meghajtotta a 

fotópapírt, fényáteresztő tárgyakat rögzített rajta, s egy oldalról megvilágította. Így a 

fotópapír egyik felén a tárgyak lenyomata (fotogramja) keletkezett, míg a másik oldalon a 

papír felületére verődő fények által kialakított kép (35. ábra).239 A sorozat kapcsolódik a 

később ismertetendő tárgy (fényáteresztő tárgy) és az emulzió (térbeli fényérzékeny 

felület) kategóriákhoz is. Eperjesi az üveg és a fény különböző helyzetéből következő 

                                                 
234 Hübner Teodóra: Variációk egy zseblámpa fénysugarára. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A 
fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 166–167. 
235 Eperjesi Ágnes: Fény-nyomok I. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 168. 
236 Eperjesi Ágnes: Fény-nyomok II. Reprodukció: Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 
1987/11., 119. 
237 Jederán György: A fotópapír mint fényforrás. A sorozat egy tagjának reprodukciója: Maurer Dóra: 
Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 
170.; a sorozat többi tagja csupán a kiállításon készült videófilmen és az egy példányban létrehozott 
katalógusban látható. 
238 Jederán egymással párhuzamos és egyre hosszabb, illetve egymásra merőleges vágások sorát hozta létre. 
A sorozat egy tagjának reprodukciója: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 171; a sorozat többi tagja csupán a kiállításon 
készült videófilmen és az egy példányban létrehozott katalógusban látható.  
239 Hübner Teodóra: Lenyomat és reflex. A sorozat csupán a kiállításon készült videófilmen és az egy 
példányban létrehozott katalógusban látható. A katalógusban a következő szöveg kíséri a sorozatot: „tárgyak 
helyzetének egyetlen megvilágítással készült kétféle képe. A derékszögben meghajtott síkot és a különböző 
téri viszonyokban elhelyezett transzparens tárgyakat kifeszülő szálak tartják egyensúlyban. Az itt megjelenő 
kép fénylenyomat, míg a másik térfélen a reflektált fény képe rögzül.” 
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változó fényvisszaverési lehetőségeket vizsgálta két sorozatban: Reflexvizsgálat 

üveglappal,240 Üveglap fényáteresztő, reflektáló és fényt kitakaró helyzetének vizsgálata.241 

Az üveglapon áthaladó fény – az üveglap, fény és a fotópapír változó helyzetének 

következtében – különbözőképpen exponálja a fotópapírt. 

 

Fényérzékeny felület 

Maurer a fotogramkészítés során felhasznált nyomhagyó tárgyat tekintette a második 

rendszerelemnek, én, vele ellentétben, a fényérzékeny felületet tárgyalom másodikként.242  

Hübner több sorozaton vizsálta a térbelivé alakított fotópapíron kialakuló látványt, illetve a 

fotópapír transzparenciáját és fényvisszaverő képességét. A korábban említett Lenyomat és 

reflex című sorozata esetében derékszögben hajtotta meg a fotópapírt. Meghajtott és 

összetekert fotópapír megfogása című sorozatában meghajtott, illetve hengerré tekert és a 

kezében tartott fotópapírt világított meg.243 Hübner emulziós oldallal felfelé, illetve lefelé 

fordított fotópapírra készített fotogrampárok segítségével hasonlította össze a fény hatására 

kialakuló látványt, miközben szisztematikusan hajtogatta és hajlította a fotópapírt. Máskor 

tárgyakat helyezett a hajtogatással vagy hajlítással térbelivé formált fotópapírra.244 Jederán 

György térbeli formákat fogott meg hívós kézzel fotópapíron keresztül. A papír eközben 

összegyűrődött, a kéz lenyomatának formája a tárgyak térbelisége miatt jelentősen 

eltorzult.245  

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a munkák is, amelyek esetében a fényérzékeny felület 

nem fotópapír, hanem emulzióval kezelt és így fényérzékenyített térbeli test volt (Zsuffa, 

Jederán, Eperjesi).246 Zsuffa egy kéz fotogramját hozta létre egy érzékenyített öreg 

                                                 
240 Eperjesi Ágnes: Reflexvizsgálat üveglappal. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. 
Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 172., illetve: Látóhatár. 
Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1987/11., címlap. 
241 A sorozat csupán a kiállításon készült videófilmen és az egy példányban létrehozott katalógusban látható.  
242 A sorrend megváltoztatását azért érzem indokoltnak, mert véleméynem szerint a fényérzékeny felület – 
annak jellege és módosítási lehetőségei – szorosabb rokonságot mutat a fénnyel kapcsolatban említett 
variációs lehetőségekkel, mint a tárgy sajátosságaiból következő lehetőségek. A kiállításra készült 
egypéldányos katalógus több helyen hiányos, valószínűleg ezzel indokolható az, hogy abban nem szerepel a 
fényérzékeny felület kategória.  
243 Hübner Teodóra: Meghajtott és összetekert fotópapír megfogása. A sorozat csupán a kiállításon készült 
videófilmen és az egy példányban létrehozott katalógusban látható. 
244 Hübner Teodóra: Megtört, meghajtott helyzetben megvilágított fotópapír ráhelyezett tárgyakkal, egyszeri 
és többszöri megvilágítással. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 185–186. 
245 Jederán György: Görbült felületek megfogása hívós kézzel fotópapíron keresztül. Reprodukció: Maurer 
Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 
2001, 193.(Vegyszerek és egyéb hatások kategóriába sorolva). A sorozat többi darabja csupán a kiállításon 
készült videófilmen és az egy példányban létrehozott katalógusban látható.  
246 Ezek a munkák a kiállításon készült videófilmen a Tárgy kategóriába tartoznak.  
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cipőn,247 Eperjesi egyforma méretű, fényérzékennyé tett téglatesteket helyezett fotópapírra, 

majd oldalról megvilágította a kompozíciót (36. ábra).248  

 

Tárgy 

A fotogramkészítés során használt nyomhagyó tárgy lehetséges tulajdonságai közül a 

fényáteresztő képességet emelték ki és vizsgálták a szeminárium hallgatói: átlátszatlan, 

félig átlátszó és átlátszó tárgyakkal készítettek fotogramot.  

Zsuffa a nyomhagyás különböző módszereit vetette össze: egy egyszerű tárgyegyüttesnek 

különböző lenyomatait helyezte el egymás mellett: a tárgyegyüttest magát, a tárgyakról 

készített fotogramot, kemogramot és a befestékezett tárgyak lenyomatát.249 Egy másik, 

háromrészes sorozatában egy láb „felöltöztetését” örökítette meg: mezítláb, zokniban és 

cipőben készített lenyomatot, illetve fotogramot a lábról.250 

Átlátszó tárgyakról készített fotogramot Eperjesi, Hübner és Jederán. Eperjesi üveglapokat 

rétegezett egymásra, s ezekről fekete-fehér, illetve színes fotogramokat készített.251 

Görgetés című sorozatának készítésekor többféleképpen görgetett végig egy prizmát a 

fotópapíron.252 A mozgás iránya, tehát a fotogramot létrehozó cselekménysor a 

fotogramból rekonstruálható. A mű a mozgás kategóriába is sorolható. Szintén prizmával 

kísérletezett Jederán György: egy színes (narancssárga) oldallal rendelkező átlátszó 

prizmáról készített színes fotogramot.253 Hübner átlátszó színes fóliákat helyezett 

egymásra, s azokról színes nyersanyagra fotogramot készített.254 Egy másik, fekete-fehér 

sorozatában egy tárgyat épített fel szisztematikusan: a mátrix-szerűen elrendezett sorozat 

egymást követő tagjain egyre több él, valamint oldallap határozza meg az átlátszónak tűnő, 

                                                 
247 Zsuffa Csaba: Fényhelyzet. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 188–189. 
248 Eperjesi Ágnes: Téri fotogram. A mű csupán a kiállításon készült videófilmen és az egy példányban 
létrehozott katalógusban látható. 
249 Zsuffa Csaba: Tárgyak, fény-, vegyszeres és festékes nyomaik. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A 
fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 174. 
250 A fotogramsorozat csupán a kiállításon készült videófilmen látható. 
251 Az ily módon készített fekete-fehér fotogramok csupán a kiállításon készült videófilmen és az egy 
példányban készült katalógusban láthatók; a színes fotogramra példa: Eperjesi Ágnes: Kompozíció vastag 
üveglapokkal. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi 
Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 217. 
252 Eperjesi Ágnes: Görgetés. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 180–180. A görgetés módjai: egy tengely mentén 
egy irányban; minden tengely mentén egy irányban; minden tengely mentén minden irányban. 
253 Jederán György: Átlátszó prizma egy narancsszín oldallal. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A 
fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 215. 
254 Hübner Teodóra: Téri kontakt kópia. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 216. 
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és a sorozat végén meg is jelenő tárgyat.255 Jederán a gézlapot választotta a félig 

fényáteresztő tárggyal való kísérlete tárgyául. Több kérdéskört is érint Czeizel Balázs két 

munkája, a Fényáteresztő, félig áteresztő és átlátszatlan tárgyakra ráhajtott fotópapír és a 

Fényáteresztő, félig áteresztő és átlátszatlan tárgyak a visszahajtott fotópapíron (37. 

ábra).256 A két mű a különböző fényáteresztő képességű anyagok nyomával foglalkozik, 

ám ezen kívül a fotópapír transzparenciájával, a fotópapírral mint nyomhagyó tárggyal, a 

térbelivé formált fényérzékeny felület problémájával is. A háztartásban található, 

különböző fényáteresztő képességgel rendelkező tárgyak szerepelnek Czeizel Megmozdult 

konyha című munkáján, amelynek készítése közben „hangulati tartalmak kifejezésére” 

törekedett Czeizel, s ebben a tekintetben ez a munka egyedülálló a kurzus anyagában.257 

Az eddig tárgyalt fotogramok esetében a nyomhagyó tárgy közvetlenül érintkezik a 

fotópapírral. Lényegesen különböznek Jederán munkái, aki az emberi test (mint 

átlátszatlan tárgy) és a fotópapír közé különböző anyagokat helyezett. Eképpen vizsgálta az 

emberi test nyomát a víz közegén és fémszálas üvegen keresztül.258 A köztes réteg torzítja 

a formát, illetve maga is nyomhagyó „tárgyként” jelenik meg.  

Az 1988-as kiállításon ebbe a kategóriába kerültek azok a művek is, amelyeken a fotogram 

(térbeli) tárgy jellege hangsúlyos. Ide tartoznak a korábban már említett fényérzékenyített 

tárgyak: a cipő (Zsuffa), a lapos kő (Jederán) és a téglatestek (Eperjesi), s ide sorolhatók 

Hübner Teodóra térbelivé hajtogatott, s hívás után is több esetben térbeliként meghagyott 

fotópapírra készített fotogramjai. 

 

Vegyszerek és egyéb hatások (hívó, fixír, hő- és mechanikus hatások) 

Jederán egy korábban említett munkáján (Görbült felületek megfogása hívós kézzel 

fotópapíron keresztül) kívül csupán Czeizel és Zsuffa lapjai tartoznak ebbe a kategóriába. 

Czeizel a fotóvegyszerekkel (hívóval és fixírrel) kialakítható tárgynyomokat, illetve a 

                                                 
255 Hübner Teodóra: Egy test felépítésének folyamata, fénydokumentum. Reprodukció: Maurer Dóra: 
Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 
178–179. 
256 Czeizel Balázs: Fényáteresztő, félig áteresztő és átlátszatlan tárgyakra ráhajtott fotópapír. Fényáteresztő, 
félig áteresztő és átlátszatlan tárgyak a visszahajtott fotópapíron. A két fotogram csak a kiálíltásra egy 
példányban ksézített katalógusban látható. 
257 Czeizel Balázs: Megmozdult konyha. A műről a következőt írta Czeizel: „a finom tónuskülönbségek 
alkalmassá teszik a fotogramot hangulati tartalmak kifejezésére. Ezzel a fotogram-sorozattal a melegség, az 
összetartozás érzését akartam megjeleníteni, mely számomra a konyhán keresztül közelíthető meg, ahol a 
közös vasárnapi ebéd készül.” Reprodukció és szöveg: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 175. 
258 Jederán György: Az emberi test megjelenítése különböző közegeken át. Reprodukciók: Maurer Dóra: 
Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 
102., 176–177. 
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vegyszerekkel és egyéb anyagokkal történő festés lehetőségét vizsgálta; Zsuffa pedig a 

frottázstechnikát alkalmazta a fényérzékeny papíron.  

Czeizel munkái több alcsoportba sorolhatók. Egy csoportba tartoznak azok a kemogramok, 

amelyeken a hívóval manipulált: a kéz lenyomatát hozta létre hívóval, illetve a fotogramot 

vagy a fotópapírra nagyított látens képet kézzel felhordott hívóval hívta elő (38. ábra).259 A 

fotogram vagy a fénykép így nem mindenütt jelent meg, csak ott, ahol a kéz és a hívó a 

fotópapírral érintkezett. Egy másik csoportot jelentenek azok a kemogramok, amelyek a 

hívó és a fixír együttes munkájának eredményeképpen jöttek létre.260 A hívóval és a fixírrel 

bekent két kéz egyszerre mozdul el a papíron, vagy egymást kitakarva látható. A két 

vegyszer kioltja egymás hatását, illetve vizuálisan egymás ellentéteként (pozitív/negatív 

képalkotó eszközként) jelenik meg.  

A Nyomok tükörrel című többrészes sorozatban az arcáról készült fotogramot, kemogramot 

és fotót kombinálja, egy esetben valódi tükörrel egészítve ki a kompozíciót.261 E munkákra 

Czeizel a kemofotogram elnevezést alkalmazza. Czeizel munkáinak utolsó alcsoportját 

azok a művek jelentik, amelyeken egyszerre használta fel a fixírrel való festés, a krétával 

(mint nyomhagyó tárggyal) való rajzolás lehetőségét, illetve a fotogram/kemogram 

technikát.262 

                                                 
259 Czeizel Balázs: A hívós kéz előhívja magát; A hívós kéz a fotópapírra nagyított képet és önmagát is 
előhívja; A hívós kéz fotogramot hív elő; Lövöm a hívót. E munkák csak az egy példányban előállított 
kiállítási katalóguban szerepelnek. 
260 Czeizel Balázs: Ellentétes hatások. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 192., illetve Czeizel Balázs: A kéz 
kemogramja a kéz fotogramját hívja elő. Hívós illetve fixíres kéz nyoma egy lapon egymás tükörképeként; A 
két utóbbi mű csupán a kiállításra készült katalógusban szerepel. 
261 A sorozat egy darabjának (Czeizel Balázs: Kemofotogram fotóval) reprodukciója: Maurer Dóra: 
Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 103. 
A teljes sorozat csak a kiállításon készült videófilmben és az egy példányban előállított kiállítási katalóguban 
látható.  
262 Czeizel Balázs: Festés fixírrel. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 200. Czeizel Balázs: Festés fixírrel; 
Rajzolás krétával; Fotogram-levél. Az utóbbi munkák csupán a kiállításon készült videófilmben és az egy 
példányban előállított kiállítási katalóguban szerepelnek. A Maurer Dórának címzett fotogram-levél szövege 
a következő: „a rajz, az írás közvetlenül a kréta vagy a toll nyoma a fotópapíron, de a kéz az, ami ezeket 
irányítja. Az írás és a rajz éppúgy kézjegy, mint a kemogram és a fotogram. E háromfajta nyom a levél 
személyességének három rétege.” Maurer Dóra válasza: „a sorozatot ars poetica-félének érzem. Azzá teszi a 
nyomok elegáns érvényessége és a nyomhagyás önmagára vonatkozó történésének bensőséges volta. A 
kézjegyek többféle minősége sokértelművé teszi a személyességet: a fotópapírt érintő kar és kéz testiesen 
groteszk kemogramot csinál, míg a papírt nem érintő részek fotogramja a kar és a kéz ideálképét húzza 
köréje, az írás és a rajz megtévesztő anyagszerűségük révén felerősödnek. A nyomok belső összefüggésének 
érdekes példája az a lap, amelyiken megfordul a szokott pozitív-negatív viszony: ez a krétával körülrajzolt és 
a rajzoló kéz kemofotogramja. Árnyképének fehérnek, a kréta nyoma helyén feketeségnek kellene lennie. Te 
a kréta fotogramjával a fényességet jelölöd, amit megerősít az, hogy a tenyér kemo-lenyomata elhiteti velem 
a befestékezettséget, tehát elfogadom a fekete kéznyomot, ami szinte brutális naivitással jelenik meg. Hozzá 
képest a rajzoló kéz fotogramja, benne a kemogram hieroglifjével finoman elvonatkoztatott.” A levél és a 
válaszlevél szövege a kiállítási katalógusban olvasható.  
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Zsuffa többféle technikával hozta létre Környezetlenyomat című munkáit.263 Egyes lapok 

esetében a nyomhagyó tárgyat hívóval kente be, majd nappali fényben rányomta a 

fotópapírt, így az érintkező felületeken a hívó feketedést okozott (kemogram). A művek 

egy nagyobb csoportjának esetében az egész fotópapíron egységesen sötétre exponált és 

előhívott fotóemulziót valamely felületen ledörzsölte a fotópapírról (fotófrottázs). A 

Környezetlenyomatok című sorozatba tartozó munkaasztal-lenyomatokról Zsuffa a 

kiállításon készült videófilmben a következőt nyilatkozta: „[a munkaasztal-lenyomat] a 

vegyszerrel kezelt asztallap minimálplasztikájának képe a fotópapíron”.   

 

Mozgás 

A mozgással kapcsolatban felmerült két megkülönböztetett kategória a folyamatos és a 

szakaszos mozgás. A fotogramkészítés során mozoghat a nyomhagyó tárgy, a fény, de akár 

a fotópapír (a fényérzékeny felület) és a vegyszer is. A kurzus fennmaradt anyagában 

mindezekre az esetekre találtam példát. A mozgással kapcsolatba hozható munkák 

többsége azonban, véleményem szerint valamely más rendszerelemmel való foglalkozás 

során készült.  

A mozgással kapcsolatos legegyszerűbb eset az, amikor a nyomhagyó tárgy mozog. A 

mozdulatlan és a mozgó tárgy által létrehozott látvány különbözőségét hasonlította össze 

Jederán György a Statikus kéz és bemozduló kéz fotogramja című munkáján.264 

Egyenletesen szürkülő tónusokat hozott létre Eperjesi azzal, hogy dominósort döntött el a 

fotópapíron, s a dőlés ideje alatt végig exponált.265 Ferde hengerszegmenst gurított a 

fotópapíron Hübner.266 Folyamatos mozgás egyes fázisait emelte ki és rögzítette Zsuffa 

Csaba A krumplihámozás fázisai című fotogramján.267 Kemogramon rögzített mozgást 

Eperjesi, Czeizel és Jederán. Eperjesi fixírrel bekent testtel bukfencezett végig egy 

nagyméretű fotópapíron,268 Czeizel fixírrel bevont arcát görgette végig a fényérzékeny 

                                                 
263 Zsuffa Csaba: Környezetlenyomatok. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 196–198. 
264 Jederán György: Statikus kéz és bemozduló kéz fotogramja. A munka reprodukciója a kiállításra egy 
példányban készült katalógus bevezető tanulmányát illusztrálja.  
265 Eperjesi Ágnes: Dominósor borulás közben II. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. 
Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 205. 
266 Hübner Teodóra: Ferde hengerszegmens folyamatos mozgása. A fotogram csupán a kiállításra készült 
katalógusban szerepel. 
267 Zsuffa Csaba: A krumplihámozás fázisai. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 210. 
268 Eperjesi Ágnes: Inverzió. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 104.  
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felületen, egyszerre készítve fotogramot és kemogramot,269 Jederán pedig hívós kezét 

csúsztatta el a fotópapíron.270 

Folyamatos mozgás sebességének hatását vizsgálta Czeizel és Hübner egy-egy 

fotogramsorozat keretében. Czeizel addig fokozta a mozgó tárgy sebességét, amíg az nem 

is hagyott képet a fotópapíron, azaz átlátszónak tűnt.271 

Jederán György több fotogramsorozat keretében foglalkozott a mozgó fény lehetőségével. 

Íriszrekeszeléssel egyre szűkebb átmérőjű fényt állított elő,272 négyzet alakú maszkot 

közelített folyamatos mozgással a fotópapírhoz,273 ugyanezt a maszkot mozgatta el 

szakaszonként a fotópapír felett (39. ábra),274 mozdulatlan tárgy esetén a fényforrás és a 

fotópapír távolságát változtatta lépésről lépésre, egyre életlenebb képet hozva létre.275 

A fotogramkészítés közben mozoghat a vegyszer is. Eperjesi csurgó hívóban mosott kezett 

megvilágítás közben (a fotópapír felett), a fotópapírra kerülő hívó azonnal rögzítette a 

mozgó kéz fotogramját.276 Czeizel Balázs Verseny című munkája a következőképpen 

készült: egy fotogram hívása és fixálása egy időben kezdődött, a két vegyszer keveredett 

egymással és fokozatosan kioltotta egymás hatását.277 

 

Szín 

1987. szeptember 5-én, a fotogram kurzus második félévének elején Maurer a 

következőképpen nyilatkozott: „a rendszer nincs lezárva, folytatni fogjuk a színes 

fotogrammal, de nem az ismert vegyi elszíneződésekkel, hanem a fény útjába állított színes 

tárgy természetes színező hatásával”.278 A színes fotogramok egy része a korábban említett 

munkákhoz kapcsolódik, azok folytatásának tekinthető. Ilyenek Jederán (Átlátszó prizma 

egy narancsszín oldallal), Hübner (Téri kontakt kópia) és Eperjesi (Kompozíció vastag 

                                                 
269 Czeizel Balázs: Csók. A mű csupán a kiállításra készült katalógusban szerepel. 
270 Jederán György: Kemo-sztroboszkópia. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 204.  
271 Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a tárgy mozgásának következtében a fotópapír egyes pontjain 
annyira rövid ideig tartózkodik a tárgy, amennyi idő alatt nem tud nyomot hagyni, és az expozíciós idő alatt a 
fotópapír exponálódik. Czeizel Balázs: Folyamatos mozgás 1–3. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A 
fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 207.  
272 Az említett luminogram nem maradt fenn, a mű létrehozását Jederán idézi: Maurer Dóra: Fényelvtan. A 
fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 151. 
273 Jederán György: Folyamatos közelítés. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 203.  
274 Jederán György: Szakaszos elmozdulás. A sorozat csupán a kiállításra készült katalógusban szerepel. 
275 Jederán György: Szakaszos közelítés. A sorozat csupán a kiállításon készült videófiilmben szerepel. 
276 A mű csupán a kiállításon készült videófilmben és az egy példányban készített katalógusban szerepel. 
277 Czeizel Balázs: Verseny. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 209. 
278 Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – 
Budapest, 2001, 164. 
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üveglapokkal) fotogramjai, Zsuffa színes fotofrottázsai (Környezetlenyomat) és Jederán 

égetett emulziójú lapjai. Czeizel kemofotogramjai fekete-fehér fotópapírra készültek, ám 

bizonyos esetekben – gyenge fixálás esetén – elszíneződtek.279 Ezt a fotokémiai jelenséget 

használta ki Czeizel az Önarckép című munkáján.280  

Színes fotogramot a Maurer által említett módon csak átlátszó vagy félig átlátszó színes 

tárgyak közbeiktatásával lehet létrehozni. Eperjesi vastag üveglapokat, Jederán egy 

narancssárga oldallal rendelkező prizmát, Hübner pedig átlátszó színes fóliadarabokat 

használt. Czeizel Balázs színes folyadékokkal és festékkel kísérletezett, egyrészt úgy, hogy 

átlátszó edénybe helyezett színezett folyadékot tett a fotópapírra, másrészt úgy, hogy 

festékes kezét húzta végig a papír felületén.281 Az utóbbi technikával létrehozott 

fotogramok sora a mozgás kategóriával és a vegyszerrel festés módszerével is 

összefüggésbe hozható. Czeizel azzal folytatta a kísérletezést, hogy a színes festékkel 

létrehozott színes fotogramokat savval és lúggal utókezelte.282 

Eperjesi a fényérzékennyé tett háromdimenziós tárgyakkal kapcsolatos feladatot gondolta 

tovább. Korábban készült saját színes fotóit – mint kétdimenziós tárgyakat – érzékenyítette 

fekete-fehér emulzióval, majd a fényképekre az eredeti negatívokat exponálta.283 Előhívás 

után két képréteg fedte egymást: a korábban előhívott színes és az újonnan kialakított 

fekete-fehér kép.  

 

A kurzus résztvevői a szeminárium második félévének végén kiállításra készítették elő a 

tantárgy keretében készült munkáikat. Maurer számára a kiállításrendezés, az óra keretében 

létrehozott anyag publikálása, a mindezzel járó tervezési és szervezési feladatok ugyanúgy 

a tananyag részét képezték, mint a fotogrammal való kísérletezés maga. A kiállítás – 

Maurer véleménye szerint – a tudatos koncepció alapján létrehozott anyag ugyancsak 

tudatos újrarendezése. Maurer egy korabeli jegyzetében olvasható a következő. „Médium a 

kiállításrendezés, ami egyenlő az adott anyag esztétikai újrafogalmazásával, a tartalommal 

                                                 
279 A fekete-fehér fotónyersanyagon csak helyesen megválasztott expozíciós idő esetén, megfelelő idejű hívás 
és fixálás után alakulnak ki szürke tónusok. Ha a nyersanyag túlexponált vagy gyengén fixált, akkor a fotó – 
világosban – elszíneződik.  
280 Czeizel Balázs: Önarckép. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 212. 
281 Czeizel Balázs: Színek mozgásban. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 214. 
282 Czeizel Balázs: Színek mozgásban. E munkák csupán a kiállításra létrehozott katalógusban szerepelnek. 
283 Az így készült munkák csupán a kiállításra készített katalógusban láthatók. 
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adekvát, értelemszerű felvezetésével. Ezt is tanulni kell.”284 A kiállításrendezéshez 

hozzátartozott a fotogramoknak a Józsefvárosi Galériában való bemutatása, az anyag 

könyv alakba való rendezése és rövid értelmező szövegekkel való ellátása, a kiállításon 

készült videódokumentáció elkészítése, a tárlat költségeit fedező források felkutatása, 

illetve a Beke Lászlóval a félév elején folytatott beszélgetés megszerkesztése és 

publikálásra való előkészítése.  

4.2.3. Vizuális kísérletek – 1987/1988 II. félév (II.) 

Maurer négy fotó szakos hallgatóval foglalkozott a tárgyalt félévben.285 Maurernek egy 

korábbi, a Szépművészeti Múzeumban 1981–1983 között vezetett szakkörén megvalósított 

feladat kibővített változata tette ki a félévi munkát. A feladat feldolgozása során Maurer és 

a volt résztvevők visszaemlékezésére, szóbeli közléseire, illetve arra a huszonnyolc darab 

fotótablóra és tizenöt darab különálló fotóra támaszkodtam, amelyek Maurer és Dolezsán 

Ágnes tulajdonában maradtak meg. A fennmaradt fotók Dolezsán, Farkas és Gulyás 

munkái, Reisz Péter fotói nem maradtak meg.286 A szemináriumról jelenlegi ismereteim 

szerint nem jelent meg semmilyen írás a korabeli sajtóban, s bár a szemináriumi anyag ki 

volt állítva az 1988-as esztergomi fotográfiai biennále keretében,287 erről sem a biennále 

katalógusa, sem a róla megjelent írások nem tesznek említést.  

 

A félév első óráinak egyikén Maurer egy Budapest térképet helyezett a bekötött szemű 

hallgatók elé, amelyen minden résztvevő véletlenszerűen rámutatott egy pontra. A 

hallgatók feladata ezután az volt, hogy elmenjenek a térképen kijelölt helyre, s ott minden 

előzetes koncepció és gondolkodás nélkül, gyorsan, tíz perc alatt fényképezzenek egy 

harminchat kockás fekete-fehér filmre. Az egyénileg végrehajtott fotózás utáni 

szemináriumon arra kérte Maurer a hallgatókat, hogy mondják el a fényképezés során őket 

ért és emlékezetükben megmaradt benyomásokat, emlékeket. Az elmondottakat magnóra 

rögzítették.288 A szóbeli emlékfelidézés után Maurer azt a feladatot adta, hogy a hallgatók 

írják le a felidézett emlékeket, benyomásokat, illetve készítsenek egy „pszichotérképet”, 

                                                 
284 Az idézet Maurernek az 1989-es elméleti konferencián (A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek 
helye és szerepe a főiskolai képzésben. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 
1989. március 3.) elhangzó előadását előkészítő, saját tulajdonában lévő jegyzetéből származik. 
285 Dolezsán Ágnes, Farkas Antal, Gulyás Miklós, Reisz Péter 
286 Reisz Péter szóbeli közlése. 
287 Maurer Dóra szóbeli közlése. 
288 A felvétel nem maradt fenn. 



84 
 

amelyen szabadon választott képzőművészeti eszközökkel rögzítik a fotózás helyszínét és a 

fotózás során őket ért benyomásokat.289  

A hallgatók az egyéni fotózás során készült negatívokkal dolgoztak tovább a félév 

folyamán. Feladatuk az volt, hogy valamilyen egyénileg kialakított koncepció szerint 

dolgozzák fel az egy tekercsnyi filmet: rendezzék, rendszerezzék, manipulálják, alakítsák 

át, készítsenek belőle sorozatokat. Több fennmaradt fotó esetében felismerhető Maurer 

azon igénye, hogy a hallgatók a képet oly módon változtassák meg, hogy az felerősítve 

juttassa kifejezésre a fényképezés során őket ért benyomásokat.  

A feladat nagy szabadságot adott a szeminárium résztvevőinek, akik változatos, egymástól 

nagymértékben különböző munkákat készítettek. Az egyes hallgatók fennmaradt 

feladatmegoldásait külön-külön (a hallgató neve alapján abc sorrendben) ismertetem. 

Dolezsán Ágnes kontaktmásolatot készített a negatívról, majd a kontaktcsíkot felvágta, és 

oly módon ragasztotta fel egy papírcsíkra, hogy az egyes képek közötti rések vastagsága a 

képek készítése között eltelt időnek feleljen meg – utalva ezzel a fényképezés 

időbeliségére.  Ezután tablókat készített. Ezek egy része tematikus: egy-egy fogalommal 

összefüggésben csupán egyes negatívok bizonyos részleteit nagyította le Dolezsán, más 

részükön a fotózás során őt ért benyomások megerősítése céjából technikailag manipulálta 

a felvételeket. (40. ábra) 

Farkas Antal munkái közül négy darab, egyenként kilenc (sorokba és oszlopkba rendezett) 

fényképet tartalmazó tabló és tizenöt darab, feltételezhetően a tablók koncepcióját követő, 

különálló fénykép maradt fenn. A tablót alkotó fotók a következő rendszert követik. Egy 

sorban azonos témájú, két-két esetben azonos helyszínen, ám más nézőpontból készült 

fotók helyezkednek el. Az oszlopok felett pedig a következő feliratok olvashatók: 

„elveszett negatív”, „rekonstrukció az eredeti helyszínen”, „rekonstrukció otthon, 

Kecskeméten”. Farkas Antal tehát egy tudatosan kialakított (bár feltehetően a véletlen által 

segített), az emlékezéssel, a rekonstruálással is kapcsolatba hozható koncepció szigorú 

követésével hozta létre tablóit.  

Gulyás Miklóstól nyolc darab, kettő, három vagy négy fotót tartalmazó tabló maradt fenn.  

Munkáira a hívás során a vegyszerrel, a hívási idővel és a papírminőséggel (lágy, kemény, 

fényes, matt) való képmanipulálás, illetve az egyes részletek nagyítása, túlnagyítása a 

jellemző. (41. ábra) 

                                                 
289 A leírások nem maradtak fenn, a térképek közül pedig egyedül Dolezsán ábrája maradt meg, amely 
azonban csak részlegesen felel meg a feladatnak, ugyanis a helyszínnek precíz, valóban térképszerű, objektív 
képét adja. 
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A feladat alkalmat adott a fotográfiával mint vegyi folyamattal, a fényképkészítés során 

alkalmazott anyagokkal való kísérletezésre, a fogalmi-tartalmi szempontból való 

feldolgozásra, és a fotózásról mint cselekményről, mint megismételhető képrögzítő 

eljárásról való gondolkodásra is.  

A munkák nem a szemináriumi órán készültek, az egyes órák konzultációként 

funkcionáltak, ahol a volt résztvevők visszaemlékezése szerint termékeny, inspiratív 

beszélgetésekre került sor.  

4.2.4. Vizuális kísérletek – 1988/1989 I. félév–1990/1991 II. félév (III/1–6.) 

Maurer hat féléven keresztül kurzus formában vezette a Vizuális kísérletek című tárgyat. 

Az órákra a félévek elején megtartott kurzushéten, majd az utolsó két félévben heti 

rendszerességgel került sor. A tantárgy felvétele ekkor másod- és harmadéves fotó és videó 

szakosok számára kötelező volt, s rajtuk kívül az intézmény bármely hallgatója felvehette. 

A tárgyalt időszakban a kurzus résztvevőinek száma a következőképpen alakult: nincs adat 

(20–25 fő), 31 fő, 22 fő, 16 fő, 16 fő, 8 fő. Többen több féléven keresztül vették fel a 

tárgyat. 

A hallgatók ekkor a kurzus teljes ideje alatt egy, Maurer által felvetett, félévről-félévre 

változó témakörön dolgoztak, általában csoportos formában és improvizatív módon.   

Maurer egy korabeli jegyzetében a következőt írta a Vizuális kísérletek munkaformájának 

megváltozásával kapcsolatban: „[a sokfős csoportban] a választott téma megvalósulásán 

őrködni kell, a jónak ígérkező kitérőket el kell vágni anélkül, hogy értéküket vesztenék. A 

téma befogadása, illetve megvalósítása érdekében rövid idő alatt mozgásba kell hozni 

valahogyan minden egyes hallgatót, nem szabad csak a könnyen reagálókkal együtt menni. 

Végül is, akár előadás, akár csoportos gyakorlatok a kurzus formája, tartós 

szemléletalakításra nincs mód, csak érdeklődést keltő ismeret, személyes próbatétel, 

felszabadító lökés nyújtására.”290 

A tevékenységi forma változatossága és különböző mértékű dokumentáltsága miatt a 

gyakorlatoknak csupán egy része ismert. A kurzusokon videófilmek készültek, amelyek két 

csoportba sorolhatók: egy részük a feladatok kivitelezésének dokumentációi, más részük 

önálló videómű. A Főiskola Panasonic videófelvevőjével készült felvételeket kezdetben 

Maurer vágta a Balázs Béla Stúdióban, később, a főiskola videólaborjának létesülése után 

Maurer és a hallgatók közösen végezték a vágást. A videófelvételek DVD-átiratban 

                                                 
290 Az idézet Maurernek az 1989-es elméleti konferencián (A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek 
helye és szerepe a főiskolai képzésben. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 
1989. március 3.) elhangzó előadását előkészítő, saját tulajdonában lévő jegyzetéből származik. 
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maradtak fenn és Maurer tulajdonában találhatók.291 Az egyes DVD-k több filmet 

tartalmaznak, az első kurzuson készült felvételtől eltekintve minden esetben a filmek 

készítőinek megnevezésével. Az óra neve hivatalosan továbbra is Vizuális kísérletek volt, 

ám Maurer ekkortól Audiovizuális gyakorlatoknak nevezte az általa tanított tárgyat, a 

videókon is ez a megnevezés szerepel (Audiovizuális gyakorlatok 1–6.). 

A tantárgy keretében végzett tevékenység feltárása során legnagyobb részben a kurzusok 

során készült munkákra és Maurer szóbeli közléseire támaszkodtam. Ezen kívül 

felhasználtam az első kurzusról maradt négy darab diapozitívet, Maurer korabeli jegyzeteit 

és az intézmény által 1989-ben rendezett elméleti konferencián elhangzott előadásában 

foglaltakat.292 Az 1990-ben megjelent MIF Bulletin-ben olvasható a kurzus leírása.293 Ez a 

Maurer által vezetett két utolsó kurzussal kapcsolatban (III/5–6.) nyújt információt.  

 

Audiovizuális gyakorlatok 1. (III/1.) 

A kurzus témája a kép és a hang kölcsönhatása volt. Maurer elméleti előadásokat tartott, 

melynek részeként a hallgatókat elvitte a Balázs Béla Stúdióba, s ott néhány saját munkáját 

(Kalah, Triolák),294 illetve más művészek által készített filmeket295 vetített le. Ezután a 

hallgatók improvizációkat végeztek kis- és nagycsoportos formában. Maurer korabeli 

jegyzetéből ismert, hogy a kurzus résztvevői először egy- és kétszemélyes, pszichológiai 

eredetű, a hangra reagáló gyakorlatokat végeztek,296 „különböző karakterű zenékre 

                                                 
291 Másolat található a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Archívumában.  
292 Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: Elméleti konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa 
füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989, 93–100. 
293 „Vizuális kísérletek 1: 3–5 félévben vehető fel. Kép, mozgókép, zene együtt. Elmélet: látás és hallás 
törvényszerűségei egymásra vonatkoztatva, szinesztézia, képsík, szín, színforma, zenei tér, hang, hangforma, 
dinamika és idővonatkozások, zaj tématörténet, archív filmek és újabb anyagok (film, videó) bemutatása 
eredetiben, illetve diával illusztrált elmeséléssel. (Eggeling, Richter, Fischinger, Erdély, Jeney, Galeta, 
Hollós, Paik, Krew). Képszerű zenék, zajok, zenei képek. Videóval rögzített kreatív gyakorlatok.” 
„Vizuális kísérletek 2: 4–6 félévben vehető fel. Kép, mozgókép, zene együtt. A három alaptípus 
módszereinek elemzése: kép illusztrálása hanggal, zene vizualizációja, kép és hang egymásra vonatkoztatása, 
szinkronitása, egyenértékűsége. Tesztek: reagálás zenére, zajra, képre a kölcsönösség értelmében, 
pszichogram jellegű rajzolás, festés. Tervezési gyakorlat: 16 mm-es film, filmvágás tanulmányok az előadó 
által vitt filmgyári maradékokkal. Rövid videó-tanulmányok, felvétel, editálás”. MIF Bulletin No. 1. 
Tantárgyak és kurzusok összesítése. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1990, s.p. 
294 Maurer Dóra: Kalah. 35 mm, színes, fényhangos, 12’, 1981; Maurer Dóra: Triolák. 35 mm, fekete-fehér, 
fényhangos, 12’, 1981. 
295 Például: Bálint István–Breznyik Péter–Halász Péter–Koós Anna: Don Giovanni. Maurer Dóra szóbeli 
közlése. 
296 Idézet Maurernek az 1989-es elméleti konferencián (A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek helye 
és szerepe a főiskolai képzésben. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 
1989. március 3.) elhangzó előadását előkészítő, saját tulajdonában lévő jegyzetéből: „[a kép és a hang 
együtthatásával foglalkozó kurzusok során a téma] elméleti, művészettörténeti kidolgozását kíséreltem meg 
előbb, közben mindkettőt kísérve a pszichológiából merített, egy- és kétszemélyes, egymásra és a hangzó 
anyagra reagáló gyakorlatokat végeztettem.” 
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reagáltak páros rajzolás formájában”.297 E tevékenység során két-két hallgató egy vagy 

több, különböző színű rajzeszközzel igyekezett a hallott zenét vizuálisan megragadni: 

ritmusát, karakterét, hangszínét kifejezni.298 Ezután került sor a videóra rögzített 

improvizációkra. A kurzus során készült videó két etüdöt tartalmaz, mindkettő a 

tevékenység dokumentációjának tekinthető. Maurer szóbeli közlése alapján ismert, hogy a 

videófelvételt Czeizel Balázs készítette.  

Az első etüd a következő eseményt dokumentálta: két, földön ülő ember egy földön fekvő 

ruhafogas és egyszerű tárgyak segítségével hangot ad ki: egyikük pici fémlappal, másikuk 

kézzel ütögeti a fogast, illetve egy mikrofont tologat rajta. Eközben – nem látható, csak 

hallható – két ember furulyán különböző hangmagasságon monoton, szaggatott dallamot 

játszik. A jelenet sötétben játszódott, miközben két kör alakú, diavetítővel létrehozott 

fényfolt körözött a térben. A jelenet végén a zene felgyorsult majd elhalt, a kép 

elsötétedett. A kamera (mozgása, ritmusa) a hanghoz és a mozgó fényfoltokhoz 

alkalmazkodott, szabálytalan, néha körző mozgást végzett. 

A második esemény „absztrakt látvány hangi, hangulati illusztrálása volt”.299 Két darab, 

különböző karakterű (egy nagyon kontrasztos és egy finom tónusátmentekkel rendelkező), 

nonfiguratív képet festettek diaüvegre a résztvevők, majd ezeket a diákat a terem két, 

egymással szemközti falára vetítették. A hallgatók – a két képhez kapcsolódva, egy-egy 

zenekart létrehozva – két csoportra oszlottak. A sötét térben furulyával és szokatlan hangot 

keltő hétköznapi tárgyakkal hoztak létre zenét, illetve artikulálatlan, nem ének- és nem 

beszédhangokat adtak ki. A kamera a két kép között változó sebességgel vándorolt, és 

ezzel irányította a zenekarok váltakozását, s amíg egy képet mutatott, az alatt is 

folyamatosan mozgott: körző- vagy oldalirányú mozgást végzett, ráközelített a képre. A 

kameramozgás tehát irányította a két irányból váltakozva felhangzó zenét: az egyik 

csoportról lassan ráfordult a másikra, ennek megfelelően az első csoport elhalkult, míg a 

második elkezdte a zenélést; a kameramozgás karakterével viszont a kamera igyekezett a 

zenéhez igazodni, arra reagálni. 

 

                                                 
297 Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: Elméleti konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa 
füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989, 97–98. 
298 Az ezekről a rajzokról készült négy darab diapozitív jelenleg Maurer tulajdonában van. 
299 Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: Elméleti konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa 
füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989, 98. 
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Audiovizuális gyakorlatok 2. (III/2.) 

A kurzus témája a kép és a hang kapcsolata, valamint a mozgóképnek e kettőhöz való 

viszonya. Maurer egy olyan, az előző félév során szerzett tapasztalatokra épülő, egyre 

komplexebbé váló gyakorlatsort tervezett, amelyben a kurzus összes résztvevője szerepet 

kapott. 300 Ezek kivitelezése után egyéni darabok létrehozására került sor. A gyakorlatok és 

a videómunkák három elem együtthatására épültek: a látványra (a résztvevőkre és 

mozgásukra), a hangra (a résztvevők által keltett hangokra), illetve a mozgókép- és 

hangfelvétel sajátosságaira.301 A gyakorlatok kivitelezése előtt e három elem egymáshoz 

való viszonyát diagramon ábrázolták, amely a kurzus során készült videófilmen is szerepel. 

A résztvevők névsora és az egyes videómunkák szerzője a kurzus során készült 

videófilmről ismert. 

A jelenlegi felvételen húsz etüd található, amelyből tizenhárom egy-egy csoportos 

gyakorlat dokumentációja,302 hét pedig önálló, egy esettől eltekintve szerzőhöz is köthető 

videómű.303 Az első tizenhárom, egymással szoros kapcsolatban álló, több esetben 

egymásra épülő gyakorlat során a résztvevők előre eltervezett, koordinált tevékenységet 

hajtottak végre; s a néha mozdulatlan, máskor mozgó (egy pontban rögzített, körbeforduló) 

kamera ezt rögzítette. A gyakorlatok a következők voltak:  

1. A résztvevők álló kamera előtt, azzal szembefordulva sorban elhaladnak, közben 

mindenki egy-egy szót mond, a szavak néhányszor ismétlődnek, majd új szó következik. 

Az utolsó résztvevő által mondott szó: „vége”. Miután ez elhangzik, a résztvevők újra, 

ellenkező irányban, csendben haladnak el a kamera előtt. 

2. A résztvevők egy helyben állnak, félkört alkotnak, s a rögzített magasságban 

körbeforduló kamerával szembenézve egy-egy szót ismételnek.  

3. A kamerával szembeforduló, félkörben álló résztvevők egy-egy számot mondanak. A 

számok általában hol növekvő, hol csökkenő sorrendben követik egymást. A kamera 

körbefordul, "reszelős mozgást végez": kicsit megy hátra majd többet előre, kicsit hátra, 

                                                 
300 Az egyes kurzusokon Maurer levetítette az előző félévekben készített videófilmeket. Maurer Dóra szóbeli 
közlése. 
301 Bővebben ír erről Maurer a következő helyen: Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: 
Elméleti konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési 
Központ, Budapest, 1989, 98. 
302 Az első tizenhárom videómű nem tekinthető tisztán dokumentációnak. A kamera helyzete, mozgása (néha 
körbefordul, néha mozdulatlan) alakítja a látványt. 
303 Az egyes művek készítőinek neve a kurzuson készült videóról ismert: Czech Attila; Molnár Cs. Virág; 
László Piroska – Gáspár György, Balázs Péter – Juhász János – Máté Gábor – Telegdi Zoltán – Szabó Tibor, 
Ficzere Krisztina – Pásztor Erika; Hübner Teodóra – Bozóki Mara – Ficzere Krisztina – Pásztor Erika – 
Kelemen Gábor.  



89 
 

többet előre… Eközben igazodik a résztvevők magasságához, és némi csúszástól eltekintve 

a beszélőt mutatja. 

4. A kamerával szembeforduló, félkörben álló résztvevők egyesével valamilyen hangot 

imitáló mozdulatot tesznek némán, s közben a kamera mozgásával ellentétes irányban (a 

sor másik végéről indulva) adogatnak körbe egy mikrofont. A középső résztvevőtől 

eltekintve senkinél nem egyezik meg a mimika / gesztus és a hang.  

5. A kamerával szemben félkörben ülő résztvevők körbeadogatják egymásnak a mikrofont, 

s egyesével, sorban valamilyen hangot adnak ki. A kamera mindig a hangot adót mutatja. 

A fókusztávolság folyamatosan változik, ezáltal a résztvevők képe hol éles, hol életlen. 

6. A kamerával szemben félkörben ülő résztvevők körbeadogatják egymásnak a mikrofont, 

s egyesével, sorban mindenki valamilyen hangot ad ki. A kamera körbefordul, de le van 

maradva a mikrofonhoz képest, így soha nem az látszik, aki éppen hangot ad ki.304 

7. Az álló kamera egy pontból követi a felé közeledő, majd előtte egyesével elhaladó, s 

közben a „holnapután” és „még ma” kifejezéseket ismétlő résztvevőket. A felvétel sötétben 

készült, a kamerához közeli, éppen beszélő személy arcát egy fénykör világítja meg.  

8. A résztvevők körben járnak, közben szótagolva ismétlik: "még nyílnak a völgyben a 

kerti virágok". A kamera körbefordul; az emberek és a kamera mozgása először egyirányú, 

majd ellentétes.  

9. A résztvevők sötét térben párosával körben járnak, s a következő mondatot ismétlik: 

"még nyílnak a kertben a kerti virágok", s közben fény világítja meg az arcukat. Az álló 

kamera folyamatosan pulzálva (szűkülő, táguló látószöggel / fókusztávolsággal) veszi a 

jelenetet. 

10. A résztvevők sötét térben koordinálatlanul mozognak, miközben a következőt ismétlik: 

"még nyílnak a völgyben a kerti virágok". Az álló kamera előtt különböző távolságban 

felbukkanó embereket fénykör világítja meg. (a megvilágított személy hol közelebb, hol 

távolabb helyezkedik el a kamerától, így a fényfolt hol nagyobb, hol kisebb)     

11. A résztvevők sötét térben koordinálatlanul mozognak, szabálytalan időközönként vaku 

villan, minden fényvillanást követően hangot ad ki valaki.   

12. A következő, Erdély Miklós és a Kreativitási gyakorlatok emlékére végrehajtott 

gyakorlat leírása során Maurert idézem: "a résztvevők nagy mozdulatlanságban ülnek 

körben. Mindenkinek a bal szomszédját kell figyelnie, csakis őt. Senki se mozdulhat meg 

szándékosan, de ha mégis megmozdulna (nyelne, tüsszentene) azt az őt figyelőnek – kissé 

                                                 
304 A kép és a hang elcsúszása a szinkronizálás eredménye. Maurer Dóra szóbeli közlése.  
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felerősítve – utánoznia kell. A kamera a kör közepéről figyeli a bárhol elkezdődő 

mozgást/zajt. Az első észrevett gesztusra ráközelít, majd követi a körbefutó-erősödő 

mozdulatokat."305 

13. Hullámpapírból öblöket tartalmazó „falat” emeltek a résztvevők, minden öbölben egy-

egy ember helyezkedett el. Minden résztvevő valamilyen módon (zenei vagy nem zenei) 

hangot ad ki, amelyet folyamatosan ismétel. A kamera és a mikrofon a térben mozogva 

mindenkit megmutat, s közben igyekszik a képkivágással, mozgatással, élességállítással 

igazodni a választott hanghoz. 

Maurer korabeli jegyzetéből ismert, hogy a csoportos gyakorlatok végrehajtása során 

számára éppen annyira fontos volt a csoport és az egyes résztvevők magatartásának 

tudatosítása, alakítása, az egymásra figyelés fejlesztése, mint a gyakorlatok technikai 

aspektusa, az eszközök használatának elsajátíttatása.   

A teljes csoport által végrehajtott gyakorlatok után, azok tapasztalataiból kiindulva egyéni 

videóművek készültek.  

 

Audiovizuális gyakorlatok 3. (III/3.) 

A kurzus témája a sík, a tér és az anamorfizmus volt. Jelenleg a kurzuson készült tizenöt 

darab önálló videómű ismert.306 A videómunkák többsége vizuálisan ragadja meg a 

síkbeliség, a térbeliség és az anamorfizmus fogalmát, s a hang vagy jelentéktelen vagy 

esetleges. Néhány esetben azonban – vagy a felvétel során felvett hang vagy utószinkron 

segítségével – hangeffektusok is kifjezik a térbeliséget.  

Az anarmorfizmus témakörében készített egyik vidómű Chuck Close Linda című 

festményének egy térbelivé alakított, s a felvétel során megtört-eltépett felületre vetített 

torzulásait mutatja be.  

 

Audiovizuális gyakorlatok 4. (III/4.) 

A kurzus témája a tér, illetve a különböző térfelfogások voltak. Az elkészült videófilmek 

két csoportba sorolhatók: az egyik kategóriában a tér mint köztes tér, mint elemek között 

                                                 
305 Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: Elméleti konferencia 1989. Tölgyfa füzetek, Magyar 
Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1989, 98–99. 
306 A filmek készítői: Czech Attila – Gáspár György – Mike Tamás, Dolezsán Ágnes – Eperjesi Ágnes – 
Ficzere Krisztina – Szegedi Katalin; Balázs Péter – Fodor Éva – Juhász János – Szeleczky Péter – Telegdi 
Zoltán; Langh Róbert – Göbölyös Luca – Fodor Éva – Drégely Imre; Almási László – Balázs Sándor – Budai 
Enikő – Sztalek Csilár, Eperjesi Ágnes – László Piroska – Szegedi Katalin; Szemmelweisz László – Drégely 
Imre – Göbölyös Luca – Fodor Éva – Langh Róbert; Szegedi Katalin – Dolezsán Ágnes, Pásztor Erika – 
Eperjesi Ágnes – Ficzere Krisztina; Juhász János – Telegdi Zoltán – Balázs Péter – Szeleczky Péter; Almási 
László – Balázs Sándor – Budai Enikő – Czech Attila – Göbölyös Luca – Sztalek Csilár.  
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elhelyezkedő, áthidalható entitás jelenik meg; a másik csoportban a tér olyan edényként 

van jelen, amelyben a gravitáció érvényesülni tud.307 A kurzus anyagát jelenleg tartalmazó 

DVD-n tizenhét darab etüd található. Az első tematikai csoportba tartozók nagyobbik része 

egy-két résztvevő vagy egy kisebb csoport akciójának dokumentációja, más része önálló 

videómű. A második tematikai egységben elenyésző a dokumentációnak tekinthető 

munkák száma.  

Csakúgy, mint az előző félév során készült filmek esetében, ekkor is a téma vizuális 

megragadása volt a jellemzőbb. A megmaradt anyagban két darab néma film található, 

néhány esetben utószinkron egészíti ki a látványt, az esetek többségében a cselekmény 

saját, a felvétel során felvett hangja kíséri a képet. Egy esetben a kurzus résztvevői alkottak 

zenét a látványhoz, több mű esetében pedig – nagyrészt az első tematikai egységben – a 

beszéd alkotja a hang/a cselekmény szerves részét.  

 

Audiovizuális gyakorlatok 5. (III/5.) 

Az ebben és a következő félévben ismét heti rendszerességgel tartott kurzus témája a 

mozgókép és a hang, valamint a (hangszeres) zene kapcsolata volt. A hallgatók az 

intézményben (a Térkísérleti Laboratóriumban) talált hanganyaghoz hoztak létre „képet”, 

illetve egy-egy esemény, jelenség saját hangjának és magának az eseménynek mint 

vizuális anyagnak az összefüggéseit vizsgáló videófilmeket készítettek.  

A kurzuson készült anyagból létrehozott film tizennyolc etüdöt tartalmaz. Ezek két kisebb 

csoportra oszthatók: „mozgóképek zenére”; „a látvány hangot ad, a hang látszik”.308 Az 

első csoport esetében a hallgatók talált zenéhez készítettek videófelvételt, kis csoportokban 

mozgóképet hoztak létre Ravel, Debussy, Eric Satie egy-egy zeneművének részletére. A 

felvételeket a Térkísérleti Laboratóriumban készítették, majd a felvett anyagot 

videóvágóban vágták, és utólag manipulálták. Különböző effektusokkal kísérleteztek: a 

képet szolarizálták, színezték, a pozitív látványt negatívba fordították át, lassították-

gyorsították. Egyes esetekben csupán ezekkel az effektekkel igazodtak a zenéhez, más 

esetben már a felvétel során: a fókusz vándoroltatásával, a kameramozgással igazodtak a 

zene jellegéhez, ritmusához. A második esetben olyan eseményeket vettek fel, amelyek 

                                                 
307 Az itt leírt két kategória a kurzuson készült videófilmről/DVD-ről származik, a filmek csoportba vannak 
osztva: köztes tér, áthidalások; a tér mint edény, gravitáció. Az első csoportba kilenc darab, a másodikba 
nyolc darab film tartozik.  
308 A két kategória a kurzuson készült videófilmről/DVD-ről származik.  
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sajátos hanggal is jártak. A látványt általában a felvétel során vagy utólag hozzáadott saját 

hang kíséri, azonban olyan munka is készült, amely a látvány és a hang ellentétére épül.309 

 

Audiovizuális gyakorlatok 6. (III/6.) 

A Maurer által a Magyar Iparművészeti Főiskolán vezetett utolsó kurzus résztvevőinek egy 

része a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt.310 A kurzus a zene és a 

mozgókép kapcsolatának két lehetséges módjára adott példát. Maurer meghívta a kurzusra 

Jeney Zoltán és Sáry László zeneszerzőket. Jeney elméleti előadást tartott, Sáry pedig 

kreatív zenei gyakorlatokat vezetett.311 

A tantárgy keretében készült és fennmaradt tizenhárom darab etüd két csoportra osztható. 

Az elsőbe olyan „videókották” tartoznak, ahol a látványt talált zene vagy utólag létrehozott 

és utószinkronként hozzáadott hang (zörej) kíséri. A második csoportot olyan – általában 

néma – videóművek alkotják, amelyek sajátos képi jellegük (pl. ritmusuk) miatt 

alkalmasak lennének valamely zenedarab képi aláfestésére. Az utóbbi munkákat Maurer a 

következőképpen nevezte meg: „vizuális ajánlat zene-improvizációhoz”.312 Mindkét 

csoportban nonfiguratív jellegű, többségében vetített geometrikus elemekből és színes, 

mozgó fényfoltokból létrehozott látvány jelenik meg.  

 

 

 

                                                 
309 Göbölyös Luca és Keresztes Attila videófilmjében mindvégig egy egész répa látható, miközben harapás 
hangja hallatszik.  
310 Bakos Gábor, Csörgő Attila, Kapitány András, Szabadi F. Viktor, Szegedy-Maszák Zoltán, Varga Zsófia a 
Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóiként vettek részt a kurzuson. 
311 Maurer Dóra szóbeli közlése. Sáry László MIF-beli gyakorlatai a Kreatív zenei gyakorlatok című 
kiadványból rekonstruálhatók (Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor, Pécs, 1999). A kutatás ideje 
alatt került elő egy kb. egyórás dokumentumfilm a C3 Archívumában, amely „zenei csoportfoglalkozás” 
munkacímet visel (DV0159). Az e kurzuson rögzített film egy Sáry László által vezetett, csoportos 
foglalkozást dokumentál.  
312 A „videókották” és a „vizuális ajánlat zene-improvizációhoz” megnevezés a kurzus során készült 
videófilmről ismert.  
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Maurer Dóra pedagógiai tevékenysége a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 

(Magyar Képzőművészeti Főiskola / Egyetem, Budapest, 1990–jelenleg) 

 

5.1 Maurer Dóra a Magyar Képzőművészeti Főiskolán / Egyetemen313 

Amikor Maurer 1990 szeptemberében megkezdte tevékenységét a Magyar 

Képzőművészeti Főiskolán, még óraadó tanár volt a Magyar Iparművészeti Főiskolán is. 

Egy tanéven át párhuzamosan tanított a két intézményben, az 1991/1992-es tanévtől 

kezdődően már csak a Magyar Képzőművészeti Főiskola oktatója.  

1990–2007 decemberéig osztályvezető tanár volt, a későbbiekben nyugalmazott óraadó 

egyetemi tanár.314 Osztályvezető munkája mellett 2005-ben kezdte el szervezett formában 

a színnel kapcsolatos ismeretek oktatását a Festő Tanszéken, amely tevékenységét jelenleg 

[2011] is folytatja.315 2003-tól kezdődően DLA programokat vezet, a DLA-hallgatókat 

tanársegédként bevonva az oktatásba (előadások, művésztelep-vezetés). A tanítás mellett 

aktívan részt vett az intézmény egyéb tevékenységeiben, 1992–2002 között a Kiállítási 

Bizottság tagja volt. Emellett – gyakran korábbi, személyes ismeretségeit felhasználva – 

intenzív kapcsolatot tartott fenn külföldi intézményekkel, részt vett különböző partneri 

együttműködések kialakításában (diákcsere, vendégelőadók és -kiállítások fogadása, 

tárlatok szervezése külföldi intézményekben).316 1994-től kezdődően szervezte főiskolai 

hallgatók részvételét a salzburgi nyári egyetemen (Internationale Sommerakademie 

Salzburg).  

A Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatott tevékenysége idején Maurer külföldi nyári 

egyetemeken is vezetett kurzusokat: 1999-ben Salzburgban az Internationale 

Sommerakademie keretében grafikai osztályt vezetett, 2007-ben pedig Plauenben tartott 

színkurzust. 

                                                 
313 Az intézmény neve a tárgyalt időszak folyamán változott (Magyar Képzőművészeti Főiskola/Egyetem). 
Konkrét időpontban zajló esemény említésekor az akkor érvényben lévő nevet használom, hosszabb ideig 
fennálló vagy konkrét időponthoz nem köthető jelenség említésekor a (Magyar) Képzőművészeti Egyetem 
elnevezést.  
314 Maurer 1999-ben habilitált a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. Témája: Kép és hang 
együtthatása. 2003-ban DLA fokozatot szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, s ebben az évben 
került sor egyetemi tanári kinevezésére.  
315 A Színtan 2006-ban lett tantervbe illesztett, minden első éves festő szakos hallgató számára kötelező 
tantárgy. 
316 Ezekkel a tevékenységekkel csupán annyiban foglalkozom, amennyire a Maurer-osztály munkáját érintik.  
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5.2. A Maurer-osztályban folyó munka feltárása  

5.2.1. Források és módszer 

A Maurer-osztályban folyó munka feltárása során többféle forrásra támaszkodtam. Maurer 

rendelkezésemre bocsátott tíz darab (kb. 30 óra), általa készített felvételeket tartalmazó 

videókazettát, amelyek az osztályban folyó munkát (prezentációk, kiállítások) 

dokumentálják; több száz diaképet; osztálykiállításokon készült fényképfelvételeket; 

illetve az intézményben folyó tevékenységére vonatkozó, saját tulajdonában lévő 

dokumentumokat.  

A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ és a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Intermédia Tanszékének archívumában szintén találtam Maurerre, illetve az osztályában 

folyó munkára vonatkozó anyagokat. Az osztálykiállítások egy részét katalógus kísérte, 

amelyekből negismerhető a tárlatok koncepciója, a résztvevők névsora és a kiállított 

művek listája.  

Információim jelentős része Maurer és volt tanítványainak szóbeli közléseiből 

származik.317 Interjút készítettem olyan személyekkel is, akik egy-egy kurzus keretében 

dolgoztak együtt Maurerrel (Sáry Bánk, Tóth Benedek). A 2006/2007-es tanévben 

rendszeresen, később pedig alkalmanként részt vettem a Maurer által a Képzőművészeti 

Egyetemen vezetett színórákon. 318   

Mindezen forrásokat felhasználva először az osztályban folyó munka leírását végzem el, 

kiemelve néhány jellemző aspektust. A feldolgozásnak ez a része leginkább Maurer által 

készített hivatalos dokumentumokon, vele és a hallgatókkal folytatott interjúkon alapszik. 

Ezt az osztályban folyó munka kronologikus ismertetése követi. A két feldolgozási mód 

átfedéseket eredményez, ám úgy érzem, érdemes egyrészt bizonyos nézőpontokat kiemelve 

összegyűjteni azokat a fő sajátosságokat, amelyek a több mint húsz évet felölelő 

tevékenység során jellemzőek, illetve fontos az is, hogy az eseményeket az egymás után 

következésük sorrendjében is lássuk, hiszen bizonyos tendenciák és összefüggések csak 

így mutathatók ki.  

                                                 
317 A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanulmányi Osztályától megkaptam Maurer Dóra hallgatóinak 
névsorát. E – hiányos és több esetben pontatlan – listából kiindulva vettem fel a kapcsolatot az osztály 
tagjaival, s az volt a szándékom, hogy mindenkivel személyesen találkozzak. A Budapesten / 
Magyarországon élő hallgatók nagy részével létre is jött a személyes találkozás, a vidéken / külföldön élők 
egy részével pedig emaileket váltottunk. Több hallgatót nem sikerült elérnem, néhányan pedig elutasították 
megkeresésemet.  
318 A 2006-ban bevezetett tantárgy hivatalos neve: A színekről (elmélet és gyakorlat), hivatalos rövidített 
neve. Színtan. Maurer azonban következetesen kerüli a színtan szó használatát, s a tárgyat, illetve a tanórákat 
mindig színórának nevezi. Jelen tanulmányban én is követem az általa használt elnevezést. A tantárgy leírása: 
www.mke.hu/node/30522 

http://www.mke.hu/node/30522
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A kronologikus feldolgozás során olyan eseményeket is említek, amelyeket nem Maurer 

vezetett, tehát nem közvetlenül hozzá kapcsolódnak. Azonban fontosnak tartom, hogy azok 

az események, amelyek az ő ötlete alapján, az ő közvetítő szerepe által jutottak el a 

hallgatókhoz, ezáltal tágítva az őket ért információk és az általuk megszerezhető 

tapasztalatok sorát, szintén bekerüljenek a kronologikus eseménytörténetbe.319   

5.2.2. A Maurer-osztályban folyó munka / Maurer tevékenységének jellemzői 

Maurer célja a Képzőművészeti Egyetemen folytatott tevékenysége során tanítványai 

személyiségének alakulásában való részvétel; a hallgatók érzékeny, gondolkodó, tudatos, a 

művészeti szcénában felelősen helytálló személyekké, egyénekké válásának elősegítése. 

Maurer véleménye szerint az egyetemi oktatás célja, illetve a tanár feladata annak 

elősegítése, hogy a hallgató megtalálja azt a – személyiségéhez illeszkedő, abból 

következő – egyéni művészeti problémakört, amely őt foglalkoztatja, valamint azt a 

művészeti nyelvet és médiumot, amellyel a felvetett problémakört vizuálisan kifejezni 

képes.320 Ezért az osztályban folyó munka – bár közös tevékenységek is helyet kapnak 

benne – alapvetően egyénre szabott, individuális, az egyéni programokat tiszteletben tartó.  

Maurer az osztályába felvett hallgatóktól elvárja a látványalapú rajzolás és festés 

képességét,321 és az első évet – ha szükséges – az ebbéli hiányosságok pótlására szánja. 

Modell utáni rajzolás és festés a legkorábbi időszaktól (1990 ősz-tél) eltekintve alapvetően 

nem volt jellemző a Maurer-osztályban, s a hangsúly akkor is a modell köré helyezett 

színes felületek által kialakított színhatáson volt. Azonban az egyes hallgatók, ha saját 

tevékenységük megkívánta, dolgozhattak modell után, erre többször akadt is példa.  

Maurer hangsúlyozta a különböző műfajok és művészeti ágak közötti átjárás lehetőségének 

fontosságát, a műfajköziséget, emiatt osztályát a kezdetektől fogva interdiszciplináris 

festőosztálynak nevezte. Fontosnak tartotta, hogy tanítványainak alkalma, lehetősége és 

igénye legyen különböző – akár nem hagyományos vagy hagyományosan nem 

magasművészetnek tekintett – technikák kipróbálására, kísérletezésre, kutatásra. Ezt mind 

az egyéni konzultációk során, mind pedig közös feladatokkal igyekezett elősegíteni. Mivel 

az intézménybe kerülésekor a Festő Tanszék csak az olaj/vászon festészet technikai 
                                                 
319 Mivel a feldolgozás során a fennmaradt írott és hangzó dokumentumokra támaszkodtam első sorban – 
illetve a szóbeli közlések is nagyrészt olyan eseményekkel kapcsolatosak, amelyekről dokumentum is 
fennmaradt –, elkerülhetetlen, hogy bizonyos események jelentőségükhöz viszonyítva nagyobb, illetve 
kisebb hangsúlyt kaptak.  
320 Erről részletesen: Maurer Dóra: Tantárgyi program leírása, követelményei (festészet, műteremgyakorlat). 
A dokumentum a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján volt elérhető, nyomtatott verziója Maurer 
Dóra tulajdonában van.  
321 „elvárom […], hogy az ábrázolás szempontjából lényeges elemek kivonása az adott diffúz látványból és 
azoknak az elhelyezése már ne okozzon gondot…” Maurer Dóra: Osztályprogram. S.a. 
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igényeit elégítette ki, Maurer az első néhány évben többféle műhelyt alakított ki. Grafikai 

műhelyt (1991), fotólabort (1992), animációs filmlabort (1992) hozott létre, egyszerű 

faműhely kialakítását tervezte, megszervezte, hogy a hallgatók Zalka Imre színes 

fotólaborjában dolgozhassanak, számítógéppel felszerelt digitális videóműhely kialakítását 

tette lehetővé (2000), és (volt) hallgatók bevonásával számítógépes oktatást 

kezdeményezett. Megszervezte, hogy tanítványai az iskolától független műhelyben 

dolgozhassanak (Váci Grafikai Műhely), szimpóziumon (Nemzetközi Zománcszimpózium, 

Fülek, 1994), nyári egyetemen (Internationale Sommerakademie, Salzburg, 1994–) 

vegyenek részt. A képzőművészeti technikák mellett a zene is kiemelt fontossággal jelent 

meg az oktatásban. Maurer több kurzust vezetett zenészekkel és zeneszerzőkkel (Tóth 

Benedek, Amadinda), 1992/1993; Sáry Bánk, 2007–)  

Maurer többféle módon segítette elő azt, hogy tanítványai – a látványalapú festészetből 

kiindulva, azon túllépve – megtalálják a számukra releváns művészeti kérdéskört és 

nyelvet, s igényük legyen az abban való elmélyülésre, kutatásra.  

Tematikus, gyakran vetítéssel kísért előadásokat tartott, amelyek során egyes 

művészettörténeti korszakokkal, alkotókkal, tendenciákkal, problémafelvetésekkel 

ismertette meg a hallgatókat. A felvetett témák egyes esetekben Maurer saját 

alkotótevékenységéhez, az őt aktuálisan foglalkoztató kérdéshez kapcsolódtak, máskor 

egyes hallgatók vagy az osztályban kialakuló kisebb csoportok által generált kérdésekhez, 

a hallgatók munkáihoz illeszkedtek, vagy a művészeti szcénát érintő aktuális kérdéshez 

(kiállításhoz) kötődtek. Saját előadásai mellett Maurer vendégeket is hívott és kért fel 

tematikus előadások megtartására. A meghívott művészettörténészek és teoretikusok 

(többek között Kisbali László, Timár Katalin, Wessely Anna) egy-egy elméleti témában 

vagy egy-egy kiállításról tartottak előadást. 

Maurer több alkalommal és módon tette lehetővé tanítványai számára, hogy művészi 

életutakat ismerjenek meg. A hallgatókkal (illetve az osztály egy részével) közösen 

képzőművészeket látogatott meg (többek között Bak Imre,322 Bujdosó Alpár/Bécs, 

Haraszty István, Konkoly Gyula, Nádler István), az intézményben nem tanító művészt 

(Louise Foley, 1992; Tolvaly Ernő, 1994/1995; Keserü Ilona) hívott meg kurzus vezetésére 

vagy konzultációra. Mindezeken túl tanítványait kiállításokra vitte, illetve néhányukat 

bevonta az Erdély Miklós életmű-kiállítás mű-rekonstrukciós munkájába (1991).323  

                                                 
322 Bak Imrénél tett látogatást szinte minden megkérdezett hallgató említett, ezért feltételezhető, hogy erre 
több alkalommal sor került.  
323 Erdély Miklós 1928–1986. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1991. 
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Maurer a hallgatók elméleti ismereteinek bővítéséhez is hozzájárult: teoretikus műveket 

javasolt, egyes esetekben fordított számukra, illetve ösztönözte őket, hogy részt vegyenek 

az egyetemen (más tanszéken) vagy az intézményen kívül (pl. a Goethe Intézetben) 

rendezett elméleti előadásokon, programokon.  

A Maurer-osztályban jellemző volt, hogy a hallgatók néhány hét alatt megoldandó, 

tematikus feladatokon dolgoztak. A feladatok általában nem kapcsolódtak a hallgatók 

egyéni programjaihoz, ám az általuk nyert felismerések gazdagították tapasztalataikat, s 

bizonyos esetekben az egyéni program irányváltását vagy elmélyülését eredményezték. 

Ezek a Maurer által „horizontemelő-lazítónak” 324 nevezett feladatok általában közös, az 

osztály egészét bevonó vita, beszélgetés során nyerték el témájukat, ám néhány olyan példa 

is ismert, amikor egyes hallgatók adtak feladatot az osztálynak.325 A felvetett témák között 

gyakran találunk fogalmakat (modell, projekció, lehetetlen, nézőpontváltozás (2000), játék, 

kinyílás, tükröződés (2006)) és fogalompárokat vagy ellentétpárokat (kicsi és nagy (1999); 

kint és bent (1999); lent és fent), illetve színnel és zenével kapcsolatos jelenségeket 

(ritmus, zenei szerkesztésmód). A feladatokra jellemző, hogy az 1990-es években inkább 

egyéniek és szabadon választhatók voltak, majd a 2000-es évek felé haladva sűrűsödtek a 

közös, kötelező feladatok, amelyek 2000 után váltak rendszeressé, gyakorivá. A feladatok 

alkalmanként egy-egy kiállítás kiindulópontját is jelentették (játék  Játék, 

mindenkép(p)en. Egészen másként áll a dolog a képzőművészettel? Artpool, Budapest, 

2004), valamint a Maurer által rendezett tematikus osztálykiállítások is felfoghatók egy-

egy feladatként. A 2000 körüli évekre jellemző, hogy az egyes féléveknek tematikájuk volt 

(modell – 1998, projekció – 1999, zenei struktúrák festészeti transzpozíciója – 2000).  A 

feladatok egyéni megoldásait a hallgatók közös beszélgetés keretében mutatták be, s ezeket 

a műmagyarázatokat Maurer gyakran videóval dokumentálta. Fontosnak tartotta, hogy 

tanítványai képesek legyenek munkájukról vagy akár munkásságuk egészéről beszélni, 

adekvátan, szabatosan, lényegre törően, érthetően nyilatkozni. A videóra vett prezentációk 

és a gyakori, közös osztálybeszélgetések is e célt szolgálták. A szóbeli megnyilvánulás 

mellett az írás is megjelent az osztálymunkában: a később említendő kiállítások 

katalógusai számára minden hallgató rövid összefoglaló szöveget írt kiállított művéről. 

                                                 
324 Maurer Dóra: Beszámoló az akkreditációhoz a 2003. évről. 2004. február, Maurer Dóra tulajdonában. 
325 Hallgató által adott feladatok közül hármat sikerült rekonstruálnom: Vécsei Márton: „derékszög és 
szomorúság” (1997); Nagy Kriszta: „festmény zöld kanapé fölé”; György Katalin: „modell” (1999). Ezeken 
kívül Maurer tulajdonában maradt fenn Bekő Judit feladatlistája (Individuális feladatok Bekő Judit 
megvalósítandó terveinek listája alapján – 1998.).  
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2000 után néhány esetben előfordult az is, hogy a hallgatóknak – feladatként – írniuk 

kellett munkájukról, az őket ért hatásokról.  

Maurer rendszeresen rendezett kiállításokat az osztálya számára. Egy tanévben általában 

két kiállításra került sor: a tanév végén az egyetemen, a második félév folyamán vagy a 

nyár elején külső helyszínen. E helyszínek között hagyományos kiállítótereket is találunk 

(Artpool P60 Galéria, Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Fészek Galéria, Goethe 

Intézet, Józsefvárosi Galéria, Lengyel Intézet, Budapest; Művésztelepi Galéria, 

Szentendre; Pécsi Galéria, Pécs; külföldi kiállítóhelyek, művészeti akadémiák). Gyakran 

azonban nem hagyományos vagy nem művészeti helyszíneken zajlottak a kiállítások 

(Szépművészeti Múzeum – Tanulmányi Raktár, Magyar Állami Földtani Intézet, Országos 

Pszichiátriai Intézet, Budapest; Allianz Biztosító székháza, Berlin). Az utóbbi kiállítások a 

képzőművészet fogalmának meghatározását (mi tekinthető (képző)/(magas)művészetnek?), 

a műalkotás státuszát is próbára tették, a hallgatókat e kérdések megválaszolásának 

megkísérlésére ösztönözték.  

A kiállítások szervezésébe, rendezésébe Maurer bevonta tanítványait is. Egyes esetekben 

egy-egy hallgató készítette a meghívót, a plakátot; ha a tárlatot katalógus kísérte, akkor 

ebbe minden kiállító írt a munkájáról, illetve a kiadvány tervezésében, szerkesztésében is 

részt vettek a hallgatók. A közösen kiválasztott helyszínen az installálást a kiállítók 

végezték, egy-egy esetben pedig a szervezésben, adminisztrációban (ügyintézés, vámolás, 

műtárgyak fogadása) is részt vettek.  

E kiállításokba Maurer bevonta más osztályok hallgatóit is (személyes kapcsolatok, a 

hallgatók közötti barátságok alapján vagy pályázat útján), korábban – akár más 

intézményben – végzett tanítványait, s nem egyszer ő maga is kiállított a hallgatókkal. Az 

osztálykiállítások mellett Maurer kisebb csoportos vagy egyéni tárlatokat is rendezett 

főiskolás hallgatóknak vagy a főiskolán nemrég végzetteknek (nem csupán az osztályába 

járóknak). Többek között a Goethe Intézetben, és – Klaniczay Gábor felkérésére – a 

Collegium Budapest épületében szervezett kiállításokat 1997-től kezdődően, amely 

tárlatok közül kiemelkedik egy kilenc részes sorozat: Kép és képiség.326 E sorozat 

jelentőségét növeli, hogy az egyes tárlatokat a Collegium Budapest ösztöndíjas kutatói 

nyitották meg, s nemegyszer hosszantartó együttműködés vagy barátság alakult ki a fiatal 

művészek és a teoretikusok között. 

                                                 
326 Kép és képiség. Collegium Budapest, Budapest, 1998. október – 1999. június. Kiállító művészek: Chilf 
Mária, Czeizel Balázs, Gaál András, Haász Katalin, Kapitány András, Lakner Antal, Nagy Kriszta, Pető 
Hunor, Szegedy-Maszák Zoltán.  
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A videóval dokumentált műbemutatások és a kiállítások lehetőséget biztosítottak arra, 

hogy a hallgatók – már egyetemi éveik alatt – gyakorolják a nyilvánosság előtti igényes-

felelős megjelenést, a művészeti szcénában való részvétellel járó feladatokat, valamint 

felkészüljenek a kiállítás-rendezés technikai és pszichés aspektusaira.  

Az egyetemi művészképzés része a művésztelepi tevékenység, amely a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszéke esetében általában az intézmény tihanyi 

művésztelepét jelenti. A fennmaradt dokumentumok és a visszaemlékezések szerint a 

Maurer-osztály viszonylag ritkán dolgozott Tihanyban, bár akad példa az osztály által ott 

rendezett művésztelepre és szimpóziumra is. Két tihanyi művésztelepen kívül három másik 

– az Epreskertben327 tartott – művésztelep ismert. Maurer 2004-ben (Chilf Máriával, aki 

ekkor tanársegédje volt) nyomtatott festészeti programot, 2006-ban színes grafikai és 

animációs kurzust, 2007-ben pedig Sáry Bánkkal kreatív zenei kurzust vezetett.328  

Maurer többféleképpen igyekezett tanítványait és fiatal képzőművészeket támogatni. 

Ösztöndíj-lehetőségeket megragadva tette lehetővé külföldi nyári egyetemeken való 

részvételüket, segítette őket pályázatok elkészítésében, különböző intézményekkel 

együttműködve ösztöndíjat igényelt számukra, illetve munkáiknak műgyűjteményekbe 

való bekerülését segítette elő.329 A Collegium Budapest Raoul Wallenberg Vendégháza330 

és a Budapesti Német Iskola331 építésekor – pályázat útján – fiatal képzőművészek 

alkotásai kerültek az épületekbe (42. és 43. ábra).  

