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Edina, Czudar Viktor, Ambrus Julcsa, Josimovic Laslo. 

És mindenkinek, akit valaha is taníthattam erre a módszerre. 

Köszönöm, nagyszerű emberek vagytok! 
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Dr. Betty Edwards, a Jobb agyféltekés rajzolás módszer 
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„Ki ez a Bihari Laci és miért éppen rá kellene hallgatnom a 
jobb agyféltekés rajzolással kapcsolatban?” 
 

Ha a szakmai része érdekel: 

 

2012-ben lettem a Jobb agyféltekés rajzolás akkreditált oktatója.  A 
módszert megalkotó és a Jobb agyféltekés rajzolás könyvet szerző Betty 
Edwards oktatóképzését az USA-ban végeztem el, és váltam a jelenleg is 
mindössze 21 főt számláló nemzetközi oktatócsapat tagjává. Magyarország 
és Közép-Európa egyetlen hivatalosan is képesített oktatójaként 
segítem a módszerrel fejlődni vágyókat.  

 

És ha a személyes része: 

 

Mindig rajongva néztem azokat, aki lenyűgözö alkotásokat 
voltak képesek létrehozni papíron, vásznon!  
 

Ám elképzelni sem tudtam, hogy magam is részese lehessek annak a 
folyamatnak, amikor egy egy ilyen csoda megszületik. 

Nekem még azt tanították, hogy így csak azok tudnak akik tehetségesnek 
születtek, jó a kézügyességük, és van bennük valami plusz minden 
bizonnyal amitől ők többek és jobbak mint mi „átlagemberek”. 

Egészen 34 éves koromig csak bámultam a szebbnél szebb alkotásokat 
kiállításokon, múzeumokban és sóhajtoztam, hogy Istenen milyen 
szerencsések azok akik az alkotás képességével, ezzel az égi 
ajándékkal bírnak. 

33-34 éves koromban meglehetősen nagy krízisen mentem keresztül 
aminek pánikbetegség, szorongás és depresszió lett az eredménye. Nagyon 
nem akartam gyógyszereken élni és alternatív utakat kerestem. 

Az egyik ilyen alternatív terápiás ülés alkalmával a váróban találtam egy 
faliújságon a felhívást, miszerint a következő hétvégén ott helyben lesz 
Jobb agyféltekés rajzolás tanfolyam (ilyen hülye elnevezést...) ami 
látványos fejlődést igért mindössze 4 nap alatt. 
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Őszintén szólva hittem is meg nem is, de a kíváncsiságom és a 
gyermekkorom óta bennem élő alkotás utáni vágy arra sarkalt, hogy 
beiratkozzak. 

Akkor még nem tudtam, hogy életem legnagyobb utazására jelentkeztem, 
ami mindössze néhány centiméter a két agyféltekém között. Pontosabban 
nem is a két agyféltekém hanem a bennem élő logikus,  kétkedő és 
kishitű, valamint az intuitív, kreatív és magabiztos alkotó énem 
között. 

Saját bőrömön tapasztaltam meg az utat ami az alkotóvá válással jár, és ez 
új perspektívát nyitott az  önmagamba vetett hitemmel, 
képességeimmel és a lehetőségeimmel kapcsolatos addigi 
hiedelmekre.  

 

„Az alkotás gyógyír a léleknek. Egy eszköz, hogy jobban legyél, hogy 
kiegyensúlyozottan és boldogan tudj élni.”  

 

Hogy megmutathasd magad a világnak, hogy minőségi „én időre” tegyél 
szert és az alkotásaiddal  örömet szerezhess másoknak is. 

Azóta eltökélten igyekszem minnél több embernek átadni azt a tudást, 
amivel elindulhatnak az alkotóvá válás útján. 

 

Erre az utazásra invitállak most Téged is ezzel a kezdő 
munkafüzettel! 

 

Vágjunk is a közepébe! Mit szólsz? 

Ennek a munkafüzetnek a célja, hogy kezdőként egy olyan alapot adjon 
neked, amivel villámgyorsan és látványosan fognak fejlődni a kezed 
alól kikerülő rajzaid! 

A munkafüzetben és az ingyenes videó leckékben megtalálod azt a 10 
alapvető gyakorlatot, amivel egy olyan alaptudásra tehetsz szert amit jó 
eredménnyel kamatoztathatsz akkor is, ha nem ezzel a módszerrel tanulsz 
tovább. 
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A feladatok úgy vannak összeállítva, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
tudd elsajátítani ezeket a fundamentumokat, hogy sikerélményt adjon és 
lendületet a továbbfejlődéshez. 

A feladatok tényleg nagyon egyszerűek, akkor is el tudod végezni őket és 
hatékonyan fogják fejleszteni zseniális rajzképességed, ha semmilyen 
előképzettséggel nem rendelkezel a rajzolás tekintetében. A 
tanfolyamon résztvevők többsége a pálcika embertől indul, mégis zseniális 
mértékben képesek fejleszteni a tudásukat 3-4 nap alatt. 

Mielőttt belekezdesz a feladatokba, van itt néhány iránymutatás, ami 
lényegesen meg fogja könnyíteni a haladásod, javaslom fusd át őket pár 
perc az egész.  

Ugyanis a sikered javarészt azon múlik, hogy mit gondolsz magadról, mit 
hiszel a saját képességeidről, mennyire vagy képes kirekeszteni 
azokat a külső impulzusokat, véleményeket a folyamatból, amik nem 
építenek. Vagy, hogy mennyire ragaszkodsz a régi rajzolással kapcsolatos 
hiedelemrendszerekhez, és ezek kapcsán hogyan érzed magad és miként 
csinálod a feladatokat. 

Kezdésnek legyen elég annyi:  

Ha írni tudsz, akkor tudsz rajzolni is! Ha le tudod írni a neved, akkor 
képes vagy ezeket a technikákat is elsajátítatni, és képes vagy rajzolni is! 

Valójában nem az a kérdés, hogy képes vagy e rajzolni vagy sem hanem az, 
hogy milyen minőségben vagy képes megvalósítani papíron ceruzával egy 
egy témát. 

 

Elmondom, mire figyelj a kezdetekben, hogy 
könnyedén el tudd sajátítani ezt a képességet! 

1., Figyelemkoncentráció, játékosság és öröm 

A rajztudásnak természetesen vannak fokozatai és annál profibb szintet 
vagy képes elérni benne...  

-  Ha minél többet gyakorolsz! 

Persze nem mindegy, hogy mit gyakorolsz! 
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A feladatok speciálisak néha talán nem is fogod érteni, hogy miért kell azt 
csinálni amit. Ilyenkor a legjobb, ha félreteszed a logikus gondolkodásod és 
csak csinálod. Biztos lehetsz benne, hogy nem marad el a kívánt eredmény! 

-   Ha minél inkább tudod koncentrálni a figyelmed! 

A koncentráció megerősítése akár meg is tízszerezheti a fejlődésed 
gyorsaságát! 

Ahhoz hogy a teljes figyelmed a feladatok végzésére és a célodra tudd 
fókuszálni a következő oldalalkon olyan nézőpontbeli ismereteket osztok 
meg veled, amik segítenek egy magabiztos hozzáállást kialakítani, amivel 
könnyedén tudsz haladni.  

-  Ha minél inkább játtszva és örömmel csinálod! 

Ahhoz, hogy sikerrel járj kulcsfontosságú lesz egy új hozzáállás kialakítása, 
ami lényegesen fontosabb miközben tanulsz. Az igazi kihívás az lesz, hogy  

milyen gondolatok járnak a fejedben és hogyan érzed magad 
miközben alkotsz. 

Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy például milyen eszközeid vannak! A 
kezdetekben nincs semmi szükség szuper márkájú papírra vagy ceruzára.  

Sokkal inkább az a fontos, hogy kialalkítsd a megfelelő 
mentális és érzelmi hozzáállást!  

A következő oldalakon ebben kapsz segítséget, és ha elfogadsz egy tanácsot:  

Utána kezdj csak bele a feladatokba, ha már ezt átfutottad! 

 

„Én erre biztosan nem vagyok képes!” 

10 emberből 9 jelenti ki kapásból ezt, amikor meglátják azokat a 
rajzokat, amik a tanfolyamaimon készülnek.  

