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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
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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-
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nyult tény is, hogy a készen nyújtott magyar forma-
kincs avatatlan kezekben üres mesterkedéssé mere-
vedett. A körzõvel és léniával szerkesztett magyar
ornamentika azzá lett, amivé cseh katonakarmeste-
reink ropogós katonamarsaiban a magyar népdal.
Ennek láttára a formai megkötöttség eme béklyóiból
menekülni vágyók ahelyett, hogy az ornamentális
szerkezet tanulmányozásával igyekeztek volna ki-
bontakozó utat biztosítani, új formák rendszertelen
halmozásával terhelték meg díszítõmûvészetünket.
De idõközben másvalami is történt.

Népmûvészetünk termékei, nagyobbrészt hamis
illetõségi bizonyítvánnyal, külföldi piacokra kerül-
tek. Kalotaszeg és Mezõkövesd hímzései és varrotta-
sai egzotikus különlegességekként terjedtek szét
szerte a világon, elõkelõ hírét terjesztve a – tót, rác
és román – népmûvészetnek. És azt, amit mi, a hiva-
tottak elmulasztottunk, azt megtette helyettünk a
külföldi, elsõsorban pedig a német iparmûvészet:
feldolgozta a népies ornamentikát. Saját szellemi
termékeink idegen testek köntöseiként kerültek
vissza hozzánk, magukkal hozva népmûvészetünk
külsõségét és a nekünk idegen formaszerkezetet.
Az ornamentális szerkezet tisztázásán kívül nem
is juthat más elismerés élelmes jóakaróink számára.
Az a néhány, igen szûk keretek között mozgó séma,
amelyet a népmûvészet motívumainak különféle
csoportosításából külföldrõl kaptunk, nem ártott
meg ugyan a formák rajzi szerkezetének, de annál
helyrehozhatatlanabb sérelmet ejtett a magyar
dekoráció hírnevén. A modern magyar ornamenti-
ka tobzódni kezdett a tarka színfoltok konglomerá-
tumában. Tapétákból kiszeletelt körök, négyszögek
és sávok foglalták el a térmegoldások helyét. A bécsi
iparmûvészet színkultusza kedvezõ talajra lelt a szí-
nes népmûvészet tarkaságában és volt idõ, nem is
olyan régen, amikor a kettõjük között lévõ mûvészi
határ maga is szinte problematikusnak látszott.

Ám a film tovább pörgött és a népmûvészet las-
sanként tisztázta a divatkeltésben való bûnrészes-
ség vádját. A magyar ornamentika grafikai külsõsé-
geinek öntudatlanul készült keveréke, a német és
angol mûvészi fûszerek bõ használata ellenére sem
tudott megszilárdulni. Szerkezetének labilitása
miatt nem vált szerves tartozékává sem az iparmû-
vészetnek, sem az építészetnek. Ugyanaz a subahím-
zés vagy kopjafafaragás hol mézeskaláccsá lágyult
a bérházak ablakközeiben, hol cseppfolyóssá olvadt
a modern textiltechnikákban. Amitõl azonban sem
a bérház, sem a szõnyeg nem vált magyarrá. Ezek a
kísérletek, amelyektõl a jóakaratot és a mûvészi
becsületességet elvitatni nem lehet, mindenkor ékes
bizonyságai lesznek a mi vajúdó, forrongó mûvészi
életünknek. Német villavárosokra emlékeztetõ bu-
dai nyaralóink, ékrovásos és festett kapuikkal, tuli-
pános galambdúcaikkal és kerítéseikkel, barokk
szalonjaink kanapékra és székekre aggatott kalota-
szegi párnacihákkal, angol mintára készült családi
házaink, otromba gerendákból összerótt, fakon-

strukciót hangsúlyozó, egyben bivalyistállóra emlé-
keztetõ mennyezetükkel, egytõl-egyig tanúi marad-
nak a magyar ékítmény és az idegen befolyás életha-
lálharcának. Szemünk láttára támadt bizonyságai
annak, hogy a konstruktív ornamens éppen a kon-
strukciója révén függ össze azzal a tárggyal, amelyet
díszít. A tárgy minémûsége, célja és jellege szabja
ki a szerkezet egyensúlyát, ez állapítja meg a forma-
csoportok lineáris összefüggését, az alapfelület és
a díszítmény tömegviszonyát.

