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MÓDSZERÉRŐL) 

IRTA LYKA KÁROLY 
em először vetődik föl a 

kérdés: milyen a viszony 
nálunk az iparművészeti 
oktatás és az élet kívánal-
mai közi? A kérdés, bár-
mily érdekes volna egész 
terjedelmében megvizs-
gálni, most csak egyetlen 
technika szempontjából 

fog minket foglalkoztatni s erre a munkák-
nak egy meglehetősen bő sorozata adott 
alkalmat, amelyet módunkban volt megtekin-
tenünk. Valamennyi az alkalmazott szobrá-
szat köréből való, néhányat e füzetben repro-
dukcióban talál az olvasó. 

E technika oktatása nem új az Iparművé-
szeti Iskolában. Azt kellene tehát hinnünk, 
hogy mindenütt, ahol nálunk — az utóbbi 
évtizedekben elég sűrűn — a díszítő szobrá-
szat technikáját igénybe vették építészeink : 
ennek az iskolának neveltjeivel fogunk talál-
kozni. Ennek a várakozásnak csak részben 
felelnek meg a fények. Sok éven át ezen a 
téren csaknem túltengett az idegen, Buda-
pestre munka-alkalmatosságra költözködött 
elem. Viszont az iskola növendékei közül nem 
is egy, hanem egész kis csapat, mihelyest 
befejezte a tanfolyamokat, azonnal mentül 
sürgősebben hátat fordított az alkalmazott 
szobrászatnak s minden erejével a képmásra 
és az emlékműre vetette magát. Egypár jeles 
nevű szobrászunk került ily módon az Ipar-
művészeti Iskolából oly területre, amelyre elő-
készíteni tulajdonképpen egy más, külön e 
célra szervezett iskolánk volna hivatva. Bizo-
nyára senki sem emelhet kifogást az ellen, 
hogy egy iskola, amelynek feladata az alkal-
mazott szobrászat (s esetleg a „kisplasztika") 
terén fölmerülő kereslet kielégítésére képessé 
tenni a növendékeket, a szobrászai legmaga-
sabb problémáival összefüggő munkára is 
sikerrel készít elő fiatal embereket. Nem sza-
bad azonban felednünk, hogy éppen a mi 
viszonyaink közt kellemetlen velejárói is lehet-
nek az ennyire tágított oktatási rendszernek. 
Többnyire az a veszedelem fenyeget, hogy 
az alkalmazott szobrászat maga (tehát az 
iskola egyik alapvető célja) elsikkad, mert a 
növendékek valami alacsonyrendűt, nem „úrit", 
szinte napszámosi munkát kezdhetnek benne 
látni, amidőn ez a technika úgy van beállítva, 
hogy a „grand art" felé törekvés ugyanebben 
az iskolában kivételes rangot jelent. Jól ismer-
jük a fiatal embereknek ily viszonyok közt 

gyakran beteges mértékben megnyilatkozó 
becsvágyát s tapasztalatból tudjuk, hogy a 
legszerényebb tehetségű is inkább gyötrődik 
és kínlódik, csak hogy egy az iskolai köz-
vélemény által alacsonyabbrendűnek beállított 
pályától szabaduljon. A művészprolelárság 
szaporodása egyéb technikák terén is ily 
okokra vezethető vissza. Az ily növendékek 
sohasem fognak eljutni ahhoz, hogy számba-
vehető képmás- vagy emlékmű-szobrászokká 
váljanak, miközben pedig erre fordították min-
den becsvágyukat, nem volt érkezésük az 
egyszerűbb, kenyeretadó plasztikai munkát 
megtanulniok. Az ilyen emberek valóban sajná-
latraméltók s azon kellene lennünk, hogy 
számuk gyarapodását semmivel se segít-
sük elő. 

Ezzel nem arra akarunk célozni, mintha az 
alkalmazott szobrászatot valóban valami ala-
csonyrendűnek tartanók. A mull legkitűnőbb 
mesterei szinte kivétel nélkül remekeltek ilven 
feladatok megoldásában is. Az alkalmazott 
szobrászat fogalma és munkaköre azonban 
hasonlíthatatlanul tágabb, mint minden más 
plasztikáé. Oly tág, hogy e terület bizonyos 
részeiben hasznos és derekas, kenyeret is jól 
adó munkásságot fejthet ki a közepes, nagyra 
éppen nem hivatott tehetség is, ha alapos 
iskolázáson, nevelésen ment ál. A kiváltságos 
talentum ezt az iskolázást, ha egészséges a 
rendszer, éppen nem fogja megsínyleni, a 
kisebb ember pedig nagy művész helyett (ami 
úgy se lesz belőle) legalább derekas, hasznos 
polgárrá nevelődik. 