Ez sajnos egy belénk nevelt hitrendszer, miszerint a rajztudás valami 
különleges kiváltáság. Az igazság azonban az, hogy rajzolni sokkal 
könnyebb megtanulni, mint írni. Mert amíg az írásnál számos 
törvényszerűséget és pl nyelvi, helyesírási szabályt kell figyelembe venni, 
úgy a rajzolásnál mindössze 5 alapkészség van, amit a kezdetekben 
érdemes elsajátítani. 
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Hogy ki, mikor és miért kezdte el azt hinni, hogy nem tud rajzolni az 
egyénenként változó és ebbe a részébe most nem megyünk bele. Legyen 
elég annyi, hogy ha te azt hiszed, hogy neked ez nem mehet, akkor 
bizony bele sem fogsz kezdeni, hiszen ha nem fog menni úgysem (a hited 
szerint) akkor minek is pazarolnád rá az idődet? 

Legyen erősebb a kíváncsiságod! 

Őszinte leszek veled: annak idején, amikor találkoztam ezzel a módszerrel 
2005-ben, én is meg voltam róla győződve, hogy ez tuti valami átverés, de 
minimum az ördögtől való. Hiszen számtalanszor hallottam és 
súlykolták belém, hogy a rajztudás a kiváltságosok égi jussa, 
rengeteget kell hozzá tanulni, és ha nincs tehetséged vagy 
kézügyességed jobb, ha bele sem kezdesz! 

Szerencsére a kíváncsiságom erősebb volt a kétkedésemnél.  

Hogy mennyire nem volt tehetségem azt az alábbi kép páros jól példázza.  

 

A baloldalon az első tükörből 
készült önarcképem látható, és 
hűen tükrözi az akkori 
tudásszintemet. Szóval… ha ne 
adj Isten azt gondoltad eddig, 
hogy született tehetségként 
indultam és lettem a módszer 
akkreditált oktatója, sajnos 
ezt az illúziód le kell 
romboljam.  A jobb oldalon a 
négy nappal később készült 
önarcképemet láthatod. 

 

„Nekem nincs kézügyességem, ehhez én béna vagyok!” 

Ezt a hitrendszert semmi sem képes jobban porrázúzni, mint Szabi barátom 
története. 

Szabival a Rajzmánia csoportban akadtunk össze és valamiért azonnal 
megfogott a személyisége, amikor posztolt egy béka „rajzot”, ami inkább 
gesztenyefa levelére hasonlított. 
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Elkezdtünk levelezni és mivel azt mondta szívessen venne némi fejlesztést a 
rajzkészségében, megdumáltunk egy időpontot, amikor kezdjük a 
rajztanulást. 

Kezdetét is vette Szabi kalandja, és mivel ő valójában kézügyesség híjján 
volt elég erőteljesen, így 8 nap alatt tudta végigcsinálni a videóleckékben 
található kezdő feladatokat.  

   

Normál esetben nem kell ennyi elég 3 nap is, de mindjárt érteni fogod, hogy 
miért kellet neki hozzá ennyi idő. 

Szabi egy pici hátránnyal indult a normál emberekhez képest, és nyomtuk 
minden nap 5-6 órát a feladatokat, gyönyörörűen haladt, és a végére teljes 
értékű módon elsajáította a tudnivalókat és ilyen alkotások születtek a 
"keze" alatt már az első pillanatoktól kezdve. 

   

Azért teszem idézőjelbe a kezét, mert Szabi azon mindössze kb száz 
ember közé tartozik a világon, akik úgy születtek, hogy nincs se kezük 
se lábuk.  

Így aztán kézügyessége sem lehet, mint ahogy lábügyessége sincs. Szabi az 
összes videó lecke anyagát szájjal rajzolva csinálta végig, és kvázi 
kézügyesség nélkül is zseniálisakat alkotott! 
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Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ha Szabi kezek nélkül erre képes 
volt, akkor van még valaki a világon, aki azt meri állítani, hogy azért 
nem csinálja, mert nincs kézügyessége? 

 

   

Nyugodtan fogj bele, ha nincs kézügyességed. Minimális mértékben 
kell a rajztudáshoz. 

„Nem sikerülnek a feladatok úgy, ahogy akarom, nem 
tudom jól megcsinálni őket!” 

Oké legyen. Akkor ne jól csináld, csináld inkább örömmel akkor is, ha 
meg vagy róla győződve, hogy nem lesz jó a végeredmény.  Csináld bátran 
rosszul! 
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Amikor már pár éve tanítottam ezt a módszert mindig fennhangon 
hirdettem, hogy ez a módszer mindenkinél működik, nincs kivétel! 

2008 körül volt egy résztvevőm az egyik alapozó tanfolyamon, aki a 
feladatokkal nem boldogult, gyakorlatilag egyetlen részfeladat sem volt 
amit a szükséges módon meg tudott volna jól oldani. 

Oktatói szemmel nézve nagyon nem ment neki, és már éppen azon 
gondolkodtam a második nap első fele után, hogy felajánlon neki: ha nagyon 
nem bírja, akkor nagyon szívesen visszafizetem a részvételi díját és inkább 
hagyja a fenébe, mert kínozni nem szeretném. 

Lépésemet megelőzve a szünetben odajött és azt mondta:  

„Laci én nagyon élvezem a tanfolyamot!  Tudom, hogy nem úgy haladok, mint 
a többiek, de abszolút nem érdekel, hogy sikerül e vagy sem: mert mióta itt 
vagyok két napja, egyáltalán nem foglalkozok a problémáimmal, mintha 
eltűntek volna a negatív 
gondolataim, nagyon jól 
érzem magam!” 

Nos az említett hölgy ezt az 
egészet – mint kiderült - 
játéknak vette és láss csodát:  

A harmadik napra minden 
várható eredményt és 
elképzelést magasan 
túlszárnyalt a fejlődése az 
induló rajzához képest!  

Az ő esete megtanított rá, hogy van valami, ami sokkal fontosabb a 
feladatok pontos elvégzésén való görcsölésnél: Az, hogy élvezed e vagy 
sem, hogy játszol e vele vagy sem!  

Nem a feladatok pontos végrehajtása fogja meghozni az eredményt, 
hanem az, hogy élvezed e amit csinálsz vagy sem! Élvezni azt fogod, 
amivel játszol így sokkal több fog múlni azon, hogy tudod e játéknak venni a 
feladatokat vagy sem! 

Nem számít ügyes vagy e vagy jól csinálod: a benned élő gyerek szeret 
játszani, és amit élvez azt sikerre tudja vinni. 
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„Nekem nem megy olyan jól, mint másoknak. Az övék 
sokkal jobb...” 

Egy olyan tényezőről kell most beszélnünk, ami miatt sok kezdő alkotó adta 
már fel, de minimum hetekkel vagy hónapokkal vetette vissza a fejlődését. 

Ez pedig nem más, mint önmagunk és az adott pilannatban meglévő 
teljesítményünk és tudásunk összehasonlítgatása másokéval. 

Egy... 

Alapvetően önmagad és teljesítményed, tudásod összehasonlítása 
kezdőként másokkal egy jó nagy hülyeség. 

És hogy miért az mindjárt el is magyarázom, de előtte hagy tegyek fel neked 
3 kérdést, amin kérlek gondolkodj el: 

Volt e valaha? 

Létezik e jelenleg itt és most? 

És lesz e valaha a jövőben még egy ugyanolyan ember, mint te? 

Most nem azokra gondolok, akik mondjuk a dublőreid lehetnének külsőleg, 
vagy esetleg az ikertestvéredre, aki nagyon hasonlít rád... 

Hanem arra, hogy volt e, van e, és lesz e valaha is olyan,  aki pont ugyan 
úgy érez, gondolkodik és cselekszik, ahogy te? 

Bármit is gondolsz most a valóság az az, hogy ez lehetetlen. Egyediek 
vagyunk, és megismételhetelenek, és ha ezt nem tudod elfogadni, akkor 
kérdezz meg pár genetikust és pszichológust. Egyedi és 
megismételhetelen külsővel és belső érzelmi és gondolati világgal 
rendelkezünk mindannyian. 

A kezedet alkotás közben elsősorban az érzelmeid vezetik a hitrendszereid 
mellett. Érted már miért nem lehet két ugyan olyan eredmény?  

Mert nem létezik még egy olyan ember, aki úgy érez és gondolkodik 
mint te, így nem lehet ugyan az az eredmény sem. 

És ha nem lehet ugyanaz az eredmény, akkor mi értelme van bármilyen 
összehasonlításnak? 
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Egy idióta kényszeres versenyszellem van belénk plántálva 
gyermekkorunktól, amitől kényszeresen akarunk szebbek, jobbak, 
okosabbak és ügyesebbek lenni másoknál. Igen ez van belénk nevelve, de 
neked ezzel alkotóként semmi dolgod. Az alkotás nem verseny! 

