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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 . 
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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 
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jutni, mint annak előtte. Soká az a balhít vezetett, 
hogy díszítményeknek rajzoltatása, görög, román 
vagy reneszánsz elemekből való tervezgetés, később 
pedig levelek, virágok stilizálása és a stilizált ala-
koknak díszítménnyé való kombinálgatása fejleszti, 
nemesíti az ízlést. Ezt ma általában végzetes téve-
désnek minősítik. Határozottan veszedelmesnek tart-
ják az ornamensekkel való szertelenkedést. Minden-
felé kijózanodtak az „Ornamentendusel"-ből, sőt 
helyenkínt annyira jutottak, hogy a történelmi 
stílusos vagy növényi elemekből formált orna-
menst a díszítés tanításának kezdő fokán egészen 
alárendelt jelentőségűnek és sokszor teljesen fölös-
legesnek mondják. Ma már oda írányítják a taní-
tást, hogy fejlesszék a tanulóknak a szép, helyes 
arányok és a ritmus iránti érzékét, hogy értsenek 
a folt- és tömegelosztáshoz, a harmonikus színek 
összeválogatásához stb. A kiállítás volt sok ezer pél-
dáiból meggyőződhettünk arról, hogy alkothatunk 
egyszerű vonalakból, pontokból, karikákból, szívek-
ből és más nem orgáníkus elemekből számtalan 
szebbnél szebb díszítményt. Kezdőknek ezek valók, 
nem pedig a mélyebb szakbeli ismeretet föltételező 
növényi és állati formák. De ne legyen a díszít-
mény sohasem öncél. Hanem legyen adva lehetőleg kézzel foghatóan a díszítendő tárgy 
maga, hogy a díszítmény elhelyezkedésének módja, annak a tárgy méreteihez való alkal-
mazkodása ís figyelembe jöhessen. Fíúk-nál doboz, mappa, könyvfedél, képkeret stb., 
lányoknál őv, kötény, terítő stb. A jó és rossz példáknak összehasonlítása, megbeszélése 
előbb-utóbb jó útra tereli és megerősíti a gyermekek ízlését. Legjobb, ha a gyermekek 
maguk csinálják meg a tárgyat, amelyet díszíteni akarnak. A fiúk fűrészeljenek, gya-
luljanak, fúr janak, faragjanak, kalapáljanak fát, fémet ; csináljanak egyszerű de ízléses, 
célszerű, gondosan megmunkált dolgokat. A leányok a nekik való karton és tűmun-
kákban ügyeskedjenek. Tanul janak előbb valamit jól, célszerűen és tartósan megcsinálni, 
csak azután gondoljanak annak díszítésére. Érezzék ők az alkotás örömét, szeressék és 
becsüljék meg a szabatos, jó munkát . Ez a lényeges. H a azután már tudnak egy hasz-
nálható tárgyat helyesen elkészíteni, akkor próbálkozhatnak meg annak ízléses díszítésével. 
Elejét vesszük ezzel annak a veszedelmes dilettáns felfogásnak, mely azt tartja, hogy a díszítés 
hivalkodó és szertelen alkalmazásával leplezheti a munkának és az anyagnak silányságát. 

Hogy a kézimunkának és az elemi tervezgetési próbálkozásoknak ilyetén való bele-
illesztése az általánosanképző iskolák tanításának rendjébe javítja a közönség ízlését és 
az igazi munkához való hozzáértését és ezzel aztán hasznára válik majd az iparművészet-
nek, azt — úgy hiszem — külön bizonyítani nem kell. Úgyszintén kitűnő hatású a gyer-
mekek ízlésének finomodására a betűvetésnek és a művészi szempontok szerint elrendezett 
írásgyakorlatoknak, a sokáig mellőzött betűgrafíkának gyakorlása az általánosanképző 
iskolákban. Ezt az angolok és amerikaiak már régen tudják és azért gyakorolják ís min-
denfelé. A kontinens államaiban azonban csak újabban érzik és hirdetik ennek az igaz-
ságát s most teljes erővel pótolni akar ják az eddigi mulasztást. A drezdai kiállításon 
volt példák bizonyítják, hogy e tárgykörnek a rajztanítás keretébe való fölvétele a gya-
korlati művészi érzéknek üdvös térfoglalását jelenti. 

Mindezeket egybevetve megállapíthatjuk, hogy a rajztanítás terén mutatkozó egyes 
újabb törekvések általában nagyon kedveznek az iparművészet egészséges fejlődésének. 

gk. 

207 
Rajztanítás 

és ipar-
művészet 


