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ELÖLJÁRÓBAN

Két nemzedék: a kortársaké és tanítványoké gyûjtöt-
te össze ebben a kötetben mindazt, ami megérdemli,
hogy Jaschik Álmost, az embert, a mûvészt és a taní-
tómestert túlélje.

Szándékosan nem beszéltem barátokról elsõ
mondatomban. Igaz, hogy a könyv megszületését és
tartalmának nagy részét személyes barátok és hûsé-
ges tanítványok szeretete ihlette, de mégsem szeret-
ném, ha a benne foglalt értékelést kegyeletes elfogult-
ságnak vélné az olvasó. Eleget idézünk Jaschik taní-
tásaiból ahhoz, hogy értékét maga az olvasó tárgyila-
gosan ítélhesse meg.

Való igaz, hogy egyénisége varázsának nagy része
van a könyv megszületésében. De ez a varázs jelentós
része minden tanítómester hatásának. Sajnos ez az,
amit a nyomtatott betû akkor sem tud érzékeltetni,
ha minden szót átmelegít az emlékezés forrósága.
Kortársak és tanítványok – nevezzük õket most már
együttesen barátoknak – a nagy egyéniségnek csak
halvány vázát menthetik meg a jövõ számára. Ennyit
azonban kötelességünk megtenni. Ezt a vázat aztán
a napvilágra hozott mûvészi alkotások és tanítások
fogják élettel kitölteni.

Jaschik Álmos életének hatvanöt esztendejébe
a fogékony mûvész lelkének rezdülésein keresztül
Magyarország és a világ történetének minden fordu-
latát beleláthatjuk. A második osztályos kis gimnazis-
ta átélte a millenáris Magyarország nagy emlékezé-
seit és csillogó reménységeit; a kamasz már világvi-
szonylatban élhette át Európa álmait az 1900-as fran-
cia világkiállítás sajtóvisszhangjában. A férfi azután
átélte mindazt a nagyot és szépet, amit a mûvészet
és tudomány a következõ félszázadban megteremtett,
de át kellett élnie a két világháború fizikai, s a fizikai-
nál is nagyobb erkölcsi szenvedéseit. Minden kortárs
életrajza ezekbõl a motívumokból tevõdik össze; a
kérdés csak az, kinek lelke mit ragadott ki a mûvészi
és tudományos haladás, s az erkölcsi összeomlás
félszázados történetébõl. Jasahik Álmos barátai büsz-
kén állapíthatják meg, hogy a világ szellemi és mate-
riális történetének hatalmas, sokszor szennyes ára-
datából a legtisztább eszméket válogatta ki, és adta
tovább tanítványainak.

Benedek Marcell
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Jaschik Álmos 1885-ben született Bártfán. A Tapoly
völgyének festõi látványa és a város középkori mû-
emlékei egész életére szóló hatással voltak rá. Sok
mûvészigényû, mûvész beállítottságú felmenõje
volt. Jaschik Álmos atyai nagyapja, Jaschik Ferenc
erõs, markáns egyéniségû mérnök volt, foglalkozott
üvegdíszítéssel és különleges üvegek elõállításával
is. Nagyon szerette a zenét. Négy gyermeke közül
Gyula – Jaschik Álmos nagybátyja – örökölte adott-
ságait. Zeneszerzõ; orgona- és gordonkavirtuóz volt,
apjával ellentétben kissé könnyelmû és bohém.

Jaschik Álmos minden valószínûség szerint
nagyapjától és nagybátyjától örökölte mûvészi hajla-
mát. Takarékossága, rendszeretete, szorgalma nagy-
apai örökségnek tekinthetõ. Édesapja, Ede hivatal-
nokember volt, de õ is, mint a család minden tagja,
zene- és mûvészetkedvelõ. Anyai nagyapja szintén
mérnök volt. Minden családi vonás készen állt ah-
hoz, hogy a tehetséggel megáldott gyermek mûvészi
ambíciói az élet során otthonról támogatást nyerje-
nek. Anyja, Vass Leopoldina természetébõl is sokat
örökölt. Élõszóval elmondott misztikus meséiben
megelevenedtek a  természet jelenségei, fantáziával
telített képei mélyen bevésõdtek a gyermek lelkébe.
Mûveinek szimbolikus megnyilatkozásai ezekben
a mesékben gyökereznek. Anyja szellemes megjegy-
zései, élénk elõadásmódja, lebilincselõ humora új
színt hozott a családba. Jaschik lírai látásmódja mel-
lett párhuzamosan jelentkezett, mint anyai örökség,
a komikumot felismerõ és rögzítõ hajlam. (…)

