
AZ IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS A DREZDAI 
KONGRESSZUSON. 

A drezdai nemzetközi rajz- és művészeti oktatási kongresszus kiállítása oly gazdag 
és sokféle anyagot ölel fel, hogy az iparművészet jövő fejlődése iránt érdeklődő laikus 
és szakember nem térhet egyszerűen napirendre az itt látott anyag felett. A tradíciók 
ápolása, a modern törekvések térhódítása, új kísérletek beállítása tarka összevisszaságban 
állanak egymás mellett. Az iparművészet tért hódít az iskolában; oly iskolatípusok, 
melyeknek eddig az iparművészeti tervezéshez vajmi kevés, avagy semmi közük nem 
volt, inkább kevesebb, mint több szerencsével igyekeznek a tervezés tanítását beilleszteni 
tanmenetükbe. 

Az olyan országokban, mint Anglia, melynek 300 művészeti iskolája van, avagy 
Franciaország, ahol a régi tradíciók ápolása és folytatása kötelességszámba megy; vagy 
ahol, mint pl. Sévresben, Bradfordban, Nottínghamban, az iskola a helyi ipar támogatását 
és művészi fejlesztését szolgálja, újat nem igen találunk, de amit látunk, komoly munka, 
s talán éppen az a körülmény, hogy a megfelelő iparágnak alapos ismeretével készül, 
ád neki reális értéket, nem látunk papírosterveket, amelyekkel különben igen gyakran 
találkozunk, hanem a technikai lehetőségek mérlegelésével készült munkákat. Igaz, hogy 
viszont ott, ahol a technikától függetlenül, csak papíroson terveznek, teszem azt Grasset 
iskolájában, sokszor találunk kivihetetlen, vagy legalább az anyagszerűséggel hadilábon 
álló terveket. A franciáknak művészi erényük a csiszolt ízlésük, mely a divatot még 
ma ís irányítja, a színbeli harmóniákat finom tónusok és nem erős színek között keresik, 
s talán ez az oka annak, hogy a formai átalakításnak, a természettől való elvonatko-
Zásnak nem érzik a szükségét. Azt lehetne mondani, hogy ornamentácíójuk, amint azt 
iskoláik kiállításán láthatjuk, nem egyéb, mint ízléssel, finom rítmusérzékkel alkalmazott 
naturalizmus. A legheterogénebb elemeket kapcsolják így össze, egymásba csendülő 
vonalaik, formáik és színeik azonban újat nem mondanak, nincs bennük semmi, ami a 
modern ember fásult idegzetét felizgassa. 

Az éghajlatnak megtört színeít találjuk meg az angolok munkáin ís. Itt azonban, 
ahol a szó nemesebb értelmében vett dilettantizmus ís otthonos, és ahol annyi kedvelőjét 
találjuk az írott könyvnek, a szép kötésnek, hímzésnek és fémmunkának, nem lep meg, 
ha ezen a téren elsőrangú munkákat termelnek az iskolák ís. Különösen áll ez a dublini 
iskola zománcmunkáíra, amelyek minden tekintetben remekei ennek a technikának. 
Egyáltalán elmondhatjuk az angolok csoportjáról, hogy ahol műhelyekkel felszerelt 
iskolákban dolgoznak, ott kiválót produkálnak úgy a tervezésben, mint a kivitelben, 
s ha a tradícióhoz való ragaszkodás és a kontinentális művészettől való elzárkózás meg 
ís látszik munkájukon, ezt inkább erénynek, semmint hibának tudjuk be ; sajátos nemzeti 
ízt kölcsönöz nekik, melyet még fokoz az a minden részletbe szeretettel elmélyedő gond, 
mellyel a legkisebb apróságot ís munkába veszik. 

Szép jövővel kecsegtet a dánok kiállítása. Ma még Grassetnek módszere szerint 
tanítanak, de a brílliáns technikai készség, mely munkáikat jellemzi, a népművészeti 
anyaguknak gazdagsága, mellyel behatóan foglalkoztatják növendékeiket, arra engednek 
következtetni, hogy egy gyors és eredményekben gazdag fejlődés előtt állanak. 