Maurer az egyetem elvégzése után is kapcsolatban marad hallgatóival, bevonja őket az 

általa rendezett kiállításokba, konzultál velük, segíti a művészeti pályán való elindulásukat 

és megmaradásukat. S valószínűleg az osztályban folyó munka és szemléletmód, a 

kiállítások rendezésében való aktív hallgatói részvétel járul hozzá ahhoz is, hogy a Maurer-

                                                 
327 A Magyar Képzőművészeti Egyetem épületegyüttese, Budapest VI., Bajza utca 41. 
328 Szín és nyomtatás, nyomhagyás. Nyomtatott festészeti kurzus. Magyar Képzőművészeti Egyetem – 
Epreskert, 2004. szeptember 6–17., kurzusvezető: Maurer Dóra; Szín – ritmus – vizuális kotta – hangképzés – 
zenekísérletek. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Epreskert, 2007. szeptember 10–14., kurzusvezetők: 
Maurer Dóra és Sáry Bánk. 
329 Maurer tulajdonában található dokumentumok alapján a következő intézményekkel való együttműködése 
rekonstruálható: Hypo Bank, Reiffeisen Bank, Soros Alapítvány.  
330 A Reimholz Péter tervei alapján 2000-ben elkészült, Budapest I. Szabó Ilonka utca 7. alatt álló épületben a 
következő képzőművészek munkái találhatók meg: Bálványos Levente, Herczeg Nándor, Kapitány András, 
Wolsky András, Zsári Zoltán. Az épületbe elhelyezendő művek tervezésére kiírt pályázat zsűrijét Beke 
László, Maurer Dóra és Néray Katalin alkotta.  
331 Budapest XII., Cinege út 8. Az intézményben Bálványos Levente, Chilf Mária, Fóti Lázár – Varga 
György és Maurer Dóra munkái találhatók meg.   
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osztály (volt) hallgatói több éven át működő művészeti csoportokat hoznak létre, és az 

egyetemi éveikben megszokott módon működnek tovább.332  

A Maurer által rendezett Kultúr-Maurer című filmben szerepet kaptak a tanítványok.333 A 

művészet taníthatóságának kérdését középpontba állító film különböző részeit Cserny 

Márton zenéje választja el egymástól, az interjúalanyok között pedig megtalálható három 

Maurer-tanítvány (Bakos Gábor, Szegedy-Maszák Zoltán és Cserny Márton).334  

 

Az 1990-es évek elején, az Intermédia Tanszék megalakulása (1990) után, az Intermédia 

szak akkreditálása (1993) előtt – kiemelkedően sok Maurer-tanítvány hallgatott át az 

Intermédia Tanszék óráira,335 s az elkövetkező néhány évben is megfigyelhető volt, hogy a 

kétszakos intermédia szakosok legnagyobb részben Maurer osztályába jártak. Ekkor 

viszonylag szoros együttműködés folyt az Intermédia Tanszék és Maurer között, akinek az 

osztályában rendezett programjait az Intermédia vendégprogramjaként is meghirdették, és 

azokat több intermédia szakos hallgató látogatta. Az 1990-es évek végén megszűnt a 

kétszakosság lehetősége, illetve erre csak külön eljárás során lehetett engedélyt kapni, 

amivel azonban élt néhány Maurer-tanítvány (pl. Farkas Rita). Azonban az Intermédia 

Tanszékkel, valamint a szak hallgatóival továbbra is tartottak fenn kapcsolatot Maurer és 

tanítványai, több, Maurer által szervezett kiállításon szerepeltek intermédia szakosok.  

                                                 
332 A Kis Varsó (Gálik András, Havas Bálint) egy Maurer által szervezett lengyelországi művésztelepi 
program után kezdte meg működését. A Klub VH csoportot 2001-ben nyolc – nagyrészt Maurer-tanítvány – 
képzőművész hozta létre. Különböző, általában nem hagyományos helyszíneken rendeztek kiállításokat 2004 
végéig, amelyekbe általában vendégeket is bevontak. A csoport tagjai: Bálványos Levente, Fóti Lázár, 
György Kata, Halász Péter, Horváth Csaba, Kokesch Ádám, Orbán György, Sáfrán Dóra, Varga György. A 
csoportról: www.klubvh.fw.hu. A később létrejött Carrot csoportot szintén két Maurer-tanítvány (Fóti Lázár, 
Varga György), és egy, már főiskolás korukban is velük kiállító, volt Jovánovics-tanítvány képzőművész 
(Bálványos Levente) hozta létre.  
333 Kultúr-Maurer. Fríz Produceri Iroda, Budapest, 1992. Szerkesztő-producer: Pálmai Katalin, riporter: 
Topor Tünde és Maurer Dóra, rendező: Maurer Dóra. A film a tizenegy részes Kultúr-ember című sorozat 
része. A sorozat filmjeit a következő személyek rendezték (a filmek sorrendjében): Wahorn András, 
Bachmann Gábor, Révész László László, Karácsony Gábor, Galántai György, Károlyi Zsigmond, Hejettes 
Szomlyazók, Újlak Csoport, Kozma György, Maurer Dóra.  
334 A filmben meginterjúvolt személyek a következők: Bakos Gábor, Cserny Márton, Haraszty István, 
Körösényi Tamás, Kőnig Frigyes, Molnár Sándor, Sallai Géza (Körösényi-osztály), Szegedy-Maszák Zoltán, 
Türk Péter, Werner Würtinger, illetve a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Bruno Gioncoli- és Arnulf Rainer-
osztályának hallgatói.  
335 Az első Intermédia szakos diplomákat is – El Hassan Róza kivételével – Maurer-tanítványok szerezték 
meg: Bakos Gábor, Csörgő Attila, Szegedy-Maszák Zoltán.  

http://www.klubvh.fw.hu/
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5.2.3. A Maurer-osztályban folyó munka kronologikus eseménytörténete 

 

Az 1990/1991-es tanévben Maurer két intézményben oktatott: az Iparművészeti Főiskolán 

és a Képzőművészeti Főiskolán, és a két intézmény között viszonylag szabad átjárást 

biztosított. Az Iparművészeti Főiskola két végzős hallgatója (Pál Csaba és Sipavicius 

Tamás) mesterképzősként a Képzőművészeti Főiskola Maurer-osztályában folytatta 

tanulmányait. Maurer pedig átvitte osztályának (akkori és leendő) hallgatóit az 

Iparművészeti Főiskolára, ahol azok részt vettek a kísérletekben, videók készítésében. Bár 

a kurzus során készült és fennmaradt videókon csak Bakos Gábor, Csörgő Attila, Kapitány 

András, Nagy Gábor György, Szegedy-Maszák Zoltán és Varga Zsófia neve szerepel, több 

hallgató említette, hogy részt vett a kurzuson. A Festő Tanszék hallgatói számára a 

Vizuális kísérletek című tantárgy jelentette az első lehetőséget arra, hogy technikai 

eszközökkel, videókamerával dolgozzanak, vágjanak, filmet készítsenek.  

A kurzus neve – ebben a félévben már hatodik alkalommal – Audiovizuális gyakorlatok 

volt, és a zene/hang, valamint a látvány/mozgókép kapcsolatának lehetséges módjait járta 

körül. A videók készítése mellett egyéb auditív, vizuális, fénnyel való kísérletekre is sor 

került, illetve Maurer meghívta a kurzusra Jeney Zoltán és Sáry László zeneszerzőket. Az 

Iparművészeti Főiskola elhagyása után Maurer a Képzőművészeti Főiskolán, az 

osztályával folytatott hasonló tevékenységet. 

 

A székesfehérvári Erdély Miklós-kiállítás (1991) során Maurer hallgatóinak segítségével 

rekonstruált két darab, korábbi kiállításokon is általa összeállított Erdély-művet: a 

Hadititok és a Südstrand című installációkat.336 Két tanítványa (Kapitány András, 

Szegedy-Maszák Zoltán) további Erdély Miklós-kiállításokon segítette egyes művek 

rekonstrukcióját.  

 

Olaj. Áthatás című osztály-kiállítás, amelyre a hallgatók a mellettük kiállító személy 

munkájából vett részlet felhasználásával készítették el munkájukat.337  

 

                                                 
336 Erdély Miklós 1928–1986. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1991. A kiállításról és a művek 
rekonstrukciójáról: Szőke Annamária: Erdély Miklós műveinek restaurálása és rekonstrukciója. In: Erdély 
Miklós-szimpózium. Műcsarnok. Magyar Műhely, 37. évf., 110–111. sz., 1999. 116–139. 
337 Olaj. Áthatás. Fészek Galéria, Budapest, 1991.  
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Maurer az intézménybe kerülését követő első évben elvitte osztályának érdeklődő (akkori 

és leendő) tagjait a Csepeli Papírgyárba. Megfigyelték a papírgyártás folyamatát, illetve 

papírt kaptak, amelyet munkájuk során felhasználtak.338  

 

1991-ben Maurer egyszerű grafikai műhelyt hozott létre az Epreskert II. épületének 

alagsorában. Szándéka az volt, hogy a festő- és szobrászhallgatókat megismerteti egyes 

grafikai technikákkal.339 Ez a terve nem valósult meg, a műhelyt osztályának tagjai, illetve 

más osztály egy-egy tagja használta egyéni érdeklődésének megfelelően, alkalmanként. 

Évekkel később (2002 és 2004) nyomtatott festészeti kurzus rendezésére került ott sor.  

 

1992 februárjában Maurer animációs filmlabor kialakítását tervezte, amelyhez egy 

repróállványt és két lámpát Czeizel Balázs ajándékozott az intézménynek.340 Maurer ekkor 

üres filmcsíkot adott az érdeklődő hallgatóknak, amelyre animációs technikával 

mozgóképet készítettek.341 Animációs filmek készítésére, filmes feladatokra később is sor 

került, többek között az 1993 őszén Tihanyban rendezett művésztelepen.  

 

1992-ben Maurer egy korábbi tanári fotólabort reaktivált és alakított át az Epreskert V. 

épületében. A nagyítógéppel is felszerelt labort leginkább fekete-fehér fotogramok 

készítésére használták. Emellett Maurer megszervezte, hogy a hallgatók Zalka Imre színes 

fotólaborjában is dolgozhassanak – technikai segítséggel, kisebb csoportokban, egyénileg 

megbeszélt időpontokban. 1992-ben az osztály nagy része készített fotogramokat. Az 

epreskerti fotólabort az érdeklődő hallgatók több féléven át használták, majd háttérbe 

szorult. Újabb intenzív használatbavételére 1999 és 2005 került sor. A Zalka Imrével 

kialakult együttműködés jelenleg [2011] is tart, Maurer ekkor a színóra résztvevői számára 

ajánlja fel a színes fotogram készítésének lehetőségét.  

 

Diákfotogramok című osztály-kiállítás a Goethe Intézetben.342 

 

                                                 
338 Az 1980-as évek elején a Csepeli Papírgyár PIK Klubjában került megrendezésre a Papír-művek című 
kiállítás-sorozat, amelynek negyedik tárlatán (1981. február 18–25.) Maurer Dóra, Legéndy Péter és J. H. 
Kochman vett részt.  
339 Maurer Dóra levele erről a Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori Hivatalának, 2005. szeptember 14.  
340 Maurer Dóra feljegyzése a Magyar Képzőművészeti Főiskola számára, 1992. február 21. Czeizel Balázs 
Maurer tanítványa volt a Magyar Iparművészeti Főiskolán.  
341 Maurer Dóra és Kapitány András szóbeli közlése. Jelenlegi ismereteim szerint az ekkor készült filmek 
nem maradtak fenn.  
342 Diákfotogramok. Goethe Intézet, Budapest, 1992. A kiállítás résztvevőinek névsora csak részben ismert.  
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1992-ben Maurer megszervezte, hogy tanítványai – művésztelepi programként – a váci 

grafikai műhelyben dolgozhassanak egy ideig (egy/két hétig).343 A hallgatók technikai 

segítséget kaptak a műhelyben, miközben hagyományos grafikai technikákat és egyes 

kísérleti eljárásokat próbálták ki.   

 

1992-ben varsói csereprogramot szervezett Maurer. Az év júliusában tizenöt hallgatóval 

(nem csak osztályának tagjaival) együtt Varsóba utazott, hogy a helyi képzőművészeti 

akadémia (Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie) művésztelepén dolgozzanak két héten 

át. Ezután a lengyel diákok mesterükkel együtt Budapesten rendezték meg művésztelep 

kurzusukat.  

 

1992-ben egy amerikai művész és művészetpedagógus, Louise Foley festészeti eseményt 

rendezett a Képzőművészeti Főiskola aulájában, amelyen főképp a Maurer-osztály tagjai 

vettek részt.344 A résztvevők két csoportra osztva, felváltva festettek az aulában felállított 

két darab nagyméretű vászonra (mindkét csoport a maga vásznára). Ezzel a feladattal 

Foley a csoporton belüli és a két csoport közötti kommunikációt igyekezett ösztönözni, 

illetve a csoportok egymásra figyelését erősíteni. 

 

Maurer 1992-ben rendezte meg a Tér-képzetek című, később hat részessé bővülő kiállítás-

sorozat első két tárlatát. Az 1991/1992-es tanév végén két kiállítás keretében az osztály 

tagjai mutatkoztak be (minden évfolyam, kötelezően) a Budapest Galéria Lajos utcai 

Kiállítóházában, mellettük más osztályok tagjai vendégként vettek részt. A következő 

tanévben pályázatot írt ki Maurer, s a beérkezett pályaművekből válogatott a tanév végén 

két kiállításnyi anyagot. A tárlaton a válogatás során kiesett terveket is kiállította. A 

kiállításokon minden egyes kiállító megkapta a kiállítóház egy-egy termét, s helyspecifikus 

művet készített.345 A kiállítás meghívóját és plakátját hallgatók tervezték, s az utólag 

kiadott katalógus szerkesztési munkálataiban is részt vettek.  

 

                                                 
343 A műhelyben dolgozott: Balázs Áron, Chilf Mária, Kalocsai Enikő, Kapitány András, Varga Gabriella és 
Wolsky András. Információim az ő szóbeli közléseiken alapulnak.  
344 Az esemény során készített, Maurer Dóra tulajdonában található videófelvétel jelenleg [2011] már nagyon 
rossz állapotban van, néma. Információim ezen a felvételen és Maurer szóbeli közlésein alapulnak. Louise 
Foley-ról egyéb információt nem találtam.   
345 Az épületben – több szinten – összesen tizenhárom terem található. Mivel az osztálylétszám ennél 
nagyobb volt, ezért döntött Maurer amellett a megoldás mellett, hogy 1992-ben és 1993-ban két-két kiállítás 
kövesse egymást.  
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Az Iparművészei Főiskola elhagyása után Maurer az osztályában folytatta a hanggal, 

zenével való foglalkozást. Az 1992/1993-as tanévben az Amadinda együttes egy tagjával, 

Tóth Benedekkel tartott egy kreatív zenei és vizuális kurzust.346 Maurer, Tóth és az 

osztályból érdeklődő hallgatók hétről hétre találkoztak, és Tóth Benedek vezetésével Sáry 

László – ekkor még publikálatlan – kreatív zenei gyakorlataiból kiindulva dolgoztak.347 Az 

egyes feladatokat – gyakran Maurer ötlete alapján – továbbfejlesztették, és mindvégig (az 

Intermédia Tanszékről kapott) videóval dokumentálták.348 Az elkészült videófelvételeket 

minden egyes alkalommal megbeszélték, vizuálisan is értékelték. Az eredeti elképzelés az 

volt, hogy a kamera önálló, autonóm szereplőként funkcionál: a felvételt készítő személy a 

hang hatására változtatja a kamera mozgását (sebességét, irányát), a fókuszt; tehát a 

kamera adta lehetőséget kihasználva vizuálisan reagál a zenére. Maurer visszaemlékezése 

és a fennmaradt felvételek alapján azonban megállapítható, hogy ez csupán részben 

valósult meg. A kurzus központi fogalmai a ritmus, az idő, a tér és a térben megjelenő 

hang voltak. A gyakorlatok során a résztvevők valamilyen téri alakzatot létrehozva 

helyezkedtek el, s bizonyos szabályszerűségek alapján különböző (magasságú, erősségű, 

hangszínű, jellegű) hangot generáltak.  

Az erős koncentrációt és egymásra figyelést igénylő feladatok nagyrészt egymásra épültek.  

A fennmaradt források alapján a következő gyakorlatok ismertek:  

1. A résztvevők egyenes vonalban állnak és egymást követve, egyenletes ritmusban hangot 

generálnak, a sorban balról jobbra és visszafele haladva.  

2. A résztvevők egyenes vonalban állnak, egymást követve, sorban, egyenletes ritmusban 

hangot generálnak. Amikor a sor végére érnek, a hang visszafordul, és a sor szélén álló 

ember kiáll – így a sor egyre rövidebb, végül egyetlen hangból áll.  

3. A résztvevők sorban állnak, de nem elhelyezkedésük sorrendjében, hanem az általuk 

kiadott hang magasságának sorrendjében szólaltatják meg hangszerüket. 

4. A résztvevők körben állnak, és valamilyen egyszerű eszközzel egymás után hangot 

adnak ki, s közben hosszú, különböző magasságú magánhangzókat mondanak.  

5. A résztvevők úgy adnak ki hangot, hogy ennek közben vizuális nyoma is legyen.349  

                                                 
346 A kurzusra vonatkozó információk forrása: Maurer Dóra, Tóth Benedek, Kalocsai Enikő és Szegedy-
Maszák Zoltán szóbeli közlései; illetve a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Archívumában található 
film: Audiovizuális gyakorlatok (nyersanyag), kreatív zene. Színes, s.a. 
347 Tóth Benedek az Amadinda együttes tagjaként szoros kapcsolatban állt Sáryval, és a kurzussal 
kapcsolatban rendszeresen konzultált vele. Tóth Benedek szóbeli közlése.  
348 A kurzus során az Intermédia Tanszék technikai felszerelését használták.  
349 Két példa ennek a gyakorlatnak a megvalósulására. Valaki úgy üt egy festékes ecsetet a papírhoz, hogy 
annak hangja is legyen, és közben az ecset „fessen” is. (Kalocsai Enikő szóbeli közlése). Egy tálban színesre 
festett magokat mozgatnak – a magok zörögnek. (C3 Archívumában található filmen) 
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6. A résztvevők a térben szabadon helyezkednek el, s – az előttük kiadott hangok hatására 

– teljesen kötetlen sorrendben és módon hangokat adnak ki úgy, hogy az általuk kiadott 

hang megfeleljen annak az érzelmi állapotnak, amelyet a korábban kiadott hangok 

váltottak ki bennük.  

7. A résztvevők különböző kisméretű tárgyakat raknak egy zongora húrjai közé / alá / fölé, 

majd az így preparált zongora húrjait és a leszorító eszközöket ütik meg különböző anyagú 

tárgyakkal.  

A gyakorlatok végrehajtása során használt hangkeltő eszközök tudatosan egyszerűek, 

gyakran hétköznapiak voltak. A kurzus résztvevői minden anyagot felhasználtak, amit a 

műteremben találtak.350 A hatodikként említett feladat során például egy hallgató 

hungarocellt vág ollóval, majd tördel, egy másik hallgató italos fémdobozt gyűröget, 

Maurer vízzel teli palackokat ütöget és tör szét. A kurzus – annak ellenére, hogy a 

festőműteremben való munka rendkívül nehézkes, a felhasználható technikai felszerelés 

pedig szegényes volt –, tágította a hallgatók tapasztalatait, akik a gyakorlatok során 

felismerték a ritmus és az időbeliség szerepét a képszerkesztésben. Maurer a későbbiekben 

is tervezte hasonló kurzus vezetését külső előadók bevonásával, amelyre egy, az ő 

tulajdonában fennmaradt, évszám nélküli levél utal,351 azonban a technikai felszereléshez 

szükséges forrás hiánya miatt több audiovizuális kurzus vezetésére nem került sor a 

Maurer-osztályban.352 Maurer azonban támogatta, hogy tanítványai – ha más 

intézményben alkalmuk adódik rá – részt vegyenek a hang és a látvány kapcsolatát 

vizsgáló (zenei) kurzusokon.353 

 

Tondó című osztály-kiállítás a Józsefvárosi Galériában.354 A tárlat kiindulópontja a 

tondóforma. 

 

Tér-képzetek III–IV. 1993.355 A tárlatra bármely főiskolás hallgató jelentkezhetett 

pályázatával, s minden egyes – a megvalósításra el nem fogadott – pályamű terve is 

kiállításra került. 

                                                 
350 A kurzusra az Epreskert V. épületének emeleti, nagy műtermében került sor. 
351 Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, évszám nélküli pályázat (munkaterv) Maurer Dóra tulajdonában 

van.  
352 Eltekintve a Maurer és Sáry Bánk által 2007 őszén közösen vezetett egyhetes kurzustól. Arra azonban 
nem a Maurer-osztályban, hanem a színóra keretében került sor.  
353 A 2000-es évek elején a Maurer-osztály néhány hallgatója részt vett egy, Sőrés Zsolt által a Goethe 
Intézetben vezetett egynapos zenei kurzuson. Nagy Barbara szóbeli közlése. 
354 Tondó. Józsefvárosi Galéria, Budapest, 1993  
355 Tér-képzetek III–IV. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest, 1993 
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Az 1993-as őszi tihanyi művésztelepre Maurer meghívta Bak Imrét, a salzburgi Hans 

Floreyt és az akkor Budapesten kiállító, hamburgi Andreas Oldörpöt, hogy előadást 

tartsanak, illetve részt vegyenek egy-egy, a diákokkal közös beszélgetésen.356 Az osztrák 

és a német művész kép és hang/zene összefüggéseit kutatta műveiben. Oldörp hangzó 

objekteket állított ki a művészteleppel egy időben a budapesti Liget Galériában, Tihanyban 

pedig több napon át metanyelvi műértelmezési gyakorlatokat végzett a hallgatókkal.  

E beszélgetéseken kívül Maurer bemutatta a Beke Lászlóval közösen készített Nézetek 

című filmjét, amelyhez diapozitíves előadást is kapcsolt;357 illetve egyéb filmtörténeti 

vetítéseket tervezett. A képzőművészeti munkát illetően arra buzdította a hallgatókat, hogy 

náddal, földdel, gipsszel, vízzel és videóval dolgozzanak.358 

 

1994 tavaszán került sor a Maurer- és Jovánovics-osztály közös kiállítására a szentendrei 

Művésztelepi Galériában. A tárlat szervezését Bizzer István és Prosek Zoltán fiatal 

művészettörténészek kezdeményezték. Megnyitószövegében Bizzer hangsúlyozta – s 

feltehetően ez lehetett Maurer szándéka is –, hogy a művészeti szcéna (fiatal) szereplői: 

művészek, művészettörténészek, teoretikusok és galeristák megismerjék egymást, hiszen 

együttműködésük elengedhetetlen.359  

 

Rajz – rajzolás című osztály-kiállítás. 360 Fennmaradt néhány hallgatónak a tárlat kapcsán 

készített írása arról, hogy mit jelent számára a rajz, illetve a rajzolás.361   

 

1994-ben Füleken (Filakovo, SK), a helyi zománcgyárban nemzetközi 

zománcszimpóziumra került sor, amelyre Jozef Jankovic, a pozsonyi képzőművészeti 

főiskola akkori rektorhelyettese meghívta Maurert és tanítványait, s amelyen a Maurer-

osztályból három hallgató vett részt.362 Cserny és Varga számára az jelentette a 

szimpóziumon folyó munka újszerűségét, hogy az általuk korábban csupán hagyományos 

                                                 
356 Maurer Dóra feljegyzése a hallgatók számára, 1993. szeptember 5.  
357 Maurer Dóra – Beke László: Nézetek. Magyar művészet 1960–1980. 60’, színes, fényhangos, 1984–1986. 
358 Maurer tulajdonában fennmaradt egy, a művészteleppel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és a 
programot tartalmazó lap; valamint Varga György szóbeli közlése. 
359 A kiállításmegnyitót Maurer videóval dokumentálta, a felvétel jelenleg az ő tulajdonában található.  
360 Rajz – Rajzolás. Lengyel Intézet, Budapest, 1994  
361 Nem sikerült megállapítanom, hogy minden hallgató készített-e ilyen írást, illetve hogy az elkészült írások 
ki voltak-e állítva a tárlaton.  
362 Cserny Márton, Varga György és Vécsei Márton vett részt a szimpóziumon. Információim Cserny, Varga 
és Maurer szóbeli közlésein alapulnak.  
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festészeti anyagokon használt módszereket (pecsételés, csurgatás) új hordozón, új anyaggal 

(zománcfesték fémlapon és üvegen) is kipróbálhatták.  

 

Az 1994/1995-ös tanévben Tolvaly Ernő Maurer meghívására kurzust vezetett a 

Képzőművészeti Főiskola Festő Tanszékén, amely kurzuson a Maurer-osztály nagy része 

részt vett.363 A kurzust több találkozás előzte meg, amelyen a hallgatók megismerkedtek 

Tolvaly munkásságával, illetve művészettörténeti előadást hallhattak a mű és a közönség 

kapcsolatáról. A kurzus a festés folyamatát, a festés művelete közben végrehajtott 

mozgásokat, a festés akciószerűségét (illetve ennek lehetőségét), a közönség bevonásának 

lehetséges módjait, a megtervezettséget és a végeredmény (festmény) 

kiszámíthatatlanságát helyezte középpontba. A kurzus során négy darab nagyméretű, közös 

festmény készült oly módon, hogy minden résztvevő kiválasztott a felületen egy, a 

hordozóval megegyező arányú részt, majd azt a részfelületet valamilyen általa kitalált és 

minden esetben akcióhoz kötött tevékenység során befestette.364 A véletlenszerűen 

kiválasztott felületek akár fedhették is egymást. A felület egészének festése nem egyszerre 

zajlott: minden résztvevő Tolvallyal előre egyeztetett időpontban készítette el a maga 

részét. Ezáltal a kész mű egy időben zajló történés lenyomata is lett. A festés során – 

Tolvaly terve szerint – fotó- és videódokumentáció is készült, amelyek készítése során 

„maximális esztétizálásra kellett törekedni”.365 Az elkészült festményeket a 

Képzőművészeti Főiskola Barcsay Termében állították ki.  

 

Tér-képzetek V., 1995.366 Meghívásos, tematikus kiállítás, amelynek témája a köztes tér 

(44. ábra). A tizenhárom kiállító közül kilenc a Maurer-osztály tagja. A kiállítás-sorozat 

katalógusa e tárlatot kísérve jelent meg, s visszamenőleg tartalmazza az előző kiállítások 

műveinek reprodukcióit is. A kiadvány grafikai terve egy Maurer-tanítvány (Balázs Áron) 

munkája.  

 

                                                 
363 Fennmaradt Tolvaly Ernő előzetes kurzustervezete (1994. december 19.). Információim ebből, illetve 
Maurer visszaemlékezéséből származnak.  
364 Példák a festés módjára: Cserny Márton először a földre elhelyezett festékre, majd a festmény felületére 
hajtott rá a motorjával; Kokesch Ádám kémia anyaggal kezelte a felületet, s közben trombitált. Cserny 
Márton és Kokesch Ádám szóbeli közlése.  
365 Részlet Tolvaly Ernő kurzustervezetéből.  
366 Tér-képzetek V. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest, 1995  
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Tanulmányi raktár című egy napos osztálykiállítás a Szépművészeti Múzeum Tanulmányi 

Raktárában (45. ábra).367 A hallgatók helyspecifikus műveket készítettek az akkor évek óta 

üresen álló, elhanyagolt, rossz fizikai állapotban lévő, csupán néhány sérült és poros művet 

tartalmazó helyiségbe.  A munkák a művészetre, a múzeumra, az adott térre, illetve egyes 

ott talált, pusztuló műalkotásra reflektáltak. A kiállítás kapcsán megjelent katalógus 

készítésében a hallgatók is közreműködtek: a kiadványt Bakos Gábor tervezte, illetve – 

egy-két kivételtől eltekintve – minden hallgatótól megjelent egy szöveg, amely a kiállított 

mű tervét, készítésének motivációit írja le, illetve egyéb, a műre vonatkozó információt 

tartalmaz.  

 

1996 februárjában a Pécsi Galériában került sor a Gesztus és gesztus című kiállításra, 

amelynek anyagát Maurer állította össze, legnagyobb részben a Tér-képzetek V. tárlat és a 

Gesztus című főiskolai pályázati kiállítás anyagából.368  

 

1996 nyarán a Maurer-osztály Nürnbergben mutatkozott be egy, az Albrecht Dürer 

Gesellschaft – Kunstverein Nürnbergben rendezett kiállítással.369 Maurer néhány 

tanítványát bevonta a kiállítás szervezési és adminisztrációs ügyintézésébe, a műalkotások 

külföldre való kivitelének engedélyeztetésébe.370 A tárlat egy több éven, évtizeden átívelő 

intézményi kapcsolat kezdetét is jelentette. A Magyar Képzőművészeti Főiskola és a 

Nürnbergi Művészeti Akadémia (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg) között szoros 

kapcsolat alakult ki, amelyet Maurer kezdeményezett, illetve nagyrészt ő tartott fenn. A 

partneri kapcsolat keretében – leggyakrabban Diet Sayler osztályával együttműködve – 

diákcserékre, osztálykiállítások cseréjére, egyéni kiállítások rendezésére került sor.  

 

                                                 
367 Tanulmányi raktár. Szépművészeti Múzeum – Tanulmányi Raktár, Budapest, 1995 
368 Gesztus és gesztus. Pécsi Galéria, Pécs, 1996. február 1–25. A kiállítást Maurer videóval dokumentálta, a 
felvétel jelenleg az ő tulajdonában található.  
369 Budapester Kunststudenten. Albrecht Dürer Gesellschaft – Kunstverein Nürnberg, Nürnberg, 1996. július 
10 – augusztus 10. A kiállítást az Albrecht Dürer Gesellschaft – Kunstverein Nürnberg és az Akademie der 
Bildenden Künste közösen rendezte. Ugyanebben az évben, az osztálykiállítás előtt volt látható az Albrecht 
Dürer Gesellschaft – Kunstverein Nürnbergben Maurer Dóra és Gáyor Tibor Streifenbilder című közös 
kiállítása.  
370 Radák Eszter szóbeli közlése, illetve Maurer tulajdonában fennmaradt meghatalmazások és hivatalos 
levelek.  
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1996 novemberében Maurer Szegedy-Maszák Zoltánnal közösen rendezett kiállítást A Cet 

gyomrában címmel.371 A tárlaton – önálló munkáik mellett – bemutatták a Nem látni a 

végét című közös filmjüket.372 A megnyitón sor került a Maurer-osztály tagjai, valamint 

intermédia szakos hallgatók tíz „eseményére” (46. ábra).373 A rövid, gyakran a közönséget 

is bevonó cselekmények leírása szerepel a katalógusban. 

 

1997 tavaszán, valamint őszén került sor a Szanatórium I. és II. című kiállításokra.374 A 

cím többféle jelentéstartalommal bír. Egyrészt következik abból, hogy az első tárlat 

helyszíne az Országos Pszichiátriai Intézet Völgy utcai üres villaépülete volt,375 másrészt 

utal arra a nézetre, amely szerint a hallgatók számára a főiskola egy nagyon zárt, védett 

közösséget és terepet, mintegy szanatóriumot jelent. A két kiállítás koncepciója 

különbözött egymástól. Az első tárlat esetében a hallgatók egyrészt – a szanatórium egy-

egy helyiségét birtokolva – helyspecifikus művet alkottak, másrészt egy valaha élt vagy 

kortárs, fiktív, életrajzi adatokkal hitelesített személy egy-egy olyan tárgyát vagy 

tárgyegyüttesét készítették el, amelyet az adott korban nem tartottak volna művészeti 

alkotásnak, jelenleg azonban akként értékelnénk (47. ábra). A kiállítás tehát eképpen a 

műalkotás létrehozásának szándékára, a műalkotás státuszára, a művészeti kontextus 

meghatározó szerepére is rákérdezett.  

Az Artpool P60 Galériában rendezett Szanatórium II. kiállítás koncepciója a következő 

volt. A hallgatók egy közös beszélgetés során, véletlen (sorshúzás) által nyert partnerüknek 

elmondták egy félelmüket, fóbiájukat vagy mániájukat, s mindenki a kihúzott személy által 

elmondott jelenségre reflektált. A résztvevők tehát ebben az esetben is egy másik személy 

(elképzelt) művét valósították meg. A megnyitó alkalmával, valamint a kiállítás nyitva 

tartási ideje alatt két alkalommal felolvasó-, zene- és filmest rendezésére került sor.  

 

                                                 
371 Maurer Dóra – Szegedy-Maszák Zoltán: A cet gyomrában. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, 
Budapest, 1996. november 22 – december 18. Szegedy-Maszák 1988–1992-ig volt a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója, 1991-től Maurer tanítványa.  
372 Maurer Dóra – Szegedy-Maszák Zoltán: Nem látni a végét. Videó, színes, hangos, 52’, 1996  
373 Az események szerzői: A. Ádám József – Erdei Gábor; Bekő Judit; Bölcskey Miklós; Cserny Márton; 
Erdődy József Attila; Láng Imola; Nagy Kriszta; Szilvásy Edit; Varga György; Weisz-Mascan Octaivan. 
374 Szanatórium I. Országos Pszichiátriai Intézet, Budapest, 1997. május 9–17. Szanatórium II. Artpool 
Galéria, Budapest, 1997. szeptember 26 – október 12. Az Artpool Alapítvány 1994 óta bérli a Budapest VI. 
Paulay Ede utca 60. alatt található helyet, ahol 1997-ben – próbabemutatóként – a Szanatórium II. volt az 
első kiállítása.  
375 Budapest II., Völgy utca 9-11.  
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1998 szeptemberében került sor a Tér-képzetek VI. című tematikus kiállításra.376 Maurer 

mint a kiállítás kurátora júniusban pályázatot írt ki főiskolások vagy a közelmúltban 

végzettek számára hangzó installációk készítésére.377 A benyújtott tervek bírálatában 

Maurer mellett Jeney Zoltán, Megyik János és Török Tamás művészettörténész vett részt. 

A termek számának megfelelően tizenkét alkotó (köztük három Maurer-tanítvány) egy-egy 

műve került bemutatásra, a meg nem valósított tervek pedig szintén bekerültek a 

katalógusba. A kiállítás témája Kis terek – nagy távolságok. Látvány és hang volt.378 

 

Az 1998/1999 tanév első félévének tematikája a „modell” volt. A téma értelmezési 

tartományának körét Maurer a lehető legtágabban adta meg.379 A Maurer-osztály belső (az 

egyetemen rendezett) kiállításaira általában az volt a jellemző, hogy a hallgatók egyéni 

programjai során készült munkák voltak kiállítva bármiféle tematikus vagy egyéb 

megkötés nélkül. Ebben a félévben azonban e munkák mellett egy hallgató (György 

Katalin) által adott osztályfeladat (modell) megoldásai is láthatók voltak. A téma 

„történeti, elméleti és gyakorlati körüljárására” készültek Maurer és tanítványai 1999 

tavaszán egy egyhetes tihanyi szimpózium keretében.380 

Ugyanennek a tanévnek a második félévében a „projekció” fogalmával foglalkozott az 

osztály. Ennek keretében került sor a Gresham-projektre, azaz a Gresham Palotára való 

vetítésre.381 Lakatos Laki László, a hazai cinetrip partyk egyik legkorábbi rendezője – aki a 

                                                 
376 Tér-képzetek VI. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest, 1998. szeptember 3–27. 
377 Az eredeti pályázati felhívás Maurer Dóra tulajdonában maradt fenn, s megjelent a kiállítás katalógusában 
is. Maurer Dóra (szerk.): Tér-képzetek/Space-formations VI. Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóháza, 
Budapest, 1998. 5.  A katalógust Balázs Áron tervezte.  
378 A pályázati felhívásban megjelölt téma: Kis terek – nagy távolságok. Látvány és hang, a meghívón 
szereplő téma: Kis tér – nagy távlatok. Látvány és hang.  
379 A „modell” feladattal kapcsolatban Maurer tulajdonában fennmaradt két darab géppel írt, fénymásolt lap. 
Az egyik a következő szöveget tartalmazza: „az 1998/99 tanévben az osztály munkáját a MODELL és a 
PROJEKCIÓ fogalmának mint a művészet paradigmáinak kidolgozására fordítottuk”; „asz osztály az 
1998/99-es tanévben a MODELL és a PROJEKCIÓ fogalomkörével foglalkozott abból a meggondolásból, 
hogy ezekkel a fogalmakkal jellemezhető a művészi munka”. A másik lap az 1998/1999 félévi 
osztálykiállítás meghívója, amelyen a „modell” szónak a Magyar értelmező kéziszótárban és az Idegen 
szavak és kifejezések szótárában megadott értelmezései olvashatók.  
380 Maurer tulajdonában fennmaradt egy általa írt, a Szimpozion Alapítványhoz benyújtott pályázat, 
amelyben a szimpózium tervét, célját leírja.  
381 Információ a Gresham-projektről: Maurer Dóra és Fóti Lázár szóbeli közlése, illetve a vetítésen készült 
videódokumentáció. Bernáth Zsigmond Vj Művészet című szakdolgozatában olvasható egy, Bernáth által 
Lakatos Lászlóval készített interjú részlete. Lakatos a következőképpen nyilatkozott a Gresham-projektről. 
„Futott a Rudas-Cinetrip projekt, de közben mást is vállaltunk. Festőkkel, főiskolásokkal, szabadúszókkal 
dolgoztunk, addig-addig, amíg el nem jutottunk egy olyan pontra, amikor a főiskolán vizsgafeladatnak a 
tanár néni kiadta vizsgamunkának a projekciót. Fölajánlottam, hogy dolgozzunk együtt, és megcsináltuk 
kívülről a Gresham palotát. Belenyomtam a pénzt, technikát, technológiát, ők meg jöttek a képeikkel. Jól 
sikerült, amit lehetett látni, mert a felét elmosta az eső, de a Gresham nagyon szépen elkészült.” Bernáth 
Zsigmond: Vj Művészet. Vizuális varázslat a 3. évezredben. Szakdolgozat. Magyar Iparművészeti Egyetem, 
Budapest, 2005, 10.  
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Maurer-osztály egy hallgatóját abban az időben foglalkoztatta – lehetőséget adott arra, 

hogy technikai felszerelésének használatával az osztály tagjai és más meghívott résztvevők 

az általuk készített képeket az épület falára vetítsék. A hallgatók 18x18 cm-es üveglapokra, 

illetve üveglapok közé szorított átlátszó fóliára készítették el munkájukat, amelyeket hat 

darab nagy fényerejű színházi vetítővel daruskocsikról az épületre vetítettek oly módon, 

hogy a homlokzat egészét lefedték. A hallgatók nagy része a Gresham Palota homlokzati 

rendszerét egy második, virtuális struktúrával ütköztette. Az eleredő eső miatt a 

tervezettnél korábban befejezett vetítést Maurer fotóval és videóval dokumentálta. Az 

1999. május 1-jén zajló vetítést egy februári munkabemutató, egy terepbejárás és egy 

próbavetítés előzte meg. 

 

1999-ben hat főiskolai hallgató (Bálványos Levente, Halász Péter, Nyíri Géza, Kokesch 

Ádám, Szigethy Anna, Varga György) bekapcsolódott az Artpool Kontextus projektjébe a 

Kontextus ahogy című kiállítás megrendezésével.382 A tárlaton minden résztvevő 

(konceptuális) installációt állított ki.  

 

1999-ben rendezte meg Maurer a Schwebe/Függő című kiállítást Berlinben, amelyen 

tizenegy főiskolás hallgató (a Festő, a Szobrász és az Intermédia Tanszékről) vett részt.383 

A cím – amint Maurer egy, 1999. május 26-án kelt levélben írta – utal az 

„eldöntetlenségre, a mindennek lehetőségére”.384 

 

1999-ben a Vízivárosi Galéria kiállítás-sorozatot rendezett Mesterek és tanítványok 

címmel, amelyen Maurer Balázs Áronnal közösen vett részt.385  

 

1999-2000 körül egyre hangsúlyosabban került előtérbe a Maurer-osztályban a számítógép 

festészeti alkalmazásának kérdése. Maurer több intézményhez és alapítványhoz pályázott, 

hogy alapvető felszerelést vásárolhasson, valamint rendszeres számítástechnikai képzést 

kezdeményezhessen. Munkájának eredményeképpen sikerült számítógépet és digitális 

                                                 
382 A Kontextus projektről: www.artpool.hu/kontextus/projekt.html. Kontextus ahogy. Artpool P60 Galéria, 
Budapest, 1999. január 28 – február 12.  
383 Schwebe/Függő. Haus Ungarn, Berlin, 1999. július 1 – augusztus 20.  
384 Maurer Dóra levele Szikra Renáta és Mélyi József (Haus Ungarn, Berlin) számára. A levél Maurer Dóra 
tulajdonában van.  
385 Mesterek és tanítványok. Festmények (Maurer Dóra); Alias véletlenmodell – Intermédia festmények – 
Installáció (Balázs Áron). Vízivárosi Galéria, Budapest, 1999. január 7–28. Maurer kiállított munkáinak 
egyike: Képtörténet. MDL339. Leírás és reprodukció: Maurer. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest, 2008, 293.) 

http://www.artpool.hu/kontextus/projekt.html.%20Kontextus%20ahogy.%20Artpool%20P60
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videófelszerelést vásárolni, és az osztály azon tagjai, akik iskolán kívüli tevékenységük 

során használtak már számítógépet (Asztalos Zsolt, György Katalin) heti rendszerességgel 

tanították az érdeklődő hallgatókat a különböző digitális programok használatára.386 2000 

után szervezettebb keretek között indult meg a számítógépes képzés: Erdődy József Attila 

lett a digitális videóstúdió vezetője, s a következő években az intézmény tanáraként 

Digitális mozgókép című tantárgyat oktat.387  

 

2000-ben a Magyar Állami Földtani Intézetben rendezte meg Maurer az első Geo című 

kiállítást, amelyre osztályának akkori és volt hallgatói mellé meghívott néhány fiatal 

képzőművészt, valamint ő maga is kiállított (48. ábra).388 Az eredeti koncepció 

megváltozása után a résztvevők helyspecifikus műveket készítettek, amelyek az épület 

részformáira, ornamentikájára, az adott térre, a kiállított anyagra (kőzetekre, térképekre) 

reflektáltak.389 A képzőművészeti alkotásokat (festményeket, grafikákat, szobrokat, 

objekteket, kisméretű installációkat) az előadóterembe, a lépcsőházba, a folyosókra, a 

kiállítótermekbe, a tárlók, tablók közé helyezték el, gyakran a földtani anyaggal 

megegyező módon installálva. Ennek oka kettős volt: egyrészt így láthatóvá váltak a 

kétféle anyag közötti analógiák (egymásra hatások, párhuzamok), másrészt bizonyos 

esetekben eldönthetetlenné vált a néző számára, hogy képzőművészeti alkotást vagy 

geológiai képződményt lát-e.  

 

2000 szeptemberében került sor a nemzetközi Duna Békeakcióra (Flaschenpost-Aktion, 

Pax Danubiana 2000), amelyben a Képzőművészeti Főiskoláról a Maurer- és a Körösényi-

osztály 18-18 hallgatója vett részt.390 Az akció során német, osztrák, magyar, jugoszláv, 

román és bolgár művészek készítettek kisméretű műtárgyat, amelyet egy, a nevüket és 

címüket tartalmazó levelezőlappal együtt műanyag flakonba zártak, és azonos időpontban 

a Dunába dobtak. A flakonokba helyezett alkotásokat a megtaláló megtarthatta, a 

                                                 
386 Maurer Dóra, Asztalos Zsolt és György Katalin szóbeli közlése.  
387 Erdődy József Attila szóbeli közlése, illetve a 2002/2003-as tanévből fennmaradt dokumentumok 
(Kérelem a Magyar Képzőművészeti Főiskola Kutatási Jegyzékébe történő regisztrálásra, 2002. november 7.; 
Pályázat eszközpart bővítésére, s. a.) alapján. 
388 Geo. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 2000. június 16 – július 9.  
389 Az eredeti koncepció olvasható a kiállítás sajtóanyagában: a kiállítás „annak a hipotézisnek a 
bizonyítására törekedett, hogy a földkéreg tektonikus dinamikája hasonló természeti törvények szerint 
működik, mint amilyeneket az utolsó mintegy 50 év nem ábrázoló képzőművészetének elementáris 
formaalkotási gondolkodása is követ”.  
390 A regensburgi Regina Hellwig-Schmid képzőművész által kezdeményezett, 2000. szeptember 23-án zajló 
akciót Magyarországon az esztergomi Duna Múzeum, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Központ és Adele 
Eizenstein szervezte.  Maurer tulajdonában fennmaradt egy egyoldalas leírás az eseményről.  
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levelezőlapot pedig – saját nevével és címével kiegészítve – az akciót szervező 

Kunstknoten Regensburg számára kellett elküldenie, ahol a beérkező anyagból kiállítás 

rendezését tervezték.  

 

2000-ben Mesterek és tanítványok címmel rendezett kiállítást a szentendrei 

MűvészetMalom.391 A tárlatra meghívták Maurert, aki két tanítványával, Kapitány 

Andrásal és Szabó Ágnessel közösen vett részt a kiállításon.  

 

A 2000/2001-es tanév végén vendégekkel bővített osztálykiállítását az Artpool P60 

Galériában rendezte meg a Maurer-osztály. A tárlat címe Lehetetlen, avagy küzdelem a 

fogalom tárgyiasításáért volt.392 A kiállítás meghívóján szerepel a „lehet” ige Magyar 

értelmező kéziszótárban szereplő meghatározása, illetve két megjegyzés: „1: utópiákról 

most nincs szó; 2: a művészet nem ismer lehetetlent”. A tárlatra különböző műfajú 

műveket készítettek a hallgatók, a kiállításon négy résztvevő öt videómunkája is látható 

volt. A megnyitón két önként jelentkező pár megismételt egy, a lehetetlennel is 

kapcsolatba hozható, a Kreativitási gyakorlatokról ismert feladatot: egymás árnyékának 

rajzolását.393  

 

A 2001/2002-es tanév év végi osztálykiállítására a Goethe Intézetben került sor Kettő 

címmel.394 

 

2002 nyarán a berlini Allianz Biztosító (Allianz Versicherungs–AG, Berlin) székházában 

rendezte meg Maurer a Zweite Welt/Második világ című kiállítást, amelyre tizenegy akkori 

                                                 
391 Időhíd. Mesterek és tanítványok. MűvészetMalom, Szentendre, 2000. szeptember 8–24. A tárlatra 
meghívott „mesterek”: Bak Imre, Balogh László, Baranyai András, Bencsik István, Buczkó József, Bodóczky 
István, Bukta Imre, Deim Pál, Farkas Ádám, Friedrich Ferenc, Földi Péter, Gaál József, Gulyás Gyula, 
Jovánovics György, El Kazovszkij, Károlyi Zsigmond, Keserű Ilona, Kocsis Imre, Kokas Ignác, Kőrösényi 
Tamás, Lantos Ferenc, fe Lugossy László, Maurer Dóra, Melocco Miklós, Németh Miklós, Schéner Mihály, 
Szabados Árpád, Tölg-Molnár Zoltán, Vígh Tamás. 
392 Lehetetlen, avagy küzdelem a fogalom tárgyiasításáért. Artpool P60 Galéria, Budapest, 2001. június 19–
30. A kiállításról: www.artpool/lehetetlen/avagy/kiallitas.html.  
393 A feladat eredetileg (a Kreativitási gyakorlatokon) a következőképpen hangzott: „álló ember árnyékát 
rajzoló ember árnyékát rajzolni. A falon nagyalakú papír, előtte egy alak áll, kinek árnyékát egy reflektor 
vetíti a falra. Egy résztvevő az árnyék kontúrjait megrajzolja egy rajzlapon, közben egy harmadik a rajzoló 
mozgó árnyékának kontúrjait próbálja rögzíteni. A feladat valójában megoldhatatlan […]” A feladat leírása: 
Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 109.  
394 Kettő. Goethe Intézet, Budapest, 2002 

http://www.artpool/lehetetlen/avagy/kiallitas.html
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és volt hallgatóját hívta meg, akikkel ő maga is kiállított.395 A biztosító székházában 

állandó jelleggel látható az intézmény képzőművészeti gyűjteménye, amely geometrikus 

műveket (köztük Maurer-munkát is) tartalmaz, s e mellé a kollekció mellé rendeznek 

alkalmanként az anyaghoz illeszkedő ideiglenes tárlatokat – általában fiatal művészek 

munkáiból. 

 

2002 decemberében az osztályban folyó színtapasztalati tanulmányokhoz kapcsolódva, 

azokból kiindulva Maurer kiállítást rendezett a Képzőművészeti Egyetem Barcsay 

Termében Színek nyelvén címmel.396 A harmincnégy kiállító között Maurer osztályának 

tagjain kívül más osztályba járó festőhallgatók, illetve szobrász, grafika, és intermédia 

szakosok is voltak.  

 

A 2002/2003-as év végi kiállítást – az előző évi kiállításhoz hasonlóan – szintén a Goethe 

Intézetben rendezte Maurer Portrait X címmel.397 Amint Radnóti Sándor korabeli írásából 

megtudhatjuk, a hallgatók azt a feladatot kapták Maurertől, hogy olyan portrét alkossanak, 

amely a „szó hagyományos értelmében nem portré vagy nem lehet portré”.398  

 

2004 tavaszán Maurer Játék, mindenkép(p)en. Egészen másként áll a dolog a 

képzőművészettel? címmel rendezett kiállítást osztálya számára az Artpool P60 

Galériában.399  

 

2004 őszén Maurer nyomtatott festészeti kurzust vezetett az Epreskertben kialakított 

grafikai műhelyben.400 A résztvevők feladata színes monotípiák készítése volt oly módon, 

hogy különböző befestékezett anyagok és tárgyak lenyomtatásával, minimális 

elmozdulások és színváltoztatások által „történetet” elmesélő sorozatot készítsenek. A 

                                                 
395 Zweite Welt. Künstler aus Budapest / Second World. Artists from Budapest. Allianz Versicherungs–AG, 
Berlin, 2002. július 26 – október 2. A tárlatról: Beke László: Második világ – utólagos megjegyzésekkel. 
Balkon, 2002/7–8., 23-26. A kiállítást két évvel később Második világ címmel a budapesti APA!-ban is 
megrendezték. APA! Ateliers Pro Ars, Budapest, 2004. április. A budapesti bemutatón Jovánovics Tamás 
helyett Sáfrán Dóra szerepelt, illetve a berlini kiállításon még nem szereplő, új művek is megjelentek.  
396 Színek nyelvén. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Barcsay Terem, Budapest, 2002. december 9–19. 
397 Portrait X. Goethe Intézet, Budapest, 2003  
398 Radnóti Sándor írása a kiállításról: Beszélő, 2003/6, http:// beszelo.c3.hu/03/06/12radnoti.htm. 
399 Játék, mindenkép(p)en. Egészen másként áll a dolog a képzőművészettel? Artpool P60 Galéria, Budapest, 
2004. A kiállításról: www.artpool.hu/2004/jatek.html.  
400 A kurzusra 2004. szeptember 6–17. között került sor. Maurer tulajdonában fennmaradt egy levél, amelyet 
a kurzus vezetését tőle átvevő Chilf Máriának írt.  

http://www.artpool.hu/2004/jatek.html
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kurzus keretében Maurer és a résztvevő hallgatók megtekintették a Magyar Nemzeti 

Galéria ideiglenes grafikai kiállítását.  

 

2005-ben újabb kiállítást rendezett Maurer a Földtani Intézetben Geo II. címmel.401 A Geo 

I. című tárlathoz hasonlóan ekkor is a helyszínre, illetve az ott kiállított tárgyakra 

reflektáltak a hallgatók és a meghívott vendégek munkái.  

 

2006 júniusában a bécsi Collegium Hungaricum galériájában rendezte meg év végi 

osztálykiállítását a Maurer-osztály.402 A tárlatot Szegedy-Maszák Zoltán nyitotta meg, aki 

– személyes emlékei alapján – beszédében felidézte az osztályban másfél évtizeddel 

korábban folyó munkát.403 Azt a jelennel egybevetve megállapította, hogy Maurert 

mindvégig a nyitottság, az interdiszciplinaritás, a művészeti alkotómunkát megismerési 

folyamatként értelmező hozzáállás jellemezte és jellemzi.  

 

2006 őszén a Maurer-osztály egy része az akkori tanársegéd, Chilf Mária vezetésével és a 

müncheni képzőművészeti akadémia (Akademie der Bildenden Künste München) Anke 

Doberauer-osztályával közösen vett részt a tihanyi művésztelepen. A hét német és a nyolc 

magyar hallgatónak a Táj a képen – kép a képben témafelvetésre készült munkái a 

Képzőművészeti Egyetem aulájában egynapos kiállítás keretében voltak láthatók.404 

 

Ugyanezen az őszön Maurer Szín és nyomtatás, nyomhagyás címmel vezetett 

művésztelepet. A résztvevő hallgatók azt a feladatot kapták, hogy olyan színes 

nyomatokból álló grafikai sorozatot készítsenek, amellyel színbeli és morfológiai 

változások közbeiktatásával történetet adnak elő; majd a sorozat lapjait digitálisan 

lefotózva animációt hozzanak létre. E feladat kapcsán Maurer együttműködött volt 

tanítványával, Erdődy József Attilával, aki ugyanekkor Szín és számítógép címmel vezetett 

művésztelepet.  

 

                                                 
401 Geo II. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 2005. április 9–18.  
402 Meister und Studenten. Klasse Dóra Maurer – Alle Anders. Collegium Hungaricum – Galerie UngArt, 
Bécs, 2006. június 9–30.  
403 Szegedy-Maszák Zoltán megnyitóbeszédének írott verziója Maurer Dóra tulajdonában maradt fenn.  
404 A tihanyi festő művésztelep eredményeit bemutató kiállítás. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Aula, 
Budapest, 2006. október 9.  
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A 2006/2007-es év végi osztálykiállításra Nürnbergben került sor Arche Noah/Noé bárkája 

címmel.405 Ugyanekkor két hallgatónak (Sternberg Sylvia, Tóth Angelika) egyéni kiállítása 

volt egy nürnbergi galériában. A diákok ekkor megismerkedtek egy másik nürnbergi 

galéria vezetőjével, amely kapcsolat eredményeképpen négy hallgató (Béres Pálma, Hollós 

Ádám, Tóth Angelika, Vasvári Márta) katalógussal kísért kiállítására került sor 

Nürnbergben. 

 

A 2006/2007-es tanév második felében Maurer felkészült arra, hogy az osztály vezetését a 

következő tanévben Radák Eszternek átadja. Ezért többször meghívta a korrektúrákra 

Radákot, aki korábban évekig tanársegédként oktatott Károlyi Zsigmond osztályában. 

Maurer 2007, azaz nyugdíjba lépése óta is kapcsolatban maradt az általa felvett 

évfolyamokkal (utolsóként a 2006/2007-ben felvett három hallgatóval), igény szerint 

konzultál az újabb hallgatókkal is, valamint alkalmanként meghívja volt hallgatóit az általa 

rendezett – már nem a Képzőművészeti Egyetemhez kapcsolódó – tárlatokra.  

 

A 2007/2008-as tanév első félévének elején Radák és Maurer is vezetett (külön-külön) 

művésztelepet a Képzőművészeti Egyetemen.406 Maurer – Sáry Bánkkal közösen 

kialakított – programja az általa vezetett színórához kapcsolódik, így részletesen a színóra 

tárgyalásakor foglalkozom vele.  

 

A külső helyszínen rendezett osztálykiállítások hagyománya folytatódik: 2008-ban az 

Artpool P60 Galériában került sor az Első kis magyar metró biennále című kiállításra (49. 

ábra).407 A tárlat koncepciója Maurertől származik: a kiállítótérben egy, a hallgatók által 

készített, végtelenített hangfelvétel szól, s a kiállított művek ehhez a folyamatosan jelen 

lévő hanghoz kapcsolódnak. A felvételen a metróhoz vezető mozgólépcsők oldalán 

elhelyezett szövegeket (hirdetéseket) olvassák fel a hallgatók. A tárlatot Maurer nyitotta 

meg.  

 

                                                 
405 Arche Noah/Noé bárkája. Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Nürnberg, 2007. június 7–21.  
406 Maurer tulajdonában fennmaradt a művésztelep adatait tartalmazó felhívás. A Maurer és Sáry Bánk által 
2007. szeptember 10–14. között közösen vezetett művésztelep keretében zenei kísérleteket végeztek a 
résztvevők. Radák Eszter 2007. szeptember 17–21. között vezetett művésztelepén kortársművészeti 
kiállítások közös megtekintésére került sor.  
407 Első kis magyar metró biennále. Artpool P60 Galéria, Budapest, 2008. október 10–22. A kiállításról: 
www.artpool.hu/2008/metro.html.  

http://www.artpool.hu/2008/metro.html
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A 2008/2009-es tanév év végi osztálykiállítása a Budapest Galéria Lajos utcai 

Kiállítóházában került megrendezésre …to be continued… címmel.408 

5.3. A színnel való foglalkozás (színóra)  

5.3.1. A színóra története 

Maurer az intézménybe kerülését követően kezdettől fogva foglalkozott színjelenségekkel, 

illetve az osztály munkájában is viszonylag sokat és sokféleképpen foglalkozott a színnel. 

A 2000-es évek elején az osztályban folytatott munka és beszélgetések során 

fogalmazódott meg a színjelenségekkel való szisztematikus és tudatos foglalkozás hiánya a 

Festő Tanszék, illetve a Képzőművészeti Egyetem képzési rendjében. Ennek 

eredményeképpen Maurer először a saját osztályával kezdett el következetesen színekkel 

foglalkozni, majd e tevékenységét kibővítve és kurzussá szervezve más osztálybelieket és 

más szakról érkezőket is bevont a szín-munkába (2004/2005).409 Ebben a tanévben – a 

későbbiekkel összehasonlítva – inkább az elméletre helyezte a hangsúlyt: a hallgatókat 

megismertette a színekkel kapcsolatos alapvető fizikai és pszichofizikai fogalmakkal; a 

látás elméletével, a látás pszichofizikai jelenségeivel; a színes festékanyagokról való 

tudnivalókkal és az évszázadok során kialakított különféle színtanokkal. A dogmává 

rögzült elméleteket, illetve ezek – a festők oktatásában való – hasznosságát kérdésessé 

tette. A kurzus során a hallgatók alkalmanként feladatokat is kaptak, ám ezek nem voltak 

szisztematikusak. Az ismeretanyag bővítése érdekében Maurer vendégelőadókat is 

meghívott,410 illetve Bak Imre, majd Nádler István kiállítására vitte el hallgatóit, ahol a 

művészek színnel kapcsolatos tapasztalataikról, kompozíciós elveikről beszéltek. A munka 

a következő tanévben is hasonló keretek között folyt, miközben a hangsúly az elméletről 

egyre inkább a gyakorlat felé tolódott.  

Maurer munkájának eredményeképpen 2006 őszén a Színtan önálló tantárgyként jelent 

meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzési rendjében. A tárgy felvétele minden első 
                                                 
408 … to be continued... Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest, 2009. május 29 – június 28. 
409 Maurer tulajdonában maradt fenn a 2004/2005-ös tanévre vonatkozó kutatási program, melynek címe: 
Színekről – Színekkel. Nem csak festőhallgatók számára. A program hat témát érint, amelyek a következők: 
fény és szín összefüggései, színérzékelés; színrendszerek, színelméletek; alapszínek, kontrasztok, 
színkeverés; színes pigmentek, színes fény, tér és szín; színszimbolika, szinesztézia; színes film, szín és 
mozgás. Maurer kiemeli, hogy az „elméleti felkészítést követően a hangsúly a kísérleti tapasztalatokon 
[van].” E sajátosság a következő években egyre erősebb lett.  
410 Maurer tulajdonában fennmaradt Galambos Éva festékekről és pigmentekről szóló, 2004 őszén elhangzó 
előadásának írott verziója. Galambos Éva a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén végzett 
faszobrász-restaurátor, jelenleg ugyanott tanársegéd. A korábban említett, ugyancsak Maurer tulajdonában 
fennmradat kutatási program tervében (2004/2005) szintén említi Maurer vendégelőadók meghívását. A 
dokumentumban a következő személyek szerepelnek (tervezett) előadóként: Birkás Ákos, Hegedüs Miklós, 
Keserü Ilona, Molnár Sándor, Nádler István, Szegedy-Maszák Zoltán, az egyetem más tanárai és fiatal 
kolorista művészek.  
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évfolyamos festő szakos hallgató számára kötelező.411 A magas hallgatói létszám miatt – 

az immár más szakos tanulók által csak korlátozott számban felvehető – tárgyat két oktató 

tanítja: Maurer Dóra és Kiss Péter.412 A hallgatók nem egyéni választásuk alapján kerülnek 

az egyik vagy a másik tanárhoz, bár jellemző, hogy a Maurer-/Radák-osztályosok Maurer 

csoportjába kerülnek.413 Maurer alkalomszerűen külső előadókat, illetve oktatókat is bevon 

a munkába (Chilf Mária, Eperjesi Ágnes, Erdődy József Attila, Galambos Éva, Madácsy 

Imre, Zalka Imre). Eperjesivel és Zalkával a színes fotogramkészítés kapcsán működik 

együtt, Eperjesi emellett munkájának színi aspektusairól tartott előadást.414 Erdődy szintén 

saját munkásságáról, illetve videós/animációs lehetőségekről beszélt a hallgatóknak. A 

képzőművészek bevonása mellett – csakúgy, mint az osztályában végzett munka, illetve 

saját alkotótevékenysége során – Maurer zeneszerzőkkel is együttműködik, 2007-ben és 

2011-ben Sáry Bánk zeneszerzővel közösen vezetett egy-egy egyhetes művésztelepi 

programot. A színórák helyszíne az Epreskert II. épületének alagsori helyisége, esetenként 

Zalka Imre színes fotólaborja, illetve budapesti időszaki tárlatok.415 Maurer több 

alkalommal rendezett kiállítást a hallgatóknak a tantárgy keretében készült munkáiból,416 

illetve megszervezte, hogy egyes művek csoportos kiállításokon szerepeljenek.417 

 

2005-ben Maurer tulajdonába került Josef Albers szitanyomat mappája, amely az Albers 

által vezetett színkurzus hallgatói feladatmegoldásait tartalmazza.418 Maurer a következő 

évben lefordította Albers Interaction of Color (Színek kölcsönhatása. A látás 
                                                 
411 A tárgy felvétele két féléven át kötelező, a képzési idő heti két óra.  
412 Kiss Péter (1962) az MKE Festő Tanszék adjunktusa.  
413 A 2008/2009-es tanévben, Maurer Dóra Ludwig Múzeum-beli kiállítása miatt (Maurer Dóra – Szűkített 
életmű. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008. december 5 – 2009. február 22.), az 
első félévben a teljes évfolyamnak (2 csoportra bontva) Kiss Péter, a második félévben pedig Maurer tartotta 
a Színtan órákat.  
414 Eperjesi Ágnes a Magyar Iparművészeti Főiskola fotó-tipográfia szakos hallgatójaként részt vett 
Maurernek az intézményben (MIF) vezetett Vizuális kísérletek című kurzusán (1987–1988), jelenleg [2010] 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori (DLA) képzésében vesz részt Maurer Dóra vezetésével.  
415 Maurer félévenként 2-3 alkalommal viszi el a hallgatókat olyan kiállításokra, amelyeket a szín 
szempontjából kiemelten érdekesnek tart. A tárlatok közös megtekintésén és megbeszélésén túl alkalmanként 
a kiállításhoz kötődő (a helyszínen megfigyelendő vagy utólag elvégezhető) feladatokat is ad a 
résztvevőknek.  
416 Színes fotogramok kiállítása: Goethe Intézet – Eckermann Kávézó, Budapest, 2006. Színes fotogramok 
egynapos kiállítása: MKE – Aula, Budapest, 2008. április 8. 
417 A 2008/2009-es tanév második félévében készült zoetrop-szalagok közül hét hallgató munkája szerepelt a 
következő kiállításon: Blickmaschinen / Pillanatgépek. Műcsarnok, Budapest, 2009. június 19 – augusztus 
23. A kiállításon részt vevő hallgatók: Fülöp Edina, Horváth Norbert, Menyhárt Norbert, Nemes Márton, Orr 
Máté, Szabó Emese és Zagyvai Péter.  
418 Josef Albers (1888–1976), a Bauahaus hallgatója, majd tanára, később több amerikai egyetem, az észak-
karolinai Black Mountain College (1933–1950) és a New Haven-i Yale University (1950–) tanára volt. 
Gyakorlati színkurzusainak anyagát az Interaction of Color című könyvben és az azzal együtt kiadott 
szitanyomatmappában foglalta össze. Josef Albers: Interaction of Color. Yale University Press, New Haven – 
London, 1963.  
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didaktikájának alapjai) című könyvét, amelyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem az 

Arktisz Stúdióval közösen adott ki.419 A 2006/2007-es tanév első félévében – az Albers-

mappa lapjainak bemutatásával kísérve – Maurer viszonylag szorosan követte a könyv 

gondolatmenetét és gyakorlatait, és a következő években is gyakran tért vissza azokhoz.420  

 

A színórák célja Maurer számára a „látás kinyitása”,421 az érzékenység fokozása, az 

érzékelés differenciálása; a művészképzés egészét tekintve pedig a látásmód alakítása, a 

tudatosság szintjének növelése, „az ösztönösség egyeduralmának kiküszöbölése”.422 

Maurer különösen fontosnak tartja, hogy az órán megtapasztalt jelenségek ne elszigetelt 

tudásként jelenjenek meg a hallgatók számára, hanem beépüljenek a művészeti 

tevékenység folyamatába, az egyéni alkotói programba. Ezért a kurzus során az elméleti 

ismeretanyag423 elenyésző arányban jelenik meg, a hangsúly a gyakorlatokon és a 

hallgatók aktív részvételén van. Maurer hangsúlyozza, hogy a hallgatók a kurzus során 

nem megtanulnak valamit, ami a későbbiekben bármikor alkalmazható tudást jelent 

számukra, hanem apró felfedezéseket tesznek, és – szemléletmódjuk alakulásával, 

érzékenységük fokozódásával – képessé válnak arra, hogy hasonló felfedezésekre, 

tapasztalatokra tegyenek szert önállóan a későbbiekben.  

 

A színkurzus során a hallgatók óráról órára gyakorlati feladatokat kapnak, a következő óra 

az otthon készült munkák bemutatásával, megbeszélésével telik (50. ábra). A hallgatók 

munkáinak áttekintése mellett csoportos kísérletekre is sor kerül, valamint Maurer 

                                                 
419 A magyar fordítás nem az 1963-as angol, hanem az 1970-ben kiadott német verzió (Josef Albers: 
Interaction of Color. Grundlegung einer Didaktik des Sehens. Institut für moderne Kunst Nürnberg – Verlag 
M. DuMont, Nürnberg – Köln, 1970) alapján készült, az angol nyelvű eredetivel és a Yale University Press 
által 2006-ban kiadott javított szöveggel egybevetve. Josef Albers: Színek kölcsönhatása. A látás 
didaktikájának alapjai. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Arktisz, Budapest, 2006  
420 Az Albers által vezetett kurzus a színek tanulmányozásának kísérleti útja, amely mindenféleképpen meg 
kell, hogy előzze bármiféle színelmélet leírását. A szín – Albers számára – izgalmas és problematikus 
jelenség: a művészet legbizonytalanabb, legviszonylagosabb eszköze. Viszonylagos, hiszen a szín fizikai 
valósága egyrészt nem azonos a pszichikai hatásával, másrészt a szín kölcsönhatásba lép más színnel, a 
formával és a mennyiséggel. Ezért a művészek nevelése során nagyon fontos a szem színérzékenységének 
fokozása, a szín-megkülönböztetési képesség kinevelése, illetve annak a képességnek a kifejlesztése, hogy 
valaki képes legyen meglátni egy-egy szín aktivitását. A színek problematikusságát tovább fokozza az, hogy 
a színemlékezetünk viszonylag rossz, sokkal gyengébb például, mint az auditív emlékezetünk. A másik 
alapvető hiányosságunk a színek leírására használt fogalomkészletünk szűkössége. Mindezek az emberi 
sajátosságok / hiányosságok azonban fejleszthetők, ezt célozzák a kurzus során kivitelezett gyakorlatok. Ezek 
részletes leírása megtalálható a Színek kölcsönhatása című kiadványban.  
421 Maurer Dóra szóban elhangzó közlése. A 2006/2007-es tanévben részt vettem a Maurer által vezetett 
színórákon, tanulmányomban többször idézem az ott szóban elhangzottakat.  
422 Maurer Dóra szóbeli közlése a színóra keretében. 
423 Az elméleti ismeretanyag legnagyobb részben J. W. Goethe, Josef Albers, Johannes Itten és Harald 
Küppers színelméleti írásaira épül.  
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esetenként bemutatja az Albers-mappa megfelelő lapjait, és egyéb művészettörténeti 

példákat mutat meg (kiállítási katalógusok, monográfiák, diaképek segítségével).  

A gyakorlatok egyszerűnek tűnnek, egymásra épülnek és sok variációs lehetőséget rejtenek 

magukban. Maurer elvárja a diákoktól, hogy egy-egy feladatot a lehető legtöbb variációban 

készítsenek el, végiggondolva a gyakorlatot, kiaknázva a benne rejlő lehetőségeket; hogy 

tegyenek fel maguknak kérdéseket, keressenek ezekre válaszokat, s ne elégedjenek meg 

egy-egy gyors sikerrel.  

A feladatmegoldás során nincsenek meghatározva az alkalmazható anyagok és technikák, 

Maurer értékeli, ha az egyes feladatokat a hallgatók szokatlan, akár nem festészeti 

anyagokkal, technikákkal oldják meg. A gyakorlatok megoldása során nem szempont sem 

az egyéni ízlés, sem a tetszetősség.  

A színóra keretében felvetett tematika és a feladatok kötődnek Maurer saját művészeti 

alkotótevékenységéhez, így alkalomadtán számára is kihívást jelentenek, őt foglalkoztató 

festői problémákra reflektálnak, illetve számára is tanulsággal szolgálnak.424  

Maurer fontosnak tartja, hogy a hallgatók képesek legyenek szabatosan, differenciáltan, 

objektíven beszélni a vizsgált színjelenségről, illetve a látottakat tudatosítani tudják, ezért a 

kurzus résztvevőit rendszeresen szembesíti azzal a kérdéssel, hogy „mi történik a 

színnel?”; „mi történik a képen?”.  

 

A színórák témája évről-évre változik valamennyit, ám alapvetően a színérzékeléshez 

kötődik, a színek egymáshoz való viszonyát vizsgálja.425 A tanévek első félévében 

általában alapvető érzékelési feladatok végrehajtása történik, míg a második félévben 

hangsúlyosabb az egyéni alkotói programokhoz való kapcsolódási pontok keresése, illetve 

jellemző valamely speciális kérdéskör felé való kifutás (szinesztézia, a szín és a mozgás, a 

szín és a tér kapcsolata). Az utóbbi téma keretében animált videófilmek (2008) és zoetrop-

szalagok (2009, 2010) készítésére került sor, illetve Maurer több alkalommal vetette fel 

országos képzőművészeti pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét.426  

                                                 
424 Maurer Dóra szóban elhangzó közlései tanítványaihoz: „Ebből most én is tanulok, épp jókor jön nekem.”; 
 „Ilyet én még sosem csináltam, de meg fogom csinálni, mert érdekesnek tartom.” 
425 A Színtan tantárgy leírásában a tematika a következőképpen van meghatározva: 1. félév: fény és szín, 
színérzékelés, a színek viszonylagossága, utóképjelenségek. Színrendszerek mint az egységes 
világképelméletek részei, tudományos színelméletek. Alapszínek, komplementaritás, kontrasztok és 
harmóniák. Additív és szuptraktív színkeverés, pigmentek és színes fény, tér és szín. 2. félév: színszimbolika, 
a színek nyelve, hatása az emberi pszichére. A színviszonylatok képi logikája, kompozícióanalízis a festészet 
történetéből vett példák alapján. Szinesztézia. Színes film, színes fotó, fotogram. www.mke.hu/node/30522.  
426 2010 tavaszán Maurer felvetette a Paint up! Viualpower virtuális épületfestő versenyben való részvétel 
lehetőségét, amelyre azonban egy hallgató sem készített (időben) tervet. A pályázat keretében a Magyar 

http://www.mke.hu/node/30522
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5.3.2. Feladatok 

A színórán végzett kísérletek és feladatok felsorolásszerűen a következők:  

- additív színkeverés három különböző színű fény egymásra vetítésével 

- különböző színű fények által megvilágított tárgy színes árnyékainak megfigyelése 

- különböző színű színes fénnyel megvilágított színes papírok színének leírása 

- színes papírokat különböző színű alapokra helyezve a szín megváltozásának tudatosítása, 

szóbeli megfogalmazása (51. ábra) 

- két különböző színű alapra két (különböző) szín festése úgy, hogy a két szín azonosnak 

tűnjön 

- a kéznek különböző színű felületekre helyezésekor az emberi bőrszín változásának 

meghatározása 

- színkontrasztok / színharmóniák létrehozása 

- két szín közül a sötétebb / világosabb szín meghatározása 

- adott szín mellé azonos sötétségű, de különböző színű szín festése 

- két színhez középszín / köztes szín megtalálása427  

- egy színhez és a középszínhez a másik szín megtalálása 

- színes lapok korongon gyorsan forgatva: hogyan változnak az eredeti színek / milyen új 

színek jelennek meg?  

- „lehetetlenségek”, egymást erősen módosító színpárok festése (pl. ugyanaz a fekete 

látszódjon egyszer lilának, másszor zöldnek) 

- hideg / meleg hatás kiaknázása az előbbihez hasonló módon (ugyanaz a szín tűnjön 

egyszer melegnek, másszor hidegnek) 

- színsor / szürke sor kialakítása 

- színfokozatok létrehozása egy szín rétegzésével (fekete hozzáadásával, fehér 

hozzáadásával) 

- egy adott szín komplementerének meghatározása az utókép alapján  

- utókép megfigyelése és meghatározása színes / fekete alapon 

- egy adott szín utóképeként megjelenő komplementer színének létrehozása / megfestése 

- a fehér szín megváltoztatása mellé tett színekkel (52. ábra) 

- azonos szürke felületek kialakítása különböző színű festékek keverésével, a keverés során 

használt színek utólagos meghatározása 

                                                                                                                                                    
Nemzeti Galéria B épületének homlokzatára való vetítés tervét készítették el a jelentkezők. A versenyről: 
http://paintup.visualpower.hu/palyazat-kiiras.  
427 A két szín keverékszíne, nem a két szín keveréséből előállítva.  

http://paintup.visualpower.hu/palyazat-kiiras
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- tubusszín kikeverése különböző színű festékekből 

- színhatárok / sávozott felületek megtekintése prizmán át  

- térbeliség kialakítása a kompozícióban színek segítségével 

- súlyok létrehozása a kompozícióban csupán színekkel 

- könnyedséget / vidámságot / hűvösséget / stb. kifejező kompozíció készítése 

- adott kompozíció radikális megváltoztatása egy-egy szín kicserélésével (53. ábra) 

- reprodukció lemásolása, majd egy szín kicserélése 

- reprodukció színbeli áthangolása 

- reprodukció színeinek létrehozása optikai keveréssel 

- rövid ideig látott reprodukció minél részletesebb leírása 

- tárlatlátogatás során: színösszefüggések megfigyelése, szín-vázlat készítése 

- ugyanannak a beállításnak kétféle (nappali, esti) fényben való megfestése (54. ábra) 

- kompozíció készítése ritmus – dallamvezetés témára 

- zene „ábrázolása”  

- különböző színek asszociatív tartalmának meghatározása (szinesztézia) 

- képsorozatok készítése a képalkotó elemek folyamatos (minimális) változtatásával 

(hangsúly a színfelületeken) 

- az előző módon létrehozott képsorozatból animált videó készítése 

- zoetrop-szalagok készítése: ritmikus színjelenségek előidézése (55. ábra) 

- zoetrop-szalagok készítése: színkeverés 

 

A 2006/2007-es tanév utolsó óráinak egyikére Maurer meghívta Sáry Bánkot, aki a 

hallgatók munkáit zeneileg értelmezte, illetve a művek – mint kották – alapján 

zongoraimprovizációkat adott elő. A beszélgetés során a hangok és színek, illetve a zene és 

a kép összefüggései kerültek előtérbe. E munka folytatásaként a következő félév elején 

(2007/2008-as tanév 1. féléve), majd a 2010/2011-es tanév során Maurer és Sáry közösen 

vezettek művésztelepet. A szín-hang kapcsolatokat vizsgáló egyhetes programon nagyrészt 

a Maurer- (ekkor már Radák-) osztály tagjai vettek részt, de más is csatlakozhatott. A 

résztvevők két csoportra oszlottak, az egyik csoport Sáry László kreatív zenei gyakorlatait 

végezte,428 míg a másik csoport a hangélmények hatására, azokra reagálva különböző 

                                                 
428 A zenélők csoportját Sáry Bánk irányította, a gyakorlatokat alkalmanként improvizatív módon 
megváltoztatta.  
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eszközökkel képet hozott létre (56. és 57. ábra).429 A két csoport tagjai időről-időre 

cserélődtek, így mindenkinek alkalma nyílt mindkét tevékenységben részt venni. A nap 

első felében készült rajzok, festmények, képek megbeszélése, a zene és a vizuális ábrázolás 

közötti hasonlóságok és különbségek megfigyelése, megfogalmazása a nap második 

felében történt meg. A kurzus során több alkalommal került sor közös zenélésre is. Ekkor a 

korábban készült képek némelyikét – kottaként olvasva – eljátszották: az egyes színeket, 

formákat különböző hangmagassággal, hangszerrel feleltették meg, figyelve a festésmódra 

(világosság, tónus) és formai elemekre (sűrűség, koncentrikus vagy lineáris formák) is.  

                                                 
429 A művésztelepen folyó tevékenységet Erdődy József Attila videóval dokumentálta. A felvételek jelenleg 
az ő tulajdonában találhatók.  
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6. Összefüggések Maurer Dóra egyes kurzusai, valamint művészetpedagógiai 

tevékenysége és képzőművészeti munkássága között 

 

Maurer művészeti munkásságára és pedagógiai tevékenységére egyaránt jellemző, hogy 

egy-egy témát több szempontból, többféle megközelítési móddal, különböző médiumok 

használatával jár körül, illetve aknázza ki az egyes témákban rejlő lehetőségeket. 

Egymástól látszólag független munkák, műcsoportok és feladatok hozhatók egymással 

kapcsolatba azáltal, hogy fizikai megjelenésük különbözősége ellenére ugyanazt a kérdést 

vetik fel, vagy nagyon hasonló kérdésfelvetésre válaszolnak.  Úgy gondolom, hogy Maurer 

életműve vissza-visszatérő kulcsfogalmak mentén írható le.430 E kulcsfogalmak egymással 

is szoros kapcsolatban állnak, s mind Maurer gondolkodásában, pedagógiai munkájában, 

mind pedig műveiben egymás mellett, egymást kiegészítve, hol gyengébben, hol erősebben 

érvényesülve mindvégig jelen vannak. Az egyes kérdéskörök hangsúlyának folyamatos 

módosulása következtében Maurer munkássága nem statikus, hanem természetes belső 

fejlődése következtében állandóan változik. A folyamatos változás azonban nem zárja ki a 

formai vagy tartalmi hasonlóságokat, egyezéseket. E spontán ismétlődések mellett néhány 

esetben egy-egy jelenség tudatos megismétlése is megfigyelhető.  

A fentiek következtében nagyszámú összefüggés mutatható ki a Maurer által különböző 

helyen és időben vezetett szakkörök és kurzusok, illetve saját képzőművészeti 

tevékenysége között.431  

6.1. Partneri viszony, dialógus 

Maurer célja és módszere a (képző)művészet minél szélesebb spektrumának felmutatása és 

megismertetése tanítványaival. Ez magas szintű nyitottságot követel meg, feltételezi a 

tanítványok irányából érkező igények, ötletek, javaslatok figyelembe vételét, a kétirányú 

kommunikációt, a dialógusra való készséget és igényt. Ez a sajátosság – amellett, hogy 

Maurer pedagógiai tevékenységének egészére jellemző –, természetesen hangsúlyosabb a 

felsőfokú művészetoktatási intézményben folyó tevékenysége során. Maurer – amint egy 

2002-ből származó dokumentumban írja – a művészeti felsőoktatásban szokásos mester-

tanítvány viszonyt „dialógusként, szimbiotikus témamegvitatásként” fogja fel.432 Elvárja a 

                                                 
430 Életmű alatt az autonóm és alkalmazott művészeti munkásság  a pedagógiai és a kiállításszervező 
tevékenység egészét értem.  
431 Összefüggésnek tekintem többek között a változatlan vagy csupán kismértékben módosított formában 
való feladatmegismétlést, a formai, tartalmi hasonlóságokat és egymásból következéseket, az alkalmazott 
médium egyezését, a felvetett kérdéskörök egyezését, a kurzusvezetés visszatérő módszertani sajátosságait.   
432 Maurer Dóra: Egyetemi tanári pályázat. 2002, Maurer Dóra tulajdonában.  
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hallgatóktól a tudatosságot, a gondolkodást, az aktív részvételt, a kezdeményezőkészséget. 

