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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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mesterségének és mûvészetének múltja és jelene
is, amint arról önálló kötete, A könyvkötõ mester-
ség címû munkája (1922) tanúskodik. Egész ipar-
mûvészeti nevelésünk átfogó megreformálására a
Nyugat-ban tett javaslatot, amely – a múltból örö-
költ iparoktatási állapotok keserûen õszinte feltá-
rása mellett – a korszerû mûvészi ipar kifejleszté-
sének útját jelöli ki.

Ugyanebben az évben, 1920-ban nyitotta meg
iparmûvészeti magániskoláját. Növendéki gárdája
fiatalokból, jobbára tizenéves lányokból toborzó-
dott, akik a mûvészetek iránti fogékonysággal
szívták magukba Jaschik bõkezûen osztott, bámu-
latosan gazdag tudását. (A Fõvárosi Iparrajziskolát
1919-es szerepvállalása miatt kellett elhagynia.)
Nem sokkal az iskola megindulása után tanítvá-
nyai révén felvette a kapcsolatot a Nemzeti Színház
késõbbi koreográfusa (Rabinovszkyné) Szentpál
Olga mozgásmûvészeti iskolájával, ami nem maradt
hatás nélkül késõbbi (elméleti és gyakorlati) tevé-
kenységére sem. Az iskola néhány év leforgása alatt
valóságos mûhellyé nõtte ki magát, amely a mester-
ség alapos elsajátíttatásával készítette fel növen-
dékeit az élet nyújtotta feladatok megoldására. Szá-
mos növendéke az õ sajátos módszerének, az iskola
légkörére kiható személyes ösztönzésének köszön-
hetõen vált – idehaza vagy külföldön – jobbára az
alkalmazott grafika ismert vagy névtelen, de a mû-
vészet ügyét egyazon alázattal szolgáló mûvelõjévé.

Rabinovszky Máriusz az 1925. évi növendék-
kiállítás alkalmával figyelt fel Jaschik Álmosra és
módszerére; a mûhely jelölést is õ alkalmazta elsõ
ízben az iskolára. Érdemes idézni megállapításait,
e kiállítás nyomán tisztázódott benne az akadémia,
a szabadiskola és a mûhely közti pontos különbség,
amelynek kifejtésére 1928-ban kerül majd sor,
ugyancsak a Nyugat-ban. Közbevetõleg érdemes
azonban megjegyezni, hogy ha az iskola valamilyen
kortárs nyugat-európai megfelelõjét keressük,
talán leginkább a maga korában nagyrabecsült
párizsi art-deco-s divattervezõ, Paul Poiret (1879-
1944) 1911-ben megindított Atelier Martine elne-
vezésû magániskolájával vethetjük egybe, amely-
nek növendékei (Jaschikéihoz hasonlóan) szintén
feltûnõen ötletgazdag tizenéves leányok voltak.

A mûvészet nem tanítható – írja Rabinovszky
1925-ben – csak a mesterség – ez Jaschik Álmos
pedagógiai alapelve, és ez az alapelv határozza meg
tanítási módszerét. Az akadémiák programszerû-
leg mûvészt képeznek, tehát abból a meggyõzõdés-
bõl indulnak ki, hogy a különösképpen mûvészi
teljesítõképesség elsajátítható. A tanár ennélfogva
saját mûvészi szemléletét igyekszik növendékeire
oktrojálni.

Az akadémiákkal ellentétben a szabadiskolák
szempontja, hogy a mûvész önmagát neveli, és ez-
ért ennek sz önnevelésnek csak a külsõ lehetõsége-
it kívánják nyújtani. (…) Annyi bizonyos, hogy a
mûvészi fejlõdés egészséges korszakaiban  nem