Az újat leginkább a német iskolák keresik. Nagy része van ebben a wíení ízlésnek, 
mely erősen érezteti befolyását, ezen a csapáson halad több-kevesebb eltéréssel mindaz, 
amit a német iparművészeti iskolák termelnek. Annak ellenére, hogy a hamburgi isko-
láknak tanárai közül többen kerültek kí Wíenből, a változatosabb színezésben, a figurális 
diszítésnek sajátos felfogásában eltérnek tőlük. S ez az erényük és az erejük ís egyúttal. 
No meg talán az ís, hogy amit megrajzolnak, azt kevés kivétellel meg ís csinálják. 
Áll ez különösen a textil-, könyvkötési- és fémmunkákra, melyek technikai tekintetben 
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ís igen jók. A drezdai iparművészeti iskolának Kleínhempel a modern úttörője. Előkészítő Az ipar-
osztályaiban ís sok érdekes dolgot találunk az ornamentálís oktatásban ; valami szabadabb művészet 
felfogás tükröződik itt vissza, amellyel más osztályok tanításí rendszere különös ellentétet a 

alkot. Elsőrangú intézmény a leípzígí grafikai főiskola, gazdag, sokoldalú és alapos kép- g£esSZj,son 
zést nyújt, melynek eredményei igazolják azt a hirnevet, melynek mindenütt örvend. 
A prágaiak a kéz dresszurájából kiinduló és a folt- és színelosztás egyensúlyozásában 
kicsúcsosodó tanításí rendszerüket mutatják be. A módszer jó, csupán az a kérdés, hogy 
nem-e vezet egyoldalúságra és hogy anyagra való alkalmazásánál nem-e derül majd ki, 
hogy megvesztegető érdekessége csak a papíron marad meg. Ha igen, akkor csak múló 
divat, melyből tanulni lehet, de amelyet utánozni nem szabad. 

Az amerikai iskolák jó része a mesterségből indul kí. Legjobb e tekintetben a 
marylandi iskola, mely mindenfajta műhellyel el van látva s amelynek munkái — bár 
csak fényképekben voltak láthatók — minden szárazságuk mellett sok eredetiséget ís mutat-
nak. A gyakorlati felfogás, mely az amerikaiakat az iparművészeti oktatásban ís vezeti, meg 
a művészeti tradíciók hiánya szinte utalja őket arra, hogy újat keressenek s keressék azt 
kiindulva az iparművészet mesterségszerű gyakorlásából. Ennek keresésében mindig meré-
szek, idegen befolyások iránt ís fogékonyak s ha sokszor túl ís lőnek a célon, amikor 
túlnehéz feladatokat rónak a növendékekre, elvitathatatlan erényük a céltudatos munka, 
a dolgozníakarás, mely törekvésüket jellemzi. 

Az iparművészet térhódítására jellemző, hogy az elemi iskolától kezdve, csaknem 
minden iskolatípusnál és minden nemzetnél találkozunk a tervezéssel — kapcsolatban a 
kivitellel. Különösen feltűnő ez a női kézimunka terén, ahol legkönnyebben ís vihető 
keresztül, de oly iskolákban, ahol a fiúk kézügyességí oktatása már tért hódított, a papíros-
munkák és grafikai feladatok megoldásával kapcsolatban helyet szorítanak az önálló 
tervezési feladatoknak. Ebben a tekintetben Németország és Amerika vezet s a budapesti 
elemi iskolák sem maradtak el mögöttük. Naiv próbálkozások, az anyagból és technikából 
megszületett formai megoldások, a népművészeti elemek felhasználása (a morva iskoláknál) 
jó dolgokat eredményeznek, a többinek, ami csak papíroson él, kisebb a jelentősége s csak 
azt bizonyítja, hogy értelmes munkát ezen a téren csupán a technikai ismeretek birtokában 
várhatunk a növendéktől. Feltűnő különösen a német iskoláknál, hogy az iparművészeti 
tervezésnek az egyes ipariskoláknál túlságosan nagy teret nyújtanak. Az eredmények nem 
igazolják ezen felfogásnak helyességét. Egyes textilískoláktól eltekintve ugyanis azt látjuk, 
hogy ezen munkák nem ütik meg a művészi színvonalat s a gyakorlati pályán működő 
növendékek inkább káros, semmint hasznos befolyást gyakorolnak a közízlés fejlődésére. 
A művészi képesség elbírálása nélkül felvett növendékeket nem lehet művészi munkára 
nevelni; a rátermettséget eleve követeljük meg tőlük. A nagy technikai készséget meg-
találjuk munkáikban, de a művészi ízlés hiánya ís megérzik rajtuk s ez végeredményé-
ben egy — a közízlésre káros — dilettantizmusnak vetheti meg alapját. 