Már a gimnáziumban szoros barátság fûzte há-
rom kitûnõ osztálytársához; kis társaságának tagjai:
Benedek Marcell, Galamb Sándor és Sebestyén Jó-
zsef. A középiskolában Biczó Géza, a mûvész és rajz-
tanár fejlesztette mûvészi hajlamát. Szünidõben
gyermekkori élményeit elevenítette fel Bártfán.
Naphosszat rajzolt, festett, zongorázott. (…)

Az érettségi után a rajzot választotta élethivatá-
sának, és beiratkozott a Mintarajziskolába, a késõb-
bi Képzõmûvészeti Fõiskolára. Tanárai közül Szé-
kely Bertalan rajztudása, tudatos képkomponálása
és magas etikája keltett benne tiszteletet. Festõi mo-
dora azonban idegen maradt a számára. A Fõiskolán
zárkózott egyénisége ellenére õszinte baráti kap-
csolatokat tudott teremteni. Melegszívû lénye, ma-
gas kultúrája, puritán viselkedése áttörte a láthatat-
lan falat, amelyet maga köré épített. (…)

A mûvészet mellett a pedagógiát is élethivatásá-
nak tekintette, s magasigényû elképzeléseit a zenére
is kiterjesztette. Már fõiskolás korában sok pedagó-
giai cikke jelent meg a Zenelap-ban. Az alkotásokban
való teljes feltárulkozás, az ihlet kényszere, a mûvé-
szi közlésvágy párhuzamosan jelentkezett nála a
pedagógus rátermettségével.

Párizst barátjával, Benedek Marcellel együtt
1908 nyarán ismerte meg. Alig tudott a múzeumok-
tól megválni. Megismerkedett a festõmûvészet törté-
netének minden nagy korszakával, de döntõ hatás-
sal egy mûvész se volt rá. Párizsi útja alatt karikatú-
ra-sorozatokat és tájképeket festett. A körutazás
további állomásain, Belgiumban, Németországban,
Hollandiában is folytatta e kétféle munkáját. Mûvé-
szetében és emberi mivoltában egyaránt a líra és a
szatíráig fokozott humor dominál.

Hazatérése után zenésíti meg Heine, Reviczky,
Vajda verseit, és Benedek Marcell daljátékát.

Az Iparrajziskolában a könyvkötõ- és bõrdísz-
mûves szakosztály vezetését vállalta el. Nemcsak a
könyvkötés mesterségét tanította, hanem a könyv
esztétikai kivitelezését, a könyv külsõ és belsõ díszí-
tését, stílusbeli fejlõdését foglalta rendszerbe és adta
tovább növendékeinek. Lázasan dolgozta fel az addig
teljesen érintetlen anyagot, amelyrõl könyvet is írt.
Külön összeállítást készített a betûrajznak a díszít-
mény keretébe való beépítésérõl. Késõbb elõadáso-
kat tartott errõl a Mûegyetemen is. (…)

A Tanácsköztársaság alatt Jaschikot az Iparrajz-
iskola direktóriumának tagjává nevezték ki. Ebben
az idõben dolgozta ki a munkásnevelés és iparokta-
tás átszervezésére vonatkozó reformtervét, amely
a proletárdiktatúra bukása miatt nem került tárgya-
lásra. Jaschikot bélistára helyezték. Tanítványai
kérésére ekkor magániskolát indított; két évfolyam
növendékei teljes létszámban hátat fordítottak az
Iparrajziskolának, és a rendszer által mellõzött ta-
náruk vezetésével folytatták tanulmányaikat.