Az alkotásban a versenyszellem a lehető legrosszabb, és mindenképpen 
káros kezdő alkotóként. Mindig lesz olyan, akinek a munkáit 
idézőjelben "szebbnek-jobbnak" fogod látni a tiednél. És lesznek 
olyanok is, akik a te alkotásaidat fogják szebbnek jobbnak látni a 
sajátjuknál.  

De a valóság az, hogy nem jobbak csak egyszerűen: mások. Ahogy te is 
más vagy, mint az összes többi ember, és a te alkotásaid is csak mások 
lesznek. Nem rosszabbak vagy jobbak. Csak és kizárólag mások. 

Ez egy nagyon fontos dolog, amit érdemes a fejdeben tartanod. 

Kettő... 

A legnagyobb csapda ebben, hogy az összehasonlítástól a legtöbb ember 
az ítélkezés csapdájába esik. És amíg nem ismered pontosan, hogy mi van 
benned addig bizony mások javára és önmagad kárára fogsz ítélkezni. 

A többség így van nevelve sajnos de gondolj arra, te egy értő és érző lény 
vagy, és igen épp átalakulóban vagy mert tanulsz és fejlődsz. Persze 
megítélheted önmagad és teljesítményed egy egy pillantban... de amíg nem 
látod a teljes képet, hogy milyen csoda van benned addig teljesen 
felesleges ítélkezned önmagad felett!  

Ahogy a pillangó bábja sem a legszebb és repülni sem tud mégis olyan lény 
lesz belőle, ami képes szépséget vinni a világba, úgy benned is ott van az 
az alkotó képesség, amivel ugyanúgy szépséget tudsz varázsolni ebbe 
a világba és örömet csalni mások arcára. 

Csak éppen most vagy kialakulóban és legtöbb, amit tehetsz most azért, 
hogy kifejlődjön rendesen az semmiképp nem az összehasonlítás és az 
ítélkezés hanem a türelem. 

Tedd félre egy időre azokat a gondolatokat, amik bármilyen módon az 
összehasonlításhoz kötnek, és ne foglalkozz azzal, hogy a más alkotásai 
hogyan sikerültek a tiedhez képest. 

Tudom nehéz az összehasonlítgatást, vagy az önmagunk feletti ítélkezést 
abbahagyni, ezért mutatok neked egy kiskaput. 
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Ha nagyon nem tudod abbahagyni, akkor rendben csináld de csak és 
kizárólag a korábbi alkotásaiddal azaz a tegnapi vagy azelőtti 
önmagaddal és tudásoddal hasonlítsd össze azt, amit MA már tudsz. 

És ha már ítélkezni támad kedved, akkor az alapján ítéld meg magad, 
hogy mennyit fejlődtél. Persze a legjobb az lenne ha ezt sem tennéd, de 
tudom ezt milyen nehéz megállni, én is ilyen voltam. 

 

„Azt mondták, hogy ez csak másolás, nem igazi 
rajzolás...” 

Nem tudom kinek mi az „igazi” rajzolás vagy a „csak másolás” ám amikor 
elém kerül egy kép vagy leül elém egy barátom és azt le tudom olyan módon 
rajzolni, hogy az hasonlítson és felismerhető legyen, akkor az nekem 
rajzolás. 

Van ezzel a módszerrel kapcsolatban egy tévhit: a jobb agyféltekés 
rajzolás csak másolni tanít meg. 

Ez persze nem igaz!  

Ezt csak azok hiszik, akik benyelik az 1-2-3 napos tanfolyamot végzett, 
majd önmagukat szakértőnek kikiáltó önjelölt oktatók kurzusairól 
szerzett információkat, vagy azokat a honlapokat nézik és abból 
tájékozódnak.  

Hogy jobban értsd miért terjedt el ilyen nagymértékben ez a téves 
hiedelem, és miért tanítják erősen kifogásolható módon mégis ezt jobb 
agyféltekés rajzolásként, akkor ez a pár sor segít tisztán látni. 

Ma Magyarországon egyetlen egy olyan oktató van, aki végig csinálta a 
módszer megalkotójának, Betty Edwards-nak az oktató képzését, az 
pedig én vagyok.  

Mindenki más kalandvágyból, szerelemből, anyagi megfontolásból, 
önkiteljesedési vágyból kezdett el oktatni anélkül, hogy elvégezték 
volna a hivatalos oktatóképzést.  

Sajnos, ami még ennél is szomorúbb tény, hogy nem végezték el az eredeti 5 
napos tanfolyamot így fogalmuk sincs arról, valójában mit kellene oktatni.  
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Ezért azt tanítják, amit az 1-2 max 3 napos tanfolyamokon ők maguk is 
tanultak.  Önjelölt oktatók tanfolyamairól összeszedett tematika szerint 
oktatnak önjelölt oktatók... 

„Ha nem csak a másolásról szól a módszer, akkor miért 
van ebben a munkafüzetben is erről szó?” 

Mert ez a munkafüzet a teljesen kezdőknek szól, és nekik arra van 
szükségük! 

Ahogy nem viszünk el egy éppen úszni tanuló gyereket a Balaton átúszásra 
úgy egy teljesen kezdő rajzossal sem az élőmodellről rajzoltatással 
kezdünk. Ahogy a perspektívával sem és azon dolgokkal sem, amik a 
rajzolás egy magasabb szintjét jelentik. 

Egy kezdőnek az eszközök alapos ismeretére és néhány olyan alapvető 
megfigyelési és látásmódbeli képességre van szüksége, amivel 
magabiztosan foghat bele pl az élő modellekről rajzolásba. 

Ezen túlmenően az eszközök és az alapvető kontúrozási, árnyékolási és 
megfigyelési ismeretekre. 

Ez a munkafüzet és a hozzá kapcsolódó ingyenes videók ezt adja meg neked. 
Azt a kezdő löketet, amivel sokkal gyorsabban és könnyebben tudsz 
haladni a kitűzött céljaid felé. 

Hogy jobban értsd, miért a másolással kezdünk: 

Az eredeti módszer szerinti 5 napos tanfolyamon az alábbi feladatokon 
megyünk végig. 

1., Önarckép kontroll rajz TÜKÖRBŐL - nem képről! 

2., A saját kezed lerajzolása a kezed alapján a képtervező sík 
használatával– nem képről! 

3., Egy térben elhelyeztt tárgy lerajzolása az arányítás ismeretében és 
negatív terek megfigyelésével – nem képről! 

4., Egy épület enteriör vagy interiör megrajzolása a szögek és 
kapcsolatainak ismeretében – nem képről. 
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5., Egy profil rajz készítése, úgy hogy előtted ül valaki, tehát élőmodellről – 
nem képről. 

6., Önarckép kászítése tükörből újra az 5 részkészség ismeretében – nem 
képről! 

Amikor kint tanítottam az USA-ban az oktatóképzés alatt, ott az 5 napos 
eredeti jobb agyféltekés rajzolás tanfolyamokra bárki a legalapvetőbb 
rajztechnikai ismeret nélkül is jelentkezhet.  

Ennek persze meg van az ára: korántsem olyan jók azok eredményei a 
tanfolyamokon mint az elvárható lenne, akik nem rendelkeznek ezekkel a 
fundamentumokkal.  Ilyen eredemények születnek az alapok nélkül: (első 
és utolsó napi önarcképek tükörből) 

 

 

Természetesen itt is látható fejlődés, de a technikai kidolgozás hagy kívánni 
valót maga után, ahogy az alpismeretek hiánya is jól nyomonkövethető. 

Nem hagyott nyugodni a dolog és amikor hazajöttem kidolgoztam egy olyan 
alapozó tanfolyamot, amit ha valaki elvégez az eredeti módszerrel tanulás 
előtt, lényegesen jobbak lesznek az elérhető eredményei.  
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Az alábbi képeken az alapozót már elvégzettek első napi (kontroll)  és 
utolsó 5 napi tükörből készült önarcképét láthatod. 

Szemmel láthatóan jobbak már a kezdeti önarcképek is, a 
végeredmények pedig magukért beszélnek azt gondolom. 

 

  

  

Azokat az alapokat, amik ahhoz kellenek, hogy lényegesen 
jobbak legyenek az eredmények, amikor élő modellről 

kezdesz rajzolni, azt a másolással lehet a legjobban 
begyakorolni! 

Természetesen elfogadom azok ellenvéleményét is akik ágálnak ez ellen, de 
számomra egészen addig irreleváns amíg azt látom a résztvevőknél, 
hogy jobb eredményeket produkálnak ha előtte megtanultak másolni. 

