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Bevezető

Előszó
Vannak, akik érzik, mások pedig tudják, hogy a művészet varázslatos 
erővel rendelkezik. Műalkotások nélkül el sem tudjuk képzelni életün-
ket. Ha élvezzük a művészetet, akkor tartalmasabban, intenzívebben 
élünk. Már a történelem előtti idők embere is készített magának olyan 
tárgyakat, amelyek nem a szükségleteit elégítették ki, hanem csak 
örömét lelte az alkotásban, és gyönyörködött a végeredményben. 
Ezeknek az alkotásoknak az értékét a közeli érzelmi kapcsolat határoz-
ta meg. Az alkotó saját részére készítette, nem akarta megmagyarázni, 
elemezni, másokkal megértetni, sőt eladni sem senkinek. Napjainkban 
mindez kevés embert elégít ki, és csak az érzelmi kötődés nem elég 
a műértéshez. Nem elég csak nézegetni és kedvelni vagy elutasí-
tani egy műalkotást, hiszen ha meg akarjuk érteni, ha  „olvasni” akar-
juk a vizuális jeleket, akkor bizonyos ismereteket is meg kell szerez-
nünk. Ismernünk kell a mű társadalmi hátterét, az alkotó egyéniségét, 
a témát, az attribútumok* jelentését, az ikonográfia* jelképeit, a mi-
tológiai és bibliai történeteket, a kompozíciós módszereket, a művé-
szeti technikákat és a kidolgozás módjait, vagyis a művész egyéni stí-
lusát. Az értékítéletek természetesen az ismeretek megszerzése után 
sem lesznek egyformák. Nem is várható el, hogy mindenkit azonosan 
érintsen meg egy mű hangulata és stílusa, hiszen az élet egyéb dol-
gairól sem vélekedünk azonosan. Remélem, hogy a tankönyv hozzá-
segít a műalkotások  megértéséhez, ezen keresztül önmagad megis-
meréséhez és egyéniséged fejlődéséhez.  

A művészettörténeti ismeretek megszerzését megkönnyítik – a tan-
könyvben olvasható – az adott stíluskorszakot jellemző leírások. A meg-
értést segítik a stílus legjellegzetesebb és leghíresebb alko tásainak rész-
letes elemzései, a magyarázó ábrák (pl. épületek alaprajza, metszete), 
a kompozíciós vázlatrajzok. A műalkotások megismerését, az isme-
retek elmélyítését kérdések és feladatok, a művé szek rövid életrajza, 
a művészeti technikák leírása és a legfontosabb szak kifejezések ma-
gyarázata könnyíti meg. A *-gal megjelölt szavak magyarázata 
a Kislexi konban található. A kronologikusan egymást követő 
művészeti  stílusok fejezeteit kreatív feladatok zárják, amelyek 
megoldásához nemcsak rajztechnikai tudásra, hanem az alko-
tó fantáziádra is szükség lesz. Talán neked sem lesz nehéz 
ezeket a feladatokat megalkotni – és utat találni a képzelet 
világába – hasonlóan a következő történetben szereplő kí-
nai festőhöz:

„Egy idegen Csi fejedelem számára festett. A fejedelem meg-
kérdezte tőle egyszer: – Mit a legnehezebb festeni? Az idegen 
így felelt: – Legnehezebb a kutyákat és a lovakat. – És mit köny-
nyű? – kérdezte a feje de lem. – Szellemeket és démonokat a leg-
könnyebb – felelte az idegen.  – Mert a kutyákat és a lovakat jól 
ismerik az emberek, maguk előtt látják reggeltől estig, így az-
tán nem lehet csak úgy körülbelül festeni  őket. Ezért ezeket ne-
héz lefesteni. Szellemeket és démonokat azonban, amelyeknek 
nincs testi alakjuk, senki sem láthat szemtől szembe.  Hát ezért 
könnyű lefesteni őket!”

BEVEZETŐ
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nincs testi alakjuk, senki sem láthat szemtől szembe.  Hát ezért 

képzeletv9_2014_tartos.indd   3 5/19/14   8:33:23 PM



4

A képzelet világa 9.

A műalkotások élvezete

 Keserü Ilona: Az (1987; orgasztikus kép), 140 × 140 × 3 cm, olaj, vászondomborítás, 
vegyes technika, Aachen, Ludwig Múzeum

Milói Vénusz (Méloszi Aphrodité, Kr. e. 125–100),
márvány, Párizs, Louvre. Görög hellenisztikus művészet

A műalkotások megközelítésének egyik módszere, ha minden ismeret 
hiányában, elfogulatlanul, nyitott szívvel és lélekkel tekintünk a műre. 
Véleményalkotáskor ne befolyásoljon, hogy a világ leghíresebb vagy 
legdrágább alkotását látjuk, csak arra figyeljünk, hogy érzelmileg meg-
érintett vagy sem! Milyen hatásokat várhatunk? Például megdöbbenést , 
ámulatot, szomorúságot, örömet, bol dogságot, könnyedséget, em-
lékképek megjelenését és nem u tol  só sorban: szavakkal elmondhatat-
lan érzéseket. A hatás attól függ, hogy ki  a néző és milyen szemmel 
tekint a műre,  ugyanis  „A kép   az  egyéniségen átszűrt  természet egy da-
rabkája” (Zola).

Igaz, hogy a művészet kiindulópontja lehet a természet, de a mű-
alkotás több, mint egy utánzat. A művész képzelete a va ló ság ból  me rít, 
majd azt módosítva újat teremt. Olyan alkotást hoz   létre,  amelybe saját 
egyéniségét és látásmódját is beleviszi. 

Nagyon fontos ezért a néző és a mű között létrejövő érzelmi kapcso-
lat, hiszen ezáltal egy kicsit beleláthatunk a művész lelkébe, és gondo-
latban részesei lehetünk az alkotás megszületésének.

A műalkotások megértése önmagunk megismeréséhez és megérté-
séhez is közelebb visz. A legnagyobb élményt természetesen az eredeti 
alkotások nyújtják. A könyv illusztrációi és feladatai az eredeti művek fel-
keresésére ösztönöznek, és a látottak emlékeztetőjeként szolgálnak. 

Fogalmazd meg, hogyan hatnak rád a fenti műalkotások! Milyen érzelmeket ébresztett ben-
ned a látvány, majd ezek milyen gondolatokká formálódtak?