A fiatal Jaschik díszítményekben gazdag rajzai
azt a benyomást keltik, hogy ebben a túlzott modulá-
cióban telített lelkiállapotának, sokrétû mondaniva-
lójának ad hangot. Fejlõdésének ezen az állomásán
az ornamentika vezetõ szerepét már átveszi a figura;
a kifejezési forma így a perspektivikus kép felé for-
dul. A mondanivaló zsúfoltságát fokozzák a deko-
ráció helyett elõtérbe került természeti formák. (…)

A 30-as években életbölcsességgel teli humoros
népmese-illusztrációi már egészen modernek. A hát-
teret éppen csak jelzi. A szereplõk lelki életét kifejezõ
mozgáson van a hangsúly. (…)

A szín, sõt a háttér is teljesen eltûnik 1939 és
1942 között készült Evangélium sorozatában. Jézus
egyetlen képen sem szerepel, csak a tömegre gyako-
rolt lelki hatás reakcióját vetíti a szereplõk mozgásá-
val és arckifejezésük hangsúlyozásával. Az ötven
darabból álló sorozat életszerûvé varázsolja a drá-
mai mondanivalót. Elénk tárja a tragédiát anélkül,
hogy az európai festészetben már számtalanszor
megfestett felfogás egyetlen változatát is átvenné.

A kompozíciók tudatosak, mégsem keltik a ki-
számítottság hatását. Az ösztönös tehetséget tudato-
san tökéletesíti, mint minden nagy mûvész.

Növendékeivel a legbarátibb hangot használta,
zárkózottsága tökéletesen felengedett közöttük.
Kimeríthetetlen tudásával, differenciált, szuggesztív
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lényével maradandó hatást gyakorolt tanítványaira.
Legtöbben fiatalon, életük legfogékonyabb szakaszá-
ban kerültek hozzá, amikor a test és a lélek egyaránt
fejlõdõképes. Azt tanította, hogy az életben a szépet
kell keresni, és az emberiség kultúráját tovább épí-
teni. Sokoldalú tapasztalatait átadva soha nem érez-
tette tudásbeli fölényét. Derûs, közvetlen volt velük,
és mindannyiukhoz közel jutott.

Világos tanmenetet állított fel, amely pedagógiai-
lag jól átgondolt, haladó szellemû és igényes volt.
Iskolájában Benedek Kata festõmûvész tizennyolc
éven át munkatársa volt a tanításban. A tanterv fel-
ölelte a stílusok, a technikai kifejezésmódok, a sok-
szorosító eljárások minden változatát. A növendé-
kek megtanultak tudatosan látni, nemcsak nézni;
felépíteni a rajzot, nemcsak másolni a természetet.
A tanítást egyéni módszerével életszerûvé tette; a
tárgyak sematikus, lélektelen másolását teljesen
kiküszöbölte. A növények felépítésének spirális rit-
musát tanította. Lehet, hogy ez az elmélet túlzó volt,
de a természeti elemek visszaadásához nagy segítsé-
get nyújtott. Az emberi testet geometriai alapfor-
mákra vezette vissza. Az aktrajznál a test tömegének
és statikájának összefüggéseit magyarázta. A moz-
gás és mimika törvényeit szemléltetõen oktatta, a
figurális rajz felépítése és törvényeinek tudatos al-
kalmazása érdekében. Kiállításokat rendezett a nö-
vendékek munkáiból, tökéletes kivitelezésre kény-
szerítve õket. Megtanított mélyebbre is látni, a for-
mális szerkezeten túl lévõ belsõ mondanivalót kife-
jezni, Minden tanítványában felébresztette és ébren
tartotta a képzeletet, Mindig új utak keresésére és
egyéniségük kifejlesztésére ösztönözte õket. Amikor
a húszas évek modern irányzatai sokakban még
megdöbbenést váltottak ki, õ már emberi és mûvészi
okaikat kutatta és tanította. Tudása nemcsak a mû-
vészetre terjedt ki; minden tanítása teljes kultúrát
adott és követelt.

