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Gipsz szemléltető eszközök
és műtárgymásolatok használata az oktatásban
a tanszékek közötti együttműködés keretében

a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Thierry de Duve egy 1997-ben tartott konferencia-elő-
adásában1 elemzi és mutatja be a művészetoktatás 
akadémiai iránya és az ún. „Bauhaus-modell” közti kü-
lönbséget. Az akadémiai modell – amelyben a tanulmá-
nyozás és a másolás jelentette a képzés alapját – mint 
struktúra a reneszánsztól kezdve a realizmus térhó-
dításáig meghatározó volt, dominanciáját a társadal-
mi-kulturális-gazdasági változások hatására az 1920-as 
évekre vesztette el végérvényesen. A világ leképezésé-
ben, a művészetalkotásban az emberi test ábrázolása 
az ókortól kezdve mindig is kiemelt szerepet kapott. 
Az emberi test megfi gyelésén alapuló megközelítés azt 
tételezi, hogy a világ megfi gyelése, tanulmányozása, 
másolása, „leképezése” az alapja mind a művészeti tevé-
kenységnek, mind bizonyos mesterségek magas szintű 
elsajátításának. Ez a szemléletmód a görögöktől kezdve 
a reneszánszon át egészen az 1850-es évekig töretlenül 
jelen volt a művészeti gondolkodásban.

A módszertan

A rajzi stúdiumok az európai akadémiákon és a külön-
féle műhelyekben a kezdetektől hasonlóan épültek fel.2 
A művészhallgatók először mintalapokat, majd klasz-
szikus szobrokról készített gipsz- és egyéb öntvénye-

ket másoltak, ezután következett az élő modell utáni 
rajzolás (1. kép). Az oktatás során a hallgatók statikus 
részleteket másoltak (gipsz), majd mozgástanulmányo-
kat végeztek élő modell után. A 19. század elejétől egyre 
sürgetőbb igény merült fel egy magyarországi alapítású 
képzőművészeti akadémia létrehozására. A tervek kö-
zül a Hesz János Mihály festő által 1820-ban készített 
koncepció ezt a hármas felosztást használja.3 De Ma-
rastoni Jakab 1846-ban indult, velencei mintára alapított 
iskolája is ilyen módszertani keretek között működött.4 
Sok más akadémiai professzorhoz hasonlóan a magyar 
felsőfokú művészképzés nagy alakja, Székely Bertalan 
módszertani munkájában szintén ezt az elképzelést 
fogalmazta meg.5

A gipszöntvények másolása több ok miatt is fontos 
volt. Egyrészről a rajzolás technikai elemeinek jól kont-
rollált elsajátítását nyújtotta, másrészről az esztétikai 
nevelésnek is fontos terepe volt, valamint a klasszikus 
szép fogalmának defi niálásában segítettek a másolt 
kiválasztott művészi tárgyak. A gipszöntvények egy-
színűek, így lehetőséget adnak a felületi fény-árnyék 
viszonyok tanulmányozására. Az öntvények mozdu-
latlanok, így a tanoncok saját tempójukban tudnak ha-
ladni. Könnyen felvázolható az alapkompozíció, köny-
nyebben lehet meghatározni a legvilágosabb fény- és 
a legsötétebb árnyékpontokat, majd a legfontosabb 
tónusértékeket. Egy pontból megvilágítva a szobrokat, 

1 Thierry de Duve: A Bauhaus-modell vége. Elemzés. Balkon, 7. 1999. 
9. 4–6. Az előadás elhangzott a Nüchternheit und Nahe. Philoso-
phie und Kunstgeschichte an der Kunsthochschule című konferencián, 
Braunschweig, 1997. Lásd http://www.c3.hu/scripta/bal-
kon/99/09/01duve.htm (Letöltés ideje: 2016. február 14.).

2 Alexander Perrig: Rajzolás és művészi alapképzés a 13. századtól a 
16. századig. In: Az itáliai reneszánsz. Szerk. Rolf Toman. Budapest, 
Kulturtrade, 1998. 416–442.

3 Szabó László: A művészeti oktatás kérdései Magyarországon 1790–
1846 között. Ars Hungarica, 17. 1989. 139.

4 Rabinovszky Máriusz: A művészeti oktatás kezdetei 
Magyarországon. In: A Magyar művészettörténeti munkaközösség év-
könyve 1951. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 1952. 66–68.

5 Székely Bertalan: A fi gurális rajz és festészet elvei. Budapest, Athe-
naeum Kiadó, 1877. 8. „A lapminták másolásának levonható tanulság 
elsajátítása után az egyszínű mozdulatlan testek, rendszerint gyps-
ből öntött fők rajzolására kerül a sor.”
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1.  Vaszary János: Gipsz-tanulmány – Atléta, jobb kezében diszkosszal,  1887
Ceruza, szén, fehér kréta / papír, 589×417 mm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény, ltsz. 21/4.