Csodálatos, hogy amilyen világosak ezek a tör-
vények, éppen olyan nehezen találták meg a felisme-
réshez és a belátáshoz vezetõ utat. Amit a népmû-
vészet elsõ diadalútjának tanulságai nem tudtak
elég beszédesen hangsúlyozni, arra megtanított egy
sor meddõ kísérlet. Minél egyénibbek lettek a népor-
namentikából kölcsönzött ötletek variációi, minél
bujábban tenyészett az ornamentális alkotó elemek
sokasága, annál tátongóbb lett az ûr, melyet a szer-
kezeti felépítésnek kellett volna kitöltenie. Meg kel-
lett elégednünk az egymés mellé csoportosított
formaelemekkel, ha csoportosításukban ízlés és
ügyesség csillant meg. Díszítõmûvészetünk való-
sággal belekényszerült a sûrû folttömegû ornamen-
sek folytonos ismételgetésébe, mert érezte, hogy a
díszítmény tagjainak spacionálása összefüggéstelen
alkatrészekre bontaná az egészet. A vonalritmus
csenevész szökdeléssé egyszerûsödött, melynek sta-
tikai jelentõsége is teljesen elenyészett.

Ahhoz, hogy ez az akaratlan, a magyaros jelleg-
gel mentett formatorlódás levegõhöz jusson, a
kimondott vonalszerkezet életre keltésére volt szük-
ség. Nem került sok munkába, nem kellett érte Pe-
gazusra szállni. Egy pillantás kellett csupán a múlt-
ba, meg egy ügyes kézmozdulat, mely óvatosan
hátranyúl a mûvészi tradiciók e gazdag múzeumába,
és kiválasztja onnan azt, amire momentán szüksége
van. Az irodalmi segély is kéznél volt. Néhány „fi-
nom mívû” esztétikai frázis a mûvészet örök fiatal-
ságáról és újjászületésérõl, egy pár tömör és fene-
ketlen mélységû kijelentés a szó szerint átvett tradí-
ciók rehabilitásáról, és útra készen állott egy új mû-
vészi hitvallás; egy vadonatúj kultúrdivat. Kezdve
dédapánk kivénült és lomtárba hajított karosszé-
kén, végezve dédanyánk tarkavirágos kávéscsészé-
jén és levendulaszagú ruhaszekrényén, minden,
amibõl ábrándos penészillat és álomba ringató
dohszag áradt szét, mûvészi ínyencfalattá finomo-
dott. A múlt század szelleme megkezdi szomnambu-
likus bolyongását. És mindenütt, ahol megfordul,
sajátságos munkát végez. A szobák megtelnek poli-
túros bútorokkal, ovális asztalkákkal, mennyezetes
ágyakkal, az ablakok fehéren mosolygó csipkefüg-
gönydíszt öltenek, a szalonok tarkává lesznek a szí-
nes nõi parókáktól, az úri negyedek forgalmasabb
utcái pedig a jó vásárt csapó régiségkereskedõktõl.

Ez a hagyományimádat érdekes reakciója az
egyéniség és az újszerûség túlhajtott kultuszának.
Furcsa szövedéke a fantázia kimerülésének, az
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elmúlt idõk romantikus visszasóvárgásának és a
mai viszonyok ébresztette erkölcsi csömörnek.

E pillanatban, mialatt e sorok íródnak, még java
virágkorát éli. Mint a részeg ember, aki borszülte
filantropikus jókedvben minden útjába kerülõt agy-
ba-fõbe csókol, ez is testvéréül fogadott mindent,
ami a királyságát elõkészítette. Helyet lelt szívében
a népmûvészet is. Felkínálta néki kész és befejezett
állapotban azt, aminek önmagából való kifejleszté-
sére nem jutott idõ: a szerkezetet és a kompozíciót.
Hogy a kínálgatás nem végzõdött elutasítással, an-
nak máris elég szép számú dokumentumát bírjuk
biedermeier koszorúkba kötött, vagy a reneszánsz-
indák mentén elhelyezett kövér tulipánokon és a
nyomtatott kartonok szórt mintáiban. Az a kanyar-
gó út, melyet népmûvészetünk fejlõdése befutott,
végül is csak újabb experimentumokhoz vezetett.
Kétségtelen azonban, hogy ha nem is tért még arra
a mezsgyére, amelyen haladnia kell, legalább a he-
lyes irányba térült. Miután sem a formaelemek sza-
porítása, sem a mesterkélt naivitás forszírozása
nem tudta a mûvészi értékelés szempontjait lerög-
zíteni, megtette azt a hagyományokhoz való
megtérés bûnbánó alázata.