Ezt elérni, nézetünk szerint, csak műhely-
rendszerű oktatással lehet. Hogyan, hát könyv-
ből tanították eddig a szobrászatot ? — kérd-
hetné valaki. Dehogy is, a baj csak abban 
rejlik, hogy a legtöbb idevágó iskola nem 
volt eléggé műhelyszerű. Mintha a filológiai 
alapokra épített gimnáziális rendszer bizonyos 
mértékben itt is éreztetné hatását. Legtöbb ily-
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fajfa iskolánk ugyanis évtizedeken át csak 
éppen az előkészítő-technikákra oktatta a 
szobrász-fiatalságot. Mintáztak minta vagy 
élő modell nyomán agyagot. Legtöbbször 
azonban még odáig sem jutottak el, hogy 
agyagművüknek terrakottává való égetéséhez 
vagy gipszbe való öntéséhez értsenek. Arról 
nem is beszélek, hogy fába faragni, bronzba 
önteni, kőből faragni sohasem tanultak meg. 
Iskoláink ifjai a kiszabott tanévek elvégzése 
után ugyancsak zavarba kerültek volna, ha 
egy megrendelő azt mondja nekik : tessék itt 
ez a fakölönc meg ez a kőtömb, szívesked-
jék belőle mielőbb egy szupraportof vagy egy 
virágfartól faragni. A régi időkben az ilyes-
minek tudása nélkül örökös inassorba maradt 
volna a szobrász. Elegánsabbnak látszó élet-
rendünkben azonban az anyaghoz való értést 
szinte megvetéssel nézi a művészkedők ke-
vésbbé intelligens, tehát nagyobbik része. 

Ne higyjük, hogy az örökös agyagban való 
dolgozásnak (itt is persze csak a fél-munkának) 
kedvezőtlen hatása csak éppen azon a terü-
leten érzik meg, amelyet az alkalmazott szob-
rászatának mondhatunk. Kellemetlen különös-
ségei bőven jelentkeznek az ú. n. „grand art"-
ban is. Ezért vált bronz- és kőszobraink jó 
része transzponált, tehát se hal, se hús agyag-
szobrászattá. Innen kellemetlenül tésztás, 
gyúrt, pötyögős, a felrakás menetét oktalanul 
éreztető megjelenésűvé. Az agyag már már 
elvesztette átmeneti jelentőségét s hangosan 
szól hozzánk a bronz- és kőpalást alól. Az 
agyagnak ez a felszínre tolakodása a kiseb-
bik baj. Sokkalta nagyobb azonban az a 
körülmény, hogy a szobrászok hozzászokván 
az agyag tulajdonságai szerint gondolkodni 
akkor is, amikor kő vagy bronz a végleges 
anyag (végleges anyag: ez a fogalom is csak 
a szobrászat hibás felfogása idején szület-
hetett meg!), nem értvén tehát meg igazi anya-
gukat, kénytelen-kelletlen lemondanak arról a 
sokféle lehetőségről, amelyet nekik a kő vagy 
bronz kínál s így a művészeti előnyök nagy 
tömegével lesznek szegényebbé. Sok szobrász 
a maga szobrát csak agyagban látja s el kell 
utaznia a leleplezés színhelyére, ha végre 
meg akarja ösmerni, hogy tulajdonképpen mit 
is csinált. 

Ha e néhány megjegyzés találó — s mi 
meg vagyunk győződve róla, hogy az, hisz 
régi igazságok —, akkor valóban szükséges-
nek látszik mindenrendű szobrászati okta-
tásnál az, hogy a növendék jó korán kézbe 
kapja a „végleges" anyagot is s teljesen meg-
tanulja azt, hogyan kell abból formákat kifej-
teni, mily lehetőségekre biztat ez meg az az 
anyag, mily korlátokat szab eléje. Bizony a 
legteljesebb műhelyszerűség volna itt a leg-
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szerűség, amelynél a növendék pár évi kemény 
agyagminfázás után végül gyorsított eljárás-
ban egy kis fát meg követ is farag. A fara-
gást bizony-bizony azon frissiben kellene 
megkezdenie. 

Nem először hangoztatjuk ezeket az elve-
ket, természetesen alig látható eredménnyel, 
érthető tehát meglepetésünk, midőn az Ipar-
művészeti Iskolában legutóbb a munkák egész 
során alkalmunk volt efféle egészséges elvek 
megvalósulását is tapasztalni. Siraay Imre 
szobrász-tanár keltette ezeket életre, nyilván 
ő is a mieinkhez hasonló tapasztalafokon 
okult s anélkül hogy erre az eljárásra taná-
csot kért volna bárkifői, a maga sajátos 
erélyével egyenest a cselekvés terére lépett. 