2016-2 beliv.indd   1952016-2 beliv.indd   195 2016. 12. 09.   17:16:132016. 12. 09.   17:16:13



ALBERT ÁDÁM–KÁLDI RICHÁRD–PUSZTAI BARBARA

196 ars hungarica 42. 2016 | 2

úgy állíthatjuk be a fényt, hogy a formák kihangsúlyo-
zása optimális legyen. A klasszikus szobormásolatokkal 
való foglalatosság segíti a művésznövendékeket, hogy 
értelmezni tudják a természetet (hiszen készen kapott 
megoldásokat tanulmányoztak) nemcsak a szemük-
kel, hanem az agyukkal is. A technikai előnyökön kívül 
továbbá fontos volt az idea, az a feltételezés, amely 
szerint a görögök által kialakított fi nom esztétikájú 
tervezési rendszer elsajátítható a másolatok rajzolá-
sával.6 Egy olyan kondicionált látás kialakítása és fej-
lesztése volt a cél, amit a tökéletesnek vélt arányrend-
szerű testek másolása segített elő. Úgy vélték, hogy a 
klasszikus szobormásolatok megmutatják, rávezetnek 
arra, hogy a régi görögök hogyan „egyszerűsítették le” 
a természetet, és hogyan „alakították át” azt művé-
szetté.7 A szobormásolatokban megjelenő vizuális él-
mény részben a valóság, részben egyfajta konstrukció, 
így a valóság ideáltípus megjelenése, amely részekre 

is bontható, ezáltal lehetőség nyílt a rész-egész viszo-
nyának elemzésére is. A korabeli műhelyek, akadémiák 
elvárták a diákoktól, hogy mesterei legyenek a klasszi-
kus kompozíciós technikának, mielőtt élő modell után 
dolgoznak, majd pedig saját munkákat készítenek. Az 
európai akadémiák hangsúlyozták, hogy ez a módszer 
azért is fontos, mert összekapcsol a múlttal, egyúttal 
alakítja az ízlést.8

A 19. század végére a gipszöntvények másolásának 
gyakorlata az oktatás teljes vertikumában elterjedt: 
nem csupán a felsőfokú/akadémiai művészképzésben, 
hanem az elemi és a középfokú iskolák rajzi képzésé-
ben,9 illetve az iparosok,10 például a kőművestanoncok 
képzésében egyaránt.

A gipszek használata az oktatási struktúra mellett 
tetten érhető volt más területeken is. A 19. század vé-
géig állandó szerepet kapott, majd minden művész 
műtermében megtalálhatóak voltak a klasszikus szo-
bormásolatok, illetve az emberi testről készült direkt-
öntvények. Ez utóbbiak a művészi munkát segítették, 
elsősorban az emberi test minél hitelesebb ábrázolását. 
Ennek egyik példája Adolph Menzel műterme, amelyről 
több ismert kép tanúskodik.11

A különbség a rajzi mintalapok és az öntvények máso-
lása, rajzolása között a két és a három dimenzió közötti 
átjárás. A különbséget a feladatok nehézségi foka jelen-
tette. Míg a mintalapok másolása olyan kétdimenziós 
feladat, amely a kezdő rajzoló számára segítség, addig 
az öntvénymásolás már egy komolyabb absztrakciót 
igénylő feladat, mivel a téri, háromdimenziós formai 
kérdéseket kell két dimenzióban, azaz a síkba transz-
ponálva ábrázolni. Ezenkívül a háromdimenziós tárgy 
jóval több információt tartalmaz, mint a kétdimenziós 
min talap.12 Módszertani szempontból az öntvényraj-
zolásnál az is különbséget jelentett, hogy az első fázis-
ban leginkább klasszikus szobormásolatokat (részletet, 
majd egész kompozíciót), ezt követően pedig már ma-
gasabb fokon, ún. direktöntvényeket (emberi testré-

6 Székely 1877 (lásd 5. jegyzetben). 16.
7 Perrig 1995 (lásd 2. jegyzetben). 428–430.
8 Charles Bargue (1826/1827–1883) francia festő és litográfus. Fő műve 

a Cours de dessin, az akadémiai rajzoktatás összefoglaló mintalap-
gyűjteménye, amely rendszerezve mutatja be, hogy a mesterművek 
rajzolásán át a gipszmásolatok tanulmányozásán keresztül hogyan 
jutunk el az élő modell rajzolásáig.

9 Jean Goeff roy: La leçon de dessin à l’école primaire, 1898. Olaj, vászon, 
156×205 cm. Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), 
Párizs.

10 Az iparostanoncok képzéséről lásd bővebben: Akik Budapestet épí-
tették. Építészet és ízlés a 18–19. századi kézműves- és iparosoktatásban. 

A Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény első kiállítása. FUGA 
Budapesti Építészeti Központ, 2015. október 27. – november 15. 
FUGA Budapesti Építészeti Központ http://www.scholagraphidis.
hu/akik-budapestet-eacutepiacutetetteacutek.html (Letöltés ideje: 
2016. február 14.).

11 Többek között például Adolph von Menzel (1815–1905) német 
festőművész két azonos témájú olajképe: Atelierwand, 1852. Olaj, 
papír, fára kasírozva, 61×44 cm. Alte Nationalgalerie, Berlin; Ate-
lierwand, 1872. Olaj, vászon, 111×79,3 cm. Hamburger Kunsthalle, 
Hamburg.

12 Ivins William M., Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. 
Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2001. 59.