Ezt a tényt lehet vitatni, kétségbevonni de az igazság az: ha már megy 
profin a képekről másolás – aminek ugye sokak szerint semmi értelme – 
akkor klasszisokkal jobb eredményeket tudsz elérni, amikor élő 
modellekről kezdesz alkotni. 
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TÁMOGATÁS A  SIKEREDHEZ 
„Elakadtam, nem teljesen értem mit kell csinálni...” 

Tudom mennyire fontos, hogy amikor egy új dolgot tanulunk már a 
kezdetek kezdetén értsük is amit tanulunk. 

A kezdeti „nem értés” feszültséget fog kelteni benned, stresszes leszel tőle 
és bármilyen hihetetlen is, de stresszes állapotban az agyunk tized annyira 
sem fog, mint amikor játszva és élményekkel teli módon tanulunk. 

Éppen ezért létrehoztam egy ingyenes facebook tanuló csoportot,  ahol 
mindig kérdezhetsz amikor elakadsz vagy nem értesz valamit. 

Ebben a csoportban hozzáférhetsz az ingyenes videó leckékhez, amiben 
részletesen bemutatom a jelen munkafüzet feladatait, és ha ne adj isten még 
mindig nem érted, akkor a rendszeres ÉLŐ adások alatt  felteheted a 
kérdéseidet, tanácsot kérhetsz, ahogy tudom segítem a kezdeti lépéseidet. 

A csoporthoz csatlakozás, ahogy ez a munkafüzet is, teljesen ingyenes! 

 

Az alábbi linkre kattintva vagy azt a böngésződbe bemásolva megtalálod a 
csoportot, gyere csatlakozz várlak szeretettel. 

https://www.facebook.com/groups/muveszbejaro.rajztanoda/ 
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A Jobb Agyféltekés Rajzolás módszerről. 

A jobb agyféltekés rajzolás egy olyan, Betty Edwards 
(amerikai rajztanár és író, a Long Beach-i Kaliforniai 
Állami Egyetem professzor emeritusa) által kidolgozott 
rajzoktatási módszer, ami a rajzolni nem tudást 
látásmódbeli problémaként közelíti meg, és nem a 
tehetséget vagy kézügyességet tekinti a rajzolás 
alapjainak. 

Miért jobb agyféltekés? 

Betty Edwards-ra nagy hatással volt az 1970-es években  Dr. Roger Wolcott 
Sperry (későbbi Nobel díjas pszichológus/agykutató) munkássága, akinek 
kutatásaiból kiderült, hogy az emberi agy két alapvetően eltérő 
gondolkodásmódot használ: 

Az egyik - a bal agyfélteke - verbális, elemző és sorrendet betartó, míg a 
másik - a jobb agyfélteke - vizuális, észlelő és ezzel egyidejű 
gondolkodásra képes működési jellegzetességeket mutat. 

A kutatások szerint a két agyfélteke üzemmódjai között képesek 
vagyunk úgynevezett mentális váltásra, ami alátámasztotta Betty 
Edwards tapasztalatait a rajztanítás kapcsán. Az elképzelés, hogy valaki 
átvált egy hagyományostól eltérő gondolkodás- vagy látásmódra, 
egybevágott saját rajzolási tapasztalataival, és megmagyarázta a diákokkal 
kapcsolatos megfigyeléseit.  

Innen ered a módszer elnevezése. 

A megfigyelésekből íródott Jobb agyféltekés rajzolás című könyv és abból 
született 5 napos tanfolyam az egyszerű gyakorlatainak eredményeként a 
rajzkészségben ugrásszerű, villámgyors  és rendkívül látványos fejlődés áll 
be. 

A módszer megalkotója Betty Edwards alapvetően egy művészeti főiskolán 
fejlesztette ki a módszert olyan diákok segítségével, akik már 
rendelkeztek valamilyen szintű rajzképességgel. Azaz nem a 
pálcikaembertől indultak! 

Ennek a munkafüzetnek a célja, hogy azoknak, akik alapvető 
rajzképességbeli kihívásokkal küzdenek segítséget adjon. 
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„Meddig juthatok el ezzel a módszerrel?” 

Jobb agyféltekés Grafit Alapozó 1. 
munkafüzet és videók 

Mire a 10. lecke végére érünk, ezt meg fogod 
tudni rajzolni!  

Ennek a munkafüzetnek az elsődleges célja, 
hogy megmutassa számodra, mennyire 
egyszerűen és látványosan lehet fejleszteni a 
rajzképességet, mindössze néhány zseniális 
apróságot kell elsajátítani hozzá.  

A 10 legalapvetőbb kulcsfeladat. 

Ez a munkafüzet tartalmazza a Jobb agyféltekés Grafit Alapozó I. – A 
Kezdetek online videó leckék anyagát. Olyan feladatokat, amik segítik 
megérteni és megvalósítani az alapokat. 

Az alábbi feladatokon foglak végig vinni ebben a munkafüzetben és a 
hozzájuk kapcsolódó ingyenes videó leckékben:  

        

Kontrollrajz   Kontúrrajz  Vakkontúr  A gondolkodó 

           

 A  szék   Radírrajz  Negatívtér   Fény és árnyék 

    

Tónusok gyakorlata  „Joe Bácsi” 
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Az első 10 videó leckében a jobb agyféltekés rajzolás módszer 
alappilléreivel ismerkedhetsz meg: a legfontosabb építőelemeket 
sajátíthatod el és gyakorolhatod be vele. Segíteni fog villámgyorsan 
megérteni a módszert és ezekkel az alapokkal tanulva biztos sikerre 
számíthatsz!  

 

„Mi a következő lépés?” 

Jobb agyféltekés Grafit Alapozó 2. munkafüzet és videók 

Ez a munkafüzet azoknak készült, aki 
komolyan gondolják a rajztanulást és nem 
elégszenek meg félmegoldásokkal! 

A portrérajzoláson keresztül mutatja meg azt 
a zsenialitást, ami benned is ott lakozik.  

Az alapok elsajátítása után lehetőséged van 
tovább fejlődni a következő szint felé. 

 

Ebben az alábbi tematika szerint 
haladunk: 

        

           Kontrollrajz II.       Tónustanulmányok: Fül                    Orr-száj               Szem 

          

       Portré tanulmány.          Hiperreál tanulmány                „Kétszínű” rajz I. „Kétszínű” rajz I. 
   

Fontos, hogy az abban szereplő feladatokba csak akkor fogj bele, ha már az 
első munkafüzetben és videóleckékben található alapok mennek! 
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Mire a Gafit Alapozó 2. munkafüzet közepéhez érsz, akár ilyen mértékű 
fejlődésre is képes leszel, amit a képeken a bal oldali felső és alsó rajz 
között látsz, és a jobb oldalon látható szintű alkotásokat is tudsz készíteni!  

       

És ez még nem minden! 

Az élő tanfolyamon az időhiány miatt nem fér bele több feladat, ám azok is 
részét képezik a második modulnak  a munkafüzetben és a kapcsolódó 
videó leckékben. 

Az utolsó pár feladat a bónusz, ami egy magasabb szintre emeli az 
alkotóképességed! Ilyen alkotásokat is játszva el fogsz tudni készíteni: 

       

És persze sok további zseniális alkotást is készíthetsz ezzel az elsajátított 
tudással! 

„Élőmodellről akarok rajzolni, azt is meg tudom a 
munkafüzetekkel tanulni?” 

Tisztázzunk egy félreértést: ha megtanulsz képről rajzolni, azzal még 
nem fogsz tudni élő modellről is, viszont sokkal könnyebben meg 
tudod tanulni azt is! 
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Ha már mennek az alapok, amit az első két munkafüzetből és a videó 
leckékből el tudsz sajátítatni akkor utána igen, érdemes belekezdened az 
élő modellekről való alkotásba.  

Természetesen belekezdhetsz ezen alapok nélkül is, ám a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy 

 1., Nehezebb a haladás 

 2., Gyengébbek az eredmények 

 3., Lényegesen tovább tart 

4., Biztos alapok nélkül sokan feladják. 

 

Annyira hasznosak ezek az alapok, hogy ha ezt tudod, akkor könnyedén 
veszed a lépcsőfokokat és amellett, hogy villámgyorsan fogod elsajátítani az 
élő modellről alkotást is, más eszközökkel való tanulás során is fogod 
tudni kamatoztatni ezt a tudásodat. 

 

Ha megvagy az alapokkal, akkor a következő kb jelenleg 60, de 
folyamatosan bővülő videó lecke segítségével játszva tudod 
elsajátítani akár az élő modellekről rajzolás képességét is, és pl a színes 
eszközök használatát is. 

