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A Jnschik-iskola kiállításának sikere. A feladat és a nö-
vendékek lelki találkozása. Az anyagok egyszerűsége, lelkes 
munka és a frisseség, melybe hagyományok olvadnak bele. 

termen kellett keresztül-
haladnia az Iparművészeti Tár-
sulat kiállítói látogatójának, 
míg eljutott a csőbútorok és a 
mesebeli sárkányok világába. 
A négy teremben ott volt a 
felnőttek művészete. Tarka 
ruhák, korsók, bőrtarsolyok, 

fujt üvegek és ezüstszelencék. A nagyok élete, 
luxusa, hiúságvásárja a háború után. S ami 
ezek után következik, az a gyermekek birodalma. 
Egy lcmczpapírból kivágott gyermekfigura ezüst 
nyílon lovagol s így mutatja az utat: Erre 
tessék. Itt az i fjúság! A gyermek otthona, 
iskolája, könyve, játéka, ruhája . . . . 

Ifjúság, mondod és a szívedben egy édesen 
fájó hang remeg meg, mert a mai ifjúságra 
gondolsz, amely csupa kitagadott gyermeke 
apái hajdani paradicsomának. Ezért az ifjú-
ságért dolgozott a háború előtti reformpeda-
gógia, a kísérleti lélektan, a hamburgi és drezdai 
művészetnevelés, a rajztanítási reform, az olasz 
Montessori, a német Kerschensteiner, a magyar 
Györgyi Kálmán és ennek az ifjúságnak tava-
szára hozott véres esőt, gyászt, majd letargikus 
süllyedést a háború. Itt szembetalálkozunk 
most vele, abban a három szobában, mely 
felé az ezüst nyíl utasít. Megható találkozás, 
mely mosolyt vált ki az emberből és könnyeket 
csal a szemébe. 

Jaschik Álmosnak és az ő iskolájának köszön-
hetjük ezt a találkozást. Ők rendezték ezt a 
kiállítást, melyről el lehetne mondani, hogy 
esemény, ha a mi fásult, szomorú társadalmunk-
nak még volna egy tekintete a csöndes, tavaszi, 
halk szerenádok irányában. 

Megpróbálom elmondani, hogy miért esemény 
ez a három szobára való gyermekkép, papiros-
munka, bútor, rajz, akvarell, szcenikai terv, 
szövött, varrt és színekbe álmodott világ. 

Először is azért esemény, mert már régóta 
nem találkozott össze ennyire az iparművész 
az ő feladatával, mint itt. Vagy két tucat fiatal 
lány, akiknek az a programm adatott fel-
adatul, hogy a gyermeket szép tárgyak örömteli 
világával vegyék körül. Félig maguk is gyer-

mekek, tehát, mint Heine mondja, még emlék-
szenek a madarak nyelvére, melyet a felnőttek 
már elfelejtettek. A gyermek világa — a moz-
gás, a színszomjúság, a nyugtalanság, a ritmus-
vágy világa. A fiatal lélek öntudatlanul mind 
egy-egy d'homme orchestre», amelyben egy 
ember játszik valamennyi hangszeren. Ki érti 
ezt meg jobban, mint egy serdülő leány, vagy 
egy fiatal mama ? A nyúl, a medve, a néger 
táncos, a mesebeli kacsa és az autón robogó 
királyfi, akár ollóval vágja ki, akár ceruza-
hegyére idézi, éppúgy megdobbantja művész-
kisasszony szívét, mint Petikéét, akinek szánva 
van. Nagy gyerekek csinálták örömmel a kis 
gyerekeknek ezt a kiállítási hejehuját — s ez a 
határösszemosódás teszi a dolgot zamatossá. 

Ez a kiállítás lírai része. De van egy logikai 
oldala is, komoly művészet-pedagógiai erőssége. 
Jaschik Álmos átfogó, szintétikus feladatot 
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adott az iskolájának ezévi vizsgafeladatul. 
A sokféleség, mellyel ily növendék-kiállításokon 
találkozni szoktunk, az állítólagos egyéniség-
tisztelet a «Grand art»-ból átcsempészett jelszó. 
Az iparművésznek az a feladata, hogy egy dicső 
kar, egy munkaközösség, egy alkotás-kom-
plexum résztvevője legyen. A nagyok úgyis a 
csillogó vásárt, a kedves bric et brac-ot keresik 
az iparművészetben. l)e a kicsinyek még rom-
latlanok. Lássák, hogy van egy világ, melyben 
minden a helyén v a n ! Van egy gyerekszoba 
végcsvégig kistermetű, olívzöld mázolásit búto-
rokkal. Ablakdeszkájára illő cserepekkel, pol-
caira gondolt játékokkal. Van továbbá iskola-
pad is, gyermekruhás-szekrény, könyvtartó üveg-
állvány, mindez úgy belekomponálva a négytől-
tizennegy éves gyerek értelmi és tényleges 
világába, hogy «tartós legyem. Ha egy zenekar 
így tud lejátszani egy opuszt, melynek ((szim-
fónia domestica» lehetne a címe, akkor ott nem 
a szólisták virtuózságát szokás megcsodálni, 
hanem a karmester láthatatlan kezét. 