2. Jobb kézfej, direkt öntvény, 19. század vége
Gipsz, 21×14×13,5 cm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészeti Anatómia, 
Rajz és Geometria Tanszék Gyűjteménye (Fotó: Albert Ádám)
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szekről készített részletöntvényeket) rajzoltak (2. kép). 
A legutolsó lépés az élő modell utáni rajzolás volt.13

1850-től, a realista tendenciák megjelenésétől az aka-
démiai oktatási gyakorlatot igyekeztek meghaladni, a 
másolás éppen a „valóság” pontos megragadását tette 
nehezebbé. A gipszöntvények másolása az oktatásban 
gyakorlatilag az 1920-as évekig csökkent, majd szin-
te el is tűnt. Az élő modell utáni rajz módszertanának 
dogmatizmusa fellazult, és szabad, „módszer nélküli” 
rajzolássá vált.

Az új paradigmában nem volt klasszikus értelemben 
vett rendszer, nem volt szigor, a kreativitást tekintet-

ték a legfontosabb, szinte kizárólagos követelménynek, 
alapelvnek. Ez a meredek váltás ugyanekkor komoly tö-
rést jelentett a vizuális művészeti tradícióban. A korábbi 
gyakorlattal történő szakítás a kortárs művészeknek is 
problémát okozott, ugyanis ha vonzódtak a klasszikus 
fi gurális művészethez, akkor az ismereteket közvetítő 
minták hiányában felületessé váltak, aminek követ-
keztében a fi gurális („objektív”) festészet színvonala 
leromlott. A 20. században az akadémiák és művészeti 
iskolák korábbi, jelentős gipszgyűjteményei különböző 
okok miatt meglehetősen megcsappantak, szinte el-
enyésztek (eladás, rongálódás, kiselejtezés stb.).

3. Anatómia-tanterem az 1920-as években
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény, ltsz. 14/25.

13 A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajz és 
Geometria Tanszékén található Gyűjteménye rendelkezik az összes 

nehézségi fok rajzolásához használt gipszöntvénnyel.
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4. Az emberi hát felületes izmai, 20. század eleje. Gipsz, 102×55×14 cm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék 
Gyűjteménye (Fotó: Albert Ádám)
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A gyűjtemény

A Budapesten 1871-ben alapított pesti Mintarajztano-
dában,14 amely a mai Képzőművészeti Egyetem elődje 
volt, fontos szerepet kaptak a rajzi „alapozó” stúdiumok, 
a különböző rajzi, geometriai órák, úgymint az alakrajz 
és festés, az elemi kompozíciókísérletek, boncalaktan, 
geometriai tárgyak.15

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti 
Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék oktatási se-
gédanyagainak gyűjteménnyé rendezése 2011-ben 
kezdődött. Ez alatt az idő alatt megtörtént az egyes 

darabok számbavétele, kiemelt hangsúlyt helyezve 
a tárgyak állagmegóvására. Többek között a további 
sérülés megelőzése miatt és a gyűjtemény oktatási 
célú felhasználhatóságának megerősítése céljából 
az egész gyűjtemény átkerült az anatómia tanszék 
által is használt nagy geometriai előadóba, így rend-
szerezett formában tanulmányozhatók a gyűjtemé-
nyi darabok.

Bár ez egy oktatási segédeszközöket tartalmazó 
gyűjtemény, mégsem határolható el azoktól az idő-
szakoktól, amelyekből a tárgyak származnak, vagy 
azoktól az anatómiát tanító művészektől, anatómu-

5. Szarvasmarha, 20. század eleje. Gipsz, 44×16×33 cm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék Gyűjteménye (Fotó: Albert Ádám)

14 Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezde.
15 A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Szerk. Blaskóné 

Majkó Katalin–Szőke Annamária. Budapest, Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem, 2002. 16, 22, 26, 30.
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soktól, művészi ambícióval rendelkező orvosoktól, 
akik az anatómiai tárgyakat oktatták.16 Az a korszak, 
amelyben éltek, rendre meghatározta a tárgyak jel-
legét, a gyűjtés és a beszerzés irányultságát. Az a tö-
rekvésünk, hogy mi ezt már gyűjteménynek tudjuk és 
akarjuk nevezni, abból adódik, hogy a korábbi törté-

6. Az emberi láb izmai, 19. század vége
Festett gipsz, 138×15,5×28 cm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészeti Anatómia, 
Rajz és Geometria Tanszék Gyűjteménye (Fotó: Albert Ádám)

16 Az intézményben anatómiát tanító orvosok és művészek: Dr. Plósz 
Pál (1844–1902), Dr. Szilágyi Ede (1944–1894), Székely Bertalan (1835–
1910), Dr. Tellyesniczky Kálmán (1868–1932), Tardos Krenner Viktor 
(1866–1927), Pilch Dezső (1888–1949), Barcsay Jenő (1900–1988), Pa-
tay László (1932–2002), Kiss Tibor (1955–2015), Kőnig Frigyes (1955–).