Ezt tanítványainak nagy része pozitívumnak tartja, és úgy értékeli, hogy Maurer 

egyenrangú, partneri viszonyt tart fenn hallgatóival, és érett, felnőtt személyiségként kezeli 

őket.433  

Egy levélben Maurer a következőképpen ír: „szeretem a kérdésfelvető és bátor diákokat, 

főleg azokat, akik nem kizárólag »föstők« akarnak lenni, hanem képzőművészek, kreatív, 

értelmes, tájékozott, a progresszív hagyományokat ismerő és értékelő, sok minden iránt 

érdeklődő, mai emberek, akik nem elsősorban önkifejezésre adják a fejüket, hanem 

tárgyorientáltak, kutatófélék, netán opponálók. Ezek közt otthon érzem magam a 

műteremben, megindul a fantáziám, beszélgetünk, kitalálunk.”434 

E partneri viszony kifejeződésének tartom azt is, hogy Maurer több alkalommal állított ki 

tanítványaival együtt (pl.: Olaj, Geo I., Zweite Welt),435 egyes tematikus osztályfeladatokra 

ő is készített művet (pl.: Derékszög és szomorúság),436 illetve azt, hogy a kiállítások és a 

feladatok tematikáját a szakkör/osztály tagjaival közösen alakította ki. A székesfehérvári 

Erdély Miklós életmű-kiállítás két művének rekonstrukcióját Maurer néhány tanítványával 

közösen végezte, majd két hallgató – Maurer nélkül – további rekonstrukciókban is részt 

vett. Ugyancsak jellemző, hogy Maurer a szakkörök, kurzusok elvégzése (vagy megszűnte) 

után is kapcsolatban marad tanítványaival, nyomon követi tevékenységüket, közös 

munkákat készít velük,437 közös kiállításokat szervez,438 illetve az általa rendezett 

kiállításokon műveiket szerepelteti.  

Néhány hallgató esetében előfordult, hogy egy intézményben végzett tanulmánya után egy 

másik intézményben is Maurer tanítványa, illetve munkatársa lett.439 

                                                 
433 Több hallgató szóbeli közlése. A megkérdezett tanítványok többsége kiemelte és pozitívan értékelte az 
osztályban folyó kommunikáció e sajátosságát.  
434 A Veszely Beának írt, datálatlan levél Maurer Dóra tulajdonában található. 
435 Olaj. Fészek Galéria, Budapest, 1991; Geo I. Magyar Földtani Intézet, Budapest, 2000; Zweite Welt. 
Allianz Versicherungs-AG, Berlin, 2002 / Második világ. Atelier Pro Arts, Budapest, 2004 
436 Hallgatók visszaemlékezéséből és a feladatmegoldások bemutatásakor készült videófelvételről ismert, 
hogy erre a feladatra Maurer Dóra is készített egy munkát.  
437 1977-ben Maurer több fotósorozatot készített Lábas Zoltánnal, Berényi Zsuzsával, Erdély Györggyel. 
Fotó-interakció 2 kamerára; Fotó-interakció III–IV. Fekete-fehér fotók, 1977.  A Civilmacbeth című filmben 
a Ganz-MÁVAG-beli szakkörök több résztvevője szerepelt. Civilmacbeth. 35 mm, fekete-fehér, fényhangos, 
1977; 1995–1996-ban Maurer Szegedy-Maszák Zoltánnal közösen készítette a Nem látni a végét című filmet. 
Nem látni a végét. Színes, hangos, 52’. 1997–1998-ban Maurer Kapitány Andrással közösen készítette el a 
Displacements-sorozat működését megmutató animációt (4 perces 4D animáció).  
438 Az 1996-ban rendezett A Cet Gyomrában című kiállítás Maurer Dóra és Szegedy-Maszák Zoltán közös 
tárlata volt, ahol közös filmjük (Nem látni a végét) is szerepelt. A megnyitón a Maurer-osztály tagjainak 
performansz-jellegű eseményeire került sor. A Cet Gyomrában. Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, 
Budapest, 1996 
439 Eperjesi Ágnes az Iparművészeti Főiskola fotogramkurzusán volt Maurer tanítványa, majd a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen végzett doktori tanulmányokat Maurer témavezetésével. Pál Csaba és Sipavicius 
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6.2. Kiállításszervező tevékenység, előadások 

Művészeti és pedagógiai munkássága mellett, illetve annak részeként jelentős Maurer 

kiállítás- és művészetszervező tevékenysége. Minden általa vezetett szakkör és kurzus 

keretén belül rendszeresen szervezett kiállításokat tanítványai munkájából. A Ganz-

MÁVAG-beli tevékenységéhez több megvalósult tárlat, illetve rendszeres kiállítások 

rendezésének (meg nem valósult) terve kapcsolódik. A Szépművészeti Múzeumban 

vezetett szakkörön készült munkákat a tanév végi tárlaton láthatták az érdeklődők. E két 

intézmény esetében a kiállítások rendezésének célja a nyilvánosság biztosítása volt, az 

Iparművészeti, illetve a Képzőművészeti Egyetemen viszont megjelent annak az igénye is, 

hogy a hallgatók – a rendezésben való aktív részvételük által – sajátítsák el a művészeti 

szcénában ily módon történő megnyilvánulás képességét. Ezt a szempontot szem előtt 

tartva a két utóbbi intézményben Maurer a kiállításrendezés folyamatába és a kiállítás 

utóéletének fázisaiba is bevonta a hallgatókat, akik ily módon a tárlat előkészítésében, 

finanszírozásának megszervezésében, fizikai megvalósításában, dokumentálásában és a 

katalógus előkészítésében is részt vettek. A Maurer által rendezett kiállítások visszatérő 

helyszíne a Józsefvárosi Galéria (rajzszakkör, fotogramkurzus – MIF, hallgatói kiállítás – 

MKE).  

Más típusú nyilvánosságot jelentett, hogy mind a Szépművészeti Múzeum-beli 

fotószakkör, mind pedig az Iparművészeti Főiskolán vezetett fotogramkurzus keretében 

készített egyes fotók szerepeltek a Látóhatár című folyóiratban.440 

Kiállítások rendezése mellett Maurer rendszeresen szervezett, illetve tartott vetítettképes 

előadásokat. A Ganz-MÁVAG Művelődési Központban folyó munkához kapcsolódva 

többször hívott meg képzőművészeket, illetve ő maga is hat, az általa vezetett szakkör 

tematikájához részben kapcsolódó előadást tartott.  Az Iparművészeti Főiskola különböző 

kurzusainak elején az adott félév tematikájához kapcsolódó elméleti, műfajtörténeti 

bevezető előadást tartott, valamint Beke Lászlóval és a hallgatókkal közös beszélgetést 

szervezett (I.). A Képzőművészeti Egyetemen – az osztálymunka, illetve a színóra 

keretében – különböző témájú előadásokat tartott, valamint rendszeresen hívott meg külső 

előadókat (művészeket, elméleti szakembereket) előadás vagy rövid kurzus vezetésére. Itt 

is említhető (ám kifejtésre később kerül) Maurer zeneszerzőkkel való gyakori 

                                                                                                                                                    
Thomas az Iparművészeti Főiskola elvégzése után a Képzőművészeti Egyetem Maurer-osztályának 
mesterképzőseként folytatta tanulmányait.  
440 A fotószakkör fotói a folyóirat 1982. szeptemberi számában szerepeltek, a fotogramkurzuson készült 
művek pedig az 1987. novemberi számban. Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1982. 
szeptember; 1987. november.  
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együttműködése. Vendégelőadók meghívása mellett Maurer rendszeresen vitte hallgatóit 

az iskolától független intézményekbe és műhelyekbe: a Balázs Béla Stúdióba, Zalka Imre 

fotólaborjába, különböző művészek műtermébe, illetve kiállításokra.  

 Maurer oly módon is bővíteni kívánta tanítványai elméleti ismereteit, hogy számukra 

tanulmányokat, könyveket ajánlott, illetve alkalom adtán fordított. Ez a törekvése már a 

Ganz-MÁVAG-beli munkája idején is jelen volt, a szakkörvezetés elején írott 

programjában szerepelt, hogy a szakkör könyvtárának fejlesztésével kívánja elősegíteni az 

információszerzést. A Képzőművészeti Egyetemen való működése idején pedig több 

hosszabb-rövidebb szöveg és szövegrészlet mellett lefordította Josef Albers Interaction of 

Color (Színek kölcsönhatása. A látás didaktikájának alapjai) című könyvét.441 

6.3. Többféle médium használata – médiumsemlegesség 

Maurer minden tevékenységére jellemző, hogy célja egy-egy jelenség minél teljesebb 

megértése, több nézőpontból való megfigyelése. Ez – minden egyes kurzus esetében – 

maga után vonja különböző médiumok, technikák alkalmazását.442 Maurer ezért már a 

Ganz-MÁVAG-beli tevékenysége kezdetén tervezte a fotó- és a szobrászszakkörrel való 

együttműködést, illetve grafikai műhely létrehozását. A különböző körök tagjai bármelyik 

szakkört látogathatták, az egyes szakkörök az összes szakkör berendezéseit használták. A 

rajzszakkör keretében rajz, grafika, plasztika, fotogram, videó egyaránt készült.443 Szakköri 

feladatként fotót nem készítettek, azonban a résztvevők gyakran megmutatták Maurernek a 

rajzszakkör keretein kívül készített fényképeiket, és ismert, hogy az 1976/1977-es 

tanévben néhány tag a szakköri helyiségben készített fotókat. A Szépművészeti 

Múzeumban vezetett szakkör esetében fotót, fotogramot, üvegklisét, fotósorozatot, S8-as 

filmet készítettek a szakköri tagok, illetve leírásból ismertek olyan események/kísérletek, 

amelyek során nem művek készültek, hanem a résztvevők aktív részvételével egy-egy 

jelenség átélésére, megfigyelésére került sor. Az Iparművészeti Főiskola különböző 

kurzusain összefoglaló táblázatok, fotogramok, fotósorozatok, fotótablók, filmek 

készültek, illetve az egyes kurzusok részeként tematikus beszélgetésre (Beke Lászlóval), 

                                                 
441 Albers, Josef: Színek kölcsönhatása. A látás didaktikájának alapjai. Magyar Képzőművészeti Egyetem – 
Arktisz, Budapest, 2006 
442 Maurer saját művészi gyakorlata sem korlátozódik egyetlen műfajra és technikára. Véleménye szerint „a 
mai művész egyszerre több műfajban keresheti gondolatának plasztikus kifejezését. Nem fest vagy rajzol, 
grafikát vagy szobrot csinál, hanem mindegyik műfajhoz köze lehet, sőt fotózik, filmet készít, díszletet 
csinál, nem riad vissza a költészettől, és prózában is hajlandó megfogalmazni hitvallását, véleményét.” 
Maurer Dóra: Nyitott kapu – nehéz indulás. A műkereskedelem új grafikai vállalkozása. In: Művészet. 
1976/2, 27. 
443 Ennek technikai hátterét a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban működő egyéb szakkörök (szobrász, 
fotó és film), illetve az intézmény videóberendezése biztosította.  
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katalóguskészítésre, kiállításrendezésre és a tárlat dokumentációjának, valamint a 

katalógus modelljének elkészítésére került sor. Mindemellett ismertek a hallgatók 

részvételével zajló események, demonstrációk, kísérletek is. A Képzőművészeti 

Egyetemen Maurer támogatta és különböző műhelyek kialakításával elősegítette a műfaji 

sokszínűséget. Közös kiállítások, programok keretében rendszeres együttműködésre 

törekedett az Intermédia Tanszékkel, illetve más tanszék egy-egy osztályával. Emellett 

kezdettől fogva hangsúlyozta a különböző műfajok és művészeti ágak közötti átjárás 

lehetőségének fontosságát, s ennek kifejezéseképpen osztályát interdiszciplináris 

festőosztálynak nevezte.  

6.4. A munkafolyamat középpontba állítása 

Maurer nem a műalkotást, hanem a művészeti tevékenységet, a munkafolyamatot állítja 

középpontba. Emiatt is folyamatos gondolkodást, kutatást, kísérletezést vár el 

tanítványaitól, illetve felhívja figyelmüket a munkafolyamat bizonyos sajátosságaira. 

Ennek a nézőpontnak az oktatásban való megjelenése több területen hat a hallgatókra és 

munkájukra. Egyrészt, a tanítványok nem érzik a műalkotás létrehozásának (gyakran 

görcsös) szükségességét, másrészt, lehetőségük van a kísérletezésre, valamely témában 

való elmélyülésre.  Emellett a képzőművészeti tevékenység bizonyos pszichés aspektusai 

is tudatosulnak. Az Erdély Miklóssal közösen vezetett Kreativitási gyakorlatok (1975–

1976) során több feladat foglalkozott az alkotás aktív/passzív voltával, a 

befolyásolással/befolyásoltsággal. A Maurer által vezetett fotószakkör és -kurzus egyes 

gyakorlatai (pl.: Egy tekercs film elfényképezése) szintén az alkotás során jelen lévő 

hatások, ingerek (utólagos) rekonstrukcióját és tudatosítását tűzték ki célul. A 

Képzőművészeti Egyetemen pedig – mind Maurer, mind a hallgatók szóbeli közlése szerint 

– mindvégig hangsúlyos volt a munkafolyamat középpontba állítása.  

6.5. Struktúrák kialakítása, szabályok és a véletlen konfrontációja 

Maurer módszerének sajátossága, hogy többtagú rendszereket hoz létre, s a rendszer 

elemeit variálja, egymással való kapcsolataikat elemzi.444 Ő maga a következőképpen 

nyilatkozott erről 1993-ban.445 „Engem – csúnya szakkifejezéssel élve – a struktúra 

                                                 
444 2006-ban írt szakdolgozatomban vizsgáltam Maurer munkásságának e sajátosságát. Sorozat, struktúra, 
variabilitás Maurer Dóra munkásságában. In: Király Judit: Maurer Dóra munkássága. Matematikai 
vonatkozások. Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2006, 
29–36. 
445 Triptichon. Maurer Dórával és Gáyor Tiborral beszélget Hajdu István. In: Maurer Dóra (szerk.): Maurer 
Dóra/Gáyor Tibor. Párhuzamos életművek/Parallele Lebenswerke/Parallel Oeuvres. Városi Művészeti 
Múzeum, Győr, [2002], 11. A szöveg első megjelenése: Európai Utas. 1993/4, 83–91. 
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tematizálása érdekel. Ez azt jelenti, hogy valamely megfigyelés vagy akár élmény alapján 

felállítok egy modellhelyzetet, amelyben több elem szerepel – lehetnek ezek geometrikus 

formák, de lehetnek verbálisan nehezen körülírható emberi sajátosságok is –, és ezeket 

megfelelő rendezőelv segítségével egymásnak engedem. Ami létrejön, azt tovább 

figyelem, ha lehet, tovább alakítom.”  Az 1970-es évek elejétől kezdve műveinek 

többségére jellemző ez a módszer.  A Displacements-sorozat (58. ábra),446 a Reverzibilis és 

felcserélhető mozgásfázisok447, a Tanulmányok minimális mozgásokról című fotósorozatok 

(59. ábra),448 az 1973-ban készült Relatív lengések449 című filmben erőteljesen érezhető a 

struktúra kialakításának és megfigyelésének szándéka. A rajzszakkör második évében zajló 

Helycserés festés című feladatsor esetén minden egyes résztvevő – egy-egy szín 

használatával – kialakította saját rendszerét, a többiek feladata pedig az volt, hogy 

alkalmazkodjanak ehhez a rendszerhez, ütköztessék a sajátjukkal, vagy pedig alakítsák át a 

már kialakult struktúrákat. A Szépművészeti Múzeumban vezetett szakkör második évében 

készült a Rendszerek találkozása című film, amelyben a résztvevők kialakítottak egy-egy 

rendszert, a többiek pedig a – rajzszakkör feladatához hasonlóan – vagy tudatosan 

alkalmazkodtak ehhez a rendhez, vagy pedig szándékosan megbontották azt.  

A fénykép és a fotogram különösen alkalmas médiumok a rendszerként való felfogásra. 

Hiszen a fény (a megvilágítás erőssége, minősége, ideje), a nyomhagyó tárgy (minősége, 

fényáteresztő képessége), a fotópapír (sík- vagy térbelisége, fizikai jellemzői: lágyság, 

keménység, felület, stb.), a fotóvegyszerek, a mozgás (gyorsasága, jellege), illetve a 

mozdulatlanság, a mélységélesség olyan tényezők, amelyek ellenőrizhetően, fokozatokban 

módosíthatók, s amelyek változtatása a fénykép/fotogram fokozatos megváltozását vonja 

maga után. Összetettebbé válik a rendszer, ha nem az egyes fényképet, hanem képek 

sorozatát: egy tekercs filmet vagy a mozgófilm képkockáit tekintjük.  

Ebben a szellemben készítette Maurer 1981-ben a Kreatív fotó című film egy epizódját a 

Magyar Televízió számára,450 illetve ezt a gondolatmenetet vitte végig a Szépművészeti 

Múzeumban vezetett fotószakkörben. Mindkét esetben a fényből/fényhiányból indult ki, 

majd a fényrajz, fotogram, illetve üvegklisé készítésen keresztül jutott el a nagyítógéppel 

való képkészítéshez, végül magához a fényképezőgéppel való expozícióhoz. A fotószakkör 

első évének végén került sor arra a feladatra, amelynek keretében a szakköri tagok egy-egy 
                                                 
446 Displacements-sorozat. különböző technikák és anyagok, 1972-től 
447 Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok. Fekete-fehér fotókból összeállított tablók, különböző méret, 
1972 
448 Tanulmányok minimális mozgásokról. Fekete-fehér fotókból összeállított tablók, különböző méret, 1972. 
449 Relatív lengések. 35 mm, 10 ’, fekete-fehér, hangos, 1973 
450 Kreatív fotó. Színes, hangos, 14’ 45”, 1981, rendezte: Kútvölgyi Erzsébet 
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tekercs filmet fényképeztek el a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legszűkebb 

helyszínen. Ennek a gyakorlatnak a kibontására és a feladatból fakadó variációs 

lehetőségek végigjátszására az Iparművészeti Főiskola második kurzusán (II.) került sor. 

Mindkét esetben a feladat része volt a filmkockák különböző sorrendbe helyezése, és ily 

módon különböző összefüggések kialakítása, valamint annak megmutatása, hogy adott 

elemek között többféle összefüggés alakítható ki. E gondolat szoros kapcsolatban áll 

Maurer Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok című fotósorozatával. Az 

Iparművészeti Főiskolán vezetett első kurzus keretében pedig a fotogram mint rendszer 

lehetőségeinek maximálisan tudatos és szisztematikus áttekintésére került sor, hiszen 

minden egyes hallgató egy teljes féléven át foglalkozott egy rendszerelemmel.  

Az e ponton korábban említett összes művel és feladattal kapcsolatban elmondható, hogy 

lényeges aspektusa az előre kiszámítottság, egy előzetesen konstruált szabályrendszer és a 

véletlen konfrontációja, illetve a rendszer megfigyelése, a rendszerelemek interakciójának 

következtében kialakuló folyamatok, változások, elmozdulások nyomon követése és 

rögzítése. A rajzszakkör első évének Drapéria – szögek című gyakorlata több szempontból 

is példaértékű. Egyrészt, egy előzetesen kialakított szabályrendszer szisztematikus 

végigvitelét követeli meg, amelynek eredményeképpen a rendszer (illetve a drapéria) 

folyamatos mozgásban van. Másrészt, Maurer a feladathoz kérdéseket csatolt, amelyek a 

jelenség összefüggéseinek vizsgálatához adnak kiindulópontot, további kísérletezésre 

ösztönöznek, önálló kérdésfeltevésre és elemző gondolkodásra sarkallnak. S ebben a 

feladatleírásban megjelenik két olyan sajátosság, amely Maurer saját művészi 

gyakorlatának is jellemzője: egy-egy statikus állapot kiragadása helyett a folyamatok 

megismerésén és bemutatásán van a hangsúly, s ebből (is) következően nem a 

végeredmény, nem a „művészi rajz” a fontos, hanem a megfigyelés. Többek között ezért is 

veti el Maurer a „hókuszpókuszt, művészkedést”. A folyamatok, változások, mozgások 

megfigyelésének, valamint nyomon követésének és dokumentálásának kiváló eszköze a 

szuperpozíciós rajz, amely a feladatok között gyakran megjelenik, s amely hatékonyan 

képes érzékeltetni apró elmozdulásokat, más módon érzékelhetetlen vagy alig érzékelhető 

változásokat. A szuperpozíciós rajz kapcsolatba hozható Maurer saját munkáinak 

némelyikével. Az 1972-ben elkezdett Displacements-sorozat egy raszterhálón 

folyamatosan mozgatott, egymáson fekvő színes téglalapok elmozdulásait követi 

nyomon.451 A szintén 1972-ből származó Tanulmányok minimális mozgásokról című 

                                                 
451 Displacements-sorozat. Tempera, karton, 1972-től 



131 
 

sorozat néhány tagján (jegenyék, pitypang, páva, törülköző) szintén szerepel 

szuperpozíciós rajz, amely a megfigyelt jelenség apró elmozdulásait teszi láthatóvá.452 A 

Megtanult önkéntelen mozgások című film egy eredetileg spontán, de a filmfelvétel előtt a 

szereplő által megtanult mozdulatsor többszöri felvételével és a felvételek egymásra 

kopírozásával készült.453 Az egymásra kopírozott, egymást fedő szalagok szuperpozíciós 

filmként foghatók fel. 

6.6. Szisztematikus rendszerelvű gondolkodásmód 

A megfigyeléssel és a változások rögzítésével is szoros kapcsolatban álló szisztematikus 

gondolkodásmód és alkotói módszer Maurer képzőművészeti és pedagógiai gyakorlatának 

is kulcsfogalma. Ez a sajátosság az esetek nagy részében sorozatok kialakításához vezet.454 

Sorozatok többek között: Nyomtatás kimerülésig; Hét elforgatás, önarckép; 

Displacements-sorozat; Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok; Rajzolás kamerával; 

Fotó-interakció kettő, illetve négy kamerára (60. ábra). A Maurer által létrehozott 

sorozatok legnagyobb része elméletileg végtelenül folytatható lenne, és a sorozat 

elemeinek száma általában magas. A gyakorlatok végrehajtása során, valamint a művészeti 

tanulmányok egészét tekintve Maurer a tanítványoktól is elvárja a szisztematikus 

gondolkodásmódot. Erre utalnak a feladatok egy részéhez csatolt kérdései, illetve 

tanítványainak egyes visszaemlékezései. A Képzőművészeti Egyetem Maurer-osztályának 

tagjai közül többen említették, hogy egy-egy munkájukkal kapcsolatban (de nem 

feltétlenül csupán arra vonatkozóan) Maurer javasolta, hogy valamely sajátosság 

következetes megváltoztatásával vagy egy szabály követésével készítsenek (minél 

többtagú) sorozatokat. Ennek a felvetésnek a következetes alkalmazása több hallgató 

munkásságát határozta meg hosszabb-rövidebb ideig.455 A különböző szakköri gyakorlatok 

és kurzusfeladatok egy részének alkotóelve a szisztematikus munkamódszer. A már 

említett Drapéria – szögek feladat esetében egy, Maurer által kialakított keretszabály 

követése által sorozatok jöttek létre. A Tapintás-mező készítése során szintén logikus 

sorrendben kellett a különböző minőségű anyagokat egymás mellé helyezni, amelyek így 

egymással összefüggésbe kerültek. A Helycserés festés gyakorlatsorozat esetében egyrészt 
                                                 
452 Tanulmányok minimális mozgásokról. Fekete-fehér fotók kartonon, kréta, 1972 
453 Megtanult önkéntelen mozgások. 16 mm, fekete-fehér, hangos, 10’, 1973 
454 2006-ban írt szakdolgozatom Sorozat, struktúra, variabilitás című fejezetében kifejtem Maurer 
munkásságának e sajátosságát, és részletesen ismertetem az ezzel kapcsolatba hozható műveket. Király Judit: 
Maurer Dóra munkássága. Matematikai vonatkozások. Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Művészettörténet Intézet, Budapest, 2006, 29–36. 
455 Cserny Márton és Harka Ágnes például kifejezetten hangsúlyozta, hogy Maurer nagyszámú (akár több 
tucat tagból álló) sorozatok készítését javasolta számukra, s ez a munkamódszer jelentősen meghatározta 
tevékenységüket. 
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az egyes feladatok keretében szisztematikusan elrendezett elemekkel dolgoztak a 

tanítványok, másrészt – a gyakorlatsorozat egészét tekintve – a különböző szabályok 

követésével kialakult, egymással összevethető munkák sorozatot alkottak. A fotószakkörön 

és az Iparművészeti Főiskolán is megjelenő Egy tekercs film elfényképezése című feladat a 

szisztematikus alkotómódszerrel is összefüggésbe hozható. S ez még explicitebben jelent 

meg a főiskola fotogramszemináriumán, ahol egy-egy rendszerelem (a fotogramkészítés 

egy-egy eleme) következetes változtatását hajtották végre a hallgatók. A Képzőművészeti 

Egyetemen vezetett színóra feladatainak nagy része is alkalmat ad szisztematikus 

feladatvégrehajtásra, variációk kialakítására, s erre Maurer ösztönzi is tanítványait.  

A feladatok egy része egy-egy munka létrehozásán belül igényli elemek szisztematikus, 

valamely szabály szerinti elrendezését (Papírplasztika buszjegyekből, Helycserés festés, 

Tapintás-mező; Körkompozíció; fotószakkör első gyakorlatai között: egy papírlapra húsz 

darab, tetszőlegesen kitalált rendben, szabályosan elhelyezett pöttyöt festeni csukott 

szemmel; színóra gyakorlatai), amely sajátosság Maurer saját munkáin belül is megjelenik 

(Mennyiségtábla; az összes, tablóba rendezett fotósorozat).  

Egy 1977-es rajzszakkörbeli gyakorlat (Pozitív-negatív forma) továbbgondolásával 

tervezett Maurer egy újabb feladatot a szakkör számára: papírlapok valamely szisztéma 

szerinti összehajtogatását, majd a széthajtogatott papírlapon látható hajtásvonalak alapján a 

hajtogatás – másik szakköri tag által kivitelezett – rekonstrukcióját. Erre a gyakorlatra 

szakkör megszűnése miatt nem kerülhetett sor, viszont ez az ötlet jelentette a 

kiindulópontot az Elrejtett struktúrák című frottázssorozat (61. ábra) készítéséhez.456 A 

sorozatot 1977-ben, Ingres papír hajtogatásával, majd széthajtásával készítette Maurer. 

Egy, a sorozatot kiegészítő rajzon gyűjtötte össze és szisztematizálta a hajtogatási 

lehetőségeket, ám hogy végül hány hajtogatás készült el, az saját bevallása szerint is 

követhetetlen.457  

6.7. Egymásra épülő feladatok 

A Maurer által az egyes kurzusok keretében adott feladatok egymásra épülnek, gyakran 

egy-egy problémakör több nézőpontból való körüljárását és egyre mélyebb kibontását 

jelentik. A rajzszakkör feladatai először egy valós térbeli helyzethez kötődtek, majd – 

egymáshoz kapcsolódó gyakorlatok által – egyre fogalmibbá váltak. A fotószakkör 

feladatai az érzékeléstől, a látástól és az árnyéktól indultak, fotogramok sorozatán át a 

                                                 
456 Elrejtett struktúrák. Frottázs (grafit), papír, 1977 (több tagból álló sorozat) 
457 Maurer Dóra. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008, 274. 
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fényképezőgéppel való fényképezésig, végül a filmig jutottak el. Az Iparművészeti 

Főiskola fotogram-kurzusán egy-egy hallgató tevékenysége során, az audiovizuális 

gyakorlatok keretében pedig alapvetően jellemző a több nézőpontból való kibontás. A 

második audiovizuális gyakorlat (III/2) keretében egymásra épülő, egyre komplexebb 

feladatsort állított össze Maurer. A Képzőművészeti Egyetem színóráinak feladatai szintén 

egymásra épülnek.458 

A Maurer által felvetett feladatok jellemzően számos megoldás-variáció lehetőségét 

hordoznak magukban. Maurer hangsúlyozottan elvárja tanítványaitól, hogy egy-egy 

feladatot több változatban készítsenek el, gondolják végig a benne rejlő lehetőségeket, s ne 

elégedjenek meg egy-egy látványos megoldással. 

6.8. Egymás befolyásolása 

Maurer különböző intézményeket érintő pedagógiai tevékenysége során visszatérő fogalom 

az egymásra figyelés, egymásra hatás, egymás befolyásolása. A Ganz-MÁVAG 

Művelődési Központban Erdély Miklóssal közösen vezetett Kreativitási gyakorlatok több 

feladata is középpontba helyezte a befolyásolás-befolyásoltság jelenségét.459 A rajzszakkör 

második évében folytatott helycserés festés c. és d. verziója esetében a szakköri tagok a 

többi tag munkája által befolyásolva dolgoztak: folytatták vagy szándékosan elrontották a 

más által kialakított rendszert. Az Iparművészeti Főiskolán vezetett második audiovizuális 

gyakorlat (III/2) egyik, a korábban végrehajtott feladatokból szervesen következő, egymás 

utánzására épülő feladata (12. gyakorlat) a Kreativitási gyakorlatok emlékére került be a 

feladatok sorozatába. Az egymás befolyásolása mint téma vagy mint módszer újbóli 

felvetése Maurer Képzőművészeti Egyetemen folyó tevékenysége során is több esetben 

explicit tetten érhető. Az 1990/1991-es tanévben kissé megváltoztatva megismételte 

osztályában a Kreativitási gyakorlatokról ismert feladatot: a résztvevők körülülték a 

modellt, mindenki elkezdett egy rajzot, majd bizonyos idő múlva460 egy bakkal arrébb ült, 

s a más által megkezdett rajzot – lehetőleg az ott talált szemléletmódban – folytatta.461 

                                                 
458 A Képzőművészeti Egyetemen Maurer húsz éven át volt osztályvezető tanár, ilyen hosszú időn át 
természetesen nem lehet értelmezni az egymásból következés fogalmát, viszont egy-egy rövidebb 
intervallumot tekintve, valamint a színórák esetében jellemző volt a felvetett témák egymáshoz kapcsolódása.  
459 Erdély Miklós ötlete alapján. Maurer Dóra szóbeli közlése. 
460 A Kreativitási gyakorlatokon egy perc, a Képzőművészeti Főiskolán tíz percig rajzoltak a résztvevők egy-
egy helyen. Maurer Dóra szóbeli közlése.  
461 A Láncrajznak nevezett feladat leírása a következő: „a modell középen ül, a rajzolók egy kört alkotva 
veszik közre, a rajzolás elkezdődik. Egy perc múlva felállnak, és egy rajzzal odébb folytatják a munkát, 
egészen addig, míg mindenki minden rajzot rajzolt. […]”.Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik 
Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 104. 
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Hasonlóképpen alakult ki az Olaj. Áthatás című kiállítás rendezőelve.462 A Fészek Galéria 

kör alakú Herman Termében rendezett tárlatra készülve a majdani résztvevők (köztük 

Maurer) körbeültek, és elmondták egymásnak a kiállítandó művel kapcsolatos terveiket. 

Ezután úgy kellett megvalósítaniuk a kiállításra szánt munkát, hogy az tartalmazzon 

valamit a jobb oldali szomszédjuk művéből is. Az egymástól átvett jelenség bármilyen 

formai, tartalmi, fogalmi elem lehetett. Néhány évvel később, a Szanatórium II. című 

kiállítás a következőképpen jött létre: a hallgatók mindegyike sorshúzással megkapta egy 

osztálytársa nevét, aki megvallotta neki valamely félelmét, fóbiáját, mániáját, s 

mindenkinek a kihúzott személy által elmondott jelenségre kellett valamely módon 

reflektálnia.463 Ily módon a résztvevők – csakúgy, mint az előző két esetben – virtuálisan 

láncba kapcsolódtak, kört alkottak.  

Az egymásra hatás, egymásra figyelés természetesen más feladatok, munkaformák során is 

megjelent, többek között a kreatív zenei gyakorlatok esetén.  

6.9. Fotogram, fotó 

Az alkalmazott technikák közül külön kiemelendő a fotogram, amely minden egyes 

szakkör és kurzus keretében készült. Ennek valószínűleg praktikus (technikai) és 

koncepcionális okai is vannak. A médium technikai igénytelensége, eszköztelensége 

lehetővé teszi a legegyszerűbb felszereltségi feltételek mellett fotogram készítését. 

Másrészt, az eszköztelenség – Maurer véleménye szerint – serkentőleg hat, „kreativitást 

provokál”.464  

Az 1970-es évek második felében, a rajzszakkör vezetésének idején jelent meg Maurer 

munkásságában a fénykép mint sajátos kifejezésmóddal rendelkező médium. Fotót először 

1970-ben, land art jellegű konceptuális munkák (Festékmező, Mit lehet csinálni egy 

utcakővel?) dokumentációjaként kezdett készíteni Maurer.465 Az 1972–1975 között 

készített Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok című sorozat fotó alapú, ám 

véleményem szerint e műcsoportot bármely sokszorosítható művek létrehozására alkalmas 

technikával készíthette volna Maurer, a lényeg az azonos jelek előállítási lehetősége 

                                                 
462 Olaj. Áthatás. Fészek Galéria – Hermann Terem, Budapest, 1991. Maurer kiállított munkáj: Gondozottak. 
MDL265. Leírás és reprodukció: Maurer. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008, 
285. 
463 Szanatórium II. Artpool Galéria, Budapest, 1997. szeptember 26 – október 12.  
464 Maurer Dóra: Fotogrammatika. In: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum 
– Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 145. 
465 Festékmező. Diapozitív, 1970 (Gáyor Tiborral); Mit lehet csinálni egy utcakővel? Fekete-fehér fotók, 
karton, 1971 
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volt.466 Ezzel kapcsolatban Maurer 1975-ben, a grazi Neue Galerie-beli katalógusban írta, 

hogy a rajz nem lett volna személytelen, objektív, a jelszerű ábrák pedig túl általánosak 

lettek volna, ezért alkalmazta a fotós mozdulatfázist.467 A Tanulmányok minimális 

mozgásokról című sorozat esetében a fotó szintén dokumentációs eszközként jelent meg, 

ahol a fényképezőgép és a fényképező személy sajátosságainak/látásmódjának analízise – 

feltételezésem szerint – nem volt része a koncepciónak.468 A Rajzolás kamerával és a Fotó-

interakció kettő, illetve négy kamerára című sorozatokat tartom az első olyan munkáknak, 

amelyek esetében a fénykép mint technikai médium, a fényképezőgép mint sajátos 

látásmóddal rendelkező leképezési eszköz játszott szerepet.469 Ugyanebből a korszakból, 

az 1970-es évek végéről és az 1980-as évek elejéről származnak azok a munkák, amikor a 

fénykép – és speciális esete, a fotogram – mint kémiai és optikai médium lép fel. Az első 

ilyen sorozatok az Identifikációk 1–6.470 és a Zsilipek.471 A vetítésből származó torzulási 

lehetőségeket alkalmanként szintén fotóalapú műveken rögzítette Maurer (Tértervek).472 

Fotogramokat (és frottázsokat) nem csupán autonóm alkotásokként, hanem könyvborítók 

tervezése során is készített Maurer. Ilyenek többek között Tandori Dezső egyes 

könyveinek (A mennyezet és a padló, 1975; Itt éjszaka koalák járnak, 1976;  A meghívás 

fennáll, 1979) borítói.473 Gergely István A helyek világa – a világ helyei (1983) című 

könyve borítójának (62. ábra) készítésekor a fotószakkör egyik feladatánál ismertetett 

módszert (egymással szöget bezáró módon  elhelyezett tükrök  közé helyezett, és ezáltal 

megsokszorozódó tárgy) választott Maurer.474  

Az 1976-ban Beke Lászlóval közösen rendezett Expozíció. Fotó/művészet című kiállítás is 

a fotográfiához és a médiumban rejlő lehetőségekhez való fordulás megnyilvánulása.475  

6.10. Rajz 

Maurer számára a rajz – még a rajzszakkör esetében is – nem végcél, hanem eszköz, a 

látvány megfigyelésének és megértésének, az absztraháló gondolkodás fejlesztésének, 

                                                 
466 Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok 1–7. Fekete fehér fotók, karton, 1972–1975 
467 Dóra Maurer. Verschiebungen 1972–75. Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 1975, s.p.  
468 Tanulmányok minimális mozgásokról. Fekete-fehér fotók, írás, karton, 1972 
469 Fotó-interakció. Több sorozat. Fekete-fehér fotók, karton, 1977–1978; Rajzolás kamerával I–II. Több 
sorozat. Fekete-fehér fotók, karton, 1978–1979; Rajzolás kamerával. Térletapogatás I–III. Fekete-fehér 
fotók, karton, 1979 
470 Identifikációk 1–6. Négyzet kontra téglalap. Fotogram, 1979 
471 Zsilipek. Különböző technikák és anyagok (fotó, fotogram, aquatinta, papír), 1980 
472 Tértervek. Fekete-fehér fotó, tempera, karton, 1984 
473 Tandori Dezső: A mennyezet és a padló. Magvető Kiadó, Budapest, 1975; Itt éjszaka koalák jának. 
Magvető Kiadó, Budapest, 1977; A meghívás fennáll. Magvető Kiadó, Budapest, 1979 
474 Gergely István: A helyek világa – a világ helyei. Magvető Kiadó, Budapest, 1983 
475 Expozíció. Fotó / művészet. Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976, rendezte: Beke László és Maurer 
Dóra.  
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illetve a dokumentációnak – a fényképet helyettesítő – eszköze. A Képzőművészeti 

Egyetemen az osztályába felvett hallgatóktól elvárja a látvány alapú rajzolás képességét, 

ezt azonban csupán kiindulópontnak tartja, és támogatja az ezen való túllépést. A modell 

utáni rajzolás sem a rajzszakkörben, sem a Képzőművészeti Egyetemen zajló 

osztálymunkában nem volt jellemző, bár egy-egy alkalommal mindkét intézményben 

előfordult. Maurer szándéka a látás, a megfigyelés, a megismerés, a gondolkodás, az 

értelmezési készség fejlesztése, illetve a kísérletezés, nem pedig önálló művek, 

műalkotások létrehozása. Ebből következik, hogy a jó mű okos feladatmegoldást jelent 

számára. S ez éppen annyira jelenti a lehető legegyszerűbb, legtisztább formai megoldásra 

való törekvést, a „hókuszpókusz, művészkedés” kerülését, mint a kísérletező, analizáló, 

szisztematikus, következetes gondolkodásmódot, a szokatlan ötletek keresését.  

6.11. Nyomtatás; nyom és nyomhagyás 

A nyom, nyomhagyás, illetve elrejtés szintén fontos fogalmak Maurer munkásságában az 

1970-es évektől kezdődően. Mozgás, elmozdulás nyomát vizsgálta fotókon 

(Szélirányjelzés)476 és az általa kialakított „pedotípia” (Május 1-i privát felvonulás 

mesterséges talajon, 63. ábra),477 illetve egy speciális mélynyomó eljárás segítségével 

(Akkumuláció, Szó-nyomok, Környomok)478. A grafikai nyomólemez fizikai (Nagyon 

magasról leejtett lemez, I rather would be a bird, To untie a crushed object, Zászlónk)479 és 

kémiai (Lemez átmaródása. Savcsöpögtetés)480 destrukciójának nyomát vizsgálta 

konceptuális grafikákon. Személyes tárgyakat, leveleket (Rejtett levelek)481 és 

természetben talált anyagokat (Mennyiségtábla 2.)482 rejtett a művek felszíne alá. Az 1980-

as évek elején grafika-, fotó- és fotogram-párokon figyelte meg a fény és különböző 

anyagok (por, festék, folyadék) irányított mozgásának és a mozgás nyomainak 

különbözőségét (Zsilipek).483 Az utóbbi munkák koncepciójukban (és időben) közel állnak 

a Szépművészeti Múzeum-beli szakkörhöz. A szakkör tevékenységében is jelentős szerepet 

                                                 
476 Szélirányjelzés. Fekete-fehér fotók, 1971 (Gáyor Tiborral) 
477 Május 1-i privát felvonulás mesterséges talajon. Akciógrafika. Porfesték, hidegenyv, piszok, papírmasé, 
farost, 1971 
478 Akkumuláció. Akciógrafika. Hidegtű, alufólia, 1973; Szó-nyomok. Akciógrafika. Rézkarc, sárgaréz-fólia, 
1973 (Bujdosó Alpárral); Kör-nyomok 1–4. Akciógrafika. Rézkarc, sárgaréz-fólia, 1974 
479 Nagyon magasról leejtett lemez. Mélynyomás és fotódokumentáció, 1970; I rather would be a bird. 
Aquatinta, deformált rézlemez, 1971; To untie a crushed object. Aquatinta, deformált sárgaréz-fólia, 1971; 
Zászlónk. Síkmarás, gyűrés, alufólia, 1972 
480 Lemez átmaródása. Savcsöpögtetés. Mélynyomás, 1970 
481 Rejtett levelek. Pozdorja, nejlonfólia, nyomdafesték, papír, vas, 1970; Rejtett levelek. Tus, papír, 1970 
482 Mennyiségtábla 2. Fű, vatta, (búza), vászon, grafit, akvarell, pozdorjalemez, 1972 
483 Zsilipek. Különböző technikák és anyagok (fotó, fotogram, aquatinta, papír), 1980 



137 
 

kaptak a nyomok (árnyék, árnykép), a különböző anyagok (fény, fotóvegyszerek, tárgyak) 

által kialakított lenyomatok (luminogram, kemogram, fotogram).  

Maurer hangsúlyozza a nyomtatásnak és a grafikának a nyomhagyással való szoros 

kapcsolatát. A Ganz-MÁVAG Művelődési Központban Nyom, nyomhagyás a kortárs 

művészetben címmel tartott diaképes előadást, a Képzőművészeti Egyetemen 2004-ben és 

2006-ban vezetett művésztelepi foglalkozás (Szín és nyomtatás, nyomhagyás, 2006) 

esetében is a nyomtatás ezen aspektusát emelte ki.  

 

Elmozdulás, illetve változás nyomát más módon rögzítik Maurer egyes feladatai és művei. 

Egy-egy helyzet kialakítása, emlékezetben való megőrzése, majd megszüntetése és 

rekonstruálása folyamataként írható le a rajzszakkörbeli Tárgyösszeállítás – helyreállítás 

című feladat, a fotószakkör első évében kivitelezett Rajz – üvegklisé – fotó című gyakorlat, 

és az a szintén fotószakkörbeli fotogram-feladat, amikor egy fotópapírra helyezett és rövid 

ideig megvilágított tárgyat próbáltak a szakköri tagok az eredeti helyére visszahelyezni 

többszöri rövid megvilágítás mellett (szuperpozíciós fotogram). Maurer munkái közül a 

Megtanult önkéntelen mozgások és a Timing (Időmérés)484 című film szorosan kapcsolódik 

e gyakorlatokhoz. Mindegyik esetben egy adott összefüggés többszöri rekonstrukciójáról: a 

feladatok esetében egy konkrét térbeli helyzet újbóli előállításáról, a filmek esetében egy 

mozdulatsor többszöri megismétléséről beszélhetünk. Emellett az is közös e munkákban, 

hogy a rekonstrukció helyességéről (az ismétlések által előálló helyzetek azonosságáról), 

illetve az ismétlés során megjelenő apró eltérések jelenlétéről technikai médium: film, 

illetve fotó segítségével, valamint képek egymásra vetítésével (szuperpozíció) lehet 

meggyőződni.  

6.12. Síkbeliség, térbeliség, anamorfizmus 

A különböző szakkörök és kurzusok során felvetett témák között és Maurer 

munkásságában is rendszeresen visszatér a síkbeliség-térbeliség kérdésköre; a két, illetve 

három dimenzió közötti átjárás lehetősége. A rajzszakkör egy több elemből álló térbeli 

kompozíció látvány alapú rajzolásával indult, majd ennek a beállításnak síkra redukált 

nézetét (alaprajzát) készítették el a résztvevők. Alaprajz Maurer több fotómunkáján – 

többek között a Tanulmányok minimális elmozdulásokról – is megjelenik. A rajzszakköri 

gyakorlatsor esetében Maurer kiemelte a beállítás egyik elemét, a gömböt, s a 

későbbiekben ezzel foglalkoztak. Elkészítették a gömb térbeli illúziót keltő rajzát, majd 

                                                 
484 Timing (Időmérés). 16 mm, fekete-fehér, 10’, 1973–1980 
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síkbelivé redukált formájával, a körrel foglalkoztak több feladat keretében. Hangsúlyozták 

a kör síkbeliségét, majd véletlenszerű körkompozíció készítése során kialakuló térbeli 

hatást kerestek. Félgömb hatását keltő fotogramot készítettek. Egy másik rajzszakköri 

feladat keretében két-két háromszög összekötésével keletkező vonalstruktúrát térbeli 

testként fogtak fel és tónusozással érzékeltették térbeliségét, majd valóságosan is 

elkészítették a három dimenziós testet (2D, látszati 3D, valóságos 3D). Máskor térbeli 

alakzat vetületét rajzolták meg (Lécek). Tárgyakat rajzoltak le tapintás után (3D, 2D).485 A 

fotószakkör egyik feladatcsoportjának középpontjában a térbeliség és időbeliség 

fotogramon való kifejezésének lehetősége állt. Fényképezőgéppel is készültek erős 

térbeliséget, „felgyorsított perspektívát” hangsúlyozó fotók, a három dimenziós valós tér 

megragadására törekedtek panorámakép és sztereofotó készítésével,486 illetve a tér 

megsokszorozására egymással párhuzamosan vagy szöget bezáró módon elhelyezett tükrök 

segítségével. A Szépművészeti Múzeum-beli szakkör második évében készült a 

Térösszezavarás című film, amely Maurer Egyszer elmentünk című, 1972-ben Erdély 

Miklóssal, Gáyor Tiborral, Jovánovics Györggyel és Szentjóby Tamással készített, 

Jovánovics ötletén alapuló közös fotósorozatával hozható összefüggésbe.487 Mindkét műre 

(műcsoportra) jellemző, hogy a felvétel során úgy választották meg a nézőpontot és a 

képkivágatot, hogy a valós méretek és térbeli viszonyok felmérése lehetetlen, a látható 

objektumok csak egymáshoz viszonyíthatók, így a valós térbeli összefüggések 

rekonstruálhatatlanok.  

 Az Iparművészeti Főiskola első (fotogram) kurzusán térbe hajtogatott fotópapírra épített 

konstrukciókkal fejeztek ki térérzetet, illetve háromdimenziós tárgyak 

fényérzékenyítésével hoztak létre térbeli fotogramokat. A harmadik audiovizuális 

gyakorlat (III/3) témája a sík, a tér és az anamorfizmus volt.  Az elkészült videóetüdök 

többsége vizuálisan, egy része pedig hangeffektusok segítségével ragadja meg a sík- illetve 

térbeliséget. A negyedik audiovizuális gyakorlat (III/4) a különféle térfogalmak (tér mint 

köztes tér, tér mint edény) megjelenítését tűzte ki célul. A hat félév során több mű 

foglalkozott a térben mozgó hanggal, és e munkák esetében – még ha nem is ez volt a 

készítők szándéka – erős térérzet alakult ki. Az elkészült munkákat valószínűleg 

erőteljesen befolyásolta az a tény, hogy e félévek során a kurzusok a főiskola Térkísérleti 

Laboratóriumában zajlottak. A Képzőművészeti Egyetemen Maurer több feladat keretében 

                                                 
485 A tapintás során a tárgy legjellemzőbb tulajdonsága térbeli kiterjedése.  
486 A sztereófotók esetében éppen a valós térhatás megszüntetése állt a feladat középpontjában.  
487 Egyszer elmentünk… Fekete-fehér fotók, 1972 
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foglalkozott a térbeliséggel (kint és bent; lent és fent; kinyílás), illetve egy több éven át 

zajló kiállítás-sorozat (Tér-képzetek) központi fogalmává tette. A Tér-képzetek V. 

tematikája egy – az Iparművészeti Főiskola Maurer-kurzusáról már ismert – fogalom, a 

köztes tér volt.  A Képzőművészeti Egyetemen Tóth Benedekkel közösen vezetett, Sáry 

László kreatív zenei gyakorlataira épülő kurzus gyakorlatai többek között a hang/zene 

térbeliségével és időbeliségével foglalkoztak, a térben megjelenő hangot állították 

középpontba. A színórák gyakran visszatérő kérdése annak megvizsgálása, hogy csupán 

színek segítségével hogyan lehet különböző térhatásokat, mélységérzetet elérni, illetve az 

egyes színek, színpárok milyen jellegű és erősségű térhatás kialakítására képesek. Az 

egymáshoz képest térbelien, tehát egymás alatt vagy felett elhelyezkedő színes felületek 

kérdése Maurer 2000 után készült műveinek egyik fontos sajátossága (Overlappings, Quod 

Libet-sorozat). E kérdést Maurer az időbeliséggel is kapcsolatba hozza, amikor a kérdést 

úgy fogalmazza át, hogy „melyik szín érkezett elsőként?”. Ám Maurer képzőművészeti 

munkásságának már korábbi szakaszaiban is egyik legfontosabb jelensége volt a térbeliség, 

a térhatás, a térbeli torzulás. Ezek előidézése, rögzítése és leleplezése a célja több 

munkájának.  

A sík és a tér megjelenési formáit vizsgálja – egyáltalán: megjelenésének lehetőségeit 

teremti meg –, a síkból a térbe lépés során fellépő torzulásokat jeleníti meg különböző 

módon.  

A grafikai nyomólemez destrukciójával egy síkbeli tárgyat térbelivé alakított.488 Az 1970-

es évek második harmadától a teret (több részből álló művek alkotóelemeként) 

„tárgyiasította”, a műalkotás részévé tette (Széttolt négyzet, „4-ből 5” típusú munkák).489 

1972-ben egy előre kialakított szabályrendszer szerint létrehozott munkákon 

(Displacements-sorozat) figyelte meg a véletlenszerűen kialakuló mélységi hatásokat,490 

majd ezeket a hatásokat kihangsúlyozandó, nem négyszög alakú műveket festett (Quasi-

kép).491 1982-ben egy valós teret, Buchberg am Kamp várának toronyszobáját festette ki 

egy Displacements-ábrával, és ekkortól kezdve munkáiban szín- és formatorzulások sorát 

vizsgálta (Perspektivikus Quasi-kép, Quod Libet-sorozat).492 1985 után több munkát 

diavetítővel és (fotó)nagyítógéppel hozott létre (Sarokba projektált Quasi-kép,493 a 

                                                 
488 Nagyon magasról leejtett lemez. Lemez, nyomat és fotódokumentáció, 1970  
489 Széttolt négyzet. Különböző technikák és anyagok, 1974; „4-ből 5” típusú munkák. Különböző technikák 
és anyagok, 1975 óta 
490 Displacements-sorozat. Különböző technikák és anyagok, 1972 óta 
491 Quasi-képek. Különböző technikák és anyagok, 1977 óta 
492 Perspektivikus Quasi-kép. Akril, pozdorja, 1985; Quod Libet. Különböző technikák és anyagok, 1984– 
493 Sarokba projektált Quasi-kép. Akril, farost, 1986, két részből álló mű, síkban és térben is felállítható 
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Szétprojektált Quasi-kép,494, a Projektált, széttört Quasi-kép,495 a Puha sarok496 és a Puha 

sarok-Quasi, avagy mennyi minden történik!497).  

 

A térbeliséggel szorosan összefüggő fogalom az anamorfizmus, a formák – projekcióból 

vagy nézőpontváltásból fakadó – térbeli torzulásának jelensége. A rajzszakkör keretében 

Maurer többféle eszközt (háromszárnyú paravánt, kör alakú lyukkal ellátott papírlapon 

keresztül vetített fényt) alkalmazott annak érdekében, hogy a szakköri tagok a 

formatorzulást megfigyelni, illetve rögzíteni tudják.  Gömb térbeli (nem sík) felületre 

vetülő árnyékának torzulása szintén e kategóriába sorolható – ennek lerajzolása a gömbbel 

és körrel való foglalkozás keretében történt. A fotószakkör egyik feladata ugyancsak a kör 

torzulását vizsgálta asztalra merőlegesen felállított üveglapra rajzolt kör segítségével. 

Később diavetítővel végezték a projekciót: a Szépművészeti Múzeumot ábrázoló diát 

vetítették ferdén a falra, majd a rajzon rögzített torz ábrát úgy fényképezték le, hogy 

helyreálljon az eredeti látvány (tehát kétszeres torzítással hoztak létre helyes képet).  

Figurális maszkon keresztül vetített fénnyel készítettek fotogramot, s megfigyelték, hogy a 

maszk és a fényforrás helyzetének megváltoztatásával hogyan lehet torzítani a látványt. A 

Szépművészeti Múzeum-beli szakkör keretében olyan filmek is készültek, amelyek a nem 

sík felületre való vetítés során fellépő formatorzulással játszottak (Linda-variációk). 

Ugyanennek a festménynek (Chuck Close, Linda) falra vetítésével készült, s a vetítőfelület 

széttépése során előálló formatorzulást és -szétesést vizsgálta egy, a harmadik 

audiovizuális gyakorlat (III/3) keretében készült film. Az Iparművészeti Főiskolán vezetett 

kurzus e félévének tematikája a sík, a tér és az anamorfizmus volt. A Képzőművészeti 

Egyetemen 2000 körül osztályfeladat keretében foglalkozott Maurer az 

anamorfizmussal,498 valammint egy egész félév (1998/1999, II.) tematikája az 

anamorfizmussal szoros kapcsolatban álló projekció volt.  

A nem sík felületre való vetítés általi formamódosulást vizsgálta Maurer több művében. A 

Rögzített körvonal című fotósorozat esetében a görbült felület az emberi test.499 Ugyancsak 

nem sík, hanem síkokból kialakított térbeli felületre való vetítéssel hozta létre Maurer a 

Sarokba projektált Quasi-kép,500 illetve Puha sarok501 című munkákat. A Displacements-

                                                 
494 Szétprojektált Quasi-kép. Akril, farost, 1987 
495 Projektált, széttört Quasi-kép. Akril, farost, 1987 
496 Puha sarok. Akril, karton, 1989 
497 Puha sarok-Quasi, avagy mennyi minden történik! Akril, farost, 1989 
498 Csató József szóbeli közlése. 
499 Rögzített körvonal. Fekete-fehér fotók, 1981 
500 Sarokba projektált Quasi-kép. Akril, farost, 1986 
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sorozat egyes darabjait diavetítővel falra, sarokba, megtört felületekre vetítette, majd a 

látványt sík felületen rögzítette. Ezek előzményének tekinthető néhány, egymással 

derékszöget bezáró síkokban (tehát sarokban, vagy a falon és a padlón) installált mű, 

például az 1985-ben készített Anamorf Quasi-kép,502 vagy a Ledőlt Quasi-kép 

alapformával.503 Maurer 1985 óta készít olyan műveket, amelyek a térhatás/perspektivikus 

hatás kialakítását célozzák meg.504  E művek a perspektíva szabályai szerint vannak 

megfestve, úgy, mintha a fal síkjával szöget bezáró síkon helyezkednének el – és a fal 

síkjával szemben állva tekintenénk rájuk. A képszélek nem merőlegesek egymásra, az 

egymással szemben lévő oldalak pedig nem párhuzamosak, hanem összetartók. 

Mindezek a módosulások azután következtek be Maurer munkásságában, miután 1982-ben 

egy rendszerábra alapján kifestette Dieter Bogner buchbergi (Buchberg am Kamp) várának 

toronyszobáját.505 2006-ban írt szakdolgozatomban – bár megjegyeztem, hogy Maurer 

alapvetően törekszik a térbe való kilépésre – a buchbergi munkára vezettem vissza Maurer 

festészetének korábban idézett módosulását. Azt továbbra is feltétételezem, hogy a várbeli 

festés a változások közvetlen előidézője volt, ám Maurer életművének teljesebb 

megismerése506 és az általa vezetett szakkörök/kurzusok tevékenységének feldolgozása 

után úgy gondolom, hogy a síkbeliség-térbeliség kérdése, a térbeli torzulások előidézése és 

rögzítése Maurer gondolkodásának központi fogalmai, s a buchbergi festés az erről való, 

már korábban is jelen lévő gondolkodást terelte egy meghatározott irányba.  

A torzulással való foglalkozás korábban említett példái után, távolabbi párhuzamaként egy 

más jellegű, ám szintén torzulással kapcsolatos munkát idézek Maurer saját művei közül. 

Maurer művészeti vizsgálódásainak egyik, egyre növekvő fontosságú tárgya a szín. A 

Displacements-rendszer kialakításakor, 1972-től kezdődően Maurer nyolc állandó színt 

használt. E színek az 1980-as évek középső harmadában megváltoztak, relativizálódtak. 

                                                                                                                                                    
Szétprojektált Quasi-kép. Akril, farost, 1987 
501 Puha sarok. Quasi. [16. lépés sarokba akasztott papírra vetítve]. Akril, farost, 1989 
Puha sarok. Quasi. Avagy mennyi minden történik! [16. lépés másodszor is sarokba akasztott papírra 
vetítve]. Akril, farost, 1989 
Puha sarok 3. Tört felületre vetített raszterábra. Akril, rétegelt falemez, 1995–1996 
Puha sarok 3. Szétvetített Quasi-kép. Akril, rétegelt falemez, 1997 
502 Anamorf Quasi-kép. Akril, pozdorja,1985 
503 Ledőlt Quasi-kép alapformával. Akril, pozdorja, 1986–1991 
504 Az egyik első ezek közül: Quasi-kép, perspektivikus, 71. lépés. Akril, pozdorja, 1985 
505 A buchbergi festésről, illetve az azt követő, Maurer munkáiban megfigyelhető változásokról részletesen 
írtam szakdolgozatomban. Sík, tér, projekció Maurer Dóra munkásságában. In: Király Judit: Maurer Dóra 
munkássága. Matematikai vonatkozások. Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti 
Intézet, Budapest, 2006, 53–59. 
506 A 2008-ban a budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban rendezett Maurer Dóra 
életmű-kiállítás katalógusának része egy „leltár”, amely – néhány kivételtől eltekintve – Maurer minden 
munkáját tartalmazza.  
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Egyrészt oly módon, hogy a színeket Maurer változó színű fényben (hajnalban, reggel, 

este) figyelte meg, majd napfényben rekonstruálta (Relatív quasi-kép, 64. ábra). A másik 

módszer egy standard színekkel készített rendszerábra változó színes fénnyel való 

megvilágítása. Ez utóbbi, Cella című művekben az eredeti színek objektíven mindvégig 

jelen vannak, ám mivel a néző egy speciális helyzetben, más színnel kölcsönhatásba lépve 

látja őket, jelentősen torzulnak.507 Speciális módszerrel, például megfelelő szűrő 

használatával helyre lehetne állítani a látványt, mint ahogyan az anamorf ábrák esetében is 

mindig meg lehet találni azt a pontot, ahonnan az ábra helyesnek látszik.  

6.13. Audiovizualitás 

Hasonlóképpen jellemző, gyakran visszatérő téma az audiovizualitás, a látvány és a hang 

kapcsolata. Maurer a Magyar Iparművészeti Főiskolán hat féléven keresztül audiovizuális 

gyakorlatokat vezetett (1988–1991), az utolsó kurzusra meghívta Jeney Zoltán és Sáry 

László zeneszerzőket. Jeney elméleti előadást tartott, Sáry pedig kreatív zenei 

gyakorlatokat vezetett. 1992-ben, az ekkor már a Képzőművészeti Egyetemen tanító 

Maurer – a korábbi kurzus tapasztalatait (is) felhasználva – Sáry László közreműködésével 

elkészítette a Kép-hang kapcsolatok című filmet, amelyben hivatásos zenészek mellett 

egyik tanítványa (Nagy Kriszta) is szerepelt.508 A film forgatásán a tanítványok egy része 

jelen volt, s Maurer ekkor ismerte meg Tóth Benedeket, az Amadinda együttes egyik 

tagját, akivel az 1992/1993-as tanévben közösen vezetett egy kreatív zenei kurzust. Maurer 

ezután többször tett kísérletet arra, hogy hasonló kurzust vezessen az osztályában, azonban 

ezt – pénzügyi forrás hiányában – nem tudta megvalósítani. Csupán a 2000-es évek végén, 

a színórán felmerült ötlet alapján, egyhetes művésztelepi program keretében került sor újra 

audiovizuális kurzusra. Maurer ekkor Sáry Bánk zeneszerzővel működött együtt.  

Mindezek mellett megjegyzendő, hogy Maurer 1999-ben történt habilitációja során is 

audiovizuális témát dolgozott fel.509 

Maurer legtöbb filmjében a képet annak saját hangja (zörej, beszéd) kíséri, néhány film 

azonban a látvány és a hang-elem sajátos kapcsolatára épül.   

Maurer első filmje (Megtanult önkéntelen mozgások) 510 az emberi cselekvés soha pontosan 

meg nem ismételhető voltát dolgozza fel, miközben a film két alapvető elemét: a látványt 
                                                 
507 Az első ilyen mű: Cella. Hommage à Monet. Installáció, 1990 
508 Maurer Dóra – Sáry László: Kép-hang kapcsolatok. 16 mm, színes, fényhangos, 27’, 1992. A film eredeti 
címe: Connections. 
509 Maurer habilitációs előadásának témája: „kép és hang, látvány és hang, szín- és zenei hangzás, a zene és a 
képzőművészet közötti kölcsönhatás, illetve ennek megjelenési formái, változásai, tudományos és szubjektív 
megközelítések”.509 Maurer Dóra: Habilitációs előadás. 1999. Az előadás írott verziója jelenleg Maurer Dóra 
tulajdonában található. 
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és a hangot elválasztja egymástól és egymásnak megfelelő módon módosítja. A főszereplő 

(Buchmüller Éva) a film felvétele előtt megtanult egy hatvan másodperces cselekvéssort 

(könyvet olvas, s közben jelentéktelen melléktevékenységeket végez: haját tekergeti, stb.), 

majd ezt a felvétel során többször eljátszotta. Maurer először a cselekmény első tizenöt 

másodpercét, majd az első harminc, ezután az első negyvenöt másodpercet, végül a teljes, 

hatvan másodperces jelenetet vette fel. A képfelvételt utólag kiegészítette egy általa 

felolvasott Solohov-szöveg első tizenöt, harminc, negyvenöt, hatvan másodpercének 

felvételével. A négy részből álló film második részében Maurer azzal tette nyilvánvalóvá a 

cselekvés folyamatosan változó módját, hogy egymásra kopírozta a különböző felvételek 

első tizenöt/harminc/negyvenöt másodpercét, tehát négy/három/kettő felvételt. Ebben az 

esetben mind a képek, mind pedig a hangfelvételek egyszerre, egymásra kopírozva jelentek 

meg. A harmadik részben újabb kép- illetve hangmódosítást vezetett be Maurer: a fekete-

fehér képet negatívba fordította át, a hangot pedig visszafele játszotta le. A negyedik 

részben a képfelület négy egyforma részre van osztva, a jelenet együtt indul a négy 

részben, majd mind a kép, mind pedig a hang tekintetében egyre jobban elcsúszik 

egymáshoz képest.  

A Kalah511 című „szín-hang-film” egy Jeney Zoltánnal lejátszott Kalah játék alapján 

készült.512 A játék egyes lépéseit különböző színű és méretű téglalapok jelenítik meg, ezek 

gyors és szabálytalan (szabály nélküli) váltakozását Jeney Zoltán által választott 

kromatikus skála (72 hang) kíséri teljes szinkronban.  

A Triolák513 című film képi és hangzó részét egyaránt több egység egymás fölé írásával 

hozta létre Maurer. A kép három darab 16 mm-es film egymás fölé másolásával, a hang 

pedig három darab felvétel (Póka Eszter ének-improvizációja) egymásra kopírozásával 

keletkezett. Mind a képet, mind a hangot tekintve a három részegység egymástól független, 

ám rövid időtartamokra egy egységgé áll össze.  

A Hétpróba514 című filmben egy, a Megtanult önkéntelen mozgásokból már ismert eljárást 

ismételt meg Maurer: a film egyes részeiben több jelenetet kopírozott egymásra, így 

egyszerre több szereplő képét látjuk, illetve hangját halljuk.  

                                                                                                                                                    
510 Maurer Dóra: Megtanult önkéntelen mozgások. 16 mm, fekete-fehér, hangos, 10’, 1973, kamera: Gulyás 
János 
511 Maurer Dóra: Kalah. 35 mm, színes, fényhnagos, 12’, 1981 
512 A filmet Maurer nevezte el szín-hang-filmnek. Maurer Dóra. Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest, 2008, 275. 
513 Maurer Dóra: Triolák. 35 mm, fekete-fehér, fényhangos, 12’, 1981 
514 Maurer Dóra: Hétpróba. 35 mm, fekete-fehér, fényhangos, 56’, 1982  
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1989–1990-ben készítette Maurer az Inter-Images515 című háromrészes filmet, amelyben a 

hang közvetlenül nem kapcsolódik a látványhoz, azonban jellegében igazodik a 

felvételhez, illetve a filmen látható képhez. Az első rész közvetlen közelről mutat egy női 

arcot úgy, hogy a képmező 5 x 5 egységre van felosztva, s egyszerre csupán két-három 

rész látható, mindenütt másutt fekete e kép. A látható részek helye annyira gyorsan 

változik, hogy a szem tehetetlensége miatt a valóságosnál több képrészletet látunk 

egyszerre. Ezt a részt rövid hangsorok gyors ismétlődéséből álló zene, Maurer saját 

számítógépes zenéje kíséri. A több kis egységből álló második részben egy férfi lassú 

mozgását követhetjük nyomon, s a kameramozgás jellege (függőleges, vízszintes, körkörös 

elmozdulás) megfelel a férfi mozgásának. Ezt a részt egyre hangosabb, folytonos, 

gongütésszerű hang, Sáry László és Sáry Bánk improvizációja kíséri. A harmadik részben 

forgó panelek által részlegesen eltakart bokszolók láthatók, s a látványt a cselekmény saját 

hangját tartalmazó zaj kíséri.  

Maurer 1992-ben, közvetlenül az Iparművészeti Főiskolán vezetett audiovizuális 

gyakorlatok után készítette Sáry László zeneszerző közreműködésével a Kép-hang 

kapcsolatok516 című filmet. Ebben a látvány és a hang különböző lehetséges kapcsolatait 

vizsgáló, hat részből álló műben több olyan jelenség figyelhető meg, amelyekkel az 

audiovizuális gyakorlatok (különösen III/2, III/5-6) keretében foglalkozott Maurer. Az 

első, Áthangolás című részben a körbeforduló kamera egyesével megmutatja a körben 

elhelyezkedő zenészeket. A második körbeforduláskor az egyes hangszerek által kiadott 

hangokhoz alkalmazkodik a kamera: föl-le, valamint oldalirányban mozogva, 

fókusztávolságot változtatva veszi fel a zenészeket. A különböző hangszerek jellegét 

utólagos képmódosító eljárásokkal: színezéssel, szolarizációval is kihangsúlyozta Maurer. 

Ez a megoldás a III/2.13 gyakorlattal hozható párhuzamba. A második, Átvezetés című rész 

a III/2 kurzus gyakorlataira emlékeztet: a lassan körbeforduló kamera a kamerával 

szembeforduló, álló zenészeket mutatja, miközben mindig az látszik, aki éppen hallatszik 

is. A következő, Átadás kettős körben című rész első szakaszában a zenészek úgy 

adogatják át egymásnak a hangot, mint a főiskolai hallgatók a III/2.5 gyakorlat során. 

Később ez a „tisztaság” megszűnik, egyre több hangszer hangja hallatszik, a képet pedig 

utólagos színezés és az előzőnél gyorsabb kameramozgás teszi mozgalmassá, zaklatottá. A 

negyedik, Átszólítás című részben két felvétel van egymásra vetítve, a hang pedig olyannak 

tűnik, mintha két különböző karakterű zenekar játszana. Ez az első audiovizuális 

                                                 
515 Maurer Dóra: Inter-Images. 16 mm, színes, fényhangos, 17’, 1989–1990  
516 Maurer Dóra – Sáry László: Kép-hang kapcsolatok. 16 mm, színes, fényhangos, 27’, 1922–1993  
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gyakorlatok (III/1) másodikként ismertetett improvizációs gyakorlatával hozható 

párhuzamba. Az ötödik, Átlók című részben a zenészek két koncentrikus körben 

helyezkednek el, s a két kör zenészei váltakozva szólaltatják meg hangszerüket. A 

körbeforduló kamera követi a hangot, miközben a fókusztávolságot a látványnak 

megfelelően váltakoztatja (III/2.5-6.) A látvány karaktere (színek, kameramozgás 

gyorsasága, stb.) a film egészében igazodik a zene jellegéhez. Az Iparművészeti Főiskolán 

és a Képzőművészeti Egyetemen vezetett audiovizuális kurzusok munkájában ugyancsak 

többször megjelenik (ám nem mindig valósul meg) az az igény, hogy a kameramozgás a 

hangot kövesse, ahhoz igazodjon.  

6.14. Különböző érzékszervek bevonása, szinesztézia 

Nem csupán a zene és a kép, de a különböző érzékszervek által érzékelt érzetek közötti 

összefüggés (részben: szinesztézia) már lényegesen korábban megjelent Maurer 

érdeklődési körében,517 s pedagógiai tevékenysége során is gyakran vonta be a 

gyakorlatokba a különböző érzékszerveket. A Ganz-MÁVAG-beli rajzszakkörön 

tapintásmezőt készült, a fotószakkörön különböző anyagokhoz tapintás alapján 

asszociációs képzeteket kötöttek. A rajzszakkörön vak letapogatás után rajzoltak le 

tárgyösszeállításokat, a fotószakkörön a letapogatás után (szóban) leírták a tárgyakat. A 

letapogatást nem csupán az ember végezheti, hanem a papír, fotópapír is (vagyis az ember 

a fotópapír által) – erre utal Maurer Vak letapogatás című fotogramsorozatának 

címválasztása.518 Ezt a gondolatot követve ide is sorolható az Elrejtett struktúrák című 

frottázssorozat.519 A fotószakkör első gyakorlatai a látás megvonásával zajlottak, ezáltal 

fejlesztve a hallást és a tapintást, illetve tudatosítva a látás jelentőségét. A Képzőművészeti 

Egyetemen – nagyrészt a színórák keretében – vissza-visszatérő téma a szinesztézia, illetve 

az egyes színek asszociatív tartalmának meghatározása.  

6.15. Szín 

Maurer képzőművészeti tevékenységében és pedagógiai munkásságában is kiemelt 

fontosságú jelenség a szín. Az ezzel való foglalkozás – bár kevésbé hangsúlyos módon – a 

rajszakkörtől kezdve jelent volt, igazán hangsúlyossá a Képzőművészeti Egyetemen 

folytatott munka idején, illetve annak során vált. A rajzszakkör első évének gyakorlatai 

között szerepel egy színes kompozíciós feladat, azonban a fennmaradt anyagban nem 

található ehhez a gyakorlathoz köthető mű. A második évben egy strukturális feladathoz 
                                                 
517 Maurer Dóra szóbeli közlése. 
518 Vak letapogatás 1–6. Fotogram, 1984 
519 Elrejtett struktúrák. Frottázs (grafit), papír, 1977 (több tagból álló sorozat) 
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(Helycserés festés) kapcsolódva viszont biztosan megjelent a szín. A szakköri tagok egy-

egy színt választva véletlenszerűen, majd valamely rendszert követve, egymás után húsz-

húsz pöttyöt helyeztek el a papírlapon. A gyakorlat része volt a véletlenszerű szín- és 

pöttysűrűség kiértékelése, s vélhetően a kialakult téri hatások megfigyelése. E feladat 

előzményének tekinthető az első körkompozíció-gyakorlat, amely keretében – a színre még 

nem figyelve – Maurer azt kérte a szakköri tagoktól, hogy öt-öt kört helyezzenek el a 

papírlapon, s figyeljék meg a sík lapon kialakuló térképzetet. Mindkét gyakorlat teljes 

mértékben párhuzamba állítható Maurer korabeli munkáival. 1972-től kezdődően készítette 

Displacements című rendszerábráit, amelyeken (kezdetben mindig azonos) nyolc szín egy 

szisztematikus mozgatási folyamat eredményeképpen egymásra tolódik.520 Az egymásra 

csúszás következtében előre nem látható téri, mélységi hatások alakulnak ki a sík felületen. 

Ezeket figyelte meg Maurer, s éppen a szakkörvezetés évében, 1976-től kezdődően a 

rendszerábráknak csupán a számára térileg izgalmas, nem feltétlenül téglalap alakú részeit 

festette meg (Quasi-kép).  

Az Iparművészeti Főiskolán vezetett fotogramkurzus keretében színes fotogramok is 

készültek, ám a szín itt csupán egy elem volt a fotográfia mint rendszer változtatható 

elemei között. A Képzőművészeti Egyetemen viszont – az osztályában folyó munkában is 

– kezdettől fogva jelen volt a színnel való foglalkozás. Az intézménybe kerülését követő 

időszakban a modellfestés során színes drapériákat használt Maurer, s a hallgatók 

figyelmét felhívta a nagy színfelületek hatására kialakuló optikai színmódosulásokra. Az 

osztálymunka során többször, többféleképpen és többféle formában került elő a szín-

tematika. Maurer színnel kapcsolatos előadásokat tartott, amelyeket fényképfelvétellel, 

filmmel, videóval illusztrált,521 illetve azonnal kivitelezhető feladatokkal kísért. Több, a 

Maurer-osztályba különböző időszakokban tanuló hallgató említette, hogy ezen előadások 

keretében foglalkoztak az utókép jelenségével. Maurer alkalmanként színnel kapcsolatos 

feladatokat is adott az osztálynak: különböző színű festékek keverését végezték el; 

szürketáblát hoztak létre, színes fénnyel vetítettek, színes papírral dolgoztak, a színek 

egymásra tett hatását vizsgálták.522 Fennmaradt egy videó 2001-ből, amelyen különböző 

színű felületre (papírlapra) teszik egymás után a kezüket a hallgatók. A háttérszín hatására 

az emberi bőr semleges színe jelentősen megváltozni látszik.523 A szín-tematikát gyakran 

                                                 
520 Displacements-sorozat. Tempera, papír, 1972 
521 Maurer egy ilyen alkalom kapcsán mutatta be Kalah című kísérleti filmjét is. Maurer Dóra – Jeney Zoltán: 
Kalah. 35 mm, színes, fényhangos, 1981 
522 Radák Eszter, Tarr Hajnal és Wolsky András szóbeli közlése.  
523 A videó jelenleg Maurer Dóra tulajdonában található.  
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más témakörökkel is összekötötte Maurer, erre példa többek között a Gresham Palota 

homlokzatára (többek között színes fénnyel) való vetítés, ahol a projekció fogalmához 

kötve jelent meg a szín. Más esetekben többféle képzőművészeti technika alkalmazása 

során figyelték meg a szín különböző anyagokban való megjelenésének különbségeit. 

Maurer a Képzőművészeti Egyetemen folytatott tevékenysége idején lehetőséget adott a 

hallgatóknak, hogy Zalka Imre színes fotólaborjában színes fotogramokat készítsenek.  

Maurer két alkalommal vezetett színes grafikai kurzust (2002, 2004), illetve megteremtette 

a színnek a digitális technikában való alkalmazásának lehetőségét.524 A 2008/2009-es 

tanévben két doktori programot indított, amelyek közül az egyik téma Komplex szín-

tanulmányok volt.525 Eperjesi Ágnes 2010-ben megvédett DLA értekezése 

(Komplementaritás a fotóban) részben szintén szín-kérdéseket vizsgál.526  

A színnel való foglalkozás egyre intenzívebbé válása 2006-ban egy, az intézmény képzési 

rendjéből addig hiányzó, új tantárgy (Színtan) bevezetéséhez vezetett. A színnel való 

szisztematikus foglalkozás e tantárgy keretei között valósult meg. A színórákon végzett 

gyakorlatok Maurer több korabeli festményével közvetlen kapcsolatba hozhatók.  A 

Displacements-rendszerábrák festésekor használt nyolc szín elhagyásával Maurer korábban 

nem használt (keverék)színeket kezdett alkalmazni, amelyek között az egyes színek 

utóképeként fellépő árnyalatok is megjelentek. Maurer korábbi munkáival (Relatív Quasi 

képek, Cella. Hommage à Monet) hozható kapcsolatba több olyan feladat, amely színes 

fénnyel való megvilágítás során fellépő színmódosulást vizsgál.  

Maurer szín iránti érdeklődésének fokozódása és egy (magyar nyelvű) szisztematikus 

feladatgyűjtemény iránti igény fejeződik ki abban, hogy 2006-ban lefordította Josef Albers 

Interaction of Color című könyvét, amelyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az 

Arktisz Stúdió adott ki.527 

                                                 
524 2000-ből származik egy Maurer tulajdonában található, általa írt kérelem a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Kutatási Jegyzékébe történő regisztrálásra, amelynek témája: Színközpontú interdiszciplináris 
kísérletek. A tervezett kutatásba Maurer bevonni szándékozta Zalka Imrét, Tálosi Gábort és két tanítványát: 
Asztalos Zsoltot és György Katalint. 2000 után pedig Erdődy József Attilával dolgozott együtt Maurer.  
525 Maurer tulajdonában maradt fenn az MKE Doktori Iskola számára készített témahirdetési javaslat. A 
Komplex szín-tanulmányok a következőt tartalmazzák: „a színek egymásrahatása, szerepe, nyelve, az eziránt 
kifejlesztett tudatos érzékenység érvényesítése a hagyományos festészetben; fényszínek, statikus és mozgó 
fényjelenségek kutatása; a színek sajátosságai, jelenségei különböző korszerű technikai összefüggésekben; 
színek és hangok kapcsolódási módozatai, szinesztézia kísérletek”. Erre a doktori programra jelentkezett 
Nagy Barbara. Az ugyanekkor meghirdetett másik téma: Koncept és koncepció. 
526 Eperjesi Ágnes: Komplementaritás a fotóban. DLA értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Budapest, 2010, témavezető: Maurer Dóra.  
527 Albers, Josef: Színek kölcsönhatása. A látás didaktikájának alapjai. Magyar Képzőművészeti Egyetem – 
Arktisz, Budapest, 2006  
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Maurer többször rendezett színvizsgálatok eredményeit bemutató kiállítást. Ilyenek többek 

között a 2002 decemberében rendezett A színek nyelvén című pályázati kiállítás528, illetve a 

színóra keretében készült munkákat bemutató tárlatok. 