Simay oktatási módszerének egyik saját-
sága, hogy a növendékekkel úgy faragtatja a 
faragványokat. A szobrász régibb magyar 
neve: képfaragó. De mutassanak nekem hamar-
jában egy lucaf szobrászt, aki képet farag. 
Simay tehát ezt az új fipust tenyészti ki; a 
képet faragó képfaragót. Hogy ez a tipus 
ennyire új, azon, ha az ember gondolkodik, 
egy kicsit röstelkedhetik is. 

A munkák menetét vizsgálgatva felötlik, 
hogy abból az agyag mint „átmeneti anyag" 
hiányzik. Hiányzik a mintázó-pálcika, hiány-
zik a tészfa-viríuózkodás. Vannak hiányok, 
amelyek erényszámba mennek : ezek ilyenek. 
A növendék faragókésf kap a kezébe. Egy-
szerű feladatokon kezdi: egy koszorú gipszbe 
való faragásán például. S az alkalmazott 
szobrászat majdani munkása mindjárt meg-
ösmerkedik azzal is, hogyan lehet egy ily 
formát adott keretben ízlésesen elhelyezni, 
hogy lehet hozzá térkitöltő betűket kompo-
nálni. Következnek bonyolultabb területkitölíő 
díszíímények, mindig meghatározott céllal. 
Alakok, amelyek formáit gipszből vagy fából 
kell kifaragni. Az agyagon nevelt ember ugyan 
tétován állna egy ily „végleges" anyag előtt. 
A kényelmes agyagtechnika, amely minden 
korrekturát megenged, tehát bő teret ad a 
va banquenak, tudvalevőn azon alapul, hogy 
a formákat úgy hozzáadással, mint elvétellel 
lehet előállítani. Ám adjon hozzá valaki a 
kőhöz valamit, ha egyszer íúlsőkat vert le 
róla. Miután ez lehetetlen : a főformáknak, 
magának az egésznek alapos tanulmányozá-
sán kell kezdeni. Ha fej legyen a kőből, meg 
kell nézni azokat a nagy síkokat, amelyek a 
fejet, mint megannyi krisfálylap, legkiállóbb 
pontjain összekötik. így indulva munkára : 
értelmet kap a rég bevált szobrász-elv, hogy 
tudniillik a fősíkokat keressük meg, mint 
amelyek a lényeget magukba zárják (az agyag-
mintázásnál az ilyen elv természetesen értel-
metlen, mégis gyakran hangoztatják). És így, 
mikor a koloncból és tömbből lassankint egy 
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fej kristályosodik ki, megindulhat a fölösleg 
lebontásának módszeres munkája. Ezen az 
úton a nagy talentum akadálytalanul elérkez-
hefik a Parnassus legtetejére, a kis ember 
viszont elérkezik máshova : oly kenyeretadó 
becsületes pályára, amelyben a jó iskola adta 
ízlést dekoratív célok szolgálatában terjeszt-
heti. Remélhető tehát, hogy először is elkerül-
jük a szerencsétlen „művész-proletárok" szá-
mának szaporítását, másodszor azt, hogy aki 
egy ily iskolából kilép, ne érezze magát szá-
razra veteti halnak. Kész, mesterségét tudó, 
becsületes szobrász lesz belőle, aki megta-

lálja a maga munkakörét abból az egyszerű 
okból, mert megtanulta azt, hogyan kell vala-
mit készen megcsinálni. 

A tanítás sorrendjét és a munka beosztását 
vizsgálva azt látjuk, hogy az első éves fan-
folyamon főleg a gipsz megmunkálása és 
pedig ennek a faragásával járó szakszerű 
oktatás tölti be a rendelkezésre álló idő java 
részét. A kezdő növendék a pontozógép teljes 
mellőzésével és igy mintegy a szabad szem-
mérték gyakorlásával tartozik feladatát elvé-
gezni, míg másrészt ezzel kapcsolatban kidol-
gozás tekintetében olyképp kell feladatán dol- 1 9 1 
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goznia, hogy ezt az idomok fokozatos fejlesz-
tése és megértése céljából egyes főbb fejlő-
dési fokaiban abbahagyja, míg végre mun-
káját teljesen befejezi úgy, hogy az ily módon 
elkészüli munkánál a növendék maga előtt 
látja ennek teljes elkészítési folyamatát. Ezzel 
oly tapasztalatokra tesz szert, mint aminők 
csupán az agyagmintázással nem érhetők el. 
Az idomoknak ilyetén módon való fejlesztése 
ugyanis nem csupán a formák művészi meg-
érzékelésére, hanem mi több egyben fokoza-
tosan az önálló gondolkodásra és az akarat 
fegyelmezésére vezet. De az így elkészített 
munkának a növendék művészi és technikai 
kiképzésére nézve ínég egyéb nagy előnye 
van, amennyiben megtanul helyesen bánni a 
szükséges szerszámokkal ; a tárgy ilyenkép-
peni megmunkálása közben tisztába jön az 
anyagszerűség követelményeivel. Aztán a 
növendék minták után másolgatva a prima 
faragás elsajátításához vezető gipszfaragászati 
gyakorlatokat végez és pedig részben termé-
szetes, kétszeres, sőt többszörös nagyságban. 