Kifelé tehát jókedvű schcizo-ütemben pattog 
a növendékmuuka, de befelé erős kooperáción 
épül. Nagyon helyes. Százféle hangszeren szólal 
meg az ifjúság leitmotívja — ez a harmadik 
dolog, ami elragadtatást kelt a nézőben. Baba-
lámpaernyő és gyöngyből fűzött karkötő, transz-
parens üvegkép és könyvfedél, csokoládétartó 
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és tolltokdoboz, levélpapír és applikációval díszí-
tett babaruha, mézeskalácsházak és bábjáték 
szccnáriumok, — alig lehet olyasmit álmodni 
Eldorádó gyermekkertjéről, amire ebben az 
iskolában ne gondoltak volna. Egyszerűen káp-
ráztatóan, hogy a mai papír- a cellulozc-péptől 
a cellophan-üvegpapírig és a merítetten elegáns 
levclpapírostól a bútorlemezzé szögezhető dekliig 
mi mindenféle lehetőséget nyújt. Mi több: 
milyen sugalló, gondolatkeltő hatása van. Igen, 
igen, nemcsak a renaissaucc-nak voltak meg 
az ő márványban formákat érző művészei. 
A lemezpapírnak is vannak elkésett Michel-
angelói. Csak ezek tintatartót, vagy ezüst szín-
padi sárkányt «oIvasnak» ki belőle. 

A Jaschik-tanítvány ok ennek a nagyszerű, 
egyre diadalmasabban hódító anyagnak, a papi-
rosnak tettek hűségesküt. Tudják a felületét 
díszíteni: ecsettel, tollal, színes papírok rára-
gasztásával, képek montírozásával, tipomon-
tázzsal játékosan összehangolt színekkel, néha 
talán csak kísérletezve, de mindig bátorsággal. 
Ám ismerik a papirosból adódó matéria-hatá-
sokat is : mikor lapos dísztárgyat, plasztikus 
játékot, figurát, színpadi teret, gumirugalmas 
és rongypuliaságú figurákat formálnak belőle. 
Építenek és modellálnak a papirosból. A hal-
hatatlan papiros «kitünő» osztályzatot kapott 
ezen a vizsgán. 

De ami leginkább csodálatra késztet, az még-
sem a matéria, hanem a szellem. A friss, üdítő, 
nyugateurópai levegőt permetező ízlés, mely egy 
rövid félórára magunkat is gyermekekké tesz. 
Ez a zenebona, mely a Dalcrose-féle mozdulatok, 
a tülkölő autók, a kattogó repülőgép, az úszó, 
sportoló, cserkésző és trombitáló ifjúság száza-
dába röpíti a nagyokat — korszerű zene. Fali-
tábláiból, irkafedeleiből a változott világ ritmusa, 
talán jazz-ritmusa szól hozzánk. Iskolai fali-
képein reklám harsog, — <(tudtok-c már úszni ?», 
«igyatok tejet!» Bacionális ifjúság. Bacionali-
zált gyermekszobák. Plakátnyelvű oktatás. És 
csőbútorok. A kisdedóvodából a hajlított dessaui 
típusú gyermekszobába kerül Péterke. Gram-
mofónlemezek tanítják idegen nyelvre. Képes-
könyve pedig ezt mondja róla: 

((Péterke az autókat nagyon szereti, 
A soffőrt is, aki az autót vezeti. 
Ha a jó Jézuska csak egyet is hozna, 
Ő a világ legboldogabb Pétere volna.» 
De a Jaschik-iskola jóvoltából egy ezüstsár-

kány is jut a szobájába, akinek hét feje közül 
hatot levágott az autó. A hetedik szerencsére 
még megvan. Mozog, tátog, világít, a legyet is 
bekapja. Péterke: a te világodnak két jellemző 
szimbóluma van itt szerencsés ötlettel kidom-
borítva : a csőbútorod és az ezüstsárkányod! 
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