17 Tanács Jegyzőkönyv: 1923. évi január hó 26-án kelt rektori Tanácsülési Jegy-
zőkönyv: „Alakrajzi szertár, Boncztani szertár, Szemléleti látszattan szer-

tár, Kosztumtár” kezelését, kezelő személyeket meghatározó feljegyzés.
18 Ezek a következők voltak: festészeti bonctan, vagy boncalaktan, 

mai nevén művészeti anatómia, illetve a rajzi képzés, amely je-
len esetben alakrajzi stúdiumokat jelent. Ezenkívül geometriai 
természetű tárgyak tartoznak még ide, amelyek az intézmény 
alapításától kezdve, 1871 óta sokféle elnevezéssel léteztek, most 
művészeti geometria a neve.

nelmi korok elmúltával ezeket a tárgyakat régiségük-
nél és ritkaságuknál fogva is féltve őrizzük. Célunk a 
muzeális gipsztárgyak állagmegóvása és együttesük 
gyűjteményként történő kezelése. A tárgyak beazono-
sítása, rendszerezése és leltárba vétele jelenleg zajlik.

A gyűjtemény tárgyai tehát oktatási segédeszközök, 
„szertári kellékek”, amelyeket az intézmény azért vásá-
rolt vagy szerzett be az idők során, hogy azok felhasz-
nálásával az oktatott tárgyakat, diszciplínákat a hall-
gatók minél jobban megértsék, minél teljesebb képet 
kapjanak róluk. Korábban ezek a tárgyak az egyetem 
különböző termeiben elszórtan voltak megtalálhatók, 
közös vonásuk, hogy alapvetően mindig is oktatási cél-
ra használták őket, nem gyűjteményként, hanem tan-
tárgyi szemléltető eszközökként, szertári környezetben 
tárolták őket17 (3. kép). A gyűjtemény főbb csoportjai jól 
mutatják, hogy az akadémiai művészképzésben milyen 
struktúra és módszertan alapján zajlott az alapozó kép-
zésbe integrált rajzi-anatómiai, geometriai és építészeti 
tárgyak oktatása.18

A gyűjtemény egyik fő egysége az anatómiai prepará-
tumoké, amelyek egyik része humán, másik része állati 
csont és nedves preparátum. A művészeti anatómia 
legfőbb tárgya az ember, az emberi test, illetve annak 
működése, a statikus csontrendszer és az azt dinami-
záló vázmozgató izomrendszer (4. kép). Gyűjteményünk 
másik részét a fából készült, javarészt az építészeti szak-
rajzot támogató építészeti modellek, makettek és sza-
bályos geometriai testek csoportja képezi.

Az anatómiai preparátumokon és építészeti ma-
ketteken kívül gyűjteményünk harmadik csoportját a 
gipszminták alkotják. Ezen belül emberi anatómiai áb-
rázolások, izomtani és csonttani öntvények, klasszikus 
szobormásolatok, emberi testrészekről készített direkt-
öntvények, állatábrázolások (5. kép) és állatanatómiai 
gipszöntvények, valamint az építészeti rajz oktatását 
szolgáló építészeti öntvények (tagozatok, oszlopfők, 
vízköpő stb.) különböztethetők meg.

Gyűjteményünk speciális részét képezik azok a nagy-
méretű, feltételezhetően német eredetű, 19. század 
végi festett izomtani öntvények, amelyeknek az ok-
tatásba történő beemelése többek között azért je-
lentős, mivel a festett szalagok, felületi izmok vagy 
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7. Az emberi kéz felületes izmai
Gipsz, 68×10×10,5 cm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészeti Anatómia, 
Rajz és Geometria Tanszék Gyűjteménye (Fotó: Albert Ádám)

izomcsoportok a hallgatók számára megmutatták a 
speciális, atipikus, bonyolultabb testrészeket, moz-
dulatokat (6–7. kép).

A bemutatott módszertani keret, illetve a gyűjtemé-
nyi tárgyak egyfajta élő közeget jelentenek a Művészeti 
Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék alakrajzi, művészeti 
anatómiai és művészeti geometria kurzusainak jelenlegi ok-
tatásában. Természetesen az akadémiai modell és a ko-
rai modernitásból eredő egyéb művészeti gondolkodásra 
alapozott oktatási szemléletmódok nem jelennek meg 
vegytiszta formában, hanem egy ezekre alapozott új, a ko-
rábbiaktól eltérő paradigma kidolgozása zajlik. Egyrészről 
próbáljuk fenntartani a megfi gyelésen alapuló klasszikus 
rajzi leképzést, másrészről a kreatív rajzi megközelítés-
módot, és egyúttal megpróbáljuk integrálni a technikai 
képalkotás erényeit. Így az oktatásban helyet kapnak a 
közel százéves anatómiai szemléltető eszközök mellett 
a 3D- modellek is. A gipszöntvények rajzolásán kívül pe-
dig egy új dimenzió kialakítására került sor a tanszékek 
közötti együttműködés keretében. Ennek értelmében a 
sérült gipszöntvények nem csendéleti tárgyként, hanem 
a szobrász-restaurátor hallgatók plasztikai, restaurálás-
etikai és -technikai terepéül is szolgálhatnak.

A restaurátorképzés

Az egyetem két tanszéke19 között a 2014–2015-ös tan-
évben jött létre együttműködés a Művészeti Anatómia 
Rajz és Geometria Tanszék Gyűjteményének néhány 
sérült gipszöntvényének restaurálására.