létezett sem a mai értelemben vett akadémia, sem
szabadiskola, hanem – mûhely. A mester nem mû-
vészt nevelt, hanem mesterembert. A legjobb érte-
lemben vett technikai tudást ruházta a tanoncára,
azaz rákényszerítette ezeket az ismereteket, hogy
a jól képzett tanonc munkáját felhasználhassa.
(…) Jaschik Álmos a mûhelytanítás értelmében
alakította ki pedagógiáját, azzal a világosan kitûzött
céllal, hogy komoly, becsületes mesterembereket
neveljenek, akikbõl mûvész akkor válik, ha mûvész
voltukat magukkal hozták. Jaschik mûhelyébõl na-
gyobbrészt iparmûvészek kerülnek ki, de akad kö-
zöttük képzõmûvész is. A tanítás alapja minden-
képpen közös. (…) Aki nem kész mûvészi értéket,
hanem becsületes tanoncmunkát keres, az meg fog
lepõdni a festészeti és grafikai munkák kettõs ér-
téke felett; egyrészt a kifejezés üde közvetlenségén
és feltétlen technikai alaposságán, másrészt a meg-
szokott iskolai félszegségek és ízlésbeli bizonyta-
lanságok teljes hiányán.

Ettõl az évtõl, 1925-tõl lapjaink rendszeresen
figyelemmel követik a Jaschik-iskola tematikus
kiállításait,  melyek a szabadiskolai kiállításokkal
szemben tehát nem arra szolgálnak, hogy ott a
növendékek mûvészi alkotásait a nyilvánosság elé
vigyék, hanem arra, hogy az iskola elméleti és gya-
korlati munkájához kapcsolódó, egy-egy feladatra
összpontosító megoldásaikat bemutassák. Így
értékelendõk Jaschik ekkori írásai is, amelyek vol-
taképpen munkabeszámolók; az elméletet a gya-
korlattal egyeztetõ tevékenységbõl leszûrt igényes
„jelentések”, köztük egy-két olyan tanulmánnyal,
amely a népmûvészet eredendõ funkcióját, erede-
tét meglepõen modern, komplex szemléletbe ágya-
zottan kutatja. Ezzel a népmûvészetnek azt az egy-
oldalú, az iskolai oktatásban megmerevedett értel-
mezését sikerült feloldania, amely az élettõl elvo-
natkoztatottan, motívumok aprólékos összehason-
lításában és formai osztályozásában élte ki magát.
Ezzel nem állt ellentétben a népmûvészeti motívu-
mok és – nem kevésbé hangsúlyozottan – a régi
mesterségek pusztuló tárgyainak fokozott megbe-
csülése. Az iskola nyaranként az ország egy-egy
jellegzetes vidékén ütött tanyát (Bodajk, Csesztve,
Esztegom, Isaszeg, Mátraszentimre, Sárospatak,
Tata-Tóváros), ahol a növendékek többek közt
népmûvészeti gyûjtõmunkát folytattak, s ennek
eredményét helyi, illetve fõvárosi kiállításon mu-
tatták be (így az 1933-as gyûjtés anyagát Sárospa-
takon, 1934. márciusában).

Az oktatás során Jaschik a mesterség elsajátítá-
sát a természet mélyebb összefüggéseinek megis-
merésével és problémamegoldó feladatok sorozatá-
val kapcsolta össze. Írásaiból és volt növendékei
visszaemlékezéseibõl a kor tudományos ismeretei-
re támaszkodó ábrázolási módszer és egy átfogó
mûvészetelmélet körvonalai bontakoznak ki. Gya-
korlati jellegû problémamegoldó feladatokkal, a
természet szerkezeti összefüggéseibõl kiinduló áb-
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rázolási móddal, az ornamentika eredetének és
mibenlétének komplex szemléletû vizsgálatával, a
formai. törvényszerûségeken alapuló absztrakció
(az õ elnevezésével: ritmikoplasztika) iparmûvé-
szeti alkalmazásával – hogy oktatási módszerének
mindössze néhány szembetûnõ jellegzetességét
emeljük ki. Jaschik minden bizonnyal (nem csak
magyar vonatkozásban) a kor legjelentõsebb mû-
vészpedagógusai között foglal helyet.

