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IPARMŰVÉSZETI O K T A T Á S U N K JÖVŐJE. 
ÍRTA: DR. CZAKÓ ELEMÉR. 

I. 

Mikor az í85í-es londoni kiállítás rávilágított Európa iparművészeiének elmaradottságára, 
a szakkörök mindennek az okát abban látták, hogy az iparból elköltözött a művészet és 
a XlX-ík század második felében egyebet sem tettek, mint hogy azt vissza akarták 
oda vinni. 

A bökkenő csak az volt, hogy művészet alatt tulajdonképen különféle stílusok 
külső formanyelvét értették. Fellapozták a művészettörténetet elég gyors egymásutánban 
s elég felületesen, s telerakták iparművészeti alkotásaikat a múltból vett idézetekkel. 
Sorra öltötték fel a német gótika, az olasz reneszánsz, a francia rokoko stb. maszkját. 
Úgy hogy Európa iparművészete egy óriási felkosztümözött farsangi menethez hason-
lított leginkább. Hozzá még, minthogy a mintadarabokat nyújtó iparművészeti múzeumok 
a különféle stílusokból ís a céhremekeket és a legdíszesebb példányokat gyűjtötték, a mult 
köznapi használati tárgyait veszni hagyták s tradíció híjján az új művészettörténeti-
esztétikai alapon a legmíndennapíbb iparművészeti tárgyakon ís túláradtak a díszek. 
Szentül hitték, hogy ezzel aztán vissza ís költöztették a művészetet az iparba. 

A kilencvenes évekre a gyorsan váltakozó és bőven alkalmazott stílus-galoppírozásnak 
ís megjött a böjtje. Anglia példájára a jó anyag őszinteségére és a célt kifejező forma 
végtelen egyszerűségére áhítozott mindenki. A múltból kölcsönzött díszítő elemek értéke 
hanyatt-homlok esett lefelé, helyébe a természeti formák díszítő elemekként való felhasz-
nálása jött divatba. Az iparművészeti iskolákban, ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, 
Angliában és Anglián kívül, a növény- és állat-stílízácíókat tanították, abból formázott 
ékítményekkel látták el az úgynevezett modern íparművészetet. Az ékítmény felfrissülése 
azonban önmagában még nem jelentette a teljes modernséget mindaddig, míg éppúgy 
csak a felületre terjedt ki a figyelme, mint a 70-es és 80-as évek díszbe borult tárgyainál. 
El kellett jutni a konstruktív formák értelmi szépségéig, ahol a formák már a cél, az 
anyag és a megmunkáló eszköz irányítása szerint jönnek létre s nem egy kívülről 
ráerőszakolt díszítő kedvtelés szerint. Az iskolákban elkezdték tanítaní a részletezés 
helyett az összhatást, az elemecskék helyett a jó arányok kikeresését, az összecsengő 
szín-akkordok hangolását, főleg pedig a cél és anyag szabatos nyelvének érvényesítését. 
Ezzel véghetetlenül kímélyült az iparművészeti alkotás köre. A mázas külsőről most már 
belenyúlt a gyökerekig. És nemcsak a művészi, de a mesterségbeli alapozás ís hozzá-
tartozott a stílusalkotáshoz. Másrészt az iparművészeti iskolák kénytelenek voltak ezentúl 
a szűkkörű ékítményezgető képesség helyett az ízlést általánosabb értékű művészeti 
neveléssel fejleszteni. így a műhelyek mellett az alakrajzolásíg bővült a programmjuk, 
akárcsak a reneszánsz univerzális iskolájában : az ötvösök bottegáíban. Az álszerkezeteket 
és a hamis anyagokat utálattal küszöbölték ki, míhelyest a növendékek nemcsak rajz-
tábla előtt gondolkoztak, hanem a műhelyekben ís tapasztalatokat szereztek. S enyhült 
az a kettősség is, hogy az egyik iparművész csak tervez s a másik műíparos csak mások 
tervezete alapján dolgozik. 