A két tanszék némileg rokonságban van, ameny-
nyiben a múltban mellékszakként, kiegészítő kép-
zésként szerepeltek a művészeti akadémia tanulmá-
nyi programjában. Miközben az anatómiaoktatás a 
kezdetektől jelen volt, a restaurátorképzés később, 
és akkor is csak fokozatosan nyert létjogosultságot. 
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1948-ban20 indult 
festő-restaurátor oktatás önálló szakként évtizedek-
kel később, a Restaurátorképző Intézet alapításával
(1969)21 kapott 5 évfolyamos képzési rendszerre lehető-
séget. Ezzel egy időben a szobrász-restaurátor oktatás 
is kezdetét vette a főiskolán Szakál Ernő irányításával. 

19 Restaurátor Tanszék, kőszobrász-restaurátor specializáció és a 
Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék.

20 Ifj . Bóna István: Restaurátorképzés Magyarországon. In: Restaurá-
tor. Szerk. Görbe Katalin. Budapest, Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Restaurátorképző Intézet, 2002. 7–10.

21 Dr. Entz Géza: A Magyar Képzőművészeti Főiskola Restaurátor- 
és Konzervátorképző Intézetében készült diplomamunkák és 
vizsgamunkák jegyzéke. Múzeumi Műtárgyvédelem, 
10. 1982. 161–189

Hamarosan árnyaltabbá vált a kőszobrász- és faszob-
rász-restaurátorok képzése (1976), és ez az egyetemi 
szintű diploma megnevezésében máig is tetten érhető. 
(Utóbbi Bodorné Szent-Gály Erzsébet szakmai vezeté-
sével indult.) A két szobrász-restaurátor specializáció 
összetett tananyaggal rendelkezik. A két fő pillér a mű-
vészeti, valamint a technikai-természettudományos 
ismeretek elsajátítása. A hallgatók a graduális képzés 
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keretében (MA) 10 szemeszteres, egymásra épülő gya-
korlati és elméleti oktatásban részesülnek.

Az első két év szobrászati alapképzésének egyik 
legfontosabb követelménye a plasztikai látásmód fej-
lesztése, kiszélesítése. Az élő modell utáni klasszikus 
mintázási gyakorlatok tökéletes lehetőséget nyújta-
nak egyfajta saját „szobrászi nyelv” kialakítására. Azon-
ban a jövőbeli restaurátori feladatoknál, mint például 
a rekonstrukciónál vagy a formai hiányok pótlásánál, 
mindez csupán hiányos tudást jelent. Természetesen az 
elengedhetetlenül szükséges stílustörténeti ismereteket 
a plasztika világában lehetetlen pusztán képi illusztrá-
ciókkal átadni. A szobrok háromdimenziós bemutatá-
sára pedig még mai napig is a gipszöntvénymásolat a 
legolcsóbb és leghasználhatóbb megoldás. Oktatási 
környezetben ezek a tárgyak kézzelfogható közelség-
be kerülnek, és ez pótolhatatlan segítség, ha a térbeli 
vizsgálhatóságot tekintjük szempontnak. Más néző-
pontból nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül az érzékeny 
öntvényeknek mint (mű)tárgyaknak a sérülékenységét.

A szobrász-restaurátor műtermekben található 
gipszmásolat-gyűjtemény, az alapítás óta eltelt négy 
évtized alatt összegyűjtött mintakincs. Nincs időbe-
li folytonosság, kapcsolat korábbi akadémiai minta-
készlettel, és számszerűségét tekintve sem alkalmas 
anyagunk a klasszikus gipszgyűjteményeknél jellem-
ző stílustörténeti összehasonlítások szemléltetésére.

A gipsztárgyak egy része itáliai reneszánsz alkotások 
másolata, és az 1990-es évek előtt került a műtermekbe, 
valószínűsíthetően a Szépművészeti Múzeum gipszgyűj-
teményéből.22 Az 1911 előtt készült másolatok eredete 
nem egyértelmű, azonban a festett öntvényszámok, 
a belső vázszerkezet, az öntéstechnológia mind erre 
utalnak. A másik nagyobb csoportot az életnagyságú, 
mintázott portrészobrok gipszmásolatai képviselik. 
Ilyen például Stróbl Alajosnak tanártársairól, Lotz Ká-
rolyról és Schulek Frigyesről készült büsztje, vagy Kisfa-
ludi Strobl Zsigmond Csók István-mellszobra.23

A szobormásolatok részletező pontosságuk szerint 
hasonlóan csoportosíthatók. A reneszánsz másolatok 
készítői elsősorban a nagy plasztikai egységekre kon-

centráltak, és eltérő formakészítő technológiát alkal-
maztak (pl. darabformázást). Másik csoportjuk minta-
vételi eljárása – és feltehetően a mintavétel szándéka 
– egyértelműen eltérő. Ez utóbbiak között találjuk az 
agyaggal mintázott büsztöket, ahol átmentésre kerül-
tek a mintázás eszköznyomai. Rendelkezünk például 
egy Mária a gyermekkel24 életnagyságú körplasztikával, 
amelyen a korhadt, rovarkárosítóktól töredezett rész-
letek hitelesen tolmácsolják az eredeti műtárgy fa vol-
tát. Az eredetivel megegyező hatást ebben az esetben 
tovább fokozza a színrekonstrukció.