A növendékek felvételénél gyakorolt szigorú elbánás, mely a mí iparművészeti 
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iskolánkat jellemzi, talán éppen ezért találkozott általános helyesléssel, aminthogy a 
kongresszus folyamán elhangzott előadás, mely az iparművészeti iskolák tanításának a 
műhelyoktatásból való kííndítását állította oda a síkeres tanítás alapfeltételéül és pedig 
iskolai műhelyekben, a szakemberek osztatlan elismerését vívta kí. A mód, ahogyan a 
budapesti iparművészeti iskola az ornamentálís és figurális rajzot ís a gyakorlati élet 
követelményeihez igyekszik idomítani s a bemutatott eredmények, melyek ezt a törekvést 
illusztrálják, új utat jelent a tanításnak ezen ágában s ezen úttörő elveknek helyességét 
mi sem bizonyítja inkább, mint az a körülmény, hogy a külföldi szaklapok ezen iskolának 
tanításával részletesen kívánnak foglalkozni s a kiállításon látott munkák több külföldi 
városban kerülnek bemutatásra. 

Általában azt mondhatjuk, hogy a kiállításnak iparművészeti vonatkozással bíró 
részét a keresés, új utak és módszerek megállapítása jellemzi. Haszna mindenesetre az 
lesz, hogy a legközelebbi párisi kongresszus a megcsontosodott, régi tanítási rendszernek 
talán nyomait sem fogja mutatni. Friss erők és új törekvések jutnak majd túlsúlyra s 
ezek, a most lefolyt kongresszus és kiállítás tapasztalataiból kiindulva, gyökerében fogják 
átalakítani az iparművészeti oktatást s vele az iparművészet szebb fejlődésének egyen-
getik az útját. M I H A L I K G Y U L A . 

a • • • 

RAJZTANÍTÁS ÉS IPARMŰVÉSZET. 
DRESDEN, Í 9 Í 2 AUGUSZTUS HAVÁBAN. 

A drezdai kongresszus és a vele kapcsolatos terjedelmes rajzkíállítás nagyjelentőségű 
nem csupán a rajztanítás szempontjából, hanem előreláthatóan nagy hatású lesz az ipar-
művészet fejlődésére nézve ís. 

Elvítázhatatlan igazság ugyanis az, hogy az iparművészet fejlődését nem irányítják 
sem az iparművészeti múzeumok, sem pedig az iparművészeti iskolák, hanem a nagy-
közönség, amely viszont hatalmas szociális, politikai, vallási, gazdasági és egyéb látha-
tatlan és szabályozhatatlan áramlatok hatása alatt áll. A földteke legtávolabb eső pontjain 
egyaránt érezhető hullámok jelentkeznek, melyek hol erősebben, hol gyöngébben hatják 
át az őket felfogadó kulturákat, aszerint, hogy nagyobb vagy kisebb ellentállással, maradí-
sággal kell megküzdeníök. Ilyen hullámzást figyelhetünk meg az emberi szellem és alkotó 
erő összes megnyilatkozásaiban, de legszembeötlőbb a kor szellemének e folytonos vál-
tozást előidéző hatása a művészetek terén. A művészetek, nevezetesen a képzőművészetek 
átalakulásával pedig szorosan összefügg a rajztanítás céljaínak, módszereinek, az általános 
oktatás kereteibe miként való beleílleszkedése. így azután a rajztanítás mindig szoros 
vonatkozásban van a kor szellemével, vele módosul, alakul át, emelkedik vagy sülyed, 
aszerint, hogy milyen szerepet juttatnak neki, milyen feladatokat tűznek kí eléje. 

A ma már általánossá vált ú. n. modern rajztanítással mintegy <0—Í2 év előtt 
kezdtek kísérletezni. Az úttörőknek itt ís eleinte bizalmatlansággal, heves ellenszenvvel 
kellett megküzdeníök, végre azonban lecsendesedtek a reformmal járó izgalmak és minden 
kulturállamban kötelezővé vált a rajztanítás új módja. Már az Í908. évi londoni kongresz-
szusról és a vele kapcsolatos rajzkíállításról írt beszámolónkban megállapítottuk, hogy a 
rajztanítást mindenütt ugyanazok a célok irányítják, az eltérés csak a módszer részletei-
ben és hívatott vagy kevésbbé hívatott tanítók különböző eredményeiben van. Differen-
ciálódásról még annyiban ís lehetett szó, hogy helyenkínt a grafikai kifejező képesség 
fejlesztésére, helyenkínt pedig az ízlésnek a rajztanítás révén való nevelésére fektettek 
nagyobb súlyt. 

Az iparművészet fejlődésének szempontjából örvendetes, hogy az ízlés nevelésére 
irányuló törekvések újabban sokkal egészségesebb, helyesebb módon igyekeznek célhoz 