Juhász Gyula: Milói Vénusz (részlet)

A legszebb asszony – bús márványban élve,
A földi szépség istennő csodája,
Derűs habokból fönséggel kiszállva,
Dél napja csókolt egykor fényt fejére.
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Bevezető

Önálló témakutatás
Mutasd be egy általad választott művész munkásságát, és részletesen elemezd az egyik alko-
tását! A témakutatásra szánt idő fél év, az otthoni dolgozat terjedelme 6 oldal. 

A műalkotások nézegetése és megértése között óriási a különbség. Ah-
hoz, hogy értsük is, amit látunk, nem elég a vizuális érzékeny ség. Tel-
jesebbé válik a műélvezet, ha ismereteket is gyűjtünk a műről (bibliai és 
mitológiai ismeretek, szimbolikus tartalom, ikonográfiai ábrázolás, a ké-
szítés technikája stb.).

A műalkotások megismerésének legfontosabb szempontjai és a mű-
elemzés módszerei:
1.  Szubjektív (személyes) benyomások: milyen a mű hangulata,  és 

milyen érzelmeket váltott ki a nézőben?
2.  A műalkotások adatai: alkotó, cím, a keletkezés ideje, mérete, anya-

ga, a készítés technikája, rendeltetési helye. Jelenleg hol található és 
milyen az állapota (sérült, hiányos [romos], restaurált, másolat)? Mi a 
műfaja?

3.  A téma: kik a szereplők, hol játszódik a jelenet, miről szól a történet, 
milyen a szereplők kapcsolata?

4.  Az ábrázolás módja: valósághű (realista), a valóságnál szebb (ideali-
zált), egyszerűsített (stilizált*), valóságos formák nélküli (nonfiguratív 
– absztrakt), organikus vagy geometrikus, síkábrázolás vagy a való-
ság illúzióját keltő térbeli ábrázolás.

5.  A kompozíció: a személyek és tárgyak elrendezése, a csoportosítás 
módja, a főszereplő kiemelésének megoldásai (méret, szín- és tónus-
kontraszt, ritmus), a szereplő jellegzetes tartása, a befoglaló forma 
alakja.

  A kompozíciós szerkezet jellegzetességei: szimmetrikus, középpon-
tos, átlós, háromszög (gúla), aranymetszés szerint készült, kontra-
poszt*, frontális, aszimmetrikus, dinamikus stb.

  Milyen a téma (tartalom) és a forma (a megjelenítés módja) össz-
hangja? A kompozíció és az egyéni stílus segíti-e a tartalomnak meg-
felelő hangulat elérését és a mondanivaló kibontakozását? Megér-
ti-e a néző a művész alkotói szándékát?

6.  Jellegzetes színhasználat: az uralkodó szín, színhangulat, színrit-
mus, kontrasztok, a színfoltok nagysága és elrendezése, színszimbo-
lika, a színek térhatása.

7.  Az egyéni stílus: a felületkezelés módja (faktúra), jellegzetes szín-
használat, egyéni kompozíciós megoldások, jellegzetes karakterek 
teremtése, újszerű ötletek.

8.  Összehasonlítás: azonos témájú, de más stílusú műalkotásokkal: 
pl. Matt hias Grünewald: Isenheimi oltár (Golgota; 1515) és Paul Gau-
guin (pól gogen): Sárga Krisztus (1889) összehasonlítása, azonossá-
gok és különbségek keresése.

    Azonos kompozíciójú műalkotások összehasonlítása, pl. kontraposzt: 
Polükleitosz: Lándzsavivő és Michelangelo Buonarroti: Dávid.

9.  Összefoglalás: az első benyomás és az elemzés során szerzett isme-
retek összevetése és a legfontosabb tudnivalók kiemelése, a művé-
szi élmény összhatása.

MŰVÉSZETI ÁGAK
Irodalom, képzőművészet, � lmművészet, fotóművészet, színmű-
vészet, zeneművészet, népművészet

Képzőművészeti ágak 
Építőművészet, szobrászat, festészet, gra� ka és iparművészet

Az építőművészet műfajai
Az épületek rendeltetésük szerinti csoportosítása: lakóépület, iro-
daház, közintézmény, vár, kastély, templom stb.
Az építmények rendeltetésük szerinti csoportosítása: út, híd, 
vasút, torony, diadaloszlop, diadalív

A szobrászat műfajai
Körplasztika, dombormű* (relief; lapos-, magas- és mélydom-
bormű), érem, plakett
A felhasznált anyag szerinti csoportosítás: fa, kő (márvány, 
mészkő), fém (bronz, ólom, arany, réz, ezüst), gipsz, agyag, viasz, 
porcelán*, elefántcsont, üveg
Funkció szerinti csoportosítás: pl. sírszobor, oszlopszobor, oltár-
szobor, kapubélletszobor

A festészet műfajai
Téma szerinti csoportosítás: történelmi festészet, 
vallási, irodalmi és mitológiai tárgyú művek, allegóriák, 
zsánerképek (a hétköznapi élet jelenetei), portré, csoportportré, 
tájkép, csendélet, enteriőr (belső tér)
A műfajokat természetesen nem mindig lehet teljesen elhatá-
rolni, hiszen egy portré háttere lehet egy tájkép vagy enteriőr , és 
egy mitológiai vagy bibliai jelenet is játszódhat tájképi környezet-
ben vagy egy épületbelsőben
Technika szerinti csoportosítás:
Táblaképek*: akvarell, gouache (gvas), tempera, pasztell, akril, 
olaj, enkausztika* (viaszfestés)
Murália (épületdíszítő festészet): pannó*, szekkó*, freskó*, 
sgra�  to*, mozaik*, üvegablak
Könyvfestészet: miniatúrák
Újabb technikák: kollázs*, montázs

A gra� ka műfajai
Egyedi gra� ka: ceruzarajz, krétarajz, szénrajz, tollrajz, monotípia

Sokszorosított gra� ka:
Magasnyomás: fametszet*, linóleummetszet*, papírmetszet*
Mélynyomás: rézmetszet*, rézkarc*, hidegtű (a rézkarc egyik vál-
tozata), mezzotinta, aquatinta (foltmaratás)
Síknyomás: kőnyomás (litográ� a*), ofszetnyomás*
Szitanyomás*
Számítógépes gra� ka

Az iparművészet műfajai
Textilművesség, fémművesség (ötvös- és ékszerművesség), por-
celán-, kerámia- és üvegművesség, fafaragás és bútorművesség, 
bőrdíszművesség 

A műalkotások értelmezése
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A képzelet világa 9.