Oktatási környezetben a műtárgymásolatokra nem 
jellemző az ilyen mértékű illúziókeltés. Az egytónusú 
gipszfelszín a fény-árnyék hatás által sokkal inkább szol-
gálja a plasztikai értelmezést. Egyszínű, törtfehér be-
vonatokat nagyjából a tárgyak felénél találunk, ezek 
elsősorban a formahordozó felszín védelmére készültek. 
További szerepe a nyers gipszfelület elpiszkolódására 
jellemző fordított térhatás (a kiálló formákon megülő 
por elsötétít, miközben a mély részek fehéren világíta-
nak) tompításában érhető tetten.25 Ezeknek a darabok-
nak megvan az a nagy előnyük, hogy kézbe foghatók, 
tanulmányozásuk során az apró sérülések, karcolások 
kockázata minimális, ami fontos szempont, ha a gipsz-
tárgyak értékét vesszük fi gyelembe. Ilyen értelemben 
másodpéldány vagy negatív öntőforma nélkül minden 
gipszmásolat egyedi műtárgynak tekinthető.

A szobrász-restaurátor egyetemi hallgatók gyakorlati 
képzésében megkerülhetetlen szerepet kaptak a gipsz-
másolatok. Ez a szerep már nem annyira a századfordu-
ló akadémiai szemléletű oktatását idézi, sokkal inkább 
egyfajta készségfejlesztő segédanyagként funkcionál. A 
kisszámú mintapéldány átfogó stílustörténeti összeha-
sonlításra nem ad lehetőséget, ellenben az ókortól a 20. 
századig minden nagyobb művészettörténeti korszakból 
rendelkezünk legalább egy másolattal. A hagyományos 
feladatok közül jelen van a látvány utáni másolás – eset-
leg léptékváltással –, amivel a stílusérzéken túl a meg-
fi gyelőkészséget, a hosszabb időn keresztül fenntartott 
koncentrációt fejlesztjük. Külön feladattípust képviselnek 
a kő- és fafaragványok másolatai, ahol a másolási tech-

22 Azonosítható kompozíciók részei: Antonio Rossellino: Jacopo di 
Portogallo bíboros síremléke (két térdelő angyal), 1461 után, Firenze, 
San Miniato al Monte; Desiderio da Settignano: Carlo Marsuppini sí-
remléke (tondó és a füzért tartó angyalok), 1455 után, Firenze, Santa 
Croce; Andrea della Robbia: Mázas agyagrelief (Pólyás gyermek meda-
lionban), 1487, Firenze, Ospedale degli Innocenti; Benedetto Buglioni: 
Timpanonrelief (Mária megkoronázása), Firenze, Ognissanti; Giovanni 
Antonio Amadeo: Medea Colleoni síremléke (dombormű), 1470–1475, 
Bergamo, Cappella Colleoni.

23 Eredeti bronz- vagy bronzra patinázott változataik a rektori hivatal 

előtti folyosón láthatók, illetve a Schulek-portré egy példánya a Ma-
gyar Nemzeti Galéria szoborraktárában is megtalálható.

24 A leltárkönyvi leírás és méret alapján a szobor valószínűleg meg-
egyezik a Szépművészeti Múzeum 252. leltári számú hiányzó gipsz-
másolatával, a nürnbergi Jakobsplatz és Knorrstraße sarkán álló 
lakóház homlokzatán látható 15. századi alkotás kópiájával.

25 Egri Hunor–Káldi Richárd: A Szépművészeti Múzeum gipszgyűjte-
ményének restaurálási terve. Budapest, 2015. Kézirat, Régi Szobor 
Gyűjtemény.
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nikák (pontozás, négyzethálós rendszer) elsajátítására 
van lehetőség, illetve a pontosságot értékelve mérhető 
eredményt kapunk. Ettől eltérően a századfordulón ké-
szült portrészobrok 1:1 arányú mintázása olyan szubjek-
tív megítélésű attitűdöt követel, mint az anyagkezelés, 
a virtuóz gesztusok rekonstruálása, az anyagszerűség 
érzékeltetése (8–9. kép). Az első két év szobrászati alap-
képzésének része a technikai eljárások bemutatása. Az 
évek folyamán a sérülékeny gipsztárgyak amortizálód-
tak, ezért az „utolsó pillanatban” újabb szerep jutott a 
gipszmásolatoknak. Szilikonnegatívok készülnek évről 
évre egy kiválasztott mintadarabról egy kurzus kereté-
ben, ahol a negatívkészítés kerül előtérbe. A programban 
nemcsak saját mintakészletünk megmentését tűztük 

ki célul, hanem az anatómia tanszék gyűjteményének 
megőrzésében is közreműködünk.

További kiemelt jelentőségű iskolai feladat a plasz-
tikai alapképzést követően a sérült gipsztárgyak res-
taurálása, amikor a restaurátori szemlélet elsajátítása 
válik hangsúlyossá.