Ma már úgy állunk, hogy a mintalapok és egyéb sémák helyett a tanár a ter-
mészet felé irányítja növendékei szemét. A meglátásra sem a részleteken át tanítja, hanem 
az egység keresésével. Az aprózkodáson felül a jelenségek leglényegesebb jegyeit ismerteti 
fel, azért terjed annyira a mozgó modell és az emlékezet utáni rajz gyakorlása, a nemes 
arányok, a vonalértékek és a folthatások megbecsülése. A műhelymunkák s a műterem-
rajzok mellett pedig főleg az ízlés fejlesztését ápolják az iparművészeti iskolák, aminek 
vannak módszerei, de nincsenek kodifikálható szabályai. 
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Ipar- II . 
művészeti 
oKíatásunK Az iparművészeti iskola körülbelül két emberöltő szolgálatára állott eddig s harminc 
jövője esztendőt túlhaladó múltjában mindig meg tudta oldani azt a feladatot, amelyet kora 

reá rótt. A társadalom különféle jelenségeivel szoros összefüggést tart fenn mindig. Mert 
kitérni az elől nem lehet, hogy amiként az élet generációról-generációra változik, akként 
alakuljanak át az intézmények is. Ez élő környezetbe kapcsolódva lehet csak kielégíteni 
a társadalom által támasztott szükségleteket. 

A hagyományhoz való vak ragaszkodás a hatékony működés gátja. És a meg-
újulásra képtelen intézmény az országra nézve felesleges, vagy legalább ís közömbös. 
Minden nemzetnek joga van tehát olyan iskolához, aminőt magának kíván. Törvény-
szerű jelenség, hogy ha az iskola a társadalom kívánságát és érdekét akarja szolgálni 
s az állam kulturális haladásával lépést akar tartani, akkor időnkint működése ezekből a 
szempontokból átvizsgálásra szorul. 

Ez a legtermészetesebb kötelessége az iskolának azért a pénz- és ídőáldozatért, amit 
az ország és a tanuló neki szentel. Legfőbb eredménye, ha úgy a társadalomnak, mint az 
egyénnek egyaránt hasznot hajt. Aminthogy az iskola eredményei nem az iskolai 
munkákban és a bizonyítványokban tükröződnek vissza legjobban, hanem azok munkáiban, 
akik már künn dolgoznak az életben. A volt növendékek érvényesülésének a mértéke 
szolgáltat víszontbízonyítványt az iskoláról. 

Az iparművészeti iskolának eddig való életében elég szerencsésen vannak felépítve 
különösen külső keretei. A szervezők bölcseségét jelenti az, hogy az újabb fejlődés ugyan-
azon alapfalakra épülhet. Költségvetése, helyiségei, tanrendje, tanári kara, a növendékek 
számára nyújtott tanulmányi anyaga magában bírja a felfrissülés lehetőségeit. Itt újra 
alakíthatni mindent, anélkül hogy bármit ís rombolni kellene. 

Amikor a mai magyar élet alá vetjük az iskolát, célja lényegében akkor sem vál-
tozik. Ha valami változásról szó lehet, legfeljebb csak a módszerek változnak és ennek 
megfelelően a cél elérésére szolgáló eszközök. Az iskola továbbra ís tervező és gyakorló 
erőket nevel a magyar művészi ipar különféle ágai számára. A nevelés mikéntje azon-
ban olyan tudással fegyverzí fel a tanulókat, amilyennel közvetlenül elhelyezkedhetnek 
mai társadalmunkban. Az iskola felelősséggel tartozik a keze közé kapott emberélet 
megoldásáért. Tudást és képességet oda kell fejlesztenie, hogy a végzett növendék a mai 
szociális viszonyaink mellett ís megéljen munkájából és amellett munkája a mí kulturánk 
értékgyarapodásának számíttassék be. 

Az iskolával szemben első követelmény tehát, hogy eredményei visszavezessenek az 
életbe. A növendékek erejét oda koncentrálja, tudásvágyát és szellemi életét akként termé-
kenyítse, hogy azok életfelfogásukkal, érzelemvílágukkal és társadalmi céljaikkal bele-
illeszkedjenek a mai Magyarországba. 