A fényszínek
Isaac Newton fedezte fel, hogy a fény különböző hullámhosszúságú su-
garak összessége. A fény útjába állított prizma megtöri a sugarak útját, 
és a színek láthatóvá válnak (a szivárvány hét színe:  a vörös, a narancs, 
a sárga, a zöld, a kék, a sötétkék és az ibolya).

A tárgyak színe a visszavert fénysugaraktól függ, a többit az anyag el-
nyeli. A vörös, a zöld és az ibolyakék egymásra vetítése kor  fehér színt 
kapunk, mert ezek az összeadó (additív) színkeverés alapszí nei.

A festékszínek rendszerezése
A festők által használt pigmentszínek alapját három főszín alkotja:  a vö-
rös, a sárga és a kék. Ezek a legtelítettebb színek, mert más szí nekből 
nem keverhetők ki. Két-két főszín összekeverésével mellékszíneket ka-
punk: ezek a narancssárga, a lila és a zöld. A ki  vonó (szubsztraktív) 
színkeverés során az egyik szín a hoz zákevert másik színből bizonyos 
fénysugarakat kivon, és a vissza vert fénysugár már egy új árnyalatnak 
látszódik. A fő- és a mellékszínek különböző arányú összekeverésével 
további árnyalatok hozhatók létre. 

Semleges színek: a fehér, a fekete és a szürke árnyalatok. Színes (vagy 
tar ka) színek: a színkör tiszta színei és azok derített és tompított árnyalatai.

A színek jellemzői
1.  Színezet: a színkörön elhelyezkedő tiszta színek megnevezése (sár-

ga, sárgásnarancs, narancssárga stb.). Az emberi szem kb. száz szín-
árnyalatot tud elkülöníteni a színkörben.

a)  Kiegészítő (komplementer) színek: a színkörben egymással szemben 
álló színek: vörös-zöld, sárga-lila, kék-narancs. 

b)  Hideg és meleg színek: a színek különböző hőérzetet keltenek ben-
nünk. A sárga-vörös oldal a tűz melegére emlékeztet, a kék-zöld pe-
dig a jeges téli hideg érzetét kelti. Néhány szín hőhatása a környezet 
színétől függ, pl. a lila a hidegebb színek között meleg hatású. Hideg 
színekkel is kelthető melegérzet, ha más színek környezetébe kerül-
nek, pl. a sárgászöld a kékek és a zöldek között meleg színhatású. 
A színekkel térbeliséget is kifejezhetünk. Sötét háttér előtt a világos, 
meleg színek közelebbinek, a sötétebb, hideg színek pedig távolab-
binak látszódnak. Abszolút meleg szín a narancssárga, és abszolút 
hideg a kékeszöld.

c)  A színek hangulati hatása: az emberek közérzetét és hangulatát a ve-
ge tatív idegrendszeren keresztül a színek is befolyásolják, pl. a hideg, 
sötét színek komor, nyomasztó hatásúak, és szomorúságot kel  tenek. 
A meleg, világos színek barátságos, könnyed hatásukkal pe dig kelle-
mes hangulatot biztosítanak.

2.  Tónus (valőr): a színek különböző világossági és sötétségi foka. A leg-
világosabb a sárga, a legsötétebb pedig az ibolya (sötétlila).

3. Telítettség
a)  Telt színek: a színkör tiszta színei, melyekhez sem fehér, sem fekete 

szín nincs hozzákeverve.
b)  Tört színek: fehér hozzáadásával a telt színeket kivilágosítjuk (derít-

jük), fekete hozzáadásával pedig sötétítjük (tompítjuk). Tört színe ket 
kapunk akkor is, ha a tiszta színekhez szürkét adunk, vagy a kiegészí-
tő színpárokat egymással összekeverjük.

A színek jellemzői

A főszínek és a belőlük kikeverhető árnyalatok

Telt és tört színek: a középső sávban a színkör tiszta 
színei, felette a fehérrel világosított (derített) árnyalatok, 
alatta a feketével sötétített (tompított) árnyalatok 

A fehér fény felbontása 
prizmával

Kiegészítő (komplementer) színek
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Bevezető

Színkontrasztok
1. Színezetkontraszt
  Teljes telítettségükben egymás mellett lévő tiszta színek. Nincs ben-

nük sem fehér, sem fekete színtartalom. Figyelemfelhívó, tarka hatá-
sa miatt szívesen alkalmazzák a reklámok ter ve zői és a tipográfusok 
az áruk csomagolásának megtervezésekor. A legfeltűnőbb a csak 
főszínekből álló színkompozíció.

2. Tónuskontraszt (fény-árnyék vagy sötét-világos kontraszt)
  Különböző világosságú (tónusú) színek vagy egy szín tompított és 

derített árnyalatainak egymás mellé festésével létrejövő kontraszt. 
Ezt a kontraszthatást alkalmazta a reneszánsz perspektíva a tér-
mélység kifejezésére és a barokk festészet a kihangsúlyozandó for-
ma erős megvilágításával (clair-obscur [kler-opszkűr]).

3. Hőfokkontraszt
  A hőérzetet keltő hideg és meleg színek térhatására épül. A meleg 

színekkel festett forma kiemelkedik, közelebbinek látszódik, mint a hi-
deg színekkel festett környezete.            

4. Komplementer (kiegészítő) kontraszt
  A színkörön egymással szemben lévő, egymással összekeverve szür-

késfeketét adó színek együttes hatására épülő kompozí ció.
   Az egymás mellé festett kiegészítő színek felerősítik egymás hatá-

sát (szimultán kontraszt). A tiszta színpárok egy képen belüli  sze re-
peltetése feszültséget teremt, amely a színek összekeverésével lét-
rejövő árnyalatokkal tompítható.

5. Szimultán kontraszt
  Szemünk úgy működik, hogy egy színes forma körül egyidejűleg 

(szimultán módon) annak kiegészítő színét is látjuk. Ez a szín  a való-
ságban nem látszódik, csak a szemünkben jön létre.  Ha a kiegészí-
tő színek egymás mellé kerülnek, akkor felerősítik egymás hatását 
(Chevreul [sevről]-féle szimultán kontraszt törvénye).