Mûvészetpedagógiai életében és gyakorlatában
felfedezhetõk olyan mozzanatok és összefüggések,
amelyek többé-kevésbé megtalálhatók európai kor-
társainak munkásságában is, de elméletének van-
nak olyan vonásai, melyek pedagógiájának, széles-
körû tevékenységének sajátosan magyar jelleget
kölcsönöznek. E kétféle jelleget nem könnyû, szá-
mos esetben nem is lehet szétválasztani; tény, hogy
nincs még egy korszakbeli, gyakorlati irányultságú
mûvészpedagógusunk, akinek munkásságában az
általános (egyetemes) szintjén mozgó és a sajáto-
san magyar (vagy legalábbis annak nevezhetõ)
ösztönzések ennyire összefonódnának. Pedagógiai
jelentõségét, melynek alapvetõ vonása a nemes ér-
telemben vett korszerûség, növeli a végül is a sze-
cesszióban gyökerezõ integrációs eszme fokozatos
megvalósulása, amelynek más áramlatokkal, így
az art-deco-val is vannak érintkezési pontjai: mû-
vészpedagógiai tevékenysége ugyanis 1920-tól, az
iskola megalakulásától a negyvenes évek közepéig
fokozatosan a mûhelymunka egyre-tágabb körére
terjedt ki. Errõl a változatos mûhelymunkáról
adtak számot a tematikus kiállítások, így az 1926-
os írásmûvészeti, az azévi és az 1927-es árumûvé-
szeti, az 1928-as karácsonyi, az 1929-es farsangi,
az ugyancsak 1929-es, Szegeden megrendezett
színpadmûvészeti, az 1930-as gyermek-kiállítás és
az 1932-es, Ernst múzeumi bemutatkozás, ame-
lyen Goethe drámáihoz készült színpadi makettek
voltak láthatók.

Az írásmûvészeti kiállítás anyagában, amelyet
a bécsi iparmûvészeti iskola grafikatanárának,
Rudolf Larischnak a tiszteletére rendezett kiállítás
keretében mutattak be az Iparmûvészeti Múzeum-
ban, a kritika az „írásmûvész” Jaschik pedagógiai
célkitûzését, „a magyar nyelv karakterének leg-
megfelelõbb betûvetési stílus” megteremtésére
irányuló törekvésként értékelte. Jaschik – így a
recenzens – az orientális íráselemek tanulmányo-
zása alapján teremtett egy rendkívül dekoratív
írásstílust. A magyar írás betûformáinak (a régi-
eknek) és a belõlük felépített szövegtest képének
keleties ritmikájú jellegét a magyar nyelv zenei
ritmusa adja meg. Jaschik szerint a magyar írás
gyökereit ezért ugyanott kell keresnünk, ahol
nyelvünk eredetét: keleten. A nyugat-európai stí-
lusírások egyik típusa sem képes arra, hogy a ma-
gyar nyelv keleties muzsikáját (…) ritmikai for-
mákba öntse. Ma még erõsen törökös ennek az
írásstílusnak a jellege. Különös figyelmet érdemel-

nek a XIV-XV. századi magyar kódexírás betûinek
stílusábán tartott írásmintái, továbbá mézesbábos
díszítõelemekkel ékített mézesbábos íráspróbája.

A növendéki munkák közt, Jaschik tanítását
tükrözendõ, szerepelt „verses krónikalap õsma-
gyar-hun írással”, „bibliai szöveg szíriai írásmo-
dorban”, „papírapplikációs könyvcímlap”, „ex-
presszív szövegkompozíció”, „dekoratív parafrázis
õsmagyar (hun) betûformákból”, „kínai betû-para-
frázis”. Ez a merész játék – amiként a kritikus
Nádai Pál írja – nem bizonyult életképesnek, de
ugyanõ elismeréssel adózik Jaschik pedagógiai
érdemeinek: „Sugalló ereje, ösztönös kutatókedve,
átszellemült írásszeretete mindenkiénél nagyobb,
aki ma nálunk ezzel foglalkozik; bújja, szereti és
felszívja mindazt, ami templomi kincsben, biblioté-
kában, mézeskalácson szép, artisztikus, cifra és
magyar. Aki a betût csak az ólomlevegõs mûhelybõl
ismeri, az is egyszerre szerelmesévé fog válni,
hogyha e lapok mellett elhalad.