6.16. Egyéb ismétlődő feladatok 

A több szakkörre/kurzusra jellemző, illetve több műben vagy feladatban megjelenő, 

összefüggések után áttekintem azokat a gyakorlatokat, amelyek más – ugyanazon vagy egy 

másik szakkör/kurzus keretében kivitelezett – feladattal, vagy Maurer egy-egy saját 

munkájával kapcsolatba hozhatók.529  

A rajzszakkör első feladatával kapcsolatban (első beállítás) Maurer kérte a kompozíció fő 

befoglaló formáinak megkeresését és rajzban való megjelenítését, valamint a beállítás 

alaprajzának elkészítését és az alaprajzi elemekkel való további foglalkozást.530 Saját 

munkái közül némelyiken (Tanulmányok minimális mozgásokról című fotósorozat egyes 

lapjai) szintén jellemző a fő formák kijelölése.531 Ugyanezen sorozat egyes lapjain a fotón 

ábrázoltak alaprajzi megjelenítése is látható.  

A rajzszakköri anyagban található, csíkos drapériával letakart mértani testeket ábrázoló 

rajz több szakköri feladattal hozható összefüggésbe. Egyrészt a drapériával letakart 

gömbbel, másrészt a térbe állított paravánra rajzolt geometriai formák deformációjával, 

harmadrészt a Maurer és Erdély által közösen vezetett Mozgástervezési és Kivitelezési 

Akció egyik feladatával, amelynek során a résztvevők drapériával letakart emberi test 

testhelyzetét rekonstruálták. Ez utóbbi feladat 1975. szeptember–októberben zajlott, tehát 

körülbelül egy időben Maurer rajzkurzusának gömbös feladataival. Amint korábban 

említettem, az elrejtés gesztusa Maurer több, az 1970-es évek elején készült munkájában is 

megjelent (letakart levelek, csontok, Mennyiségtáblák).  

A körrel való rajzszakköri foglalkozás során feladat volt két körből kialakított képregény 

készítése. A Képzőművészeti Egyetemen vezetett Szín és nyomtatás, nyomhagyás című 

művésztelepi gyakorlaton a hallgatók színbeli és morfológiai változásokat tartalmazó, 

cselekményként is leírható sorozatokat (képregényeket) készítettek. 

                                                 
528 A színek nyelvén. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Barcsay Terem, 2002. december 9–19.  
529 Az előzőekben említett feladatismétléseket nem sorolom fel újra. A feladatokat (Maurer önálló szakkörén, 
valamint kurzusán való) első megjelenésük szerinti kronológiai sorrendben tárgyalom.  
530 Ez a feladat összefüggésbe hozható Kandinszkij egy bauhausbeli gyakorlatával is, amelynek 
reprodukciója szerepel a rajzszakkör vezetésének idején Maurer által használt Bauhaus-katalógusban. A 
katalógusban reprodukált rajzsorozat és egy rajzszakkörön készült, fennmaradt rajzsorozat (Lábas Zoltán 
munkája) erőteljes hasonlóságot mutat. A bauhausbeli rajz reprodukciója: Bayer, Herbert – Herzogenrath, 
Wulf – Wehr, Peter (Hrsg.): 50 Jahre Bauhaus. Würtenbergische Kunstverein, Stuttgart, 1968, 51.  
531 Tanulmányok minimális mozgásokról. Fekete-fehér fotók tablókon, írás, 1977 
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A rajzszakkör egyik tematikus feladatának témája a kinyílás volt, s ez a téma a 

Képzőművészeti Egyetemen való osztálymunkában is megjelent (ugyancsak egy tematikus 

feladat keretében).  

A rajszakkör második évének első feladatai a papírlap tulajdonságait és alakítási 

lehetőségeit vizsgálták, s ez kapcsolódik ahhoz a Kreativitási gyakorlaton végrehajtott 

feladathoz, amely során egy-egy papírlapot kellett minden résztvevőnek a többiektől 

különböző módon felhasználni, segédeszköz nélkül átalakítani.532  

A Helycserés festés e. verziója (előzetesen kialakított szabályrendszer követésével készült, 

mégis – az egyéni döntések következtében – különbözőképpen alakuló művek) kapcsolatba 

hozható azzal a Kreativitási gyakorlatokon 1976 májusa előtt kivitelezett, több fotóval is 

dokumentált feladattal, amelynek során a résztvevők tízféle műveletet hajtottak végre a 

korábban általuk létrehozott, elméletileg egyforma (10 x 10 x 10 cm-es), a valóságban 

különböző méretű agyagkockákon. (10 művelet 10 egyforma tárggyal, 10-féle 

végeredmény vagy Programozott formálás).533  

Az 1977 májusában a rajzszakkörön végrehajtott Rész – egész feladatok kapcsolatba 

hozhatók a Kreativitási gyakorlatok (akkor még: Mozgástervezési és Kivitelezési Akció) 

keretében 1975 őszén végrehajtott „pozitív-negatív etűdtervezés két figurára komponálva” 

című gyakorlattal.534 Mindkét feladatcsoportra jellemző, hogy az egyes emberek által 

létrehozott részletek önmagukban értelmetlenek, csak a kiegészítő részekkel 

egybekapcsolva, azzal összefüggésben nyernek értelmet. 

                                                 
532 A Kreativitási gyakorlatokon 1975-ben végrehajtott feladat leírása: „egy papírlap áll rendelkezésedre, 
csinálj belőle mást, mint a többiek. Egyetlen szabály van, semmiféle segédeszközt, ceruzát, festéket, vizet, 
télikabátot, stb. nem lehet használni a mű elkészítéséhez. Az önmagára hagyott anyag vizsgálata nem csak 
amorf formákat szül, a személyiség átalakíthatja, például funkcióját megváltoztatja, beépíti egy másik 
tárgyba, megsemmisíti, stb.” Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási 
gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – 
Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 105. A feladat hasonlít ahhoz a 
bauhausbeli, Josef Albers bevezető kurzusán kiadott gyakorlathoz, amelynek keretében a növendékeknek 
újságpapírból – lehetőleg vágás, ragasztás nélkül, az anyag sajátosságait figyelembe véve – kellett műveket 
létrehozniuk.  
533 A feladat leírása, illetve a gyakorlat végrehajtása során Papp Tamás által készített fotó: Szőke Annamária 
(szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 110. 
534 Az idézett feladat a következőképpen indul: „Két vállalkozó egymástól öt-hat méterre helyezkedik el. 
Egyikük olyan pózt tervez és vesz fel, amely páros szituációban nyeri el értelmét, párjával annak szerepét 
ugyanakkor nem közli, annak ki kell találnia saját szerepét és történetét, majd felveszi így átgondolt 
pozícióját. A két figurát egy szőnyeg segítségével összeillesztik.” A feladat leírása, illetve a gyakorlat 
végrehajtása során Papp Tamás által készített fotó: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor 
(összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 
1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 100. 
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A Szépművészeti Múzeumban vezetett szakkör első gyakorlatait a résztvevőknek sötétben 

kellett végrehajtaniuk (fénymegvonás), majd több feladat keretében a mozdulatlan, illetve 

mozgó árnyékkal és annak rögzítési lehetőségével foglalkoztak. Az egymás árnyékának 

rajzolása majdnem változtatás nélküli megismétlése egy korábbi, Maurer és Erdély Miklós 

által (ekkor még) közösen vezetett Kreativitási gyakorlatokon végrehajtott feladatnak. 

1976 februárjában ugyanis a következő gyakorlatra került sor a Ganz-MÁVAG 

Művelődési Központban: álló ember árnyékát rajzoló árnyékát rajzolni.535 Maurer 

ugyanezt a feladatot egy osztálykiállításának (MKE) megnyitóján is megismételte 2001 

nyarán az Artpool P60 Galériában.536 

Ugyancsak a fotószakkör első feladatai között szerepelt a következő: kép kivágása a 

látványból egy üres képkerettel. Képkerettel való komponálás szerepelt a Kreativitási 

gyakorlatokon is (Véletlen kompozíciók spontán mozgásokból).537  

Színes fénnyel való megvilágítás – diavetítőbe helyezett színes fóliák segítségével – és a 

színes fény hatására kialakuló színmódosulások megfigyelése mind a fotószakkörön, mind 

pedig a Képzőművészeti Egyetem színóráján előfordult, illetve Maurer már korábban 

említett Cella című munkájának is lényegi eleme.   

A Szépművészeti Múzeum-beli szakkörön készült kemogramok, luminogramok és 

fotogramok, valamint az Iparművészeti Főiskolán vezetett fotogramkurzuson készült 

munkák között – a feladat nagymérvű hasonlósága és részleges egyezése miatt – sok 

analógia és egymásnak való megfelelés található, ezek közül csupán azokat emelem ki, 

ahol majdnem teljes (formai) azonosság áll fenn.  Mindkét kurzus esetében készültek 

égetett fotók (emulzió égése + fény hatására kialakuló fotokémiai feketedés); meghajlított 

fotópapírra helyezett tárgyakról készült fotogramok (Stonehenge-játék;538 Hübner Teodóra 

munkái). 

                                                 
535 A feladat leírása a következő: „a falon nagyalakú papír, előtte egy alak áll, kinek árnyékát egy reflektor 
vetíti a falra. Egy résztvevő az árnyék kontúrjait megrajzolja a rajzlapon, közben egy harmadik a rajzoló 
mozgó árnyékának kontúrjait próbálja rögzíteni. A feladat valójában megoldhatatlan […]”Szőke Annamária 
(szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós 
művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós 
Alapítvány, Budapest, 2008, 109. 
536 Lehetetlen, avagy küzdelem a fogalom tárgyiasításáért. Artpool P60 Galéria, Budapest, 2001. június 19–
30.  
537 A feladat leírása a következő: „a csoport egyik fele spontán mozgásokat végez, integet, járkál, stb., egyik 
tagjuk egy üres kerettel kezében komponálja ki azt a részletet ebből, amit rajzolniuk kell. A komponáló és a 
keret is állandó mozgásban van, a rajzolók birkóznak a vonalaikkal.” Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – 
Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 108., a feladatról készült fénykép: 96. és 108.  
538 Stonehenge-játék. Fekete-fehér fotó. Reprodukció: Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar 
Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 226., illetve 100–101. 
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A tükörre való fényképezés során az élességállítás lehetőségeit vizsgálja egy, szintén a 

fotószakkörön készült sorozat. Itt az élességgel való manipuláció mellett megjelenik a 

szukcesszív fényképezés, az egymást tartalmazás is. Maurer munkái között hasonló a Hét 

elforgatás. Önarckép című fotósorozat,539 ahol a hat darab fotó mindegyike tartalmazza az 

előzőt.  

 A fotószakkör Egy tekercs film elfényképezése című feladatát Maurer az Iparművészeti 

Főiskolán is megismételte (II.). E feladat egyéb kapcsolatait a következőkben látom. Egy 

folyamat különböző fázisaiban készült fényképek alapján a cselekmény rekonstruálása, 

másfajta esemény kialakításának lehetősége: Maurer Reverzibilis és felcserélhető 

mozgásfázisok című fotósorozatai.540 A fényképezés folyamatának utólagos 

rekonstrukciójára tett kísérlet miatt: Tanulmányok minimális mozgásokról című 

fotósorozatok.541 A fényképezés mint (alkotó)tevékenység egyszerre tudatos és nem 

tudatos jellegére való rámutatás miatt: a Kreativitási gyakorlatok egyes feladatai. A 

Kreativitási gyakorlatokon több feladat keretében vizsgálták a kreatív állapot sajátosságait, 

az alkotótevékenység aktív-passzív voltát.542 Mindezek mellett – egy publikálatlan 

kéziratból – megismerhetők Maurernek a feladat mögött húzódó gondolatai és 

szándékai.543 

A Szépművészeti Múzeum-beli szakköri anyagból készült egyik tablón egy olyan 

kinagyított filmrészlet látható, amelyen a film vízszintesen három sávra van osztva, és az 

                                                 
539 Hét elforgatás. Önarckép. 8 darab fekete-fehér fotó, 1977–1978 
540 Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok 1–6. Fekete-fehér fotók különböző anyagokon, 1972–1973 
541 Tanulmányok minimális mozgásokról. 9 darab fotósorozat, fekete-fehér fotók, ceruza- illetve krétarajz 
kartonon, 1972 
542 Erdély Miklós az 1970-es évek második felében a következőképpen fogalmazott az említett 
gyakorlatokkal kapcsolatban: „úgy gondoltuk, a passzivitás, a benyomásoknak való laza alávetettség 
ugyanolyan lényeges összetevője a művészi munkának, mint az aktivitás. Ezt a belső helyzetet úgy 
modelleztük (láncrajz), hogy a résztvevők körben ültek, és míg a jobb kezükkel rajzoltak a szomszédjuk 
kezében lévő szénnel, addig hagyták, hogy a bal kezükben tartott rajzeszközt a bal szomszédjuk irányítsa.” A 
szöveg egy több részletben megjelent írásból származik, amely teljességében a következő formában jelent 
meg: Erdély Miklós: Kreativitási és fantáziafejlesztő gyakorlatok. In: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – 
Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 78. 
543„A fényképezőgép jelenléte aktivitásra, szelekcióra, gondolkodásra, tettekre, bátorságra, türelemre készteti 
az embert. […] Vegyünk egy kissé abszurd példát, ami megérezteti velünk azt az alaphelyzetet, amely akkor 
alakul ki, ha van egy ember, akinek fényképezni van kedve, van fényképezőgépe, 36 képre való tekercs 
filmje, közönséges, szórt fényű nappali idő, van egy száz lépésnyi, első látásra semmi érdekeset nem nyújtó 
terület és egy óra szabadidő. Ilyen helyzetben mindenki először is súlyosan átéli saját tehetetlenségét. Aztán 
lassan magához tér, körülnéz, s közben keresgélni kezdi önmagában azokat a meglévő gondolati pályákat, 
amelyek valamilyen módon kapcsolatba hozhatók a 100 lépésnyi adott területen vagy onnan látható világgal. 
S csak amikor már kialakult valami, akkor foghat igazán a fényképezéshez. A fő gond az, hogy érdemes 
legyen lenyomni a gép exponálógombját, valamiben hinni kell. Minden jellemző lesz őrá, a fotósra magára. 
[…] Bármit találhat ki. Önmagával kezd valamit.” Az idézet Maurer Dóra egy saját tulajdonában lévő, 
datálatlan kéziratából származik. 
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ábrázolt portré különböző sávokra eső részei egymáshoz képest eltolva helyezkednek el. 

Ez a megoldás Maurer Triolák című filmjével hozható szoros összefüggésbe.544 A 

vízszintesen három sávra bontott kép, az egymáshoz képest elcsúsztatott – távolodó, 

közeledő, néha összeálló – részekre osztott látvány, a folyamatos mozgás során csupán 

nagyon rövid időre kialakuló kép-együttállás (egységes látvány) mindkét mű formai 

sajátossága. Maurer Keressük Dózsát! című, 1972-ben készült, vízszintesen tíz, egymáshoz 

képest elcsúsztatható sávra osztott grafikája e film és fotó előzményének tekinthető.545 

Az Iparművészeti Főiskolán vezetett első Audiovizuális gyakorlatok nevű kurzus (I.) 

keretében a hallgatók páros improvizációkat végeztek: két-két hallgató (egy-egy 

rajzeszközzel, közös lapon) igyekezett a hallott zene karakterét vizuálisan rögzíteni. A 

páros rajzolás a Kreativitási gyakorlatokat idézi. A második Audiovizuális gyakorlatokon 

pedig sor került egy Erdély és a Kreativitási gyakorlatok emlékére végrehajtott feladatra.  

Az Iparművészeti Főiskolán vezetett második kurzus (II.) keretében (az egy tekercs film 

elfényképezése után, ahhoz kapcsolódóan) a hallgatók elmondták majd képzőművészeti 

eszközökkel létrehozott pszichotérképen rögzítették a fotózás során őket ért benyomásokat. 

Maurer az 1960-as években végrehajtott egyes akcióihoz (pl.: éjszakai bicikliút 

Hódmezővásárhelyről Budapestre) kapcsolódóan készített pszichotérképeket.546 

A második Audiovizuális gyakorlatok (III/2.) keretében végzett feladatok, ezek 

továbbfejlesztett variációi, valamint a feladatok által felvetett témák megjelennek a Kép-

hang kapcsolatok című, Maurer és Sáry László által készített filmben.547 

A Képzőművészeti Egyetemen vezetett színóra keretében a hallgatók feladata volt egyazon 

beállítás különböző napszakokban, különböző fényhelyzetben, természetes és mesterséges 

fénynél való megfestése. Ezt az elvet alkalmazta Maurer a Relatív quasi-képek című 

sorozat, valamint a Reggel – délben – este 1–6. című fotósorozat esetében.548 

Szintén a színórán ismételte meg Maurer a Ganz-MÁVAG-beli rajzszakkörön már 

alkalmazott feladatot: rövid ideig látott festményreprodukció leírását – a színóra keretében 

színi sajátosságokra, összefüggésekre koncentrálva.  

                                                 
544 Triolák. Variációk énekhangra és három objektívre. 35 mm, 12’, fekete-fehér, fényhangos, 1981 
545 Keressük Dózsát! Grafit, pozdorjalemez, 1972 
546 Maurer Dóra szóbeli közlése. Kapcsolódó művek: Magyarország. Síkmarás, karc, lemez, 1970 (MDL62); 
Emlékezésgyakorlat 2–4. Rézkarc, grafit, tus, papír, 1970 (MDL98–100) Az MDL-jelzetek Maurer Dóra 
Ludwig Múzeum-beli életmű-kiállítását kísérő katalógus Leltárában szereplő számok.  
547 Maurer Dóra – Sáry László: Kép-hang-kapcsolatok. 16 mm, színes, fényhangos, 27’, 1922–1993 
548 Relatív Quasi-képek. Akril, farost, 1989; Reggel – délben – este 1–6. Színes fénykép (RC), 1990 



153 
 

7. Maurer Dóra pedagógiai tevékenységének magyarországi környezete 

 

Maurer pedagógiai tevékenysége 1975-ben kezdődött, éppen akkor, amikor az 1974-es 

közművelődési párthatározat és a két évvel későbbi közművelődési törvény következtében 

Magyarországon az amatőr mozgalom, a szakköri tevékenység, a munkásosztály 

művelődése, a múzeumi és egyéb területen zajló közművelődés a kultúrpolitikai 

érdeklődés középpontjában és egy átfogó fejlesztési program fókuszában állt. A felfutó 

(felfuttatott), tömeges méretűvé duzzasztott amatőrmozgalom és közművelődési 

tevékenységrendszer jelentette azt a közeget, amelyben – attól nagyrészt függetlenül – 

Maurer a két szakkörét vezette. Az első szakkör helyszíne egy olyan intézmény volt, amely 

a szakkörvezetés éveiben már régóta fennálló hagyománnyal rendelkezett a 

munkásművelődés területén. Ezért a közművelődési helyzet 1970-es és 1980-as évekbeli 

jellemzése előtt a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ történetét követem végig az 1970-

es évek közepéig.549 

7.1. Exkurzus: A Ganz-MÁVAG Művelődési Központ története az 1970-es évekig 

A Ganz-MÁVAG Művelődési Központ (illetve jogelődjei) egyike volt azon kevés 

művelődési központoknak, amelyeket nem a 2. világháborút követő években, hanem még a 

19. században hoztak létre. A Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár azok közé a 

budapesti intézmények közé tartozott, amelyek erős, a tárgyalt időszakban már több mint 

egy évszázados hagyománnyal rendelkeztek a munkásművelődés területén. A Ganz-

gyárban ugyanis 1871-ben, a MÁVAG-ban 1873-ban alakult egy-egy kórus, amelyet 1875-

ben egy irodalmi színpad felállítása követett. A Ganz-kolónia 1909-es építésekor 

kultúrtermet is avattak. A 20. század első felében balettiskolát, irodalmi köröket, újabb 

énekkarokat és üzemi könyvtárakat alapított a két gyár. A két intézmény 1959-es 

egyesítése után különös hangsúly került a munkásművelődésre, amit három éves 

munkásakadémiák és művészeti együttesek szervezése jelzett.550 Egy 1965 februárjában 

rendezett értekezleten fogalmazta meg a vezetőség azt a követelményt, amely szerint „az 

ismeretterjesztő tevékenységben az addig alkalmazott hagyományos módszerek 

                                                 
549 A Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyárban, illetve elődintézményeiben folyó művelődési 
tevékenységről: Mátyás István: A Ganz-MÁVAG kulturális életének és Művelődési Központjának története. 
Rövid áttekintés. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1972 
550 A három éves munkásakadémiák keretében havonta kétszer természettudományos, irodalmi és zenei 
előadások szervezésére került sor. A tudományos és művészeti témájú előadások mellett a politikai képzés is 
hangsúlyos volt.   
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(előadások, sorozatok) mellett a jövőben a szakköri és klubélet kialakítására, 

meghonosítására kell törekedni.”551 

E törekvés jegyében alakult meg 1967-ben a Ganz-MÁVAG Ifjúsági Klub, a Somlay Artúr 

Filmklub, illetve a Művelődési Propaganda Iroda. A következő évben a Ganz-MÁVAG 

Művelődési Ház neve Ganz-MÁVAG Művelődési Központra változott. Ekkor többek 

között bábcsoport, képzőművész kör, barkácsoló és modellező szakkör, bélyeggyűjtő kör 

működött az intézményben. Egy 1970-es adat szerint a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központban folyó kulturális tevékenységet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 

közös rendezvények szervezésével segítette.552 Ugyanebben az évben határozat született 

egy új művelődési központ létesítéséről, amely a tervek szerint nem csupán az üzem 

dolgozóinak, hanem a környék lakóinak kulturális és művelődési igényeit is képes 

kielégíteni.  

1974 őszén a Magyar Nemzeti Galéria közművelődési szakembere felmérést végzett a 

Ganz-MÁVAG szocialista brigádjai körében, amelynek tárgya a brigádok képzőművészeti 

igénye és érdeklődése volt.553 A felmérés eredményeképpen együttműködés alakult ki a 

Ganz-MÁVAG Ságvári Endre Ifjúsági Brigádja és a Magyar Nemzeti Galéria között. A 

szocialista brigád lett a múzeum újonnan alakuló Ifjúsági Klubjának egyik alapító tagja, a 

tagok rendszeresen részt vettek a Magyar Nemzeti Galéria tárlatvezetésein, valamint a 

Galéria munkatársa (Anka Mária) vándorkiállítást szervezett a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központban.554 1976-ban Vállalati Művelődési Bizottság alakult, amely hatás- és jogköre 

alapján véleményező, javaslattevő és koordinációs feladatokat ellátó testület volt. 

Irányítását a gazdasági vezetés részéről a személyzeti és szociális igazgató, a szakszervezet 

részéről pedig az agitációs és propagandafelelős végezte.555 A bizottság tagjai a párt, a 

KISZ, a szakszervezet, a gazdasági vezetés, valamint a szocialista brigádok képviselői 

közül kerültek ki. A bizottság feladata a vállalatnál folyó ideológiai és politikai képzés, a 

                                                 
551 Mátyás István: A Ganz-MÁVAG kulturális életének és Művelődési Központjának története. Rövid 
áttekintés. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1972, 33. 
552 Az előadásról: „1970. február 23-án este hét órára egy meghívó érdekes, új rendezvényre invitálta az 
érdeklődőket a Ganz-MÁVAG Művelődési Központba. Ekkor tartották az Uránia Tudományos Színházi 
Esték első bemutatóját a Hold világa címmel. A TIT és a művelődési központ közös rendezésében tartott 
előadás lényegében tudományos show volt.” Mátyás István: A Ganz-MÁVAG kulturális életének és 
Művelődési Központjának története. Rövid áttekintés. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1972, 
41. 
553 Anka Mária: Klub a Magyar Nemzeti Galériában. In: Lovas Márta (szerk.): Múzeumokról kluboknak. 
Budapesti Művelődési Központ, Budapest, 1980, 26. 
554 Dr. Anka Mária emailje (2009. április 23.) 
555 A Vállalati Művelődési Bizottságról: Papp Tamás (szerk.): Közművelődési Kézikönyv a Ganz-MÁVAG 
Mozdony-, Vagon- és Gépgyár szocialista brigádjai részére 1979–1980 évekre. Ganz-MÁVAG Művelődési 
Központ, Budapest, 1978, 9–13. 
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szakmai ismeretek és az általános műveltség szintjének emelése, valamint az önképzés és 

szabadidős tevékenységek koordinálása volt.  

E szervezeti keretek között működött 1970-től Papp Tamás népművelő,556 aki a 

Józsefvárosi Képzőművész Körbe meghívott szakkörvezetők személye,557 és az általa, 

illetve általuk szervezett kulturális rendezvények révén az 1970-es években a 

magyarországi progresszív művészet egyik fontos helyszínévé tette a Ganz-MÁVAG 

Művelődési Központot.  

7.2. Közművelődés az 1970-es, 1980-as években: közművelődési párthatározat és 
törvény 

Az 1974-es közművelődési párthatározat,558 majd az annak szellemében 1976 októberében 

kiadott Közművelődési Törvény (1976. évi V. törvény) a Magyar Népköztársaság 

lakosságának művelődését kívánta előmozdítani, különös hangsúllyal az ifjúság és a 

munkásság – korábban kevesebb lehetőséghez jutott – csoportjaira. A törvény 

meghatározta azokat a kereteket, jogokat, kötelességeket és szabályokat, valamint azt az 

intézményrendszert, amelyek, illetve amely által a köz művelését a leghatékonyabbnak 

vélte. A törvény értelmében a közművelődés irányítása és feltételeinek biztosítása állami 

feladat, amelyet az állam gazdasági szereplőkkel (vállalatokkal), társadalmi szervezetekkel 

és közművelődési intézményekkel együttműködve végez. Az állampolgárok művelődéséről 

elsősorban a tanácsok és a vállalatok kötelesek gondoskodni, a közművelődési feladatokat 

ellátása érdekében az állam állami, a vállalatok pedig vállalati közművelődési 

intézményeket hoznak létre és tartanak fent. Az utóbbiakkal kapcsolatban a törvény 

kimondta, hogy azokat nem csupán az adott vállalat munkásai, hanem a környező lakosság 

számára is hozzáférhetővé kell tenni. Ez a kitétel (19.§ (2)) tette lehetővé, hogy a 

Józsefvárosi Képzőművészeti Kör, így többek között Maurer foglalkozásain a Ganz-

MÁVAG dolgozói mellett (illetve helyett) nem gyári alkalmazottak is részt vegyenek.  

A törvény különös súlyt helyezett az amatőrmozgalom kiszélesítésére, azon belül a 

szakkörök fejlesztésére (22.§, 23.§, 25.§), valamint a közművelődési intézmények és az 
                                                 
556 Papp Tamás (†1986) 1970-től dolgozott a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban. Népművelő szakos 
tanulmánya végén, 1981-ben a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ kulturális életéről írt szakdolgozatot: 
Papp Tamás: Egy művelődési intézmény pályaképe, egy népművelő pályaképe (1970–80-ig) Ganz-MÁVAG 
Művelődési Központ (VIII. ker. Golgota u. 3.) Szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Népművelési Tanszék, Budapest, 1981, témavezető: Beke László. 
557 Dobos Gábor, Erdély Miklós, Maurer Dóra, Galántai György (képzőművészeti szakkörök), Najmányi 
László (Kovács István Stúdiószínház), Bálint István, Erdély Miklós, Hajas Tibor, Molnár Gergely, Najmányi 
László, Szentjóby Tamás (filmelemző és filmbevezető előadások a Filmklub keretében)  
558 Az MSZMP Központi Bizottság határozatai többek között: tudománypolitikai irányelvek (1969), 
oktatáspolitikai határozat (1972), közművelődési határozat (1974). Az 1974. évi párthatározat a 
közművelődés teljes körű kiterjesztését, egységesítését, állami irányítását célozta meg.  
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oktató-nevelő tevékenységet ellátó intézmények együttműködésére (21.§ (2)). Az állam a 

könyvkiadást, a filmgyártást, a nyomtatott és az elektronikus sajtót is a közművelődés 

szolgálatába állította (24.§).   

7.3. Az amatőr művészet 

A tárgyalt időszakban a szakkörök az amatőr művészet – e pontatlanul körülhatárolt terület 

– körébe tartoztak.559 Az amatőr (képző)művészek működésének legjellemzőbb helyszíne a 

művelődési otthon volt, ám emellett számos helyszínen, többek között munkásotthonokban 

folyt szakköri, alkotóköri tevékenység.560  E helyszíneken folyamatos tevékenység folyt, 

emellett azonban jelentősek voltak a nyári amatőr alkotótelepek is. Ezeken – egy-egy vagy 

néhány művésztanár vezetésével – a szakköri munkához hasonló jellegű tevékenység 

zajlott.561 Az országos amatőr alkotótelepek között kiemelkedik a Fajó János által több 

éven át vezetett tábor,562 ahol a térrel, különböző anyagokkal való kísérletezéshez a 

matematikát és a (vizuális) nyelvi megközelítést éppen úgy felhasználták, mint a 

                                                 
559 Az amatőr kifejezés jelentéstartalma nem volt egyértelműen körülhatárolva, erre utal Lantos Ferenc egy 
1981-ből származó megjegyzése: „[Az Amatőr képzőművészeti Tanács] lényeges elvi és gyakorlati feladata 
az is, hogy „az »amatőr képzőművészet« – ha van ilyen – mai fogalmát tisztázzuk, és ezt általánosan 
elfogadtassuk, mert enélkül – tisztázatlan alapállással – csak fokozzuk az eszmei zűrzavart, ami ezen a 
területen egyébként is meglehetősen nagy.” Lantos Ferenc: Az Amatőr Képzőművészeti Tanács (AKT) 
munkaterve, 1980. Népművelési Intézet, Budapest, 1981 (NI 8313) A kifejezés korabeli definícióját adja Kiss 
Mihály. „»Amatőr« képzőművésznek nevezi országunkban a közbeszéd és a hivatalos nyelvhasználat azokat, 
akik művészeti tevékenységüket nem a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapjának, illetve a Magyar 
Képzőművészek Szövetségének tagjaként folytatják. A szó voltaképpen azt jelzi, hogy valaki a társadalmi 
munkamegosztásnak bármely, a képzőművészeti »foglalkozásokon« kívül eső szférájában szabadidejét 
kedvtelésből, érdeklődésből, alkotásvágyból vagy akár jövedelemkiegészítés céljából művészeti 
tevékenységgel tölti.” Kiss Mihály (szerk.): AKT közlemények, információk I. Amatőr Képzőművészeti 
Tanács. Népművelési Intézet, Budapest, 1983, 6. (NI 9071) A fogalom jelentéstartalma jelenleg is 
tisztázatlan, illetve nem létezik általánosan elfogadott értelmezése. Egy – a jelen körülményekhez igazított, 
megváltozott szerepét is figyelembe vevő – definíció alkotására törekszik Kiss László Amatőr – amatőrség 
című tanulmányában. Kiss László: Amatőr – amatőrség. In: Kovácsné Bíró Ágnes (szerk.): Alkotó emberek. 
Amatőr művészetek az ezredfordulón. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest, 2001, 21–49.  
560 A Csepeli Munkásotthonban folyó, több művészeti ágat és műfajt magában foglaló művészeti életről, a 
Csepeli Képzőművész Kör munkájáról lehet olvasni A Csepeli Munkásotthon története című illusztrált 
kiadványban. A könyvnek az ad – témánk szempontjából – jelentőséget, hogy igen kevés a feldolgozott 
szakkörök, alkotókörök, illetve az erről szóló publikációk száma. A csepeli kört 1946-tól – Művészeti 
Szabadiskola néven – Ék Sándor vezette, aki később a Képzőművészeti Főiskolán Maurer tanára volt. 
Drucker Tibor: A Csepeli Munkásotthon története. Csepeli Munkásotthon Alapítvány, Budapest, 2000.  
561 Az alkotótelepen folyó tevékenységről nyújt képet az AKT éves tájékoztatója, amelyben a kiadást 
megelőző évben vezetett amatőr alkotótelepekről lehet egy-egy összefoglalót olvasni. Az 1987-es 
tájékoztatót volt alkalmam áttekinteni, abban 18 alkotótelep szerepel. A telepen folyt munkáról beszámoló 
írásokból megállapítható, hogy ezek nagy részében  a munka gerincét az aktrajzolás jelentette. S.n.:  Az 
Amatőr Képzőművészeti Tanács tájékoztatója. Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete, 
Budapest, 1987 
562A tábor helyszíne változott: 1976–1979: Telkibánya, 1980–1981: Gönc, 1982–1986 (?): Encs 
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felelevenített régi mesterségeket. A munka síkbeli komponálással kezdődött, majd a térbe 

(kollázs, relief, plasztika) átlépve funkcionális tárgytervezésbe torkollt.563 

Az 1970-es években – Kovalcsik József és Vitányi Iván véleménye szerint – jelentős 

csoport, az ország lakosságának 15–20 %-a folytatott amatőr művészeti tevékenységet.564  

Az amatőr művészet fogalmának elvi tisztázása, aktuális tartalommal való feltöltése, illetve 

az amatőr művészet koordinálása, segítése és képviselete volt a célja az 1980-ban Lantos 

Ferenc elnökletével alakult, a Népművelési Intézet és a Művelődési Minisztérium mellett 

működő Amatőr Képzőművészeti Tanácsnak (AKT).565 A Tanács – működésének kezdetén 

megfogalmazott – hosszútávú tervei között szerepelt többek között az amatőr-profi viszony 

tisztázása és egy amatőrgaléria létrehozása. Az 1980-as évek második felében 

megerősödött az amatőr mozgalom kritikája, részben a rentábilitást, a (gazdasági) 

hasznosságot kérve számon a mozgalomtól, amely az ország változó gazdasági helyzetéből 

fakadóan egyre kevesebb anyagi támogatást kapott. Ugyanekkor – reakcióképpen – az 

amatőröket és az amatőrmozgalmat féltő, megújítani vagy megerősíteni szándékozó hang 

is felerősödött. Visszatérő kérdéssé vált, hogy hogyan képes az amatőrmozgalom 

alkalmazkodni a korabeli gazdasági és kultúrpolitikai helyzethez, milyen értékeket 

képvisel a társadalom életében, illetve hogy közösségi vagy művészeti jellege fontosabb-e, 

értékesebb-e.566 Az utóbbi a kvalitás kérdését veti fel, amely problémakör az 

amatőrkiállítások kapcsán is újra és újra felmerült.  

7.4. A Népművelési Intézet tevékenysége 

A művészeti szakkörök – az amatőr művészet kategóriájába tartozóként – kívül estek a 

hivatalos művészetnek a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége – Magyar 

Népköztársaság Művészeti Alapja – Képző- és Iparművészeti Lektorátus – Képcsarnok 

által meghatározott körén, és a Népművelési Intézet hatáskörébe tartoztak.  

                                                 
563 A táborról: Fajó János: Országos Amatőr Képzőművészeti Alkotótábor – Encs. In: S.n.: Az Amatőr 
Képzőművészeti Tanács tájékoztatója. Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete, Budapest, 
1987, 56–60. 
564 Ez az adat nem csupán a képzőművészetre, hanem mindenféle művészeti ágra vonatkozik. „Much broader 
is the distribution of amateur artists, including, as we have seen, about 15 to 20 percent of the society as a 
whole.” Kovalcsik József – Vitányi Iván: The Cultural Artistic Behaviour of the Youth in Hungary. A 
Comprehensive Study for UNESCO compiled by the Hungarian Institute for Culture, Budapest. Népművelési 
Intézet, Budapest, 1974, 49.  
565 Az AKT 1990-ben megszűnt, tagjainak nagy része az akkor alakuló Képző- és Iparművészek Országos 
Szövetségéhez csatlakozott.  
566 Az amatőrmozgalommmal kapcsolatos problémákat, kérdéseket foglalja össze Dulity Tibor tanulmánya. 
Dulity Tibor: Játszótársak kerestetnek. In: S.n.: Az Amatőr Képzőművészeti Tanács tájékoztatója. Országos 
Közművelődési Központ Módszertani Intézete, Budapest, 1987, 25–29. A szöveg első megjelenése: Munka. 
1986/8-9.  
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Az 1951-ben a 9/1951. (I. 6.) számú Minisztertanácsi rendelettel létrehozott Népművészeti 

Intézet 1957 után Népművelési Intézet néven működött.567 Az intézet feladata – a rendelet 

szerint – többek között a szakszervezetekben és a művelődési otthonokban kibontakozó 

kulturális tömegmozgalom szervezése; művészeti tehetségek felkutatása a munkásság 

körében; a hivatásos művészek részvételének elősegítése a kulturális tömegmozgalom 

munkájában.  Az 1960-as években a Népművelési Intézet jelentős szerepet vállalt a 

második világháború után alapított művelődési otthonok módszertani segítésében, a 

népművelési témájú kutatások összehangolásában. Ugyanekkor kiemelt figyelemmel 

fordult az üzemi népművelés, a munkásművelődés, valamint az audiovizuális eszközöknek 

a népművelésben betöltött szerepe felé.568 Az 1970-es években a Népművelési Intézeten 

belül működő Módszertani Intézet Vizuális Művészeti Osztályának569 fő érdeklődési 

területei a képzőművészeti körök és táborok, illetve a kisgalériák voltak. Az Intézet az 

előbbiek esetében szakmai felügyeletet látott el és módszertani tanácsadóként működött, az  

utóbbiaknak pedig kialakítására törekedett.  

                                                 
567 Az Intézet neve jelenleg Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. Jogelődjei: 
Népművészeti Intézet (1951–1957), Népművelési Intézet (1957–1986), Országos Közművelődési Központ 
(1986–1992), Magyar Művelődési Intézet (1992–2007). Az 1963-ban alapított Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus 2007. január 1-jén egyesült a Magyar Művelődési Intézettel. Jelenleg [2011] egy főigazgató 
irányítása alatt, két önálló szakmai igazgatóságként folytatják tevékenységüket.  
Az intézmény jogelődjének nem, de szellemi elődjének tekinthető az 1946-ban alapított Népi Művelődési 
Intézet.  
Az intézmény bonyolult, átszervezésekben bővelkedő történetét – sajnos hiányosan, az 1972–1981 közötti 
időszakot kihagyva – három szakdolgozat foglalja össze. A szakdolgozatokat 1994-ben a Zsámbéki 
Katolikus Tanítóképző Főiskola hallgatói készítették. Polgár Katalin 1951–1957, Gyarmati Erika 1957–1972 
és Polgár Hajnalka 1986–1991 közötti időszakra vonatkozó tanulmánya megtalálható az intézet 
könyvtárában. 
568 Általánosan elfogadott nézet volt, hogy az audiovizuális eszközök megjelenése elavulttá teszi a 
hagyományos ismeretközlési és népművelési módszereket, ezért azok sürgős reformjára van szükség. Ennek 
egyik legígéretesebb eszközének a „gépesített oktatási rendszer” tűnt. Így felmerült az az igény, hogy a 
művelődési otthonokat fel kell szerelni audiovizuális eszközökkel (TV, lemezjátszó, rádió, filmfelvevő). A 
Népművelési Intézetben 1972-ben audiovizuális bemutatótermet és stúdiót hoztak létre, illetve audiovizuális 
konferenciát rendeztek. Ezekről a kezdeményezésekről bővebben: Lamoth Emil: Audió-vizuális eszközök a 
népnevelés szolgálatában. Kézirat. Népművelési Intézet, Budapest, 1965 (NI 8805); Zsankó Katalin: Az 
audio-vizuális eszközök felhasználása népművelési intézményekben. A szakirodalom tükrében. Szakdolgozat. 
Szombathely, 1968 (NI 5032) 
A képrögzítési módszerekkel kiemelten foglalkoztak, erre utal a következő: „külön figyelmet érdemelnek a 
fotószakkörök. Ezek szakszerű irányítása nincs megoldva, pedig ebből a szakkörből működik a legtöbb. 
Ehhez kapcsolódik a lassan-lassan terjedő keskenyfilmezés. Jobban kellene bátorítani a művelődési 
otthonokat és üzemeket ilyen jellegű szakkörök működtetésére. A szokásos évi pályázatok kiírása nem jelent 
még megfelelő irányítást. A keskenyfilmezést annál inkább kellene szorgalmazni, mert azt igen jól fel lehetne 
használni a gyár mindennapi életében. Az események dokumentálásának nagyszerű eszköze (gyári híradók). 
Felhasználható az oktatásban (balesetelhárítás, szakmai oktatás, újítások terjesztése, stb.). E gyárhoz 
kapcsolódó tevékenysége mellett természetesen önálló alkotó munkát is végezhetnének a szakkörök 
(kisfilmek). Simó Tibor: Az üzemi népművelési munka néhány problémája. Kézirat. Népművelési Intézet, 
Budapest, 1965, 12. (NI 3796)  
569 Az Intézet igazgatója 1972-től (1992-ig) Vitányi Iván volt. A Vizuális Művészeti Osztályt Bánszky Pál 
vezette (1961–1978 között dolgozott az Intézetben), 1971–1979 között Bak Imre is ennek az osztálynak a 
munkatársa volt. 
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7.5. Képzőművészeti szakkörök 

Az 1970-es években több kutatás foglalkozott a képzőművészeti szakkörök gyakorlatának, 

szemléletmódjának feltérképezésével, s általában nem mutatnak vonzó képet. Bánszky Pál 

egy 1975-ös tanulmányában megállapítja, hogy a képzőművészeti körök többségének 

tevékenysége módszertanilag és stilisztikailag elavult.570 A szakkörök és az amatőr 

művészek többsége a posztnagybányai, realista festészet hagyományát próbálja követni, 

csak a tájképet, a csendéletet, a portrét fogadja el képzőművészetként, és szinte kizárólag 

festészettel és rajzzal foglalkozik. A szakkörök egyáltalán nem tartanak lépést a 

képzőművészet fejlődésével és aktuális tendenciáival. Ez a gyakorlat annak ellenére áll 

fenn, hogy „néhány művésztanár nálunk is végez kutatásokat, hogy olyan új módszereket 

dolgozzon ki, amelyek alkalmasak az amatőr mozgalom esztétikai és társadalmi 

funkcióinak a kiszélesítésére. […] Amatőr mozgalmunkban ma a természethű ábrázolástól 

(mely a fő tendenciát jelenti) az elvontabb képszerkesztésig minden törekvés 

megtalálható.”571  

Kiss Mihály az 1970-es évek végén több tanulmányban foglalta össze a képzőművészeti 

körök (lehangoló) helyzetét.572 Ekkor, csakúgy, mint a művelődési házak, a szakkörök 

fenntartói is általában városi (illetve kerületi, járási, községi, megyei) tanácsok vagy 

szakszervezetek. A képzőművészeti szakkörök vezetőinek körülbelül fele tanárképző 

főiskolán tanult, nagyjából egyötöde képzőművészeti főiskolát végzett hivatásos 

képzőművész. A szakkörök tagjai legnagyobbrészt tanulók és fiatal értelmiségiek, a 

munkások aránya elenyésző.573 Ezt sajnálattal veszi tudomásul Kiss, amint a következő 

mondataiból is kiderül. „A művészi pálya iránti viszonylag fokozott vonzódás a 

                                                 
570 Vas Anna (szerk.): Amatőr művészeti mozgalom. Helyzetelemzés – 1976. Népművelési Propaganda Iroda, 
Budapest, 1976, 69–75. A tanulmány 1975-ből kéziratként maradt fenn: Bánszky Pál: Az amatőr 
képzőművészeti mozgalom fejlődése. Tartalmi-szemléleti kérdések napjainkban. Kézirat. Népművelési 
Intézet, Budapest, 1975 (NI 7242) 
571 Vas Anna (szerk.): Amatőr művészeti mozgalom. Helyzetelemzés – 1976. Népművelési Propaganda Iroda, 
Budapest, 1976, 72. 
572 Kiss Mihály a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanult 1965–1969 között, az 1978–1988 közötti 
időszakban a Népművelési Intézet munkatársa volt. Az amatőr művészeti mozgalmat, illetve a 
képzőművészeti köröket vizsgáló tanulmányai többek között a következők: Egy felmérés tapasztalatai. 
Képzőművészeti körök 1979. Népművelési Intézet Művészeti Osztály, Budapest, 1979 (NI 8108); Helyzetkép 
és javaslatok az amatőr képzőművészeti mozgalom kérdéseihez. Kézirat. Népművelési Intézet, Budapest, 
1979 (NI 8234) 
573 Az 1970-es években sok statisztika készült a képzőművészeti szakkörökről. Ezekben mindig kiemelt 
szerepet kapott a munkásság arányának kérdése, ám az ezt jelző szám nagyon változatosan alakult a 
különböző felmérésekben. 1973-ban például egy statisztika 14,6%-ot említett. S.n.:Az amatőr művészeti 
mozgalom helyzete és feladatai. Népművelési Intézet, Budapest, 1973, 5. Egy másik, 1975-ben készített 
felmérés szerint a képzőművészeti körök tagjainak 30%-a volt munkás. Hosszú Klára: Az amatőr mozgalom 
statisztikai helyzetképe az 1970–79 közötti időszakban. Kézirat. Népművelési Intézet, Budapest, 1980 (NI 
8282) 
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pályaválasztás éveit taposó fiataloknál számos esetben késztet részvételre képzőművészeti 

szakköri munkában. […] Félő, hogy még az oly csekély mennyiségben jelentkező 

»segédmunkás« foglalkozásúak között is azokat kell sejtenünk, akik útban valamely 

művészeti főiskola, tanárképző rajz-szak felé, két felvételi között, átmeneti megoldásként 

dolgoznak segédmunkásként.”574 

A szakkörök tevékenységéről és az uralkodó szemléletről a következőket tudhatjuk meg 

Kiss Mihály tanulmányából. A körök nem alkalmasak a személyiség pozitív irányú 

formálására, pedig ez elvileg szintén feladatuk lenne. A képzőművészeti körök nem 

alkalmazkodnak sem a kor kihívásaihoz (Kiss szerint ezek közül a legfontosabb az 

esztétikus környezetalakítás), sem a képzőművészet legújabb eredményeihez, 

irányzataihoz. Ezzel szemben elavult művészeti stílust tartanak életben, és régóta nem 

aktuális művészetfogalmat konzerválnak. „Pedagógiai problémának látszik, hogy a 

szakkörök döntő többsége meglehetősen egyoldalúra redukált képet nyújt: »valóság-

követő«, »valóságutánzó«, »valóság-ábrázolást«, amely egyetlen fajta vizuális értelmezési 

módszert általános kánonként követ, jobbára az optikai leképezés, perspektivikus elv 

szellemében, s teljes értetlenséget, közönyt tanúsít a valóság képi megközelítésének 

korunkban ismeretessé vált újabb formáival szemben.”575 A szakkörökben jellemző 

műalkotás-centrikusság a következő problémákhoz vezet: „egyrészt, torz egyezményként 

tartja fenn a »művekkel« mért teljesítmény követelményét, amelyben a pszeudo-

alkotásokra fordított improduktív munkát az eredményesség illúziója kíséri. Másrészt, 

elrekeszti a szakkört attól a fontos szereptől, hogy elevenen és közvetlenül, mindennapos 

szolgálatban működjön közre szűkebb környezete esztétikus alakításában. […] E 

»műalkotás«-centrikusság is félreértett, nem kellően átgondolt, téves, illuzórikus 

elképzelések szerint termeli műnek szánt alkotásait. A szakkörök alkotói zömmel nem 

képesek elszabadulni a műtermekről alkotott sajátságos, fetisisztikus vélekedéstől, 

véglegesnek képzelik a műtárgynak a múzeumi-kiállítási létformáját, változtathatatlannak 

a művész aktív-teremtő és a közönség passzív-befogadó szituációját, amelyről pedig 

ismeretes, milyen mértékben kötődik korhoz, történelmi feltételekhez.”576 

                                                 
574 Kiss Mihály: Egy felmérés tapasztalatai. Képzőművészeti körök 1979. Népművelési Intézet Művészeti 
Osztály, Budapest, 1979, 6. (NI 8108) 
575 Kiss Mihály: Helyzetkép és javaslatok az amatőr képzőművészeti mozgalom kérdéseihez. Kézirat. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1979, 3. (NI 8234) 
576 Kiss Mihály: Helyzetkép és javaslatok az amatőr képzőművészeti mozgalom kérdéseihez. Kézirat. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1979, 4. (NI 8234) 
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Kiss Mihály a következő javaslatokat tette tanulmányában a fent vázolt problémák 

megoldása érdekében. Segíteni kell azokat a szakköröket és táborokat,577 amelyek 

tárgyformáló-környezetalakító tevékenységet végeznek. Ugyancsak támogatni kell azokat 

a képzőművészeti köröket, „amelyek a vizualitásnak nem kifejezetten művészeti, hanem 

kreatív-önismereti-fantáziafejlesztő [kiemelés KJ] vonatkozásaival operálnak.”578 „[…] 

rugalmasabban, sokrétűbben, korszerűbben kell felvetni a valóság vizuális analízisének, 

értelmezésének, közvetítésének kérdését.”579 Figyelni kell a vizuális pedagógia új 

vívmányaira, hangsúlyozni kell a csoportfoglalkozások csoportépítő jellegét. Végezetül, 

tisztázni kell a szakkörökben folyó művészeti nevelés és a művészi gyakorlat különbségeit, 

illetve „fel kell menteni a szakköröket attól a vállalkozástól, hogy alkotóművészeket 

képezzenek.”580Az utolsóként említett javaslatnak másfél évtizeddel korábbi 

megfogalmazása Cséri Lajostól581 származik, aki 1963-ban figyelmeztetett arra, hogy a 

szakkörök feladata „nem a művészképzés, nem a dilettánsok szaporítása, hanem éppen az 

amatőrök nevelése egy korszerű képzőművészeti szemlélet kialakításával. Ennek 

megfelelően a képzőművészeti köröknek […] a reális, sommázott természetszemlélet és 

ábrázolásmód kialakításán kell fáradozniuk, felszámolva a még esetleg meglévő 

fotonaturalisztikus, primitív vagy éppen korszerűtlen művészetszemléletet.”582 

A képzőművészeti körök rendszeresen részt vettek az amatőr művészek és művészeti 

csoportok számára rendezett országos találkozókon, kiállításokon. Ezek közül az egyik 

legjelentősebb a Népművelési Intézet által háromévente rendezett Országos Amatőr 

Képző- és Iparművészeti Kiállítás volt, amelyet megyei zsűrik és kiállítások készítettek 

elő. Emellett számos egyéb tárlat és találkozó adott lehetőséget az amatőr művészek közös 

bemutatkozására (pl. Vasas Képzőművészeti Körök Találkozója, Ózd/Dunaújváros). E 

tárlatok anyagának válogatása során – a zsűrizés szempontjait ismertető korabeli 

dokumentum szerint – az esztétikai kritérium az elsődleges, emellett azonban „a mozgalom 

                                                 
577 Az 1970-es években a legjelentősebb, tárgyalkotással foglalkozó tábor Tokajban volt. A táborról: Bak 
Imre–Zelnik József (szerk.): Tokaj ’76. Népművelési Intézet, Budapest, 1977 
578 Kiss Mihály: Helyzetkép és javaslatok az amatőr képzőművészeti mozgalom kérdéseihez. Kézirat. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1979, 9. (NI 8234) 
579 Kiss Mihály: Helyzetkép és javaslatok az amatőr képzőművészeti mozgalom kérdéseihez. Kézirat. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1979, 10. (NI 8234) 
580 Kiss Mihály: Helyzetkép és javaslatok az amatőr képzőművészeti mozgalom kérdéseihez. Kézirat. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1979, 11. (NI 8234) 
581 Cséri Lajos vezette Erdély Miklós előtt a Józsefvárosi Képzőművész Kör szobrászszakkörét. Az ő 
szakkörvezető tevékenységére vonatkozó dokumentumot nem találtam. 
582 Cséri Lajos referátuma a Képzőművészeti Körvezetők Országos Konferenciáján (1963. november 8–9, 
Budapest). In: Bánszky Pál (szerk.): A képzőművészeti körök szerepe a képzőművészeti nevelésben. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1964, 10. 
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közösségi, szakmai értékeinek dokumentálása érdekében be kell mutatni azokat a 

művészetpedagógiai módszereket illusztráló tanulmányokat, közös műhelymunkát 

szemléltető stúdiumokat, vizuális kísérleteket, melyeknek nem célja az autonóm művészeti 

alkotás létrehozása, hanem a vizuális nyelv elsajátítása, a vizuális kultúra 

megalapozása”.583 Hogy e két kategória a rendezők szemében értékhierarchiát is jelentett, 

az – az előzőeken kívül – az árazás gyakorlatából is kiderül. A megyei kiállításra küldött 

műveket ugyanis csak akkor kellett árral ellátni, ha azok egy bizonyos (nem definiált) 

színvonalat elértek,584 az országos kiállításra beküldött műveket viszont „abban az esetben 

is árral kell illetni, ha azok csak [kiemelés KJ] pedagógiai értékkel rendelkeznek”.585 

7.6. Kisgalériák 

Az 1970-es évek közepén – a művelődési otthonok szervezeti keretein belül, azok 

rendeletekkel szabályozott kiállítás-rendező tevékenységét felhasználva – egy új, 

közművelődési jellegű galériatípus jelent meg Magyarországon.586 A tervek szerint ez a 

kisgalériának nevezett galéria „a képzőművészeti alkotások bemutatásának, értékesítésnek 

nem olyan hivatásos szervezete [kiemelés az eredeti kéziratban], mint például a Műcsarnok 

vagy a Képcsarnok, hanem olyan közművelődési intézmény [kiemelés az eredeti 

kéziratban], amelynek elsődleges feladata a vizuális-plasztikai alkotások társadalmi méretű 

megismertetése, a közízlés fejlesztése a műértésre nevelés útján”.587 A kisgalériák 

közművelődési, nem pedig szakmai kiállítást rendeznek, kiállítási programjuk 

alkalmazkodik a befogadók elvárásaihoz, igényeihez, ismereteihez. A kisgalériák – 

kiállítási koncepciójuk didaktikus jellegű, neveléselméleti megalapozottságú, tudatos 

                                                 
583 A XIII. Országos Amatőr Képző- és Iparművészeti Kiállításról és a megelőző megyei előkészítő 
kiállítások zsűrizési szempontjairól: s.n.: Az Amatőr Képzőművészeti Tanács tájékoztatója. Országos 
Közművelődési Központ Módszertani Intézete, Budapest, 1987, 6–8. 
584 A korabeli megfogalmazásban: „amennyiben azok arra [az árazásra] érdemesek”. A XIII. Országos 
Amatőr Képző- és Iparművészeti Kiállításról és a megelőző megyei előkészítő kiállítások zsűrizési 
szempontjairól: S. n.: Az Amatőr Képzőművészeti Tanács tájékoztatója. Országos Közművelődési Központ 
Módszertani Intézete, Budapest, 1987, 8. 
585 S.n.: Az Amatőr Képzőművészeti Tanács tájékoztatója. Országos Közművelődési Központ Módszertani 
Intézete, Budapest, 1987, 8. 
586 A művelődési otthonok működését meghatározó jogszabályok (többek között a művelődési otthonokról 
szóló 3/1979. /I. 20./ MT sz. rendelet 2. § 2. bekezdés) kimondják, hogy a művelődési otthon feladata, hogy 
közreműködjön a művészeti alkotások bemutatásában és befogadásának elősegítésében. E jogszabályi keretre 
alapozva 1975-ben a „Népművelési Intézet Vizuális Művészeti Osztálya részben »alulról jövő 
kezdeményezésre« megalakított egy munkaközösséget az ország különböző művelődési otthonaiban dolgozó 
olyan népművelőkkel, akik munkahelyükön kiállítások rendezésével-szervezésével is foglalkoznak.” Erről 
bővebben: Balipapp Fernc: A kisgaléria nincs? – Van? – Legyen! Áttekintés és javaslat, mely megvitatásra 
került a kisgaléria-vezetők 1980 márciusában rendezett konferenciáján. In: s.n.: Néhány szó a kisgalériákról. 
Kézirat. Népművelési Intézet Művészeti Osztály, Budapest, 1980, 6–9. (NI 8261) 
587 S.n.: Vitaanyag és javaslat a kisgalériás mozgalom továbbfejlesztéséről. In: s.n.: Néhány szó a 
kisgalériákról. Kézirat. Népművelési Intézet Művészeti Osztály, Budapest, 1980, 23. (NI 8261) 
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megtervezésével – fokozatosan bővítik a látogatók ismereteit, növelik igényszintjüket. E 

koncepció meghatározó eleme tehát nem a mű, nem is a művész, hanem a közönség és a 

kiállítással elérni kívánt hatás. Közművelődési tevékenységük részeként a művek kiállítása 

mellett a kisgalériák rendszeres tárlatvezetéseket és közönségtalálkozókat szerveznek, 

ismeretterjesztő anyagokat adnak ki, baráti kört alapítanak. A tervek szerint e galériák 

kereskedelmi tevékenységük révén konkurrenciát jelenthetnek a monopolhelyzetben lévő 

Képcsarnok számára.588 A kisgaléria-hálózat országos szintű koordinációja és szakmai 

felügyelete a Népművelési Intézet feladata. 

Az eddig leírtak sokkal inkább felelnek meg néhány közművelődési szakember 

idealisztikus elképzelésének, mint a korabeli valóságnak, hiszen sokak erőfeszítése 

ellenére sem sikerült országos méretű, egységes kisgaléria-hálózatot létrehozni. Azt 

viszont sikerült elérni, hogy néhány jelentős kisgaléria működjön az országban.589 Ezek 

egy része művelődési otthonokhoz kapcsolódott, más részük önálló intézményként 

működött. Kiállítási programjuk összeállításában – a tervek szerint – többek között az 

Amatőr Képzőművészeti Tanács segítségére számíthattak. Mivel a kisgalériák 

közművelődési intézmények voltak, lehetőséget kaptak az amatőr (azaz nem hivatásos, 

                                                 
588 A kereskedelmi tevékenységről a következőt írta Balipapp Ferenc: „Természetesen elképzelhető önálló 
intézményként tevékenykedő kisgaléria is. Ennek működését nemcsak állami dotációból lehetne 
előteremteni, hanem pl. a művek árusításának engedélyezésével a kisgaléria megállapodást köthetne a 
bemutatott művek alkotóival az értékesítésre, s a befolyó összegből részesedést kapna. (E logikán haladva 
eljuthatunk egészen a vállalkozásként fenntartott és üzemeltetett  kisgalériáig, amelynek gazdaságossága és 
érdekeltség-mechanizmusa okán valóságos esélyt és létjogosultságot tételezünk.) […] Természetesen 
tisztában vagyunk azzal, hogy a kisgalériák értékesítő tevékenységének engedélyezése a jelenlegi 
műkereskedelem (Képcsarnok) konkurrenciájaként működne. A műkereskedelem anomáliáinak részleges 
ismeretében is, ezt a konkurrenciát, versengést rendkívül szükségesnek tartanánk.” Balipapp Fernc: A 
kisgaléria nincs? – Van? – Legyen! Áttekintés és javaslat, mely megvitatásra került a kisgaléria-vezetők 1980 
márciusában rendezett konferenciáján. In: s.n.: Néhány szó a kisgalériákról. Kézirat. Népművelési Intézet 
Művészeti Osztály, Budapest, 1980, 15–16. (NI 8261) 
589 A nagyszámú elképzelés és tervezet mellett kevés konkrét adatot találtam a kisgalériák tényleges 
működésére vonatkozóan. Egy ilyen értékelhető, számokat és neveket is tartalmazó dokumentum a 
kisgalériák 1979. évi kiállítási terve. Ez a tervezet huszonhárom kisgalériát sorol fel, s kiállításaik között 
nagyon sok az aktuális művészeti jelenségeket bemutató tárlat, illetve kiemelkedően sok a módszertani 
kérdések mentén szervezett kiállítás. A tervezetben a következő kisgalériák szerepeltek: IH [Ifjúsági Ház] 
Kisgaléria, Pécs; Megyei Művelődési Központ Kisgalériája, Kecskemét; Egressy Béni Művelődési Központ, 
Kazincbarcika; Diósgyőri Vasas Művelődési Központ Kisgalériája, Miskolc; Miskolci Galéria, Miskolc; 
Ózdi Kisgaléria, Ózd; Csili Kisgaléria, Budapest; Ferencvárosi Pincetárlat, Budapest; Józsefvárosi 
Kiállítóterem, Budapest; Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház, Székesfehérvár; DOTE Galéria, Debrecen; 
Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési és Ifjúsági Ház Kisgalériája, Debrecen; Hajdúnánási Művelődési 
Központ Kisgalériája, Hajdúnánás; Mácsai Sándor Művelődési Ház, Kaba; Püspökladányi Képzőművészeti 
Kisgaléria, Püspökladány; Komáromi Kisgaléria, Komárom; József Attila Művelődési Központ, Dorog; 
Déryné Művelődési Központ Kisgalériája, Karcag; Városi Művelődési Központ Kisgalériája, Mezőtúr; 
Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd; Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk; 
Georgi Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Veszprém; Gábor Andor Művelődési Ház, Nagyatád. Az adat 
forrása: Kiss Mihály (szerk.): A kisgalériák 1979. évi kiállítási terve. Népművelési Intézet, Budapest, 1979 
(NI 7936) 
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nem Képzőművészeti Alap-tag) művészek alkotásainak bemutatására. Kiállításaikat nem a 

Képzőművészeti Lektorátus, hanem a Népművelési Intézet zsűrizte.590  

 A kisgalériákat általában a művelődési házak népművelői, s nem ritkán képzőművészek 

vezették. Ez utóbbira példa a Józsefvárosi Kiállítóterem, amelynek vezetője 1976 

februárjától Fajó János volt. Fajó célja – ahogy 1979-ben a galéria tevékenységét 

összefoglaló kéziratában kifejtette – a még szinte érzékelhetetlen, ám jelentős és aktuális 

képzőművészeti tendenciák, jelenségek, problémák felmutatása.591 Érdeklődése kétpólusú 

volt: egyrészt nagy hangsúlyt fektetett a „vizuális nyelv ismeretelméleti, nyelvi elemeinek 

didaktikus bemutatására (pl.: Lantos Ferenc: Természet, Látás, Alkotás; Szerkesztés és 

Improvizáció Zenében és Képben)”, másrészt az „experimentális képzőművészet” 

megismertetésére.592  

7.7. Múzeumok közművelődési tevékenysége az 1970-es és 1980-as években 

7.7.1. A múzeumi közművelődési tevékenység irányelvei 

A közművelődési törvény és a közgyűjteményekre vonatkozó irányelvek következtében az 

1970-es évek második felében hangsúlyossá vált a múzeumokban folyó közművelődési 

tevékenység, valamint a múzeumok V. ötéves tervében (1976–1981-es időszak) kiemelt 

szerephez jutott a múzeumpedagógia és -andragógia. A Művelődési Közlönyben részletesen 

olvashatók azok az irányelvek, amelyek segítségével az ország vezetése a múzeumokat a 

szocialista tudat- és személyiségformálás helyszínévé és eszközévé kívánta tenni.593 

Célként fogalmazódott meg, hogy a múzeumok – sokrétű, összehangolt tevékenység 

keretében, az oktatási intézményekkel együttműködve – járuljanak hozzá a fiatalok 

sokoldalú, jól képzett, marxista világnézetű emberré neveléséhez. E cél elérése érdekében 

pedagógusokkal együttműködve vizsgálják felül állandó kiállításaikat, e szempont 

figyelembe vételével alakítsák ki ideiglenes és vándorkiállításaikat, teremtsék meg a 

múzeumpedagógiai tevékenységhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket 

(klubhelyiség, közművelődési osztály vagy csoport), hozzanak létre baráti köröket, 

                                                 
590 A nem hivatásos alkotók tárlatait a Népművelési Intézet Képzőművészeti Osztálya zsűrizte, míg a 
kisgalériákban kiállító hivatásos alkotók kiállításait a „Népművelési Intézet megbízottjának 
közreműködésével az irányadó rendelkezések szerint” történt. S. n.: Vitaanyag és javaslat a kisgalériás 
mozgalom továbbfejlesztéséről. In: s.n.: Néhány szó a kisgalériákról. Kézirat. Népművelési Intézet 
Művészeti Osztály, Budapest, 1980, 30. (NI 8261).  
591 Fajó János: A Józsefvárosi Kiállítóterem története elé. Önértelmezés. Kézirat. Budapest, 1979. augusztus. 
(MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattár, MKCS-C-I.115/1/1-8) 
592 Fajó János: A Józsefvárosi Kiállítóterem története elé. Önértelmezés. Kézirat. Budapest, 1979. augusztus. 
(MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattár, MKCS-C-I.115/1/1-8) 
593 Irányelvek az oktatási intézmények és a múzeumok kapcsolatainak továbbfejlesztésére. Különlenyomat a 
Művelődési Közlöny 1976. évi 15. számához.  
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segítsék a honismereti körök munkáját és iskolai gyűjtemények kialakítását, szervezzenek 

nyári táborokat, valamint kössenek szocialista szerződést az oktatási intézményekkel.  

A múzeumokban ekkor a korábbinál lényegesen intenzívebbé vált a közművelődési 

tevékenység, differenciáltabbá a tevékenységi formák köre, szorosabbá a múzeum és az 

oktatási intézmények közötti kapcsolat. Több intézményben önálló közművelődési osztály 

jött létre, s a közművelődési tevékenységet végző művészettörténészek mellett megjelentek 

a múzeumokban a népművelők, andragógusok és pedagógusok (a gyűjtemény jellegétől 

függően leginkább rajz, történelem vagy magyar szakos tanárok).  Képzőművészeti 

gyerekszakkörök kezdték meg működésüket, tárlatvezetésekre, ismeretterjesztő 

előadásokra került sor a múzeumokban, valamint több intézményben alakult ifjúsági klub 

és baráti kör.594  A törvény hatályba lépését követően rövid időn belül megjelentek a 

múzeumi gyakorlatra alapozott, a rendelet hiányosságait, túlzott elvárásait, problematikus 

pontjait felmutató, valamint az előrelépés lehetőségeit vázoló tanulmányok.595  Ezek 

többsége megállapítja, hogy a (munkásosztály számára) tömegesen szervezett 

tárlatvezetések és egyéb múzeumi tevékenységek nem járulnak hozzá a társadalom 

művelődési igényének növeléséhez, sőt, kimondottan károsak is lehetnek. Miklós Pál 

felhívja a figyelmet arra, hogy „az autóbuszon beszállított múzeumlátogató voltaképp 

adminisztratív kényszer áldozata […] abban az értelemben, hogy megfosztják a választás 

és az aktivitás minimális lehetőségétől is”.596 További veszély Miklós szerint, hogy „ha a 

látogató gyerekkorától megszokja, hogy a kultúráért nem kell se pénzt adni, se fáradságot, 

sosem lesz érték számára”. A tanulmányok szerzői abban is egyetértenek, hogy nem a 

kampányszerű múzeumi események, hanem a folyamatos szolgáltatások képesek tartós 

pozitív hatást elérni.597 „Nem tömeges látogatottságra kell törekednünk, hanem állandó, 

ismereteket és művészeti élményt nyújtó, választékot és aktivitást biztosító 

szolgáltatásokra” – írja Miklós Pál [kiemelés MP].598 Ehhez azonban olyan szervezeti 

struktúrára és tárgyi feltételekre van szükség, amelyek kialakítására csupán a legnagyobb, 

                                                 
594 A korábban idézett, múzeumok és oktatási intézmények kapcsolatára vonatkozó irányelvek között 
található utalás a baráti körök fejlesztésére is.  Irányelvek az oktatási intézmények és a múzeumok 
kapcsolatainak továbbfejlesztésére. Különlenyomat a Művelődési Közlöny 1976. évi 15. számához. 
595 A Múzeumi Közlemények című szaklap 1976-os számaiban számos tanulmány foglalkozott a 
közművelődési törvénnyel, a múzeumok V. ötéves tervével, és az 1970-es évek második felének további 
éveiben szintén több írás jelent meg a témában. 
596 Miklós Pál: Művészeti múzeumaink és a munkásművelődés. Múzeumi Közlemények. 1976/1, 6–8. 
597 Dávid Lajos: Múzeumaink és a munkásművelődés. Múzeumi Közlemények. 1976/1, 3–5.; Miklós Pál: 
Művészeti múzeumaink és a munkásművelődés. Múzeumi Közlemények. 1976/1, 6–8.; Füzes Endre: 
Megjegyzések a múzeumok V. éves (sic!) tervéhez. Múzeumi Közlemények. 1976/1, 12–18.; B. Villányi Éva: 
Munkásművelődés és a múzeumok. Múzeumi Közlemények. 1977/1, 76–83. 
598 Miklós Pál: Művészeti múzeumaink és a munkásművelődés. Múzeumi Közlemények. 1976/1, 7. 
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országos hatókörű múzeumok esetében van lehetőség. Ennek hiányában a múzeumi 

látogatás csak egy-egy, a szocialista vállalás miatt teljesítendő feladat gyors letudása lesz. 

B. Villányi Éva megállapítja, hogy „van tehát egy kapcsolatrendszer a múzeum és a 

munkásság között, de ez – különösen a munkások oldaláról nézve – nem jár a legnagyobb 

haszonnal, illetve a haszon nem áll arányban a múzeumi lehetőségekkel”.599 Megoldás 

csupán „a kényszer nélküli művelődési igény, ennek részeként a múzeumlátogatási szokás 

kialakítása”.600 A művelődési igény megalapozásának és fejlesztésének pedig – ahogy 

többen megállapítják – legmegfelelőbb módja a gyermekek bevezetése, beszoktatása a 

múzeumi környezetbe. Mivel új szokások kialakításának legideálisabb időszaka a 4-5 éves 

kor, ezért már az óvodáskorú gyermekek számára szükség van – játékos, rövid, az életkori 

sajátosságokhoz alkalmazkodó – múzeumi tevékenység biztosítására. Az óvodai 

foglalkozásokat követhetik, illetve azokra épülhetnek az általános és középiskolás 

korosztálynak szánt, egyre változatosabb múzeumi tevékenységek, amelyek a múzeumban 

tartott tanórákat éppen úgy magukba foglalják, mint a klubfoglalkozásokat, szakköröket.  

A művészeti múzeumoknak a közművelődés rendszerében betöltött speciális szerepeit 

vizsgálja korábban idézett tanulmányában Miklós Pál. Megállapítja, hogy ezek feladatai a 

következők: a vizuális kultúra kanonizált toposzainak tartósítása és folyamatos 

újraértelmezése, a korszerű műveltségmodell formálása, a „vizuális nyelvismeret” 

megalapozása (képzőművészeti múzeumok), „a környezetkultúra humánus, emberi léptékű 

modelljeinek tudatosítása és megismertetése” (építészeti és iparművészeti múzeumok). 

Felhívja a figyelmet arra is, hogy a közművelődési téren támadt új igény a múzeumok 

tudományos kutatómunkájában is változásokat tesz szükségessé, amennyiben „az új, 

határtudományi aspektusok felé fordulást igényli”.  

7.7.2. Közművelődési tevékenység a Magyar Nemzeti Galériában 

A művészeti múzeumok körében országos szinten kiemelkedett a Magyar Nemzeti Galéria 

(MNG) közművelődési tevékenysége, ahol az 1974-ben alakult, Dávid Katalin vezette 

Közművelődési Osztályon három csoportban 10-12 szakember dolgozott.601 Az osztály 

„széles körben kiterjesztette működését. Tevékenységei közé tartozott a látogatók kor és 

társadalmi réteg szerinti megszólítása, […], a múzeumi pedagógia, az ifjúsági klub, a 

munkásművelődés, valamint a zenei és egyéb művészei események mellett a felnőtt 

                                                 
599 B. Villányi Éva: Munkásművelődés és a múzeumok. Múzeumi Közlemények. 1977/1, 77. 
600 B. Villányi Éva: Munkásművelődés és a múzeumok. Múzeumi Közlemények. 1977/1, 78. 
601 A Közművelődési Osztályt a következő három csoport alkotta: múzeumi közművelődési csoport 
(múzeumpedagógia és múzeumi andragógia), szerkesztőség, kiállításrendezési csoport. Dr. Anka Mária 
szóbeli közlése. 
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korosztály képzőművészeti művelődésének támogatása.”602 E tevékenység keretében az 

intézmény közművelődési szakemberei felvették a kapcsolatot egyes gyárakkal, ifjúsági 

brigádokkal, tárlatvezetéseket tartottak számukra, illetve a magyar festészet bizonyos 

tendenciáit bemutató vándorkiállításokat szerveztek a gyárak művelődési központjaiban és 

vidéki művelődési otthonokban.603 Ezek közül kiemelkedett egy tematikus, katalógussal is 

kísért sorozat, amelyet Szinyei Merse Anna rendezett, s amely száz év magyar 

festészetéből nyújtott válogatást.604 Az 1979-ben alakult Baráti Kör tevékenysége a kortárs 

magyar művészet bemutatására irányult, s ennek részeként művész-közönség találkozók 

szervezésére, műsoros estek és társművészeti események rendezésére került sor.605 Ezek 

mellett kirándulásokat, műemléki túrákat és előadássorozatokat is szervezett a Baráti Kör. 

Az utóbbiak lehetőséget adtak az érdeklődőknek, hogy művészettörténészekkel, 

teoretikusokkal találkozzanak, és muzeológiai tematikájú előadások keretében 

bepillanthassanak a múzeumok szakmai tevékenységébe, mindennapi életébe is.  

1975 őszén Szabados Árpád és Várnagy Ildikó vezetésével elindult a GYIK Műhely 

(Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely), amely jelenleg [2011] is működik. Az első 

években heti egy alkalommal tartották foglalkozásaikat, amelyen minden korosztály 

közösen vett részt. Később – egyre több művésztanár bevonásával – óvodáskortól a 

középiskolás kor végéig, korosztályonként vezették a foglalkozásokat. A képzőművészeti 

műfajok mellett (film és videó is) kezdettől fogva szerepet kap a mozgás és a zene.606  

 

                                                 
602 Anka Mária: A Magyar Nemzeti Galéria Baráti Köre – mint művelődő közösség, 1979–2009. In: Pálfy 
Katalin (szerk.): Itt szabad az eget zöldre festeni. Vallomások a honi múzeumi közművelődés kezdetéről és 
közelmúltjáról. Press Kontakt Kiadó – Szabadtéri Néprajzi Múzem Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 
Szeged, 2009. 95–103. 
603 A Magyar Nemzeti Galéria andragógusa, Anka Mária négy intézménnyel vette fel a kapcsolatot (Ganz-
MÁVAG, Csepeli Vas- és Fémművek, Egyesült Gépgyár művelődési központjai, Pataki Művelődési 
Központ). Személyesen járt ezekbe az intézményekbe, valamint az intézmény kutatói által rendezett több 
kiállítást vándoroltatott e művelődési központok és vidéki művelődési otthonok között. A Nemzeti Galéria 
művészettörténészei által összeállított tárlatok egy része egyéni bemutató volt, más része pedig a magyar 
festészetből nyújtott válogatást. Dr. Anka Mária szóbeli közlése.  
604 Száz év magyar tájképfestészete (1977); Száz év magyar csendéletei (1978); Száz év magyar életképei 
(1980). A kiállításokat rendezte, a kísérő katalógusokat írta és szerkesztette Szinyei Merse Anna. Ugyancsak 
Szinyei Merse Anna rendezte a Szécsényben és Salgótarjánban bemutatott Régi magyar paraszti élet. 
Válogatás a Magyar Nemzeti Galéria anyagából című tárlatot.  
605 A Kortársaink című sorozat keretében mintegy ötven művésszel találkozhatott a közönség, akik nagy 
része a „tűrt” kategóriába tartozott. A Baráti Kör tevékenységéről: Anka Mária: A Magyar Nemzeti Galéria 
Baráti Köre – mint művelődő közösség, 1979–2009. In: Pálfy Katalin (szerk.): Itt szabad az eget zöldre 
festeni. Vallomások a honi múzeumi közművelődés kezdetéről és közelmúltjáról. Press Kontakt Kiadó – 
Szabadtéri Néprajzi Múzem Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szeged, 2009, 95–103. 
606 A GYIK Műhelyről, az alkalmazott módszerekről és elvekről: www.gyikmuhely.hu 
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7.7.3. Közművelődési tevékenység a Szépművészeti Múzeumban 

A Szépművészeti Múzeum 1975-ben szintén megkezdte az óvodás- és általános 

iskoláskorú gyermekek múzeumpedagógiai foglalkozásainak szervezését. Egy kiválasztott 

intézmény (a Lendvay utcai óvoda) nagycsoportosai 1975 áprilisától kezdődően heti egy 

alkalommal kísérleti gyermekfoglalkozásokon vettek részt.607  

1975–1977 között több kezdeményezés érintette az általános iskolás korosztályt. 1975-ben 

második, negyedik és nyolcadik osztályos gyerekek bevonásával a műalkotások 

megközelítésével, befogadásával kapcsolatos pedagógiai és pszichológiai kísérletet 

tervezett a Múzeum.608 Az elképzelés a következő volt: a gyerekek kéthetente, összesen hat 

alkalommal megtekintik a Múzeum egy-egy kiemelkedő műtárgyát, majd az intézmény 

múzeumpedagógusával beszélgetnek róla, s ezt a beszélgetést a múzeum magnóra rögzíti.  

1975 áprilisától egy rajzterem működött a múzeumban, amellyel az intézmény elő kívánta 

segíteni az egyénileg vagy csoportosan érkező kiállítás-látogató gyerekek múzeumi 

élményeinek feldolgozását.609 A gyerekektől a múzeumban őket ért leginkább maradandó 

emlék rögzítését kérték. Valószínűleg e két utóbbi kezdeményezésre utal Bánszky Pálné 

feljegyzése, amelyben a következőket írja. „Az általános iskolás gyerekek elméleti és 

gyakorlati foglalkozása a múzeumban [1975.] áprilistól elindítható. A tervezett két formán 

kívül (különböző korú csoportok körében végzett interjús hatásvizsgálat és a spontán 

látogatók körében végzett kreatív hatásvizsgálat) mellett mód nyílna a múzeumban 

kísérleti rajztanfolyam létesítésére is.”610 A kísérleti rajztanfolyam elindítását az indokolta, 

hogy felmerült az igény egy új típusú, múzeumi környezethez kötött rajzszakköri forma 

kialakítására. A Népművelési Intézet támogatását élvező szakkör vezetésével a Dési Huber 

Körben és a Tokaji művésztelepen is tanító Ásztai Csaba formatervező művészt bízták 

meg.611 A múzeum részéről felmerült az az ötlet is, hogy a rajzteremben heti egy 

alkalommal a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatói tartsanak foglalkozásokat.612  

                                                 
607 Dr. Szentléleky Tihamér főigazgató helyettes (Szépművészeti Múzeum) 1975. december 8-án kelt levele a 
Belügyminisztérium Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztályának vezetőjéhez. (Szépművészeti Múzeum 
Levéltár, 1271-12/75) 
608 Dr. Garas Klára főigazgató 1975. február 13-án kelt levele Tolnay Józsefhez, a VI. kerületi Tanács 
Művelődési Osztályának vezetőjéhez. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 231-12/75) 
609 Dr. Szentléleky Tihamér főigazgató helyettes (Szépművészeti Múzeum) 1975. március 27-én kelt 
feljegyzése. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 442-12/75) 
610 Bánszky Pálné (Szépművészeti Múzeum) 1975. március 24-én kelt feljegyzése a Szépművészeti Múzeum 
főigazgatójához. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 411-12/75) 
611 Ásztay Csaba (1948) a Népművelési Intézet külső munkatársa volt, többek között az intézmény által 
Tokajban rendezett tábor egyes foglalkozásait vezette.  
612 Dr. Garas Klára főigazgató 1975. augusztus 7-én kelt levele Somogyi Józsefhez, a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola rektorához. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 852-12/75) 
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A gyermekek számára rendezett foglalkozások 1977-ben, a technikai feltételek hiánya és a 

múzeum felújítási munkálatai miatt megszűntek, helyettük hetente kétszer műelemző 

foglalkozásokra került sor.613 1977. május 29-én a múzeumban kiállítás nyílt a gyerekek 

munkáiból.614  

Az általános iskolások mellett a középiskolás korosztályra is kiterjedt az intézmény 

múzeumpedagógiai tevékenysége. A múzeumi órák mellett a kapcsolattartás következő, 

speciális formái alakultak ki. Az intézmény szerződést kötött a Berzsenyi Dániel 

Gimnáziummal, amelynek keretében a gimnázium diákjai alaposan megismerkedtek a 

Szépművészeti Múzeum egy-egy gyűjteményével, vizsgát tettek, majd tárlatvezetéseket 

tartottak. A Földes Ferenc Szakközépiskola egyik tanára (dr. Balázs Tiborné) közös 

tanulmányt készített Fehér Ágnessel, a Szépművészeti Múzeum munkatársával a múzeum 

és az iskola kapcsolatáról. A Bajáki Ferenc Szakmunkásképző Iskolának pedig a tanárai 

vettek részt a múzeum előadásain és látogatták kiállításait.615 

A Szépművészeti Múzeum Ifjú Múzeumbarát Klubja a tárlatvezetések mellett többek 

között rendszeres filmvetítéssel616 és előadássorozatokkal617 igyekezett a programját 

színesíteni.  

