
A magyar grafika egyik kisbölcsője 
A KISKÉPZŐRŐL, A GR AFIKUS SZ AKKÉPZÉSRŐL 

Tóth Yoka Zsolt  

 A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Gyakorlóiskolájában, 
a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskola és Kollégium 
Grafika szakán jelenleg öt évfo-
lyamban több mint száz tanuló 
sajátítja el a szakmai ismerete-
ket. A 9-től 13-dik évfolyam  
(14-től 19 éves korosztály) 
tanulói az öt év időtartama 
alatt OKJ-s, grafikus szakkép-
zésben részesülnek. Képzésünk 
a 13. év végén egy szakvizsgá-
val zárul, ami után a szakképe-
sítés megnevezése grafikus, 
szakképesítési köre alkalmazott 
grafikus. A szakképzettségből 
következik, hogy grafikai stú-
diókban és nyomdaipari cégek-
nél is el tudnak helyezkedni 
mindazok, akik nem folytatják 
a művészeti tanulmányai-
kat. A Kisképző Gra-
fika szakán 

végzettek zöme valamelyik 
felsőfokú intézményben foly-
tatja a tanulmányait. Budapes-
ten a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem osztatlan művészeti 
képzésein, avagy a MOME és  
a Metropolitan Egyetem művé-
szeti (BA) képzéseiben. Továb-
bá a Magyarországon több 
vidéki városban is létrejött 
művészeti karokra a Kisképző-
ből és a Grafikus szakról is jel-
lemzően magas pontszámmal 
kerülnek be a diákjaink.  
Talán ez a legnagyobb elisme-
rése a Kisképző grafikus  
képzésnek.  

Persze az elmúlt évszázadok 
„örökségéből” adódik, hogy  

a jól felszerelt grafikai 
műhelyekben az 

összes tradi-
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cionális nyomdatechnikát 
a  gyakorlatban is jól elsajátítják  
a tanulók!   Természetesen  
a magas-, a mély- és a sík- 
nyomtatáshoz szükséges (kézi 
vagy próbanyomó) gépek 
átlag életkora alapján már-már 
olyanok a műhelyeink, mintha 
egy nyomdaipari múzeumból 
származnának. 

A Kisképzőben több nyom-
daipari berendezés régi és 
egykoron híres nyomdákból 
származik. Ezt abból is tudjuk, 
hogy minden évben az iskola  
„Baráti Köre” vagy az osztály-
találkozók, és 2010 óta a „jubi-

TOLERANCIA

gyite!

Marc Chagall kiállítása a Magyar Szépművészeti Múzeumban
A kiállítás megtekinthető 2011 december 22-től 2012 március 30-ig. Nyitva: H-P 08-17 SZ: 08-13

Szépművészeti 
Múzeum
B U D A P E S T

Tóth Levente plakátterve



57MAGYAR GR AFIK A 2016/4Jubileumi szám

leumi ballagás” alkalmával az 
50 évvel ezelőtt végzett diák-
jaink ezeken az eseményeken 
rendszeresen felidézik, hogyan 
sajátították el a régi nyomda-
ipari és grafikatechnikai gépe-
ken a szakmai ismereteik alap-
jait. Sőt, még az ilyen ünnepi 
alkalmakon részt vevő  
Munkácsy-díjas, Ferenczy- 
díjas, Érdemes Művész-díjjal 
kitüntetett grafikusművészek is 
örömmel nyugtázzák, hogy 
ezek a gépek és eszközök még 
mindig ugyanolyan jól működ-
nek, mint anno a '60-as évek-
ben! Nagy szakmai elismerés 
ez azoktól a Mesterektől, akik 
majdnem az egész életművük-
kel, díjaikkal visszaigazolják, 
hogy a mesterségbeli tudást  
itt kezdték és szerezték meg! 

Visszatekintve, szinte lehe-
tetlen lenne még csak felsorol-
ni is, hogy a Képző- és Iparmű-
vészeti Szakközépiskola és 
Kollégium Grafika szak műhe-
lyeiben megtanultak mennyire 
sok mindenkinek adtak egy 
egész életre mesterséget  
a kezükbe.  

Minden évben a 13. évfo-
lyam (végzős) tanulói egy-egy 
tanulmányi verseny kiállításon 
pályázhatnak a „vizsgareme-
keikkel”. A Grafika szakról  
elsősorban Lengyel Lajosról,  
Rékassy Csabáról, Moholy- 
Nagy Lászlóról, Jaschik Álmos-
ról elnevezett díjakra adják be 
a tanulók a „vizsgaremekei-
ket”. A kiállításon minden  
évben egy-egy, a különböző 
„díjakhoz” felkért szakmai 
bírálóbizottság dönti el a rang-
sort. Így részesülnek a művek 
alkotói egy rangos díjban,  
dicséretben vagy nívódíjban. 

 Ma már alapkövetelmény 
valamennyi szakképzésben  

a számítástechnika-programok 
ismerete.  

A grafikus szakmában is több 
mint 25 éve alapkövetelmény  
a különböző tervezőgrafikai 
programok használata! Nincs 
ez máshogy a Török Pál utcában 
sem. Az alkalmazott művészeti 
szakmai tantárgyak gyakorlati 
oktatásában, ezen belül a Grafika 
szakon is, a folyamatos technikai 
fejlesztéseknek köszönhetően, 
jól felszerelt számítógépes 
termekben, a mai követelmény-
rendszernek megfelelően,  
a jelenlegi tervezőgrafikai 
programok oktatása biztosított 
a tanulók számára.         

Hlapki Dorottya plakátterve 

A Kisképző jelenlegi vezetői 
és grafikus tanárai természete-
sen nem csak az iskola hagyo-
mányaira büszkék, hanem  
a jelenére is! Időszerűen arra, 
hogy a továbbtanuláshoz vagy 
egy sikeres felvételihez felkészí-
tették, avagy hozzá is segítet-
ték a diákokat! 

A jövőre nézve a szakma 
jelmondata, hogy egy OKJ-s 
záróvizsgával, egy díjazott 
színvonalas vizsgamunkával 
nem zárul le a szakmai 
tanulmány, hanem sokkal 
inkább körvonalazódik  egy 
magasabb szintű felsőfokú 
képzés lehetősége! 