Az egyén boldogulása és a társadalom java pedig akkor találkozik, ha az iskola 
az emberréídomítást összhangzatos egység felé míveli. Nem elég a tanítvány alkotó- és 
tevékeny erőit kibontakoztatni, ki kell tölteni egész életét ís, arányosan kifejleszteni fizikai, 
szellemi, társadalmi és esztétikai tehetségeit. A nevelés koronája az egész ember. Mind-
ezeknél fogva a legközelebbi felfrissülés létrejöhet : í. a tanári kar tanítóerejének fokozásával, 

2. a tanrendszerű oktatás hasznosabb összeállításával és 
3. a növendékek tanrenden és iskolán kívülí gondozásával. Ideértve a végzett növen-

dékek figyelem melkísérését és esetleges irányítását ís. 
III. 

Az intézet értéke a tanárokon fordul meg. A növendékek sorsát is a tanárok inté-
zik. Óriási az a hatalom, amivel a lelkeken uralkodnak. Egész nemzedékek sínylík vagy 
áldják a tanárt. Az iparművészeti iskolában részint tanítás, részint példaadás által hatnak 
az ífjakra. A már kínevezett tanároknak mindkét irányban folytonosan kell fejlődníök. 
A tanítás problémáit ugyancsak újra meg újra kell megoldani, a velünk fejlődő 



kultura tartalmának változásaival lépést tartva. Az eszközök és eljárások ezek szerint 
módosulnak. Minthogy az iparművészeti iskola tanári kara a művészek köréből van tobo-
rozva, a módszertani ismeretekben való járatosság fogyatékos, kikí magának alkot peda-
gógiai elveket pár évi kísérletezéssel, ami jó eredményekre ugyan vezethet minden 
elméleti tudás nélkül ís, de az a sajátsága megmarad, hogy különbözni fog minden más 
módszertől. Azaz a tanári testületben így egységes pedagógiai közvéleményről nem lehet 
szó. Huszonkét tanár huszonkét módszerrel viszi a növendékeket. Közös eszmék, közös 
gondolatok, egységes törekvések így nem igen alakulhatnak. 

Ennek legjobb orvossága a módszertani konferencia. Ez ébren tartja a tanárokban 
a korral haladó, a korral munkálkodó érzéket. Kényszerítő eszköz arra, hogy a meg-
tárgyalt újabb és legújabb szellemi áramlatokat tudomásul vegye és a kívánt összhangzó 
működést bíztosítsa. 

A módszeres konferenciák feltárják azt, hogy miként kell a tanításon felül nevelni. 
Hogy a tudás ne hivatalnok módjára adagoltassék ki, hanem a tanár személyének köze-
lébe kell engedni a növendéket. A tanár mutassa meg a munkára való felkészülés és 
szervezkedés fogásait anélkül, hogy utánzásra szoktatná s a maga formanyelvét erőltetné, 
neveljen önbizalmat és önállóságot. Nem a leckeadás a fontos, hanem az útbaigazítás, 
a tanács és a kérdésekre adott felelet. A kész megoldás leadása értéktelen, a független 
egyéniség az önállóan megoldott munka menete közben jön létre. Az önálló cselekvési 
képesség pedig a legnagyobb ajándék, amit a tanár a növendékének adhat. Nem az adat-
belí és másolható ismeretek terjedelme teszi értékessé a növendék életét, hanem a saját 
erejéből való alkotás képessége, amely átsegít majdan az élet mindennap felbukkanó 
feladatain ís. A módszeres konferenciákon dől el a fejlődési iránya az intézetnek. A fegyver itt 
csak a kölcsönös meggyőzés lehet. A közös megfigyelése az iparművészet jelenségeinek 
végtelen hasznot rejteget. A társadalomban felötlő iparművészeti szükségletekről itt kell 
hírt adni. A szükséges változások módját minden magántalálgatás helyett itt kell meg-
állapítani. Itt lehet a szakosztályok egymásmellettíségét egymáshoztartozássá alakítani. 
Saját korunk gazdasági, társadalmi és művelődési problémáinak beillesztése a tanítás 
menetébe itt kerül tárgyalásra. A vége egységes pedagógiai gondolkodás, a reformtörek-
vések közös átérzése lesz. 