Az intézmény a fent felsorolt programokon kívül szervezett múzeumlátogatásokkal, 

kéthetente tartott tárlatvezetésekkel, alkalmanként filmvetítésekkel, szombat délelőttönként 

pedig reneszánsz zenei koncertekkel várta a látogatókat az 1970-es évek második felében.  

Az 1980-as évek elején a következő közművelődési jellegű események zajlottak a 

Múzeumban:618 tárlatvezetés hetente egy alkalommal; szabadegyetemi előadássorozat 

különböző művészettörténeti témákról, hetente két alkalommal; Tájak, korok, múzeumok 

klubja havonta egyszer; Te meg én múzeumbarátok köre; az Ifjúsági Klub 

művészettörténeti előadássorozata kéthetente; műelemzés gyerekeknek kéthetente; 

művészeti szakkör (a Maurer által vezetett szakkör) hetente egyszer. 

                                                 
613 Dr. Szentléleky Tihamér főigazgató helyettes 1979. április 17-én kelt levele a Múzeumi Restaurátor és 
Módszertani Központ számára. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 388-12/79) 
614 A kiállításról, valamint a Múzeumban folyó pedagógiai tevékenységről: Bánszkyné Kiss Éva: Gyerekek a 
múzeumban. Rajztanítás. 1977/3, 31. 
615 Dr. Garas Klára főigazgató 1978. április 8-án kelt levele a Kulturális Minisztérium Múzeumi Osztálya 
számára. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 312-12/78) 
616 A Klub 1976 áprilisában filmhónapot rendezett. A hetenként tartott vetítéseken animációs filmeket, 
rövidfilmeket, képzőművészettel kapcsolatos ismeretterjesztő filmeket láthatott a közönség - derül ki egy, a 
Mozgóképforgalmazási Vállalathoz intézett, a részletes programot tartalmazó levélből. (Szépművészeti 
Múzeum Levéltár, 84-12/76) 
617 1978-ban A tudomány és a technika hatása az európai képzőművészetre címmel tervezett egy 
előadássorozatot a múzeum. Dr. Garas Klára főigazgató 1978. április 8-án kelt levele a Kulturális 
Minisztérium Múzeumi Osztálya számára. (Szépművészeti Múzeum Levéltár, 312-12/78) 
618 Az 1982. márciusi programfüzet alapján. 
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Egyes előadássorozatok egy-egy témakör részletes megismerését tették lehetővé. Ilyen volt 

például az az 1980-ban rendezett sorozat, amely tizenegy előadás keretében mutatta be a 2. 

világháború utáni legjelentősebb európai és amerikai művészeti irányzatokat.  

Összefoglalva megállapítható, hogy bár az 1970-es évek második felében történtek 

kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy elméleti és alkotó tevékenységi formák egyaránt 

helyet kapjanak a Szépművészeti Múzeum pedagógiai tevékenységében, döntően mégis az 

elméleti, előadás-jellegű tevékenységi formák domináltak.  

Erre az intézményi háttérre épült rá néhány olyan kurzus és szakkör, amely egyes 

esetekben korábban már más helyszínen működött, s amely sokkal inkább köthető a 

szakkörvezető személyéhez, mint a Szépművészeti Múzeumhoz. Maurer képzőművészeti 

szakkörén kívül e kategóriába tartozik az Erdély Miklós vezette Indigo csoport 

rajzkurzusa, amelyet 1982/1983-ban szintén a Szépművészeti Múzeumban tartottak.619  

7.8. Fotó és film oktatása az 1970-es és 1980-as években 

7.8.1. Fotó- és filmszakkörök 

A fotó- és filmszakkörök – népművelési feladatként – már az 1960-as évek közepén az 

érdeklődés fókuszpontjába kerültek. Ebben a korban a képrögzítési eljárásokkal, illetve a 

fotó- és filmszakkörökkel szemben hangsúlyosan merült fel a társadalmi hasznosság 

kérdése, amint ez a következő két idézetből is kiolvasható. „Külön figyelmet érdemelnek a 

fotószakkörök. […] Ehhez kapcsolódik a lassan-lassan terjedő keskenyfilmezés. Jobban 

kellene bátorítani a művelődési otthonokat és az üzemeket ilyen jellegű szakkörök 

működtetésére. […] A keskenyfilmezést annál inkább kellene szorgalmazni, mert azt igen 

jól fel lehetne használni [bármely] gyár mindennapi életében. Az események 

dokumentálásának nagyszerű eszköze (gyári híradók). Felhasználható az oktatásban 

(baleset-elhárítás, szakmai oktatás, újítások terjesztése, stb.).”620 „A fotószakköri 

mozgalomnak szüksége van tartalmi bővülésre népművelési feladatainak tartalmi 

ellátásában. […] Félre kell tenni azt az eddigi egyoldalú szemléletet, mely szerint a 

                                                 
619 Az Indigo rajzkurzusról: Erdély Miklós: Indigo rajzkurzus. Szépművészeti Múzeum (1982–1983). In: 
Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 391–392. 
A rajzkurzus zárókiállításáról: Szőke Annamária: Az Indigo csoport rajzkurzusának kiállítása a 
Szépművészeti Múzeumban (1983. május–június). In: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik 
Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai 
tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008, 393–414. 
620 Simó Tibor: Az üzemi népművelési munka néhány problémája. Kézirat. Népművelési Intézet, Budapest, 
1965, 12. (NI 3796)   
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szakkör csak a közvetlen környezet fotóművészetileg értékelhető igényeit hivatott 

kielégíteni, vagy még inkább azt a koncepciót, hogy a fotószakkörnek nincs specifikusan 

kapcsolata közvetlen környezetével, mert a »művészettel« foglalkozik […].”621 

A fényképezés gyerekek körében való népszerűsítése érdekében indította el a Magyar 

Úttörők Szövetsége az OFOTÉRT Vállalattal közösen az 1970-es évek utolsó éveiben a 

Barátunk a fénykép című játékot. A részt vevő fotószakkörök rendszeresen kaptak 

feladatokat a szervezőktől, a legügyesebbek pedig nyári fotós táborban vehettek részt 

Zánkán.622  

 

A Népművelési Intézet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Szakköri 

Munkabizottságával közösen 1962-ben Budapesten, a Tolna megyei Tanács V. B. 

Művelődési Osztályával együtt pedig 1968-ban Dombóváron indított amatőrfilmes 

szakkörvezető-képző tanfolyamot. 623 A fotó- és filmszakkör-vezetők képzése az 1980-as 

évek elején merült fel tömeges igényként. Ekkor már rengeteg fotó-, illetve filmszakkör 

működött az országban,624 ám azokat nagyrészt képzetlen személyek vezették. A 

Népművelési Intézet a megyei közművelődési központokkal együttműködve szervezte meg 

a fotószakkör-vezetők képzését. Ezen kívül a jászberényi Tanítóképző Főiskola indított két 

éves kurzust a leendő szakkörvezetők számára, és a zsámbéki Tanítóképző Főiskolán 

tervezték „fotókultúrára nevelési akadémiai kísérleti folyamat elkezdését”.625 Az utóbbi 

kezdeményezés azonban nem valósult meg.626 

A Népművelési Intézet szakemberei 1980-ban kidolgozták a fotószakkör-vezetők alapfokú 

képzésének tantervét.627 Az önköltséges, két éves képzésre való jelentkezés feltétele 

                                                 
621 Ibos Iván: Új elemek a fotószakköri munkában. In: Réti Pál (szerk.): Fotókörvezetés. Tanulmányok. 
Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1969, 5–24. 
622 Az OFOTÉRT Vállalat a szakkörvezetők képzésében is részt vett: 1982-ben a Pedagógusok 
Szakszervezetével együttműködve fotószakkör-vezető tanfolyamot indított.  
623 Az amatőrfilm mozgalom – s ezen belül az oktatás – történetéről: Féjja Sándor: Az amatőrfilmről. 
Amatőrfilm és filmkultúra. Kép – mozgókép – kultúra sorozat, Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 
[1982]. A Népművelési Intézet és a TIT, illletve a Tolna megyei Tanács közös kezdeményezéséről: Féjja 
Sándor: Az amatőrfilmről. Amatőrfilm és filmkultúra. Kép – mozgókép – kultúra sorozat, Népművelési 
Propaganda Iroda, Budapest, [1982], 79–80. 
624 Albertini Béla közlése szerint az 1980-as évek elején hozzávetőlegesen 10-12 amatőr fotóstábor és 800 
fotószakkör / fotóklub működött, körülbelül 5 ezer taggal. Albertini Béla: Fotókultúra és közművelődés. In: 
Győri Lajos (szerk.): Cikkgyűjtemény fotószakkörvezetők képzéséhez. Népművelési Propaganda Iroda, 
Budapest, s. a., 18–21. A szöveg első megjelenése: Magyar Nemzet, 1981. 05. 03.  
625 Albertini Béla: Fotókultúra és közművelődés. In: Győri Lajos (szerk.): Cikkgyűjtemény fotószakkörvezetők 
képzéséhez. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, s. a., 18–21. A szöveg első megjelenése: Magyar 
Nemzet, 1981. május 3.  
626 Albertini Béla szóbeli közlése 
627 Győri Lajos (szerk.): Fotó. Fotószakkörvezetők alapfokú képzésének tanterve. Népművelési Intézet, 
Budapest, 1980 
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középiskolai végzettség volt. Az oktatás keretében közművelődési ismereteket, 

művelődéselméletet (elmélet és gyakorlat), fotótechnikai alapismereteket, fotóesztétikát és 

fotótörténetet tanultak a leendő szakkörvezetők. Az összetett képzés célja komplex volt, 

egyaránt magába foglalta a hallgatók általános vizuális műveltségének megalapozását, a 

képi kifejező készségük fejlesztését és a szakmai alapok elsajátíttatását.  

Az átadott szakmai ismeretanyag körvonalazásaképpen idézem a tantervben felsorolt, a 

tananyag részét képező fotografikus kifejezési eszközöket. 628 A fény mint a fényképezés 

egyik legjellemzőbb képalkotó és képalakító eleme; a nézőpont szerepe a képalkotásban – 

a nézőpont mint a téma és a fotográfus közötti viszony kifejezése; a képkivágás mint a 

lényegkiemelés eszköze; az éles/életlen képi motívumok (mint az alá- és mellérendeltségi 

viszony megteremtői); a kontraszthatás elve, amely nemcsak tónusbeli, árnyalati ellentétet 

jelenthet, hanem általában minden belső feszültséget; a színek szerepe és jelentése; 

képkompozíció – a valóságelemek tudatos rendszerbe foglalása, a mondanivaló látható 

képjelekké formálása; szimbólumteremtés, jelképrendszer kialakítása, értelmezése; a fotós 

nyersanyag mint képalakító tényező; a kép címe (összefüggés a fotográfia címe és tartalma 

között); az eszmei mondanivaló, a kifejező forma és az ábrázolásban alkalmazott technika. 

7.8.2. A fotográfia megjelenése a közoktatásban 

Az 1970-es évek második felében több fázisban bevezetett általános- és középiskolai rajz 

tanterv lehetővé tette a fotográfia iskolai tanítását a rajz tantárgy vagy fakultáció 

keretében.629 Több pedagógus, fotós, valamint elméleti szakember készített tervet arra 

vonatkozóan, hogy a fotográfia hogyan építhető be a rajzóra anyagába. E tervezetek egy 

része igazodni kívánt ahhoz a tényhez, hogy az iskolák többsége csekély technikai 

felszereléssel rendelkezett, vagy egyáltalán nem voltak meg a hagyományos fotográfiai 

eljárásokhoz szükséges feltételek. Ennek következtében hangsúly került a minél 

egyszerűbb technikai felszereltséget igénylő eljárásokra, a világosban (sötétkamra nélkül) 

végezhető fotós technikákra és gyakorlatokra.  

1975-ben készült Orci József A fotó helye, szerepe és lehetőségei a rajztanításban című 

tanulmánya, amelyben a szerző két darab, egyszerűen kivitelezhető, és a rajzoláshoz, 

                                                 
628 Győri Lajos (szerk.): Fotó. Fotószakkörvezetők alapfokú képzésének tanterve. Népművelési Intézet, 
Budapest, 1980, 18.  
629 Többek között a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Általános Iskolában 1976-tól kezdődően tanítottak fotót a 
rajzórán. Az eredményekről: Terescsényi Endre: Fotó a rajzórán. A kísérleti oktatás újabb tapasztalatai. In: 
Fotó XXVII 1980/4, 182–184, és Terescsényi Endre: Fotó a rajzórán. A kísérleti oktatás újabb tapasztalatai 
II. In: Fotó XXVII 1980/5, 234–235.   
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grafikához is kapcsolódó eljárást ismertet.630 Mindkét „fotografikai” eljárás631 a 

„szisztematikus konstruktív” (OJ) feladatok sorába illeszthető, s végrehajtásához csupán 

fényérzékeny anyagra és fotóvegyszerekre van szükség. E gyakorlatok előnye Orci szerint 

többek között az, hogy gazdag variációs lehetőségekkel rendelkeznek, növelik a vizuális 

érzékenységet, s általuk a tanulók könnyebben találják meg az utat a kortárs művészethez.  

Győri Lajos 1977-ben a Fotó című folyóiratban közölte egy hároméves fotós kurzus 

tervezetét.632 Elképzelése szerint az első évben a fekete-fehér fényképezés technikáit és 

nyersanyagait ismerik meg a hallgatók gyakorlati munka keretében. A második évben 

tematikus fotográfiai feladatokat (táj-, épület-, sport-, portré-, tájfényképezés, riportfotó) 

végeznek, míg a harmadik év témája a színes fényképezés.  

A fényképezés iskolai/szakköri oktatásának népszerűsítése, a fotográfia kínálta változatos 

alkalmazási lehetőségek ismertetése volt a célja a Fotó című szaklap Fotó a rajzórán című 

sorozatának, illetve Győri Lajos cikksorozatának, amely az 1980-as évek közepén a 

Rajztanítás című folyóiratban jelent meg.633 Győri A fotográfia lehetőségei a vizuális 

nevelésben című sorozat keretében különböző fotótechnikai eljárásokat mutatott be 

történeti, technikai aspektusokat kiemelve és példákkal illusztrálva. Az első cikk témájául 

a fotogramot mint a fényérzékenység jelenségének legegyszerűbb megjelenési formáját 

választotta; a következő lapszámokban az árnyképpel, fénygrafikával, camera obscurával, 

mozgásábrázolással foglalkozott, illetve egy számban (1986/4–6) fényképezéssel 

kapcsolatos elméleti kérdéseket tárgyalt Fotó és funkció címmel.  

7.8.3. A film- és mozgókép-oktatás a közoktatásban 

Az iskolai film-, illetve mozgókép-oktatás helyszíne és kerete az 1950-es évek második 

felében és az 1960-as évek első felében a filmklub volt, az iskolákban is filmklubok 

működtek – egymástól lényegesen különböző tematikával.634 1965-ig, a tárgyra vonatkozó 

tantervek megjelenéséig, nem beszélhetünk egységes és rendszeres filmoktatásról. 1965–

                                                 
630 Orci József: A fotó helye, szerepe és lehetőségei a rajztanításban. Népművelési Intézet Kutatási Osztály, 
Budapest, 1975. 
631 Orci József fotópapír-grafikának, illetve fotógrafikának nevezi a két ismertetett technikát.  
632 Győri Lajos: A középiskolások fotószakköri programjáról. In: Győri Lajos (szerk.): Cikkgyűjtemény a 
fotószakkörvezetők képzéséhez. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, s. a. A szöveg első megjelenése: 
Fotó. 1980/10, 23–27. 
633 Győri Lajos cikke a következő folyóirat-számokban jelent meg: Rajztanítás. A Művelődési Minisztérium 
Módszertani Folyóirata.  1985/6, 6–14; 1986/2, 4–11.; 1986/3, 3–8.; 1986/4–6, 35–42.; 1987/1–3, 15–47. 
A cikksorozat az 1990-es évek elején folytatódott a Művészeti Vizuális Nevelés című folyóiratban. 1991/1, 
19–24.; 1991/2, 19–23.; 1991/5, 16-21. 
634 A mozgóképoktatás hazai történetéről: Szíjártó Imre: Nemzetközi és magyar tendenciák, 
mozgóképoktatási modellek külföldön. In: Buslig Eszter – Tajta Krisztina (szerk.): Szemezgető. 
Szemelvények a film- és médiaoktatás helyzetéről. La Ventana Kiadó, Budapest, 2005, 22. 
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1978 között a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében filmesztétika néven folyt 

mozgóképoktatás. A tárgyra vonatkozó második tanterv (1978) elfogadása után a 

mozgóképoktatás neve filmoktatás lett. Az 1980-as évek második felében megszűnt a 

filmoktatás, ekkor és ezután csupán elszórtan jelentkeztek egyéni helyi kezdeményezések 

és tantervjavaslatok. A tantárgy csupán a Nemzeti Alaptantervben (1995) jelent meg újra, 

neve Mozgóképkultúra és médiaismeret lett.635  

Kátai József, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanára 1984-ben dolgozta ki a Film és 

videó ismeretek című tantárgy tanterv-tervezetét.636 A szerző a filmmel és videóval 

kapcsolatos ismeretek oktatását a középiskola harmadik és negyedik osztálya számára 

tartja ideálisnak, és ajánlja, hogy ezt megelőzően, az első és második évfolyam számára 

fotószakkört szervezzen az iskola. A Kátai által összeállított tervezet elméleti és gyakorlati 

részre oszlik, az elméleti anyag jelentős dominanciájával (harmadik évfolyam: 120 óra 

elmélet, 30 óra gyakorlat; negyedik évfolyam: 104 óra elmélet, 54 óra gyakorlat). A 

harmadik évfolyamosok számára vizuális alapfogalmak, filmtörténeti tudnivalók és a 

mozgókép nyelvi alapjainak (kompozíció, perspektíva, világítás, szín, plánok rendszere, 

hang, montázs) ismeretét, illetve a filmfelvevő-gép és a vágóasztal megismerését írja elő. 

A negyedik évfolyam tananyagának legjelentősebb elemei a dramaturgia, a videóismeret 

(elmélet) és az animáció (gyakorlat). A negyedik évfolyamosok feladata egy film 

elkészítése a forgatókönyv megírásától a vágott, hangosított kész film bemutatásáig. Az új, 

fakultatív tantárgy feladata a különböző tárgyak keretében tanított vizuális ismeretanyagok 

szintetizálása; a filmek értő befogadására képes személyiség kialakítása. Mindezek mellett 

fel kell készítenie a tanulókat amatőrfilmes csoportok, filmklubok vezetésére. (Kátai terve 

szerint a diákok az érettségi vizsgával egy időben záróvizsgát tesznek, amely alapján C 

kategóriás amatőrfilm-klub vezetésére feljogosító engedélyt és mozigép-kezelői oklevelet 

kapnak.) 

1985-ben az Országos Pedagógiai Intézet számára készített Hollós János egy filmes 

fakultatív tanterv-javaslatot.637 A középiskolák 3. és 4. osztálya számára írt tanterv évi 

harmincöt, illetve harminc darab két órás foglalkozás anyagát tartalmazza. A Hollós által 

                                                 
635 Azzal, hogy a tantárgy a kerettanterv része lett,  kezdetben tömegesnek vélt  igény keletkezett a tantárgy 
oktatására alkalmas pedagógusok képzésére, s ez több felsőoktatási intézményben vezetett film- / média / 
mozgóképkultúra szakok vagy specializáció akkreditálásához. Erről bővebben: Hirsch Tibor: Mozgókép és 
média a felsőfokú oktatásban. In: Buslig Eszter – Tajta Krisztina (szerk.): Szemezgető. Szemelvények a film- 
és médiaoktatás helyzetéről. La Ventana Kiadó, Budapest, 2005, 60–64.  
636 Bárdossy Pál – Kátai József: Amatőrfilmesek képzése. Magyar Amatőrfilm és Videó Szövetség – 
Népművelési Intézet, Budapest, 1984, 13–27. 
637 Hollós János: Egy filmes tanterv. In: Forgács Péter (szerk.): Mozgó Film/2. BBS 1986. Balázs Béla Stúdió, 
Budapest, 1986, 277–301. 
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vázolt foglalkozások nagyrészt filmek megtekintéséből és elemzéséből állnak, ám 

gyakorlati feladatokkal is kiegészülnek. E gyakorlatok egy része filmkészítés, egy része 

viszont filmezéstől független, érzékeléssel, önismerettel, mozgásmegfigyeléssel 

kapcsolatos feladat.638  

A 3. osztályos anyag a fénnyel, a filmmel, a filmi kifejezés eszközeivel, a filmi hanggal, a 

vágással foglalkozik; míg a 4. osztályban a film és a valóság viszonyának vizsgálatára esik 

a fő hangsúly. A tanterv tartalmazza a megtekintendő filmek listáját, s ebből látható, hogy 

az anyag széles spektrumot fog át: a filmezés kezdetétől a jelenig; „a legegyszerűbb 

filmténytől a legabsztraktabb avantgarde filmig, illetve a legfantasztikusabb populáris 

filmig”.639 A listában több olyan film szerepel, amely a Balázs Béla Stúdióban készült.  

A kurzusnak a szerző által megfogalmazott célja annak az érzékenységnek a fokozása, 

„amely a valóban filmi [kiemelés HJ] megoldások iránt nyilvánul meg”; s ezáltal a 

mozgóképes kifejezésmódot értő, esetenként alkotó, s biztos értékítélettel rendelkező 

egyének nevelése.640 

7.8.4. Film- és mozgóképoktatás: Bódy Gábor és az IXILON Filmstúdió 

Bódy Gábor az 1970-es évek második harmadától kezdődően különböző intézményekhez 

kötődve foglalkozott a film vizuális és nyelvi alapjainak szisztematikus kidolgozásával, 

rendszerezésével. Saját kísérleti filmjeinek készítése mellett 1973-ban a Balázs Béla 

Stúdióban megszervezte a Filmnyelvi sorozatot, a stúdió első kísérleti filmes projektjét, 

amelybe képzőművészeket, írókat és zeneszerzőket hívott meg; 1980-ban pedig létrehozta 

a MAFILM K (kísérleti) szekcióját.  

Bódy 1974–1976 között elkészítette Filmiskola tervét.641 Elképzelése szerint a 10/13/20 

részes642 – 35 mm-es filmre rögzített, ám videófilmként forgalmazott – filmsorozat (és a 

filmmel párhuzamosan megjelentetett könyv) a filmezés szisztematikus áttekintését 

nyújtja. A tervezettből azonban csupán három filmet forgatott Bódy, s megírta néhány 

                                                 
638 Ebbe a csoportba tartoznak többek között a következő feladatok: „érzékelő játékok: tapintási, szaglási, 
ízlelési érzetek kifejezése fény-árnyék kompozícióval, hanggal. Megfordítva is. Idézzük fel álmainkat! 
Bontsuk fel a legapróbb részletekig. […] Bemutatkozás videókamerának és tükörnek. […].” 
639 Hollós János: Egy filmes tanterv. In: Forgács Péter (szerk.): Mozgó Film/2. BBS 1986. Balázs Béla Stúdió, 
Budapest, 1986, 277. 
640 Hollós János: Egy filmes tanterv. In: Forgács Péter (szerk.): Mozgó Film/2. BBS 1986. Balázs Béla Stúdió, 
Budapest, 1986, 277. 
641 Bódy Gábor: Filmiskola. Palatinus, Budapest, 1998, összeállította: Peternák Miklós 
642 Az fennmaradt terveket, leírásokat és szinopszisokat áttekintve megállapítható, hogy Bódy elképzelése a 
megvalósítandó sorozatról folyamatosan változott az évek során.  
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további film forgatókönyvét.643 A filmeket elsősorban a középiskolás korosztálynak szánta, 

ám úgy gondolta, hogy – új médiumról lévén szó – bárki más számára is érdekes és 

hasznos anyagot állított össze. A filmek tervezett témái a következők voltak: fotografikus 

és audiovizuális rögzítési technikák, a film vizuális alapjai, a mozgóképi kifejezés nyelve / 

grammatikája (a film nyelvi alapjai), a mozgókép jelentése. Bódy elképzelése szerint a 

Filmiskola – archív anyagok (kb. 40%) felhasználásával – megtanítja a nézőt arra a 

speciális gondolkodásmódra, amely a filmek készítéséhez és megértéséhez egyaránt 

nélkülözhetetlen.  

Bódy az 1980-as évek elejétől kezdődően a film nyelvi alapjait érintő egyetemi 

előadásokat tartott, illetve kurzusokat vezetett. 1981-ben A film mint nyelv megközelítése 

címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Esztétika Tanszékén és a Kossuth Lajos 

Tudományegyetemen tartott előadást. 1982–1985 között a nyugat-berlini Film- és 

Televízió Akadémián (Deutsche Film- und Fernsehakademie; DFFA) vezetett 

kurzusokat.644 Elméleti és gyakorlati szemináriumai keretében a hallgatók megismerkedtek 

a film- és videóművészet elvi alapjaival, és olyan feladatokat végeztek, amelyek Bódy 

elképzelése szerint egy filmes vizuális enciklopédia alapjául szolgálhatnak.  

Bódy indulásával egy időben, az 1970-es évek második harmadának elején (1974) alakult 

meg a pécsi IXILON Filmstúdió Varga Csaba vezetésével. A stúdióról Féjja Sándor 1982-

ben a következőt írta: „ma is vannak a központi képzéstől független, helyi, öntevékeny 

oktatások, képzések. Egyik kiemelkedő példa az IXILON stúdió, ahol 10-12 éves gyerekek 

rajzolnak és animálnak, tanári segítséggel tervezik meg a maguk rajzolta figurák 

mozgásvilágát, közösen készítenek rajzfilmeket.”645 

7.8.5. A Magyar Televízió Műhelytitkok című sorozata: Fotóművészet – Kreatív 
fotó 

1981-ben a Magyar Televízió számára készítette Maurer Dóra a Kreatív fotó című film egy 

részét.646 Ebben – a vonatkozó fotótörténeti ismeretek közlése mellett – szisztematikusan 

                                                 
643 A következő filmek készültek el: I/1: Találkozás a médiummal. A film és a fotográfia eszközeiről. I/2: 
Találkozás a médiummal. A film és a fotográfia eszközeiről. II. Találkozás a médiummal. A mozgó kép 
lehetőségei. Fekete-fehér, hangos, 16 mm, összesen 87’ 
644 Bódy a következő kurzusokat vezette a DFFA-n: 1982: Die kreative Sprache der Kinematographie; 1983: 
Das schöne Licht; 1985: Special effect; 1985: Computergesteuerte Bild- und Tonkompositionen. 
645 Féjja Sándor: Az amatőrfilmről. Amatőrfilm és filmkultúra. Kép – mozgókép – kultúra sorozat. 
Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, [1982], 80.  
646 Kreatív fotó. Színes, hangos, 14’ 45”, 1981, rendezte: Kútvölgyi Erzsébet 
A Kreatív fotó a Műhelytitkok című sorozat Fotóművészet című részének részlete.  
Fotóművészet. Színes, hangos, 23’ 52”, 1981, rendezte: Kútvölgyi Erzsébet, első adás: 1983. 04. 03.  
A Műhelytitkok című sorozat keretében a következő filmek készültek el: Rajz 1., 2.; Szobrászat 1., 2.; A 
sokszorosító grafika, Fotóművészet.  
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összegyűjtötte és bemutatta a fénykép-készítés mint rendszer elemeit és a rendszerelemek  

módosításának lehetőségeit. Véleménye szerint „a mai művészet feladata egy új típusú, 

érzékeny gondolkodás kialakítása. Ennek eszközei a tér fokozott tudatosítása, az idő 

tapinthatóvá tétele, a gondolkodási sablonok széttörése”.647 Mindezen célok elérésére – 

műfaji sajátosságaiból fakadóan – a fotográfia kiválóan alkalmas.  

A filmben felvetett gondolatmenet nagymértékben hasonlít a Szépművészeti Múzeumban 

vezetett szakkör kérdésfelvetéséhez. A film és a szakkör esetében is a 

fényből/fényhiányból indul ki Maurer, majd fényképezőgépet és nagyítógépet nem igénylő 

technikákon keresztül jut el a nagyítógéppel való fényképkészítéshez majd magához a 

fényképezőgéppel való expozícióhoz. Miden egyes fázisban több manipulációs módszert 

mutat be és magyaráz el, ezáltal felsorakoztatva a fotográfiában rejlő kifejezési 

lehetőségeket. Bár a fényképezés véges számú rendszerelemre bontható, az egyes elemek 

tovább finomíthatók és részletezhetők; illetve az elemek módosítási lehetőségeinek száma 

szinte végtelen, emiatt a Maurer által felsorolt lehetőségek továbbgondolhatók és 

variálhatók.  

Nem valósult meg végül Maurer azon ötlete, hogy a film keretében a diaporáma és a videó 

alkotó módon való felhasználásával is foglalkozzon.648 

A Kreatív fotó egy nagyobb egység, a Fotóművészet című film részeként jelent meg a 

Műhelytitkok című sorozatban. A Fotóművészet első részében Kígyós Tóth Sándor és 

Gadányi György fotótörténeti (technika- és műfajtörténeti) megközelítésben beszélt a 

fényképezésről, Maurert pedig Beke László követte, aki ismertette a fotográfia aktuális 

továbbfejlődési lehetőségeit.  

7.9. Alternatív művészetpedagógiai kezdeményezések Magyarországon az     
1970-es, 1980-as években  

Amint többek között a korábban említett, a képzőművészeti szakkörök helyzetét vizsgáló 

tanulmányokban is olvasható, több művész, illetve művészetpedagógus folytatott az 1970-

es években kutatásokat, végzett kísérleteket, vezetett kísérleti szakköröket és 

alkotótelepeket, amelyek a vizuális kultúra, illetve a képzőművészeti oktatás, a 

művészetpedagógia módszertani megújítását tűzték zászlajukra. Ezek a kísérletek többféle 

szemléletmódot képviseltek, jelen tanulmányban azok közül vázolok néhányat röviden, 

amelyek párhuzamba állíthatók Maurer korabeli pedagógiai tevékenységével.  
                                                                                                                                                    
A filmre és a sorozatra vonatkozó adatok a Magyar Televízió Zrt. Üzleti és Termékfejlesztési 
Igazgatóságától, Kun Tamástól származnak. Kun Tamás emailje, 2009. június 15. 
647 Részlet a filmből.  
648 Maurer Dóra: Alkotó fényképezés. A datálatlan kézirat Maurer Dóra tulajdonában van. 
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Véleményem szerint a következőkben ismertetendő pedagógiai elképzelések 

mindegyikének alapja a világ – többé-kevésbé – megismerhetőségében, 

feltérképezhetőségében való hit, illetve az az elképzelés, hogy a valóság legkülönfélébb 

jelenségei véges számú alaptörvényre vezethetők vissza. A feladat tehát ezen 

alaptörvényekhez, alapmotívumokhoz való eljutás, s ennek eszköze az alapvető formai 

elemek és viszonylatok meghatározása és feltárása.649  

Az ugyancsak közös e pedagógiai kezdeményezésekben és elképzelésekben, hogy céljuk 

nem leendő művészek oktatása. Ebből következik, hogy nem kizárólagos cél a szakmai, 

technikai ismeretek átadása. Sokkal fontosabb az ember komplex személyiségének 

alakítása, és különböző, nem művészetspecifikus személyiségjegyek fejlesztése. A 

pedagógiai programok többségének középpontjában a megfigyelési készség, a 

problémaérzékenység, az absztrakciós készség erősítése és a tudatosság fokozása áll. 

7.9.1. Bak Imre 

Bak Imre – a Népművelési Intézet munkatársaként is – foglalkozott a vizuális művészeti 

oktatás módszertani megújításának kérdésével. A népművészet mellett a Bauhausban folyó 

tevékenység hagyományára épít mind a képzőművészet,650 mind pedig a művészeti oktatás 

megreformálásával kapcsolatos tervezeteiben. Az utóbbira vonatkozó legfontosabb forrás 

az 1977-ben kiadott Vizuális alkotás és alakítás című munkája, amelyben egy három 

féléves képzőművészeti és tárgyformáló szakkör programtervét is közli.651  

Bak véleménye szerint a (vizuális) művészet a világ megismerésének, értelmezésének egy 

speciális módszere. Mint minden megismerés, a vizuális megismerés is tudatosságot 

igényel, s mindig újabb összefüggések feltárását teszi lehetővé. A képzőművész 

tevékenységének alapja a vizuális nyelv ABC-jének és nyelvtanának kidolgozása. E 

vizuális ABC alapelemei a pont, a vonal, a sík, a tér, a test, a szín, a struktúra, a textúra és a 

faktúra.652  

A Bak által felvázolt képzőművészeti szakkör kiindulópontja ezen alapelemeknek, illetve 

viszonylataiknak kutatása, valamint a vizuális nyelv tudatosítása. Emellett Bak 

lényegesnek tartja a különböző művészettörténeti stílusok (mint kifejezési lehetőségek) 

                                                 
649 Az alapfogalmakra való visszavezetés egyik legismertebb és legrégebbi példája Euklidesz (i. e. 300 k.) 
görög matematikus tevékenysége, aki Elemek című munkájában néhány alapfogalomból és axiómából 
kiindulva építette fel a matematikát. Euklidesz alapfogalmai között szintén szerepelt a pont, a vonal és a sík.  
650 Bak Imre: Új vizuális rendszer lehetősége a képzőművészetben. Kézirat. Népművelési Intézet, Budapest, 
1973 (NI 6513) 
651 Bak Imre: Vizuális alkotás és alakítás. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1977. 
652 Az alapelemekről. In: Bak Imre: Vizuális alkotás és alakítás. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 
1977, 35–43. 
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tanulmányozását, hiszen csupán ezek ismeretének birtokában képes az egyén kialakítani a 

számára adekvát, személyes stílust. Azt azonban hangsúlyozza Bak, hogy a szakköri 

munkát gyakorlatoknak kell felfogni, a szakkör célja nem alkotásigényű munkák 

létrehozása, hanem sokkal inkább az általános látáskultúra fejlesztése. A szakköri 

tevékenység segíti az egyént a mindennapi élet vizualitással kapcsolatos feladatainak 

megoldásában (pl.: lakáskultúra, környezetalakítás), illetve lehetőséget biztosít a megfelelő 

képességekkel rendelkezdők számára, hogy a művészeti alkotómunkához szükséges 

mesterségbeli és szemléleti alapot megszerezzék.  

Bak úgy véli, hogy az adott korszak [az 1970-es évek] művészetének feladata az emberi 

pszichikum alakítása, teljesebbé tétele; a szellemi kapacitás és a látás intenzitásának 

növelése. Ezért az autonóm művészeti tevékenység mellett érvényes művészeti 

tevékenységformának tartja az alkalmazott művészet művelését, amelybe a környezet- és 

tárgyalakításon kívül a vizuális nevelés is beletartozik.653  

7.9.2. Lantos Ferenc és Apagyi Mária 

Lantos Ferenc képzőművész és Apagyi Mária zenetanár 1968-ban kezdődő közös 

kutatásaik keretében kidolgoztak egy komplex képzőművészeti-zenei pedagógiai módszert. 

Tevékenységük célja nem a művészeti nevelés maga, hanem a teljes ember nevelése.654 

Munkájuk középpontjában a következő készségek és tulajdonságok fejlesztése áll: 

megfigyelési készség, koncentrációs készség, logikus gondolkodás, következetesség, 

pontosság, problémaérzékenység, analizáló és szintetizáló készség, egységben látás 

készsége, az összefüggések meglátásának készsége. Pedagógiai tevékenységük során a 

képzőművészet és a zene analógiáira, „interdiszciplináris csomópontokra” építenek.  Olyan 

jelenségekkel és problémákkal foglalkoznak, amelyek mind a zenében, mind pedig a 

képzőművészetben meghatározóak. Ezek közül a legjelentősebbek: arány, ritmus, 

szimmetria/aszimmetria, párhuzam, ellentét, ismétlés.  

                                                 
653 „Ebben a pillanatban a következő konkrét funkció lehetőségek aktuálisak: A: Autonóm művészeti 
tevékenység […] B: Alkalmazott művészeti tevékenység, 1: Vizuális nevelés, a: iskolai és iskolán kívüli 
nevelési kísérletek, b: a vizuális nyelv (abc és nyelvtan) kidolgozása és közvetítése, c: didaktikai módszerek a 
művészet közvetítéséhen (magyarázó megjelenítés, a közönség aktivizálása, didaktikai vizuális játékok), d: 
képzelet és tudatformáló gyakorlatok (klubszerű foglalkozások), e: a beszéd és párbeszéd mint a művészeti 
vagy a művészetről való kommunikálás lehetősége.  2: Környezet, környezetalakítás, tárgyformálás […] In: 
Bak Imre: Vizuális alkotás és alakítás. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1977, 45–46. 
654 Lantos Ferenc és Apagyi Mária több tanulmányban foglalták össze pedagógiai elképzeléseiket, többek 
között:  
Apagyi Mária – Lantos Ferenc: A zenei és vizuális adottságok összefüggése és fejleszthetőségük. In: Czeizel 
Endre – Batta András (szerk.): A zenei tehetség gyökerei. Mahler Marcell Alapítvány – Arktisz, Budapest, 
1992, 249–285.; Apagyi Mária: Szerkesztés és rögtönzés. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, [1984] 
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Lantos és Apagyi keresik a stílustól független, objektív „nyelvi” alapokat, a vizuális és a 

zenei nyelv alapelemeit, az elemek közötti szerkezeti analógiákat; illetve rendszerezik az 

elemekkel végezhető műveleteket. Értelmezésük szerint a vizuális nyelv alapelemei a pont, 

a vonal, a folt és a szín; míg a zenei nyelv alapelemei a hang, a dallam, a hangcsoport és a 

hangszín. 

A komplexitás jegyében a növendékek bizonyos zenei jelenségek rajzi analógiáit készítik 

el. Ennek legalacsonyabb foka a tematikus illusztráció, magasabb szintet képvisel a 

szerkezeti illusztráció, a legmélyebb összefüggések feltárását pedig a szerkezeti analógiák 

rajzi megfogalmazása teszi lehetővé.655 

Lantos a természetes és a mesterséges környezet (növény- és állatvilág, építészet, 

irodalom, zene, vagy akár a színkör) formáinak megfigyeléséből indul ki, és a formák 

geometrikus absztrakciójához jut el. Olyan elemeket, illetve elemcsoportokat és 

műveleteket (eltolás, tükrözés, forgatás, permutálás stb.) keres, amelyekből kiindulva 

szigorú szerkesztési elvek segítségével variábilis rendszerek hozhatók létre. Saját 

alkotótevékenységében és pedagógiai munkásságában is az idő, a tér, a ritmus kérdéseit 

vizsgálja, illetve keresi a zeneileg is megfogalmazható formákat.656  

Apagyi Mária pedagógiai tevékenységének – a hangzó világ alapelemeivel való 

foglalkozás mellett – központi fogalma az improvizáció. A rögtönzéshez azonban 

nélkülözhetetlen a tudatosság és a zene szerkezeti szabályainak ismerete, hiszen a 

növendék – Apagyi véleménye szerint – csupán a zenei nyelv „szavainak” és „nyelvtani 

szabályainak” ismeretében képes jól szerkesztett improvizációkat előadni.  

Lantos Ferenc és Apagyi Mária pedagógiai tevékenysége több intézményhez köthető, 

legfontosabbak a Pécsi Vizuális Műhely (1979–1985),657 a paksi Kísérleti Művészeti 

                                                 
655 A rajzi analógiákról bővebben: Apagyi Mária: Szerkesztés és rögtönzés. Népművelési Propaganda Iroda, 
Budapest, [1984], 35–46. 
656 Lantos Ferencnek a témát érintő egyéni kiállításai: 1972–1980: Természet–látás–alkotás. Különböző 
helyszíneken (1977-ben a Magyar Nemzeti Galériában); illetve művészetpedagógiai kiadványai: Lantos 
Ferenc: Építsünk együtt! Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982; Lantos Ferenc: Vizuális szerkesztőjáték. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1983; Lantos Ferenc: Képekben a világ. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1994 
657 A Pécsi Vizuális Műhelyben folyó tevékenységből leszűrt tapasztalatok átadását tervezte Lantos Ferenc 
1979-ben a Dél-dunántúli Regionális Műhely létrehozásával. Tervei szerint Halász Károly, Apagyi Mária, 
illetve több zenetanár, táncoktató, matematika, ének és rajz szakos tanár tevékenykedett volna a regionális 
műhelyben. A közös szemléletmód a következő intézményeket fűzte volna egybe: Pécsi Vizuális Műhely, 
Komlói Művészeti Műhely, Nagyatádi gyermekszakkör, Dombóvári Műhely, Paksi gyermekszakkör, 
Vizuális Kísérleti Alkotótelep – Dunakömlőd. Erről bővebben: Lantos Ferenc: A Dél-dunántúli Regionális 
Műhely kísérleti programja. In: Benkő Éva (szerk.): Tervek, álmok és utak a szakmai munka fejlesztésére. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1990 (NI 8259) A szöveg első megjelenése: Népművelési Intézet stencilje, 
1979. szeptember 



181 
 

Alkotótelep (1981–1997),658 a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola (1992–), illetve a 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar. Lantos koncepciója határozta meg 1977-ben a 

Magyar Nemzeti Galéria klubfoglalkozásait, amelyek célja a vizuális-esztétikai kultúra 

fejlesztése volt.659 A fél éven át tartó sorozat a vizualitás összefüggéseinek felmutatására 

törekedett. 

Lantos és Apagyi tervezte egy olyan művészetoktatási intézmény létrehozását, amelyben a 

vizuális és a zenei tagozat mellett kinesztétikai, irodalmi és általános művészeti tagozat is 

működne.660 Céljuk – a különböző emberi tevékenységformák bevonásával – a kreatív 

személyiség fejlesztése, nevelése.  

7.9.3. Debreceni Fiatal Fotósok Stúdiója 

Az 1975-ben alakult Debreceni Fiatal Fotósok Stúdiójának munkája nagymértékben 

támaszkodott a Bauhaus előkészítő kurzusának gyakorlataira, elsősorban Moholy-Nagy 

László feladataira.661 A stúdiótagok anyag- és textúratanulmányokat folytattak; elemezték 

a pont, a vonal és a sík sajátosságait; a gömbből kiindulva vizsgálták a perspektíva, az 

árnyék, a tónus, az élesség kérdéskörét. A fenti fogalmakat először elméletileg tárgyalták, 

majd a definícióból kiindulva a különböző megjelenési formákat rendszerezték. Ezután 

foglalkoztak az egyes témakörök fotográfiában való alkalmazásának sajátosságaival, 

fotografikus kifejezési lehetőségeivel. 

7.9.4. Sáry László 

Sáry László zeneszerző az Új Zenei Stúdió alapítását követően, az 1970-es évek közepén 

kezdte el pedagógiai módszerének kidolgozását.662 A könyvként csupán 1999-ben kiadott 

                                                 
658 1980-tól került megrendezésre Pakson a Vizuális Kísérleti Alkotótelep, vezetői Halász Károly, Lantos 
Ferenc és Apagyi Mária. Célkitűzésük a különböző művészeti ágak és a tudomány közös gyökereinek, 
kapcsolatának feltárása. Ennek megfelelően az alkotótelep két nagy egységből állt: a vizuális és a zenei 
csoportból. Az alkotótelep munkájáról készített beszámoló: s.n.: Vizuális Kísérleti Alkotótelep, Paks, 1980–
84. (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattár, MDK-C-III. 499/1) 
659 Anka Mária: Klub a Magyar Nemzeti Galériában. In: Lovas Márta (szerk.): Múzeumokról kluboknak. 
Budapesti Művelődési Központ, Budapest, 1980, 29–30. 
660 A tervezett intézmény részletes ismertetése: in: Apagyi Mária – Lantos Ferenc: A zenei és vizuális 
adottságok összefüggése és fejleszthetőségük. In: Czeizel Endre – Batta András (szerk.): A zenei tehetség 
gyökerei. Mahler Marcell Alapítvány – Arktisz, Budapest, 1992, 249–285. 
661 A Debreceni Fiatal Fotósok Stúdiójának vezetője Horváth István volt. A Stúdió alakulásának évében 
indult a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a művészettörténeti szabadegyetem, amelynek tanárai 
Pap Gábor művészettörténész és Lantos Ferenc voltak. A Stúdió és a szabadegyetem foglalkozásai 
párhuzamosan folytak, a Stúdió tagjai részt vettek a szabadegyetem foglalkozásain is.  
1976-ban a budapesti Fiatal Művészek Klubjában mutatkozott be a Stúdió. 
A Stúdió tevékenységéről: Horváth István: Az anyag és forma fotografikus megközelítése. Gyakorlati és 
elméleti foglalkozások a Debreceni Fiatal Művészek Stúdiójában. In: Mezei Ottó (szerk.): Vizuális kísérletek, 
formai tapasztalatok. Tájékoztató szöveggyűjtemény. Népművelési Intézet Művészeti Osztály, Budapest, 
1980, 47–75. A tanulmány a Stúdió 1975–1977 közötti gyakorlatait mutatja be. 
662 Az Új Zenei Stúdiót (UZS) Sáry Jeney Zoltánnal és Vidovszky Lászlóval közösen alapította 1970-ben. 
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Kreatív zenei gyakorlatok segítséget nyújtanak a memória és a rögtönzési készség 

fejlesztéséhez, a figyelem összpontosításához, valamint a (társas) zenélés gyakorlatához, 

ezáltal interperszonális kapcsolatok fejlesztésére is alkalmasak.663 Az eszköztelen, csupán 

az emberi hangot664 és hétköznapi tárgyakat vagy nagyon egyszerű hangszereket igénylő 

feladatok az új zenei gondolkodás alapelemeivel, a hangzó világ alapjelenségeivel 

(hangmagasság, időtartam, hangerő, hangszín, hangok közötti szünetek), illetve azok 

variálhatóságával foglalkoznak. A gyakorlatok kiindulópontja a csend tudatos érzékelése, a 

külvilág és az emberi test spontán hangjainak figyelmes hallgatása, majd visszaadása.  

A 20. századi zenéből és saját zeneszerzői gyakorlatából kiindulva Sáry rendszerének 

éppen annyira része a diszharmónia, mint a harmónia; a zörej, mint a zenei hang; a 

véletlen, mint a szabályszerűség. 

Sáry László pedagógiai tevékenységének egyik fontos helyszíne a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem, ahol 1990-től kezdődően színész és rendező szakos hallgatókat 

tanít fiával, Sáry Bánkkal közösen. Emellett Sáry Bánk – Maurer meghívására, vele 

együttműködve – a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 2007/2008-as és 2010/2011-es 

tanévben művésztelepet vezetett.  

7.10. Reform a Magyar Iparművészeti Főiskolán az 1980-as években 

A Minisztertanács 1034/1983 (VIII. 25) számú határozata alapján 1983-ban megkezdődött 

a Magyar Iparművészeti Főiskola teljes újjászervezése.665 A négy előkészítő tárgyalás után 

1983 márciusában elfogadott terv alapján több éven át zajló folyamat érintette az 

intézmény szervezeti felépítését, a képzési struktúrát, az oktatott tárgyakat és az oktatók 

személyét.666 Új szervezeti egységek alakultak, új szakok indultak, új tantárgyak kerültek 

be a tantervbe, általános alapképzésre épülő többfokozatú szakképzési rendszer lépett 

életbe. A hallgatók szabadabban kombinálhatták szakjaikat és az órarendjüket, s több új 

tanár kezdte meg ekkor oktatótevékenységét a Főiskolán.  

A Gergely István rektorsága (1980–1991) idején lezajlott reform elsődleges céljai a változó 

hazai gazdasági és társadalmi helyzethez való alkalmazkodás, az európai képzési renddel 

való kompatibilitás (az intézmények közötti átjárhatóság érdekében), „a diszciplínák 
                                                 
663 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999 
664 Emberi hang alatt a beszéd, a suttogás, az éneklés, a dobogás, stb. értendő. 
665 A reformokra vonatkozó információk forrásai a következők: Gergely Istvánnal 2009. augusztus 25-én 
készített interjúm; Gergely István tulajdonában található dokumentumok; illetve az 1990-ben kiadott MIF 
Bulletin. MIF Bulletin No. 1. Tantárgyak és kurzusok összesítése. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 
1990 
666 A korszerűsítési terv végleges változatának rövidített szövege megtalálható a következő helyen: Bodor 
Ferenc (szerk.): Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Főiskola életéből 1945–1983. Magyar 
Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1983, 214–217. 



183 
 

tágabb értelmezését és a személyes szuverenitást összehangolni képes szemlélet” 

megteremtésének lehetősége,667 az egyre inkább piacorientálttá váló ipar elvárásaihoz való 

alkalmazkodás, illetve a tárgy- és környezetkultúra fejlesztésére alkalmas szakemberek 

képzése volt. Az alkalmasság nem csupán alapos szakmai tudást jelentett Gergely 

értelmezésében, hanem a következőket is: „teherbírás, szívósság, pontosság, 

megbízhatóság, a megrendelő, beruházó iránti empátia, általános helyzetfelismerő 

képesség, a meggyőzés képessége, rajzi és más médiás kommunikációs iskolázottság, 

nyelvtudás, általános és szakmai műveltség, naprakész informáltság”,668 valamint az 

értelmiségi szerep vállalása.669  

Gergely István a főiskola által 1989 tavaszán rendezett konferencia bevezetőjében 

kifejtette, hogy a változtatások elengedhetetlenek az „európai szellemi egyidejűség” és a 

„lehető legnyitottabb, a szellemi irányzatok befogadását toleráló létezésmód” kialakulása, 

illetve a „mind teljesebb szellemi műhellyé válás” érdekében. „A tét”, Gergely véleménye 

szerint „az önazonosságunk óvása melletti felzárkózás, vagy a belterjes beszűkülés, a teljes 

lemaradás”.670  

A MIF Bulletin alapján a következőképpen összegezhető az intézményben folyó oktatás az 

1990/1991-es tanévben, illetve az azt közvetlenül megelőző években. A főiskolán 

környezettervezőket, vizuális kommunikáció tervezőket,671 ipariforma tervezőket, 

kézműves tervező szakembereket, rajz és környezetkultúra szakos tanárokat672 és 

művészeti menedzsereket673 képeztek többszintes rendszerben. A két féléves alapképzést 

                                                 
667 Gergely István: A Magyar Iparművészeti Főiskola első elméleti tanácskozásának bevezetője. In: Elméleti 
konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, 
Budapest, 1989, 1–4. 
668 Gergely István: Díjazott dekoráció. Egy remény programja – egy program reményei az Iparművészeti 
Főiskolán. Beszélő. 1991. május 18. 41–42. 
669 Gergely István szóbeli közlése.  
670 Gergely István: A Magyar Iparművészeti Főiskola első elméleti tanácskozásának bevezetője. In: Elméleti 
konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa füzetek. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, 
Budapest, 1989, 1–4. 
671 A korszerűsítési tervben a következő olvasható: „a Főiskola képzésének új céljai: […] a vizuális 
kommunikáció olyan szakembereinek képzése, akiknek feladata a közösségi vizuális jelrendszerek 
kifejlesztése és a társadalmi érintkezésben való hasznosítása.” Bodor Ferenc (szerk.): Dokumentumok a 
Magyar Iparművészeti Főiskola életéből 1945–1983. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1983, 215. 
672 A korszerűsítési tervben a következő olvasható: „A Főiskola képzésének új céljai: […] olyan rajz és 
környezetkultúra, valamint technika szakos (kétszakos) tanárok képzése (az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Karával közösen)¸ akik a rajz és műalkotások elemzése, valamint a 
technika tantárgy oktatására jogosultak a középfokú oktatásban.”  Bodor Ferenc (szerk.): Dokumentumok a 
Magyar Iparművészeti Főiskola életéből 1945–1983. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1983, 215. 
673 A korszerűsítési tervben a következő olvasható: „a Főiskola képzésének új céljai: […] olyan művészeti 
menedzserek képzése, akik szervezési és vezetéstudományi ismeretek, valamint művészeti képzettség 
birtokában, felkészültségüknél fogva képesek a termelés és a fogyasztás folyamataiban a gazdasági és 
társadalmi szempontok koordinált érvényesítése; piacszervezési, információ-közvetítési feladatok ellátására; 
a vizuális kultúra értékre orientált és társadalmi érdekeltségű képviseletére a termelésben, fogyasztásban és a 
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rostavizsga követte, ahol a hallgatók egy részét eltanácsolták az intézményből, a 

bennmaradókat pedig a számukra megfelelő szakok felé orientálták. A Tervezőképző 

Intézet minden félévben összeállított egy szakpár-kínálatot, ebből a hallgatók a második 

félév közepén választottak, majd az Alapképző Intézet, a Tervezőképző Intézet és a 

Minősítő Bizottság együttesen hagyta jóvá vagy utasította el a hallgató választását. A 

rostavizsgát az öt féléves, főiskola szintű képzés követte, s ezt követően lehetett jelentkezni 

az egyetemi szintnek megfelelő mesterképzésre. Az egyetemi rangú főiskola ekkor nem 

tanszékekből, hanem intézetekből épült fel. Az Alapképzési Intézet, a Tervezőképző 

Intézet, a Gyakorlati Képzés Intézete és a Mesterképző Intézet tevékenységét a 

Művelődéselméleti és Tanárképző Intézet, a Menedzser- és Továbbképző Intézet, illetve a 

Szakelméleti és Kurzusoktatási Intézet egészítette ki. Az 1983 szeptemberétől működő 

Alapképző Intézet feladatai többek között a következők voltak: az alapvető kifejezési 

módok és anyagalakításai technológiák elsajátíttatása; a síkbeli, illetve térbeli kifejező 

képesség fejlesztése; a formálás és téralakítás lehetőségeinek megismertetése; az 

innovációs képesség fejlesztése; az anyag- és technológia-takarékos szemléletre nevelés.674 

A Tervezőképző Intézet675 és a Gyakorlati Képzés Intézete stúdiókból és 

laboratóriumokból állt, amelyek minden hallgató számára nyitottak voltak; a Mesterképző 

Intézetben pedig műtermeket alakítottak ki évente változó tematikával. 

A Tervezőképző Intézethez tartozott többek között az 1985-ben létrehozott Vizuális 

Kommunikáció Stúdió, amelyben fotó, videó és animáció képzési ágazat működött.676 A 

Stúdiót Maurer tevékenysége idején Kopek Gábor vezette, s célja olyan tervezők képzése 

volt, akik a legszélesebb értelemben vett környezetalakítás és a tömegkommunikáció 

aktuális kihívásaira mind technikai, mind pedig esztétikai szempontból adekvát választ 

képesek adni.  

A fotó szakon – a főiskolai szintű képzés során – egy-egy féléven keresztül a műszaki 

fényképezéssel, a sajtó-, reklám- és tudományos fotóval foglalkoztak a hallgatók. Az 

                                                                                                                                                    
használatban általában.” Bodor Ferenc (szerk.): Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Főiskola életéből 
1945–1983. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1983, 215. 
674 Gergely István – Mengyán András et al. (szerk.): Formatervezők lesznek/Designers to-be. Fényes Adolf 
Terem, Budapest, 1984. 
675 A reform évei alatt egyre több stúdiót alakítottak ki, számuk folyamatosan változottt. Az 1984/1985-ös 
tanévben (egy korabeli dokumentum szerint) számuk huszonegy volt, de a technikai feltételek hiánya miatt a 
tanévben csupán tizenhét stúdióban folyt oktatás. (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Levéltár, IT V/ [a 
dokumentum iktatószáma hiányos]) 
676 A Tervezőképző Intézethez a következő stúdiók és laborok tartoztak: Környezeti Formatervező Stúdió, 
Terméktervező Stúdió, Szilikátipari Formatervező Stúdió, Textilipari Formatervező Stúdió, Alkalmazott 
Grafikai Stúdió, Vizuális Kommunikáció Stúdió, Tárgyrestaurátor Stúdió, Tervezéselméleti Osztály, 
Ergonómiai Laboratórium, Számítástechnikai Laboratórium, Marketing Csoport.  
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utolsó félév témája az experimentális fotó volt.677 Kopek Gábor 1985-ben összeállította az 

experimentális fotó oktatásának tantervi programját, s ebben olvasható a következő: „[…] 

a hallgatók 6 féléven át a fotográfia különböző területeivel ismerkednek meg. Az 

experimentális fotó oktatására a 7. félévben kerül sor […]. A hallgatók által megszerzett 

ismeretekre alapozva az experimentális fotó oktatásában a hangsúlyt a vizuális kísérletek 

kapják. […] Bázisprogramról van szó, amelynek megközelítésére többféle lehetőség 

kínálkozik. […] Az experimentális fotó természetéből adódóan kísérletekre épül. Itt a fotó 

nem végtermék, hanem alkalmazási lehetőség. […] A hallgatók képzésének célja: általános 

kulturális és szakirányú képzettség elmélyítése; kreativitás és tervezőkészség élénkítése; a 

munkamódszer korszerű színvonalra emelése; specializálódás elősegítése; a felfedező és 

kísérletező kedv felszínre hozása; a rutintól való távolságtartás. […] Megemlítem, hogy a 

tantervi hálóban szereplő Vizuális kísérletek című tárgy (6. félév) az experimentális fotó 

oktatásának kiegészítőjévé válhatna.”678 Tehát az 1986/1987-es tanév 2. szemeszterében 

bevezetett tantárgy (Vizuális kísérletek) már 1985-ben szerepelt a tantervben.679 

Az 1988/1989-es tanévben a Főiskola Mesterképző Intézetének keretében Térkísérleti 

Laboratórium létesült. Ekkortól kezdve ebben a – számos technikai lehetőséget magában 

rejtő – térben tartotta Maurer a Vizuális kísérleteket. A Gergely István által 1988 

augusztusában összeállított metodikai vázlat alapján ismerhető meg az a négy fő 

gyakorlattípus, amelyek végrehajtása érdekében a Labort létrehozták: alapvető 

térgyakorlatok, funkcionális gyakorlatok, tervezési feladatokhoz kapcsolódó gyakorlatok, 

szabad – experimentális gyakorlatok.680 Az első csoportba nagyrészt a tér, a fény, a szín, a 

mozgás összefüggéseit feltáró, az érzékelést kutató és fejlesztő feladatok tartoznak. A 

vizsgált jelenségek közül néhány: „dimenzió-érzékenység, tájékozódás, formaértékelés a 

távolság és fényviszonyok függvényében, részformák és a struktúra felismerése és 

szétbontása, auditív elemek hatása a térérzetre, szín- és fényviszonyok a térben, az 

érzékelést akadályozó térelemek szerepe, transzparencia, a térben mozgó elemek, 

térbefogadás, a személyes idő fogalma, személyes mozgás és a térértelmezés, irreális 

térhatások, térritmus”. 

 
                                                 
677 A fotó szakról bővebben: só–: Főiskolai és egyetemi diplomás fotósok. Fotó, 1985/8., 350–353.  
678 Kopek Gábor: Experimentális fotó. Tantervi program. Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1985. 
február 
679 Kopek Gábor 1987. január 5-én kelt, Maurer Dórához írt levelében olvasható: „Az 1986/87-es tanév 2. 
félévétől Vizuális kísérletek címmel új tantárgy bevezetését tervezem a fotó ágazat hallgatói részére, 
amelynek vezetésével Önt kívánom megbízni.” A levél Maurer Dóra tulajdonában található. 
680 Gergely István: Térkísérleti Laboratórium. Metodikai vázlat. 1988. augusztus 29. A dokumentum Gergely 
István tulajdonában található. 
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A reformot követően a hallgatók szabadon választhattak szakpárt, és szabadon alakíthatták 

ki óra- illetve kurzusrendjüket. Az egyes félévek egyhetes kurzus-időszakkal kezdődtek, 

ekkor az intézmény által kínált kurzusokból választhattak a hallgatók. Színes kurzuskínálat 

állt a hallgatók rendelkezésére: gyártási technológiákkal ismerkedhettek meg, természet- és 

társadalomtudományi ismereteiket bővíthették, tervezést kiegészítő ismereteket 

szerezhettek. Ez utóbbi kategóriába tartozott a Maurer vezette Vizuális kísérletek című 

tantárgy is.  

1990-ből származó dokumentumok szerint a kurzusrendszert teljeskörűvé kívánták tenni a 

Főiskolán.681 Ennek értelmében minden tantárgy, előadás és gyakorlat kurzus kategóriába 

került volna.  

 

Gergely István rektorsága idején több új intézményrészleg létesült a Főiskola keretein 

belül. 1987-ben az előző évi 12. számú Rektori utasítás értelmében Vizuális Nevelési 

Központot hoztak létre a Főiskola Tölgyfa utcai épületében.682 A több funkcióval 

rendelkező Központ földszintjén helyezkedett el a Tölgyfa Galéria (1987–2002),683 amely 

által a Főiskola közművelődési szerepet is vállalt.684 A Galériában a hallgatók munkái 

mellett a nemzetközi tárgykultúra és formatervezés kiemelkedő teljesítményei kaptak 

helyet. A központ által kiadott tájékoztató szerint többek között a következőkben felsorolt 

kiállítások rendezését tervezték.685 Főiskolai diplomamunkák a Tervezők lesznek sorozat 

keretében; ötletbörze a hallgatók munkáiból; egy-egy tervezőcsoport, műhely, gyár 

bemutatása; történeti kiállítások; külföldi partnerintézmények kiállításai, a főiskolán oktató 

tanárok bemutatása; művészeti film- és videóprogramok. 

Szintén az 1980-as években létesült a Moholy-Nagy Diákház, egy új kollégium és egy 

könyvtár az intézmény területén, illetve a Managart, a Magyar Iparművészeti Főiskola 

Vállalkozási Irodája.  

                                                 
681 Gergely István: Előterjesztés az Egyetemi Tanács 1990. december 14-i ülésére. 1990. november 20. A 
dokumentum Gergely István tulajdonában található. 
682 A Vizuális Nevelési Központ (Budapest II. ker., Henger u. 2.) létrehozásáról szóló dokumentum (Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Levéltár, 94/87/VNK). 
683 2004-ben a Tölgyfa Galéria funkcióját – az épület lebontása miatt – a Ponton Galéria (Budapest I. ker., 
Batthyány u. 65.) vette át. 
684 Gergely István egy 1986. augusztus 25-én kelt levélben részletesen kifejtette Bokros Vilmosnak 
(Budapest Főváros II. kerületi Tanács VB elnökhelyettese) a Vizuális Nevelési Központra vonatkozó 
elképzeléseit. Ebben írta, hogy az intézmény „elsőrendű feladata a hétköznapok művészete, a tárgy- és 
környezetkultúra fejlesztése”, amit úgy tud a leghatékonyabban megvalósítani, ha „szoros kapcsolatban van a 
társadalmi közeggel, tanulmányozza a meglévő körülményeket, megismeri a befogadó közösség ízlését, 
véleményét és elvárásait”. (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Levéltár, 93/87/VNK) 
685 A Vizuális Nevelési Központ tájékoztatója. Évszám nélkül. A dokumentum Gergely István tulajdonában 
található.  
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A főiskola a külső kapcsolatok bővítésében is kezdeményező szerepet vállalt. 1984-ben 

hosszútávú együttműködési megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Tanáccsal, 

amelynek keretében lehetőség nyílt a kecskeméti Animációs Stúdióval és Nemzetközi 

Kerámiastúdióval való együttműködésre, illetve a főiskola szerepet kívánt vállalni a megye 

konzervipari tevékenységével kapcsolatos arculattervezési feladatokban.686  

Egy fennmaradt, datálatlan tervezet az intézmény – részben külső – oktatási helyszíneit 

sorolja fel.687 A zugligeti campuson kívül a következő helyszínek szerepelnek a 

dokumentumban:  

1. gyakorlati képzés saját kihelyezett részlegekben: Kinizsi utca,688 Tölgyfa utca, 

Kecskemét 

2. menedzser továbbképzés saját kihelyezett részlegben: Tölgyfa utca 

3. saját alkotóházi és művésztelepi foglalkozások: Kecskemét, Szentendre 

4. időszakos kihelyezett oktatás: vállalatok, szövetkezetek, intézmények 

5. időszakos kihelyezett oktatás: Veszprémi Egyetem, Kecskeméti GAMF,689 Budapesti 

Műszaki Egyetem, Könnyűipari Műszaki Főiskola 

Egy 1984-ben kelt dokumentumban az 5. pontban említett intézményeken kívül a Kaesz 

Gyula Faipari Szakmunkásképző Intézettel, a Bánki Donát Műszaki Főiskolával és az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajz Tanszékével (textil szak) való együttműködési 

szándék olvasható.690 Az említetteken kívül az intézménybe meghívott vendégelőadók és 

vendégtanárok is a sokszínű, nyitott oktatást segítették, illetve szakmai hátterükkel, 

tapasztalataikkal, szemléletmódjukkal hitelesítették a főiskola célkitűzéseit, programját.  

                                                 
686 Gergely István tulajdonában található egy datálatlan dokumentum (a Mesterképző Intézet tájékoztatója), 
amely a Főiskola és a Bács-Kiskun Megyei Tanács együttműködésének célját és kereteit tárgyalja.  
687 A Magyar Iparművészeti Főiskola oktatási helyei (tervezet). Évszám nélkül. A dokumentum Gergely 
István tulajdonában található. 
688Budapest IX., Kinizsi u. 39. 
689 Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola. Jelenleg a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási 
Műszaki Főiskolai Karaként működik. 
690 Gollob József: Javaslat más oktatási intézményekben oktatható tantárgyakra, kísérletekre, gyakorlatokra. 
1984. május 15. (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Levéltár, IT V/ [iktatószám hiányos]) 
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7.11. Reform a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1990-ben 

1990 tavaszán – részben hallgatói kezdeményezésre – jelentős változások történtek a 

Magyar Képzőművészeti Főiskola691 vezetésében, szervezeti felépítésében és működési 

rendjében.692 Kiss Istvánt (1985–1989) Sváby Lajos (1990–1995) követte a rektori 

székben, jelentős számú új tanár – közöttük Maurer Dóra – kezdte meg tevékenységét az 

egyetemen,693 új tanszékek alapítása kezdődött meg.694 A különböző tanszékekre felvett új 

tanárok a felvételi eljárásban még nem vettek részt, így 1990 szeptemberében a régi tanári 

kar által felvett hallgatókkal kezdték el a munkát.  

                                                 
691 Az intézmény jogelődje az 1871-ben miniszteri rendelettel létrehozott Országos Magyar Királyi 
Mintarajztanoda és Rajztanárképezde. Többszöri átszervezés és névváltozás után 1908-tól a Magyar Királyi 
Képzőművészeti Főiskola nevet viselte. A Magyar Képzőművészeti Főiskolát a művészeti főiskoláknak 
egyetemi jellegű főiskolákká átszervezéséről szóló 1971. évi 20. sz. tv. egyetemi jellegű főiskolának, a 
Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről szóló 1986. évi 13. sz. tv. pedig egyetemnek 
nyilvánította. Jelenlegi nevét a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg 2000. január 1. 
hatállyal.  
692 A levéltári törvény értelmében az 1990. május 2. után keletkezett iratok 30 évig nem kutathatók, így az 
intézményben zajló változásokkal kapcsolatos dokumentumokat nem állt módomban megtekinteni. A 
megszerzett – nagymértékben hiányos – információk az egyetem egyes volt hallgatóinak és tanárainak 
(legnagyobbrészt Szegedy-Maszák Zoltán) szóbeli közléseiből származnak. Az intézményben zajló 
változásokat – az egyetem egyes tanáraival készített interjúk alapján – röviden összefoglalja Entz Sarolta 
2006-ban írt szakdolgozatában. Entz Sarolta Réka: Médiaművészet a 90-es években Magyarországon az 
Intermédia Tanszék tevékenysége alapján. Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
Művészettörténeti Intézet, Piliscsaba, 2006, 19–20.  
693 1990-ben – különböző tanszékeken és különböző státuszokban – kezdett tanítani: Baranyay András, Beke 
László, Császári Gábor, Farkas Ádám, Gábor István, György Péter, Jovánovics György, Károlyi Zsigmond, 
Kéri Ádám, Kőnig Frigyes, Körösényi Tamás, Major János, Maurer Dóra, Molnár Kálmán, Molnár Sándor, 
Pauer Gyula, Pásztor Gábor, Peternák Miklós, Sugár János, Szőke Annamária. Pongó Istvánné (MKE 
Tanulmányi Osztály, osztályvezető) emailje, 2010. december 17.  
694 1990-ben megalakult az Interdiszciplináris Tanszék és az Intermédia Tanszék. Az Interdiszciplináris 
Tanszéket az oktatási minisztérium nem akkreditálta, az Intermédia Tanszék 1990-ben megkezdte 
működését, majd 1993-ban alakult szakká. Ettől az évtől kezdődően lehetséges a szakra való felvételi, illetve 
ebben az évben adták ki az első médiaművész diplomát (El-Hassan Róza).  
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8. Maurer Dóra pedagógiai tevékenységének nemzetközi kontextusa 

 

Maurer pedagógiai tevékenysége fő sajátosságaira fókuszálva és azokat szem előtt tartva e 

fejezetben a művészetoktatás/művészképzés kérdésével foglalkozom. Az egyes kérdésekre 

adott válaszokat, művészek, pedagógusok és művészetoktatási intézmények gyakorlatának 

releváns sajátosságait gyűjtöm egybe és rendszerezem. Első sorban olyan példákat 

tárgyalok, amelyek Maurer számára ismertek voltak vagy ismertek lehettek, és így 

közvetlen vagy közvetett kapcsolatba hozhatók munkájával. Ily módon a 20. század utolsó 

harmadából, leginkább az 1970-es, 1980-as évekből, s mivel Maurer 1968–1990 között 

Bécsben élt, német nyelvterületről származó modelleket, példákat említek. Ezek után a 

példák sorát a tér és az idő tekintetében kiterjesztem. Megkeresem a gondolatmenetbe 

illeszkedő, korábbi időszakból származó, előzménynek tekinthető forrásokat, különös 

hangsúllyal a Bauhausra.695 20. század végi, 21. század eleji tendenciákat és példákat is 

tárgyalva – dolgozatom e fejezetét egészen a jelenig kiterjesztve – igyekszem megtalálni a 

felvetett kérdéskörökre adott legújabb megoldási javaslatokat is.  

 

A művészetoktatás mint egy minimum két szereplő között zajló, sajátos tárggyal bíró, 

intézményesült interakció különböző komponenseit sorba véve a következő kérdéseket 

tárgyalom. Vizsgálódásaimat a művészet taníthatóságának és tanulhatóságának kérdésével 

kezdem, majd feltételezve, hogy a művészet – legalább bizonyos aspektusok tekintetében – 

tanítható, a következőkkel foglalkozom. Mi a művészet oktatásának célja? A tanítás 

milyen intézményben zajlik? A művészetoktatási intézmény milyen tágabb 

intézményrendszer része? Ki tanít, mi a tanár szerepe? A tanár és a tanítvány között milyen 

kapcsolat áll fenn? Mit lehet tanítani, mit lehet fejleszteni, mit lehet a művészetoktatás 

során elsajátítani?696  

A fenti kérdéseket elsősorban az európai felsőfokú képzőművészeti oktatás tekintetében 

tárgyalom, néhány esetben azonban az elemi rajztanítás, a reformpedagógia, az 

iparművészet, a nem felsőfokú, nem állami vagy Európán kívüli intézményben folyó 

oktatás területére is kitekintek.  

                                                 
695 Maurer tulajdonában található az első európai összefoglaló Bauhaus-kiállítás (50 Jahre Bauhaus, 
Würtenbergische Kunstverein, Stuttgart, 1968. 05. 05 – 07. 28.) katalógusa (Bayer, Herbert – Herzogenrath, 
Wulf – Wehr, Peter (Hrsg.): 50 Jahre Bauhaus. Würtenbergische Kunstverein, Stuttgart, 1968), melyet a 
Ganz-MÁVAG-ban vezetett rajzszakkör idején rendszeresen olvasott. Maurer Dóra szóbeli közlése.   
696 A felvetett kérdések több területen fedik egymást, gyakran az egyik kérdésre adott válasz egy másik 
kérdésre is válaszol, vagy egy másik kérdésre adott válaszban folytatódik logikusan, stb. Ennek ellenére a 
kérdéseket a fenti sorrendben tárgyalom, utalva az összefüggésekre.  
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Az idézett példák jelentős részben tanítással is foglalkozó művészek írásaiból, valamint az 

elmúlt néhány évtizedben rendezett konferenciák, szimpóziumok publikált anyagából 

származnak. Ebből következően – elsősorban a 20. század végére, a 21. század elejére 

vonatkozóan – nem egy retrospektív jellegű, letisztult, objektív képet nyújtanak, sokkal 

inkább „work in progress” jellegűek, kérdéseket, dilemmákat vetnek fel, esetenként 

személyesek és (ön)ellentmondásosak.  

8.1. Lehet-e tanítani, lehet-e tanulni a művészetet?  

A 20. század második felében hangsúlyosan előtérbe került a művészet taníthatóságának 

(illetve taníthatatlanságának) kérdése. Walter Grasskamp felhívja a figyelmet erre a 

jelenségre, a művészet professzionalizálódása során bekövetkezett kettősségre.697 Bár a 

művészképzés szinte egyetlen, de mindenesetre a legfontosabb helyszíne a képzőművészeti 

akadémia,698 egyre több a művészet taníthatatlan voltát hirdető, akadémiát nem végzett 

művész, és az ő öndefiníciójuknak gyakran visszatérő eleme az akadémiaellenesség. Ez 

utóbbi jelenségre Grasskamp Joseph Beuys példáját említi,699 ám számos más példa is 

felhozható lenne.700 A művészetoktatás szempontjából kiemelten figyelemre méltó az a 

tendencia, hogy a művészetoktatási intézmények tanári karában megjelennek 

képzőművészeti főiskolát nem végzett művészek. A művészet taníthatóságának kérdéséhez 

való hozzáállásuk magától értetődően ambivalens. Frappáns választ ad a bölcsész 

                                                 
697 Walter Grasskamp: Akadémiai művészek. In: Kárai Petra – Veszprémi Nóra: München magyarul. Magyar 
Művészek Münchenben 1850–1914. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009, 11–17.  
698 A felsőfokú képzőművészeti oktatási intézmények elnevezése sem a magyar nyelvben, sem nemzetközi 
szinten nem egységes. A magyar nyelvben – bár a magyar felsőfokú művészetoktatási intézmény neve nem 
akadémia – használjuk az akadémia szót, illetve az abból képzett szavakat (akadémiaellenesség, stb.). A 
budapesti intézmény neve a tárgyalt időszakban változott, kokrét esemény említésekor az aktuális nevet 
használom. Az akadémia szó a mai magyar nyelvben a tudományos vagy művészeti akadémiát jelenti, ezen 
intézmények azonban oktatással nem foglalkoznak. A nemzetközi szakirodalomban az academy/Akademie 
elnevezés jellemző. A külföldi felsőfokú művészetoktatási intézmények esetében a következő figyelhető 
meg. A német nyelvterületen található intézmények neve jelenleg vagy Akademie vagy Hochschule, ám 
nevük angol fordítása (honlapjaikon pl.) gyakran university. Angol nyelvterületen – az intézményrendszer 
változásából fakadóan – az academy kifejezést egyre jobban felváltja a university szó.  
699 Joseph Beuys szobrászatot tanult a düsseldorfi képzőművészeti akadémián (Staatliche Kunstakademie 
Düsseldorf, 1947–1954), majd 1961-től ugyanitt tanított. 1972-ben, miután az akadémiára fel nem vett 
hallgatókat fogadott az osztályába, elbocsátották az intézményből. Ugyanebben az évben megalapította a 
F.I.U. – Freie Internationale Universität (Freie Internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre 
Forschung) nevű szabadegyetemet.1976-ban a halifaxi (Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, 
Kanada), 1980-ban pedig a stockholmi (Royal University of Fine Arts / Kungliga Konsthögskolan 
Stockholm, Stockholm) művészeti akadémia fogadta tiszteletbeli tagjává.  
700 Dolgozatomban idézett példák többek között: Ulrike Grossarth, Thomas Kapielski, Timm Ulrichs, Peter 
Weibel.  
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végzettségű, a braunschweigi képzőművészeti akadémián tanító Thomas Kapielski: 

tanítható és tanulható-e a művészet? „Klares Jein.”701 

A taníthatóság–taníthatatlanság kettősség feloldásának módszere az  a 20. században újra 

és újra felmerülő elképzelés, hogy a művészet mint olyan taníthatatlan, ám a technikai, 

szakmai, mesterségbeli ismeretek taníthatók.702  

Maurer Dóra 1992-ben, a Képzőművészeti Főiskolán való tevékenysége elején készítette a 

Kultúr-Maurer című filmet.703 Bevezető szavai a film elején a következők: „nemrég 

vagyok tanár a pesti Képzőművészeti Főiskolán, és most leginkább az foglalkoztat, hogy 

lehet-e, kell-e, és ha igen, akkor hogyan kellene tanítani a művészetet. Milyen előnyökkel 

és milyen hátrányokkal járhat a képzettség? Ráadásul annak ellenére, hogy bár hat évig, de 

rossz időben jártam a főiskolára, autodidakta maradtam [kiemelés KJ].”704 A téma több 

oldalról való körüljárása érdekében Maurer a budapesti és a bécsi képzőművészeti főiskola 

tanárait és hallgatóit szólaltatja meg, valamint olyan magyar képzőművészeket, akik nem 

tanultak művészeti főiskolán.705 Abban – művészi alapállásuk különbözősége ellenére – 

mindnyájan egyetértenek, hogy a művészetet nem lehet megtanítani. Molnár Sándor úgy 

véli, hogy bár „művészetet tanítani egyáltalán nem lehet, de a festői nyelvet vagy a 

mesterséget azt lehet tanítani, sőt, kell. […] Ez egy mesterség, egy gyakorlat, […] 

majdnem olyan mesterség, mint a cipészet.” 