6. Telítettségi vagy minőségi kontraszt
  A telt, ragyogó színek és a tompa, tört színek közti ellentétet jelen-

ti. A tiszta színt tompítani lehet fehér, fekete, szürke vagy a komple-
menter színének hozzákeverésével. A tört színekkel vagy semleges 
szürke árnyalatokkal festett háttérből kiemelkednek és közelebbi-
nek hatnak a telt, tiszta színek.

7. Mennyiségi kontraszt
  A színek hatását a képméreten belül elfoglalt méretük és fényerejük 

is befolyásolja. Az egyes színek fényértéke különböző, pl. a narancs-
sárga kétszer erősebb hatású, mint a kék, tehát a képi egyensúly 
megteremtéséhez egyegységnyi narancssárga mellett kétegység-
nyi kéket, egyegységnyi sárga mellett háromegységnyi ibolyát kell 
szerepeltetni. 

Színezetkontraszt

Tónuskontraszt

Hőfokkontraszt

Komplementer kontraszt

Szimultán kontraszt

Telítettségi vagy minőségi kontraszt

Mennyiségi kontraszt

A színek tömegértékét szemléltető ábra. A képi egyensúly megtartásához szükséges 
a színek fényértékének ismerete és a színek helyes arányának alkalmazása
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A képzelet világa 9.

A kompozíció a műalkotás elemeinek (formák, színek, vonalak, tónusok) 
elrendezése, bizonyos rend szerinti csoportosítása. A jó elrendezés ösz-
tönzőleg hat a nézőre, a lényegest kiemeli, a többi részletet viszont alá-
rendeli, és odatereli a figyelmet, ahova a művész szeretné. Egy jó kom-
pozícióhoz sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet a képi egyensúly 
felborítása vagy a művészi mondanivaló megmásítása nélkül. A képi 
egyensúly nem jelent feltétlenül szimmetriát. A tökéletes szimmetria 
statikus hatást eredményez, és még unalmas is lehet. A mű különbö-
ző pontján elhelyezett, egymástól különböző alkotóelemek is ellensú-
lyozhatják egymást, és a művész szándékának megfelelően más-más 
hatást gyakorolhatnak a nézőre. A kompozíció alapelemeit a mű alak-
ja és a mérete alkotja. Jelentős szerepük van a mondanivaló kifejezésé-
ben, pl. egy függőleges téglalapforma felfelé irányítja a tekintetet, te-
hát célszerű a lényeges részleteket a kép felső területére elhelyezni. Egy 
történelmi kép vagy szobor igényli a monumentális méreteket, ugyanis 
a méretnek összhangban kell lennie a témával és a mű rendeltetésével 
(kinek készül, milyen környezetben helyezik majd el). 
Jellegzetes kompozíciós megoldások: 
1. A formák, a vonalak, a fények és a színek ritmikus ismétlődése  
2. Tengelyszimmetrikus vagy aszimmetrikus elrendezés 
3.  Mozgalmas (dinamikus) vagy nyugodt (statikus) térkitöltés. A mozgás-

ban ábrázolt formát nem szabad a kép közepére helyezni, mert ez le-
fékezi a lendületét. A mozgásnak teret kell hagyni, hiszen a mozdulat 
irányát követve a néző is aktív részesévé válik a kompozíciónak

4. Zsúfolt, részletgazdag vagy áttekinthető, nyugodt felület  
5.  Kompozíciós irányvonalak és alakzatok alkalmazása a mondanivaló 

kiemelése érdekében (szimmetriatengely, átló, háromszög, kör, ellip-
szis és aranymetszés szerinti tagolás)

A leggyakoribb kompozíciós eszközök:
1.  Kontúrok kihangsúlyozása, a részletek határozott elkülönítése. Ezzel 

ellentétben, ha a művész célja az egységes felület kialakítása, akkor 
lágy átmeneteket teremt, elmosódó kontúrokat alkalmaz.

2.  A felület tagolása: a vonalak iránya, a részletek és az egész aránya, 
a formák egymáshoz viszonyított mérete, a formaismétlődés ritmu-
sa. A függőleges vonalak dominálása feszültséget teremt, a vízszin-
tesek nyugalmat árasztanak, az átlós irányok a dinamikus mozgás 
érzetét keltik. A hierarchikus ábrázolás nem a valós látvány szerint, 
hanem a hatalomnak megfelelően nagyítja ki az egyes szereplőket 
(egyiptomi, mezopotámiai, középkori ábrázolás). 

3.  Irányvonalak: a természetes formák irányát (pl. út) vagy a tekintete-
ket és a mozdulatokat követő vonalak. A perspektivikus irányvonalak 
kihangsúlyozzák a középpontot, és az iránypontba helyezett mon-
danivalóra terelik a néző figyelmét. 

4.  Fény- és tónuskezelés: a megvilágított részletek kiemelkednek a kör-
nyezetből. 

5.  Kontrasztok: tónuskontraszt (sötét-világos), színkontraszt (pl. hőfok-
kontraszt), méretkontraszt, formakontraszt stb. „Egy méter zöld zöl-
debb, mint egy centiméternyi” – írta Gauguin. De az ellentéte is igaz, 
vagyis egy nagy zöld felületre festett kis piros folt hangsúlyosabb-
nak hat, mint amit a mérete indokolttá tenne.

A kompozíció

Cimabue (csimabue): Trónon ülő Madonna (1290), Fi-
renze, U�  zi Képtár. A szimmetrikus kompozíció statikus 
hatása nyugalmat áraszt.  Gótikus stílus

Paul Gauguin: Tahiti nők (1892). Kiegészítő színek 
kontrasztját szemléltető vázlatrajz

Michelangelo Buonarroti: Ádám teremtése (1508–1512). 
Átlós kompozíció
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Bevezető