Ha érdekel mogy hova tudsz eljutni a módszerrel, nézd meg az alábbi 
oldalt, ahol részletes ismertetőt kapsz az elérhető eredményekről.  

 

Az lenti linkre kattintva vagy azt a böngésződbe bemásolva megtalálod a 
Művészbejáró mentorprogram részletes bemutatóját. 

 

https://rajzmania.hu/muveszbejaro-mentor-program-es-csoport/ 
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Legyen ez egy életre szóló élmény Neked! 

Kreativitásod és alkotóképességed megtapasztalása egy igazán fontos 
pillanata az életednek. 

Hogy ez tényleg egy megismételhetetlen és életre szóló élmény legyen 
számodra, ha van rá lehetőséged gyere el tanfolyamra és csináld velem 
együtt végig a feladatokat! 

Egyrészt sokkal személyre szabottabban tudlak segíteni és támogatni 
a feladatok elvégzésében, másrészt megajándékozhatod magad pár nap 
igazi kikapcsolódással, amit jó csapatban, családias hangulatban tölthetsz 
el. 

Rendszeresen tartok kiscsoportos (maximum 6-8 fős) tanfolyamokat, ahol 
garantáltan jól fogod érezni magad és 100%-ban tudsz figyelni arra, 
amit csinálsz távol a hétköznapok zajától. 

Ha azok közé tartozol, akik jobban szeretnek jó társaságban, hasonló 
gondolkodású és érdeklődésű emberek között fejlődni, ha szeretnél hozzád 
hasonló jó fej alkotó emberekkel megismerkedni, akkor itt a helyed!   

Garantálom, hogy pont olyan boldog és elégedett leszel, mint azok, 
akik már jártak nálam! 

   

 

A tanfolyamaimról az alábbi linken találsz bővebb információt 
kattints alábbi linkre vagy másold be a böngészőbe: 

 

https://rajzmania.hu/rajzmania-grafit-alapozo/ 
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Most pedig kezdjünk is bele a feladatokba! 

 

Az I. feladat – A Kontroll rajz 

A kontroll rajz a kezdőrajzosok legnagyobb mumusa, mert valahogy senki 
nem akar szembenézni azzal, ahogyan tud, vagy éppen nem tud 
rajzolni. 

A feladat mindössze azt a célt szolgálja, hogy a későbbiekben tudd mérni a 
fejlődésedet. 

Ebből kifolyólag igazából mindegy, hogy milyen lesz. “Ha pálcika ember, 
akkor pálcika ember”! Ha néhány fokkal jobb az sem nagy probléma, mert 
így is úgy is mire végig érsz a feladatokon, egész biztosan jobbat fogsz 
rajzolni, ha a kezdők szintjéről indulsz. 
 

Ahogyan ne csináld: 

Nagyon fontos, hogy NE GÖRCSÖLJ azon, hogy ez most, hogy fog sikerülni! A 
feladat nem az, hogy most belefeszülj, hanem az, hogy lehetőleg lazán, 
főként a saját elvárásaidtól mentesen készítsd el. 

Nem az a cél, hogy kicsavard magad és már az elején elmenjen a kedved az 
alkotástól, mert nem úgy sikerül, ahogy azt tervezted.  

Így csináld: 

Vedd mókának az egészet! Tényleg nincs mitől tartanod, mire végig 
csinálod a feladatokat sokkal jobb lesz a végeredmény.  

A következő oldalon megtalálod a refencia képet, mellé pedig elkészítheted 
a sajátodat. Vagy befűzhetsz egy tiszta lapot is a füzetbe, amire készítheted! 
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II. feladat: A kontúrrajz 

A jobb agyféltekés rajzolás módszere a világon talán a leghatékonyabb 
rajztanulási metódus. Titka abban rejlik, hogy nem az a fontos, hogy MIT 
csinálsz, hanem az, hogy HOGYAN csinálod! Ennek fényében érdemes a 
hozzáállásod egy kicsit áthangolni, és egész biztosan sikerrel fogsz járni! 

Bármilyen furcsán is hangzik, a feladat elsődleges célja, hogy úgy készítsd el 
ezt a tanulmányt, hogy „ne tudd” mit rajzolsz. Azaz, próbáld meg kiiktatni 
azt, hogy beazonosítod egyes részeit a rajznak. Csak és kizárólag valamilyen 
irányból valamilyen irányba haladó vonalaknak és görbéknek tekintsd az 
egész témát. 

Ahogyan ne csináld: 

Az első és legfontosabb, hogy ne nézegesd az elkészítés közben forgatva. 

A második fontos dolog, hogy próbáld meg lassan és pontosan csinálni. 

A harmadik dolog, hogy (ismétlem magam, mert fontos!) ne akard 
beazonosítani azt, amit rajzolsz. Ha kell, emlékeztesd magad mindig arra, 
hogy ezek csak vonalak és görbék. 

Így csináld: 

Lehetőség szerint egy szuszra csináld végig. Ne állj meg közben, és ne hagyd 
ott a rajzot. 

Fejjel lefelé legyen a referencia kép előtted. Ha segít, takard ki azt a részt is, 
amit már megcsináltál és csak egy sávot láss a referencia képből.  

Ha olyan részhez érsz, ahol kényszert érzel arra, hogy megnevezd, amit 
látsz (például a kéznél vagy az arcnál), akkor lassíts le és ha kell takarj ki az 
ujjaddal belőle részeket, hogy továbbra is tudd vonalaknak és görbéknek 
látni. 

Szükséges eszközök: 

Rajztábla 
A4-es rajzlap 
2 vagy 5B-s ceruza 
Radír 
I. számú feladatlap (A4) 
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A referencia feladatlap mindenképp fejjel lefelé legyen előtted és mindig 
csak egy 2-3 centiméternyi részt láss belőle, a többi egy rajzappal legyen 
kitakarva. 

   

Csak és kizárólag azt a részt rajzold le, amit látsz! Lehetőség szerint úgy, 
hogy igyekszel elfelejteni, mi az, ami a papír alatt van. 

A figyelmedet teljes mértékben koncentráld a vonalakra és főleg azok 
egymáshoz való viszonyára és kapcsolatára. 

Ha megrajzoltál egy sávot, akkor húzd lejjebb 2-3 centiméterrel a papírt, 
amin rajzolsz, és folytatólagosan rajzold hozzá azt, ami megjelenik a papír 
alatt a referencia feladatlapon. 

 

Csak a legvégén nézd meg, csak a legvégén fordítsd meg a rajzot, közben ne 
forgasd, és ne nézegesd, hogy jó e vagy sem. A feladat nem az, hogy 
pontosan lemásold, hanem az, hogy figyeld a vonalak egymáshoz való 
viszonyát és kapcsolatát. 

Ha egy kicsit vagy akár nagyon is elcsúszol, vagy torzul a rajz, az sem jelent 
semmit.  

Ne feledd nincs jó vagy rossz 
rajz! Ha ezzel a hozzáállással 
csinálod, gyorsabban fogsz 
fejlődni, mint gondolnád.   

A lényeg, hogy csináld! 
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III. feladat: A vakkontúr 

Tedd magad szabaddá 10-15 percre, helyezkedj el kényelmesen és végezd 
el a feladatot az alábbi módon. Állíts be magadnak egy órát, hogy a 
megadott idő (pl. 15 perc) lejártakor jelezzen. 

Nagyon ajánlott ezt csendes nyugodt helyen végezni, ahol az adott időn 
belül senki nem tud zavarni, kizökkenteni. 

Csináld meg minél többször, hogy megtapasztald milyen érzés a 
figyelmedet folyamatosan koncentrálni. Ezt a gyakorlatot akár minden 
egyes feladat előtt csinálhatod, úgymond bemelegítés gyanánt. 

A feladat lényege, hogy a tenyeredben lévő ráncokat rajzold le, úgy, 
hogy nem nézel a papírra miközben rajzolsz (és nincs is a 
látóteredben) és közben egyszer sem emeled fel a ceruzát! 

FONTOS: a rajznak nem kell hasonlítania a tenyeredben lévő ráncokra! 

A lényeg nem az, hogy le tudd rajzolni így a tenyeredben lévő ráncokat, 
sokkal inkább az, hogy megtapasztald, hogy milyen érzés van benned, 
amikor nem tudod a jól megszokott kontrollt gyakorolni az felett, amit 
éppen csinálsz. 

Hogy el tudd engedni az elvárásaidat azzal kapcsolatban, hogy mi szülessen 
a papíron, és hogy megtanuld a figyelmedet minél magasabb szinten 
koncentrálni. 

Tehát még egyszer: 

A feladat 10-15 percig kell tartson. 