Az egy évvel késõbbi – az elõzõtõl merõben kü-
lönbözõ – árumûvészeti kiállításon, amelynek
mûvészeti, kereskedelmi és etikai tanulságairól
Jaschik a Kereskedelmi mûvészet címû tanulmá-
nyában számolt be, a növendékek „több boltkiraka-
tot mutattak be, fûszer- és drogériaárukat, papír-
és könyvkereskedés kirakatát”, olyan árukkal,
amelyek „csomagolását, a rajtuk lévõ vignettákat,
valamint a könyvek címlapjait maguk készítették”,
kiegészítve egy testes hirdetõoszlopot borító pla-
káttervekkel. Szerepelt az iskola 1930-ban az
akkor alakult Magyar Könyv- és Reklámmûvészek
Társasága bemutatkozó kiállításán is, olyan ma-
gániskolák társaságában, mint Bortnyiké, Csabai-
Ékes Lajosé és Pécsi Józsefé. Ezekben az években,
a hazai reklámgrafika görögtüzes felívelésekor né-
hány Jaschik-növendék ALA néven rövid életû gra-
fikai társaságot is létesített. A reklámgrafikai
tervezés ekkor is, késõbb is az iskola egyik súly-
ponti témája volt, a különbözõ feladatok megoldása
– mint a visszaemlékezésekbõl, a fennmaradt tan-
menetekbõl és tárgyfotókból kiderül – növekvõ bo-
nyolultságú képzeleti, „kreatív” és manuális mun-
kát igényelt. Egy-egy osztály elvégzése bizonyos
számú feladat megoldását jelentette, összesen négy
osztály, illetve csoport volt egyetlen helyiségben.
Jaschik módszerének eredményessége személyes
vonzereje és az egyetemes nûvelõdéstörténet szá-
mos területét felölelõ tudása mellett többek között
ebben, az oktatás módszeres felépítésében keresen-
dõ, ami – nagy szó! – az ötletgazdagság érvényesíté-
sének sem állta útját.

A Jaschik-iskola országos és külföldi elismert-
ségre szcenikai munkásságával tett szert. Az 1925-
ös növendékkiállítást követõen vette fel a kapcsola-
tot Jaschik a Németországban tanult, progresszív
gondolkodású fiatal rendezõvel, Németh Antallal,
aki az iskolában éveken át díszlettervezési és tör-
téneti elõadásokat tartott, beleértve a legfrissebb
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színpadi kísérleteket. 1925-tel veszi kezdetét ket-
tõjük között az a harmadfél évtizedes, személyes
és levelezési kapcsolat, amely mindkettõjükre, s
az iskola növendékeire is ösztönzõen hatott.
Jaschik és a fiatalok lelkes gárdája nélkül Németh
Antal bizonyára nem tudta volna maradéktalanul
megoldani úttörõ rendezõi elképzeléseit, de fordít-
va is igaz: az inszcenírozó Németh Antal (aki mel-
lett késõbb ott dolgozott Pekár István is) vázlatos
utasításai gyakran elegendõek voltak, hogy Jaschik
a népmûvészetbõl, az art-deco-ból táplálkozó, stili-
zálásra hajló stílusának a könyvillusztráció mellett
újabb megnyilatkozási formát találjon.

Az iskola ezzel a hosszú évekre terjedõ, s az
újszerû mûvészi megoldásokra továbbra is érzé-
keny tevékenységével érdemelte ki méltóképpen
a mûhely megjelölést Nem csupán azon oknál fog-
va, hogy a mester szellemujja nyomot hagyott a
munkákon (a növendékek rendszeres mûvészet-
történeti és történeti oktatásban is részesültek,
utóbbit Benedek Kata végezte), hanem azért is, mi-
vel a szcenikai tevékenység a színpadkép-modellek
s a vonalas és színes színpadképek mellett masz-
kok, kosztümök tervezését is magában foglalta.
(Németh Antal megállapítása szerint) Jaschik
elsõnek vezette be Magyarországon a színpadi ma-
kettépítés tanítását, s tízes évekbeli, félbeszakadt
kezdeményezések után a harmincas években õ al-
kalmazott ismét vetítettképes díszleteket, eleinte
járulékos elemként, majd egyre nagyobb szerepet
juttatva a hatásos szcenikai megoldásnak.