Ha minden tanár meghallja, mi folyik az ország iparművészeti műhelyeiben, maga 
ís el-ellátogat oda, tisztába jön a kereslet, az ipari termelés, a pénz, a hitel, a közvetítés 
és az értékesítés esélyeível, tanítványát ís jobban bele fogja tudni irányítani a társada-
lomba. Legfőképen pedig a módszeres konferencia kapcsán minden tanár tudni fogja, 
kinek-kinek mí a feladata és hogy ezért a feladatért teljes felelősség érzetével miként 
kell a megoldás módjain összedolgozni. 

Azzal, hogy ha a tanárok jobb pedagógusok, nem lesznek rosszabb művészek. Mint 
példaadó mestereknek, csak fokozódik hatásuk. Természetesen kívánatos, hogy technikai-
lag ís többet tudjanak, mint a gyakorló mesteremberek. Csak aki teljesen tisztában van 
a művészi és mesterségszerű munkával, annak lesz meg a kellő fejlesztő ereje és a kellő 
ítélete, hogy kit mikor tereljen az életbe. Mert sok esetben a túltanított növendék éppoly 
szerencsétlen, mint amilyen nyűg a túlértékelt egyéniség, rabja a maga féltudásának. 
A tanárnak, mint gyakorló iparművésznek, akkora kisugárzó erővel kell bírnía, hogy az 
az iskola falán kívül ís megtermékenyítőleg hasson az iparművészeire. A tanári kar kifelé 
való tekintélye egyengeti a növendékek útját, besegíti őket az életbe. Ajánlása biztos 
kenyeret jelent. S magát az iskola intézményét ís beviszi az iparművészeti élet fókuszába. 
Tanárnak olyan nem való, aki nem érti és nem szereti pályáját; aki azt nem hivatás-
nak, hanem csak mellékfoglalkozásnak tekinti. Az tud harmonikus életre nevelni, aki 
maga ís harmonikusan él, azaz örömét leli abban, amit neki csinálni kell. 

A tanári konkurrenciától sok, az életben működő iparművész fél, pedig a hivatása 
magaslatán álló tanár terveket készít, irányit, de üzleti konkurrencíát nem csinál. Az iskolától 
kapott műtermében a munka azért folyik, hogy abból tanuljanak a tanítványok, s nem 
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Ipar- hogy pénzszerzési vállalat helyezkedjék el benne minden kulturvonatkozás nélkül, 
muveszeti Igaz, hogy az ilyen tanár anyagi viszonyairól való gondoskodás az állam feladata. 
oKtatasanK Alapelvül szolgálhat, hogy a rendes tanár annyi fizetést kapjon, hogy a rendes oktatást 

képes legyen ellátni érte. A különórázások és esti tanfolyamok — hogy a kífáradástól 
kíméltessenek — lehetőleg gyakorló iparművészeknek vagy fiatal kezdőknek tartandók 
fenn. Bő alkalmat kell adni a tanárnak azonkívül tanulmányutakra, ők sokkal inkább 
tudják hazahozni azokat a tanulságokat, amikre az országnak szüksége van, mint a 
többé-kevésbbé kiforratlan növendékek. 

Mint ellenőrző módszer, alkalmasak a növendékek műveiből, tehát a tanítás ered-
ményeiből rendezett évenkíntí kiállítások, ahol a tanítás értéke nyilvános bírálat alá kerül. 

IV. 
A művészlelkű, a nevelés tudományában jártas és fejlődésre képes tanári kar mellett 

az iskolának a programmja dönti el, hogy mennyi hasznot húzhat belőle a növendék és 
mennyi hasznot húzhat a növendékből a társadalom. 

A programm vonatkozik az iskola tagozására, az előadások, szakosztályok és műhelyek 
funkciójára. Azután a különféle kurzusokra s más aktuális érdeket szolgáló tevékenységre. 

Az iparművészeti iskola papíroson a régibb osztrák-német minta szerint van szer-
vezve, némi elevenséget szolgáltat hozzá a francia pályázati rendszer. A mi sajátos hazai 
viszonyaink azonban más szervezést tesznek kívánatossá. Iparművészeink munkája úgy 
bele van ágyazva a mí társadalmunk ízlésbelí és szociális világába, hogy csak direkt 
annak megfelelő rétegződésű munkáskezek fogják helyüket megtalálni és elfoglalhatni. 
Valamint az sem helyes, ha a tanuló ifjú a hazai viszonylatokat nem ismerve, külföldre 
vándorol tanulni s megtanulja ott, ami a külföldnek megfelel, hazaérve azonban azt 
tapasztalja, hogy bár tudása van, de az nem olynemű, aminővel itthon megélhet: úgy 
egy egész intézménynél sem helyes, ha gyökereit nem a maga tápláló talajába mélyítí. 