Jellegzetes kompozíciós megoldások a festészetben
Őskor: nincs tudatos kompozíció, a barlangrajzok egymáshoz viszonyí-
tott mérete nem a valóságos arányokat tükrözi
Egyiptom: hierarchikus ábrázolás (a legnagyobb hatalmú személy ki-
emelése a legnagyobb méretben). Sávos ábrázolás: a távolabbi jele-
netek egymás fölötti sávokba kerültek. A legjellegzetesebb felületek 
törvénye szerinti ábrázolás (a növények és az állatok oldalnézetben; 
az emberábrázolás esetében a fej, a törzs és a lábak oldalról, a szem és 
a vállak elölről látszódnak)
Mezopotámia: hierarchikus és sávos ábrázolás
Görög–római: kiemelés kontúrokkal (vázafestmények) és színekkel 
(fres kók) 
Korai középkor: ábrázolási hagyományokat követő szimmetrikus kom-
pozíció, alapvonalra helyezett szereplők, a néző felé forduló testek, sö-
tét kontúrok, szimbolikus tartalmú színek, arany háttér  
Gótika: szimmetrikus és háromszög-kompozíció 
Reneszánsz: a legjellegzetesebb a háromszög-kompozíció, de kerek 
(ton do), átlós és szimmetrikus kompozíciók is készültek. Tipikus kép ta-
golási rétegek: előtér-középtér-háttér. A figyelemvezetéshez, a monda-
ni való kiemeléséhez és a szereplők alakjának kihangsúlyozásához a vo-
nal perspektíva eszközeit (a horizontvonalat, az irányvonalakat és az 
irány  pontot), a színperspektívát és a levegőperspektívát alkalmazták. 
A bibliai történetek kompozícióit ikonográfiai szabályok határozták 
meg, pl. az angyali üdvözletet ábrázoló képeken az angyal szinte min-
dig balról közeledik a kép jobb oldalára festett Mária felé 
Barokk: fény-árnyék kontrasztokat alkalmazó zsúfolt, mozgalmas, átlós 
kompozíciók, a tekintetet a látszólagos mélységbe vonzó illuzionisztikus 
térhatások 
A 19. századot már inkább az aszimmetrikus kompozíciók jellemzik 
A 20. század absztrakt kompozíciói a színek, formák, minták játékos al-
kalmazásával vagy a szigorú geometrikus elrendezéssel teremtették 
meg a kompozíciós egyensúlyt

Őskori barlangrajz a Trois Fréres szentélyéből. Kompozí-
ció nélküli felület, egymásra rajzolt formák, zsúfolt hatás

Egyiptomi hierarchikus ábrázolás (Kr. e. 14. század)

Ra� aello Santi: Esterházy Madonna (1508 körül). 
Reneszánsz háromszög-kompozíció

Ra� aello Santi: Athéni iskola (1509–1510). Reneszánsz szimmetrikus kompozíció. 
A főalakok kiemelésének eszközei: a perspektivikus irányvonalak, az iránypont, 
a tónuskontraszt és a centrális elrendezés

Krisztus és a tizenkét apostol (1130 körül). 
Középkori szim met ri kus kom po zí ció
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A képzelet világa 9.

Jellegzetes kompozíciós megoldások a szobrászatban

Willendor�  Vénusz (Kr. e. 25 000).
Őskori szimmetrikus kompozíció

Thotmesz fáraó szobra 
(Kr. e. 1500 körül). Egyiptomi 
szimmetrikus, frontális, tömb-
szerű kompozíció

A gelnhauseni templom árkádjának konzoldísze* 
(1240 körül). A román stílus idején a kompozíciót 
az épületszerkezet formája határozta meg

Gian Lorenzo Bernini: Apollón és 
Daphné (1623–1624). Barokk illuzio-
nista hatások, dinamikus mozgás

Michelangelo Buonarroti: 
Dávid (1501–1504).
Reneszánsz kontraposzt

Auguste Rodin (ogüszt roden): A csók (1886). 
A mozdulat jellegzetességeit pillanatképszerű-
en rögzítő, aszimmetrikus, átlós formákra épülő 
kompozíció

Alexander Arhipenko: Boksz mérkőzés (1913). 
Absztrahált formákat alkalmazó átlós kompozíció

Mürón: Diszkoszvető 
(Kr. e. 5. század).
Görög művészet. 
Mozgássort érzékeltető holtpont

Toporci Madonna 
(1420–1430).
A késő gótikára 
jellemző S alakú tartás
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Bevezető

Sík vagy tér, távol vagy közel
Melyek a térábrázolás lehetőségei? Magyarázd meg az áb-
rák alapján, hogy milyen módszerekkel lehet egy síkon tér-
hatást elérni!

Folyosó-illúzió
Első ránézésre úgy érezzük, hogy a két 
ember magassága különbözik, annak  el-
lenére, hogy méretük telje sen azonos.   
Vajon mi az optikai csalódás oka?

Hermann-rács. A fehér sávok kereszte-
ződéseiben szürke foltokat látunk

Az ábrán egy darab háromszögrajz sem 
látható, és mégis két háromszög képét ér-
zékeljük. Miért?

Folytonos vagy szaggatott a piros vonal?

Milyen módszerrel érte el a fenti ábra  raj-
zolója, hogy a sík felületen megjelenő víz-
szintes és függőleges vonalak kidom bo-
rodó formát érzékeltetnek? Miért érzi a 
néző a sík felületen a térhatást?

Optikai csalódások
A látvány néha megtéveszti a tudatunkat. A formákat a valóságtól el-
térő irányúnak, más alakúnak, méretűnek és tónusúnak érzékeljük. Az 
egymás mellett ábrázolt vonalak és sík formák gyakran a térbeliség il-
lúzióját keltik.

Zöllner-illúzió. Az átlós irányú pár -
huzamos vonalak egymáshoz vi -
szonyított helyzete látszólagosan 
megváltozik a rájuk rajzolt vízszintes és 
függőleges vonalak hatására
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A képzelet világa 9.

Vitassátok meg, hogy vajon miért alkalmazta kompozíciós eszközként az egy iránypontos 
perspektívát Leonardo az Utolsó vacsora című festményén!

Perspektivikus ábrázolás
Hogyan érhető el kétdimenziós (sík) felületen háromdimenziós (térbe-
li) hatás? Hogyan hozhatunk létre olyan képeket, amelyek megközelí-
tik a látványt? A választ két reneszánsz művész – Filippo Brunelleschi 
(brunelleszki) és Leon Battista Alberti – fogalmazta meg a 15. század 
elején. Kutatásaik eredményeit szabályokba foglalták, amelyek gya-
korlati alkalmazása a perspektíva (a térbeliség síkban való ábrázolásá-
nak) fejlődését eredményezte.

Melyek a perspektivikus ábrázolás szabályai?
•  A homloksíkunkkal nem párhuzamos – azaz 

a homloksíkunkat döfő – egymással párhuza-
mos élek összetartóknak látszódnak. Az alapsík-
kal párhuzamos egyenesek látszólagos talál ko-
zási  pontja az iránypont, amely mindig a néző 
szemmagasságában, a horizonton van. 

•  A távolabb lévő formák a távolodás mérté-
kének arányában egyre kisebbnek tűnnek  (vo-
nalperspektíva vagy lineáris perspektíva).