A feladatmegoldás

Ennek a műhelymunkának egyik legfrissebb példája az 
anatómia tanszék gyűjteményéből származó nagymé-
retű pilaszterfő (10–11. kép) restaurálása.26 A pilaszterfő 

8.  Stróbl Alajos: Schulek Frigyes életnagyságú portréja
Gipsz, 56×31×76,5 cm
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék 
(Fotó: Káldi Richárd)

9.  Gheorghita Borbála: Schulek Frigyes portréjának (8. kép) 1:1 arányú, 
látvány utáni másolata,  2015
Magántulajdon (Fotó: Káldi Richárd)

26 A következőkben Pusztai Barbara harmadéves kőszobrász-restaurá-
tor hallgató restaurálási dokumentációjának kivonatát ismertetjük. 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék, kézirat.
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eredetileg egy darabból álló gipsz kéregöntvény. A szim-
metrikus kompozíciójú öntvény jobb oldalán a volutás 
mező több apró darab kíséretében letört. A törésvonal 
pontosan illeszthető, keresztmetszeti képe 0,3–2 cm kö-
zötti falvastagságot mutat. Az öntvény falába gézlapokat 
fektettek, ezenkívül más szerkezeterősítő anyagra utaló 
nyomok nincsenek. A gézlapok nemcsak a törésfelüle-
teknél bújnak elő, hanem számos helyen, a felszínen is, 
ahol a gipszréteg vékonyabbra sikerült. Több kereszt- és 
hosszirányú átmenő repedés fut az alsó harmadban. A re-
pedések mentén nem vált szét a műtárgy, és elmozdulá-
sok sem tapasztalhatók, a gézlapok összetartották, és 
a hátoldal felől korábban gipszmasszával stabilizálták. 
A műtárgy felszínén, jellemzően a kiálló formákon, ki-
sebb karcolódások, csorbulások „világítanak”, de talál-
hatók régebbi, elkoszolódott sérülések is. Az öntvényt 
valószínűleg a gipsz megkötése után formálhatták. Né-
hány helyen egyértelműen kivehető szerszámhasználat 
nyoma, amelynek célja az íves részek formázása, átdol-
gozása lehetett. Egyébként a teljes felszínt porszeny-
nyeződés fedi, amit tovább tarkítanak különböző szür-
kés színű átfestések és vörösesbarnás elszíneződések.

A restaurálási koncepció egyik fő eleme, hogy a mű-
tárgy eredeti formáját, ornamentális kompozícióját 
visszaállítsuk, ezért fontos volt a letört darabok pon-
tos visszaillesztése, és a formai hiányok pótlása. Mint 
építészeti díszítményen a feszes élek, ívek, felületek 
nem engednek túl sok esetlegességet, ezért a kisebb 

méretű hiányok pótlása pontosan visszafejthető. Ezzel 
együtt a gipsztárgyat mint egyedi műtárgyat tekintjük 
minden alkotói sajátosságával, készítési jellemzőivel, 
ilyen értelemben nem kizárólag a gipsztárgyak értékét 
jelentő formahordozó felületre fókuszálunk, hanem a 
maga teljességében vesszük kezelésbe. Ezenfelül a mű-
tárgy korából eredő „patina” megőrzésére külön hang-
súlyt fektettünk.

A pilaszterfő egy oktatási segédeszköz, amelynek 
gyakorlati szerepe a prezentáció. Tisztán az ideát hor-
dozó megjelenést nem zavarhatják egyéb információk, 
ezért beilleszkedő kiegészítéseket tervezünk, és az egy-
séges összkép érdekében a retusokat szűk tónushatá-
rok között tartjuk.

Fontos az egységes összkép, a formák értelmezhe-
tősége az eredeti alkotói szándéknak megfelelően. Ez 
azért lényeges, mert már előre láthatóan vannak olyan 
szennyeződések és átfestések, amelyeket nem tudunk 
eltávolítani, illetve a műtárgy nagy része egyformán 
szürkés, emellett a letört részeket védettebb helyen 
tárolták, ezáltal sokkal világosabbak. Az egységes meg-
jelenés a tárgy funkcióját illetően nem hagyható fi gyel-
men kívül.

A tisztítási folyamat egy száraz és egy vegyszeres fá-
zisból állt. Az ecsettel, sűrített levegővel történő por-
talanítást követően az erősebben kötődő és a mélye-
désekben megült porszennyeződés eltávolítására egy 
gél állagú agaragar készítményt használtunk, amely 

10. Akantuszlevelekkel díszített kompozit pilaszterfő
Gipsz kéregöntvény, 65×85,4×24,8 cm
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészeti Anatómia, Rajz és 
Geometria Tanszék Gyűjteménye, ltsz. VI/99. Átvételi állapot.

11. A kompozit pilaszterfő a restaurálást követően
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radírozó mozgásra magába kötötte a szennyeződést. 
A mechanikai tisztítás kevésnek bizonyult, miközben 
az érzékeny gipszfelület további „gyötrése” a formai 
részleteket veszélyeztette volna. A legsikeresebbnek 
egy vegyes technika bizonyult, ammóniaoldatos tisztí-
tást követően a gumikészítménnyel is átnyomkodva a 
felületet. A „hófehér” állapot elérése nem lehet cél egy 
több évtizedes gipsztárgy tisztításánál, esetünkben to-
vábbi óvatosságra intett a foltokban és a bal alsó har-
madban nagyobb kiterjedésben megmaradt szürkés 
árnyalatú festéksziget, amit a mikroszkópos metszet-
csiszolat is igazolt. A bevonat megőrzése véleményünk 
szerint indokolt, mivel a műtárgy történetének része, 
és a fény-árnyék kontraszt tompításával anyagszerű 
hatást kölcsönöz a gipszfelületnek.