Nem nézhetsz rá arra, ami készül kb. 10-15 percig, amíg le nem jár az 
idő. 

Nem emelheted fel a ceruzát, amíg le nem jár az idő! 

 

A FELADATOT A LEHETŐ LEGLASSABBAN VÉGEZD! 

Nem az a lényeg, hogy minél többször megcsináld, hanem az, hogy elmélyülj 
benne. Időre megy, nem darabra! 
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Folyamatosan a tenyered figyeled a választott idő intervallumon keresztül, 
nem nézel a papírra! 

A papír nincs a látómeződben semennyire, a legjobb, ha a képen látható 
módon elfordulsz, miközben csinálod! 

A lehető legaprólékosabban figyeld meg a tenyeredben lévő ráncokat és 
rajzold le úgy, hogy nem emeled fel a ceruzát! 
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IV. feladat: A negatív terek megfigyelésének gyakorlása 
A következő feladatban a negatív tereket/felületeket kell MEGFIGYELNED, 
pontosabban a megfigyelésüket begyakorolni a való világban. 

Nem rajzolni, csak és kizárólag megfigyelni! 

Lehet, furcsán hangzik, de már biztos hallottál vagy olvastál róla, hogy a 
rajzolásban kézügyesség nélkül is, pusztán a látásmód fejlesztésével lehet 
elérni zseniális mértékű fejlődést. 

Kulcsfontosságú a rajzolás esetében az alapos megfigyelő képesség, ezért ez 
a rész talán fontosabb is, mint a rajzos gyakorlati részek, ezért ezt 
mindenképpen csináld meg. A legkevesebb idő és energia befektetéssel jár, 
de a leglátványosabb minőségi fejlődést hozhatja a rajzaidban. 

A negatív terek megfigyelésének képessége segít hozzá, hogy át tudd állítani 
a figyelmedet a foltok, formák érzékelésére. 

Kezdetben talán furcsa lesz, hogy igazából a „semmit” kell megtanulni 
körbehatárolni, de mivel az egész csak az elme és a megfigyelőképesség 
játéka, így ez mindig mindenkinek könnyen megy. 

A legjobb példa a negatív terek megértésére a következő FedEx logó, 
amiben elrejtettek egy balról jobbra mutató nyilat. Próbáld meg 
megtalálni benne, mielőtt tovább lapoznál!  
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Nos, ha véletlenül nem találtad volna meg, akkor sincs semmi gond, itt a 
megoldás, ebből már egyértelmű lesz számodra is! 

 

 

Ebben a feladatban semmi más dolgod nem lesz, mint gyakorolni a negatív 
terek, felületek MEGFIGYELÉSÉT! 

Szánj rá egy órát, menj el sétálni, és figyeld ezeket a negatív tereket, 
felületeket és formákat. Íme, néhány példa, hogy milyen sok helyen meg 
lehet őket figyelni! (ezeket nem kell rajzolnod!) 
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V. feladat: Negatív terek - A gondolkodó 

Ebben a feladatban megtanuljuk a megfigyelt negatív tereket - illetve egész 
pontosan, mivel 2 dimenziós képekről alkotunk a negatív felületeket, vagy 
ha úgy tetszik, negatív formákat - papíron ceruzával megvalósítani. 

Figyelj oda, mert átverős a feladat, nagyon könnyen vissza áll az agy a 
pozitív formára vagy felületre, ami jelen esetben a Gondolkodó. A legjobb, 
ha Te most nem leszel gondolkodó, inkább csak cselekvő. 

Ahogyan ne csináld: 

Az első és legfontosabb, hogy NE az alsó részével magad felé legyen a 
referencia kép, hanem úgy ahogy a lenti képeken látod! 

A második fontos dolog, hogy ne rohanj vele. Van időd rá bőségesen. 

A harmadik dolog, hogy ne akard beazonosítani azt, amit rajzolsz. Ha kell, 
emlékeztesd magad mindig arra, hogy ezek csak valamilyen formájú fehér 
formák, alakzatok. 

Így csináld: 

Annak tudatában, hogy minden egyes rajzod jobb és jobb lesz, bárhogy is 
sikerül ez. 

Lassan! Próbáld meg a teljes figyelmedet a fehér formáknak, felületeknek 
szentelni! Forgasd a papírt és rajzot, takard ki az éppen nem rajzolt 
részeket, úgy sokkal könnyebb lesz! 

Három fontos szabályt vegyél figyelembe: 

1., A referencia kép bárhogy lehet előtted, csak talpon állítva nem, azaz 
normál pozícióban, ahogy a munkafüzetben találod. 

     

Azért fontos, hogy forgasd, mert így könnyebben el tudsz vonatkoztatni 
attól, ami a referencia képen szerepel. Főleg, ha ki is takarod az éppen nem 
megfigyelés és rajzolás alatt lévő részeket. 
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2., Egyszerre csak egy negatív felületet láss, a többit takard ki. ez meg fogja 
könnyíteni, hogy tisztán tudd a figyelmed koncentrálni az éppen rajzolt 
elemre. 

     

3., Ami talán a legfontosabb, hogy játtsz fejben a formákkal. Biztonsan te is 
láttál már felhőben nyuszit, lovat, angyalkát vagy akármi mást is. Vagy akár 
egy mintás csempében emberi arcot... ugye? 

Itt ezt a képességét az agynak szándékosan használjuk, azaz szándékosan 
belelátunk mást az adott negatív felületbe. Legyen az bármi is, a legjobb, ha 
minél játékosabb, minél poénosabb, minél nagyobb hülyeség. A lényeg a 
móka és a szórakozás! Ha készen vagy a megrajzolásukkal, satírozd sötétre 
a körberajzolt felületeket, így egy inverz gondolkodót fogsz kapni. 

Néhány példa, hogy jobban megértsd a működésüket... mi van a képeken? 

   I. kép   II. kép    III. kép 

                             

I. Két arc egymással szemben, vagy egy serleg? 
II. Egy női arc, vagy egy szakszofonos zenész?  
III. Egy falevél, vagy egy kirúzsozott női száj montírozva? 

Szükséges eszközök: 

Rajztábla, A4-es rajzlap, 2 vagy 5B-s ceruza, 
radír és a feladatlap a következő oldalon 
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VI. feladat: Negatív terek - A szék 

Ennek a feladatnak a célja, hogy az előző negatív felületek-formák 
megfigyelésének és megalkotásának gyakorlatát még jobban elmélyítse. 

Ez egy picit tovább fog tartani, de ha követed az előző feladatban 
begyakorolt metódust, akkor ez is simán fog menni! 

Tudod: Csak negatív formák, felületek, semmi más! 

Ahogyan ne csináld: 

Ne hagyd fedetlenül azokat a negatív felületeket, formákat, amik engedik 
teljes mértékben széknek látni, azt, amit rajzolsz. 

Itt aztán végképp ne rohanj! Csak lassan nyugodtan, hagyj rá időt bőven! 

És végül: Nagyon-nagyon fontos, hogy az egyesével felrajzolt negatív 
területeket, formákat semmilyen módon ne kösd össze! Mi több semmilyen 
módon nem érintkezhetnek egymással, nem lehet például egy közös vonal 
két formának az oldala! Ez fontos! 

Így csináld: 

Itt a pontosság és a megfigyelőképesség elmélyítése a fontos, nem a 
sebesség. 

Ha elrontottad pánikolj egy nagyot! (Javallott pánikolási idő 20-30 
másodperc.) Aztán fogd a radírt és javítsd ki! 

Előfordul, hogy sokszor hibázol és a végén már többet használod a radírt, 
mint a ceruzát. Ilyenkor érdemes egy újat kezdeni, mert a nagy javítások 
közepette, (ha túl erősen nyomtad a ceruzát, akkor meg pláne) egy nagy 
katyvasz lesz az egész, és azt sem fogod tudni, hogy mi hova tartozik. 

ÉS HA EZT TESZED, TUDD: EZ TELJESEN RENDBEN VAN! Képzeld, még 
velem is előfordult, a tanfolyamon többször is. De mivel nem kulcsfeladatról 
beszélünk, ezért ne legyél rest újat kezdeni. 

Ha már megy számodra is elfogadható módon, akkor mehetsz tovább a 
következő feladatra. Ha nem megy, akkor tedd félre egy időre (max 1 nap) 
és csináld újra. Biztos lehetsz benne, hogy menni fog! 
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Három fontos szabályt itt is vegyél figyelembe: 

1., A referencia képet jobb ha fejjel lefele helyezd magad elé, és nem úgy, 
ahogy normál pozícióban széknek látod. 