 •  A hideg színek távolabbinak, a meleg szí nek  kö-
zelebbinek – előrelépőnek – lát szód nak (szín-
perspektíva). 

•  A meleg színek a távolodás irányában a köz ben  
lé vő  le ve gőtömeg hatására hűvösebb kéknek 
tűnnek (le ve gő per s pek  tíva). A légkör apró ré-
szecskéi szét szórják a fényt, ezért a hozzánk kö-
zelebbi for mák élesebben, a távolabbiak halvá-
nyabban, elmosódottabban látszódnak.

Irányvonal: a formák vég-
pontjait összekötő vagy a for-
mákat az iránypontig folytató 
képzeletbeli vonal

Horizont (látóhatár): a szem-
magasság vonala, mely nek 
helyzete mindig a né ző szem-
magasságától függ

Iránypont: az egymással 
párhuzamosok látszólagos 
találkozási pontja

Alapsík (rajzon alapvonal): itt 
áll a néző 

Vázlatrajz Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című képe alapján. A reneszánsz festői 
gyak ran alkalmazták az egy iránypontos vonalperspektívát, melynek segítségével 
a főszereplőre irányították a nézők � gyelmét

Elölnézetből ábrázolt utcarészlet

Levendulamező

Egy iránypontos (centrális) perspektíva
Az elölnézetből látott, homloksíkkal párhuzamos forma egymással pár-
huzamos, távolodó élei látszólag egy pontban (iránypont) találkoznak. 
Ez a pont a nézővel szemben, a horizontvonalon helyezkedik el.
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Bevezető

A szemmagasság és a távlati kép
Két iránypontos perspektíva
Ha egy szögletes forma lapjai nem a homloksíkkal párhuzamosak, ha-
nem elfordulva, általános helyzetben látjuk őket, akkor az alakzat egy-
mással párhuzamos élei nem egy iránypontban találkoznak. Ha két 
oldallapja látszik, akkor két iránypontja van, melyek a néző szemmagas-
ságában, a ho  rizontvonalon helyezkednek el (I1, I2).

1. Békaperspektíva
Alálátásban a horizontsík alacsonyra kerül. Az alacsony nézőpont miatt 
a szereplők és a formák erős rövidülésben látszódnak, ezáltal a kép mé-
lyébe vezetik a néző tekintetét. A békaperspektíva döntött perspektí-
va, azaz a homloksík nem merőleges az alapsíkra. Ebből adódóan nem 
kettő, hanem három iránypontos. A valóságban egymással párhuza-
mos függőleges élek összetartóknak látszódnak, a látszólagos találko-
zási pont a horizontvonal felett lévő távoli pont.

2. Természetes nézőpont
A szemmagasságból megfigyelt látványban a horizontsík elmetszi a 
formákat. Az átlagos méretű ember szemmagasságából kialakított 
kompozícióval nyugodt, harmonikus hatás érhető el.

3. Madártávlat
Az erős rálátásból megfigyelt látványban a horizontsík a formák fölé 
kerül, és azok jól elkülönülnek egymástól. A madártávlat döntött pers-
pektíva, azaz a homloksík nem merőleges az alapsíkra. Ebből adódóan 
nem kettő, hanem három iránypontos. A valóságban egymással párhu-
zamos függőleges élek összetartóknak látszódnak, a látszólagos talál-
kozási pont a horizontvonal alatt lévő távoli pont.

Masaccio (mászáccsó): Szentháromság (Trinità; 
1425–1428), freskó, 667 × 317 cm

Id. Pieter Bruegel (píter brőhel): Parasztlakodalom 
(1565 körül), olaj, fa

Madártávlat (prágai városrészlet)

I1 I2

I1 I2

I1 I2

I1 I2

I1 I2

I1 I2

I1 I2

I1 I2

I1 I2

Keress a felsorolt nézőpontokhoz hasonló festményeket a művé szet tör ténet  különböző 
időszakaiból! 
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A képzelet világa 9.

A térbeliség kifejezése: vonal, tónus, szín

Városi Gabriella: Tornacipős csendélet (2004), diákmunka, színes ceruza, 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest

Marton Kata: Szék lámpával (2004), diákmunka, pasztell,  
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest

Faktúra*: a térbeliség kifejezése pontokkal és vonalak-
kal, a felület különböző kidolgozásával

Tónusok: a térbeliség kifejezése tónusfokozatokkal és 
tónuskontrasztokkal

Színárnyalatok: a térbeliség kifejezése a színek deríté-
sével és a hideg-meleg színkontrasztokkal
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Bevezető

Szögletes formák térbeli ábrázolása

Választható feladatok 
1.  Készíts látvány utáni rajzsorozatot kisméretű mértani tes-

tekről! Rajzold le ugyanazt a beállítást különböző szem-
magasságból! Cél: a különböző szemmagasságból eredő 
változások meg� gyelése (horizontvonal helye, irányvona-
lak bezárt szöge, a formák takarásának mértéke), az egy-
máshoz viszonyított arányok és tónusok visszaadása. 

2.  Készíts látvány utáni tanulmányrajzot nagyobb formákról, 
pl. bútorokról vagy épületekről (külső és belső tér)! Cél: 
a térmélység érzékeltetése vonalperspektívával és a meg-
felelő tónusfokozatokkal. Ön- és vetett árnyékok egymás-
hoz viszonyított tónusainak és a fényvisszaverődés hatá-
sának meg� gyelése. 

3.  Konstruálj egy nagy térmélységű, geometrikus elemekből 
álló szerkezetet! Építsd a kockákat egymás mellé, egymás 
mögé! Alkalmazd a léptékváltást, a takarást, a formais-
métlődést! Adj az elemeknek a színperspektívát hangsú-
lyozó színeket, pl. a távolabb lévőket halványabb és hideg 
színekkel dolgozd ki, a közeledést pedig erőteljes, élénk, 
meleg színekkel fejezd ki!