                                                 
701 Thomas Kapielsi filozófiát, filológiát és földrajzot tanult, ám az 1970-es évektől kezdve 
képzőművészettel, fotóval, filmmel foglalkozott. 1998–2004 között a Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig tanára volt. Kapielski, Thomas: Einige klare Unklarheiten und einige unklare Klarheiten. In: 
Bippus, Elke – Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in der Lehre. Texte von Ad Reinhardt bis Ulrike 
Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, Hamburg, 2007, 231–235.  
702 E kérdéskör részletesen később, a Mi tanítható? téma kapcsán kerül kifejtésre.  
703 Kultúr-Maurer. Fríz Produceri Iroda, Budapest, 1992. A film digitális másolata megtalálható a C3 – 
Kulturális és Kommunikációs Központ archívumában. 
704 Maurer 1955–1961 között tanult a Magyar Képzőművészeti Főiskola Festő, majd Grafika Tanszékén, ám 
ekkor nem szerzett diplomát. Erről: Bálványos Anna: Kérdések Maurer Dórához. In: Maurer Dóra (szerk.): 
Maurer. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008, 217–222. 
Egy 1978-ban írt szövegben Maurer a következőképpen fogalmaz a képzőművészeti főiskolai 
tanulmányokról. „Annak ellenére, hogy a hazai művészetben az érvényesülést még mindig a főiskolák 
végbizonyítványa jalenti, mindenkit lebeszéltem a főiskolára jelentkezésről. Magam is autodidakta voltam a 
főiskolán, amely rendjével csak gátolt fejlődésemben. Max Billre hivatkoztam, aki azt propagálta, hogy a 
művésznek, ha munkája belső törvényeit akarja kibontani, függetlenné kell tennie magát: szét kell választania 
a művészetet és a megélhetést. A művészet jelenlegi társadalmi helyzetében ez a legerkölcsösebb magatartás: 
olyan szakmát kell választani, amely viszonylag sok szabad időt biztosít, és amelyben a vizuális műveltséget 
kamatoztatni lehet, sőt fejleszteni.” Maurer Dóra: Tanulmányvázlat vizuális nevelés ügyben. In: Szőke 
Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. 
Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – 
Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 59–70. A szöveg első megjelenése: Tanulmányok a vizuális 
nevelés köréből. MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabizottság, Budapest, 1978, 139–151. 
705 A filmben megszólalnak: Bakos Gábor, Cserny Márton, Haraszty István, Körösényi Tamás, Kőnig 
Frigyes, Molnár Sándor, Türk Péter, Szegedy-Maszák Zoltán; valamint Werner Würtinger, a Bruno Gioncoli-
osztály asszisztense és az osztály hallgatói; illetve az Arnulf Rainer-osztály hallgatói.  
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A düsseldorfi művészeti akadémia által 1975-ben kiadott Akademie heute című, az 

intézményben folyó munkát bemutató kiadványának alaptétele a művészet taníthatatlan 

volta.706 A művészet maga nem tanítható, állítja Norbert Kricke, sőt, a régi, immár halott 

akadémián folyó tanítás alapvetően rossz, mert megöli a kreativitást, a teremtőerőt. Ezért 

szükséges az intézmény újjászervezése, műhelyek kialakítása, és az átadható – gyakorlati 

és elméleti – ismeretekre való fókuszálás.  

Új művészetoktatási intézmények létrehozásának vagy korábban már működő intézmények 

revitalizációjának, új elvek mentén való újrastrukturálásának, új funkciókkal való 

felruházásának, valamint a korábbi intézmény(rendszer)től való elhatárolódásnak gyakori 

kiindulópontja a művészet taníthatatlan volta. A düsseldorfi mellett két további, a 20. 

század elejéről, illetve végéről vett példát idézek. Walter Gropius a Bauhaus 

manifesztumában (1919), 707 John Baldessari pedig a CalArts (California Institute of the 

Arts)708 létrehozásával (1961, 1971) kapcsolatban állítja, hogy a művészet nem 

tanítható.709 Azonban – mindig a korabeli művészeti tendenciáknak, eszménynek 

megfelelően, azok elvei mentén kialakított intézményekben – a művészet valamely 

aspektusa mégiscsak tanítható, fejleszthető, elsajátítható.  

A képzőművészeti alkotótevékenység több komponensre való szétválasztása, illetve az 

elkülönítés elvi lehetőségének feltételezése teszi lehetővé a fenti elképzelést.  

8.2. Mi a művészetoktatás célja?  

8.2.1. Felkészítés a művészeti közéletben való részvételre 

Maurernek a művészeti felsőoktatásban folytatott tevékenysége során kezdettől fogva 

(1980-as évek) fontos célja volt, hogy tanítványai a művészeti szcénában helyüket megálló 

művészekké váljanak. E cél elérése érdekében hangsúlyos volt a saját művészi tevékenység 

verbális (szóbeli és írott) prezentációjának képessége, valamint az osztályon, iskolán kívüli 

„külvilággal” való kapcsolat. Ennek keretében más osztállyal közös kiállításra, iskolán 

                                                 
706 Kricke, Norbert – Sackenheim, Rolf (Red): Akademie heute. Eine Dokumentation über die Kunstakademie 
Düsseldorf 1975. Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf, 1975, s.p. 
707„Die alten Kunstschulen vermochten diese Einheit nicht zu erzeugen, wie sollten sie auch, da Kunst nicht 
lehrbar ist. […]”Gropius, Walter: Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar, Weimar, 1919. Az 
eredeti dokumentum reprodukciója: Droste, Magdalena: Bauhaus 1919–1933. Taschen / Vince, Budapest, 
2003, 19. 
708 A ma is működő California Institute of the Arts két művészetoktatási intézmény (Los Angeles 
Conservatory of Music, Chouinard Art Institute) egyesítésével alakult meg 1961-ben. 1971 óta kibővített 
programmal (képzőművészet, zene, tánc, film, színház) működik. Az intézményről: http://calarts.edu 
709 John Baldessari Michael Craig-Martinnal való beszélgetése során állítja a következőt: „You can’t teach 
art, that’s my premise.” John Baldessari és Michael Craig-Martin közötti beszélgetés. Conversation: John 
Baldessari and Michael Craig-Martin. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st 
Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 42. (41–52.) 
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kívül, több esetben külföldön rendezett tárlatokra, külső szakemberek meghívására, 

kulturális intézményekkel való együttműködésre, pályázatokon való részvételre került sor. 

Így a diákoknak már hallgató korukban alkalmuk nyílt megismerni a művészeti 

tevékenység viszonylag széles spektrumát, az alkotótevékenységen kívül a 

kiállításrendezéssel, dokumentációval, műtárgyeladással kapcsolatos technikai, 

adminisztratív feladatokat, pszichés aspektusokat. „Médium a kiállításrendezés, ami 

egyenlő az adott anyag esztétikai újrafogalmazásával, a tartalommal adekvát, értelemszerű 

felvezetésével. Ezt is tanulni kell” – olvasható Maurernek egy 1989-ből származó 

feljegyzésében.710  

Iskolán kívüli helyszínen rendezett tárlatokra példa többek között Floris M. Neusüss, 

hallgatói kiállítások rendszeres, iskolai műteremben való rendezésére pedig Bruno 

Gironcoli tevékenysége. Neusüss 1972–2002 között, Németországban elsőként, a kasseli 

művészeti akadémián vezetett experimentális fotóosztályt (Kunsthochschule Kassel, 

Klasse der experimentelle Fotografie), amely számára rendszeresen szervezett csoportos 

kiállításokat.711 A bécsi képzőművészeti akadémia (Akademie der Bildenden Künste) 

Gironcoli-osztályának (1978–2004) minden egyes hallgatója minden évben rendezett egy 

kiállítást az iskolában, amelyen kurátorok és galeristák is részt vettek.712  

A 20. század második fele folyamán előtérbe került az a nézőpont, hogy a művészeti 

oktatásnak része az arra való felkészítés, hogy a leendő művész kezelni tudja a munkája 

során fellépő konfliktushelyzeteket, megtanulja a művészeti tevékenység részét képező, 

nem közvetlenül képzőművészeti tevékenységeket, képes legyen a környezetével és a 
                                                 
710 A kiállításrendezés mint médium, a kurátor mint művész, a kiállítás mint műalkotás jelenségkör és 
szemléletmód az 1970-es években alakult ki. Egyik első, jelentős megjelenése a Harald Szeemann által 1972-
ben rendezett, tematikus kasseli documenta 5. A művészek egy része – a művész jogainak és autonómiájának 
megcsonkításaként értelmezve – elutasította ezt a szemléletmódot, és elhatárolta magát a kiállítástól. Ennek 
két írott megjelenési formája a Robert Morris által Harald Szeemannak írt levél, valamint egy, tíz művész 
által aláírt és a Frankfurter Allgemaine Zeitung hasábjain közzétett, a művészeknek a kiállításrendezés során 
érvényesítendő jogait felsoroló nyílt levél.  Az utóbbi értelmében a művészek joga, hogy meghatározzák, 
mely kiállításon, mely művükkel, milyen feltételek mellett állítanak ki, s a katalógusban számukra biztosított 
helyen mit publikálnak. A nyílt levelet a következő művészek írták alá: Carl Andre, Hans Haacke, Donald 
Judd, Barry Le Va, Sol LeWitt, Robert Morris, Dorothea Rockburne, Fred Sandback, Richard Serra, Robert 
Smithson. A kiállításról, illete Harald Szeemann szerepéről: Mackert, Gabriele: Sich einrichten in 
Widerspruch. Harald Szeemanns documenta /At Home in Contradictions. Harald Szeemann’s Documenta. In: 
Glasmeier, Michael – Stengel, Karin (Red. / ed.): 50 Jahre /Years Documenta 1955–2005. Archive in Motion. 
Museum Fridericianum – Steidl Verlag, Kassel – Göttingen, 2005, 253–262; Robert Morris 1972. május 6-án 
kelt levele és a Frankfurter Allgemeine Zeitung című folyóiratban megjelent nyílt levél: Glasmeier, Michael 
– Stengel, Karin (Red. / ed.): 50 Jahre/Years Documenta 1955–2005. Archive in Motion. Museum 
Fridericianum – Steidl Verlag, Kassel – Göttingen, 2005, 258, 259. 
711 Floris M. Neusüss pedagógiai tevékenységéről és osztályának munkájáról: Heyne, Renate (Hrsg.): Kunst 
und Fotografie. Floris Neusüss und die Kasseler Schule für Experimentelle Fotografie 1972–2002. Jonas 
Verlag, Marburg, 2003 
712 Bruno Gironcoli pedagógiai tevékenységéről és osztályának munkájáról: Hausleithner, Rosa (Hrsg.): 
Raum 8. Die Bildhauerschule Bruno Gironcoli. Werner Würtinger magánkiadása, Bécs, [2005] 
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művészeti szcénával való megfelelő kommunikációra, valamint képes legyen érdekeit 

képviselni a műtárgypiac szereplőivel szemben.  

A Magyar Képzőművészeti Egyetem több tanárának pedagógiai programja is tartalmaz 

erre vonatkozó elképzelést. „Legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy a hallgatók 

képesek legyenek bekapcsolódni az aktuális művészeti életbe. […] Öntudatos egyetemi 

polgárokból felnőtt művészek kiképzését tartom az oktatás céljának” – állítja Halász 

András.713 „Mivel a művészet nem fejeződik be az alkotás folyamatában, ezért a 

hallgatónak saját művészetének menedzselésére is fel kell készülnie. […] (A művész 

festhet a jövőnek és a raktáraknak, titokban várhat a felfedezésre is, de akkor ezt döntse 

el)” – írja pedagógiai programjában Drozdik Orsolya.714 A fenti cél elérése érdekében, 

Drozdik véleménye szerint, a következő kérdésekkel is foglalkozni kell a képzés során: a 

művész helye a társadalomban; a művészet intézményének szereplői (néző, gyűjtő, vásárló, 

kurátor); a festő karrierje (galeristák, gyűjtők és kurátorok meghívása a műterembe); a 

művész és a művészeti tevékenység adminisztrációja (szakmai önéletrajz, portfólió); 

művészet mint megélhetési forrás.  

A düsseldorfi akadémia által 1975-ben kiadott kiadványban Hans Peter Thurn felhívja a 

figyelmet arra, hogy a művészetoktatás és az oktatási intézmény feladata a hallgató 

felkészítése arra, hogy a külső valósággal, például a piaccal való konfliktushelyzetben ne 

veszítse el személyiségét, hanem építeni és kiterjeszteni tudja azt.715 Az európai (osztrák) 

és az észak-amerikai művészetoktatásban is részt vevő Ute Meta Bauer a 20. század végén 

problematikusnak látja a művészhallgatókra a műkereskedelem és a galériák részéről – 

egyre korábban és egyre erősebben – nehezedő nyomást, illetve a művészeti szabadság és 

önazonosság megtartásának esélyeit ebben a helyzetben.716 Véleménye szerint részben a 

művészetoktatási intézmények felelőssége, hogy a hallgatók diplomájuk megszerzése után 

helytálljanak. Így az iskolák feladata, hogy felkészítsék a hallgatókat a megfelelő 

stratégiák kialakítására és bevezessék a diákokat a műkereskedelembe. Hangot ad azonban 
                                                 
713 Halász András pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés időpontja: 
2010. január. 
714 Drozdik Orsolya pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés időpontja: 
2010. január. 2011-ben Drozdik programjának új, rövidített és átdolgozott változata olvasható az intézmény 
honlapján, amelyből az idézett részletek nagy része hiányzik: az önmenedzselésre való felkészítés 
szükségességét tartalmazza az új program is, ám a megvalósítás részlépéseit nem.   
715 Thurn, Hans Peter: Zur soziokulturellen Situation von Kunststudenten. In: Kricke, Norbert – Sackenheim, 
Rolf (Red): Akademie heute. Eine Dokumentation über die Kunstakademie Düsseldorf 1975. Kunstakademie 
Düsseldorf, Düsseldorf, 1975, s.p. 
716 Ute Meta Bauer jelenleg a Massachusetts Institute of Technology visual arts programjának vezetője, 
1996–2006 között a bécsi képzőművészeti akadémia vendégprofesszora volt. Bauer, Ute Meta: Under 
Pressure. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, 
Cambridge (MA), 2009, 219–227. 
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annak az aggálynak is, hogy a művészhallgatók orientációját túlságosan befolyásolja a 

műkereskedelem. „Úgy tűnik,” írja, „a művészhallgatók ma már bármit megtehetnek, amit 

csak kitalálnak. De hogy mit találnak ki, azt nagyon erősen befolyásolja – vagy még 

inkább: diktálja – a piaci siker utáni vágy.”717 Az ezredforduló környékén Európában 

jellemző oktatás- és kultúrafinanszírozási sajátosságokat alapul véve (állami támogatás 

radikális csökkenése) és a részben ez által generált tendencia (a művészet és művészek 

szerepének, a társadalomban betöltött funkciójának átalakulása: a kreatív ipar, a 

szórakoztatóipar által foglalkoztatott művész) figyelembevételével Ute Meta Bauer 

szükségesnek tartja az elméleti képzés hangsúlyának erősítését és a művészet aktuális 

helyzetének áttekintését lehetővé tévő tárgyak tantervbe illesztését.718 Véleménye szerint 

többek között a következő témakörökkel és tudományágakkal is foglalkozni kell a 

művészképzés során: médiaelmélet; gender-tanulmányok; a kurtárori tevékenységre, a 

prezentálás módjára, a tömegkultúrára vonatkozó ismeretek. A diákok csupán alapos és a 

fenti területeket is magába foglaló elméleti felkészültség birtokában lesznek képesek 

(művészként) megtalálni helyüket a társadalomban, és válnak alkalmassá megfelelő 

pozíció kialakítására.719  

 A nem tárgyalkotó tevékenységet (performansz, művészeti projektek, kutatás, stb.) 

folytató művészek esetében e kérdés új stratégiák kialakítására kényszerít, s az erre való 

felkészítés szintén a művészetoktatás feladata lehet. Példaként említem a több európai és 

amerikai művészeti egyetemen oktató Marina Abramovićot, aki szükségesnek tartja 

megtanítania hallgatóinak, hogyan tudnak a performanszművészetből megélni, hogyan 

dokumentálják és archiválják megfelelően tevékenységüket, hogyan tárgyaljanak és 

képviseljék érdekeiket a műkereskedelemben.720 

                                                 
717 Bauer, Ute Meta: Under Pressure. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st 
Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 221. 
718 Bauer, Ute Meta: „Education, Information, Entertainment”: Current Approaches in Higher Arts 
Education. In: O’Neill, Paul – Wilson, Mick (ed.): Curating and the Educational Turn. Open Editions, 
London, 2010, 97–107. (A tanulmány első megjelenése: 2001) 
719 Ute Meta Bauer a német nyelvterületen jellemző művészetoktatási intézménytípust (mesterosztályokra 
bontott intézmény, az itt fenntartott művész- és művészetfogalom) alkalmatlannak tarja a leendő művészek 
megfelelő felkészítésére.  Erre, véleménye szerint, az angolszász területen kialakult intézménymodell a 
megfelelő. E két modellről a művészetoktatási intézményrendszer kapcsán a későbbiekben írok.  
720 Marina Abramović és Tania Bruguera közötti beszélgetés. Conversation: Marina Abramović and Tania 
Bruguera. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, 
Cambridge (MA), 2009, 177–188. 
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8.2.2. A művészet mibenlétére, szerepére, funkciójára való rákérdezés – e 
kérdések tudatosítása a hallgatók számára 

Véleményem szerint a Maurer által kezdeményezett osztálykiállítások egy része 

hangsúlyosan felveti a művészet mibenlétének, a művészet és a művész szerepének, a 

műalkotás státuszának kérdését. Ezek tisztázása pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

művészhallgatók a művészeti szcéna részévé tudjanak válni. Ha az iskola szándéka az, 

hogy képessé tegye a hallgatókat a hazai és a nemzetközi művészeti közéletbe való 

bekapcsolódásra, akkor mint intézménynek is folyamatosan tájékozódnia kell az aktuális 

nemzetközi irányzatokról, rá kell kérdeznie a művész és a művészet mibenlétére, valamint 

inspirálnia kell a hallgatókat a tájékozottság és az öndefiníció iránti igény kialakulására.  

A New York-i művészeti író és művészetoktatási szakértő Steven Henry Madoff 

véleménye szerint a művészetoktatási intézményeknek az elmúlt fél évszázadban szembe 

kell nézniük a műkereskedelem egyre erősebb befolyásával, a jelen (posztduchampi) kor 

radikálisan megváltozott művészetfogalmával, a műtárgy létrehozásának új módjaival 

(posztstúdió alkotótevékenység), az infokommunikációs technológiáknak a 

művészetfogalomra gyakorolt hatásával.721 Véleménye szerint a 20. század utolsó 

harmadában a konceptualizmus, a műfajhatárok megkérdőjelezése és elmosódása 

gyakorolta a legjelentősebb hatást a művészetoktatásra.  

Joseph Beuys a következőképpen nyilatkozott 1979-ben a düsseldorfi akadémián korábban 

(1947–1954) folyó tanulmányairól.722 „Akadtak olyan tanáraim is, akiket valóban 

művésznek lehet nevezni. Amit hiányoltam, az volt, hogy mindezeket az alapkérdéseket, 

tehát a művészetet és funkcióját firtató alapkutatást az akadémián nem lehetett 

megválaszolni. És ez engem csak még inkább arra sarkallt, hogy ott járjak utána a 

dolognak. S ugye mind a mai napig utánajárok. […] Egyvalami világossá vált számomra: 

ha ma nem ezt a kérdést állítjuk a kutatás középpontjába, akkor a fejlődés szempontjából 

minden egyéb haszontalan.”723  

A korábban említett Floris M. Neusüss (és tanítványai) nem csupán a fotóra magára 

helyeztek hangsúlyt, hanem arra az infrastruktúrára is, amelyben a fotográfia megjelent. 

Egyéni és csoportos, történeti és kortárs kiállításokat rendeztek, ezekhez katalógusokat 

készítettek, szimpóziumokat, előadásokat, workshopokat szerveztek – több ízben a 
                                                 
721 Steven Henry Madoff bevezetője. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st 
Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, ix–xi. 
722 Az 1979. április 23-án, a bochumi Szt. János templomban egy csoport fiatal és Beuys között zajló 
beszélgetés írott változata németül 1986-ban, magyarul 2001-ben jelent meg könyv formájában. Lásd a 
következő lábjegyzetet.  
723 Harlan, Volker: Mi a művészet? Műhelybeszélgetés Joseph Beuysszal.  Metronóm Kiadó, Budapest, 2001 
(Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys. Verlag Urachhaus, Stuttgart, 1986, ford.: Király Edit) 
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Documentához kapcsolódva; valamint létrehoztak egy tanulmányi célokat szolgáló 

gyűjteményt (Studiensammlung).724 A gyűjtemény kialakítása során – csakúgy, mint a 

kiállítások esetében – egyaránt törekedtek kortárs anyag és fotótörténeti, technikatörténeti 

szempontból releváns anyag beszerzésére. A Neusüss által rendezett tárlatok egy részének 

helyszíne nem az iskola vagy egy-egy korábban megszokott kiállítótér volt, hanem ezeken 

kívüli helyszínek, például kasseli aluljárók (1972). A nemzetközi művészek által a 

Neusüss-osztály számára szervezett, változatos tematikájú workshopok visszatérő kérdése 

a fotó és a kép szerepe, a művészet taníthatósága. 

 

Az 1990-es évektől kezdődően, intenzíven a 2000-es években a képzőművészet és a 

művészetoktatás legaktuálisabb, a művészeti és művészetoktatási intézményrendszert is 

érintő, és a művészet mibenlétére való rákérdezést is hangsúlyosan előtérbe helyező 

kérdése a művészet mint kutatás problémakör. Az elmúlt húsz évben konferenciák, 

szimpóziumok, tanulmánykötetek sora foglalkozott a témával.725 Budapesten a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem – több ízben a Magyar Tudományos Akadémia 

Művészettörténeti Kutatóintézetével és/vagy a C3 Kulturális és Kommunikációs 

Központtal közösen – rendezett konferenciákat és adott ki tanulmányköteteket e 

témában.726  

                                                 
724 Floris M. Neusüsssel való megismerkedéséről és szakmai kapcsolatukról Maurer Dóra így ír: „Neusüsst 
1992-ben ismertem meg: a Goethe Intézet a Petőfi Irodalmi Múzeumba Neusüss gyűjteményéből 
fotogramkiállítást szervezett, és ha jól emlékszem, ennek a tervnek hallatán az osztályom hallgatóival 
és néhány barátjukkal fekete-fehér és színes fotogramkurzust csináltam, amit a Goethe finanszírozott és a 
Neusüss-kiállítással egy időben mutattuk be az elkészült munkákat a Goethe-Intézetben Diákfotogramok 
címen. Volt egy szimpozium is. […]  Ezután Neusüssel leveleztünk, könyvet, katalógust küldött, végül 1996-
ban, amikor Kasselben részt vettem a központi Goethe Intézet által szervezett konferencián (mint az itteni 
küldöttje, művészettel való pedagógiáról volt szó), találkoztunk is. Renate Heyne is ott volt.” Maurer Dóra 
emailje, 2011. március 24.  
725 Néhány, a témával foglalkozó, tanulmányomban idézett konferencia, kiadvány és honlap. Konferenciák, 
szimpóziumok, projektek: ArtScci Projects, Egyesült Királyság, 1990-es évek; Art and Method, Amszterdam, 
2004; Sensous Knowledge konferencia-sorozat, 2004–; Kiadványok: Balkena, Annette W. – Slager, Henk 
(ed.): Artistic Research. Series of Philosophy of Art and Art Theory. Vol.18. Editions Rodopi B. V., 
Amsterdam – New York, 2004; Barrett, Estelle – Bolt, Barbara (ed.): Practice as Research. Approaches to 
Creative Arts Enquiry. I. B. Tauris, London, 2007; Biggs, Michael – Karlsson, Henrik (ed.): The Routledge 
Companion to Research in the Arts. Routledge, Oxon, 2011; Buckley, Brad – Conomos, John (ed.): 
Rethinking Contemporary Art. The Artist, the PhD and the Academy. Nova Scotia College of Art&Design, 
Halifax, 2009; Gardiner, Hazel – Gere, Charlie (ed.): Art Practice in a Digital Culture. Digital Research in 
the Arts and Humanities. Ashgate Publishing, Farnham, 2010; Online folyóirat: www.art&research.org.uk. 
Honlapok: PARIP (Practice as Research in Performance): www.bris.ac.uk/parip; Arnolfini Project: 
http://project.arnolfini.org.uk;  
726 2004: Kutatás a művészetben / Art/Research című szimpózium; 2005: Art/Research című kiadvány 
(szerk.: KissPál Szabolcs); 2006: tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan; 
2007: Művészet mint kutatás című kiadvány (szerk.: Sz. Kürti Emese); 2009: Kutatási narratívák 2 / 
Research Narratives 2. című minikonferencia. 

http://www.art&research.org.uk/
http://project.arnolfini.org.uk/
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Maga a fogalom jelentése nem tisztázott, sőt, a jelenségre utaló elnevezések sem 

egységesek és egyértelműek. Magyar nyelven a művészeti kutatás, művészet mint kutatás 

elnevezések váltakoznak, míg az angol nyelvű szakirodalomban a következők fordulnak 

elő a leggyakrabban: artistic research, art-based-research, practice-based-research, 

practice-led-research, research into/for/through/in/on art.727 Egyes szerzők728 

megkülönböztetik ezek jelentését egymástól, mások azonban szinonimaként használják. 

Jelenleg, a legfrissebb eredményeket is figyelembe véve, a fogalom jelentésének, illetve az 

általa takart jelenségkör definiálásának – kevés egyetértést felmutató – folyamata zajlik. A 

részben a kreatív iparág és annak profitorientációjának nyomására,729 részben az európai 

oktatáspolitika és az ebből fakadó felsőoktatási reform (Bolognai Nyilatkozat/Bologna 

Declaration, 1999) eredményeképpen, valamint (művészet)történeti előzmények730 

hatására az 1990-es években előtérbe kerülő művészeti kutatást a szerzők többsége a 

(természet)tudományos kutatással összevetve, az azzal való hasonlóságokat és 

különbözőségeket vizsgálva, az attól való különbségekre fókuszálva határozza meg. Egy 

másik definíciós módszer a művészeti gyakorlattól való, szintén nem problémamentes, 

elkülönítés. Több szerző egyetért abban, hogy sem a természet- és a humántudományok, 

sem a tudományos kutatás, sem a művészeti kutatás definiálásakor nem szabad egységes, 

egyetlen szempontú meghatározásra törekedni, hiszen ezen tudományterületek módszerei 

és határai is folyamatosan változnak, több részterületen fedik egymást, összetettek, 

heterogének. Így sem a definíciók, sem az egyes tudományterületekre jellemző 

sajátosságok, sem a módszerek, sem az eredmények nem írhatók le egyetlen, egyértelműen 
                                                 
727 A terminológiáról (illetve annak 2005-ös és korábbi helyzetéről): Borgdorff , Henk: The Debate on 
Research in the Arts. 
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Borgdorff_publicaties/The_debate_on_research_in_th
e_arts.pdf  
728 Többek között: Borgdorff, Henk: The Debate on Research in the Arts. 
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Borgdorff_publicaties/The_debate_on_research_in_th
e_arts.pdf; Scrivener, Stephen– Clements, Wayne: Triangulating Artworlds: Gallery, New Media and 
Academy. Gardiner, Hazel – Gere, Charlie (ed.): Art Practice in a Digital Culture. Digital Research in the 
Arts and Humanities. Ashgate Publishing, Farnham, 2010, 9–26; Jefferies, Janis: The Artist as Researcher in 
a Computer Mediated Culture. Gardiner, Hazel – Gere, Charlie (ed.): Art Practice in a Digital Culture. 
Digital Research in the Arts and Humanities. Ashgate Publishing, Farnham, 2010, 27–39. 
729 Ezt hangsúlyozza például Hans-Peter Schwarz: előszó. Biggs, Michael – Karlsson, Henrik (ed.): The 
Routledge Companion to Research in the Arts. Routledge, Oxon, 2011, xxvii–xxxii. 
730 A művészeti kutatást a modern, a posztmodern és a kortárs művészet sajátosságaiból vezeti le többek 
között Henk Borgdorff és a bécsi képzőművészeti egyetemen tanító Tom Holert. Holert – a politikai és 
társadalmi kontextus kérdését vizsgálva – a művészeti kutatás művészettörténeti gyökerének a tudományos 
kutatás fogalmait (pl. laboratórium) és munkamódszereit átvevő 20. század eleji avantgárdot, illetve az 1960-
as, az 1970-es évek művészetét / a konceptuális művészetet tartja, amikor többek között a beszéd, az érvelés, 
az írás is a művész által választható médiummá vált. Borgdorff, Henk: The Debate on Research in the Arts. 
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Borgdorff_publicaties/The_debate_on_research_in_th
e_arts.pdf; Holert, Tom: Art in the Knowledge-Based Polis. e-flux, 2009. február. http://www.e-
flux.com/journal/art-in-the-knowledge-based-polis/ 
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körvonalazható norma mentén.731 A művészeti kutatással kapcsolatos kérdések többsége a 

kutatás mibenlétére és jellegére, a (természet)tudományos kutatáshoz való viszonyára, a 

kutatási eredmények mibenlétére és értékelhetőségére, a kutatást folytató 

intézményrendszerre, azok finanszírozására vonatkoznak. E kérdésekre adott válaszok – 

nagyrészt a nyilatkozó teoretikusok intézményi hátterétől függően, valamint országonként 

és időben – jelentős eltéréseket mutatnak. Abban viszont határozott egyetértés mutatkozik, 

hogy a művészeti kutatás jelentősen kitágítja mind a művészeti, mind pedig a kutatási 

gyakorlat fogalmát, csökkenti, illetve megszünteti ezek egymástól való elkülönülését. 

Előtérbe kerül az interdiszciplinaritás fogalmát felváltó transz-/multi-/anti-

/nondiszciplinaritás. E jelenség hatással van a tudományos és a művészeti 

intézményrendszer egészére, a finanszírozásra, a kereskedelemre, a nyilvánossággal való 

kapcsolatra, illetve az oktatásra is. A művészeti oktatás tekintetében előtérbe kerül a nem 

művészeti intézményekkel, szakokkal történő együttműködés; a munkamódszerek közül 

egyre hangsúlyosabb a projektalapú csoportmunka és a kollaboráció. Az 

intézményrendszer tekintetében egyre dominánsabbá válik a művészeti szakok, karok és 

intézmények tudományegyetembe való integrációja, kutatási programok indítása és a 

művészeti doktorátus hangsúlya. Mindez megváltoztatja a művészetoktatás módszereit, 

intézményrendszerét, tárgyát, így az utóbbi jelenségekről a művészetoktatási intézmények 

és a művészetoktatás tárgyának mibenléte kapcsán, a későbbiekben írok részletesen.  

8.2.3. Saját művészeti problémakör és vizuális nyelv megtalálásának segítése 

 Maurer az anyaghasználat, technika, megközelítésmód tekintetében teljes szabadságot 

nyújtó rendszeres feladatok, iskolán kívüli tevékenységek és mind szélesebb körű külső 

kapcsolatok segítségével kívánta elérni, hogy a hallgató megtalálja azt a személyiségének 

megfelelő, abból természetesen következő művészeti problémakört, amely foglalkoztatja, 

valamint azt a médiumot, amellyel a felvetett problémakört vizuálisan kifejezni képes. 

                                                 
731 Felsőfokú matematikai és művészettörténeti képzettségem birtokában magam is egyetértek ezzel a 
véleménnyel. Azt gondolom, hogy alapos természet- és humántudományos tájékozottság és a kortárs 
művészeti gyakorlat átfogó ismerete szükséges a témában való elmélyüléshez. A művészet mint kutatás 
témakörben nyilatkozó természettudósok, bölcsészek és művészek tanulmányainak jelentős részét teszi ki a 
működési területükről – a tőlük különböző területen működő szakemberek által – írottak megcáfolása. Erre 
példa többek között: McAllister, James: Seven Claims. In: Balkena, Annette W. – Slager, Henk (ed.): Artistic 
Research. Series of Philosophy of Art and Art Theory. Vol.18. Editions Rodopi B. V., Amsterdam – New 
York, 2004, 18–22.; Kerckhoven, Anne-Mie van: Triggers for Awareness. In: Balkena, Annette W. – Slager, 
Henk (ed.): Artistic Research. Series of Philosophy of Art and Art Theory. Vol.18. Editions Rodopi B. V., 
Amsterdam – New York, 2004, 23.; Gere, Charlie: Research as Art. Gardiner, Hazel – Gere, Charlie (ed.): 
Art Practice in a Digital Culture. Digital Research in the Arts and Humanities. Ashgate Publishing, 
Farnham, 2010, 1–8.   
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A Maurer-osztályt a Képzőművészeti Egyetemen átvevő (volt Maurer-tanítvány) Radák 

Eszter hasonlóképpen fogalmaz. „Oktatóként célom, hogy a hallgatók ismerjék meg a 

magyar és egyetemes művészettörténetet, tájékozottak legyenek az aktuális művészeti, 

művészetelméleti kérdésekben. Képesek legyenek olyan, saját maguk által felvetett 

művészeti program megvalósítására, melynek eredményeivel bekapcsolódhatnak a hazai, 

illetve nemzetközi kulturális életbe.”732  

A műfaji és stilisztikai pluralizmus, valamint egy tágan értelmezett művészetfogalom 

korában mind a művészetoktatással foglalkozó intézmények, mind pedig az egyes tanárok 

feladata a leendő művészek segítése abban, hogy megtalálják a számukra adekvát 

művészeti problémakört és kifejezési formát. Ehhez szükséges a megfelelő platformok 

kialakítása és fenntartása, a minél több irányú, elméleti és technikai tájékozottság 

megszerzése lehetőségének biztosítása.733 

A művészetoktatásban való részvétel azonban nem csupán a diák számára jelent útkeresést. 

Elke Bippus és Michael Glasmeier – a Bauhaust követő művészetoktatási pozíciókat 

felmutató, általuk szerkesztett antológia előszavában – felhívják a figyelmet arra, hogy a 

tanítás a jelenkori művészet jellegéből fakadóan állandó önvizsgálatot, 

önmegkérdőjelezést, és a saját pozíció megtalálására vonatkozó folyamatos erőfeszítést 

jelent a tanítással foglalkozó művészek számára.734  

8.2.4. A művészetoktatás célja nem műalkotások létrehozása 

Maurer pedagógia gyakorlatának – mind a szakkörök, kurzusok esetében, mind pedig a 

Képzőművészeti Egyetemen való osztályvezetés során – nem műalkotások létrehozása az 

elsődleges célja. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a munkafolyamatra magára, a 

gondolkodási eszközkészlet és struktúra alakítására. Műhelyek és könyvtár kialakításával, 

intézményen belüli és kívüli kapcsolatok kezdeményezésével segíti elő, hogy tanítványai 

minél szélesebb körű gyakorlati tapasztalatra és elméleti tudásra tehessenek szert, minél 

többféle munkafolyamatot, alkotói módszert ismerhessenek meg. A színóra keretében, 

annak jellegéből fakadóan Maurer hangsúlyozza, hogy az óra célja apró felfedezések 

átélése, tapasztalatok gyűjtése és a szemléletmód olyan irányú alakulásának elősegítése, 

                                                 
732 Radák Eszter pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés időpontja: 
2010. január.  
733 Ennek egyik, különösen német nyelvterületen elterjedt módja az alapképzés és műhelyek kialakítása a 
képzőművészeti oktatási intézményekben. Erről a Bauhaus-örökségnek tekinthető sajátosságról a következő 
téma kapcsán írok részletesen.  
734 Bippus, Elke – Glasmeier, Michael: Theorien aus der Praxis. In: Bippus, Elke – Glasmeier, Michael 
(Hrsg.): Künstler in der Lehre. Texte von Ad Reinhardt bis Ulrike Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, 
Hamburg, 2007, 9–15. 
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hogy a hallgató a későbbiekben önállóan is képes legyen a kísérletezés, tapasztalatszerzés 

folytatására, a felismerések tudatosítására és azoknak az alkotótevékenységbe való 

beépítésre.  

A műalkotással kapcsolatos szemléletmódról árulkodik az is, hogy a Maurer által 

kezdeményezett osztálykiállítások során jellemző olyan szituációk teremtése, amelyek a 

művek státuszára, a műalkotás mibenlétére való rákérdezést indukálják. 

A tapasztalatszerzés, a kísérletezés és a próbálgatás, valamint az érzékelési képességek 

fejlesztése a Bauhaus-pedagógiában, elsődlegesen az előkurzus keretében735 és Josef 

Albers tevékenységében kapott kiemelkedően nagy hangsúlyt.  

Johannes Itten számára a tanítás nem ismeretek átadását, hanem az érzékelési és 

gondolkodási készség fejlődésének elősegítését, képességek stimulálását jelentette.736 

Előkurzusának hármas célja a következőkben foglalható össze. Az emberben rejlő teremtő 

erők (kozmikus erők) felszabadítása a konvencióktól való megszabadítás által; különböző 

anyagok karakterének (különbözőségének) megtapasztalása és ábrázolása; a vizuális 

kifejezés alapelemeivel (forma és szín) való foglalkozás – ugyancsak a formák és színek 

szubjektív megtapasztalásából kiindulva.737 

Itten előkurzusának mozgásos, valamint optikai és haptikus tapasztalatokat nyújtó 

gyakorlatai elősegítették, hogy a tanítványok (képzőművészetről való) előzetes tudásának 

helyébe, annak összezavarása után egy új rend alaptörvényei léphessenek. Itten 

harmonizációs gyakorlatait (Harmonisierungsübungen) Gertrud Grunow szinesztéziára 

alapuló harmonizációs tanulmányai (Harmonisierungslehre, 1919/1922–1924) egészítették 

ki – kezdetben Itten munkájához kapcsolódva, később önálló tantárgyként.738 Gyakorlatai a 

                                                 
735 Az előkurzus vezetői: Johannes Itten, 1920–1923; Moholy-Nagy László, 1923–1928; Josef Albers 1923–
1933. Az előkurzus az eredeti Bauhaus-tervekben nem szerepelt, csak 1920-ban került bevezetésre. Célja –
Ittent idézve – a következő volt: „alle Schüler, die ein künstlerisches Interesse zeigten, für ein Semester 
provisorisch aufzunehmen. Der Name Vorkurs bezeichnete also ursprünglich weder einen besonderen 
Lehrstoff, noch bedeutete er eine neuartige Lehrmetode”. Itten, Johannes: Mein Vorkurs am Bauhaus. 
Gestaltung- und Formenlehre. Otto Maier, Ravensburg, 1963. Idézi: Wick, Rainer K.: 
Rezeptiongeschichtliche Randbemerkungen zur Bauhaus-Pädagogik. In: Wick, Rainer K. (Hrsg.): Ist die 
Bauhaus-Pädagogik aktuell? Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, 1985, 46. (42–58.)  
736 Itten előkurzusáról: Kraus, Stefan: Vorkurs Itten. In: Herzogenrath, Wulf (Hrsg.): Bauhaus Utopien. 
Arbeiten auf Papier. Edition Cantz, Stuttgart, 1988, 53–59; Schmitz, Norbert M.: The Preliminary Course 
under Johannes Itten. In: Fiedler, Jeannnine – Feierabend, Peter (ed.): Bauhaus. Könemann, Köln, 2000 
(német nyelvű kiadás: 1999), 360–367. 
737 Az előkurzus gyakorlatainak jelentős része a kontrasztok (kicsi/nagy, hosszú/rövid, vékony/vastag, 
sok/kevés, egyenes/görbe, éles/tompa, sima/érdes, puha/kemény, átlátszó/átlátszatlan, folyamatos/szaggatott) 
megtapasztalását és hatásuknak – alapformákból kialakított – kompozíciókban való érzékeltetését célozták. A 
hallgatók szénrajzokat, részben hulladék anyagokból készült kollázsokat, asszemblázsokat, reliefeket 
készítettek. 
738 Gertrud Grunow-ról: Ackermann, Ute: The Body Concepts of the Modernista t the Bauhaus. In: Fiedler, 
Jeannnine – Feierabend, Peter (ed.): Bauhaus. Könemann, Köln, 2000 (német nyelvű kiadás: 1999), 88–95. 
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hangok (zene), a színek és a mozgás egymásra hatására épültek, a testi érzékelés, a belső 

egyensúly és a (testi) tudatosság fejlesztését célozták meg.  

Itten távoztával az előkurzus szemléletmódja radikálisan megváltozott. A metafizikai 

vonatkozások, a légzőgyakorlatok és a mozgásos feladatok, a szubjektív átélés, az intuíció 

helyébe a racionalitás, tudatosság, a konstruktivitás, az anyagok fizikai megtapasztalása és 

az ökonómia elve lépett.739 

Moholy-Nagy gyakorlatainak célja optikus, haptikus és akusztikus tapasztalatok gyűjtése 

és rendszerezése (Tapintásmező, 65. ábra), egyensúlyi viszonylatok plasztikus kifejezése, 

az érzékelés fejlesztése.740  

Josef Albers előkurzus-gyakorlatai (Materie- és Materialübungen) a legkülönfélébb 

hétköznapi anyagokkal való foglalkozást, kísérletezést, az anyag sajátosságainak 

megismerését állították középpontba,741 először eszköztelenül, csupán az anyagban rejlő 

lehetőségekre támaszkodva (Mit lehet csinálni egy papírlappal, 66. ábra) később egyszerű 

technikákat és eszközöket felhasználva, s mindvégig ökonomikus anyaghasználatra 

törekedve.742 A Materialstudie központjában a különböző anyagok belső tulajdonságainak 

(rugalmasság, tartósság, statika, stb.) és karakterének vizsgálata állt egyszerű konstrukciók 

készítése által. A Materiestudie az anyagok felületére helyezte a hangsúlyt, különböző 

minőségű anyagok egymás mellé rendelése által.743  

Albers Schöpferische Erziehung című írásában (1928)744 a tapasztalatszerzés, a felfedezés 

és az újrafelfedezés fontosságára hívja fel a figyelmet,745 s leírja azt is, hogy így 

                                                 
739 Moholy-Nagy és Albers előkurzusáról: Kraus, Stefan: Vorkurs Moholy-Nagy; Vorkurs Albers. In: 
Herzogenrath, Wulf (Hrsg.): Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier. Edition Cantz, Stuttgart, 1988, 65. és 
69–72; Schmitz, Norbert M.: The Preliminary Course under László Moholy-Nagy. Sensory Competence; The 
Preliminary Course under Josef Albers. Creativity School. In: Fiedler, Jeannnine – Feierabend, Peter (ed.): 
Bauhaus. Könemann, Köln, 2000 (német nyelvű kiadás: 1999), 368–373 és 374–381. 
740Az egyik legismertebb, és a későbbiekben gyakran idézett Moholy-Nagy-gyakorlat a tapintástábla 
(Tasttafel): különböző minőségű anyagok szisztematikus elhelyezése kör vagy henger alakú felületen.  
741 Albers egy életútinterjúban (1968) a következőképpen nyilatkozik tanításának kezdetéről: „I discovered 
soon, that teaching has the handicap of retrospection. And that I don’t believe in. So I started instead a 
method of handling material with the material itself.” Oral history interjú, 1968. június 22 – július 5. Az 
interjút készítette: Sevim Fesci. Archives of American Art Smithsonian Institution. 
742 Albers kurzusának egyik első gyakorlata a következő kérdésre keresett választ: mit lehet csinálni – 
eszközök felhasználása nélkül – egy papírlapból. Hannes Beckmann visszaemlékezése: in: Droste, 
Magdalena: Bauhaus 1919–1933. Taschen/Vince, Budapest, 2003, 141–142. 
743 A Materiestudie részeként Albers olyan feladatot is adott a hallgatóknak, hogy gyűjtsenek különböző 
minőségű anyagokat, majd ezeket rendezzék sorokba (a puhától a keményig, az átlátszótól az átlátszatlanig, 
stb.) vagy készítsenek belőlük kollázsokat. A különböző anyagok tulajdonságainak érzékeltetésére Albers és 
Moholy-Nagy fotogramok készítését is a bevezető kurzus részévé tette. 
744 „Probieren geht über Studieren[...] Das Ziel ist die Erfindung. Die Erfindung, auch die Wiedererfindung 
ist das Wesen aller schöpferischen Arbeit. … Dabei entstehen nicht immer »Werke«, vielmehr Versuche, 
aber es ist nicht unser Ehrgeiz, Museen zu füllen, und wir machen »Erfahrungen«.” Albers, Josef: 
Schöpferische Erziehung. In: VI. Inernationaler Kongress für Zeichnen, Kunstunterricht und Angewandte 
Kunst in Prag 1928. Prága, 1931. Idézi: Wingler, Hans M (Hrsg.): Das Bauhaus 1919–1933. Weimar, 
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tapasztalatok, nem pedig műtárgyak jönnek létre, ám a tanítás célja nem is ezek létrehozása 

(nem a múzeumok megtöltése műtárgyakkal). Egy 1941-es, publikálatlan kéziratban a 

művészetoktatási intézmény azon szerepét hangsúlyozza, hogy felkészítse a diákokat a 

későbbi, az iskola elvégzése után következő művészi tevékenységre, itt is újra említve, 

hogy az iskola nem a műalkotások létrehozásának helyszíne.746  

Az előkurzussal, valamint Itten és Albers szemléletmódjával kapcsolatban nem hagyható 

figyelmen kívül az a tény, hogy eredetileg mindketten elemi iskolai tanárok voltak, s 

pedagógiai képzésük nagy részben reformpedagógiai gyökerekből táplálkozott (Pestalozzi, 

Fröbel).747 A 19. század folyamán kialakuló európai reformpedagógiai gyakorlatok mellett 

az USA-ban is több reformpedagógus és -mozgalom (John Dewey, Francis Wayland 

Parker, Progressive Education Movement) ismerte fel az érzékszervi tapasztalatok, saját 

élmények jelentőségét a (gyermeki) tanulás folyamatában. Ezek határozták meg Albers 

későbbi munkahelye, az észak-karolinai Black Mountain College, valamint az intézmény 

vezető egyénisége és tanára, John Andrew Rice szemléletmódját is, aki – klasszikus 

                                                                                                                                                    
Dessau, Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937. Verlag Gebr. Rasch&Co. – DuMont Schauberg, 
Bramsche, 1962, 149–151.  
745 Szó szerinti idézi a fenti gondolatot Norbert Kricke a düsseldorfi művészeti akadémiáról 1973-ban írt 
szövegében: „az új akadémia mottója a következő kell, hogy legyen: keresni, találni és újrakeresni (Suchen 
und Finden und wieder Suchen)”. Norbert Kricke bevezetője: Kricke, Norbert – Sackenheim, Rolf (Red): 
Akademie heute. Eine Dokumentation über die Kunstakademie Düsseldorf 1975. Kunstakademie Düsseldorf, 
Düsseldorf, 1975, s.p. 
746 „School is not the place to make art. In School we can only prepare for individual art work which 
normally comes after school.” Albers, Josef: Drawing. 1941, publikálatlan kézirat a Josef and Anni Albers 
Foundation Archívumában. Idézi: Horowitz, Frederick A.: Albers the Teacher. In: Horowitz, Frederick A. – 
Danilowitz, Brenda (ed.): Josef Albers: To Open Eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. 
Phaidon, London, 2006, 73. (72–97.) 
747 Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) még a 18. század legvégén alakította ki reformpedagógiai 
elképzeléseit, amelyek nagyban támaszkodtak Jean-Jacques Rousseau pedagógiai elveire (Emile, 1762). 
Pestalozzi szerint minden emberi tanulás alapja a természet szemlélete, csupán a megtapasztalt érzékszervi 
benyomásokból kiindulva, az abból nyert képzetekre alapozva képes az ember elvont, tiszta fogalmakat 
alkotni. A különböző jelenségek minél több érzékszervvel történő megtapasztalása, a hangok, a forma és a 
szám tanulmányozása vezet a gondolkodás fejlődéséhez. Pestalozzi elméletének lényeges eleme a 
fokozatosság, az egyszerűtől az egyre komplexebb felé való haladás. A kognitív tanulás fontos eszköze a 
rajz, amelynek tanítása során szintén a fokozatosság elve követendő: az egyenes vonalból kiindulva, az 
egyszerű, geometrikus formáktól lehet az organikus formák, a növény, az állat és az ember rajzolása felé 
haladni. Pestalozzi tanítványa, majd munkatársa volt Friedrich Fröbel (1782–1852), aki foglalkoztató 
eszközök egész rendszerét dolgozta ki gyermekek tanításához. Az általa adományoknak nevezett, egyre 
komplexebb, a gyermek öntevékenységére építő eszközök a következők. Első: hat darab, különböző színű, 
textilből készült, puha labda (gömb). Második: fából készült golyó, kocka és henger. Harmadik: nyolc 
egyenlő (egyforma) részre osztott kocka. Negyedik: nyolc hasábra osztott kocka. Ötödik: huszonhét egyenlő 
részre osztott kocka. Hatodik: Huszonhét hasábra osztott kocka. Az adományok tehát az egyszerűtől a 
bonyolultig, az egyformától a különbözőig fejlődnek, és érzékszervileg megtapasztalható módon teszik 
átélhetővé az egységet/részekre osztottságot, az egyformaságot/különbözőséget, az ellentéteket 
(kontrasztokat). Az 1835–1850 között kidolgozott adományok rendszerét a következő tevékenységek 
egészítik ki: rajzolás, varrás, vesszőfonás, papírgyűrés, papírragasztás, agyagból való mintázás, mozgásos 
játékok, torna. Friedrich Fröbelről és az adományok rendszeréről: Vág Ottó: Friedrich Fröbel. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976 
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irodalom tanárként – szintén a megfigyelés és a minél több irányú, többféle tapasztalat 

fontosságát hangsúlyozta az olvasás kizárólagosságával szemben.748  

 

A Bauhausban kidolgozott elvek és módszerek a 20. század folyamán tovább éltek: a 

század második harmadában többek között a volt Bauhaus-tanítványok pedagógiai 

tevékenysége által, a Bauhaus németországi utódintézményének tekintett ulmi főiskolán 

(Hochschule für Gestaltung, HfG);749 majd egyre nagyobb területen terjedtek el a 

képzőművészeti oktatásban, valamint megjelentek a közoktatásban is.750 A 20. század 

utolsó két harmadában több németországi művészeti felsőoktatási intézményt, illetve az 

ezekben folyó oktatást szervezték át részben Bauhaus-elvek szerint.751 Ez az esetek 

többségében alapozó kurzus (Basisstudium, Grundstudium, Orientierungsbereich) 

bevezetését és műhelyek kialakítását jelentette. A fenti két elv a mai kor igényeinek 

megfelelően módosult és kiegészült művészettörténeti, -elméleti, esztétikai képzéssel; a 

kutatásra, az interdiszciplinaritásra, a projekt- és csoportmunkára való ösztönzéssel, a saját 

út megtalálását elősegítő beszélgetések programba illesztésével, valamint (digitális) hang- 

fény- médialaboratóriumok, stúdiók kialakításával.  

                                                 
748 A Black Mountain College-ról, John Andrew Rice-ról és az intézmény reformpedagógiai kapcsolatairól: 
Füssl, Karl-Heinz: Pestalozzi in Dewey’s Realm? Bauhaus Master Josef Albers Among the German-speaking 
Emigrés’ Colony at Black Mountain College (1933–1949). Paedagogica Historica 2006/1, 77–92.  
749 A Hochshule für Gestaltung 1953–1968 között működött, vezetője 1956-ig Max Bill, 1956–1968 között 
Tomás Maldonado volt. Az egy éves bevezető kurzus elvégzése után a tanítás öt szakon (ipari formatervezés, 
vizuális kommunikáció, építészet és várostervezés, információ, fotó) történt, és részben műhelyekben folyt. 
Az állandó tanári kar mellé gyakran hívtak meg vendégtanárokat, többek között volt Bauhaus-tanárokat. 
1953–1955 között Josef Albers (1953–1955), Walter Peterhans (1953), Johannes Itten (1955) tanított 
Ulmban. Az 1956-os vezetőváltás után, az e mögött meghúzódó kritikus véleménynek megfelelően (a 
Bauhaus-pedagógia már nem képes felkészíteni a növendékeket a kor elvárásainak megfelelő 
tervezőmunkára, amikor is az ipari tervező feladata leginkább a tervezés folyamatának koordinálása) új, 
tudományos tantárgyakat vezettek be: matematika, rendszeranalízis, szemiotika, pszichológia, stb.; valamint 
erősítették az iskola és az ipar közötti kapcsolatot. A főiskolán belül önállóan működő csoportokat hoztak 
létre, amelyek több terve kivitelezésre és forgalomba került. 1961-ben megszüntették az általános, minden 
hallgató számára egységes bevezető kurzust, és szakspecifikus alapoktatást vezetttek be. Az intézményben 
folyó alapképzésről: Seeling, Hartmut: Die Grundlehre an der HfG Ulm, ein heute noch brauchbares Modell? 
In: Wick, Rainer K. (Hrsg.): Ist die Bauhaus-Pädagogik aktuell? Verlag der Buchhandlung Walter König, 
Köln, 1985, 79–91. 
750 A Bauhaus-pedagógia egyes elemei, alapozó kurzushoz hasonló kurzusok, valamint projektek és 
gyakorlatok a közoktatásban is teret nyertek. A 20. század második harmadában többek között néhány angol 
általános és középiskolában folyt ilyen szellemű munka (Hele’s School, Exeter, Peter Thursby; Sidcot 
School, Somerset, James Bradley). Ezekről: MacDonald, Stuart: Basic Design and Visual Education. In: 
MacDonald, Stuart: The History and Philosophy of Art Education. University of London Press, London, 
[1970], 375–377. (365–377.)   
751 A Bauhaus-pedagógiai elveinek módosulásáról, az előkurzusra való redukciójáról, elterjedéséről, illetve 
az 1960-as években a Bauhuaus-pedagógiát/bevezető kurzust ért kritikáról részletesen: Wick, Rainer K.: 
Rezeptiongeschichtliche Randbemerkungen zur Bauhaus-Pädagogik. In: Wick, Rainer K. (Hrsg.): Ist die 
Bauhaus-Pädagogik aktuell? Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, 1985, 52–57. (42–58.)  
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A düsseldorfi művészeti akadémia 1970-es évekbeli átstrukturálásának egyik 

kulcsfontosságú eleme az alapozó év (Orientierungsbereich) bevezetése és műhelyek 

kialakítása volt.752 Több, főként németországi egyetemen jelenleg [2011] is így folyik az 

oktatás. Kasselben (Kunsthochschule Kassel)753 az 1920-as években műhelyeket 

alakítottak ki a képzőművészeti akadémián, s már ekkor tervezték a képző- és 

iparművészeti akadémia egyesítését, ám ez végül csak 1970-ben történt meg. Azóta nagy 

hangsúlyt helyeznek az interdiszciplinaritásra és a műhelymunkára. Jelenleg tizennégy 

műhelyben folyik az oktatás, és a hallgatók egy éves alapozó képzéssel (Basisstudium) 

kezdik meg tanulmányaikat az intézményben. Ebben az évben nagy hangsúlyt fektetnek 

mind a művészeti tevékenységhez szükséges fegyelmezettséget megalapozó mindennapos 

munkára, mind pedig a kísérletezésre, kutatásra, határátlépésre, s az ezen tevékenységeket 

kísérő egyéni és csoportos beszélgetésekre, projektmunkára. A münsteri művészeti 

akadémián (Kunstakademie Münster)754 szintén egy mindenki számára kötelező alapozó 

évvel (Orientierungsbereich) kezdődik az oktatás, amely ezután tizenkét különböző 

irányultságú osztályban folyik. A gyakorlati képzést Münsterben is műhelyek segítik. A 

stuttgarti akadémián (Staatliche Akademie der bildenden Künste Stuttgart)755 ugyancsak 

megtalálható a fenti két alapelv. Az első évesek számára kötelező bevezető év 

(künstlerisches Grundstudium) során a hallgatók az alapvető képző- és iparművészeti 

technikákkal ismerkednek meg, művészetelméleti és művészettörténeti, esztétikai 

jártasságot szereznek. A nürnbergi képzőművészeti akadémián (Akademie der Bildenden 

Künste Nürnberg) szintén egy éves alapozó kurzussal kezdődik a leendő művészek 

képzése.756 Ennek célja, hogy rendszeres feladatokon és gyakorlatokon keresztül a 

hallgatók megismerkedjenek a művészi tevékenység különböző módszereivel és 

stratégiáival, a művészet alapvető szabályaival, a művészeti intézményrendszer 

működésével. A gyakorlati ismeretek elsajátítását tizenegy műhely segíti.  

A bécsi képzőművészeti akadémián (Akademie der Bildenden Künste) több stúdió és 

műhely működik, amelyek között fotólabor, médialabor, film- és hangstúdió is található.757 

Az intézmény része egy természettudományi intézet (Naturwissenschaften und 

Technologie in der Kunst), ahol tudományosan vizsgálják különböző anyagok 
                                                 
752 Erről Norbert Kricke bevezetője: Kricke, Norbert – Sackenheim, Rolf (Red): Akademie heute. Eine 
Dokumentation über die Kunstakademie Düsseldorf 1975. Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf, 1975, s.p. 
753 A kasseli művészeti akadémiáról (Kunsthochschule Kassel): www.kunsthochschule-kassel.de.  
754 A műnsteri művészeti akadémiáról (Kunstakademie Münster): www.kunstakademie-muenster.de. 
755 A stuttgarti művészeti akadémiáról (Staatliche Akademie der Bildende Künste Stuttgart): www.abk-
stuttgart.de. 
756 A nürnbergi művészeti akadémiáról (Akademie der Bildende Künste Nürnberg): www.adbk-nuernberg.de. 
757 A bécsi képzőművészeti akadémiáról (Akademie der Bildende Künste): www.akbild.ac.at. 

http://www.kunsthochschule-kassel.de/
http://www.kunstakademie-muenster.de/
http://www.abk-stuttgart.de/
http://www.abk-stuttgart.de/
http://www.adbk-nuernberg.de/
http://www.akbild.ac.at./
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sajátosságait, elméleti és gyakorlati oktatás keretében foglalkoznak többek között 

percepcióval, színtannal, a színek kémiájával. 

A Magyar Iparművészeti Főiskolán az 1980-as években Alapképző Intézet és Térkísérleti 

Laboratórium működött. Az előbbi feladatai többek között az alapvető kifejezési módok és 

anyagalakításai technológiák elsajátíttatása; a síkbeli, illetve térbeli kifejező képesség 

fejlesztése; a formálás és téralakítás lehetőségeinek megismertetése; az innovációs 

képesség fejlesztése; az anyag- és technológia-takarékos szemléletre nevelés.758 

A koppenhágai képzőművészeti akadémián (Royal Danish Academy of Fine Arts/Det 

Kongelige Danske Kunstakademi) két éves bevezető tanulmánnyal kezdődik (az összesen 

hat éves) képzés, és az oktatást tizennégy darab, önálló kurzusokat is szervező 

laboratórium segíti.759 A pozsonyi képző- és iparművészeti egyetemen (Academy of Fine 

Arts and Design/Vysoká Skola Vytvarnych Umení) az első évfolyamosok számára 

kötelező a bevezető kurzus, viszont ez – az intézmény honlapján található információk 

alapján – csupán a festészetbe való bevezetést jelenti, annak különböző aspektusainak 

vizsgálata által, csendélet- és modell utáni festés keretében.760 

Az idézett intézményekkel ellentétben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a képzés 

jellege nem egységse, egyes tanszékeken osztatlan, másutt osztott rendszerű képzés folyik. 

Az Intermédia Tanszéken két éves alapozó képzéssel kezdődik az oktatás, amelynek 

keretében az alapvető technikai ismereteket sajátítják el a hallgatók, valamint feladatokra 

alapozott műhelymunka zajlik.761 Az öt éves képzés harmadik és negyedik évében évente 

választható tanár vezetésével projekt-alapú, tutoriális rendszerben, tehát nem osztályokban 

tanulnak a hallgatók. A Grafika Tanszéken (mind a képgrafika, mind pedig a 

tervezőgrafika szakirányon) négy féléves alapozó képzéssel kezdődik az okatatás, amely 

során a hallgatók – rajzi alapképzés mellett – a különböző grafikai technikákkal 

ismerkednek meg, részben műhelymunka keretében.762  Az egyetem Szobrász Tanszékén 

két félévig közös, alapozó képzésben részesülnek a hallgatók, akik ezután választják ki, 

hogy mely mesternél folytatják tanulmányaikat. Az alapozó képzés célja „a főbb 

szobrászati tendenciák, technikák és anyagok általános vonásainak alkotóhelyzetben 

                                                 
758 Gergely István – Mengyán András et al. (szerk.): Formatervezők lesznek/Designers to-be. Fényes Adolf 
Terem, Budapest, 1984 
759 A koppenhágai művészeti akadémiáról (Det Kongelige Danske Kunstakademi): www.kunstakademiet.dk 
760 A pozsonyi művészeti akadémiáról (Vysoká Skola Vytvarnych umení): www.vsvu.sk.  
761 Információ a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékén folyó tevékenységről: 
http://www.intermedia.c3.hu 
762 Információ a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékén folyó tevékenységről: 
http://www.mke.hu/info/kgrafika.php (képgrafika szakirány); http://www.mke.hu/info/tgrafika.php 
(tervezőgrafika szakirány) 

http://www.vsvu.sk/
http://www.mke.hu/info/tgrafika.php
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történő tanulmányozása.”763 A Látványtervező, valamint a Képzőművészet-elmélet 

Tanszéken osztott rendszerű képzés folyik: a három éves alapképzést (BA) két éves 

mesterképzés (MA) követi.  

8.2.5. A művészetoktatás célja nem az önkifejezés támogatása 

 „Szeretem a kérdésfelvető és bátor diákokat, […] akik nem elsősorban önkifejezésre adják 

a fejüket, hanem tárgyorientáltak, kutatófélék, netán opponálók” – írta Maurer a 

Képzőművészeti Főiskolán való munkájával kapcsolatban.764 Elmondható lenne ez az 

állítás bármelyik másik szakköréről, kurzusáról, valamint saját műveiről is. A hangsúly az 

anyagra, a technikára, a munkafolyamatra helyeződik.  

Természetesen következik az egyén és az önkifejezés háttérbe kerülése akkor, ha – mint az 

előzőekben a Bauhaus-előkurzusról írtakban is megjelenik – a művészeti gyakorlat és a 

művészetoktatási tevékenység a tapasztalatszerzést, a kísérletezést, a megfigyelést helyezi 

előtérbe.   

„Nem tartom fontosnak az önkifejezést. A tanítás módszereként sem és a művészet 

céljaként sem fontos” – nyilatkozta Josef Albers 1968-ban.765 Albers számára ez nem 

csupán művészi gyakorlatából következett, hanem a társadalommal kapcsolatos nézetéből 

is. Az 1928-ban írt Werklicher Formunterricht című tanulmányában kifejtette azon 

véleményét, amely szerint az individualizmus káros, hiszen az egyénnek a társadalomtól 

való elszigeteltségét hangsúlyozza.766 Ezért az iskola mint a közösség érdekeit szolgáló 

intézmény feladata nem az egyén előtérbe helyezése, hanem – az egyéni fejlődés 

megzavarása nélkül – a társadalommal való kapcsolatának erősítése.  

8.2.6. A művészetoktatás célja a gondolkodási készség fejlesztése; a 
művészetoktatás célja technikai ismeretek átadása 

A gondolkodási készség fejlesztése és a technikai ismeretek átadása fontos, az előzőekben 

felsoroltakat kiegészítő célja a művészeti oktatás egészének, azonban részletesen nem 

ebben a fejezetben, hanem a művészeti felsőoktatásban átadható ismereteket összefoglaló 

fejezetben fejtem ki.  

                                                 
763 Információ a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékén folyó tevékenységről: 
http://www.mke.hu/info/szobrasz.php 
764 A Veszely Beának írt, évszám nélküli levél Maurer Dóra tulajdonában található. 
765 Oral history interjú, 1968. június 22 – július 5. Az interjút készítette: Sevim Fesci. Archives of American 
Art Smithsonian Institution. 
766 Albers, Josef: Werklicher Formunterricht. Bauhaus Zeitschrift für Gestaltung. 2/3, 1928. Angolul idézi 
többek között: Wick, Rainer K.: Teaching at the Bauhaus. Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2000, 172–173.  
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8.3. A művészetoktatás intézményrendszere 

Európában és a nyugati társadalmakban a leendő képzőművészek oktatása az elmúlt fél 

évezredben jellemzően intézményesült formában, művészeti akadémián, felsőfokú 

művészetoktatási intézményben történik. A képzőművészeti akadémia kifejezés 20. 

századból származó definíciója Walter Grasskamp megfogalmazásában a következő: 

„olyan intézmény, amelyet akadémiai művészek hoztak létre – vagyis főiskoláról767 van 

szó –, s amely a képzőművészeti szakmákban törvényben rögzített és politikailag elismert 

diplomát nyújt, emellett költségeit túlnyomórészt vagy teljes egészében közpénzből 

finanszírozzák.”768 A fogalom definiálásához Grasskamp felhasználja az akadémiai 

művész kifejezést, ezért szükséges meghatározni azt is, kit tekintünk akadémiai 

művésznek.769 Akadémiai művész az, „aki udvari vagy kiállító művészként akadémiára jár, 

vagy ott tanít”.770 Az akadémiai művész tehát az a művész, aki nem amatőrként végez 

művészeti tevékenységet, és nem alkalmazott művészettel foglalkozik (illetve – hogy a 

definíció megelőző évszázadokra is alkalmazható legyen – az akadémiai művész nem egy 

céhhez kötődő művész). A fenti definícióból következik, hogy az akadémiai művész 

fogalomnak kétféle értelmezése lehetséges. Tágabb értelemben minden művész ide 

sorolható, aki felsőfokú művészetoktatási intézményben tanult vagy tanul, szűkebb 

értelemben azonban csupán az ezen intézményekben tanító tanárok tekinthetők akadémiai 

művésznek. Ez utóbbi sem teljesen egyértelmű, hiszen ahogy korábban említettem, a 20. 

század utolsó harmadában jellemzővé vált, hogy az akadémia elvégzése nélkül akadémiai 

tanárrá vált egy-egy művész.  

 

A 20. század utolsó harmadában a művészetoktatási intézményekben tanító művészek 

jelentős része a hallgatók szabad fejlődésének biztosításában, kreativitásának 

kibontakoztatásában, az ehhez szükséges körülmények, tárgyi és szervezeti feltételek 

megteremtésében, a saját út megtalálásának elősegítésében látta a művészetoktatási 

intézmény szerepét és feladatát.  Emellett egyre hangsúlyosabban előtérbe került az 

(osztály)közösség fontossága, és ezzel párhuzamosan a konkrét oktatáson kívüli helyzetek 

és infrastruktúra jelentősége.  

                                                 
767 Az eredeti, német nyelvű szövegben a Hochschule kifejezés szerepel. 
768 Grasskamp, Walter: Akadémiai művészek. In: Kárai Petra – Veszprémi Nóra (szerk.): München magyarul. 
Magyar Művészek Münchenben 1850–1914. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009, 11–17.  
769 Grasskamp akadémia-definíciója erősen tautologikus, s ezt az akadémiai művészre vonatkozó definíciója 
sem old fel.  
770 Grasskamp, Walter: Akadémiai művészek. In: Kárai Petra – Veszprémi Nóra (szerk.): München magyarul. 
Magyar Művészek Münchenben 1850–1914. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009, 12. 
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A münsteri művészeti akadémián tanított 1972–2005 között Timm Ulrichs, aki a 

pedagógiai pályafutását és az osztályában folyó munkát bemutató kiadványban 

összefoglalta a művészeti főiskolák szerepét.771 A művészet és az élet iskolájaként is 

szolgáló akadémiák, Ulrichs véleménye szerint, a következőkben felsorolt funkciókkal 

bírnak. A művészeti élet egészének modelljét jelentik. A hallgatók számára védett terepet 

biztosítanak, ahol lehetőség nyílik a legkülönfélébb dolgok kipróbálására, az ötletek 

kibontakoztatására, a saját út megtalálására. Helyszínt biztosítanak az érzékelési, a 

megismerési és a gondolkodási készség fejlődéséhez. „Laboratóriumként,772 kísérleti 

terepként, intenzív osztályként” funkcionálnak.773 Az akadémiákon jelentős szereppel 

bírnak az élő műteremközösségek és a tanárok, amelyek és akik a fentiek eléréséhez 

szükséges környezetet megteremtik. A tanárokkal kapcsolatban – a korabeli 

kreativitáskutatás azon eredményére hivatkozva, hogy az ember (művész és tudós) 

huszonöt éves kora körül a legproduktívabb – Ulrichs kifejti azon véleményét, hogy a 

művészetoktatási intézmények hatékonyabb működéséhez szükséges lenne fiatal tanárok 

alkalmazása.774 A felsőfokú művészeti végzettséggel nem rendelkező Ulrichs részben 

megkérdőjelezi a művészeti akadémiák létjogosultságát, amikor hozzáteszi, hogy mindaz, 

ami az iskolában tanulható, az az életben is elsajátítható. Sőt, az utóbbi esetben minden 

sokkal intenzívebb és jelentőségteljesebb, mint az akadémia védett közegében.  

E védettség bizonyos esetekben akár a tanulást hátráltató tényező lehet, hiszen általában a 

befogadók, a közönség, a kritikusok hiányát is jelenti, valamint megkérdőjelezi a 20. 

század második felében jellemző egyes műfajok taníthatóságát. Marina Abramović, aki 

ugyan performansz-osztályában nem engedélyez veszélyes tevékenységeket, és nem 

mutatja meg hallgatóinak saját korábbi munkáit sem, a következőt írja a tanításra 

                                                 
771 Ulrichs, Timm: Einleitung; Ulrichs, Timm: Kunst, die Schule macht. In: Wer war das! Ein 
Bestimmunsgbuch der Klasse Timm Ulrichs an der Kunstakademie Münster 1972 bis 2005. Timm Ulrichs és 
Ferdinand Ullrich magánkiadása, 2005, 6–11. 
772 A művészeti iskola laboratóriumként való definiálására példa többek között két 20. század eleji 
művészetoktatási intézmény: a Bauhaus és a VHUTEMASZ. Az utóbbi intézmény harmadik vezetője, Pavel 
Novickij (1926–1930) rektorsága idején, 1929-ben készült egy prospektus az iskoláról, amelyben a 
következő olvasható: „a művész munkája laboratóriumi-kísérleti és tudományos-kutató jellegű”, ezért az 
egyes karok művészeti laboratóriumokként funkcionálnak. Idézve: Részlet a P. Novickij által 1929. május 
10-én írt prospektusból. Vhutemasz. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Iparművészeti Főiskola – Vizuális 
Nevelési Központ, Budapest, 1989, 11–15.  
773 Ulrichs, Timm: Kunst, die Schule macht. In: Wer war das! Ein Bestimmunsgbuch der Klasse Timm 
Ulrichs an der Kunstakademie Münster 1972 bis 2005. Timm Ulrichs és Ferdinand Ullrich magánkiadása, 
2005, 9. 
774 Ulrichs, Timm: Zwischen den Stilen – zwischen der Stühlen. Einige Bemerkungen zur Stellung der Kunst 
zwischen Akademie und Markt. (1986) In: Wer war das! Ein Bestimmunsgbuch der Klasse Timm Ulrichs an 
der Kunstakademie Münster 1972 bis 2005. Timm Ulrichs és Ferdinand Ullrich magánkiadása, 2005, 12–14. 
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vonatkozóan: „a performansz során az ember a valósággal kerül kapcsolatba, s ha ez 

hiányzik, akkor a dolog nem működik”.775  

A Maurer által 1997-ben rendezett Szanatórium című osztálykiállítások címének és 

koncepciójának kialakításában szerepet kapott az a nézet, mely szerint a művészeti főiskola 

egy védett, zárt terepet és közösséget (szanatóriumot) jelent a diákok számára.776 

A művészetoktatási intézményt a kreativitás kibontakozásának lehetséges helyszíneként 

látja Hans Peter Thurn, aki az ehhez szükséges legjobb elméleti és tárgyi feltételek 

biztosításában látja a művészetoktatási intézmény feladatát.777 A düsseldorfi akadémia által 

1975-ben kiadott kiadvány több tanulmányában olvasható, hogy a művészeti oktatás 

ideális formája a személyes igények figyelembevételére alkalmas, kislétszámú csoport, az 

osztályokat felváltó munkacsoport, ahol a központi, ám nem kizárólagos szereppel bíró 

tanárok munkáját a legtapasztaltabb diákok közül választott asszisztensek segítik.778  

Michael Craig-Martin, aki az 1970-es évek óta a londoni Goldsmiths779 tanára, a művészeti 

iskola legfontosabb feladatának olyan környezet és olyan közösség kialakítását tartja, 

amelyben a diákok biztonságban érzik magukat, hogy saját késztetéseiknek és 

személyiségüknek megfelelően, szabadon tevékenykedjenek.780 A Goldsmiths egyetemen 

tanító, ott 2002-ben vizuális kultúra tanszéket (Visual Culture Department) alapító Irit 

Rogoff – a 2006-ban múzeumok és oktatási intézmények együttműködésével futó 

A.C.A.D.E.M.Y projekt kapcsán – a következőképpen ír a művészeti iskoláról.781 Az 

                                                 
775 Marina Abramović és Tania Bruguera közötti beszélgetés. Conversation: Marina Abramović and Tania 
Bruguera. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, 
Cambridge (MA), 2009, 180. (177–188.) 
776 Maurer Dóra szóbeli közlése.  
777 Thurn, Hans Peter: Zur soziokulturellen Situation von Kunststudenten. In: Kricke, Norbert – Sackenheim, 
Rolf (Red): Akademie heute. Eine Dokumentation über die Kunstakademie Düsseldorf 1975. Kunstakademie 
Düsseldorf, Düsseldorf, 1975, s.p. 
778 (Volt) hallgatók bevonása a tanítás folyamatába erős 20. századi hagyományokkal rendelkezik. Többek 
között a Bauhausban (Jungmeister) és a Bauhaus-elveket alkalmazó intézményekben, valamint volt Bauhaus-
tanítványok későbbi pedagógiai tevékenysége során jellemző ez. A diákok bevonásának egy másik módját 
alkalmazza a koppenhágai művészeti akadémia: az azonos évfolyamos diákok lehetnek egymás tutorai. Ezt a 
gyakorlatot az intézmény a protestáns (demokratikus) hagyományból vezeti le Mikkel Bogh. Bogh Mikkel: 
The Art School. Between the Academy and Higher Education. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. 
Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 64–75. 
779 Az intézmény 1988 óta egyetemi rangú iskola, jelenlegi megnevezése Goldsmiths – University of London.  
780 John Baldessari és Michael Craig-Martin közötti beszélgetés. Conversation: John Baldessari and Michael 
Craig-Martin. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, 
Cambridge (MA), 2009, 41–52. A beszélgetésből kiderül az is, hogy az 1970-es években a Goldsmiths is 
elhagyta a hallgatóknak osztályokba való felosztásának rendszerét.  
781 Az A.C.A.D.E.M.Y projektben részt vevő intézmények: Hamburger Kunstverein, Hamburg; MuKHA, 
Antwerpen; Van Abbemuseum Eindhoven, Eindhoven; Goldsmith – University of London, Visual Culture 
Department, London. 
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akadémia a gondolkodás és véleményalkotás (speculation), a növekedés, a reflexivitás 

biztonságos helyszíne, a teljesítmény iránti folyamatos nyomás jelenléte nélkül.782  

A Kultúr-Maurer című filmben megszólaltatott, a bécsi akadémián tanító Werner 

Würtinger hangsúlyozza a művészeti iskola azon szerepét, hogy lehetőséget biztosítson a 

diákoknak (fiatal művészeknek – WW) arra, hogy egy, az iskola tanárai által 

meghatározott jellegű alkotó közösség részévé váljanak. „Nem a nagy tehetség mesterré 

válásának finise zajlik itt, hanem arra számítunk, azt szeretnénk, hogy mindenki részévé 

váljon a kreatív emberek közösségének, és módja legyen a fejlődésre” – nyilatkozza 

Würtinger a filmben. Az előtte megszólaló, a film készítésekor Maurer-tanítvány Szegedy-

Maszák Zoltán így fogalmaz: „[azért van szükség a főiskolára, hogy] az embernek legyen 

egy mestere, azzal beszélgessen, hozzájusson információkhoz. És ezt minél 

visszahúzódóbban teszi [a főiskola], annál jobb”.  

A művészetoktatási intézmények szerepével kapcsolatban – a posztstúdió munkaformából 

is fakadóan – egyre jellemzőbb szempont az iskolai közösség, a gyakorló művészekkel 

való személyes kapcsolat kialakításának és a Szegedy-Maszák által is említett 

információhoz való hozzáférésnek, információátadásnak, tapasztalatok megosztásának a 

lehetősége. Ebből következően (is) fontosak a meghívott előadók, vendégtanárok, 

rezidenciaprogramok, valamint növekvő jelentőséggel bírnak a tanórán, oktatási helyzeten 

kívüli informális események és helyszínek: az iskolai közösségi terek, kávézók, éttermek, s 

az ott zajló kötetlen beszélgetések. Ez a tendencia a 20. század végén, 21. század elején az 

iskola mint intézmény és mint épület radikális átgondolásához vezet, és erre vonatkozó 

elméletekben, projektekben, új típusú iskolaépületek létrehozásában manifesztálódik.783  

Az iskolai közösségek és személyes kapcsolatok fontosságának elismerése, hangsúlyozása 

mellett az osztályok szerepének megítélése – történeti hagyományból fakadóan – kettős. 