Ha felvetjük a kérdést, hogy ennek az országnak mennyi és milyen emberekre van 
szüksége az iparművészeti munka körül, akkor tapasztaljuk, hogy mennyiség és minőség 
tekintetében nekünk ís megvannak a magunk speciális kívánalmaink. Nálunk szükség 
van kevés számú, de esetleg több szakmában járatos ügyes tervezőre, aki képes legyen 
kigondolni, papírra vetni, segédmíntában előállítani vagy meg ís valósítani olyat, ami 
iparilag és művészileg tökéletes. De még több szükség van azokra, akik a megtervezett 
művészi gondolatnak csak a kivitelét vállalják, tehát megbízható, ízléses munkát tudnak 
létrehozni mások irányítása nyomán. A mai nagy munkamegosztás a teljesen ipari és 
az egészen művészi munkát végzők közt a legkülönfélébben kevert fajtájú sorozatokat 
hozott létre a munkás, művezető, előmunkás, rajzoló elnevezése alatt. 

Ebből következik, hogy a növendékek nevelésével többféle fokozat megállapítása 
mutatkozik előnyösnek. Az a l s ó b b f o k o n (esti tanfolyamon) az életben már elhelyez-
kedett munkáserők a teljes gyakorlati tudásukkal nyúlnak a művészet segítőkeze után 
és törekszenek mesterségük nemesítésével magasabb célok felé. A k ö z é p f o k o n meg-
tanulnak rajzolni, szereznek általános műveltséget és az anyagokkal való elbánásban ís 
járatosságra tesznek szert annyira, hogy mint szakerők az irodákban és műhelyekben 
beállíthatók az iparművészeti termelés számára. A f e l s ő b b f o k o n már az alkotás 
módszerében járatosak képesek új gondolatokat, kitalálásokat és megoldásokat önállóan 
létrehozni. Ezek viszik tulajdonképen előre az iparnak művészi sorsát. Követhető, irá-
nyító, vezető mesterek. 

A magyar élet drágasága mellett nagy tömegét a növendékeknek nem lehet 5 évre 
egészen kiszakítani az életből. Enyhíteni ezt lehet a műhelyrendszerrel, de igazi meg-
oldást csak az hoz létre, ha a nappali oktatás tagozódik a középiskolának megfelelő 
szakaszra (három év) és egy felsőbb oktatásra vagy mestertanfolyamra (két év). Ezek 
mellett és ezeken kívül a nők, dilettánsok és tanítók képzéséről később lesz szó. 

Az ilyen új tagozásból többféle előny származik. A hároméves középfokú oktatás 
végén a kereskedelmi akadémia érettségijével egyenrangú vizsgát lehet beilleszteni, amely 



alkalmat ád a rostálásra. Aki művészileg nem alkalmas a továbbfejlesztésre, kiterelhető __ Ipar-
az életbe. Természetesen annyi tudásának az érettségizettnek kell lennie, hogy helyét 
azzal megtalálja az életben. Tudáshoz pedig akként jut, hogy az ískolábajövetele e l ő t t jövője 
egy évi műhelygyakorlatra köteleztetik. Az iskolai tanrendben pedig az általános műveltség 
s az általános iparművészeti képzés tárgyai ennek megfelelőleg csoportosíttatnak. Szá-
mukra az alsóbbfokú középiskolai képzés kiegészítéséről kell gondoskodni és a jelenlegi 
magyar irodalmi tanulmányokat általános művelődéstörténeti ismeretekig kell kifejleszteni, 
ahol legfőképen saját munkájuknak történelmi, társadalmi és irodalmi vonatkozásait 
ismerjék meg. Az iparművészeti középiskola növendékei, bár szakot ís tanulnak, de 
tulajdonképen az iskolát megelőző műhelygyakorlattal s az iskola után elvállalt műhely-
vagy irodai munkával specializálódnak. 