4.  Makett. Készítsd el egy saját tervezésű, két szabálytalan 
részre bontott – de tökéletesen illeszkedő – kocka sza-
básrajzát és makettjét! Rajzold le a két forma egymáshoz 
viszonyított különböző helyzetét!Térbeliség kifejezése tónusokkal. Az ön- és vetett árnyék megjelenítése négy külön-

böző tónussal

Diákmunkák, Városmajori Gimnázium, Budapest

Kockarajzok rálátásból különböző elfordulási helyzetben

Melyek az arányos kockarajz készítésének szempontjai?
Meg kell � gyelni, hogy milyen a kocka tömege (a befoglaló forma alakja), az oldallapok aránya, 
a függőleges élek egymástól való távolsága, a sarkok egymáshoz viszonyított helyzete, a távolodó 
élek vízszinteshez viszonyított bezárt szöge (minél nagyobb ez a szög, annál kevesebbet látunk 
a távolodó élek által alkotott lapból). Fontos, hogy a perspektivikus ábrázolásnak megfelelően 
a vízszintes helyzetű, egymással párhuzamos élek a távolodó irányban összetartónak látszódnak.
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A képzelet világa 9.

Az axonometrikus (tengelyméretes) ábrázolás lényege, hogy az alak-
zat pontjait egy koordináta-rendszerhez viszonyítva ábrázoljuk. A forma 
képe úgy jön létre, hogy egy képzeletben hozzácsatolt térbeli derék-
szögű koordináta-rendszerrel együtt vetítjük a képsíkra. Ezt a térbe-
li koordináta-rendszert a három, páronként egymásra merőleges él – x, 
y, z – alkotja. Az élek adják a rendszer tengelyét, az O   (origo) csúcspont 
pedig a rendszer kezdőpontját. A vetítősugarak párhuzamosak, ezért 
a valóságban párhuzamos élek a rajzon is párhuzamosak maradnak. 
A vetítősugár iránya lehet az axonometrikus képsíkra merőleges vagy 
ahhoz képest ferde. Ennek megfelelően létezik merőleges 
(orthogonális) és ferde (klinogonális) axonometria. 
Az axonometrikus kép  térhatású képet ad, de 
ez nem felel meg a látszati törvényeknek.  
A perspektivikus kép az egy  néző-
pontból sugarasan kiinduló vetítő-
sugarakkal jön létre, ezért a távolab-
bi formák egyre kisebbnek, az 
egymással párhuzamos élek 
pedig összetartóknak látszód-
nak. Az axonometrikus kép 
ugyanakkor mérethelyes ké pet 
ad, ezért terjedt el a műszaki  élet-
ben (épülettervek tömegrajza, szerszá-
mok képe), és újabban a képzőművészek 
is szívesen alkalmazzák (pl. az op-art stílus). 

Axonometrikus ábrázolás

(orthogonális) és ferde (klinogonális) axonometria. 
Az axonometrikus kép  térhatású képet ad, de 
ez nem felel meg a látszati törvényeknek.  
A perspektivikus kép az egy  néző-
pontból sugarasan kiinduló vetítő-
sugarakkal jön létre, ezért a távolab-
bi formák egyre kisebbnek, az 

ugyanakkor mérethelyes ké pet 
ad, ezért terjedt el a műszaki  élet-
ben (épülettervek tömegrajza, szerszá-
mok képe), és újabban a képzőművészek 
is szívesen alkalmazzák (pl. az op-art stílus). 

A tengelykereszt három tengelyének képe páronként 120°-os szöget 
zár be egymással. Az egyméretű axonometrikus kép merőleges vetítés-
sel keletkezik (ortogonális axonometria). Mindhárom tengelyen torzulás 
nélküli arányok jelennek meg, tehát a tengelyekre a rövidülés nélküli mé-
reteket kell felmérni. Mérethelyes ábrázolás, mert a forma magasságá-
ban, szélességében és mélységében is megtartja eredeti méretarányait. 
A kép erős rálátásban és félprofil beállításban jeleníti meg a formákat.

Egyméretű (izometrikus) axonometria

x
120º

120º120º

y

z

xy

z

O

F. Farkas Tamás: Paradox dimenzió (2006)

F. Farkas Tamás: Spirál lépcső (1986)

F. Farkas Tamás: Paradox kristály (1974)

Római városi bérház 
axonometrikus rajza

Lehetetlen alakzatok. F. Farkas Tamás munkásságának fő területe az ún. lehetetlen alakzatok szer-
kesztése. Ezeket az önmagukba visszatérő, kétértelmű geometrikus formákat az alkotó „posztabszt-
rakciónak” nevezi. A lehetetlen térbeli alakzatok megszerkesztéséhez bravúrosan alkalmazza 
az axonometrikus szerkesztés alapelvét.
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Bevezető

Kétméretű (dimetrikus) axonometria

A szerkesztés menete
Egy vízszintes egyenesen jelöljük ki az O pontot, majd ebből a pontból 
jobb és bal irányba is mérjünk ki 8-8 egységet! A bal oldali végpontból 
7 egységnyi, a jobb oldali végpontból pedig 1 egységnyi merőleges 
egyenest rajzoljunk lefelé! A bal oldali legalsó osztáspon tot az O pont-
tal az y tengely, a jobb oldali osztáspontot az O ponttal pedig az x ten-
gely köti össze. Az O pontból induló merőleges lesz a z tengely.

A formák szerkesztésekor a z és az x tengelyekre a valóságos mé-
reteket, az y tengelyre pedig a valós méret felét mérjük! A va  lós mé-
reten természetesen arányos kicsinyítést vagy nagyítást kell  érteni. Pl. 
egy épület 1 : 100-as méretarányos rajza százszoros ki csi  nyítésben áb-
rázolja az épületet.

Ezzel a merőleges vetítéssel szerkesztett képpel negyedpro� lból lát-
juk a formákat, tehát a homloklapja nagyobb mértékben fordul felénk, 
mint az oldallapja. A létrejött kép a látványt megközelítő hatást nyújt.

Kavalier- (vagy frontális) axonometria
A kép az axonometria képsíkjához képest  ferdeszögű (klinogonális) ve-
títéssel keletkezik. Az egyszerű szerkesztés miatt ez a legelterjedtebb 
ábrázolási módszer.

A szerkesztés a kétméretű axonometria másik változata, azzal a 
különbséggel, hogy az x tengelyt vízszintesre, az y tengelyt pedig 
30-45°-os hajlásban rajzoljuk. A méreteket is a dimetriának megfe-
lelően mérjük a tengelyekre, tehát az x és z tengelyekre valóságos 
méreteket, az y tengelyre pedig a valós méret felét mérjük.

Ezzel a szerkesztéssel elölnézetből (frontálisan) látjuk a formát 
úgy, hogy még az egyik oldallapja és a fedőlapja is látszódik.