Német nyelvterületen domináns az osztályok és az osztályvezető tanárok szerepe. A 

                                                 
782 A projekt hipotézise az az elképzelés, hogy az akadémiai ennél lényegesen kiterjedtebb funkciókkal 
bírhat, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges módszerek és tevékenységi formák elsajáításának helyszíne 
lehet. A projektről: Rogoff, Irit: Turning. In: O’Neill, Paul – Wilson, Mick (ed.): Curating and the 
Educational Turn. Open Editions, London, 2010, 32–46. 
783 E kérdés több irányba vezet tovább. Itt egy 2005-ben, Edinburghban rendezett szimpóziumot említek: 
With or Without Buildings (Edinburgh, 2005. február 25–26.). A szimpóziumról bővebben: 
http://www.mythic-beasts.com/~gram/edinburgh/Architecture_Symposium.pdf; valamint Deliss, Clémentine: 
Roaming, Prelusive, Permeable: Future Academy. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions 
for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 117–140. A művészeti iskolákról mint 
épületekről: Renfro, Charles: Undesigning the New Art School. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. 
Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 159–176. A 21. századi 
művészeti iskolák témakörében kiadott, korábban említett Art School. Prepositions for the 21st Century című 
könyv oly módon is foglalkozik az iskolák jelenével és jövőjével, hogy tíz különböző, részben a 
közelmúltban épített művészeti iskola épületét, valamint iskolaépítési projektket elemez.  
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művészetoktatási intézmények többségében (a korábban említett bevezető kurzus 

elvégzése után) jelenleg is osztályokban tanulnak a hallgatók. Az osztályok karakterét, az 

oktatás módszerét és tartalmát az osztályvezető tanár személye, szemléletmódja, 

munkássága, tapasztalata határozza meg. Az esetek többségében a diákok választják ki, 

hogy mely tanárnál folytatják tanulmányaikat. Ezekben az iskolákban a tanár-diák és a 

diák-diák kapcsolat szorosságát – a 19. században kialakult német mesteriskolák 

megtartandó hagyományaként – pozitívumként értékelik, és a 20-21. században is 

követendőnek tartják.784 Példaként említem a Maurer-osztállyal kapcsolatban állt nürnbergi 

Diet Sayler-osztályt és a koppenhágai művészeti akadémiát. Sayler egy a budapesti 

Képzőművészeti Egyetemen rendezett kiállítás katalógusában az ötlet- és információcsere 

helyszíneként, a párbeszéd fórumaként határozza meg az osztály szerepét, amelyben jó, ha 

a lehető legtöbb és legkülönfélébb nézőpont, szemléletmód jelenik meg.785 Az 

osztály(terem) egyben a hallgatók egyéni kiállításainak helyszíne is, ahol a mindenkori 

hallgatók mellett az osztályközösség részét képező volt tanítványok is helyet kapnak. A 

dán akadémiát pedig az ott tanító Mikkel Bogh egy érve miatt említem. Bogh The Art 

School. Between the Academy and Higher Education című tanulmányában, a mesteriskola-

hagyomány védelmében kifejti azon véleményét, amely szerint a művészi identitás lassú 

kialakulása során a művészeti iskola diákjainak határozott keretekre van szükségük, s ezt 

az osztályvezető tanár művészi pozíciója, egységes tanmenete tudja a legmegfelelőbben 

biztosítani.786 Az intézményben tanító tanárok különbözősége biztosítja az oktatás 

heterogenitását és a lehető legszélesebb spektrum, választási lehetőség biztosítását is, 
                                                 
784 A 19. század első felét Németországban antiakadémikus tendenciák megjelenése és elterjedése 
jellemezte, megkérdőjeleződött a művészet taníthatóságába vetett hit, és kritika tárgyává vált az akadémiai 
oktatás személytelensége. Addig a művészeti akadémiák tanárai egy-egy hónapig foglalkoznak a diákokkal, 
így azok – a diákok szemszögéből – havonta váltották egymást. Ekkor azonban – a középkori 
műhelygyakorlat felelevenítésével – előtérbe került a mester (nem a havonta cserélődő tanár!) és a tanítvány 
közötti kapcsolat jelentősége. Több helyen, többek között Düsseldorfban és Münchenben felmerült, hogy a 
szokásos akadémiai rendszert felváltva a mesterek műhelyekben tanítsák tanítványaikat. A 19. század első 
felében több helyen (Düsseldorf, 1826; München, 1943) megvalósult az akadémiai mesterképzés, amely 
később Németország és Észak-Európa többi művészeti akadémiáján is elterjedt. A diákok – egy 
meghatározott szint elérése után – megválaszthatták azt a tanárt, akinél az elkövetkező években 
tanulmányaikat folytatták, részt vettek az ő munkájában és a korábbinál szorosabb, személyesebb kapcsolat 
kialakítására is lehetőségük nyílt. A mesterosztályok bevezetését általában – Pevsnert követve – a 19. századi 
német művészetoktatás legjelentősebb újításának tartják, azonban e rendszer más szemszögű értelmezése és 
kritikája olvasható William Vaughan tanulmányában. Pevsner, Nikolaus: Academies of Art. Past and Present. 
Da Copo Press, New York, 1973 (Cambridge University Press, Cambridge, 1940); Vaughan, William: 
Cultivation and Controll. The „Masterclass” and the Düsseldorf Academy in the nineteenth century. In: 
Cardoso, Denis Rafael,– Trodd, Colin: (ed.): Art and the Academy in the Nineteenth Century. Manchester 
University Press, Manchester, 2000, 150–163. 
785 A Sayler-osztály kiállítása a Barcsay Teremben 2001. március 2–16. között volt látható. A tárlatot kísérő 
katalógus: S.n.: Klasse Sayler. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2001. 
786 Bogh, Mikkel: The Art School. Between the Academy and Higher Education. In: Madoff, Steven Henry 
(ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 64–75. 
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amely egy országos hatókörű intézmény esetében, Bogh véleménye szerint, 

követelmény.787  

Az osztályokba sorolás elhagyása, feladása – ahogyan a korábban említett düsseldorfi és 

londoni példa alapján is látható – megjelent az 1970-es években is, ám dominánssá válása 

1999, az európai felsőoktatás egészének megreformálását célul kitűző bolognai rendszer 

bevezetése után történt meg. Az osztályok feladása és még inkább az osztályvezető 

tanárokkal való szoros kapcsolat megszűnése által szélesebb tananyagkínálat, többféle 

nézőpont megismerésének lehetősége áll a diákok rendelkezésére – a rendszer 

támogatóinak véleménye szerint.  

 

Grasskamp definíciójában szerepel, hogy az az intézmény tekinthető akadémiának, 

amelynek finanszírozása jelentős részben vagy teljes egészében közpénzből történik. Ez 

maga után vonja azt is, hogy az intézménynek a közjót kell szolgálnia. A közjó szolgálata 

értelmezhető szűkebb, korábban már említett értelemben is: a felsőfokú (állami) 

művészetoktatási intézménynek nem csupán a művészet egy irányzatát, hanem minél 

szélesebb tartományát kell elérhetővé tennie, minél szélesebb spektrumát kell kínálnia a 

diákok számára. Tágabb értelemben pedig a következőképpen: az iskolának nem csupán a 

művészhallgatókat vagy a hallgatókat is magába foglaló, viszonylag zárt szakmai 

közösséget, hanem a szűkebb-tágabb környezetét is szolgálnia kell. Ez a követelmény 

többek között a művészek képzésére és az intézmény jellegére, szerepére is hatással van. A 

művészeti iskolákban tanított tantárgyak között a 20. század folyamán újra és újra 

megjelentek nem szakmai tantárgyak is, vagy megfogalmazódott ezek tantervbe 

foglalásának igénye.788 A nem szakmai tárgyak tantervbe emelése változó motivációs 

tényezők hatására történt, gyakran az által a szándék által vezérelve, hogy a művészek 

képesek legyenek egyes társadalmi problémák megoldásában hatékonyan részt venni. 

A művészetoktatási intézmények kibővült, megváltozott szerepkörével (expanded 

academy) is összefüggésben álló vélemény szerint ezen intézményeknek szoros 

                                                 
787 E véleményben tetten érhető a később részletesen kifejtendő bolognai rendszerrel szembeni ellenállás, 
valamint megjelenik benne a bolognai reformmal szemben felhozott egyik leggyakoribb ellenérv, ti. az, hogy 
az az oktatás túlságosan homogénné, egységessé válik, amelyben nem jelenhet meg az egyes intézmények és 
országok hagyománya, karaktere.   
788 Egy kortárs példa erre Ernesto Pujol New York-i képzőművész és kurátor véleménye, amely szerint, hogy 
a művészet képes legyen megfelelni társadalomkritikai szerepének, a művészetoktatási intézményeknek 
foglalkozniuk kell ezzel az aspektussal. Ennek része az, hogy a művészek képzésének magában kellene 
foglalni a következő tárgyakat is: kulturális antropológia, szociológia, pszichológia, politológia. Pujol, 
Ernesto: On the Ground. Practical Observations for Regenerating Art Education. In: Madoff, Steven Henry 
(ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 1–14. 
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kapcsolatot kellene fenntartaniuk környezetükkel, közvetítő szerepet kellene betölteniük a 

művészeti szakma és a társadalom között, részt kellene venniük a képzőművészet 

társadalmi pozicionálásában és társadalmi nyilvánosságának megteremtésében.789 Ennek 

megjelenési formái többek között a következők lehetnek: a közönség számára is nyilvános 

programok, tárlatok; a társadalom bizonyos csoportjait bevonó projektek; együttműködés 

más kulturális és művészeti intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, társadalmi 

csoportokkal.  

 

A művészetoktatási intézményrendszert érintő aktuális tendencia a művészeti iskoláknak 

tudományegyetemekbe való integrációja vagy önálló egyetemmé válása. Az 1990-es 

években az Egyesült Királyságban kezdődő,790 mára [2011] a felsőfokú művészetoktatási 

intézményrendszer egészében egyre jellemzőbbé váló folyamatot jelentősen felgyorsította 

az 1999-ben huszonkilenc európai állam által aláírt Bolognai Nyilatkozat (Bologna 

Declaration).791 A nyilatkozat célja az Egységes Európai Oktatási Térség létrehozása 2010-

re. Az egységes európai oktatási rendszer – a nyilatkozatban foglaltak értelmében – a 

következő előnyökkel jár: a hallgatók és munkavállalók mobilitásának elősegítése, a kor 

igényeinek megfelelő ismeretek nyújtása, s mindezek eredményeképpen az európai oktatás 

versenyképessé tétele és versenyképességének megtartása a nemzetközi színtéren. A 

reform keretében háromfokozatú képzési rendszer (alapképzés, BA; mesterképzés, MA; 

doktori képzés) és az elméletileg objektív összemérhetőséget és átjárhatóságot biztosító 

kreditrendszer lépett életbe. A Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok egyes felsőoktatási 

intézményei, illetve bizonyos szakok számára nem kötelező a háromfokozatú rendszer 

átvétele.792 A művészképzés több országban, elsősorban Németországban osztatlan 

                                                 
789 Három, szándékosan különböző országból választott vélemény: Pujol, Ernesto: On the Ground. Practical 
Observations for Regenerating Art Education. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for 
the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 1–14; Frisinghelli, Christine: Die Kunstuniversität 
im Feld zwischen Produktion, Vermittlung, Lehre. In: Hausleithner, Rosa (Hrsg.): Raum 8. Die 
Bildhauerschule Bruno Gironcoli. Werner Würtinger magánkiadása, Bécs, [2005], s.p.; Duve, Thierry de: An 
Ethics. Putting Aesthetic Transmission in its Proper Place in the Art World. In: Madoff, Steven Henry (ed.): 
Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 15–24.  
790 Az Egyesült Királyság teljes felsőoktatását érintő reform keretében 1992-ben egyesültek az egyetemek és 
a főiskolák (college), valamint a szakképzést nyújtó politechnikumok. A művészetoktatási intézmények mára 
vagy önálló, egyetemi rangú intézményekként (pl. az öt művészeti iskola egyesítésével létrejött londoni 
University of the Arts), vagy tudományegyetemek részét képező művészeti karként működnek. 
791 A Bolognai Nyilatkozatot 1999-ben a következő országok írták alá: Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia. Az egyezséghez 
1999 után további államok csatlakoztak, 2009-ben a tagországok száma negyvenkilenc volt. 
792 Magyarországon az orvos-, gyógyszerész-, mérnök- és művészképzés maradt egységes rendszerű, 
kétfokozatú. Doktori képzés ezeken a szakterületeken is szerezhető. A művészképzés területén jelenleg 
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rendszerű maradt. Ennek oka leginkább az erős történeti hagyományban (mesteriskola) 

kereshető. A bolognai rendszer ellenzői az egységessé váló oktatástól, a sokszínűség és a 

hagyományok elvesztésétől, az intézményi autonómia feladásától tartanak.793 A 

tudományegyetembe integrált művészeti karok esetében pedig fennáll az a veszély, hogy a 

művészeti kar az egyetemnek egy kisméretű, jelentéktelen, marginális részévé válik, 

amelynek munkamódszerei (személyes kapcsolaton alapuló, nem mérhető eredményeket 

felmutató műtermi munka) nem felelnek meg sem a szokásos egyetemi gyakorlatnak, sem 

az intézményekre nehezedő gazdasági elvárásoknak.794 A művészeti, a humán- és a 

természettudományos szakok közötti – a finanszírozást is radikálisan befolyásoló – 

megkülönböztetés nem csupán intézményi szinten, hanem az egész felsőoktatási 

intézményrendszerre kiterjedően megfigyelhető.795 

A 2000-es évek első évtizedében a művészet területén szerezhető doktorátus elvi 

lehetősége, mibenléte képezi intenzív nemzetközi vita tárgyát.796 Európában797 és Észak-

Amerikában798 többféle modell alakult ki. Ezek egyrészt megnevezésükben,799 másrészt 

jellegükben különböznek.  Bizonyos esetekben a művészeti alkotómunkára magára, a 
                                                                                                                                                    
[2011] a következő érvényes: a képzés két szak kivételével egységes, a látványtervező és a képzőművészet-
elmélet szakokon osztott. Az utóbbi esetében a második és a harmadik fokozat akkreditációja jelenleg folyik. 
Képzőművészeti és egyéb művészeti területen doktori fokozat (DLA, Doctor of Liberal Arts) szerezhető, 
amely különbözik a más szakterületeken szerezhető PhD (Doctor of Philosophy) fokozattól.  
793 A Bolognai rendszer negatív sajátosságait és következményeit – a németországi helyzetből kiindulva, ám 
európai szinten is értelmezve – foglalja össze Dietrich Lemke Mourning Bologna című tanlumánya. Lemke, 
Dietrich: Mourning Bologna. e-flux. 2010. március. http://www.e-flux.com/journal/mourning-bologna/ 
794 E kérdéskört elemzi részletesen, valamint megoldási lehetőségeket mutat be a következő kiadvány: 
Buckley, Brad – Conomos, John (ed.): Rethinking Contemporary Art. The Artist, the PhD and the Academy. 
Nova Scotia College of Art&Design, Halifax, 2009 
795 A 2000-es évek elején előnyben részesül a természettudományos, a matematikai és az informatikai 
oktatás, prioritást élvez az MTMI (matematika, természettudomány, műszaki, informatika)  / STEM 
(Science, Technology, Engineering, Maths) tudományterület-együttes. Ennek a tendenciának az oktatási 
intézményekre vonatkozó hatásáról – az Egyesült Királyság példája alapján: Bishop, Claire: Con-Demned to 
the Bleakest of Futures. Report from the UK. e-flux. 2011. február. http://www.e-flux.com/journal/con-
demmed-to-the-bleakest-of-futures-report-from-the-uk/ 
796 Művészeti doktorátus az 1970-es évek óta szerezhető, és mind megjelenése, mind pedig elterjedés az 
Egyesült Királyságban jellemző. Ott a 2000-es évek elején a művészeti doktori képzésben egyidejűleg részt 
vevő hallgatók száma több ezerre tehető (2003-ban 2000). A művészeti doktorátus megjelenéséről, 
elterjedéséről és a vele kapcsolatban felmerülő problémák egy részéről: James Elkins bevezetője: Elkins, 
James (ed.): Artists with PhDs. On the New Doctoral Degree in Studio Art. New Academia Publishing, 
Washington D.C., 2009, vii–xiii. 
797 Az európai helyzet összefoglalása olvasható például a következő tanulmányban: Lesage, Dieter: The 
Academy is Back: On Education, the Bologna Process, and the Doctorate in the Arts. e-flux. 2009. március. 
http://www.e-flux.com/journal/the-academy-is-back-on-education-the-bologna-process-and-the-doctorate-in-
the-arts/ 
798 Két USA-beli modellt ismertet a következő tanulmány: Wilson, Mick: Panel discussion: Concerning 
Doctoral Studies. Art&Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods. 2009. tavasz 
http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/panel.html 
799 Európa és Észak-Amerika jelentős részében a humán-, társadalom- és természettudományos területeken 
szokásos PhD fokozat megszerzésére van lehetőség a doktori képzés során. Ezen kívül létezik azonban más 
elnevezés is, többek között Doctor of Arts (DA, USA, Bulgária), Doctor of Liberal Arts (DLA, jelenlegi 
ismereteim szerint ez a megnevezés csak Magyarországon használt), artist doctor (ArtD, Szlovákia).  
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műalkotásra, kiállításra, máshol a kutatásra és az írott disszertációra esik nagyobb 

hangsúly. A változó hangsúlyok ellenére a jelenleg szokásos gyakorlat szerint a művészeti 

doktori fokozat megszerzésének feltétele a 3-4 éves képzésben való részvétel, egy 

vizsgamunka (műtárgy, kiállítás) és egy írott disszertáció elkészítése.800 Ez a helyzet 

Magyarországon is, ahol – az 1993-as felsőoktatási törvény801 által előkészítve – a 2000-es 

évek elején indult el a művészeti doktori (DLA) képzés.  

 

A bolognai reform és a művészeti doktorátus kapcsán is előtérbe kerül a kutatás fogalma. 

A mérhetőség, az objektív értékelés megalapozása és a megfelelő finanszírozás biztosítása 

érdekében több kísérlet született a kutatás definiálására, ám ezek a művészet területére 

csak problematikusan alkalmazhatók.802 A kutatás különböző definíciói általában a 

következő kritériumokat tartalmazzák. Konkrét kérdés megoldására irányuló, egyértelműen 

meghatározott és specifikus kutatási módszereket alkalmazó, önálló kutatómunkán alapuló 

tevékenység, amelynek célja új ismeretek (knowledge) létrehozása. A definíció művészeti 

területre való implementációja, a művészeti kutatás fogalmának, valamint módszereinek, 

értékelhetőségének meghatározása problematikus. A felsőfokú művészetoktatási 

intézmények által indított kutatási projektek jelentős része – véleményem szerint erősen 

                                                 
800 Dieter Lesage, aki több tanulmányban foglalkozik a bolognai rendszernek a művészetoktatásra tett 
hatásával és a művészeti doktorátus kérdésével, támadja ezt a gyakorlatot. Véleménye szerint, ha az egyetemi 
karok és az egyetemi tanárok valóban egyenrangú és autonóm területként fogadnák el a művészeti 
tevékenységet, nem lenne szükség az írott disszertációra. Az ehhez való ragaszkodásban az nyilvánul meg, 
hogy az egyetem(i tanárok) nem fogadják el a művészet autonómiáját, és nem bíznak saját maguk azon 
képességében, hogy megítéljék egy művészeti alkotás értékét. Véleménye szerint a művészeti doktorátus 
középpontjában a műalkotás kell, hogy álljon, s teljes mértékben meg kellene adni a művészeknek a 
szabadságot, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb médiumot. Lesage, Dieter: The Academy is Back: 
On Education, the Bologna Process, and the Doctorate in the Arts. e-flux. 2009. március. http://www.e-
flux.com/journal/the-academy-is-back-on-education-the-bologna-process-and-the-doctorate-in-the-arts; 
Lesage, Dieter: Who’s Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output. Art&Research. A 
Journal of Ideas, Contexts and Methods. 2009. tavasz. http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/lesage.html 
801 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról. A törvény véleményem szerint ellentmondásos, a 
mesterképzés fogalmát hol posztgraduális képzési formaként, a művészeti doktori képzéssel egyenrangú 
fogalomként (21. fejezet 84§), hol a háromciklusú képzés második fokozataként használja (alapképzés, 
mesterképzés, doktori  képzés, 21/A fejezet 87/A. §) 
802 A Research Assessment Exercise (REA) 1996-ban kiadott kutatás-definíciója a következőképpen 
kezdődik. „Original investigation undertaken in order to gain knowledge and undersanding. It includes work 
of direct relevance to the needs of commerce and industry, as well as to the public and voluntary sectors.”  
A REA honlapján (www.rea.ac.uk) 1992-es, 1996-os, 2001-es és 2008-as dokumentumok érhetők el.  
A definíció egészét idézik többek között: Borgdorff, Henk: The Debate on Research in the Arts. 
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Borgdorff_publicaties/The_debate_on_research_in_th
e_arts.pdf ; Holert, Tom: Art in the Knowledge-Based Polis. e-flux, 2009. február. http://www.e-
flux.com/journal/art-in-the-knowledge-based-polis/ 

http://www.rea.ac.uk/


217 
 

tautologikusan – magával a kutatás fogalmával, annak módszertanával, mérhetőségével / 

értékelhetőségével, művészettörténeti hagyományaival foglalkozik.803 

A társadalom és gazdaság információra, tudásra való szerveződése (információs 

társadalom, tudásalapú társadalom; information society, knowledge-based-society) idején 

kiemelt jelentőségű, a művészeti oktatás területén is megjelenő és előtérbe kerülő fogalom 

az információ és tudás (knowledge) maga. A jelenlegi (művészet)oktatási diskurzus egyik 

súlypontja a tudás létrehozása és társadalmi hasznosulásának elősegítése, a hasznosulás 

módjainak kialakítása. Ebben a megvilágításban még hangsúlyosabbá válik a tapasztalatok, 

információk átadása a művészeti oktatás keretén belül (vagy azon kívül) és a verbális 

kifejezési készség. Az iskola így a tapasztalatszerzés, az információáramlás, a 

kapcsolatépítés, a network helyszíne, a művészeti eszmék körforgásának helye. Olyan 

intézmény, ahol „a diákok és a művészet legjobb képviselői találkozhatnak egymással, 

ötleteket cserélhetnek, megoszthatják tapasztalataikat, bátorítják egymást a tanulásra, a 

saját művészeti gyakorlatuk fejlesztésére, és ahol új tudást hozhatnak létre, amely mindig 

egy lépéssel előbbre viszi a művészetet” (Mikkel Bogh).804  

A művészetoktatásnak és a művészeti iskolának az információs és a tudásalapú 

társadalomban való helyzetéről beszélve megemlítendő az információhoz való hozzáférés 

megváltozott módját lehetővé tevő web, és az interaktivitást és a felhasználói aktivitást 

ösztönző web 2.0. Az utóbbi jelentősen megváltoztatta az információátadás és -befogadás 

módját, a tanulási szokásokat, a kollektivitás, a szerzőség, az egyediség fogalmát, a 

műalkotások terjesztésének lehetőségeit. Mindez hatást gyakorol mindenféle oktatásra, így 

a művészetoktatásra, valamint a diák és a tanár szerepére is. Su Baker a témában írt 

tanulmányában805 a web 2.0 analógiájára bevezeti az Art School 2.0 fogalmát.806 Baker 

véleménye szerint jelenleg még megjósolhatatlan, hogy ez milyen módon és mértékben 

fogja megváltoztatni az oktatást, annyi azonban már látható, hogy ebben a helyzetben a 

tanítás korántsem egy előre kialakított és kanonizált tudás átadását jelenti, hanem a még 

                                                 
803 Két ilyen példa a bécsi képzőművészeti egyetemről: Tom Holert által vezetett projekt: Art in the 
Knowledge-Based Polis. Erről: Holert, Tom: Art in the Knowledge-Based Polis. e-flux, 2009. február. 
http://www.e-flux.com/journal/art-in-the-knowledge-based-polis. Troubling Research. Performing 
Knowledge in the Arts. Erről bővebben az egyetem honlapján: 
http://www.akbild.ac.at/portal_en/forschung_en/projects/projects?set_language=en&cl=en 
804 Bogh, Mikkel: The Art School. Between the Academy and Higher Education. In: Madoff, Steven Henry 
(ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 72. (64–75.) 
805 Baker, Su: Art School 2.0. Art Schools in the Information Age. In: Buckley, Brad – Conomos, John (ed.): 
Rethinking Contemporary Art. The Artist, the PhD and the Academy. Nova Scotia College of Art&Design, 
Halifax, 2009, 27–44.  
806 A web2 alkalmazásáról a művészeti oktatásban (beleértve a közoktatást is): Buffington, Melanie L.: 
Creating and Consuming Web 2.0 in Art Education. Computers in the Schools. 2008/3, 303–313.  

http://www.e-flux.com/journal/art-in-the-knowledge-based-polis
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formát nem öltött tudás felfedezésének, megfogalmazásának elősegítését.  A tanár szerepe 

ebben a helyzetben az, állítja Baker, hogy olyan lehetőségeket biztosítson a diákoknak, 

amelyek elősegítik az új tudást tetszőleges formában artikuláló művek létrehozását.807 

8.4. A tanár szerepe a művészetoktatásban 

Az akadémiai tanárról mint az intézményesült művészeti oktatásban részt vevő személyről 

az intézményrendszer kapcsán volt szó, ezután összefoglalom a tanárnak az oktatásban 

betöltött (a diák és a saját maga szempontjából tekintett) szerepét.  

A 20. század utolsó harmadában, amikor a művészetoktatás elsődlegesen a művészi 

személyiség és a kreativitás kibontakozását, az akadémia a tapasztalatszerzés védett terepét 

jelenti, a tanár feladata az ebben a kibontakozásban való részvétel, illetve ennek 

elősegítése. A tanár segítő, védelmező, a tapasztalatszerzésre bátorító, a tapasztalatszerzés 

lehetőségének tárgyi, személyi körülményeit és feltételeit megteremtő személy. Katalizátor 

(Maurer Dóra, Timm Ulrichs),808 facilitátor (John Baldessari),809 stimulátor, tapasztalt 

tréner (Timn Ulrichs),810 impulzusadó (Impulsgeber) és kísérő (Kassel), 811 példa és 

segítség (Düsseldorf).812 A tudatos tanítás, direkt oktató tevékenység mellett (vagy helyett) 

indirekt módon, saját példájával, személyiségével, jelenlétével mutatja meg a hallgatóknak, 

hogyan dolgozik, gondolkodik, él (meg) egy művész.813 Ebből a szempontból is fontosak a 

kötetlen beszélgetések, a diákokkal spontán együtt töltött időszakok. Például a közös 
                                                 
807 Bár egyetértek azzal, hogy az Internet és a web 2.0 megváltoztatja az információhoz való hozzáférési és a 
tanulási szokásokat, véleményem szerint a tanárnak Baker által említett feladata nem új, nem a web 2.0 által 
generált újdonság. Elég csak a reformpedagógiára, a művészetoktatás területén a többször idézett Bauhausra, 
a Bauhaus utódintézményeire és egyéb reformiskolákra, például az első hangosfilm-szemináriumot indító 
berlini Reimann-iskolára utalni. Ezek is előtérbe helyezik a minél szélesebb körű tapasztalatszerzés 
lehetőségeinek biztosítását, a felfedezések elősegítését, valamint a legfrissebb technológiák, médiumok 
alkalmazását (fotó, színes fotó, film, hangosfilm, reklámgrafika, stb.).  
808 „[…] a hallgatókat igyekszem egymással konfrontálni, katalizátorként működni közöttük” Az idézet 
Maurernek az 1989-es elméleti konferencián (A vizuális (tárgyi) kultúra változó jelenségeinek helye és 
szerepe a főiskolai képzésben. Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989. 
március 3.) elhangzó előadását előkészítő, saját tulajdonában lévő jegyzetéből származik. 
809”I always thought of myself as a facilitator.” John Baldessari és Michael Craig-Martin közötti beszélgetés. 
Conversation: John Baldessari and Michael Craig-Martin. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. 
Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 51, (41–52.) 
810  „Aufgabe eines Lehrers hat darin bestehen, mit gutem Beispiel zwar voranzugehen, aber baldmöglichst 
als Schrittmacher und Wegbereiter sich überflüssig zu machen.”; „[…] als erfahrungsreiche »Spieler-
Trainer« lebend-lebendige Vorbilder und Katalysatoren abgeben für ihre Studenten, also ihre lediglich 
jüngeren Künstlerkollegen.” Ulrichs, Timm: Kunst, die Schule macht. In: Wer war das! Ein 
Bestimmunsgbuch der Klasse Timm Ulrichs an der Kunstakademie Münster 1972 bis 2005. Timm Ulrichs és 
Ferdinand Ullrich magánkiadása, 2005, 10 (9–11).   
811 Az egyetem honlapjáról: „Wir als Lehrende […] verstehen uns als verständnisvolle Helfer, Begleiter und 
Impulsgeber”. http://www.kunsthochschulekassel.de/uebersicht/?&fb=basisklasse_bk#eng 
812 „Der Künstler »lehrt« nicht, sondern ist Beispiel und Hilfe.” Norbert Kricke bevezetője. In: Kricke, 
Norbert – Sackenheim, Rolf (Red): Akademie heute. Eine Dokumentation über die Kunstakademie 
Düsseldorf 1975. Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf, 1975, s.p. 
813 Illetve vendégelőadók, vendégművészek, teoretikusok meghívásával segíti elő különböző művészi 
pozíciók megismerését.  
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étkezések – Michael Craig-Martin véleménye szerint. „Mivel a művészetet nem lehet 

tanítani, [a művészek] saját példájukkal, a jelenlétükkel tanítanak. Tanítanak, amikor 

együtt ebédelnek a srácokkal. Ők az ebédnél legalább annyit tanulnak, ha nem többet, mint 

amikor a tanár a műteremben magyaráz nekik.”814 Ehhez szükség van arra, hogy a tanár a 

művészeti közéletben aktív, gyakorló művész legyen, aki maga is széleskörű 

tapasztalatokkal rendelkezik. A művésztanároknak a tanításról vallott nézeteiben 

visszatérően megjelenik az a vélemény, hogy a tanárnak legyen élő tapasztalata mindarról, 

amit átadni igyekszik, amivel kapcsolatban példát mutat, legyen maga is kísérletező, és 

legyen nyitott az övével nem egyező vélemények irányában.  

Ha az iskola a fejlődés és a kísérletezés védett terepét jelenti, akkor szükség van arra is, 

hogy a tanár vagy maga az iskola segítse ebből a védett közegből való kilépést, a diákok 

önálló tevékenységét.815 Radák Eszter pedagógiai programja a következőt tartalmazza erre 

vonatkozóan. „A végzős diákokat minden lehetőségemet kihasználva igyekszem 

támogatni, hogy az egyetem elvégzése ne okozzon törést a munkájukban, ne kerüljenek 

egy légüres térbe, ismerjék a fiatal (és idősebb) kollégákat, művészettörténészeket, 

kurátorokat és művészeti írókat.”816 Marina Abramović írja: „célom, hogy az iskola mint 

védett terep küszöbének nehéz átlépését és az életbe művészként való belépést 

segítsem.”817 Ennek eszköze lehet többek között a volt tanítványokkal való kapcsolattartás, 

művészi tevékenységük nyomon követése, segítése, számukra szakmai és egyéb 

információk közvetítése. Korábban, a művészetoktatás céljaival kapcsolatban már említett 

két aspektus (a diákok felkészítése a művészeti közéletben való helytállásra; a művészet 

szerepére való rákérdezés) egyesül a tanár most kifejtett szerepével Ǻsa Sonjasdotternek, a 

21. század első éveiben létrehozott norvég Academy of Contemporary Art (Tromsø) első 

vezetőjének az intézmény kialakításakor figyelembe vett célkitűzésében. Sonjasdotter írja: 

„egy olyan intézmény kialakítása volt a célom, amelyben a diákok a művészeti 

tevékenységet széleskörűen és bátran értelmezik, és amelyben fentartható 

                                                 
814 John Baldessari és Michael Craig-Martin közötti beszélgetés. Conversation: John Baldessari and Michael 
Craig-Martin. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, 
Cambridge (MA), 2009, 44–45. (41–52.) 
815 Ez az aspektus részletesebben kifejtésre került a művészetoktatás céljai között (felkészítés a művészeti 
közéletben való részvételre).  
816 Radák Eszter pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés dátuma: 
2011. június. 
817 Abramović, Marina: About Learning. (1999) In: Bippus, Elke – Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in 
der Lehre. Texte von Ad Reinhardt bis Ulrike Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, Hamburg, 2007, 227–228. 
(227–230.) 
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munkamódszereket alakítanak ki, amelyeket tanulmányaik végeztével is használni 

tudnak.”818 

Ahogyan már korábban, a saját út megtalálásával mint a művészeti oktatás céljával 

kapcsolatban említettem és idéztem Elke Bippus és Michael Glassmeier véleményét, a 

tanítás a tanár számára is fejlődési lehetőséget jelent. Folyamatos kísérletezést, 

önvizsgálatot, önmegkérdőjelezést (Bippus–Glassmeier), növekedést, fejlődést 

(Abramović),819 növekvő tudatosságot és a fiatalabb generációkkal való folyamatos 

kapcsolattartásból fakadó szemléletváltozást (Hans Haacke),820 amely akár a tanári 

alapállás radikális megváltozásához vezethet (Dennis Adams).821 

 

A 20. század elején – részben reformpedagógiai indíttatásból – előtérbe került a saját 

tapasztalatok és élmények felhasználása, beépítése az oktatásba, a művészetoktatásba. 

Több művészeti iskolában ezen elv mentén alakították a tanítási módszereket és a 

tananyagot: az önálló, egyéni tapasztalatszerzést lehetővé tévő tevékenységek által 

különböző jellegű (mozgásos, optikus, haptikus, akusztikus, stb.) érzetek, felfedezések, 

tapasztalatok generálása, tudatosítása, majd beépítése a művészi tevékenységbe. A tanár 

szerepe olyan helyzetek, gyakorlatok, feladatok állítása, amelyek ezen tapasztalatok 

megszerzését, az érzékelőképesség fejlesztését, az érzékenység fokozását lehetővé teszik.  

Az egyéni tapasztalatszerzés segíti a konvencióktól, kliséktől való eltávolodást, a tanár 

feladata, hogy kialakítsa az önálló kérdésfeltevés és válaszkeresés igényét és képességét a 

tanulókban. „Tanításom alapelve: arra kényszerítem a diákokat, hogy ne alkalmazzanak 

bevett szabályokat. Vákuumba helyezem őket és megtanítom őket lélegezni” – nyilatkozta 

Josef Albers egy 1958-ban készített interjúban.822 Máshol így fogalmaz: „számomra a 

tanítás elsősorban nem válaszadás, hanem kérdésfelvetés (giving questions). Ha egy diák 

kérdéssel fordul hozzám, alaposan megfontolom, válaszoljak-e vagy sem. Ha megadom a 
                                                 
818 Siepen, Nicolas–Sonjasdotter, Ǻsa: Learning by Doing. Reflections on Setting Up a New Art Academy. e-
flux. 2010. március. http://www.e-flux.com/journal/learning-by-doing-reflections-on-setting-up-a-new-art-
academy/ 
819 Abramović, Marina: About Learning. In: Bippus, Elke – Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in der 
Lehre. Texte von Ad Reinhardt bis Ulrike Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, Hamburg, 2007, 229. (227–
230.) 
820 Dennis Adams, Saskia Bos és Hans Haacke közötti beszélgetés. Conversation: Dennis Adams, Saskia Bos 
and Hans Haacke. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT 
Press, Cambridge (MA), 2009, 264. (257–270.) 
821 Dennis Adams, Saskia Bos és Hans Haacke közötti beszélgetés. Conversation: Dennis Adams, Saskia Bos 
and Hans Haacke. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT 
Press, Cambridge (MA), 2009, 264. (257–270.) 
822 Rhodes, Richard: Josef Albers. Teacher and Artist. Yale Daily News. 1958. április 25. Idézi: Horowitz, 
Frederick A.: Albers the Teacher. In: Horowitz, Frederick A. – Danilowitz, Brenda (ed.): Josef Albers: To 
Open Eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. Phaidon, London, 2006, 97. (72–97.) 
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választ a kérdésére, elveszem tőle annak a lehetőségét, hogy ő maga fedezze fel azt. Azt 

szoktam mondani: »tudom a választ, de a saját érdekedben inkább nem árulom el.«”823 

Az önálló útkeresést, fejlődést egy másik szempontból említi Johannes Itten: „egy 

körültekintő, a tanítást kreatívan megközelítő tanár tapasztalhatja, hogy olykor a 

növendékhez intézett egyetlen szó vagy mondat, amely a megfelelő pillanatban hangzik el, 

felszabadíthatja a hallgató személyiségének kreatív központját. A hallgató hirtelen 

feleszmél, […] önálló, eredeti teljesítményének tudatára ébred. A tanárnak ilyenkor 

gyengéd, védelmező gyámnak kell lennie. A hallgatónak teljesen egyedül kell átélnie az 

egyéni fejlődés ezen időszakát. Ez az állapot vezet a hallgató bizonyos fokú 

elszakadásához és megszabadulásához a tanártól. A növendék független lénnyé válik.”824 

Az önálló kérdésfeltevés képességének, a tapasztalatszerzésre vonatkozó igénynek a 

kialakítása lehet csak az iskola feladata. Azon képességek kifejlesztése / kifejlődésük 

elősegítése, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a későbbi, az iskolától független, egyéni 

helytállásra. „A diákoknak nem kell késznek lenniük az akadémia elhagyásakor, olyan 

képességeknek kell birtokában lenniük, amelyek segítségével tudásukat művészként 

tovább tudják fejleszteni” – írta Oskar Moll, a breslaui képző- és iparművészeti iskola 

(Akademie für Kunst und Kustgewerbe) vezetője (1925–1932).825  

Ahogyan a 20. század végi véleményekből is gyakran kitűnt, a tanár egyéni tapasztalati 

köre lehet csupán a tanítás alapja. Hans Poelzig, aki 1899-től tanított a fent említett 

breslaui akadémián, majd 1903–1916 között vezette az intézményt, a következőképpen 

nyilatkozott: „csak azt taníthatom, amit én magam tudok, és amit megtapasztaltam, nem 

azt, amiről [elméleti] ismereteim vannak.”826 

                                                 
823 Duberman, Martin: Black Mountain. An Exploration in Community. E. P. Dutton, New York, 1972, 53. 
Idézi: Horowitz, Frederick A.: Albers the Teacher. In: Horowitz, Frederick A. – Danilowitz, Brenda (ed.): 
Josef Albers: To Open Eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. Phaidon, London, 2006, 95. 
(72–97.) 
824 Itten, Johannes: Mein Vorkurs am Bauhaus. Gestaltung- und Formenlehre. Otto Maier, Ravensburg, 1963. 
Magyarul idézi: Itten, Johannes: Előkészítő tanfolyam (Vorkurs) a Bauhausnál. In: Kepes György (szerk.): 
Látásra nevelés. Látás + érték sorozat. Újra kiadta: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Kepes Vizuális 
Központ Eger – Argumentum Kiadó, Budapest, 2008, 104. (91–104.) 
825 Moll, Oskar: Aus Einem Aufsatz über Ziele einer Kunstakademie (1930). In: Killy, Herta Elisabeth – 
Pfankuch, Peter – Scheper, Dirk: Poelzig, Endell, Moll und die Breslauer Kunstakademie 1911–1932. 
Akademie der Künste, Berlin, 1965, Idézi: Wingler, Hans M. (Hrsg.): Kunstschulreform 1900–1933. Gebr. 
Mann Verlag, Berlin, 1977, 222–224.  
826 Heuss, Theodor: Hans Poelzig, ein Lebensbild. Berlin, 1939, s.p. Idézi: Rickert, Johannes: Das 
Pädagogische Prinzip der Breslauer Kunstakademie (1900–1932): In Wingler, Hans M. (Hrsg.): 
Kunstschulreform 1900–1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1977, 206. (204–220.) 
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8.5. A tanár és a diák kapcsolata  

A több európai és amerikai művészeti iskolában is tevékenykedő, művészeti akadémia 

tematikájú kutatócsoportot vezető Charles Esche827 a 20. század legjelentősebb művészeti 

iskoláinak – lényegesen különböző társadalmi és történelmi beágyazottságuk ellenére –828 

három legfontosabb közös vonásaként a következőket nevezi meg: a művész 

specializálódásának elvetése,829 művészeten kívüli területekkel való dialógus,830 a tanárok 

és a diákok közötti hierarchia csökkentése vagy megszüntetése.831  

E ponton az utolsóként említett sajátosság különböző, Maurer tevékenységére is jellemző 

megjelenési formáit fejtem ki részletesebben, kortárs és történeti példákkal alátámasztva.  

A tanár-diák kapcsolat felépítésében fontos szerepet játszik a rendszeres, különböző 

jellegű, eltérő szituációkban való találkozás, amelyek egy része az iskolán kívül zajlik. E 

találkozások formái többek között a következők lehetnek: csoportos (kis- és 

nagycsoportos), az egész osztályt bevonó vagy egyéni, spontán vagy előre tervezett, 

tematikus beszélgetések, közös kiállításlátogatás, a diák vagy a tanár műtermének 

meglátogatása. A beszélgetések jellemzően az osztály tagjain kívül más érdeklődők 

számára is nyitottak, aktív részvételt várnak el, és a résztvevők számára kiemelkedően 

meghatározóak, akár a tanítás, a tanulás központi eseményei lehetnek. E beszélgetések és 

egyéb események jelentőségét jelzi, hogy helyszínük gyakran egy adott tanár 

tevékenységének szinonimájává válik. Példa lehet erre Joseph Beuys és Bruno Gironcoli, 

valamint a düsseldorfi akadémia 20-as és a bécsi akadémia 8-as műterme (Raum 20, Raum 

8).832 E műtermekben természetesen nem csak a beszélgetések zajlanak, hanem a tanulás 

                                                 
827 Esche a londoni Central St. Martin College of Arts and Design és a Los Angeles-i California Institute of 
the Arts által kiadott Afterall Journal című folyóirat társszerkesztője, az amszterdami Rijksakademie 
tanácsadója, 1998–2001 között a Protoacademy elnevezésű kutatási projekt vezetője.  
828 Az Esche által említett intézmények a következők: Inhuk, Moszkva; Bauhaus, Weimar; Nova Scotia 
College of Art and Design, Halifax, Kanada; California Institute of the Arts, Los Angeles; Free International 
University / F.I.U., Düsseldorf; Goldsmiths, London; Jaroslaw Kozlowski osztálya, Varsó.  
829  „The first of these points is that artists shouldn’t be viewed as specialists or limited to activities defined 
by certain areas speciality.” Esche, Charles: Include Me Out. Preparing Artists to Undo the Art World. In: 
Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 
2009, 107. (101–113.) 
830 „A second point of consensus is a real commitment with opening dialogue with specific nonart 
constituencies, either with the »community« (vague word) or with certan industrial or intellectual 
environments – what I’ve called anti-isolation […].”Esche, Charles: Include Me Out. Preparing Artists to 
Undo the Art World. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT 
Press, Cambridge (MA), 2009, 107–108. (101–113.) 
831 „.A third point of consensus for most academic models in the 1960’s and afterward is the desire to flatten 
or eradicate hierarchies between artist-teacher and artist-student.” Esche, Charles: Include Me Out. Preparing 
Artists to Undo the Art World. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. 
The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 109. (101–113.) 
832 Bruno Gironcoli pedagógiai tevékenységét és osztályának munkáját bemutató könyv címe: Raum 8. 
Hausleithner, Rosa (Hrsg.): Raum 8. Die Bildhauerschule Bruno Gironcoli. Werner Würtinger 
magánkiadása, Bécs, [2005] 
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részét képező sokféle tevékenység: a hallgatók egyéni munkája, kiállításaik, 

performanszaik (ha vannak ilyenek), valamint ez az a hely, ahol a művészhallgatók napjaik 

nagy részét töltik. A tanár műtermének meglátogatása is válhat a tanítás, a tanulás 

színterévé: Paul Klee 1922 októberétől kezdve rendszeresen (kéthavonta) megnyitotta 

műtermét a Bauhaus hallgatói előtt, amely a visszaemlékezések szerint jelentős esemény 

volt a diákok számára.833  

A beszélgetés, a párbeszéd a diákokkal való kapcsolat tekintetében bővebb, átvitt 

értelemben is használható. A tanításról vallva visszatérő jelenség, hogy a művészek a 

tanítást párbeszédként, nyílt dialógusként (Maurer),834 folyamatos, kölcsönös 

cserekapcsolatként (permanent exchange, John Cage;835 fair exchange, Marina 

Abramović)836 írják le. Olyan kapcsolat, amely két egyenrangú fél között két irányban 

zajlik, amely nem egymás befolyásolását jelenti, és amelyben egyik fél sem foglal el 

magasabb pozíciót a másiknál. (Természetesen ez értelmezhető több egyenrangú fél között 

is.) A párbeszéd ezen kívül folyamatos adást-kapást jelent, mindegyik résztvevő szármára 

fejlődési és tanulási lehetőséget biztosít.  

Demokratikus, partneri viszonyról van szó, amely bizonyos politikai-társadalmi-gazdasági 

szituációban konkrét, nyílt vagy kevésbé explicit politikai tartalommal bír, és éppannyira 

meghatározó a tanár-diák kapcsolatban, mint a tanár és az intézmény öndefiníciójában és 

gyakorlatában. Ez a (művészet)oktatáshoz szorosan nem kapcsolódó aspektusok révén 

tágabb kontextusba helyezi a tanítást.837  

                                                 
833 Erről: Kraus, Stefan: Paul Klee. In: Herzogenrath, Wulf: Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier. Edition 
Cantz, Ostfildern, 1988, 33. (33–36.) 
834 Részlet Maurer Dóra pedagógiai programjából: „Pedagógiai módszerem egyrészt szakköri, egyetemi 
kurzusvezetői tevékenységem tapasztalatain (csoportfeladatok), másrészt a hagyományos mester-tanítvány 
viszonyon (a hallgatók egyéni programjának elősegítésén) alapul. Mindkét esetben nyílt dialógusként fogom 
fel a tanítást.” Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja, letöltés dátuma: 2010. január.  
835 Robert Filiou és John Cage közötti beszélgetés. In: Filiou, Robert: Teaching and Learning as Performing 
Arts. Verlag Gebr. König, Köln, 1970, 182. 
836 „For me, the education of young artist was always included as a part of my work. I wanted to give 
unconditional experience to the younger generation. It is also that creating dialogue with tis generation can 
give me the sense of the spirit of the time we are living in, and keep me in touch with reality. I always saw 
this has a fair exchange.” Abramović, Marina: The Future of Performance Art: Two Legacies. In: The Fridge 
Factory and Clear Waters. A kiadvány az 54. Velencei Biennále (2011) montenegrói pavilonjának 
katalógusa.  
837 A 20. század második felében ilyen, Európa jelentős részére kiterjedő helyzet alakult ki 1968-ban, amely 
meghatározta az 1960-as évek végének és az 1970-es éveknek művészetoktatásról folyó diskurzusát és 
gyakorlatát. Az angol és a németországi helyzetet elemzi részletesen Tom Holert (a bécsi képzőművészeti 
egyetem tanára) két cikke, amelyek egyikében a jelenleg kiemelt jelentőségű témát jelentő művészeti kutatás 
témakörét is e politikai-társadalmi-gazdasági helyzet kontextusába helyezi. Holert, Tom: Learning curve: 
Tom Holert on radical art and education in Germany. Artforum. 2008. május, 334–339.; Holert, Tom: Art in 
the Knowledge-Based Polis. e-flux. 2009. február. http://www.e-flux.com/journal/art-in-the-knowledge-
based-polis/ 
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A Joseph Beuys által 1972-ben Düsseldorfban létrehozott, erősen politikai vonatkozású 

F.I.U. – Freie internationale Universität (Freie internationale Hochschule für Kreativität 

und interdisziplinäre Forschung) egyik alapsajátossága a szabadság, a demokratikus jelleg. 

„Egy »szabad iskola« lényegéhez hozzátartoznak a »szabad diákok és a szabad tanárok. A 

diákok és tanárok viszonya kölcsönös szerződés.«”838 Beuys nézete szerint a tanár és a 

diák, a tanítás és a tanulás viszonya megfordítható kell, hogy legyen, a tanár diákká, a diák 

tanárrá válhat.839 A Beuys kibővített művészetfogalmára (szociális plasztika) és az azzal 

szorosan összefüggő kibővített (művészeti) oktatás-fogalmára alapozott intézmény még 

Beuys életében, valamint halála (1986) után több városban jelen lévő hálózattá fejlődött 

(F.I.U. – Amszterdam / Amorbach / Bologna / Gelsenkirchen / Hamburg / München). 

Beuys párbeszédre alapozott szemléletmódja – egyes tanítványai révén – az állami 

művészeti oktatásban ma is jelen van. Shelley Sacks képzőművész,840 az Oxford Brookes 

University tanára (1997–) és az egyetemhez is kötődő Social Sculpture Research Unit841 

vezetője, több éves németországi tanulás és tartózkodás után (1972–1990) jelenleg az 

Egyesült Királyságban folyó interdiszciplináris művészi és pedagógiai gyakorlatában 

alkalmazza Beuys elveit. Sacks és Hildegard Kurt, a Social Sculpture Research Unit két 

vezetőségi tagja a weimari nyári egyetemen vezetett több éven át From Bauhaus to Social 

Sculpture (A Bauhaustól a szociális plasztikáig) címmel kurzust.842  

A 20. század második harmadából az észak-karolinai Black Mountain College a 

demokratikus elveken szerveződő és működő oktatási intézmény egy kiemelkedő és 

gyakran idézett esete. John Dewey egy 1940-ben írt levélben a „működő demokrácia élő 

példájának” nevezi az intézményt.843 Hozzájárult ehhez az intézmény mérete, a 

kiemelkedően alacsony diák / tanár arány, az intézmény vezetésének demokratikus 

                                                 
838 Joseph Beuys gondolatát idézi: Rappmann, Rainer: A szociális organizmus –műalkotás. In: Harlan, 
Volker – Rappmann, Rainer – Schata, Peter (szerk.): Szociális plasztika. Anyagok Joseph Beuyshoz. Balassi 
Kiadó, Budapest, 2003, 38. (9–75.) Az idézet forrása: Herzogenrath, Wulf (Hrsg.): Selbstdarstellung – 
Künstler über sich. Droste Verlag, Düsseldorf, 1973, 29.  
839 Erről a felcserélhető, „oszcilláló” viszonyról bővebben: Rappman, Rainer: A szociális organizmus – 
műalkotás. In: Harlan, Volker – Rappmann, Rainer – Schata, Peter (szerk.): Szociális plasztika. Anyagok 
Joseph Beuyshoz. Balassi Kiadó, Budapest, 2003 (Soziale Plastik. Materialen zu Joseph Beuys. Achberger 
Verlag, Stuttgart, 1984, ford.: Adamik Lajos), 25, 39. 
840 Shelley Sacks pedagógiai tevékenységéről: http://ah.brookes.ac.uk/staff/details/sacks/  
841 A Social Sculpture Research Unit-ról: www.social-sculpture.org. 
842 A kurzusról: www.weimar-summer-courses.de. 
843 „The work and life in the College (and it is impossible to separate the two) is a living example of 
democracy in action.” John Dewey levele a Black Mountain College számára. 1940. július 18. Közölve: 
Black Mountain Newsletter, 9. szám (1940. augusztus). Idézi: Füssl, Heinz: Pestalozzi in Dewey’s Realm? 
Bauhaus Master Josef Albers Among the German-speaking Emigrés’ Colony at Black Mountain College 
(1933–1949). Paedagogica Historica 2006/1, 77–92.  
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rendszere, az osztályozás és a vizsgáztatás hiánya, a konzultációk programba illesztése, a 

diákok szabadsága a tantárgyak kiválasztásában, a szabad tanár- és mentorválasztásban.844  

A 20. század folyamán több kísérlet történt hasonló intézmények létrehozására. Egyes 

esetekben egy-egy konkrét intézmény példája nyomán, máskor csupán egyes alapelveket 

átültetve hoztak létre új oktatási intézményeket.  

A diákok és a tanárok közötti szoros, személyes kapcsolat szempontjából a Black 

Mountain College-hoz hasonlítja Bruce Baber a Svájcban (Leuk-Stadt) működő, The 

European Graduate School nevű intézményt.845 A hangsúlyozottan nemzetközi jellegű, 

soknyelvű846 intézmény média és kommunikáció programjában (Media and 

Communications) több diszciplína képviselői, többek között művészek, filozófusok, 

irodalmárok dolgoznak együtt.  

A 20. század végén jellemzővé vált, hogy új művészetoktatási intézmények kialakítására 

vonatkozó kezdeményezések nem hagyományos értelemben vett iskolát jelentenek, hanem 

(iskola)épületen kívüli, változó helyszíneken működő, diplomát ki nem bocsátó, az állami 

intézményrendszeren kívül eső projekteket: szabadegyetemet, előadássorozatot, kiállítási 

tevékenységet vagy leginkább ezek összességét (expanded academy).847 Példaképpen 

említek három kezdeményezést a 20. század utolsó és a 21. század első éveiből. Future 

Academy, változó helyszíneken (Európa, Ázsia, USA), 2002–; Protoacademy, Edinburgh, 

                                                 
844 A Black Mountain College-ról: Füssl, Heinz: Pestalozzi in Dewey’s Realm? Bauhaus Master Josef Albers 
Among the German-speaking Emigrés’ Colony at Black Mountain College (1933–1949). Paedagogica 
Historica 2006/1, 77–92.; Danilowitz, Brenda: Teacing Design. A Short History of Josef Albers. In: 
Horowitz, Frederick A. – Danilowitz, Brenda (ed.): Josef Albers: To Open Eyes. The Bauhaus, Black 
Mountain College and Yale. Phaidon, London, 2006, 8–71.  
845 Az intézményről: www.egs.edu, valamint Baber, Bruce: The Question (or Failure) in Art Research. In: 
Buckley, Brad – Conomos, John (ed.): Rethinking Contemporary Art. The Artist, the PhD and the Academy. 
Nova Scotia College of Art&Design, Halifax, 2009, 45–63.  
846 A tanítás nyelve angol.  
847 E kezdeményezések előzményének tekinthető többek között Beuys munkássága, amelyben a performatív 
jellegű tevékenységek (előadás, performansz) kiemelkedő hangsúlyt kaptak. E tevékenységek – Beuys 
művésztfelfogásából következően – az oktatást, a társadalom fejlődésének elősegítését szolgálták. Beuys, 
valamint az általa alapított F.I.U. tagjai az 5. és 6. documenta (1972, 1977) teljes időtartama alatt (100-100 
nap) napi 10 órát beszélgettek a kiállítás látogatóival. Ugyancsak megemlítendő itt a 4. documenta (1968) 
keretében Baron Brock (a Hamburgi Képzőművészti Főiskola / Hochschule für Bildende Künste Hamburg 
tanára) által kezdeményezett és létrehozott Látogató-iskola (Besucherschule). Ennek szerepéről olvasható a 
kiállítás katalógusában: „Artist and mediators have to show themselves responsible for the effects of their 
activity in society. This seems to be best guaranteed if visitors are not left with their own devices when 
involved in aesthetic practice. Bazon Brock will therefore set up a Visitors School in the Fridericianum for 
the duration of Documenta 4. […] Recent months have clearly shown a number of social-political reasons 
that make such visitor education appropriate. Az 1968-as katalógusban megjelent szöveg részletét németül és 
angolul idézi: Glasmeier, Michael – Stengel, Karin (Red. / ed.): 50 Jahre / Years Documenta 1955–2005. 
Archive in Motion. Museum Fridericianum – Steidl Verlag, Kassel – Göttingen, 2005, 225, 232.  
A Documenta mint oktatási funkcióval is rendelkező intézmény, mint „alternatív akadémia” szerepét, az 
oktatási funkció szemléletbeli változását – az első, az ötödik, a tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik 
Documenta példáján keresztül – vizsgálja Denise Frimer tanulmánya. Frimer, Denise: Pedagogical 
Paradigms: Documenta’s Reinvention. Art & Education. 2011. február.  (www.artandeducation.net) 

http://www.egs.edu/
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1998–2002; Unitednationsplaza, változó helyszíneken (Berlin, New York), 2006–2009.848 

Mindhárom intézmény esetében hangsúlyos a résztvevők közötti szoros együttműködés, a 

résztvevők mind teljesebb bevonásának és bevonódásának igénye, a hierarchiamentes 

szervezeti forma, a nyitottság, valamint a kísérleti jelleg.849  

A két szervezeti forma (hagyományos művészeti akadémia és az intézményrendszeren 

kívüli kezdeményezések) ötvözésére, az utóbbi egyes elveinek és munkamódszereinek az 

állami művészetoktatási rendszerbe való implementálására is akad – működő vagy 

megvalósulatlan tervként létező – példa. Egy megvalósult norvég és egy meg nem valósult 

angol kezdeményezés: Academy of Contemporary Art, Tromsø;850 Goldsmith Free, a 

Goldsmith – University of London keretében működő szabadegyetem.851 A 2005-ben 

létrehozott és 2007-ben BA képzést indító norvég egyetem struktúrájának, 

öndefiníciójának – természetesen az állami intézményrendszer adta keretek között történő 

– kialakítása a tanárok és diákok szoros együttműködésével, heti rendszerességgel tartott 

megbeszélések keretében valósult meg. Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn a helyi 

és a nemzetközi művészeti szcénával, kulturális és gazdasági szereplőkkel, valamint a 

helyi lakossággal.  

 

A partneri viszony megjelenési formája és az együttműködés lehetősége a tanár és diák(ok) 

közös munkája, közös kiállításon való szereplése. A közös tevékenység 

együttgondolkodást, felelősség- és munkamegosztást jelent, feltételezi a diák egyenrangú 

félként való elismerését, valamint jelenti a tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítását is.  

                                                 
848 A Future Academy-ről bővebben: Deliss, Clémentine: Roaming, Prelusive, Permeable: Future Academy; 
a Protoacademy-ről bővebben: Esche, Charles: Include Me Out. Preparing Artists to Undo the Art World. az 
Unitednationsplaza kezdeményezésről bővebben: Vidokle, Anton: From Exhibition to School. Notes from 
Unitednationsplaza. Mindhárom tanulmány: In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 
21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009,117–140.; 101–113.; 189–200. A kiadványban több 
hasonló kezdeményezés ismertetése is megtalálható. 
849 A fenti kezdeményezések az oktatás, a kurátori és a művészi tevékenység összemosódásának példái is 
egyben. A 20. század végén, a 21. század elején, a korábban kifejtett előzmények után, egyre dominánsabbá 
válik az a tendencia, hogy a művészi alkotótevékenység és a kurátori tevékenység az oktatás módszereit, 
modelljeit, fogalomkészletét veszi át (educational turn). Ez mind az állami non profit és a for profit 
művészeti intézmények (múzeum, galéria, művészeti vásár) tevékenységében, mind pedig az új típusú, 
intézményrendszeren kívüli kezdeményezésekben megnyilvánul. Erről részletesen: Paul O’Neill és Mick 
Wilson bevezetője: O’Neill, Paul – Wilson, Mick (ed.): Curating and the Educational Turn. Open Editions, 
London, 2010, 12–13. (11–22.) 
850 Erről részletesen: Siepen, Nicolas– Sonjasdotter, Ǻsa: Learning by Doing. Reflections on Setting Up a 
New Art Academy. e-flux. 2010. március. http://www.e-flux.com/journal/learning-by-doing-reflections-on-
setting-up-a-new-art-academy/ 
851 Erről részletesen: Rogoff, Irit: Free. e-flux. 2010. március. http://www.e-flux.com/journal/free/ 
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Maurer tevékenységéből négy példát említek: a Maurer által is megoldott szakköri és 

osztályfeladatokat,852 a diákokkal közös kiállítást (Maurer részvételét az 

osztálykiállításokon) és a Kultúr-Maurer című filmet. Valamint ide is sorolható az a 

gyakorlat, amikor az osztálykiállítások előkészítésében, az adminisztratív feladatok 

ellátásában hallgatók is részt vettek, illetve egy-egy részfeladatot önállóan végeztek.  

Floriss M. Neusüss, a kasseli képzőművészeti akadémia experimentális fotóosztályának 

vezetője tevékenységében is több példa ismert a hallgatóknak kiállítás-előkészítésbe, -

rendezésbe, kurátorságba való bevonására.853 Diákokkal közös projektek kivitelezése (az 

ötlet kitalálásától a végigvitelig) a 20. század utolsó negyedében szintén jellemző 

gyakorlat. Gerhard Theewen, aki az 1990-es években a münsteri képzőművészeti akadémia 

tanára volt, több, gyűjtéssel, gyűjteménnyel kapcsolatos projektet végzett a hallgatókkal.854 

Az ötlet kialakításától a végeredményként megszülető kiadvány címének, terjesztési 

lehetőségeinek és árának meghatározásáig mindent a hallgatókkal közösen végzett. A 

közös munka kapcsán írja Theewen: „a tanárnak tanulóvá, a diáknak tanárrá kell válnia.”855 

Ulrike Grossarth,856 a drezdai képzőművészeti akadémia tanára két elv mentén vezeti 

osztályát. Képzőművészeten kívüli művészeti tevékenységeket és kifejezési formákat is 

integrál, amelyek keretében gyakran társadalmi kérdéseket helyez előtérbe; valamint 

osztályát projektosztálynak tartja. Az előbbi például érzékelési, testérzékelési 

gyakorlatokban, az utóbbi évente megrendezett utazási projektekben manifesztálódik. A 

gyakorlatok, feladatok és projektek témáját közös osztálybeszélgetések keretében 

határozzák meg, s az utóbbiak során helyi teoretikusokat is bevonnak a munkába.  2002-
                                                 
852 A szakköri feladatok közös megoldásáról, illetve a rajzszakkörben (1975–1977) általa is kivetelezett 
gyakorlatokról így ír Maurer egy 1978-as szövegben: „[…] amit lehetett, magam is csináltam: lássák, én 
hogyan csinálom, versenyezzenek velem, nehézségeimen bátorodjanak fel. […] A feladatok megoldásába 
nem csak pszichológiai okokból kapcsolódtam be, hanem azért is, hogy belülről lássam, és a tapasztalatokat 
azonnal átfordíthassam a feladat továbbalakítására.” Maurer Dóra: Tanulmányvázlat vizuális nevelés ügyben. 
In: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, 
INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 59–70. A szöveg első megjelenése: Tanulmányok a 
vizuális nevelés köréből. MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabizottság, Budapest, 1978, 139–151. 
853 Hallgatók együttműködésével rendezte Neusüss többek között a következő tárlatokat: Photography as Art 
– Art as Photography, 1977, kurátor: Floriss M. Neusüss és Heribert Burkert; Deutsche Fotografie nach ’45, 
1979, kurátor: Floriss M. Neusüss és Petra Benteler.  
854 A közös munkáról: Theewen, Gerhard: Lehren als Sammlung. Über einen etwas anderen Lehrauftrag. 
(1996) In: Bippus, Elke – Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in der Lehre. Texte von Ad Reinhardt bis 
Ulrike Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, Hamburg, 2007, 196–209. 
855 Theewen, Gerhard: Lehren als Sammlung. Über einen etwas anderen Lehrauftrag. (1996) In: Bippus, Elke 
– Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in der Lehre. Texte von Ad Reinhardt bis Ulrike Grossarth. Philo & 
Philo Fine Arts, Hamburg, 2007, 207. (196–209). 
856 Ulrike Grossarth táncművészeti végzettséggel rendelkezdő művész 1998 óta tanít a drezdai 
képzőművészeti akadémián (Hochschule für Bildende Künste Dresden). Tevékenységéről: Grossarth, Ulrike: 
Glocke und Schwen. In: Bippus, Elke – Glasmeier, Michael (Hrsg.): Künstler in der Lehre. Texte von Ad 
Reinhardt bis Ulrike Grossarth. Philo & Philo Fine Arts, Hamburg, 2007, 282–294.  
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ben Magyarországra utaztak, ahol Sebő Ferenccel és Balla Zoltán tánctanárral dolgoztak 

együtt.  

A hallgatókkal közös munka és kiállítás, illetve a tanárok részvétele hallgatói kiállításokon 

a 20. század elején is megjelenő gyakorlat. Erre példa ismert többek között a Bauhaus,857 a 

müncheni Debschitz-iskola (Debschitz-Schule / Lehr- und Versuch-Ateliers für 

angewandte und freie Kunst)858 vagy Bortnyik Sándor Műhely nevű iskolájának 

tevékenységében.859  

 

Az említett példák alapján látható, hogy jellemzőek a csoportkohéziót és a tanár-diák 

kapcsolatot is erősítő, szorosabbá tevő csoportos feladatok, valamint – a kapcsolat 

személyességéből és szorosságából fakadóan – domináns az egyéni foglalkozás, az 

egyénre szabott munka is.  

Korábban több aspektusból érintettem a volt tanítványokkal való kapcsolatot, itt azonban 

újra említést érdemel. Egyaránt jellemző az ő bevonásuk a tanításba, és a velük való 

későbbi kapcsolattartás. A tanításba való bevonás több szinten értelmezhető: akár úgy, 

hogy egyes kurzusokat, oktatási részfeladatokat a tanár egy (volt) tanítványnak ad át, akár 

úgy, hogy egy művész a tanítás abbahagyásakor volt tanítványának adja át osztályát, 

kurzusait, vagy korábbi diákjára bízza az addig általa vezetet műhely további irányítását.  

Maurer tevékenységében az említet megoldások mindegyike előfordult,860 de jellemző 

gyakorlat volt a század elejéről többek között a Bauhausban és a müncheni Debschitz-

iskolában, ahol a műhelyeket volt tanítványok vezették,861 valamint Josef Albers Yale-beli 

tevékenységében, ahol egyes kurzusokat volt tanítványok vezettek. Albers esetében fontos 

szerepet kapott a tanítványoknak a tanításba való bevonásaként is értelmezhető, nagyrészt 

                                                 
857 Az 1923-as Bauhaus-kiállítás keretében a weimari múzeumban (Landesmuseum Weimar, 1923. augusztus 
15 – szeptember 30.) a mesterek és a diákok művei is láthatóak voltak, valamint a „Haus am Horn” lakóház a 
Bauhaus tanárainak és diákjaiank közös munkája. A kiállítás részletes programja a kapcsolódó szórólapon 
olvasható. Reprodukálva megtalálható: Bayer, Herbert – Herzogenrath, Wulf – Wehr, Peter (Hrsg.): 50 Jahre 
Bauhaus. Würtenbergische Kunstverein, Stuttgart, 1968, 316–317. 
858 A Debschitz-iskoláról: Schmoll gen. Eisenwerth, Helga: Die Münchner Debschitz-Schule. In: Wingler, 
Hans M. (Hrsg.): Kunstschulreform 1900–1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1977, 68–82. 
859 A Műhelyről: Bakos Katalin: Bortnyik Sándor tervezőgrafikai tevékenysége és pedagógiai munkássága 
1914–1938. PhD-disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori 
Iskola, Budapest, 1999 (témavezető: Szabó Júlia), 91–134.  
860 Maurer osztályát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben Radák Eszter vette át, a Maurer által 
kezdeményezett digitális stúdiót pedig Erdődy József Attila, szintén Maurer-tanítvány vezeti. Mindketten 
elvégezték – a festő szak mellett – az intézmény intermédia szakát is, s ennek a ténynek szerepe volt abban, 
hogy Maurer rájuk bízta az osztály és a labor vezetését. Így kívánta biztosítani, hogy azokban az általa 
kialakított szellemben folyjon tovább a munka. Maurer Dóra szóbeli közlése.  
861 A Bauhaus 1925-ben lezajlott, Weimarból Dessauba való költözése után a műhelyeket a következő volt 
Bauhaus-tanítványok vezették: Herbert Bayer, Marcel Breuer / Breuer Marcell, Hinnerk Scheper, Joost 
Schmidt, Gunta Stölzl. 
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párbeszédre alapozott, a 20. század első évtizedeiben megjelenő csoportos kritika (group 

critics, group crit) gyakorlata is.  

A volt tanítványokkal való kapcsolattartás formális és informális módjai többek között a 

következők lehetnek: bevonásuk a tanár által rendezett csoportos kiállításokba, egyéni 

kiállítások szervezése számukra (a művészetoktatási intézményben, a tanár osztályában), 

művészcsoport létrehozása belőlük, információk átadása számukra, művészi pályájuk 

nyomon követése. A többek között a braunschweigi képzőművészeti főiskolán 

performansz-osztályt vezető Marina Abramović,862 aki egy tőle származó, korábban 

említett idézetben megfogalmazta, hogy tanításának célja az is, hogy segítse az iskolából 

az életbe való átlépést, részben volt tanítványaiból művészcsportot hozott létre.863 

Elképzelése szerint a csoport mint olyan jelentheti a fiatal művész elindulásához szükséges 

támogató közeget, valamint megkönnyítheti a művészek, kurátorok, múzeumok, művészeti 

intézmények közötti együttműködést. Az IPG (Independent Performance Group) azonban 

nem működött megfelelően, így közel egy évtizedes tevékenység után Abramović 

feloszlatta.864 Abramović véleménye szerint az lehetett a működésképtelenség oka, hogy ő 

mindig tanár maradt a volt tanítványok számára, akik tőle várták el a csoport összetartását. 

A tanár és a diákok, az iskola és a diákok közötti kapcsolat jellegének kialakulását 

befolyásolják a művészetoktatásban résztvevő szereplők elvárásai is. Az iskola szerepével 

és a tanár-diák kapcsolattal összefüggő elvárások diszkrepanciája figyelhető meg a Kultúr-

Maurer című filmben bemutatott bécsi képzőművészeti akadémián. Az iskola egyik tanára, 

Werner Würtinger, korrelációban a művészetoktatási intézmények és a tanár szerepéről 

írtakkal, a következőképpen nyilatkozott a filmben. „Itt nem diákok vannak, hanem fiatal 

művészek. Az, hogy diáknak iratkozzanak be, arra jó nekik, hogy ösztöndíjat kapjanak és a 

villamosjegyük olcsóbb legyen. De ők művészek, akiknek lehetőségük van négy-öt évig 

együtt dolgozni egy közösségben. […] A diákok kívülről szerzik az információikat. 

Tengernyi nemzetközi katalógus áll a rendelkezésükre. […] A tanár nem vezeti őket kézen 

fogva, nincs korrektúra és beavatkozás.” A filmben megszólaltatott diákok egy része 

                                                 
862 Marina Abramović 1994–2001 között tanított a braunschweigi képzőművészeti főiskolán (Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig), az IPG-t 2003-ban hozta létre.  
863 Erről: Marina Abramović és Tania Bruguera közötti beszélgetés. Conversation: Marina Abramović and 
Tania Bruguera. In: Madoff, Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT 
Press, Cambridge (MA), 2009, 186–187. (177–188.) 
864 Az IPG feloszlatása után Abramović egy más jellegű szervezet keretein belül kívánja elősegíteni a fiatal 
performanszművészek pályájának elindulását, a performansszal foglalkozó művészek tevékenységének 
támogatását és a performanszművészet hagyományának fenntartását, örökségének megőrzését. E célból hozta 
létre az európai (Cetinje, Montenegro) és észak-amerikai (San Francisco, CA) székhelyű The Marina 
Abramović Institute for the Preservation of Performance Art nevű intézményt. Az 54. Velencei Biennále 
(2011). montenegrói pavilonjában e projekt és intézmény létrehozását bemutató videómű látható. 
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hasonlóképpen vélekedett. „Itt van a helyem, itt dolgozom, és összejövök emberekkel. 

Alkalmam van embereket megismerni és közös terveket megvalósítani. Nem dolgozom 

egyedül. Az együttműködést nagyon értékelem, és ezt tartom a legfontosabbnak itt a 

főiskolán” (Manuela Burghart). „Itt másokkal együtt, közös műteremben dolgozhatok. 

Tanulok abból, amit a többi diák csinál. Ez az együttdolgozás jó. Ez egy intellektuális 

kapcsolat” (Pia Steixner). Egy részük számára azonban ez a kapcsolat nem volt kielégítő, 

ők határozottabb irányítást, szorosabb kapcsolatot igényelnének. „Nem érzem, hogy 

törődnének velem. Eleinte ez különösen hiányzott. Úgy gondoltam, hogy van itt egy tanár, 

és vannak az asszisztensek, akik tapasztaltak, és megmondják, hogyan tegyen fel az ember 

kérdéseket a munkájával kapcsolatban. […] Nekünk magunknak kell gondoskodni a 

kapcsolatról a tanárokkal. Ez elég negatív. Máshogy képzeltem, amikor az akadémiára 

jelentkeztem” (Pia Steixner). 

8.6. Mit lehet tanítani? Mi fejleszthető a művészeti oktatás során?  

8.6.1. A művészeti közéletben való helytállás képessége 

A művészeti felsőoktatásban átadható ismereteket tekintve – mind Maurer tevékenységére, 

mind pedig a korábban említett intézményekre, művészetpedagógusokre vonatkozóan – 

kiemelkedőenek fontosnak tartom a művészeti közéletben való helytállás képességének 

fejlesztését. Ezen aspektus tehát itt is említendő, azonban részletesen már korábban, a 

művészetoktatás céljairól szóló fejezetben fejtettem ki.  

8.6.2. Verbális kifejezési készség 

A művészeti közéletben való helytállás egyik, ám nem csupán azzal kapcsolatba hozható, a 

művészetoktatás keretében fejleszthető, fejlesztendő feltétele a verbális kifejezési készség. 

A verbális megnyilatkozás lehet szóbeli és írásbeli, s magába foglalja a művésznek saját 

munkásságáról vagy egy-egy művéről való nyilatkozatát, és a szakmai, elméleti 

kérdésekben való állásfoglalását. A korábban említett párbeszéd, osztálybeszélgetés során 

magától értetődően sor kerül ilyen jellegű megnyilvánulásokra is, azonban ez – különböző 

megjelenési formákban – erőteljesebben fókuszba kerülehet, önálló feladattá válhat. 

Maurer tevékenységében ez az aspektus egyrészt videóra rögzített műbemutatásokban, 

másrészt a hallgatók által saját munkásságukról írt szövegekben jelent meg.  

„A szobrász nem feltétlenül a szavak embere, de egy hallgatónak rendelkeznie kell azzal a 

minimális szókinccsel, amellyel képes akár szóban, akár írásban megfogalmazni saját 

gondolatait, illetve véleményt alkotni mások szobrairól, művészetéről” – írja Szabó Ádám 

szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékének tanára 
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pedagógiai programjában.865 A volt Maurer-tanítvány és jelenleg [2011] a Képzőművészeti 

Egyetemen tanársegéd Chilf Mária az osztályokban folytatott, de más osztályok tagjai 

számára is nyitott műhelybeszélgetéseket tartja jó lehetőségnek a „kommunikációs készség 

fejlesztésére, interpretációs kérdések ütköztetésére.”866 

Ernesto Pujol a konceptuális művészet eszköztárába tartozónak tekintett tudományos 

kutatás és irodalmi írás (literary writing) tantervbe illesztését tartja szükségesnek abból a 

célból, hogy a leendő művészek képesek legyenek munkáikat nem csupán szubjektíven, 

hanem intellektuálisan is igazolni. „Aki ezt nem akarja megtenni”, írja, „annak nincsen 

keresnivalója a képzőművészek között. Az legyen orvos vagy ügyvéd, legyen vasárnapi 

festő, vagy legyen Jeff Koons festményeit festő technikus.”867  

Josef Albers a következőképpen nyilatkozott egy 1968-ban készült életútinterjúban: 

„művészet és festészet tanítása helyett a gondolkodást, a megfigyelést és a látást próbáltam 

meg fejleszteni, valamint a látottaknak nem csupán vizuális, hanem verbális formában 

történő kifejezési képességét.”868  

8.6.3. Széles látókör (minél szélesebb körű tapasztalatok) 

Korábban több ponton is volt szó arról, hogy a művészeti oktatás és az abban részt vevő 

tanár feladata a lehető legszélesebb körű elméleti és gyakorlati tapasztalatok 

megszerzésének biztosítása a diákok számára. Ez lehetővé teszi, hogy a hallgató a 

megismert technikákból, alkotói módszerekből és művészi alapállásokból, modellekből 

kiválassza a számára megfelelőt, fejlődjön kreativitása és gondolkodásmódja, valamint 

olyan kapcsolatokra tegyen szert, amelyek az iskola elvégzése után is segítik munkáját.  

E célok elérését a következőben felsorolt, korábban részben említett eszközök szolgálják. 

Hangsúlyosak az intézményi együttműködések, amelyek keretében a felsőfokú 

művészetoktatási intézmények más oktatási intézménnyel, kutatóintézetekkel, 

műhelyekkel, gazdasági és ipari szereplőkkel dolgoznak együtt.  

Az egyetemek közötti együttműködés diákcserében, nyári egyetemeken való vészvételben, 

nem művészeti iskolákkal, karokkal és szakokkal való közös tevékenységben, kutatási 

projektekben, közös kiállításban nyilvánul meg. A Maurer által is kezdettől fogva 
                                                 
865 Szabó Ádám pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés dátuma: 
2011. június.  
866 Chilf Mária pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés dátuma: 2011. 
június.  
867  Pujol, Ernesto: On the Ground. Practical Observations for Regenerating Art Education. In: Madoff, 
Steven Henry (ed.): Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 5. 
(1–14.) 
868 Oral history interjú, 1968. június 22 – július 5. Az interjút készítette: Sevim Fesci. Archives of American 
Art Smithsonian Institution. 
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támogatott diákcserét az intézményben, az osztályban megjelenő sokszínűség, a minél 

többféle vélemény és háttér egymásmellettiségének kialakításában tartja fontos eszköznek 

Diet Sayler.869 

A 20. század végén a nem képzőművészeti szakokkal való együttműködés a művészeti 

kutatás hangsúlyának növekedése és a képzőművészeti iskolák tudományegyetemekbe való 

integrációja során került előtérbe. A 20. század elején Németország több városában 870 és a 

Szovjetunióban871 a képző- és iparművészeti iskolák egyesítése, a képző- és iparművész 

hallgatók közös képzésének bevezetése zajlott le, vagy történt kísérlet e reformok 

végrehajtására.  Az így átalakított iskolák közül a legismertebb és legkiforrottabb a 

Bauhaus és a moszkvai VHUTEMASZ.872 

                                                 
869 A Sayler-osztály a nürnbergi képzőművészeti akadémia (Akademie der Bildende Künste Nürnberg) egyik 
legfiatalabb, az 1993/1994-es tanévben létrhozott osztálya. A diákcsere a kezdetektől fogva része volt az 
osztály munkájának. A Magyar Képzőművészeti Egyetem (Maurer) 1995 óta állt velük cserekapcsolatban, 
amely az 1990-es és a 2000-es években szemeszeterenként két-két diák külföldi részképzésében és 
cserekiállításokban realizálódott. Erről: S.n.: Klasse Sayler. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 
2001 
870 A 19. században a művészetoktatás terén lezajlott reformok, valamint az intézményes iparművész-képzés 
megindulása során előtérbe került műhelyek kialakításának kérdése a művészeti akadémiákon. A 20. század 
első éveiben – az 1907-ben alapított német Werkbund eszméihez is igazodva – zajlott le több németországi 
művészeti iskola (Breslau: Hans Poelzig; Düsseldorf: Peter Behrens; Halle: Paul Tierisch; Stuttgart: Bernhard 
Pankok; Weimar: Henry Van de Velde;) reformja, valamint új intézmények kialakítása (München: Wilhelm 
von Debschitz és Hermann Obrist). Ezekben az iskolákban a képző- és iparművészeti hallgatók 
együttműködésére törekedtek és a képzőművészeti osztályok tanulóit is műhelyekben képezték. Az 1910-es 
évek végén és az 1920-as évek elején – teljesen más politikai, gazdasági és ideológiai környezetben – 
hasonló fejlődés játszódott le a Szovjetunióban (Moszkva: Jefim V. Ravgyel, VHUTEMASZ, 1920) és 
Németország több városában (Weimar: Walter Gropius, Bauhaus, 1919; Berlin: Bruno Paul, Vereinigten 
Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst, 1924). Bruno Paul berlini programja a következőket 
tartalmazta. A leendő képző- és iparművészek mindegyike azonos intézményben (Einheitschule) tanul, és az 
iparban eltöltött gyakorlati idő, valamint a csupán gyakorlati tantárgyakat magában foglaló 3-4 éves szakmai 
képzés után jelentkezhet csak magasabb fokú festő, szobrász vagy iparművészeti mester-osztályba, ahol a 
képzés műhelyekben történik. A 19. század végi és 20 század eleji reformokról: Pevsner, Nikolaus: 
Academies of Art. Past and Present. Da Copo Press, New York, 1973 (Cambridge University Press, 
Cambridge, 1940), 264–280.; Mai, Ekkehard: Zur Vorgeschichte des Vorkurses. Künstlerausbildung an 
Kunstakademien vor und um 1900. In: Wick, Rainer K. (Hrsg.): Ist die Bauhaus-Pädagogik aktuell? Verlag 
der Buchhandlung Walter König, Köln, 1985, 11–27.  
871 Az állami felsőfokú művészeti oktatás rendszerének első átfogó reformjára 1918-ban került sor a 
Szovjetunióban, ekkor a korábbi két intézményből a következőt alakították ki: Állami Szabad Művészeti 
Műtermek (GSZHM). Itt a diákok szabadon választhatták meg tanárukat, s hangsúlyosan előtérbe került a 
mester-tanítvány viszony. Ez azzal a hátránnyal járt, hogy hiányzott az átfogó művészeti felkészítés, valamint 
a hallgató teljesen egy mester hatása alá került, csak az ő fogásait sajátította el. Erről bővebben: Han-
Magomedov Sz. O.: A Vhutemasz és az Inhuk. A design kialakulásának problémaköréhez a 20-as években. 
In: Vhutemasz. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Iparművészeti Főiskola – Vizuális Nevelési Központ, 
Budapest, 1989, 113–122.  
872 VHUTEMASZ: Felsőfokú Művészeti és Technikai Műhelyek. Az Intézmény neve 1928-tól VHUTEIN: 
Felsőfokú Művészeti és Technikai Intézet. 1920-ban Lenin által aláírt dekrétummal, a korábbi 
képzőművészeti, valamint az iparművészeti főiskolából kialakított műtermekből jött létre a VHUTEMASZ, 
amelynek első rektora Jefim v. Ravgyel (1920–1923) volt. Képzés a következő karokon folyt: építészet, 
festészet, szobrászat, fa- és fémmegmunkálás, textil, kerámia, poligráfia (nyomdaipar). Az iskola rugalmas, 
új, kísérletező szellemű tanulmányi programmal indult. A képzés első részét képező, ám önálló egységgé 
csak később váló alapképzés középpontjában a képi kifejezés, a színek és formák analitikus vizsgálata, a 
vizuális nyelv elemi alkotóelemeinek és a kompozíciónak a tanulmányozása állt. Az iskola előzményének 
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Az intézmények közötti együttműködések mellett szerephez jutnak az intézményen belüli 

kapcsolatok: több osztály közös tevékenysége (kiállítások, műhelybeszélgetések, egyéb 

események), az osztályt nem tanító tanárok meghívása, tanszékek és karok közötti 

együttműködés. Maurer tevékenységében – főleg az 1990-es években – hangsúlyos volt az 

Intermédia Tanszékkel való közös munka (előadások; diákok áthallgatása, a másik szak 

munkájában való részvétel), valamint az intézmény egyes osztályaival való közös kiállítás.  