Azért fontos, hogy forgasd, mert így 
könnyebben el tudsz vonatkoztatni attól, ami 
a referencia képen szerepel.  

Főleg ha ki is takarod az éppen nem 
megfigyelés és rajzolás alatt lévő részeket. 

2., Egyszerre csak egy negatív felületet láss, a többit takard ki. Ez meg fogja 
könnyíteni, hogy tisztán tudd a figyelmed koncentrálni az éppen rajzolt 
negatív felületre. 

 

3., Ami talán a legfontosabb, hogy önálló mértani alakzatokként figyeld meg 
az ott lévő negatív felületeket, és akként is rajzold! 

 

Ha készen vagy a megrajzolásukkal, satírozd sötétre a körberajzolt 
felületeket, így egy inverz széket fogsz kapni. 

Fontos: ha az arányok az elsőnél elcsúsznak, az 
nem a világvége! Csináld meg újra 
pontosabban! 

Szükséges eszközök: 

Rajztábla, A4-es rajzlap, 2 vagy 5B-s ceruza, 
radír és a feladatlap a következő oldalon. 
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VII. feladat: Negatív felületek - A Radírrajz 

Nos, azt hiszem itt az ideje, hogy egy kicsit lazítsunk a meneten. 

Akár hiszed, akár nem, túl vagyunk a nehezén. Persze most még 
valószínűleg nem érted, hogy mi a fenétől lesznek jobbak a rajzaid... 

Jobbak lesznek. Bízz a módszerben. Most viszont játszani fogunk egy kicsit. 
Illetve nem csak most, hanem innentől kezdve végig. Jó ötlet ugye? 

A feladat nagyon egyszerű grafitporral és papírzsepivel alapozz le egy 
rajzlapot. Ha készen vagy, onnantól kezdve csak és kizárólag a radírral 
dolgozhatsz: RADÍROZD VISSZA, A REFERENCIA KÉPEN LÁTHATÓ 
VILÁGOS RÉSZEKET! 

Hogyan ne csináld: 

Két tanács: 

1., NEM játszva! Na, úgy ne csináld semmi szín alatt! 

2., Ceruzát használva. Ez most csak a radírokról szól. 

Így csináld: 

Mintha az óvódában lennél, ahol nem számít, hogy mi hogy sikerül, mert 
csak az örömért csináljuk. 

Csak radírt használj! Hagyd most a ceruzákat, hagy pihenjenek egy kicsit. 

Használhatod az összes eddigi “technikai trükköt”, amit használtunk: 
forgatás, vonalzó használat, letakarás, formákba szándékosan bele látni 
más dolgokat, a fekete-fehér részek találkozásánál megfigyelni a kontúrok 
irányát, formáját. 

A lényeg még is az, hogy lazíts egy kicsit és a lehető legnagyobb élvezettel 
csináld. Ez a kulcs! 

Először is csinálj grafitporral és 
papírzsebkendővel egy közepes szürke 
alapot a papírlap teljes felüleltén. 

Dolgozd el egyenletesen a garfitport, hogy 
homogén legyen a felület. Ezt elsősorban 
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úgy tudod elérni, hogy először körkörösen, nem túl erősen nyomva a 
papírzsepit, nagyjából eldolgozod a grafitport. Ha már van mindenhol, 
akkor mehet erősebb nyomással minden irányban a mozgás. 

A kezdeteknél először az alsó és felső 
fehér csíkokat radírozd vissza! Ez 
segíteni fog, hogy meg tudd tartani az 
arányokat. 

Ugyan így leradírozhatod a két oldalsó 
vékony fehér részt is, így még 
pontosabb lehet a végeredményed. 

 

Ezután akár vonalzóval is bejelölheted azokat a főbb viszonyítási pontokat, 
amihez igazodva tudod elkészíteni a tanulmányt. 

Lépésről lépésre haladva, szép nyugodtan, radírozd vissza a fehér részeket. 

Ha valahol túlszaladsz vagy hibázol egy „boldog kis baleset történik”, akkor 
egyszerűen tedd vissza a papírzsepivel azt a részt és folytasd úgy, hogy az 
megfeleljen a referenciaképnek. 

FONTOS: 

C E R U Z A H A S Z N Á L A T >>> T I L O S ! 

Csak és kizátólag radírral oldhatod meg a feladatot, lépésről lépésre, így: 

   

Szükséges eszközök 
 
Rajztábla 
A4-es rajzlap 
Radírok 
Grafitpor! 
IV. számú feladatlap (A4) 
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41 

VIII.  feladat: Fény-árnyék viszonyok megfigyelése 

 
A feladatod a következő lesz mielőtt a következő leckére lépsz: 
 
Sétálsz egyet az utcán (ha lehet napsütésben, mert az amúgy is jót tesz) és 
megfigyeled, hogyan néznek ki és hogyan változnak a fényviszonyok.  
 
Megfigyeled a tárgyakat, hogyan és milyen szögben vetnek árnyékot, 
megfigyeled hol sötétebbek és hol világosabbak, az árnyékokban látsz e 
valamilyen különbséget. 
 
Utána, amikor hazaértél beállsz egy tükör elé és az egyik oldalról 
megvilágítod magad. Megfigyeled a saját arcod, mozdulatlan és mozgó 
állapotban is, hol milyen fényes foltok vagy árnyékos részek vannak rajta. 
 
Alapvetően 3 féle fényes részt és 3 féle árnyékos részt kell tudnod most 
elsőkörben megfigyelni. 
 
Ezeket megjelenítve a rajzon már nagyon szép és látványos 
fényviszonyokat tudsz létrehozni, és gyönyörű életszerű hatásokat leszel 
képes kialakítani. 
 
Íme, a három + három megfigyelni való: 
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A korábbi ábra alapján próbáld meg megfigyelni az arcodon lévő 
fényviszonyokat és beazonosítani, hogy az micsoda éppen. 
 

 
 
 
A reflektív fénnyel, ha bajban lennél, akkor használj egy tiszta papírlapot, 
és az alábbi módon tükrözz fényt az arcod egyébként árnyékos oldalára, és 
figyeld meg, hogyan változnak az arcod fényviszonyai, ha erősödik a 
reflektív fény. 
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IX. feladat: Tónusárnyalatok kialakítása 

Egészen biztos vagyok benne, hogy már tónusoztál eddigi életedben, ha 
nem is úgy, ahogyan most fogsz, de már tuti, hogy csináltad. 
 
Ebben a feladatban kicsit újra vesszük a tónusozást: igazából semmi extra 
nem lesz benne, szóval nyugodtan játszhatsz! 
 
Fontos azonban, hogy megcsináld gyakorlásképpen! Ne a többi 
tanulmányon kezdjük el a gyakorlást, azért kapott külön részt ez a feladat. 
 
Így ne csináld: 
 
Na most a tónusozás az pont az a rész, ami elsőre nagyon ritkán megy olyan 
jól, ahogy az a későbbiekben fog menni. Éppen ezért itt van a legkevesebb 
értelme idegeskedni azon, hogy nem olyan amilyennek szeretnéd. 
Itt sem a sebesség számít, tehát NE rohanj vele! 
Ne akard megspórolni egyetlen eszköz gyakorlását sem. 
 
Így csináld: 
 
Annak biztos tudatában, hogy ebben fogsz fejlődni a legtöbbet! Minden 
egyes alkotással töltött perccel, egyre jobban és jobban fogod tudni 
alkalmazni az eszközöket és egyre szebbek, finomabbak és pontosabbak 
lesznek az árnyalataid, amiket ki fogsz tudni alakítani. 
 
Könnyedén kísérletezve. Ne feledd, a rajzolás/alkotás játék! 
 
Próbáld ki, hogy milyen az, ha az eszközöket önmagukban használod. Aztán 
bátran játssz vele, keverd az eszközöket (ceruza-papírmasé ceruza-
gyurmaradír), kísérletezz vele. 
 
Kezdő rajzosoknál gyakran látom, hogy reflexszerűen úgy fogják meg a 
ceruzát, mintha tollat fognának és írni akarnának. 
Ennek a hátránya, hogy a sötétebb tónusok kialalkítása megszokásból 
erősebb nyommással párosul. Ilyenkor sérül a papír szerkezete, a kis 
felület (ceruzahegy) és a nyomás túlzott erősségétől. 
 