A felszabadulás után mintha újjászületett volna.
Csupa terv, nekilendülés, ambíció volt, átdolgozta
a Tanácsköztársaság idején elkészített iparoktatási
reformtervét, felvette a kapcsolatot a grafikai és
nyomdászipari szakszervezettel. Annál keserveseb-
ben érintették az újabb csalódások. A Tanácsköztár-
saság idején kifejtett tanári mûködéséért megadott
nyugdíját igazságtalanul megvonták. Reformtervét
elutasították. Habár tervébõl az évek során fokoza-
tosan sokminden megvalósult, életében ezért elis-
merést soha nem kapott. Életörömét elvesztette; s
aránylag könnyû betegség támadta meg, de ez lelki
ellenállás hiányában mégis a halálát okozta.

(1963 körül)

A két háború közti képzõ- és iparmûvészeti magán-
iskolák sorában kiemelkedõ helyet foglal el Jaschik
Álmos festõ- és iparmûvész (1885-1950) grafikai
iskolája. A nem állami szervezésû hazai szabadis-
kolákra és mûhelyekre az utóbbi néhány évtized-
ben terelõdött a kutatás figyelme, miután nyilván-
valóvá vált, hogy ezek az iskolák – nagyjából a múlt
század végétõl – mennyire fontos szerepet játszot-
tak a hazai mûvészetoktatási rendszer és a mû-
vészeti élet kialakításában és megszilárdulásában.
Elegendõ ennek kapcsán a századforduló idõszaká-
ból a Hollósy-féle festõiskolára, illetve a belõle ki-
növõ Nagybányai Szabad Festõiskolára, valamint
a Körösfõi-Kriesch Aladár nevével és mûködésével
összefüggõ gödöllõi telepre utalnunk.

Jaschik Álmos ugyancsak e korszak gyermeke
és neveltje; õ maga és iskolája is abból a századvégi
mûvészeti forrásból nõtt ki, amely szecesszió né-
ven európaszerte a képzõ- és iparmûvészet vala-
mennyi mûfajára, s az építészetre is kiterjedõ
Gesamtkunstwerk megteremtését tûzte ki célul;
ettõl, a kézmûves mesterségek, s a szociális, mi
több: vallási indítékoktól fûtött munkamorál meg-
nemesítésétõl remélve az ember szellemi megúju-
lását. Mindez nálunk tudvalevõleg összefonódott
a népmûvészet iránti – felszínes vagy kellõképpen
megalapozott – lelkesültséggel, ami ha pontosan
körülhatárolható stílussal nem ajándékozta is meg
a mûvészetet, arra mindenképpen alkalmasnak
bizonyult, hogy a gondolkodást a népmûvészet lété-
nek, eredendõ funkciójának és mélyebb összefüg-
géseinek felismerésére ösztönözze. Ezekben az
években zajlott le a hazai rajzoktatás reformja, a-
melynek éltetõ, bár hamarosan ellanyhuló fuvallata
adott indítékot Jaschik Álmosnak új szemléletû
pedagógiai koncepciója kidolgozásához.

Abban az évben, 1906-1907-ben, amikor a gö-
döllöi telepet, az ott mûködõ szõnyegszövõ mûhelyt
minisztériumi utasításra átvette az Iparmûvészeti
Iskola, került Jaschik a Fõvárosi Iparrajziskolá-
hoz, s itt a könyvkötõ- és bõrdíszmûves szakosztály
vezetõjeként, s a gyakorlati irányú rajzoktatás
megindítójaként bekapcsolódott a szecessziós jel-
legû iparmûvészeti és mûvészetpedagógiai moz-
galomba. (Az 1909-1910. évi iskolai értesítõ közli
is a Gyakorlati irányú rajzoktatás címû alapvetõ
írásának rövidített változatát.) A világháború elõtti
években az Intérieur címû lap iparmûvészeti rovat-
vezetõje, kortörténetileg is érdekes cikkeiben,
tanulmányaiban a szecessziós ízlésáramlat ipar-
mûvészeti és kereskedelmi kérdéseivel foglalkozik.
Élénken foglalkoztatja a népmûvészet, s a könyv
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