Jaschik még 1927-ben fogalmazta meg, majd a
tanítás során folytonosan tovább csiszolta az orna-
mens végül is (nagy szó!) spirituális eredetérõl val-
lott felfogását: az ember virágmotívumszerû lelki
(oráns) gesztusát a tánccal, zenével hozza összefüg-
gésbe, s ebbõl a mozgássá kiteljesedõ, végsõ soron
kozmikus alakzatból fejleszti ki növendékei munka-
füzetei és visszaemlékezései révén ismert orna-
mens- és kompozíció-elméletét. 1931-ben a Mûegye-
temen oktató Bán Tibornak, Nádler Róbert festõmû-
vész-tanár asszisztensének Ékítménytan címû kö-
tete elé írt bevezetõben már annak a meggyõzõdé-
sének ad hangot, hogy a különbözõ kultúrák és ko-
rok mûvészetében kimutatható ornamentum nem
más, mint az általános szellemfejlõdés tükrözõdése.

A jövõ felõl elénk csapódó Élethullámok az
ornamentika kultúrhagyományait, ha átmenetileg
is, de elnyeléssel fenyegetik, és a konstruktív puri-
tanizmus jegyében fogant ízlésmozgalmak a mû-
vészetnek ezzel az õsi életmegnyilvánulásával
szemben a tagadás és elutasítás álláspontját
igyekeznek népszerûsíteni. (…) A szellemfejlõdés
örök törvényeinek parancsából – folytatja immár
átszellemülten – a mi nemzedékünk kötelességévé
lett, hogy ennek az örökségnek (ti. mint legszen-
tebb hagyatéknak) életértékeit a káosz sûrûjén
átmentse, és azt a nyomunkat követõ nemzedé-
keknek – akikre még a miénkkel azonos sors vár –

továbbadja. Nem kétséges, hogy ebben a megvilágí-
tásban a magyar népmûvészethez való kapcsolata
is az általánosán elfogadottól merõben különbözõ
megítélés alá esik.

Ezek után növendékei munkáival s a maga raj-
zi-festõi szövegtolmácsolásai gyakorlatával össze-
függõ elmélete hazai vonatkozásban is különleges
jelentõségûnek tekinthetõ. Távolról sem mind-
össze az iparmûvészet ágazata felõl közelítve, me-
lyet egyébként a századvég magyar iparmûvészeti
elmélete is – a bevett hierarchikus renddel ellentét-
ben – hangsúlyozottan a képzõmûvészet, a „grand
art” elébe helyezett. (Ez a szemlélet az alapja
különben a Jaschik-életmû méltányos megköze-
lítésének is.) A spirituális indítékú díszítõmûvé-
szet ebben a felfogásban ugyanis magába ölelheti
a népmûvészeti formakincset, de kiterjeszthetõ a
motívumot „mûvészi következetességgel” tolmá-
csoló, stilizált figurális megoldásokra is, amint arra
maga Jaschik is tett kísérletet (többek közt Tojás-
mese címû sorozatában). Ilyen népmûvészeti jel-
legû-forrású ornamentális megoldásra vállalkozott
még az I. világháború éveiben Körösfõi-Kriesch
Aladár (iparmûvészeti iskolai növendékei közre-
mûködésével!) a váci Karolina kápolna kifestésé-
vel, s egy ilyen ornamentális stílus jellegzetessége-
it, belsõ törvényszerûségeit kutatta, hasonlókép-
pen elméletben és gyakorlatban, az Iparmûvészeti
Iskola vizsgált korszakunkban utolsó igazgatója,
Fáy Aladár is.