Kezdőként nem fog minden elsőre úgy sikerülni, ahogyan azt szeretnéd. Elő 
fognak fordulni akár tónusbeli hibák is, és akkor javítani kell. Ha a papírt 
roncsolod, akkor a javított rész nagyon nem lesz szép, és nem is könnyen 
javítható. 
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Ezért próbáld ki, hogy milyen az, ha NEM A MEGSZOKOTT MÓDON tartod a 
ceruzát. Próbálj meg kialakítani különféle tartásokkal erős tónusokat és 
utána radírozd vissza, hogy lásd, melyiket mennyire tudod korrigálni. 
 

   
 
A felső két rublikában teszteld le, hogy milyen az, ha normál „írótartással”, 
azaz ha úgy fogod a kezedbe a ceruzát, mint egy tollat, milyen reflexszerű 
mozdulatokkal alakítod ki a sötét árnyalatokat. És milyen, ha másképp 
tartod a ceruzát. Például, úgy ahogy a jobboldali képen látod. 
 
Az első 8-as rublikában próbáld ki, hogyan tudsz létrehozni különféle 
árnyalatokat a 2B-s ceruzával. A második 8 részes rublikákban próbáld ki, 
hogy a 8B-s ceruzával milyen árnyalatokat tudsz létrehozni. 
 

   
 
Az utolsó, 8-as rublikában próbáld ki a papírmasé ceruzát, hogy azzal 
milyen lehetőségeid vannak. Ez értelemszerűen nem fog olyan erős sötét 
árnyalatot adni, de nyugodtan keverd a ceruzával. A többi részben 
tetszésed szerint kombinálhatod az eszközöket. Jó mulatást!  
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Szükséges eszközök: 
2 és 8B ceruza, papírmasé ceruza 
Gyurmaradír, rajzlap, radír. 
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X. feladat: JOE Bácsi (kontrollrajz újra) 

 
Ebben a feladatban összerakjuk azokat a részkészségeket, amiket eddig 
csináltunk. Sokan meg szoktak ijedni ettől a feladattól, teljesen 
feleslegesen. 
 
SEMMI OLYAT NEM FOGSZ CSINÁLNI, AMIT EDDIG NE CSINÁLTÁL VOLNA 
MÁR MEG! 
 
A feladat mindössze annyi lesz, hogy szépen lassan, lépésről lépésre 
összetesszük a korábban elsajátítottakat. Semmi más dolgod nincs, mint 
csinálni úgy, ahogy a videón látod! 
 
Így ne csináld: 
Egy percig se gondolkodj azon, hogy ez egy emberi arc! Felejtsd el! 
Ne rohanj! Ha az ajánlott időt túl is léped, akár a duplájával is, akkor sincs 
semmi baj. Ne feledd, nem verseny! 
Még véletlenül se kezd el úgy a rajzot, ahogy normál pozícióban lenne 
előtted! 
 
Így csináld! 
 
Folyamatosan csak a felületeket figyeld, a kontúrok görbületét és azt, hogy 
egymáshoz képest hogyan helyezkednek el, mi az egymáshoz való 
viszonyuk! 
 
Lassan, nagyon lassan csináld! Sokszor forgasd meg a rajzot, és ha lehet, 
többet csináld fejjel lefele, vagy valamelyik oldalára fordítva! 
Csak nyugodtan! Mindent tudsz már hozzá, hogy jól megcsináld! 
 
Ja és nagyon fontos! A sötét részek sötétek legyenek! Használd bátran a 
grafitot! 
 
Szükséges eszközök 
 
Rajztábla, A4-es Rajzlap 
Radírok (kemény és 
monopólradír) 
2-5-8B-s Ceruzák, Grafitpor 
Papírzsepi, Papírmasé ceruza 
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Tedd magad elé a referencia képet 
fejjel lefelé, és az első pár percben 
semmi mást ne csinálj, CSAK FIGYELD 
MEG! 
Csinálj egy 3x3 cm-es lyukat egy lapra 
és tedd rá a szemére, ahogy fejjel lefelé 
van előtted a referencia kép. 
 
És most kezdd használni a fantáziádat!  
 
Mit látsz benne? Mit vagy képes belelátni, ha elvonatkoztatsz attól, hogy ez 
egy szem? 
 
A legtöbben egy kalapos csónakban ülő embert látnak benne, de van, aki 
egy balról jobbra repülő sárkányt. Te képes vagy felfedezni benne?  
 

 
 
Biztos vagyok benne, hogy egy kis idővel igen! Ha elsőre nem látnád, hagyd 
ott egy kicsit (3-4 percre), majd amikor visszatérsz, friss szemmel nézve, 
tuti fel fogod fedezni te is. 
 
Az első lépésben halványan vázold fel, hogy mi hova fog kerülni, hogy a 
későbbiekben ne kelljene az arányokra figyelned. 
 
Így képes leszel a kidolgozásra fókuszálni a figyelmed, és tudsz valami 
szupert alkotni.  
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Első lépésben csinálj egy alapot, és vázold fel nagyjából HALVÁNYAN a 
kontúrokat. Semmiképpen ne erősen, csak halványan. 
 

 
 

Ha ezzel megvagy, rajzold meg az alábbi módon azt, amit ott látsz, és 
lehetőleg pontosan, de a belelátó képességedet használva. Azaz miközben 
rajzolod, arra gondolj (csónakos kalapos ember, sárkány) amit belelátsz és 
ne arra, ami ez valójában. Aztán a radírral szedd ki a világos részeket.  
 

 
 

Használd mindegyik radírt, próbálgasd, melyikkel milyen hatást tudsz 
elérni. Pont ugyanúgy, mint a VII. feladatban. Ha kell, pontosítsd azokat a 
részeket, amiket ceruzával készítettél. Ha ezzel a résszel készen vagy 
fordítsd meg az egészet!  
 

 
 

Ugye milyen egyszerű?  
 
Aztán lépésről lépésre dolgozd ki a többi részét is. 
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Ha akarod vissza is fordíthatod, és fejjel lefelé folytathatod, a kezdetekben 
ez sokat szokott segíteni. A referencia képen ugyan világos a háttér, de te 
hagyd meg nyugodtan sötétre, azt ne radírozd ki. Sőt! Sötétíts még rá!  
 
Dolgozd ki a radírokkal és a ceruzával az arc többi részét is. 
 

   
 
Amikor az arc megvan, jöhet a haj része.  
Ezt lassan csináld, figyeld meg milyen sötét és világos részekből áll össze a 
rajz ezen része. Ne szálanként próbáld megrajzolni, mert az hülyén fog 
kinézni. Inkább sötét és világos felületekben gondolkozz, azokat valósítsd 
meg a papíron. Forgasd nyugodtan közben a rajzot! 
 

   
 
Ha ezzel is megvagy, jöhet a kabát része. Próbálj meg minél sötétebb és 
egybefüggőbb felületet létrehozni. 
 

   
 
Ne sajnáld a grafitot! A nagy tónuskülönbségektől lesz igazán élő a rajz! 
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Ceruzával és radírral alakítsd ki az ing részét, majd jöhet a haj beállítása 
szintén radírral. Itt vágd meg a radírt hegyesre, hogy egészen apró 
vonalakat tudj bele húzni. 
 

   
 

Amikor megvagy ezzel is, erősítsd meg a hátteret, hogy sötétebb legyen, és 
ezzel jobban kiemelkedjen Joe Bácsi. Ezt csinálhatod több lépésben is. 
 

 
 
Ha megvagy vele, akkor a széleit radírozd le, mint egy paszpartu szerűen 
fehérre. 
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GRATULÁLOK! 
 

EZENNEL A VÉGÉRE ÉRTÉL AZ 
ALAPOKNAK! 

 
Ám az igazi utazás csak most kezdődik! 

 
Most már birtoklod azokat az alapokat, amik nagy segítségedre lesznek 
ahhoz, hogy valami egészen zseniális szintre emeld az alkotóképességed! 
 
Még véletlenül se állj meg itt! 
 
Keress a környezetedben alkotó közösségeket, vagy hozz létre magad egyet! 
 
Tedd rendszeres szokásoddá az alkotást és önmagad fejlesztését, felejtsd el 
a plázák tömegajándékait, adj teljesen egyedi saját kézzel készített 
ajándékokat szeretteidnek és barátaidnak. 
 
És amikor könnyekig meg vannak hatódva, nyomd a kezükbe a 
munkafüzetet, hogy legközelebb téged is meghathassanak egy saját kezük 
által készített alkotással.  
 
 

„Több ezer gyertyát gyújthatnak meg egy egyetlen gyertyáról, de a 
gyertya életét nem fogják megrövidíteni.  

 
A boldogság sem csökken soha azáltal, hogy megosztják.” 

 
/Buddha/ 

 
 

Te hány ezer gyertyát akarsz 
meggyújtani a tieddel? 

 