                                                                                                                                                    
tekinthető Művészeti Műtermekben folyó tevékenység túlzott szubjektivitásának korrekciójaképpen előtérbe 
került az objektív módszerek keresése, egy általános rendszer és általános módszertan kidolgozása, a 
különböző művészeti ágak összekapcsolása. A szintén 1920 tavaszán – Kandinszkij által – alapított moszkvai 
INHUK (Művészet és Kultúra Intézete) kutatóintézetben ugyanekkor a műelemzés objektív módszereinek 
kidolgozása állt előtérben, s az ott uralkodó szemléletmód – mivel a két intézmény munkatársai nagyrészt 
megegyeztek – jelentősen hatott a VHUTEMASZ programjának kidolgozására is. Az INHUK-ban kezdetben 
három szekció foglalkozott a művészet tudományával: a különböző művészeti formák elméletével; a 
különböző művészeti formák közötti kapcsolódás lehetőségével; valamint a monumentális művészettel 
[monumental art, art as a whole – Lodder]. Kutatták a különféle anyagok tulajdonságait, a színeket, a tér, az 
idő és a mozgás összefüggéseit, valamint a különféle művészeti technikákat. Mindezen jelenségeket az 
emberre gyakorolt hatása szempontjából vizsgálták. Módszerük volt többek között a kérdőíves felmérés 
(Kandinszkij) Az INHUK tevékenységében kezdetben nem, később, a különböző munkacsoportrok 
kialakulásával és a vezető, valamint munkatársak személyének változásával mind jobban előtérbe került a 
konstruktivista szemléletmód és a konstruktivizmus.  
A VHUTEMASZ-ban az alapképzés anyagának kidolgozása az 1922/1923-as tanévig a festészet, szobrászat 
és építész karok keretében formálódott, önálló, karoktól független egységként való bevezetésére 1923-ban 
került sor. Az alapképzés tárgyai – bár elnevezésük és a tantárgyra fordított félévek száma gyakran módosult 
– a következő témák tárgyalását foglalták magukba: szín, tér, tömeg, grafikai konstrukció. Amikor 1923-ban 
új rektor, Vlagyimir A. Flavorszkij (1923–1926) került az intézmény élére, a képzés hangsúlya átkerült az 
ipari termeléssel, a gyárakkal és üzemekkel való együttműködésre. Ugyanekkor a kísérletezés, az elvont 
fogalmakkal való munka, és így az alapképzés maga háttérbe szorult. A harmadik rektor (Pavel Novickij, 
1926–1930) vezetése alatt az iparral való együttműködés még hangsúlyosabb lett. 1929 májusában készült az 
az iskolát bemutató prospektus, amely a következőképpen foglalja össze az intézmény feladatát: „felsőfokú 
végzettségű művész-mestereket (és nem technikusokat) képez az ipar számára. … A legmagasabb fokú 
művészetnek mindenekelőtt az ipart, azaz a társadalmilag szükséges tárgyak tömeges gépi termelését kell 
szolgálnia.” Ennek szellemében az iskolában művész-mesterek, művész-konstruktőrök, az ipari termelésben 
tevékenykedő művészeti vezetők és művész-pedagógusok képzése folyt. „A művész munkája” – írja a 
korábban idézett prospektusban Novickij – „laboratóriumi-kísérleti és tudományos-kutató jellegű”, ezért az 
egyes karok művészeti laboratóriumokként funkcionálnak. Az iskola tanári karában működött többek között: 
Ljubov Popova, Alexander Rodcsenko, Vlagyimir Tatlin. A festészeti, majd a fa- és fémműves szakot vezető, 
az alapképzés grafikai programját kidolgozó Rodcsenko különböző anyagminőségek tanulmányozásával 
kezdte kurzusát, majd színekkel, formákkal és a felülettel foglalkozott – a különböző minőségek kontrasztba 
állításával. Ugyancsak a fém- és famegmunkáló szakon tanított Tatlin, akinek kurzusán a hallgatók – a 
különböző anyagok sajátosságainak megismerése érdekében – különféle anyagokból térbeli konstrukciókat 
hoztak létre.  
A VHUTEMASZ-ban folyó tevékenység rekonstrukciójának nehézsége egyrészt abból következik, hogy az 
intézményben folyó oktatás rendszere évről évre változott, valamint a fennmaradt – hitelesnek tekinthető – 
dokumentáció mennyisége meglehetősen kevés és nehezen hozzáférhető. Erre a témával foglalkozó szerzők 
is felhívják a figyelmet. A VHUTEMASZ-ról: Forgács Éva: Weimar, Dessau és Moszkva. A Bauhaus és a 
VHUTEMASZ. In: Forgács Éva: Bauhaus. Jelenkor, Pécs, 2010, 217–231; Karginov, German (szerk.): 
Vhutemasz. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Iparművészeti Főiskola – Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 
1989; Lodder, Christina: Vhuhtemas. The Higher State Artistic and Technical Workshops. In: Lodder, 
Christina: Russian Constructivism. Yale University Press, New Haven – London, 1983, 109–143. Az 
INHUK-ról: Lodder, Christina: INHUK. The Institute of Artistic Culture. In: Lodder, Christina: Russian 
Constructivism. Yale University Press, New Haven – London, 1983, 78–83. Az INHUK és a VHUTEMASZ 
kapcsolatáról bővebben: Han-Magomedov, Sz. O.: A Vhutemasz és az Inhuk. A design kialakulásának 
problémaköréhez a 20-as években. In: Vhutemasz. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Iparművészeti Főiskola – 
Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989, 113–122. 
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A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 21. század első évtizedében létrehozott 

Képzőművészet-elmélet Tanszék szorosan együttműködik az Intermédia Tanszékkel és a 

Radák Eszter vezette festőosztállyal.873  A különböző szakok közötti intenzív 

együttműködés egy USA-beli példáját ismerteti Ann Lauterbach.874 A képzőművészeti, 

zenei és irodalmi képzést nyújtó Milton Avery Graduate School – Bard College 

(Annandale-on-Hudson, NY), legfontosabb célkitűzésének a szakemberek közötti 

párbeszédet és a kritikai gondolkodásmód kialakulását tartja. E célok elérése érdekében a 

hallgatók számára előírja, hogy képzésük három éve / huszonnégy hete alatt harminc, 

különböző karon és szakon tanító tanárral konzultáljanak munkájukkal kapcsolatban.875  

Ugyancsak a minél többféle tapasztalat és elméleti ismeret szerzésének lehetőségét 

biztosítja vendégelőadók (művészek, teoretikusok) és a művészeti közélet szereplőinek 

meghívása a művészeti egyetemekre. Ez általában különálló előadásokban vagy előadás-

sorozatokban realizálódik. Daniel Buren, a párizsi Institut des Hautes Études en Arts 

Plastiques876 egyik alapítója és tanára a művészeti képzés egyik leghatékonyabb 

eszközének vendégelőadók és -művészek meghívását tartja, akiknek sokféle, diverz 

példáján és véleményén keresztül indirekt tanításra nyílik mód. A hallgatók és az 

intézményben nem oktató művészek találkozásának egy másik lehetséges módja a 

műteremlátogatás. A művészek és művészhallgatók találkozásának akár életre szóló hatása 

lehet a művészi vagy a tanári pozíció alakításában. Oskar Moll, a breslaui művészeti iskola 

vezetője – Matisse-szal 1907-ben történt találkozásának eredményeképpen – a 

művészetoktatási intézmény egyik fontos feladatának azt tartja, hogy biztosítsa a diákok 

számára az élő művészekkel való találkozás és kapcsolat kialakulásának lehetőségét.877  

Közös kiállításlátogatás vagy a hallgatók egyéni kiállításlátogatásra való ösztönzése 

szintén a látókör szélesebbé tételének lehetséges módja. Az elméleti ismeretek bővítése a 

fentieken kívül olvasmányok ajánlásával vagy kötelezővé tételével valósulhat meg.  
                                                 
873 Szoboszlai János szóbeli közlése, amely a következő eseményen hangzott el: a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének (KET) bemutatkozó programja, Budapest, Labor, 2011. 
június 20–23.  
874 Lauterbach, Ann: The Thing Seen. Reimagining Arts Education for Now. In: Madoff, Steven Henry (ed.): 
Art School. Prepositions for the 21st Century. The MIT Press, Cambridge (MA), 2009, 85–97.  
875 Az intézményben a képzés három éves és évi nyolc hétben (június, július) zajlik.  
876 Az Institut des Hautes Études en Arts Plastiques 1983–1990 között Párizsban működő, egy éves 
posztgraduáils képzést nyújtó művészetoktatási intézmény volt, melyet Daniel Buren és Pontus Hultén 
alapított, s amelynek tanári karát rajtuk kívül két további személy, Serge Fauchereau és Sarkis alkotta. A 
tanítás része volt (az iskola működésének hét éve alatt) körülbelül száz előadó (művész és teoretikus) 
meghívása. Az iskoláról részletesen: Daniel Buren és Wouter Davidts közötti beszélgetés. Buren, Daniel – 
Davidts, Wouter: Teaching Without Teaching. In: O’Neill, Paul – Wilson, Mick (ed.): Curating and the 
Educational Turn. Open Editions, London, 2010, 227–229. (217–229.) 
877 Rickert, Johannes: Das Pädagogische Prinzip der Breslauer Kunstakademie (1900–1932): In Wingler, 
Hans M. (Hrsg.): Kunstschulreform 1900–1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1977, 206. oldal, (204–220.) 
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8.6.4. A gondolkodásmód fejlesztése 

A művészetoktatás céljáról, valamint a művészetoktatási intézmény, az osztály és a tanár 

szerepéről korábban írtakból következik, hogy a gondolkodás, a gondolkodásmód, a 

személyiség fejlesztése a művészeti iskola egyik elsődleges és megvalósíthatónak tartott 

feladata. A gondolkodásmód sokrétű, nehezen meghatározható és körülírható fogalmából, 

illetve a gondolkodási módszerek (gondolkodásmódok) lehetséges tárházából a 

következőket emelem ki: tudatosság, a megfigyelés tudatossága, rugalmasság, analitikus, 

szintetikus és szisztematikus gondolkodásmód.  

A tudatosság és a tudatosítás eszközeinek is tekinthetők a korábban említett verbális 

kifejezési módszerek, a hallgatók írott vagy szóbeli nyilatkozatai, amelyek a saját 

motivációkat, a fejlődési irányokat, az ötletek alakulásának és módosulásának fázisait, 

esetleg művészettörténeti előzményeket és párhuzamokat is számba vesznek. Előtérbe 

kerülnek a helyzetek, jelenségek tudatos és objektív megfigyelésére épülő, abból kiinduló 

gyakorlatok.  

Az elméleti és gyakorlati, technikai ismeretek mind szélesebb körének megismerése, a 

művészeten kívüli területekről származó információk birtoklása segíti a gondolkodás 

rugalmasságának, nyitottságának, divergenciájának, kreativitásának fejlődését. „Szeretem a 

kérdésfelvető, bátor diákokat […]”, állítja Maurer,878 „lényegesnek tartom a nyitottságot, a 

kíváncsiságot, az intellektuális rugalmasságot, a kísérletező készséget, valamint a saját 

határok feltérképezését, tágítását is”, írja pedagógiai programjában Chilf Mária.879  

Hangsúlyos az analitikus, elemző, a szintetikus, összegző, és a szisztematikus, 

rendszerszerű gondolkodásra való ösztönzés. Az utóbbi gyakran sorozatok készítésében (az 

erre való motiválásban) nyilvánul meg, de ugyanúgy jelenti az egymásra épülő, egymásból 

következő gyakorlatok alkalmazását is.  

Az analitikus-szintetikus gondolkodásmód fejlesztése Kandinszkij bauhausbeli 

programjának kulcskérdése. 1928-ban írt pedagógiai programjának (Kunstpädagogik) 

visszatérő fogalmai az analtitikus és szintetikus megfigyelés és gondolkodás (analytisch-

synthetischen Beobachten und Denken) és a szisztematikusság, a szisztematikus tanítás és 

elsajátítás (systematische Mitteilung und Aneignung).880 Véleménye szerint a 

művészetoktatásnak és alapvetően mindenféle oktatásnak – a töredékesség zsákutcájába 

                                                 
878 Maurer Dóra Veszely Beának írt datálatlan levele Maurer tulajdonában található.  
879 Chilf Mária pedagógia programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés dátuma: 2011. 
június.  
880 Kandinsky, Wassily: Kunstpädagogik. Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung. 2/3, 1928. Idézi: Wingler, 
Hans M (Hrsg.).: Das Bauhaus 1919–1933. Weimar, Dessau, Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937. 
Verlag Gebr. Rasch&Co. – DuMont Schauberg, Bramsche, 1962, 154.  
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vezető specializálódás helyett – az egységben látásra, az egymástól távol eső területek 

közötti kapcsolódási lehetőségek felfedezésére, az organikus egység és a teljesség 

kialakítására kell törekednie. „Minden oktatás legfontosabb feladata a gondolkodásmód 

kétirányú, analitikus és szintetikus jellegének fejlesztése.”881 Kandindszkij hozzáteszi, 

hogy a művész számára hasznos, ha szakterületén kívüli területekről is rendelkezik 

ismeretekkel, s nem csupán a saját szakterületén belül képzi magát.882 

 Josef Albers hangsúlyozza, hogy egész pedagógia tevékenysége a gondolkodás 

fejlesztésére irányult: megfigyelni, gondolkodni, látni tanított. „Tevékenységem nem 

közvetlen művészetoktatás volt, hanem egyfajta filozófia, amellyel a művészeti 

gondolkodást lehet fejleszteni. […] A kreatív folyamatok stimulálása érdekelt. Bevezető 

kurzusaimban a felfedezést és az invenciót (discovery and invention) akartam elősegíteni, 

amelyek véleményem szerint a kreativitás feltételei”, nyilatkozta 1968-ban.883 

A gondolkodásmód alakításával kapcsolatban kiemelkedő jelentőséggel bírnak a tanár által 

alkalmazott feladatok, gyakorlatok.  Jellemzőek a viszonylag rövid idő alatt kivitelezhető, 

bármely techikával megoldható, a diáknak a szabad médiumválasztás lehetőségét biztosító, 

sőt, arra serkentő, nyitott, gyakran egymásra épülő feladatok, feladatsorok. Ezek a sokszor 

egy-egy fogalmat vagy jelenséget középpontba állító gyakorlatok nem csupán egy 

megoldással rendelkeznek, ezáltal egyrészt motiválnak a többféle feladatmegoldásra, az 

újszerű megoldások keresésére, másrészt értékelésük nem „jó” / „rossz” kategóriák mentén 

történik. Szerepük többek között a diákok számára adottnak, használhatónak tekintett 

technikák, médiumok, témák repertoárjának bővítése, akár azáltal is, hogy kimondottan a 

diák által korábban nem alkalmazott technika, stb. használatára késztetnek. Ilyen például 

Chilf Mária Jó kép – rossz kép megnevezésű feladata,884 vagy az a Maurer által a színtan 

órákon hangsúlyozott igény, hogy a diákok olyan színeket is használjanak, amelyeket nem 

szoktak vagy nem szeretnek.  

                                                 
881 Kandinsky, Wasily: Kunstpädagogik. Idézi: Wingler, Hans M (Hrsg.).: Das Bauhaus 1919–1933. Weimar, 
Dessau, Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937. Verlag Gebr. Rasch&Co. – DuMont Schauberg, 
Bramsche, 1962, 154.  
882 Kandinsky, Wasily: Kunstpädagogik. Idézi: Wingler, Hans M (Hrsg.).: Das Bauhaus 1919–1933. Weimar, 
Dessau, Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937. Verlag Gebr. Rasch&Co. – DuMont Schauberg, 
Bramsche, 1962, 154. 
883 Oral history interjú, 1968. június 22 – július 5. Az interjút készítette: Sevim Fesci. Archives of American 
Art Smithsonian Institution. 
884 A feladat leírása a következő: „jó kép - rossz kép. A kiadott feladat meghirdetett szövege: a félév végére 
kell elkészülnie majd egy jó kép kíséretében. […] Javaslat: minél bátrabban nekimenni a feladatnak, valami 
olyasmit kipróbálni, amit »sohasem jutna eszembe, hogy ezt csináljam«. Cél lehet valami teljesen ellentéte 
annak, amin éppen dolgoztok, vagy csináltatok valaha (akár szemléletben, munkamódszerben vagy 
technikában), vagy amiről úgy gondoljátok, hogy sohasem szeretnétek csinálni.” Részlet Chilf Mária 
pedagógiai programjából. Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja. Letöltés dátuma: 2011. június.  
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E gyakorlatok esetenként az osztály egy-egy tagjától származnak, vagy osztálybeszélgetés 

keretében alakulnak ki, értékelésük többnyire közösen történik, és általában az osztály 

egészére vonatkoznak.885 A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanárai közül további 

példaként említem Jovánovics György programját, aki a következőt írja: „személyek 

különböző programjától és a szemeszterek sorrendjétől függetlenül arra törekszem, hogy 

minden egyes szobrászhallgató a következő hét fogalom mentén a lehető legmagasabb 

szinten gondolja át a szobrászatról szóló ismeretek rendelkezésünkre álló lehetőleg teljes 

tárházát.”886 A Jovánovics által említett hét fogalom a következő: figura, tömb, 

konstrukció, az egy és az embléma problémája, csendéletszerűség, szín a szobrászatban, 

akció-performansz-idő. 

Viszonylag rövid idő alatt megoldható, rendszeres feladatok megjelenése a 

művészetoktatásban a 20. század elejére tehető. Johannes Rickert a breslaui képző- és 

iparművészeti akadémia (Akademie für Kunst und Kunstgewerbe) 20. század eleji 

történetét ismeretető tanulmányában Hans Poelzig pedagógiai tevékenységének újszerű 

vonásai között említi a néhány óra alatt megoldható feladatok megjelenését, amelyek 

kivitelezése során Poelzig tiltotta saját stílusának utánzását.887 A Bauhaus előkurzusa 

mindhárom előkurzus-vezető tanár esetében jellemzően gyakorlatokra épült. Josef Albers 

feladataiban előtérbe került a gazdaságosság, az ökonomikusság, az eszköztelenség elve. 

Ez egyrészt gazdasági szükségszerűségből eredt, másrészt segítette, hogy a hallgatók 

egyszerű, az anyag sajátosságaiból fakadó megoldásokra törekedjenek. Maurer pedagógiai 

tevékenységében is szerepet kapott az eszköztelenség, amely kreativitást generáló, 

tudatosan alkalmazott sajátosságként jelent meg.888  

Véleményem szerint a gondolkodásmód jellegével, valamint annak fejlesztésével is 

kapcsolatba hozható a rajz, a rajzolás alkalmazása a művészetoktatásban, valamint a rajz 

szerepéről való felfogás. Maurer számára a rajz elsődlegesen a megfigyelés (és ebből 
                                                 
885 Ez a sajátosság azzal az esetenként ma is jelen lévő nézettel áll szemben, amely szerint a különböző 
évfolyamos hallgatóknak más és más jellegű tevékenységekre, feladatokra van szükségük. Az utóbbi esetben 
általában az első évfolyamos hallgatók és a diploma előtt állók esnek a csoport többi tagjától külön 
kategóriába, vagy minden évfolyam más és más feladaton dolgozik / más és más jellegű tevékenységet 
végez. Ennek művészettörténeti előzménye az, a 19. század folyamán megváltozó gyakorlat, mely szerint a 
leendő művészek intézményes / akadémiai képzése kizárólag elméleti ismeretek átadásából és rajzoktatásból 
állt, az utóbbi pedig szigorúan egymást követő fázisokban folyt. Ezek a következők voltak: rajz készítése 
rajzról, rajz készítése gipszmodellről, rajz készítése élő modell után.  
886 Jovánovics György pedagógiai programja a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján. Letöltés 
dátuma: 2011. június. 
887 Rickert, Johannes: Das Pädagogische Prinzip der Breslauer Kunstakademie (1900–1932): In Wingler, 
Hans M. (Hrsg.): Kunstschulreform 1900–1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1977, 206. (204–220.) 
888 „Ez a majdnem eszköztelen állapot kreativitást provokál.” Maurer Dóra: Fotogrammatika. In: Maurer 
Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum–Balassi Kiadó, Kecskemét–Budapest, 2001, 
145. (145–164.) 
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fakadóan a gondolkodás), bizonyos esetekben a dokumentáció (fényképezőgépet 

helyettesítő) eszközeként, nem pedig a reprodukció médiumaként jelenik meg.889 Ezért is 

veti el – mind a szakköri, mind pedig a felsőoktatási gyakorlatában – a modellrajzolást, és 

tiltja a szén használatát.  

A Bauhaus egyes tanárai, bár egymástól különbözően vélekedtek a rajz szerepéről, abban 

megegyeztek, hogy az számukra sem reprodukciós eszköz. Véleményük szerint a rajz: 

külső ingerek által generált érzetek megragadásának és belsővé tételének eszköze (Itten);890 

a tárgyak belső sajátosságainak és a bennük rejló energiák megjelenítésének eszköze 

(Klee);891 a tárgyakban rejlő erőknek, feszültségeknek és a tárgyak szerkezetének 

megjelenítését lehetővé tevő, a precíz megfigyelésből kiinduló és egyre absztraktabb 

megjelenítést megengedő módszer (Kandinszkij);892 pontos megfigyelésre alapozott 

                                                 
889 Maurer a következőképpen nyilatkozott a rajzolásról egy 1978-ban írt szövegben. „Fontosnak tartom a 
lerajzolást mint a körülöttünk látható és tapintható világ megértésének és megtanulásának egyik eszközét, 
mankónak a figyelem összpontosításához és memorizálásához.” Ugyanebben a szövegben a 
következőképpen fogalmaz az általa vezetett rajzszakkörről (1975–1977). „Alapelképzelésem az volt, hogy 
rávegyem a szakkör tagjait a tudatos nézésre, és arra, hogy ökonomikusan rögzíteni tudják azt, amit láttak, 
kigondoltak; hogy megismerjék a vizuális kifejezés médiumainak formaalakító nyelvét, a sík, a tér, a színek 
viszonylatrendjét, a rájuk vonatkozó alkotó módszerek néhányát, és hogy meg tudják különböztetni a 
másolást és az alkotást.” […] „Minél egyszerűbb a megértendő tárgy, annál nagyobb tér jut a vele való 
kísérletezésnek, annál inkább lehet modellje a vizuális gondolkodás fejlesztésének.” Maurer Dóra: 
Tanulmányvázlat vizuális nevelés ügyben. In: Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor 
(összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 
1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 59–70. 
A szöveg első megjelenése: Tanulmányok a vizuális nevelés köréből. MTA Vizuális Kultúrakutató 
Munkabizottság, Budapest, 1978, 139–151. 
890 1921-ben jegyezte fel jegyzetfüzetébe a következőt a később Bauhaus-tanárrá váló Gunta Stölzl, aki ekkor 
Itten előkruzusának hallgatója volt. „Drawing is not a reproduction of what is seen, but making whatever one 
senses through external stimulus (naturally internal, too) flow through one’s entire body.”  Eredeti, német 
nyelvű kézirat a berlini Bauhaus Archívumban, angolul idézi: Dickerman, Leah: Bauhaus Fundaments. In: 
Bergdoll, Barry – Dickerman, Leah (ed.): Bauhaus 1919–1933. Workshops for Modernity. The Museum of 
Modern Art, New York, 2009, 32. (15–39.) 
891 Klee által a Bauhausban adott egyik első rajzi feladat: levél ábrázolása, amelynek során a levélben rejlő 
energiák megfigyelése és ábrázolása a cél. Idézi: Whitford, Frank: Bauhaus. Thames and Hudson, London, 
1984, 94.  
892 Kandinszkij analitikus rajz (analytisches Zeichnen) elnevezésű tárgyat tanított (1922–1933), amely során 
többek között csendéletekről készítettek rajzokat, rajzsorozatokat a hallgatók. Az egyre absztraktabbá váló 
rajzok a beállítás struktúráját, alapszerkezetét, illetve a beállításban érzékelt erőket, feszültségeket jelenítették 
meg. Egy ilyen sorozat reprodukciója megtalálható a következő kiadványban: Bayer, Herbert – 
Herzogenrath, Wulf – Wehr, Peter (Hrsg.): 50 Jahre Bauhaus. Würtenbergische Kunstverein, Stuttgart, 1968, 
51. Kandinszkij analitikus rajz-kurzusára és az ott folyó képelemzésre emlékszik vissza e Kurt Kranz, volt 
Bauhaus-diák. A képelemzések során a következő kérdéseket vizsgálták: melyek a belső szükségszerűségek? 
Miben jelenik meg a feszültség? Mi oltja azt ki? Mit tesz a szín és a forma? Mit jelent a forma elhelyezése, a 
felületen való helyzete? / „Was gehört zu den inneren Notwendigkeiten? Was bedingt die Spannung? Was 
löst sie aus? Was tun Farbe und Form? Was bedeutet die Stellung der Form, ihr Platz auf der Fläche? Wie 
verändert sich die Flache?” Kranz, Kurt: Bauhaus-Pädagogik im Zeitalter der Elektronik? In: Wick, Rainer 
K. (Hrsg.): Ist die Bauhaus-Pädagogik aktuell? Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, 1985, 73. 
(66–75.) 
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vizuális nyelv (Albers).893 Rajzi feladataik vagy tárgyak, csendéletek, egyéb beállítások 

belső, láthatatlan sajátosságainak megjelenítését tűzték ki célul (67. ábra), vagy repetitív 

vonal- és ritmusgyakorlatok voltak (párhuzamos egyenesek, körök, ellipszisek, 

geometrikus motívumok894 sorának gyors rajzolása (68. ábra) Albers rajzkurzusain: 

Bauhaus 1930 után, Black Mountain College, Yale).895 Az utóbbiak esetében Albers célja a 

kéz-szem koordináció, a motorikus és a koncentrációs képességek fejlesztése volt. A 

Maurer rajzszakkörén előforduló egyik feladathoz (köztes tér) való hasonlósága miatt 

említendő Albers egy Yale-beli gyakorlata: üres terek, tárgyak között megjelenő terek 

ábrázolása (69. ábra). A formákra való fókuszálás érdekében a hallgatóknak vonalas rajzot 

kellett készíteniük,896 és Albers nem engedélyezte a szén használatát. 

8.6.5. Az érzékelés fejlesztése 

Az érzékelés fejlesztése  megemlítendő e fejezetben is, azonban részletesen már korábban, 

a művészetoktatás céljairól szóló fejezetben fejtettem ki.  

8.6.6. A technikai tudás fejlesztése 

A művészet taníthatóságával kapcsolatban említettem, hogy a 20. század második felében 

széles körben elfogadott elképzelés szerint a művészeti tevékenység két komponense: az 

elméleti és a technikai, mesterségbeli tudás tanítható, fejleszthető, és a művészetoktatási 

intézmény feladata az e tudás megszerzését lehetővé tevő tárgyi, személyi és intézményi 

feltételek megteremtése. Ennek keretében több (általában német nyelvterületen található) 

akadémián műhelyek, laboratóriumok sorát alakították ki, és így a képzőművészeti 

technikák, médiumok mind szélesebb spektrumának megismerését és elsajátítását tették 

lehetővé a hallgatók számára. A düsseldorfi akadémia által 1975-ben kiadott kiadványban 

                                                 
893 Josef Albers: „Drawing we regard as a visual language. Just as in studying language it is most important 
to teach first the commonly understood usage of speech, in drawing we begin with exact observation and 
representation.” Az idézet eredeti megjelenési helye: Black Mountain College Bulletin. 1943. Idézi: 
Horowitz, Frederick A.: Albers the Teacher. In: Horowitz, Frederick A. – Danilowitz, Brenda (ed.): Josef 
Albers: To Open Eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. Phaidon, London, 2006, 72–97. 
894 Albers módszere (párhuzamos egyenesek, körök, ellipszisek rajzolása) nagymértékben hasonlít Pestalozzi 
rajtanításra vonatkozó elméletéhez: a rajzolást a lehető legegyszerűbb formákkal kell kezdeni és a 
komplexebb formák felé haladni. Ennek értelmében a rajztanítást párhuzamos egyenesek húzásával kell 
kezdeni, majd a geometrikus formákon keresztül eljutni a természet formáihoz, végül az állat és az ember 
rajzolásához. Pestalozzi is az árnyékolás és tónusozás nélküli, körvonalas rajzot tartotta alkalmazhatónak a 
tanítás során. Pestalozzi rajztanítás-elméletéről: Efland, Arthur D.: A History of Art Education. Intellectuel 
and Social Currents in Teaching the Visual Arts. Teachers College – Columbia University, New York – 
London, 1990, 77–81.  
895 Albers rajzkurzusairól: Horowitz, Frederick A.: Albers the Teacher. In: Horowitz, Frederick A. – 
Danilowitz, Brenda (ed.): Josef Albers: To Open Eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. 
Phaidon, London, 2006, 72–97. 
896 Albers a Bauhausban vezetett rajzkurzus esetében kezdetben engedélyezte tónusos rajz készítését, később 
azonban már nem.  
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olvasható erről a következő. „A tanítható [dolgok] a minden diák által használható 

művészeti-technikai műhelyekben és a tudományos munkacsoportokban jelennek meg.”897 

A különböző festészeti, szobrászati, grafikai műhelyek, a fotólabor, a restaurátor- és a 

kerámiaműhely a kísérletezés, a próbálkozás, az improvizáció helyszínei.  

Ez a gyakorlat részben a 20. század elején történt, korábban ismertetett fejlődés 

(iparművészek és képzőművészek egy intézményben történő közös képzése, illetve 

műhelyekben történő képzése) hagyományára támaszkodik.898  

Hans-Peter Schwarz művészettörténész, a Zürichi Művészeti Egyetem (Zürcher 

Hochschule der Künste)899 alapítórektora (2007) véleménye szerint a modern kor 

antiakadémikus tendenciái arra a nézetre vezethetők vissza, hogy innovatív oktatás csak 

akkor valósulhat meg, ha az iskola tanárai egyben gyakorló művészek is, akik az oktatási 

intézményen kívül is folytatnak művészeti tevékenységet, sőt, valódi művészeti 

tevékenységet az iskolán kívül folytatnak.900 E nézet szerint, vélekedik Schwarz, igazi 

avantgárd csak állami intézményen kívül létezhetett (és létezhet). Ez pedig az esetek 

többségében a mesterségbeli tudást előtérbe helyező tananyagban (craft-oriented 

curriculum) és a kézműves mester (craftsman) példaképként állításában realizálódott. Ma, 

továbbra is Schwarz véleményénél maradva, a művészi tevékenységben korábban 

fontosnak tartott tapasztalatszerzés a kreatív ipar egyre erőteljesebben érvényesülő 

követelményeinek áldozatává válik, így hamarosan már csak az egyetemek lesznek 

képesek a kísérletezéshez szükséges tér biztosítására. Ahhoz, hogy az iskolák meg 

tudjanak felelni e szerepnek, művészeti kutatási projektek egyetemi tanrendbe illesztése 

szükséges, ez azonban nem történhet meg az intézményesült művészeti oktatás – fent 

vázolt, és Schwarz véleménye szerint ma is meghatározó – mítoszának dekonstrukciója 

nélkül.  

                                                 
897 Norbert Kricke bevezetője: Kricke, Norbert – Sackenheim, Rolf (Red): Akademie heute. Eine 
Dokumentation über die Kunstakademie Düsseldorf 1975. Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf, 1975, s.p. 
898 E gyakorlat távolabbi előzményének, előfeltételének pedig az a 19. század folyamán lezajlott folyamat 
tekinthető, amely során a leendő képzőművészek képzése teljes egészében akademizálódott, azaz egy 
intézmény keretében történt. Korábban a képzőművészeti akadémiák csupán elméleti képzést (koronként 
változóan: matematika, perspektíva, geometria, anatóma, irodalom, történelem, stb.) és rajzoktatást 
nyújtottak, festés és mintázás tanítása az akadémián nem történt. A – nagyrészt klasszikus antik művekre 
alapozott, a fokozatosság elvét követő, a résztől az egész felé tartó – rajzoktatás az akadémia privilégiuma 
volt, a mesterségbeli ismeretek elsajátítása pedig magánműtermekben folyt. 
899 A Zürichi Művészeti Főiskola (Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK) 2007. augusztus 1-jén alakult meg 
a következő két intézmény egyesítésével: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich és Hochschule Musik 
und Theater Zürich. Az intézményben BA, MA és posztgraduális szinten folyik képzés. Az egyetemhez hét 
kutatóintézet tartozik, ezek közül az egyik a Kortárs Művészeti Kutatás Intézetet (Institut for Contemporary 
Art Research). Az intézményről: www.zhdk.ch.   
900 Hans-Peter Schwarz bevezetője: Biggs, Michael – Karlsson, Henrik (ed.): The Routledge Companion to 
Ressearch in the Arts. Routledge, Oxon, 2011, xxvii–xxxi. 

http://www.zhdk.ch/
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Függelék I.  

Maurer Dóra kurzusainak résztvevői, illetve osztályának hallgatói 

 
Józsefvárosi Képzőművész 
Kör – rajzszakkör901 
 
Berényi Zsuzsa 
Erdély Dániel 
Fieber Béla (†) 
Gyura Emma 
Herencsár András 
Jónás Tamás 
Károly Hedvig 
Lábas Zoltán 
Mayer [?] 
Simonfi Katalin, 
Szabó Judit 
Szamosfalvi Albert 
Szlávik András 
 
Szépművészeti Múzeum – 
képzőművészeti szakkör902 
 
1981/1982-es tanév 
Csehi Zoltán  
Komárik András 
Komárik Vera 
Kovács Zsolt 
Lendvai Erzsébet 
Lendvai Eszter 
Lendvai János 
Lendvai Katalin 
Nemes Balázs 
Vörös István  
[?] Mária 
 
1982/1983-as tanév 
Csehi Zoltán 
Fekete Zsolt  
Lendvai Erzsébet 
Tengerdi Tibor  
Vörös István 
Vigyázó Gábor 

                                          
901 A fennmaradt rajzok, 
illetve Maurer Dóra szóbeli 
közlése alapján.  
902 A fennmaradt fotótablók, 
illetve Maurer Dóra szóbeli 
közlése alapján.  

Magyar Iparművészeti 
Főiskola903 
 
1986/1987-es tanév 
második féléve és 
1987/1988-as tanév első 
féléve 
Czeizel Balázs 
Eperjesi Ágnes 
Hübner Teodóra 
Jederán György 
Zsuffa Csaba 
 
1987/1988-as tanév 
második féléve 
Dolezsán Ágnes 
Farkas Antal 
Gulyás Miklós 
Reisz Péter 
 
1988/1989-es tanév első 
féléve 
Czeizel Balázs 
Eperjesi Ágnes 
Hübner Teodóra 
Pásztor Erika 
Balázs Péter 
Ficzere Krisztina 
Mike Tamás 
Telegdy Zoltán  
 
1988/1989-es tanév 
második féléve 
Adorjáni Réka 
Balázs Péter 
Bereczky Gábor 
Bozóki Mara (nem a 
MIF hallgatója) 
Bózsa Evelin 
Csekovszky Balázs 
                                          
903 A Magyar Iparművészeti 
Egyetem Levéltárában 
található anyakönyvek és a 
kurzusok (audiovizuális 
gyakorlatok 1-6.) során 
készült videók alapján.  

Czech Attila 
Déri Miklós 
Ficzere Krisztina 
Gáspár György 
Haraszti Klára 
Hübner Teodóra 
Juhász János 
Kelemen Gábor (nem a 
MIF hallgatója) 
Kovács Magdolna 
László Piroska 
Máté Gábor 
Mészáros Márta 
Mike Tamás 
Molnár Csikós Virág 
Molnár Tamás 
Nagy Krisztina 
Ősz Szilvia 
Pásztor Erika Katalina 
Práczky István 
Sikur Mihály 
Sinka Andrea 
Szabó Tibor  
Telegdy Zoltán 
Tóth Árpád 
Trojkó Ildikó 
 
1989/1990-es tanév első 
féléve 
Almási László 
Balázs Péter 
Balázs Sándor 
Budai Enikő 
Czech Attila 
Dolezsán Ágnes 
Drégely Imre 
Eperjesi Ágnes 
Ficzere Krisztina 
Fodor Éva 
Gáspár György 
Göbölyös Luca 
Gyurján Eszter 
Juhász János 
Langh Róbert 
László Piroska 
Mike Tamás 
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Pásztor Erika Katalina 
Szegedi Katalin 
Szeleczky Péter 
Szemmelweisz László  
Sztalek Csilár 
Telegdy Zoltán 
 
1989/1990-es tanév 
második féléve 
Almási László 
Balázs Péter 
Balázs Sándor 
Czech Attila 
Dolezsán Ágnes 
Drégely Imre 
Fodor Éva 
Göbölyös Luca 
Horváth Szilvia 
Kutasi Katalin 
Langh Róbert 
Mike Tamás  
Szabó Tibor 
Szemmelweisz László 
Telegdy Zoltán 
Zakariás Pál 
Pál Csaba 
 
1990/1991-es tanév első 
féléve 
Bereczky Gábor 
Borsos Írisz 
Dolezsán Ágnes 
Göbölyös Kristóf 
Göbölyös Luca 
Gyurján Eszter 
Keresztes Attila 
Kozma Péter 
Kutasi Katalin 
Langh Róbert 
Lengyel Csaba 
Sipavicius Tamás 
Skultéti Péter 
Sohler Andrea  
Szabadi F. Viktor 
 
1990/1991-es tanév 
második féléve 
Bakos Gábor (MKF)904 
                                          
904 Az „(MKF)” jelöléssel 
jelölt résztvevők a Magyar 

Borsos Írisz 
Csörgő Attila (MKF) 
Gyurján Eszter 
Kalocsai Enikő (MKF) 
Kapitány András (MKF) 
Kozma Péter 
Kutasi Katalin 
Langh Róbert 
Sipavicius Tamás 
Skultéti Péter 
Sohler Andrea 
Szabó Ágnes (MKF) 
Szabadi F. Viktor 
Szegedy-Maszák Zoltán 
(MKE) 
Varga Zsófia (MKF) 
Nagy Gábor György 
(MKF) 
 Zielinszky Tibor (MKF) 
 
Magyar Képzőművészeti 
Főiskola / Egyetem905 
 
1987/1988-as tanév906 
Szabó Ágnes 
 
1988/1989-es tanév 
                                          
Képzőművészeti Főiskola 
hallgatói voltak az 1990/1991-
es tanévben.  
905 A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Tanulmányi 
Osztálya által kérésemre 
készített lista, valamint 
Maurer Dóra szóbeli közlése 
alapján. A hallgatók egy része 
más osztályból jelentkezett át 
Maurerhez, a felsorolásban a 
Magyar Képzőművészeti 
Főiskolára / Egyetemre való 
felvétel évét, nem pedig a 
Maurerhez való átjelentkezés 
évét jelölöm. A Tanulmányi 
Osztálytól kapott lista 
Maurerrel és a hallgatókkal 
egyeztetve több esetben 
pontatlannak bizonyult, így 
elképzelhető, hogy jelen 
felsorolás is tartalmaz hibákat.  
906 Az 1990 előtt felvett 
hallgatók természetesen 
leghamarabb az 1990/1991-es 
tanévben jelentkezhettek át 
Maurer osztályába.  

Bakos Gábor 
Csörgő Attila 
Szegedy-Maszák Zoltán 
Szörényi Emese 
Szvoboda Viktória 
Varga Zsófia 
 
1989/1990-es tanév 
Herczeg Nándor 
Haász Katalin 
Szilágyi Teréz 
Zsári Zoltán 
 
1990/1991-es tanév  
Balázs Imre Áron 
Bartek Péter  
Gyarmati Éva 
Gálik András 
Győrfi Gábor 
Kalocsai Enikő 
Kapitány András 
Varga Gabriella 
 
1991/1992-es tanév 
Adorján Attila 
Chilf Mária 
Erdődy József Attila 
Nagy Krisztina 
Radák Eszter 
Weisz Mascan Octavian 
Wolsky András 
 
1992/1993-as tanév 
Cserny Márton 
Halász Péter 
Harka Ágnes 
Szüts Eszter 
Vécsei Márton 
 
1993/1994-es tanév 
Asztalos Zsolt 
Nyíry Géza 
Szilvásy Edit 
Varga György 
 
1994/1995-ös tanév 
Bekő Judit 
Fóti Lázár 
Kokesch Ádám 
Páldi Lívia  
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1995/1996-os tanév 
Follárd Barbara 
György Katalin 
Kallós Linda 
 
1996/1997-es tanév 
Sáfrán Dóra  
 
1997/1998-as tanév 
Schmal Róza 
 
1998/1999-es tanév 
Bács Emese  
Dorner (Erika) Anita 
Szemethy Orsolya 
 
1999/2000-es tanév 
Győri Márton 
Simon Gergely 
Soós Nóra 
 
2000/2001-es tanév 
Csató József  
Farkas Rita 
Nagy Barbara 
Takács Eszter 
Tóth Eszter 
Vass Nicolas Esteban 
 
2001/2002-es tanév 
Barabássy Somogy Örs 
Gazdag Péter 
Huszánk Szilárd 
Kántor Ágnes 
Kemény Julianna 
Kiss Miklós 
Krakovszky Barbara Éva 
Miklós Hajnal 
Sternberg Sylvia 
Veres Gábor András 
Tarr Hajnalka 
 
2002/2003-as tanév 
Kalas Zsuzsanna 
Kiss Adél 
Schumy Kolos 
Takács György 
Tomsó Judit 
 

2003/2004-es tanév 
Benke Ádám 
Deli Anna 
Király György 
Piros Boróka 
 
2004/2005-ös tanév 
Bolla Rita 
Gánóczy Krisztina 
Jakab Tamás 
Tóth Angelika 
 
2005/2006-os tanév 
Béres Pálma  
Gyalog Eszter 
Nádas Eszter 
Varga Bertalan 
Vasvári Márta 
 
2006/2007-es tanév 
Antal László 
Lakatos Áron 
Peternák Anna 
 
Magyar Képzőművészeti 
Egyetem – színóra 
 
2005/2006-os tanév 
Bartus Ferenc 
Béres Pálma 
Hollós Ádám 
Jakab Tamás 
Nádas Eszter 
Varga József Zsolt 
Varga Bertalan 
Vasvári Márta 
 
2006/2007-os tanév 
Antal László 
Bakó Gabriella 
Bátki Nóra 
Bereczki Katalin 
Bodolóczki Linda 
Csábi Ádám 
Dudás Andrea 
Galambos Áron 
Kerekes Péter 
Kroó Anita 
Lakatos Áron 
Molnár Eleonóra 

Peternák Anna 
Szabó Emese 
Szakszon Imre 
Trapp Dominika  
Vas Ágnes 
 
2007/2008-as tanév 
Basa Anikó  
Benkő Lilla 
Boda Melinda 
Bröckner János Özséb 
Burucs Szabolcs 
Debreczeni Imre 
Dorsánszky Adrienn 
Emese 
Gaál Orsolya 
Gosztola Kitti 
Juhász Judit 
Kaliczka Patrícia 
Kiss Antal 
Kiss Gábor Attila 
Knopf Andre 
Kolmont Enikő 
Korolovszky Anna 
Katalin 
Kovács Kitti 
Kubinyi Anna Sára 
Kusovszky Beáta 
Lehoczki Annamária 
Lukács Eszter 
Nagy Barbara 
Sánta Kristóf Ádám 
Szabó Andrea Cecília 
 
2008/2009-es tanév 
Ádám Gabriella 
Agárdi Olivér Attila 
Ambrus Éva 
Antal Anna Katalin 
Bajkó Dániel  
Bodnár László 
Bogányi Mária Elina 
Dés Márton 
Ezer Ákos 
Fekete Szilvia 
Frank Józsa Anna 
Fülöp Edina 
Hajas Luca 
Halega Krisztián 
Horváth Norbert  
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Kendra Beáta 
Koleszár Kata Mária 
Kőrösi Viktória 
Kulin Ágnes 
Menyhárt Norbert 
Nagy Rozália 
Nemes Anna Eszter 
Nemes Márton 
Orr Máté Lajos 
Pál Viktória 
Pintér Diána Abigél 
Poór Dorottya 
Schlingloff Vilmos 
Sándor 
Simon Debóra Eszter 
Szabó Emese 
Takács Róbert 
Tóth Anna 
Tóth Anna Eszter 
Törecskei Bence Edvárd 
Zagyvai Péter 
 
2009/2010-es tanév 
Almási Lilla 
Dukai Zsófia 
Erdélyi Emese 
Horváth Zsófia 
Jánosi Kata 
Kásándi Mónika 
Kiss Gergely 
Major Ármin  
Németh Anna 
Kristóf Gábor 
Merényi Dávid 
Pálinkás Bence 
Papp Ramóna 
Székács Gergely 
Szűcs Ágnes 
Oláh Orsolya 
Vető Orsolya 
Wagner Edina 
Zakar Viktória 
 
2010/2011-es tanév 
Abonyi Alma 
Dankó Bernadett 
Dávid Zita Krisztina 
Ferenc Réka Boglárka 
György Fáni  
Győri Blanka 

Hajdu Zsófia Barbara 
Juhász Kinga 
Kala Bence 
Kocsor Lili Virág 
Kovács Dávid Péter 
Kuli Adél 
Lay Aubrey Gabor 
Lőcsei Barbara 
Mátravölgyi Tímea 
Mária 
Molnár Judit Lilla 
Muszka-Görgényi 
Katalin Zsuzsanna 
Oláh Norbert 
Pap Emese Dorottya 
Piróth Tímea Anita 
Rekeczki Roland 
Szilágyi Mihály 
Szoboszlai Lili 
Tillmann Adél Hanna 
Varga Dorottya Eszte 
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A Maurer-osztály kiállításai 

 
1991  
Olaj, áthatás. Fészek Galéria, Budapest. Résztvevők: Maurer osztály: Maurer Dóra, Bakos 
Gábor, Csörgő Attila, Gálik András, Haász Katalin, Illés Erika, Kalocsai Enikő, Kapitány 
András, Szabó Ágnes, Szegedy-Maszák Zoltán, Szvoboda Viktória, Varga Gabriella, 
Warga Zsófia (dokumentáció: Beszélő) 

 
1992 
Fotogram. Goethe Intézet, Budapest. Résztvevők: Balázs Áron, Chilf Mária, Kalocsai 
Enikő, Szegedy-Maszák Zoltán, Varga Gabriella. (Szegedy-Maszák Zoltán és Chilf Mária 
szóbeli közlése)  
 
Tér-képzetek I. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest, 1992. május 20–. 
Résztvevők: Balázs Áron, Bartek Péter, Chilf Mária, Cserny Márton, Csörgő Attila, Gálik 
András, Haász Katalin, Havas Bálint, Kalocsai Enikő, Pócza Márta, Thomas Sipavicius, 
Szabó Dezső, Varga Gabriella, Veszely Bea, Wolsky András. A részvétel a Maurer-
osztálynak kötelező volt, más osztály hallgatói is részt vehettek. (dokumentáció: katalógus) 
 
Tér-képzetek II. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest, 1992. június 4–. 
Résztvevők: Bakos Gábor, Nick Clarc, Bob Daru, Glatz László, Gyarmati Éva, Kapitány 
András, Kocsis Edit, Pál Csaba, Szabó Ágnes, Szegedy-Maszák Zoltán, Szörényi Emese, 
Szvoboda Viktória, Warga Zsófia. A részvétel a Maurer-osztálynak kötelező volt, más 
osztály hallgatói is részt vehettek.  (dokumentáció: katalógus) 
 
1993  
Tondó. Józsefvárosi Galéria, Budapest. Résztvevők: Bakos Gábor, Bartek Péter, Chilf 
Mária, Cserny Márton, Gálik András, Győrfi Gábor, Herczeg Nándor, Kalocsai Enikő, 
Kapitány András, Pál Csaba, Radák Eszter, Szabó Ágnes, Szüts Eszter, Valcz Gábor, 
Wolsky András. (Maurer Dóra szóbeli közlése) 
 
Tér-képzetek III. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest. Résztvevők: Bakos 
Gábor, Balázs Áron, Chilf Mária, Erdélyi Gábor, Erdődy József Attila, Herczeg Nándor, 
Imre Mariann, Kenedi Erzsébet, Kovács Lola, Nagy Gábor György, Nagy Imre, Nemes 
Nikolett, Schneemeier Andrea. A kiállítás bármely osztály hallgatói számára nyitott volt.   
(dokumentáció: katalógus) 

 
Tér-képzetek IV. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest. Résztvevők: 
Bánföldi András, Becsey Zsuzsa, Deli Ágnes, Gulyás Ágnes, Győrfi Gábor, Illés Erika, 
Kapitány András, Koroknay Zsolt, Linter Tamás, Nagy Csaba, Pál Dániel, Pápai Miklós, 
Szegedy-Maszák Zoltán. A kiállítás bármely osztály hallgatói számára nyitott volt.  
(dokumentáció: katalógus) 
 
1994  
Művésztelepi Galéria, Szentendre. Résztvevők: Chilf Mária (?), Cserny Márton, Erdődy J. 
A., Radák Eszter, Vécsey Márton, Wolsky András. A Maurer- és Jovánovics-osztály közös 
kiállítása. (forrás: videódokumentáció, hallgatók szóbeli közlése) 
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Rajz - Rajzolás. Lengyel Intézet, Budapest. Résztvevők: Cserny Márton, Erdődy J. A., 
Haász Katalin, Kalocsai Enikő, Nagy Kriszta, Radák Eszter, Szegedy-Maszák Zoltán, 
Szüts Eszter, Varga György, Sofie Thorsen.  (dokumentáció: hallgatók írásai és a kiállított 
művekről Maurer Dóra által készített diaképek; hallgatók szóbeli közlése) 
 
1995 
Tanulmányi raktár. Szépművészeti Múzeum – Tanulmányi Raktár, Budapest, 1995. június 
28. Résztvevők: Bakos Gábor, Chilf Mária, Cserny Márton, Erdődy József Attila, Helen 
Goodwin, Győrfi Gábor, Kalocsai Enikő, Kokesch Ádám, Láng Imola, Nagy Kriszta, 
Radák Eszter, Seres Szilvia, Sziágyi Teréz, Varga György, Vécsei Márton, Yale Vural, 
Wolsky András, Zsári Zoltán. (dokumentáció: katalógus) 
 
Tér-képzetek V. Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest. Résztvevők: Balázs 
Áron, Erdélyi Gábor, Gálik András, Haász Katalin, Havas Bálint, Herczeg Nándor, Illés 
Erika, Kapitány András, Kokesch Ádám, Szabó Dezső, Varga György, Vogl Filemon, 
Zsári Zoltán. Meghívásos kiállítás. (dokumentáció: katalógus) 
 
1996 
Gesztus  és gesztus. Pécsi Galéria, Pécs, 1996. február 1–25. Résztvevők: Bakos Gábor, 
Becsey Zsuzsa, Chilf Mária, Cserny Márton, Dinea László, Drabik István, Erdélyi Gábor, 
Erdődy József Attila, Erős István, Gallusz Gyöngyi, Gálik András, Haász Katalin, Harka 
Ágnes, Herczeg Nándor, Illés Erika, Kalocsai Enikő, Kapitány András, Káldi Kata, Nagy 
Gábor György, Nagy Imre, Nagy Kriszta, Nyíri Géza, Pető Hunor, Radák Eszter, Szabó 
Márton, Szilágyi Teréz, Varga Gabriella, Varga György, Veres Andor, Vogl Filemon, 
Zsári Zoltán. A kiállítás anyagát a Gesztus pályázati és a Térképzetek V. kiállításról 
válogatta, és még néhány munkával kiegészítette: Maurer Dóra. (dokumentáció: Maurer 
által készített, az ő tulajdonában található videófelvétel) 
 
Albrecht Dürer Gesellschaft – Kunstverein Nürnberg, Nürnberg, 1996. július 10–augusztus 
10. Résztvevők: Balázs Áron, Cserny Márton, Erdődy József Attila, Herczeg Nándor, 
Kokesch Ádám, Nagy Kriszta, Radák Eszter, Varga Gabriella, Varga György, Wolsky 
András, Zsári Zoltán. (dokumentáció: Maurer tulajdonában található, a kiállítást előkészítő 
iratok) 
 
Szanatórium I. Országos Pszichiátriai Intézet, Budapest, 1997. május. Résztvevők: Bekő 
Judit, Cserny Márton, Erdei Gábor, Erdődy József Attila, Fóti Lázár, Halász Péter, 
Jovánovics Tamás, Kalocsai Enikő, Kokesch Ádám, Láng Imola, Pál Rebeka, Radák 
Eszter, Reischl Szilvai, Seres Szilvia, Szemethy Orsolya, Szüts Eszter, Katja Then, Varga 
Gabriella, Varga György, Vécsei Márton, Weisz-Mascan Octavian. A kiállításon a Maurer-
osztály hallgatói mellett más osztálybeli festő és intermédia szakosok vettek részt. 
(dokumentáció: Maurer által készített, az ő tulajdonában található videófelvétel és Maurer 
tulajdonában található, a kiállítást előkészítő iratok) 
 
1997 
Szanatórium II. Art Pool Galéria, Budapest, 1997. szeptember 26 – október 12. 
Résztvevők: Asztalos Zsolt, Bekő Judit, Chilf Mária, Cserny Márton, Erdei Gábor, Erdődy 
József Attila, Fóti Lázár, Haász Katalin, Halász Péter, Harka Ágnes, Jovánovics Tamás, 
Kalocsai Enikő, Kokesch Ádám, Láng Imola, Nagy Kriszta, Pál Rebeka, Petri-Lukács 
Ádám (HK barátja), Radák Eszter, Reischl Szilvai, Seres Szilvia, Szabó Eszter Ágnes, 
Szemethy Orsolya, Szilágyi Teréz, Varga Gabriella, Varga György, Vécsei Márton,  
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Weisz-Mascan Octavian. (dokumentáció: Maurer tulajdonában található, a kiállítást 
előkészítő iratok) 
 
1998 
Tér-képzetek VI. Kis terek – nagy távolságok. Látvány és hang. Budapest Galéria Lajos 
utcai Kiállítóháza, Budapest, 1998. szeptember 3–27. Résztvevők: A. Nagy Gábor, Enyingi 
Tamás, György Katalin, Iski Kocsis Tibor, Kispál Szabolcs, Keresztes Szabolcs+Keserue 
Zsolt, Kokesch Ádám, Nagy Imre, Pál Zsuzsanna Rebeka, Sáfrán Dóra, Szabó Eszter 
Ágnes, Wolsky András. A kiállítás résztvevőit pályázat alapján választott ki a kuratórium. 
(dokumentáció: katalógus) 
 
Modell. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Epreskert V/4, Budapest, 1998. december 16–
17. Egyéni programok és György Katalin adott által osztályfeladat. (dokumentáció: Maurer 
tulajdonában található, a kiállítást előkészítő iratok) 
 
1999 
Gresham projekt. 1999. május 1. Résztvevők: Asztalos Zsolt, Bekő Judit, Ferenczy Zsolt, 
Follárd Barbara, Fóti Lázár, György Kata, Halázs Péter, Horváth Csaba, Kokesch Ádám, 
Kulcsár Kinga, Nyíry Géza, Erja Oksanen, Sáfrán Dóra, Szabó Eszter Ágnes és Lanszky 
Tamás, Varga György, Weisz-Mascan Octavian. (dokumentáció: Maurer által készített, az 
ő tulajdonában található videófelvétel és Maurer tulajdonában található, a kiállítást 
előkészítő iratok) 
 
Schwebe/Függő. . Haus Ungarn, Berlin, 1999. július 1 – augusztus 20. Résztvevők: 
Asztalos Zsolt, Bálványos Levente, Előd Ágnes, Halász Péter, Kokesch Ádám, Nyíry 
Géza, Pál Zsuzsanna Rebeka, Szabó Ábel, Szabó Dorottya, Szabó Eszter Ágnes, Varga 
György. (dokumentáció: Maurer tulajdonában található, a kiállítást előkészítő iratok; 
meghívó) 
 
2000 
GEO I. Magyar Földtani Intézet, Budapest, 2000. június 16–július 9. Résztvevők: Asztalos 
Zsolt, Bekő Judit, Benkő Bori, Czeizel Balázs, Dorner Anita, Farkas Rita, Follárd Barbara, 
Fóti Lázár, Győri Márton, Halász Péter, Jovánovics Tamás, Kallós Linda, Kaszás Tamás, 
Kokesch Ádám, Maurer Dóra, Nyíry Géza, Sáfrán Dóra, Schmal Róza, Simon Gergely, 
Soós Nóra, Szegedy-Maszák Zoltán, Szemethy Orsolya, Varga György, Vécsei Márton, 
Wanek Ferenc, Warga Zsófia. (dokumentáció: Maurer tulajdonában található, a kiállítást 
előkészítő iratok) 
 
2001 
Lehetetlen, avagy küzdelem e fogalom tárgyiasításáért. ArtPool P60, Budapest, 2001. 
június 19–30. Résztvevők: Barabássy Örs, Csató József, Dorner Anita, Farkas Rita, Follárd 
Barbara + Esterházy Marcell, Fóti Lázár, Győri Márton, Kallós Linda, Kaszás Tamás, 
Kokesch Ádám, Nagy Barbara, Nagy Judit, Simon Gergely, Sáfrán Dóra, Soós Nóra, 
Szemethy Orsolya, Szilágyi Teréz, Radák Eszter, Schmal Róza, Takács Eszter, Takács 
György, Till Zoltán, Váradi Zsófia, Vass Miklós, Wanek Ferenc. Vendégekkel kibővített 
osztálykiállítás.  (dokumentáció: Maurer által készített, az ő tulajdonában található 
videófelvétel és Maurer tulajdonában található, a kiállítást előkészítő iratok) 
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2002 
Zwiet Welt. Allianz-székház, Berlin, 2002. július 26 – október 2. Résztvevők: Czeizel 
Balázs, Fóti Lázár, Győrfi Gábor, György Katalin, Jovánovics Tamás, Kapitány András, 
Kokesch Ádám, Maurer Dóra, Radák Eszter, Szegedy-Maszák Zoltán, Varga György, 
Zsári Zoltán. (dokumentáció: katalógus)   

 
Kettő. Goethe Intézet, Budapest. Résztvevők: Nagy Barbara, Soós Nóra, Sternberg Sylvia. 
(Maurer Dóra szóbeli közlése) 
 
2003 
Portrait X. Goethe Intézet, Budapest, 2003. május 5–június 28. Résztvevők: Benkõ Bori, 
Barabássy s. Örs, Daniel Bischoff, Csató József, Dorner Anita, Gyõri Márton, Katherine 
Hymers, Kalas Zsuzsa, Kántor Ágnes, Kiss Adél, Miklós Hajnal, Philipp Moll, Nagy 
Barbara, Schmal Róza, Schumy Kolos, Simon Gergely, Soós Nóra, Sternberg Sylvia, 
Szemethy Orsolya, Takács Eszter, Tóth Eszter, vass Nicolas, Veres Gábor, Wanek Ferenc. 
(forrás: MKE honlap) 
 
2004 
Játék mindenkép(p)en, avagy küzdelem a fogalom tárgyiasításáért. Artpool – P60 Galéria, 
Budapest. Résztvevők: Karin Elisa Baumgartner, Bács Emese, Benke Ádám, Csató József, 
Deli Anna, Farkas Rita, Gazdag Péter, Győri Márton, Huszánk Szilárd, Yvonne Jenter, 
Kántor Ágnes, Kemény Juli, Király György, Kiss Adél, Kiss Miklós – Szigeti Gábor 
Csongor, Krakovszky Barbara, Ludmann György, William Mackrell, Miklós Hajnal, Nagy 
Barbara, Schumy Kolos, Sternberg Sylvia, Simon Gergely, Soós Nóra, Takács Eszter, Tóth 
Eszter, Vass Nico, Veres Gábor. (forrás: Artpool honlap) 
 
2005 
Geo 2. Magyar Földtani Intézet, Budapest, 2005. április 9–18. Résztvevők: Csató József, 
Énzsöly Kinga, Erdődy József A., Farkas Rita, Gazdag Péter, Kalas Zsuzsa, Kántor Ágnes, 
Kemény Juli, Király György, Kiss Miklós, Komlovszky-Szvet Tamás, Krakovszky 
Barbara, Miklós Hajnal, Nagy Barbara, Schumy Kolos, Sternberg Sylvia, Szűcs Levente, 
Takács Eszter, Tarr Hajnal, Thuróczy Zoltán, Tomsó Judit, Varga Zsolt, Vass Nico, Veres 
Gábor. Vendégekkel kibővített osztálykiállítás. (dokumentáció: Maurer tulajdonában 
található, a kiállítást előkészítő iratok) 
 
2006 
Meister und Studenten. Klasse Dóra Maurer – Alle anders. Collegium Hungaricum – 
Galerie UngArt, Bécs, 2006. június 9–30. Résztvevők: Csákány István, Csató József, 
Gazdag Péter, Kántor Ágnes, Kemény Juli, Kiss Miklós, Krakovszky Barbara, Miklós 
Hajnal, Simon Gergely, Sternberg Sylvia, Takács Eszter, Tarr Hajnal, Tóth Eszter, Veres 
Gábor. (Maurer Dóra szóbeli közlése) 
 
A tihanyi festő művésztelep eredményét bemutató kiállítás. Magyar Képzőművészeti 
Egyetem – Aula, Budapest, 2006. október 9. Résztvevők: Guro Hauge, Leo Hurzlmeier, 
Tibor Pogonyi, Liza Reich, Peter Schreyer, Simone Strasser, Haiying Xu, Bolla Rita, 
Gyalog Eszter, Horváth Bíbor, Kiss Adél, Nádas Eszter, Piros Boróka, Tomsó Judit, Varga 
Bertalan. Prof. Anke DOBERAUER és Chilf Mária vezetésével a Müncheni 
Képzőművészeti Akadémia és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (Maurer Dóra osztály) 
diákjai. (Maurer Dóra és Chilf Mária szóbeli közlése) 
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2007 
Arche Noah/Noé Bárkája. Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg, 2007. június 7–21. 
Résztvevők: Antal László, Bereczki Kata, Béres Pálma, Bolla Rita, Csató József, Csábi 
Ádám, Cornelia Feige, Gazdag Péter, Gánóczy Kriszta, Gyalog Eszter, Hollós Ádám, 
Huszánk Szilárd, Jakab Tamás, Kiss Adél, Lakatos Áron, Maries István, Nádas Eszter, 
Peternák Anna, Piros Boróka, Schumy Kolos, Tomsó Judit, Tóth Angelika, Sternberg 
Sylvia Varga Bertalan, Varga Zsolt, Vasvári Márta. (dokuementáció: Maurer tulajdonában 
található, a kiállítást előkészítő iratok; Maurer Dóra és Radák Eszter szóbeli közlése)  
 
2008 
1. Metro biennále. Artpool – P60 Galéria, Budapest. Résztvevők: Antal László, Bereczki 
Kata, Béres Pálma, Bodolóczki Linda, Bolla Rita, Brückner János, Csábi Ádám, Gosztola 
Kitti, Gyalog Eszter, Gyimesi Andrea, Hegedűs Anett, Hollós Ádám, h-power, Kendra 
Bea, Kroó Anita, Lakatos Áron, Nádas Eszter, Nemes Márton, Peternák Anna, Takács 
Róbert, Tóth Angelika, Tóth Anna, Vasvári Márta, Zakar Viktória. (forrás: Artpool honlap, 
meghívó) 
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Függelék II.  

Képjegyzék 

 
Józsefvárosi Képzőművész Kör – rajzszakkör  
 

1. ábra: Első beállítás (MDR188) 
2. ábra: Első beállítás – részformák (MDR136) 
3. ábra: Gömb és kör, gömb árnyéka (MDR122) 
4. ábra: Körkompozíció – Maurer Dóra feladatleírása (MDR97) 
5. ábra: Paraván (MDR179) 
6. ábra: Anyagminőség (MDR43) 
7. ábra: Háromszögek (MDR140) 
8. ábra: Lécek (MDR127) 
9. ábra: Tónus (MDR38) 
10.  ábra: Tárgykollázs (MDR47) 
11.  ábra: Helycserés festés (MDR12) 
12.  ábra: Pozitív-negatív forma (MDR50) 
13.  ábra: Tangram (MDR74) 
14.  ábra: Feladathoz nem köthető lap (MDR62) 
15.  ábra: Feladathoz nem köthető lap (MDR67) 
16.  ábra: Feladathoz nem köthető lap (MDR57) 

 
Szépművészeti Múzeum – képzőművészeti szakkör 
 

17.  ábra: Emberi test formájának rögzítése fotópapíron  
18.  ábra: Fotogram készítése, dokumentumfotó és elkészült fotogram  
19.  ábra: Kemogram  
20.  ábra: Luminogram  
21.  ábra: Időbeliséget (felül) és térbeliséget (alul) kifejező fotogram  
22.  ábra: A kéz előre eltervezett három mozdulatát ábrázoló fotogram  
23.  Maszkkal készített luminogram  
24.  ábra: Fényrajz  
25.  ábra: Üvegklisé  
26. ábra: Rajz – üvegklisé – fotó  
27.  ábra: Expozíció manipulálása a megvilágítási idő módosításával  
28.  ábra: Expozíció manipulálása a fotópapír gyűrésével  
29.  ábra: Élesség szisztematikus vándoroltatása az expozíció során  
30.  ábra: Mozgó ember fényképezése  
31.  ábra: „Felgyorsított perspektíva”  
32.  ábra: Festményreprodukció  
33.  ábra: Egy tekercs film elfényképezése  

 
Magyar Iparművészeti Főiskola – Vizuális kísérletek című kurzus 
 

34.  ábra: Eperjesi Ágnes: Fény-nyomok II. 
35.  ábra: Hübner Teodóra: Lenyomat és reflex  
36.  ábra: Eperjesi Ágnes: Téri fotogram  
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37.  ábra: Czeizel Balázs: Fényáteresztő, félig áteresztő és átlátszatlan tárgyakra 
ráhajtott fotópapír és a Fényáteresztő, félig áteresztő és átlátszatlan tárgyak a 
visszahajtott fotópapíron.  

38.  ábra: Czeizel Balázs: A hívós kéz előhívja magát  
39.  ábra: Jederán György: Szakaszos elmozdulás  
40.  ábra: Dolezsán Ágnes munkája  
41.  ábra: Gulyás Miklós munkája 

 
Magyar Képzőművészeti Egyetem – Maurer-osztály 
 

42.  ábra: Bálványos Levente munkája a Raoul Wallenberg Vendégházban 
43.  ábra: Herczeg Nándor munkája a Raoul Wallenberg Vendégházban 
44.  ábra: Balázs Áron munkája a Tér-képzetek V. című kiállításon  
45.  ábra: Varga György munkája a Tanulmányi raktár című kiállításon  
46.  ábra: Cserny Márton akciója az A cet gyomrában című kiállításon  
47.  ábra: Chilf Mária munkája a Szanatórium I. című kiállításon  
48.  ábra: Tomsó Judit munája a Geo II. című kiállításon  
49.  ábra: Csábi Ádám munkája az Első kis magyar metró biennále című kiállításon 

 
Magyar Képzőművészeti Egyetem – színóra 
 

50. ábra: Csoportos beszélgetés a színórán  
51.  ábra: Színfeladat: azonos színek különböző színű alapokra helyezve 
52.  ábra: Színfeladat: a fehér szín megváltoztatása mellé tett színekkel 
53.  ábra: Színfeladat: adott kompozíció radikális megváltoztatása egy-egy szín 

kicserélésével 
54.  ábra: Színfeladat: ugyanannak a beállításnak kétféle fényben való megfestése 
55.  ábra: Színfeladat: zoetrop-szalag  
56.  ábra: Maurer Dóra és Sáry Bánk által közösen vezetett művésztelep 
57.  ábra: Maurer Dóra és Sáry Bánk által közösen vezetett művésztelep 

 
Maurer Dóra munkái 
 

58.  ábra: Maurer Dóra: Displacements-sorozat egy tagja 
59.  ábra: Maurer Dóra: Tanulmányok minimális mozgásokról (páva) 
60.  ábra: Maurer Dóra: Fotó-interakció két kamerára (Lábas Zolival) 
61.  ábra: Maurer Dóra: Elrejtett struktúrák 
62.  ábra: Maurer Dóra: címlap Gergely István: A helyek világa – a világ helyei című 

könyvéhez 
63.  ábra: Maurer Dóra: Május 1-i privát felvonulás mesterséges talajon 
64.  ábra: Maurer Dóra: Relatív quasi-kép 

 
Művészetoktatás – Maurer Dóra pedagógiai tevékenységének nemzetközi kontextusa 
 

65.  ábra: Moholy-Nagy László bevezető kurzusán készült tapintásmező  
66. ábra: Josef Albers bauhausbeli előkurzusának gyakorlata: Mit lehet csinálni egy 

papírlappal?  
67.  ábra: Kandinszkij analitikus rajz óráján készült munkák 
68.  ábra: Josef Albers rajzóráján készült vonalas rajz 
69.  ábra: Josef Albers rajzóráján készült rajz: köztes tér 
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Képek  

Józsefvárosi Képzőművész Kör – rajzszakkör 
 
 

                   
1. ábra                    2. ábra 

 
 
 

                  
      3. ábra 
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       4. ábra               5. ábra 
 

           
  6. ábra       7. ábra 
 
 

           
   8. ábra           9. ábra 
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 10. ábra              11. ábra 
 
 

             
12. ábra             13. ábra 
 
 
 

       
14. ábra           15. ábra 
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           16. ábra 
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Szépművészeti Múzeum – képzőművészeti szakkör 
 

         
   17. ábra 
 
 

              
   18. ábra         19. ábra
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  20. ábra 
 
 

                    
   21. ábra             22. ábra  
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23. ábra         24. ábra 
 
 

                 
 25. ábra                    26. ábra
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27. ábra             28. ábra 
 
 

                
29. ábra              30. ábra 
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31. ábra 
 

    
32. ábra 
 

 
 33. ábra 
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Magyar Iparművészeti Főiskola – Vizuális kísérletek című kurzus 
 

            
34. ábra           35. ábra 
 
 

                
36. ábra           37. ábra 
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38. ábra              39. ábra 
 
 
 

          
40. ábra                 41. ábra 
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Magyar Képzőművészeti Egyetem – Maurer-osztály 
 
 
 

                
42. ábra                        43. ábra 
 
 
 
 
 

      
44. ábra       45. ábra 
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46. ábra    47. ábra 
 
 

   
48. ábra 
 
 

 
49. ábra 
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Magyar Képzőművészeti Egyetem – Színóra 
 
 

         
50. ábra 
 
 

                     
51. ábra           52. ábra 
 
 

        
53. ábra         54. ábra      55. ábra 
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56. ábra 
 
 

 
57. ábra 
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Maurer Dóra munkái 
 
 

           
58. ábra          59. ábra 
 
 
 
        

 
60. ábra 
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   61. ábra                 62. ábra 
 
 
          

 
63. ábra
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                         64. ábra 
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Művészetoktatás – Maurer Dóra pedagógiai tevékenységének nemzetközi kontextusa 
 
 
 

              
65. ábra             66. ábra 
 
 

        
67. ábra 



271 
 

 
 
 
 

   
68. ábra 
 
 
 

  
69. ábra 
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Függelék III. Irodalomjegyzék 

 
Maurer Dórára vonatkozó felhasznált irodalom 
 
Beke László: Beszélgetés Maurer Dórával. Mozgó Világ. 1970/3. 49–54.  
 
Hajdu István: Triptichon. Maurer Dórával és Gáyor Tiborral beszélget Hajdu István. 
Európai Utas. 1993/4. 83–91.  
 
Király Judit: Maurer Dóra munkásságának matematikai vonatkozásai / Matematische 
Bezüge in der Kunst Dora Maurers. In: Maurer Dóra (szerk.): Maurer Dóra. Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008. 45–82. 
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kiraly_maurer.html 
 
Maurer Dóra (szerk. / Hrsg.): Maurer Dóra. Képvetületek / Projektionsbilder. Budapest 
Galéria, Budapest, 1986 
 
Maurer Dóra (szerk. / Hrsg.): Munkák / Arbeiten 1990–1997. Kortárs Művészeti Múzeum 
– Ludwig Múzuem Budapest, Budapest, 1997 
 
Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, 
Kecskemét – Budapest, 2001 
 
Maurer Dóra (szerk.): Maurer Dóra / Gáyor Tibor. Párhuzamos életművek / Parallele 
Lebenswerke / Parallel Oeuvres. Városi Művészeti Múzeum, Győr, [2002] 
 
Maurer Dóra: Tanulmányvázlat vizuális nevelés ügyben. In: Szőke Annamária (szerk. és 
összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély 
Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B 
Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 59–70. A szöveg első megjelenése: 
Tanulmányok a vizuális nevelés köréből. MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabizottság, 
Budapest, 1978, 139–151. 
 
Maurer Dóra (szerk.): Maurer Dóra. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest, 2008 
 
Maurer Dóra: Alkotó fényképezés. Kézirat. s.a., Maurer Dóra tulajdona 
 
Ronte, Dieter – Beke László: Dóra Maurer. Arbeiten / Munkák / Works 1970–1993. 
Present Time Foundation, Budapest, 1994 
 
Skreiner, Wilfried (Hrsg.): Dóra Maurer. Verschiebungen 1972–75. Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum, Graz, 1975 
 
s.n.: Maurer Dóra. Fotóleltár / Inventory of photo-works –1979. Pécsi Galéria, Pécs, 1979 
 
s.n.: Maurer Dóra. Filmek / Films 1973–1983. Pécsi Galéria, Pécs, 1983 
 
s.n.: Maurer Dóra. Fotómunkák/Photo Works 1971–1993. Vintage Galéria, Budapest, 
2007 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kiraly_maurer.html
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A Ganz-MÁVAG Művelődési Központban vezetett rajzszakkörre vonatkozó irodalom 
 
Király Judit: Maurer Dóra művészetoktató tevékenysége a Józsefvárosi Képzőművész Kör 
rajzszakkörében (Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1975–1977). 
Művészettörténeti Értesítő. 2010/1. 95–122. 
 
Mátyás István: A Ganz-MÁVAG kulturális életének és Művelődési Központjának története. 
Rövid áttekintés. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, Budapest, 1972 
 
Mészáros Tamás: Az alkotás képessége. Művészet Évkönyv 1976. 240. (Magyar Hírlap. 
1976. 06. 20.) 
 
Nagy Zoltán: Kisgalériák. Művészet Évkönyv 1976. 241–243.  
 
Papp Tamás (szerk.): Kreativitás és vizualitás. Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, 
Budapest, 1976 
 
Szőke Annamária (szerk. és összeáll.) – Hornyik Sándor (összeáll.): Kreativitási 
gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–
1986. MTA–MKI – Gondolat Kiadó – 2B Galéria – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 
2008 
 
 
A Szépművészeti Múzeumban vezetett fotószakkörre vonatkozó irodalom 
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Király Judit: Maurer Dóra képzőművészeti szakköre a Szépművészeti Múzeumban. 
(Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1981–1983) 
http://fotomuzeum.hu/media/tanulmanyok/1329138080_Szak-Kozi-Kor.pdf 
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Vörös István: Szakkör a Szépművészeti Múzeumban. In: Íródiák. A KISZ Budapesti 
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A Magyar Iparművészeti Főiskolára, illetve Maurernek ott folytatott tevékenységére 
vonatkozó irodalom 
 
Baranyay András – Hajdu István (szerk.): 6. Esztergomi Fotóbiennále. Meg- és átrendezett 
fénykép. Budapest Galéria, Budapest, 1988 
  
bán [Bán András]: Önfény. Fiatal fotósok a Józsefvárosi Galériában. Magyar Nemzet. 
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Gergely István – Mengyán András et al. (szerk.): Formatervezők lesznek / Designers to-be. 
Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1984 
 
Hudra Klára: Fényképek fényképezőgép nélkül. Fotogram-szeminárium az Iparművészeti 
Főiskolán. Fotó. 1987/10., 458–460. 
 
Kopek Gábor: Experimentális fotó. Tantervi program. Magyar Iparművészeti Főiskola, 
Budapest, 1985 
 
Maurer Dóra: Új médiumok – oktatási kísérletek. In: s.n.: Elméleti konferencia 1989. 
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s.n.: Elméleti konferencia 1989. Előadások. Tölgyfa füzetek. Magyar Iparművészeti 
Főiskola Vizuális Nevelési Központ, Budapest, 1989 
 
s.n.: MIF Bulletin No. 1. Tantárgyak és kurzusok összesítése. Magyar Iparművészeti 
Főiskola, Budapest, 1990 
 
 
A Magyar Képzőművészeti Főiskolára / Egyetemre, illetve Maurernek ott folytatott 
tevékenységére vonatkozó irodalom 
 
Blaskóné Majkó Katalin – Szőke Annamária (szerk.): A Mintarajztanodától a 
Képzőművészeti Főiskoláig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2002 
 
Dékei Kriszta: Tanárok a Képzőművészeti Egyetemen III. Maurer Dóra. Artmagazin. 
2005/2. 70–73.  
 
Entz Sarolta Réka: Médiaművészet a 90-es években Magyarországon az Intermédia 
Tanszék tevékenysége alapján. Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
Művészettörténeti Intézet, Piliscsaba, 2006 
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Maurer Dóra: Audio-vizuális kurzus – Kreatív zenei gyakorlatok. In: Intermedia. Magyar 
Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1993. 14–15.  
 
Laczkovich Borbála: A szobrászat felszabadulása a 21. században. Komlovszky-Szvet 
Tamás szobrász munkái alapján. Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
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s.n.: Klasse Sayler. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2001 
 
 
A Magyar Képzőművészeti Főiskola / Egyetem Maurer- osztály kiállításainak katalógusai: 
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Az 1970-es / 1980-as években Magyarországon folyó közművelődésre vonatkozó irodalom 
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1975 
 
Csiby Sándor: Az üzemi nevelés pedagógiai irányelvei. Szakszervezetek Országos Tanácsa, 
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