A vetítettképes díszletekkel folytatott eredmé-
nyes kísérletei, a színes diapozitívek elkészítése,
valamint az iskolai mozdulatrajzok vezették Jaschi-
kot arra a gondolatra, hogy – idehaza elsõként –
animációs népmesefilm készítésébe kezdjen. Ekkor-
tájt foglalkoztatta a népmesék illusztrálásának
iskolai tanítása, az adott meséhez alkalmazható
illusztrációk stílusa, s tanította a mozgáshelyzeteket
és mozdulatokat folyamatukban rögzítõ fázisrajzok
szerkesztését, elkészítését is. A rajzfilm gondolatá-
val – egy korabeli híradás szerint – gyermekkori em-
lékeit felelevenítve, 1934-ben kezdett foglalkozni,
s elsõ vállalkozásaként a János vitéz megfilmesíté-
sét tûzte ki célul. 1940 körül arról is értesülünk,
hogy „feldolgozta” Arany László A kóró és a kisma-
dár címû népmese-átdolgozását. Mindenképpen
1942-t írtak, amikor külsõ megbízásra hozzákezdett
növendékeivel A kiskakas gyémánt félkrajcárja
címû magyar mesefilmhez, amelynek elsõ képsora
hamar elkészült, és megmozdult a Jaschik-mûte-
rem vásznán. A teljes – színes – filmet 1944 tavaszá-
ra fejezte be, Zilahy Lajos lapja, a Híd számolt be
róla illusztrációs anyag kíséretében, a gyártás
menetének aprólékos rögzítésével. Azok az elvek
és módszerek, amiket Jaschik elmagyarázott, s
amelyek ismeretében el lehet kezdeni a rajzfilmet
rajzolni, ma is változatlanul érvényesek – jegyezte
meg e sorok szerzõjének 1980-ban egy animációs
filmtervezõként elhelyezkedett Jaschik-növendék.
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Jaschik Álmos fõvárosi magániskolája – összeg-
zésként megállapítható – valós igények széleskörû,
magas mûvészi szintû kielégítésére készítette fel
növendékeit. Ezek a civilizációs igények a korszak
meg-megújuló kulturális életével közvetlen össze-
függésben álltak. A kenyérkeresõ foglalkozásra fel-
készítõ iskolának azonban nemcsak a növendékek
látták hasznát, hanem maga, az iskola nagytudású,
különleges vonzerejû vezetõje is. Az oktatás, az al-
kotás más irányú tevékenységeit is bevonó kreatív
csoportmunka biztosított lehetõséget értékes
kezdeményezései kimunkálására, a népmûvészet-
ben és a modern mûvészetpedagógiában gyökerezõ

elmélete egy-egy ágának gyakorlati kidolgozására.
A fogalom hagyományos és modern értelmében
mûhelyt teremtett maga körül, szellemit és manuá-
lis-gyakorlatit egyszersmind. E kettõ révén olyan
– részben továbbfejlesztett – hagyományokat men-
tett át a két világháború közti fiatal nemzedék gon-
dolkodásába és mûvészi gyakorlatába, amelyek egy
korábbi kor eszmevilágát a megváltozott körülmé-
nyekhez alkalmazkodva mégiscsak elfogadhatóvá
tették. Sõt: ezeket a felfrissített hagyományokat a
mûvészetek integrációja révén széles közönséghez
szólóan újszerû (hazai) vonásokkal egészítette ki,
ugyancsak növendékei közremûködésével.

A magyar díszítõmûvészet történetének elmúlt évti-
zede nem hozta meg azt az egységes, stiláris ki-
alakulást, melyet a népmûvészeti gyûjtések öröm-
lázában megálmodtunk, és biztosra vettünk. Mikor
a fáradhatatlan gyûjtõk keze alól kikerülõ adatok
és feljegyzések halmazában nemzeti formakincsünk
kápráztató formagazdagsága és szikrázó elevensége
organikus egésszé tömörült, és a belõle kiáradó mû-
vészi életerõ frissesége megcsapta idegen honosságú
ornamentikánkat, bûn lett volna kételkedni afelett,
hogy ebbõl rövid idõ múlva nemzeti kultúránk igaz-
ságai fognak egységes mûvészi gondolkodássá kiala-
kulni. Ma azonban, amikor a tíz év elõtt félbemaradt
törekvések újra életre kelnek, hogy az akkor meg-
kísérelt, de zsákutcába térült kialakítást új alapon
és új szellemben lehetõvé tegyék, lehetetlen meg
nem állapítanunk, hogy ez a tíz év inkább szórakoz-
tató kísérletezésekkel és kalandos cserkészéssel,
mint hasznos kultúrmunkával telt el. Nemzeti stílu-
sunk kifejlõdésének elsõ feltételéhez: sajátunk meg-
becsüléséhez és a népmûvészeti formakincs nemes
aranyércének megolvasztásához sem jutottunk el.
A magyar díszítõmûvészet alapanyaga ma éppen
olyan iszapolatlan, mint amilyen tíz évvel ezelõtt
volt. A rendszertelenül, szakértelem nélkül és üzleti
alapon folytatott gyûjtés tudtán és érdemén kívül
szaporította ugyan a formaelemek számát, de azt
meg sem kísérlette, hogy közöttük kritikailag rendet
teremtsen. A magyar ornamentika szerkezeti tör-
vényei, melyeknek alapos tanulmányozása nélkül
stílusfejlõdésrõl szó sem lehet, csak általános körvo-
nalait vázolták fel népmûvészetünknek, a lényegét
elkerülték és az feldolgozatlan ma is.