A második tanfolyam első felében készít 
a növendék felsőbb tanfolyamok növendé-
keinek iparművészeti tárgyakat ábrázoló rajz-
tervezetei után, a tervezett tárgyak sokszo-
rosításához alkalmas gipszmintákat prima 
faragásban, amiáltal egyben ízlését is fejleszti. 
Közben tartozik házi feladat gyanánt egy-egy 
díszesebb iparművészeti tárgyról fervezetraj-
zokat készíteni, hogy ily módon magát a terve-
zésben is kellőleg gyakorolja. Ezeket a terv-
rajzokat minden esetben megelőzi a gondo-
lafvázlatok a tanár által való beható elbí-
rálása. Lassan a növendék már odáig jut, 
hogy saját maga tervezetét agyagban meg-
mintázhatja, a sokszorosításra alkalmasokat 
pedig gipszben kifaragni képes. Ugyanezen 
elvek alapján tanítják a felsőbb évfolyamok 
növendékeit azonban azzal a munkatöbbletet 
kifévő különbséggel, hogy elméleti építészeti 
ismereteikhez mérten már ezek felhasználá-
sával nehezebb feladatokat kell megoldaniok 
és pedig olyformán, hogy előzőleg megmin-

tázzák kisebbített léptékben az architektúrát, 
ebbe beleillesztik a tervezett dekoratív része-
ket, ezután gipszbe öntik és készre faragják, 
ami felette fontos még pedig avégből, hogy 
ily módon a növendék minden alkalommal 
átérezze munkájának térbeli hovátartozóságát 
is. S így készülnek, ezen mód, kő, kerámia, 
bronz és egyéb anyagú kivitelre szánt figu-
rális, díszífményes, architektonikus és ipar-
művészeti tárgyak. 

Azok a növendékek, kik a magasabb mű-
vészi kiképzésre nem alkalmasok, ezen okta-
tási módszer alapján már a 3-ik tanfolyam 
elvégzésével oly általános alapos szakisme-
retben felkészültségre tehetnek szert, amellyel 
a gyakorlati életben legalább mint művészi 
és technikai ismeretekkel bíró segéderők jól 
és becsületesen megkereshetik kenyerüket. 

Igy a IV. és V. évi tanfolyamokra csak a 
tehetségesebb növendékek kerülhetnek, ezért 
nehezebb, nagyobb igényű dekoratív felada-
tokkal kell foglalkozniok, hogy alapos felké-
szültséggel lépjenek az életbe. 

Ha most azt kérdjük, hogy egy ily iskola 
mily viszonyban lehet az élet kívánalmaival 
— s állami intézeteknél ez a szempont sem 
hanyagolható el —, úgy nézetünk szerint az 
ily munkára kész embereknek az életbe való 
bocsátása sokkalta megnyugtafóbbnak látszik, 
mintha oly emberek hagyják el az iskola 
falait, akik csak annyit tanultak, hogy hogyan 
kell a munkához úgy fogni, hogy azt aztán 
másvalaki folytathassa és befejezze. 

Az efféle tanítási rendben mi a műhelyszerű 
munka helyes újraébredését véljük látni. 5 
ha szabad e nemrég óta folyó tanulmányi 
rendből a jövőre következtetni, úgy minden-
esetre kedvezőbb eredményt várunk tőle, mint 
attól a másik, a külföldön is széltében gya-
korolt oktatási rendszertől, amely sohasem 
juttatja el a növendéket odáig, hogy az va-
lamit készen is meg tudjon csinálni. 

Figyelemmel fogjuk kísérni e fanmenetet 
s őszintén örvendenénk, ha a hozzá fűzött 
várakozásunk minden részében valóra válnék. 
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