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A term6szet telis-tele van formival 6s litv6nnyal, harm6niival 6s ar6nyokkal,
ritmussal 6s monumentalitiissal, amit a m(v6sz felfedez, 6s be6piti alkotisiba. A
mtivdsz a vildg szeme, a mfivilszet pedig a vildg tiikre - mondotta Leonardo da Vinci.

1. CSENDELET

A TARcyAK FoRMAIA. TANULnnANvozAs fs szERKESZrfs

A sik vagy gorbult feltlletekt6l hat6rolt t6rgyak
form6ja lehet:

- egyszer(i, szab6lyos m6rtani testekre eml6keztet6
forma: has6b, henger, g6mb, k0p stb. (1 . 6bra);

- ember 6ltal megtervezett vagy a term6szetben
szabadon 6s v6letlenszer(en keletkezett osszetett
forma, p6ld6ul az 6l5viliry a maga v6gtelen sokas6g0
alakzataival (2. 6bra).

Amikor term6szet ut6n rajzolunk, tekintetr.inkben
szdnddk ttikroz6dik, az, hogy folfedezztink ,,valamit"
a tanulm6nyozott t6rggyal kapcsolatosan. Azt
tanScsoljuk, hogy miel6tt elkezden6tek rajzolni, azzal
a sz1nd1kkal vegy6tek szemtigyre a t6rgyakat, hogy
folfedj6tek hasonl6s6gukat az egyszer1 m6rtani
testekkel.

1. 6bra

Az elej6n ne t6r6djetek a r6szletekkel, azok ugyanis
megnehezithetik a forma 6rz6kel6s6t.

Figyelem!
A m6rtani form6kkal val6 osszeftigg6sek folt6r5sa

nem lehet a rajz geomerrizAlilsiltszolg5l6 onc6l,hanem
csak eszkoz, amely hozzAsegir a forma l6nyeg6nek a

megragadds6hoz!

A forma saj6tossdgai b6 I ki i ndu lva meg6l lapithatj u k,

hogy valamennyi t5rgynak megvan a maga bels6 rendje,
illetve saj1t szerkezete. A legbonyolultabb formdkat is

sikerrel irbrlzolhatl6tok, ha az arilnyok 6s a perspektiva
torv6nyeit tiszteletben tartva folt6rj6tok ezt az egyedi
szerkezetet.

2. 6bra



, Has6b alakti tdrgyak

Az ilyen t6rgyak
b(torok (3. 6bra), dobozok,
kOnyvek, kazett6k stb. -
megszerkeszt6sekor, m ivel
a forma sik fe[iletekb6l 6s

6lekb6l tev6dik ossze, k6t

- a sikok l6tsz6lagos eltorzul6sa.
E k6t k6rd6s helyes megold5sa v6gett elfszor

folv6zoljuk a forma f5 vonalait, de csak a nagyobb
slkfeltlletekkel tor6dLlnk, a r6szletekkel egyel6re nem.
A m6lys6gbe fut6 vonalak ilnyilt a vfzszintes sikkal
val6 osszehasonlft6ssal 5llapftjuk meg (4. 6bra).

4. 6bra. Az \nellen1rzds gyakorlati m6dszere

Mit(M igy meghatdroztuk rr rranyokrli, valami nt

a sikfeltlleteknek a m6lys6g fel6 mutat6 irAny6t,
hozzdl6tunk a r6szletek kidolgoz6s6hoz (5. 6bra). A
nagyobb sikfelrlletekbe foglalt r6szletek a

perspektivSban ugyan0gy torzulnak, mint azok a sfkok,
amelyekbe beletartoznak.

probl6ma mertil fel: ,,,,.'i

- az arAnyok meghatSroz6sa;

. Rajzoljatok le egy has6b alak0 dobozt h6rom
kiil6nboz6 n6zetbdl! Kit(nik-e egy6rtelmffen, hogy a

hdrom rajz ugyanazt a dobozt itbrilzolia?

4

g$ Henger alakri tirgyak

A henger a g6mbbel 6s a k0ppal egylitt a forg6stestek
csoportjeba tartozik.

E testeknek ( gyn evezett fo rgAste n ge I y il k v an, ame I y
azonos a szimmetriatengelyilkkel (6 a,, b. 6bra).

6 a. 6bra 6 b. 6bra

lgen sok t6rgy henger alak(: a cs6sz6k, poharak,
tivegek, kril6nboz6 ed6nyek, l6mp6k, dobozok stb.

Tanu lm6nyozzuk egyUtt egy 6tlittsz6 poh6r form6j6t!
1 . A kezetekben tartott poharat donts6tek meg rendre

m6s-m6s szogben! Azt tapasztalhatjetok, hogy a poh6r
sz|jAnak 6s talp6nak alakja helyzet16l helyzetre
megv6ltozik: a kdr fokozatosan ellipszisd alakul
U. ihra).