Azokhoz, akiket hivatásuk becsülete e lap köré
(a Rajzoktatás c. folyóirat – M. O.) tömörít, méltat-
lan dolog lenne, ha megfeledkeznének a decennium
családi jellegû megünneplésérõl. Mert ez, bizony,
családi ünnep. A magyar népmûvészet kolumbusai
kartársaink voltak. Amikor a Lajtán innen még vad

JASCHIK ÁLMOS

NÉPMÛVÉSZETÜNK

orgiákat ült a naturalisztikus szecesszió mûvészi er-
kölcstelensége, amikor a külföldi ötlethulladékok
még vígan szortyogtak díszítõmûvészetünk bográcsá-
ban, amikor a nagy megérzések és nagy csinálások
apostolai még gyermeki gondtalansággal kopírozgat-
ták ötleteiket a német és angol folyóiratokból, s a
jóízlés tanácstalanul állott a zavaros divatrohamok
szertehulló szövedékével szemben, akadt néhány
hájfejû Schulmeister, aki istenadta tehetségével, lán-
goló hivatásszeretetével, elképzelhetetlen nehézsé-
gek árán utat vágott mûvészi életünk vad bozótjában
a magyar népmûvészet rejtett világa felé, ahonnan,
mûvészi gyönyörûségtõl megittasodva, két kézzel
kezdte a világ elé szórni az õserejû néplélek mûvé-
szeti kincsesházának szemet kápráztató drágaságait.

Az elernyedt és kimerült fantázia mohón vetette
rá magát erre az újonnan szerzett tartományra és
éppen úgy bánt el vele, mint ahogyan a Kolumbus
nyomán kivándorló spanyol kalandorok bántak el
Amerikával. Eleinte megelégedtek a felfedezett for-
mák éretlen megcsonkításával, majd mikor e téren
a filiszteri leleményesség kimerült, az olcsó sikerek
öröme elvesztette az újszerûség ízét, és a formaúj-
donságok ismét a nemrégen kiátkozott szerkezette-
len naturalizmus álarcát kezdték arcukra felpróbál-
gatni, erõteljes mozgalmat indítottak ez új tartomány
mélyebb rétegeiben termõ értékeknek kibányászásá-
ra. Ez a mélyen rejlõ érték: a szûzies naivság és a
parasztmûvészet bájos primitívsége lett azután a to-
vábbi fejlõdés alapgondolata és célja. Népmûvésze-
tünknek tehát éppen az a része került a mûvészi
vetélkedés piacára, amelynek érintetlenségét a kezdõ
kutatások gondosan megõrizték, ami azokon – hival-
kodás, erõszakoltság és bárgyú gyerekeskedés nélkül
– csillogó zománcként fedte a lényeget, az ornamen-
tális szerkezetet Ez az elsõsorban naiv, másodsorban
magyar és csak harmadsorban konstruktív mûma-
gyarosság éppen most, a tízéves évforduló örömünne-
pén kezdte meg csendes, elkerülhetetlen kimenetelû
agóniáját. Önmagát emésztette fel, mert addig utá-
nozta a gyermekgagyogást, míg végül elfelejtett fel-
nõtt módra értelmesen beszélni.

Elõsegítette ezt a lezajlott „kultúrkirándulást”
az a sajnálatos és ma már elkerülhetetlennek bizo-