O 

z

x
1 

7 

8 8

y

z

x

y

 

1.  Tervezz kétméretű axonometrikus formák ismétlődéséből 
álló színkompozíciót! 

2.  Alkalmazd a többértelműség lehetőségét az axo no met-
rikus szerkesztésben! Szerkessz több irányból is értel-
mezhető térbeli ábrát! (Ugyanaz az ábra lehet külső vagy 
belső tér, alulnézet vagy felülnézet.) A tervezés előtt ta-
nulmányozd M. C. Escher alkotásait!

3.  Szerkeszd meg egy- és kétméretű axonometriával a mo-
nogramodat!

4.  Tervezz egyszerű bútort, lakóházat vagy szobabelsőt 
axonometrikus szerkesztéssel!

Kétméretű axonometrikus szerkesztéssel készült 
kocka op-art mintával. Tempera

y

x 

z

O 

45° 

y

x

z

Kétméretű axonometrikus szerkesztéssel készült kockák 
csonkolása. Gra � t ce ru za
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A képzelet világa 9.

Vetületi ábrázolás
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P’’

A képsíkokhoz képest általános helyzetű AB szakasz és 
a P pont vetületi képe

Egy egyenest két pontjával is meghatározhatunk. Két pontjával 
megadott egyenes első képe a pontok első képeit összekötő egye-
nes, a második képe pedig a pontok második képeit összekötő 
egyenes. Egy egyenes szakasz képsíkokat átdöfő pontjai a nyom-
pontok (N1, N2). A nyompontok vetületei mindig a képsíkrendszer 
tengelyein vannak. Általános helyzetű egyenes vetületi képei rövi-
dülnek. Minél nagyobb az egyenes és a képsík szöge, annál jobban 
rövidülnek az egyenes vetületi képei.

Csonkolt kocka és vetülete

A P pont vetületi képe

A P pont első és második vetítősugara az x1,2 tengelyre merő-
leges síkot határoz meg, melyet a tengely Px pontban metsz. 
A P, a P’, a Px és a P” pont egy téglalapot, a P pont vetítősíkját 
alkotják. Ez a vetítősík mindkét képsíkra, és a képsíkok met-
szésvonalára (x1,2 tengely) is merőleges.
Egy adott pont képei a képsíkok egyesítése után mindig egy – 
a tengelyre merőleges – egyenesre kerülnek. Ezt az egyenest 
rendezővonalnak (rendezőnek) nevezzük. 

Az ábrázoló geometria célja a térbeli alakzatok képsíkon történő ábrá-
zolása. A szerkesztés a vetítés módszerén alapul. A vetületek egyértel-
műen meghatározzák az ábrázolt tárgy alakját, méretét és térbeli hely-
zetét. A műszaki életben a Monge-féle derékszögű vetítési rendszer 
a legelterjedtebb. A Monge-féle ábrázolás két lépésből áll: a képsíkra 
való merőleges vetítésből és a képsíkok egyesítéséből. A Monge-féle 
képsíkrendszer képsíkjait egymásra merőlegesen vesszük fel. A vízszin-
tes első (K1) képsíkra függőlegesen (felülről) vetítünk. Az ábrázolt tárgy 
első képe, azaz a felülnézete ezen a K1 képsíkon jelenik meg. A K2  máso-
dik képsíkot a szemlélővel szemben, függőlegesen vesszük fel. Az erre 
merőleges vetítősugarak az alakzat második képét, azaz az elölnézetét 
jelölik ki ezen a K2 képsíkon. Az első és a második képsík metszésvonala 
az x1,2 tengely. A vetítések elvégzése után a két képsíkot egyesítjük, azaz 
a K1 képsíkot a képtengely körül 90°-kal leforgatjuk.

A pontot, az egyenest és a síkot két képével ábrázoljuk.

A P pont vetületi képe
Egy adott P pont vetülete úgy jön létre, hogy a P pontból merőleges 
egyenest (vetítősugarat) indítunk a K1 képsíkra. A vetítősugár és a K1 kép-
sík döféspontja lesz a P pont első képe (P’). A P pontból a K2 képsíkra in-
dított vetítősugár képsíkkal való döféspontja lesz a P pont második ké-
pe (P’’). 

Az egyenes vetületi képe
Egy egyenes szakasz vetületén összes pontjainak vetületét értjük. Az 
egyenes pontjainak első vetítősugarai egy síkot alkotnak, az egyenes el-
ső vetítősíkját. Az egyenes első képét ez az első vetítősík metszi ki az el-
ső képsíkból. A vetítősík és a képsík metszésvonalát nyomvonalnak ne-
vezzük. Az első képsíkkal való metszésvonal az első nyomvonal (n1). Az 
egyenes pontjainak második vetítősugarai az egyenes második vetítő-
síkját alkotják. Az egyenes második képét az egyenes második vetítősík-
ja metszi ki a második képsíkból. 

A képsíkra merőleges egyenes vetületi képe az adott képsíkon egy 
pontként jelentkezik, a másikon pedig teljes méretében látszik. 

Síkidom vetületi képe
Egy síklap vetületét úgy kapjuk meg, hogy megszerkesztjük a csúcs-
pontok vetületét, és az adott pontokat összekötjük.

Térbeli alakzatok vetületi képe
Ha egy tárgy vetületi képét csak egyetlen képsíkon szerkesztenénk 
meg, akkor a tárgy felismeréséhez és méretének megállapításához nem 
kapnánk egyértelmű képet. A tárgyak egyértelmű ábrázolásához ezért 
két vagy három képsík felvétele szükséges. A K1 első képsíkon a tárgy fe-
lülnézete, a K2 második képsíkon a tárgy elölnézete, az első és a második 
képsíkra is merőleges K3 harmadik képsíkon pedig a tárgy oldalnézete 
(harmadik képe) jelenik meg a merőleges vetítés eredményeként. A K3 

képsíkot az alakzat jobb és bal oldalára is elhelyezhetjük. A jobb oldalra 
helyezett síkon olyan képet kapunk, amelyet akkor látnánk, ha az alak-
zatot a bal oldala felől néznénk. Az oldalnézet pontjait vízszintes rende-
zők kötik össze az elölnézet pontjaival, melyek biztosítják az elölnézeti 
és az oldalnézeti képek azonos magasságát.

felülnézet K1 

elölnézet K2 
oldalnézet 

K3 

 

felülnézet K1 

elölnézet K2 
oldalnézet 

K3 

 

x1,2

x1,3

x1,3

x2,3
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