/. aDra

2. Emelj6tek a poharat kiny(jtott karral szem-
magassdgba! Hasonlits6tok ossze a poh6r sz6j6nak
alakj6t a talpS6val a kovetkez6 helyzetekben:

K._

B. 6bra

a. amikor a poh6r sz6ja egyenes vonalk6nt jelenik meg;

b. amikor a poh6r talpa l6tszik egyenes vonalnak;
c. amikor a szAja, mind a talpa azonos alakot olt.
Meg tudj6tok magyardzni, mi6rt ktilonbozik a pohdr

sz6j6nak az alakja a talp alakjdt6l?



fegyezz6tek meg!

Amikor egy bonyolultabb form6j(r henger alakri
t6rgyat rajzolunk (9. Sbra), elSbb a teljes form6t
vizsgSljuk meg tLizetesen kLilonboz6 szogekb6l, hogy
meg6rtstik a fel6pit6s6t. Ezut6n meghat6rozzuk az
ar6nyokat, megh(zzuk a f6 korvonalakat 6s a
szimmetriatengelyt, v6gtil kidolgozzuk a r6szleteket -
el6bb csak halvdny vonalakkal, osszevetve m6reteiket
a teljes forma m6reteivel.

9. 6bra

B6rmilyen helyzetben rajzolunk le egy henger alak(
tSrgyat, az ellipszisek sikja minden esetben der6kszoget
z6r be a forg5stengellyel (10. Sbra).

10.6bra

Cryakorlatok
o Rajzoljatok le term6szet ut6n ktil6nboz5

formljl 6s nagys6g( henger alak( tdrgyakat!
. Yigyi.azatok arra, hogy min6l pontosabban

adj6tok vissza:

- az arilnyokat;

- az ellipszisek alakj5t;

- a t6rgyak szimmetrikuss6g6t.

:.::r Giimb alakri tdrgyak

Az ilyen alak(r t5rgyak - alma, narancs, krilonf6le
ed6nyek (11.6s 14 a., b. 6bra),l6mp5k stb. -
lerajzol6s6t mindig azzal kezdjik, hogy folv6zoljuk a

t5rgyak alapform6j6t, a gombot (egy k6rt), akkor is, ha
atixgy csak r6szben gomb alakri.

EzutAn megfigyeljLik, mennyire t6r el a gomb a

tanulm6nyozott targy alakj6t6l - teh6t a gorbtileteit, a

megny(lts6g6t, a szelv6nyeit vesszrJk szemLigyre (12.,

13. Sbra).
Meghat6rozzuk az ardnyokat,

fdlv5zoljuk a forma kdrvonalait,
v6gril bejeloljik a rdszleteket. Az
ell ipszisek kivetit6se segit abban,
hogy 6rz6keltesstik a gomb
tomeg6t; ellenkez6 esetben
csup6n kor alak( sikfeltlletet
nyerrink.

Az ellipszisek kivetitdse

{dt &

12. 6bra



Krip formdjri tiirgyak

Ha figyelmesen korLlln6zr.ink, szdmos k6p form6j6
tSrgyat fedezLink fel: vi169okat, fagylalttolcs6rt,
l6mpaerny6t, sokf6le csigahdzat (15. Sbra) stb.

K(p form6t legegyszer(bben [gy szerkeszthetr,ink,
ha sikformak6nt folrajzolunk egy egyenl6 szdrt
h6romszoget, amelynek az alapja azonos lesz egy
el I ipszis nagytengely6vel.

A k0p cs(rcs6b6l k6t lefel6 tart6 ferde vonalat
h0zunk, amelyek metszik az ellipszis nagytengely6nek
v6gpontjait.

16.

.,. Osszetett form6ji t6rgyak

Ha a t6rgyak form5ja
bonyolultabb, m6s form6kb6l
vagy azok egym5st metsz6
rdsz6b6l tevddnek ossze
(17 a, b. 6bra), elSbb meg-
hatArozzuk az egdsz t6rgy
a16nyait, azut|n pedig
egybevetjtik az osszetev6
r6szek nagyAg6b6l 6s
elfoglalt hely6b6l sz6rmaz6
a16nyokat.

17 a. 6bra

Cryakorlatok

r Rajzoljatok term6szet utSn ktil6nf6le,
egyszerfi 6s rjsszetett form6jri tSrgyakat!

r K6pzeljetek el 6s rajzoljatok le k6t olyan
ed6nyt, amelynek form6j6ban megtal6ljuk:

- a gombot 6s a hengert;

- a gombot 6s a k6pot.
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