Az érettségi oklevél lehetővé teszi azt, hogy az önkéntesség kedvezményében része-
süljenek és elég idejük legyen az iskolázás előtt műhelygyakorlatot folytatni. A műhely-
gyakorlat viszont erős gerincet ád további tanulmányaiknak. 

A középoktatás változatlanul négy középiskolát végzett növendékek közül válogatja 
tanulóanyagát. A válogatás mellett azonban az előkészítést ís megadhatja az iskola, 
amennyiben az ídetörekvők számára délutáni vagy estéli előkészítő rajztanfolyamokat 
szervezhet, úgy hogy előkészítő tanfolyam és egy évi műhelygyakorlat után a három-
éves középfokú iparművészeti oktatás jó eredményekhez juthat. Ezzel egyetemben azon-
ban halasztást nem tűrhet már az ipariskolákkal (kő-, fa-, agyagíparí iskolákkal stb.) 
a szoros kapcsolódást létrehozni, sőt bizonyos határig megegyezésre kell jutni a fővárosi 
íparrajzískolával és állami nőíparískolával is. 

Felsőbb fokra, a mesteroklevélíg csak kevés növendék engedhető fel. A magyar ipar-
művészet szükségleteit tekintve, a szakiskolákból, tanonciskolákból és esti tanfolyamokból 
kikerülő munkások számát arányítva a művészi tervezőkhöz, az úgy viszonylik, mint 20 
az í-hez. A munkavezetők és rajzolók arányszáma pedig mint 4 az í-hez. Ez azt mutatja, 
hogy Í5—20 esti növendéket, 4—5 középíparművészetí iskolai növendéket és í—2 felsőbb-
iparművészeti iskolai növendéket kell venni aránybelí mennyiségül egyszerre. Az arányítás 
azonban nemcsak a növendékek számában, hanem a termelési idő mennyiségében ís 
szabályozható. De szabályozni kell legalább ís annyira, mint azt a szakszervezetek teszik, 
mikor a segédek arányszámához mérten állapítják meg a munkaadók által alkalmazható 
inasok számát. Sőt természetesen az iskolának a szakosztályokba való beosztásánál figye-
lembe kell venni a statisztikailag kimutatott egyes szakmákra vonatkozó személyzetnöve-
kedésí szükségletét ís, mert csak akkor tudja meg, mennyit neveljen s vájjon nem-e nevel 
hiába. Pl. ha a 70—80 személyből álló magyar litográfus művezetői kar évi növe-
kedése 6—7, akkor sem 15, sem 2 litográfus művezetőnek alkalmas embert nem fog 
szárnyra bocsájtaní, hanem 6—8-at. És épp így van az oktatás témakörének megválasz-
tásánál ís. Ha tudjuk, hogy évenkínt körülbelül 300 ezer korona értékű falragaszt, 
Í40 ezer korona katalógust, 240 ezer korona meghívófélét, í millió korona luxus papeteríe-t, 
549 ezer korona képeslevelezőlapot, 439 ezer korona szentképet, Í.566 ezer korona díszí-
tett levélpapírt, Í.500 ezer korona naptárt és albumot stb. hoznak be az országba, akkor 
a tanítás életbelí eredménye ís nagyobb lesz. Még attól sem kell irtózni tehát, hogy 
tudományosan figyeljük a magunk életének a kívánalmait s az azokból kiütköző feltéte-
leket megoldva jussunk el a magyar iparművészet tudatos írányításáíg. 

Meg kell teremtenünk az iparművészeti oktatásnak különféle és fokozatos oktatási 
típusaít, hogy neveltjeivel kítöltsük a különféle fajtájú munkához szükséges erők helyét. 
Az élet pulzusán tartva kezünk, azt ís könnyű lesz megállapítani, hogy a különféle foko-
zatokon hogy és miként tanítsunk. Sok a tennivaló. Nagyon sok fáradt tekintetű, szegény 
és félművelt fíu ül az iskolában, lesí, hogy hová vezettetik. Mikor nekünk a fiatal nem-
zedéknél intelligens, ragyogó szemek, munkát illető lelkesedés kellene, mert az az a moto-
rikus erő, mely kibontakoztatja a tehetséget s magával ragadja a középszerűt is. 
• • (Vége következik.) • • 