A tisztító folyamatok után összeillesztettük a dara-
bokat. Poli(vinil-acetát) alapú ragasztóanyagot alkal-
maztunk a törésfelületek illesztésére, majd a hátoldalon 
a repedés vonalában gipszfelhordással és rozsdamentes 
pálcák beépítésével merevítettük a csatlakozó része-
ket. Az előoldalon injektálással feltöltöttük a repedé-
seket, és pótoltuk a formai hiányosságokat. Egyedileg 
kevert kiegészítő anyagot, módosított kötésű gipszet 
használtunk. A keverék összeállításának főbb kritériu-
mai voltak a műtárgy anyagánál puhább végleges ke-
ménység és a beilleszkedő törtfehér szín. Már a tisztítás 
után láthatóvá váltak a gipsz anyagát elszínező sárgás 
foltok. A kiegészítések környezetében az enyhe nedve-
sítés hatására hasonló sárgás „udvar” keletkezett. Az 
esztétikailag zavaró foltokat több periódusban hidro-
gén-peroxiddal kezeltük.

A korábban említett egységes összkép eléréséhez a 
hiányzó részeken a szürkés színű átfestés rekonstruk-
ciója mellett döntöttünk. A színrekonstrukcióhoz külön 
gipszlapon többféle kötőanyaggal és festés-technikai 
módszerrel kísérleteztünk. Az egységességre való tö-

rekvést folyamatosan szem előtt tartva választottuk 
ki az egyes anyagokat és technikákat. Az egyik legfon-
tosabb elvárás az volt, hogy az újonnan festett felület 
különböző szögben, megvilágításban is az eredetivel 
megegyező matt hatású legyen. A próbák alapján leg-
megfelelőbbnek az enyves kötőanyag bizonyult, abból 
a szempontból is, hogy a retus reverzibilis folyamat le-
gyen, szükség esetén vissza tudjuk állítani az eredeti 
állapotot. Egy vékony rétegű, tisztán enyves alapra ke-
rült rá a pigmenttel kevert enyves réteg. Az alsó réteg 
miatt a festék vizes ecsettel visszatörölhető, de tartós 
annyira, hogy enyhe nedvesség hatására sem válik le, 
illetve tapintásra sem jön le a festék.

A pilaszterfő restaurálásával egy, az anatómia- és 
térábrázolás-órákról régóta hiányzó gipsztárgy kap-
hatta vissza eredeti funkcióját.
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Using gypsum visual aids and 
artwork replicas in education,
in cooperation between diff erent 
departments of the Hungarian 
University of Fine Arts

The Hungarian University of Fine Arts owns several artworks 
of various origins and of diff erent ages made of gypsum, as 
well as gypsum replicas of artworks. Some of these are visual 
aids created for educational purposes while others are educa-
tional replicas. Drawing gypsum casts has been important for 
several reasons in art education. On the one hand, it ensured 
the controlled learning of drawing techniques, and on the oth-
er, it played a major role in aesthetic education: the artworks 
selected for drawing helped to defi ne the concept of classical 
beauty. Although the distribution and titles of courses have 
changed over the past decades, indispensable contents of ac-
ademic education, such as the drawing of gypsum casts, are 
still present in our educational programs. These gypsum casts 
are particularly important with regard to the educational work 
of two departments.

The establishment of the Collection comprising educational 
visual aids of the Department of Artistic Anatomy and Ge-
ometry and Projection of the University of Fine Arts started 
in 2011. Several gypsum casts and gypsum statues are part of 
the Collection. Some of the objects are educational muscle 
casts (human, animal and painted) aiding the study of Artis-
tic anatomy, while others are direct casts of body parts used 
in instructing Figure drawing. The Collection also contains 
small size gypsum statues of animals and many other objects. 
The methodological framework as well as the objects of the 
Collection create an animated medium for the instruction of 
fi gure drawing, artistic anatomy and artistic geometry. The 
study voices the dilemma which is posed by the everyday use 
(open expanding system) and the museological use (closed, 
fossilised time segment) of the Department’s Collection.

Gypsum casts also feature prominently in the training of re-
storers. From 1969, this training took place in an independent 
institute at the College of Fine Arts and later, after the Uni-
versity was created, in the Conservation Department. The 
role gypsum casts play here is not so much in the academic 

education which was characteristic at the turn of the century, 
they rather function as supplementary materials in skills devel-
opment. The wooden, stone and terracotta statues as well as 
cast replicas of reliefs originating from diff erent art historical 
periods are indispensable in studio practice.

We have created an opportunity for the preservation of the frag-
ile gypsum objects of the two departments within our institute’s 
educational program. Every year, silicone moulds are created 
of selected pieces within the framework of courses devoted to 
presenting the method of mould making. The restoration of 
damaged gypsum objects is of utmost importance; in this case 
the emphasis is placed on adopting the restorer’s approach. The 
presentation about the restoration of a pilaster head borrowed 
from the Collection of the Anatomy Department, which was 
delivered by our third-year stone statue restorer student, Bar-
bara Pusztai, off ers an insight into this practice.
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