Képtelenség volt akár csak egy pillanatig is re-
ménykedni abban, hogy a formapazarlás és a mû-
népiesség automatikusan könnyíti majd meg a kér-
dés megoldását. A népmûvészet pusztul, öli a civili-
záció terjedése. Naivitásának érzékeny finomsága
napról napra sivárabbra kopik. A mai produktumok
ötlettelenek, bazárízûek, alig néhány õrizte meg a
vérbeli õsmûvészet õszinteségét. A népies alapon
való mentési akciók, amelyek egyes vidékek népmû-
vészetét háziipari telepek és szövetségek létesíté-
sével akarják megmenteni a kultúra számára, fárad-
ságos, dicséretre méltó, de meddõ sziszifuszi mun-
kát végeznek. Amit a nép hagyományos mûvészeté-
bõl megmenteniök sikerül, az nem egyéb utánérzett
másolatnál, amelybõl kiveszett a fantázia szûziessé-
gének kristálytisztasága, a valóban magyar íz és
zamat. Szívfacsaróan szomorú látványt nyújtott az
a néhány matyó menyecske, akik az idei tavaszi
vásáron az üzletre alapozott Mezõkövesd nevû nép-
mûvészeti vállalkozásnak a portékáját árulták.
Nincsen Budapesten olyan kézimunkaüzlet – már-
pedig ez elég nagy szó –, ahol az ádámkárolyok, bér-
cisándorok és horvátákosok kereskedelmi ízlésébõl
fogant annyi bazárszemét volna rakásra hordva,
mint amennyit ezek a szegény, etnográfiai adjusztí-
rungban felvonultatott parasztasszonyok õriztek.
Hová lett innen a magyar népmûvészet?

Úgy látszik, hogy megint a Schulmeistereknek
kell akcióba lépniök. Ezúttal azonban nemcsak a
Hamupipõkék búzaszem-válogató munkája vár reá-
juk, hanem a magyar ornamentális formakincsnek
rajzpedagógiai újjászervezése is.

Nem lesz könnyû feladat az évek óta összehor-
dott szellemi tõkébõl kiválogatni azt, ami életképes
gyümölcsöztetést biztosit. A leghelyesebb elindítás

az lenne, ha a rendelkezésre álló egész népmûvé-
szeti anyagot befejezettnek tekintenõk és azt,
fejlõdésének idõrendje szerint, szigorú revízió alá
bocsátanánk. Ehhez azonban nemcsak gondos szak-
készültségre, hanem nagy erkölcsi bátorságra is
szükség van. A mûvészi és pedagógiai kutatások-
nak ez a fajtája nagy kritikai szabadságot követel,
mert nemegyszer jut olyan helyzetbe, hogy a közvé-
lemény szentté avatott bálványait kell útjából lerom-
bolnia.

Így elsõsorban le kell szögeznie a magyar nép-
mûvészet befejezettségének kissé lehangoló, de le
nem tagadható tényét. Hazafiúi érzelgés nélkül meg
kell állapítania, hogy a magyar népmûvészet, amióta
termékeit a hír és a divat kereskedelmileg hozzáfér-
hetõvé tette, napról napra visszafejlõdik. A szõttese-
ikkel házaló székelyek és matyók nem egy felsõbb-
rendû õsösztönnek szellemi megnyilatkozásai töb-
bé, hanem egyszerû üzletemberek, sokszor csak
professzionátus házalók, akik tudják, hogy milyen
portékának akad legtöbb vevõje, milyet kíván a bol-
tos, milyet az ügyvéd úr felesége és milyet az építész
úr. A különféle urak és hölgyek pedig mindenesetre
olyat kívánnak, amilyet a társadalom általános
iparmûvészeti mûveltsége szépnek és divatosnak
ismer. A vásárra kerülõ népmûvészet e kereskedel-
mi rugóját sajnos Németországban s Angliában ola-
jozzák. Pedig ha nyugodtan és elfogulatlanul bírá-
lunk, be kell látunk, hogy ebben igazán nincsen
semmi kultúrtragikum. A nép öregei elhaltak vagy
elhalóban vannak, az ifjabb nemzedék, a szellemi
örökségek jövendõbeli, várományosa elfinomodik.
Elcsûri-csavarja õket a modern élet, amelynek, ha
egyebét nem, de a gazdasági hullámzását csakúgy
megérzik az erdõkoszorúzta bércek s a délibábos
rónák, mint a Teréz körúti kereskedõk.

Az õsmûvészetek közös sorsa ez. A rajzoló gyer-
mek elsõ ákombákomait, csókolni való kedvességét
és napsugaras csacsogását nem lehet az érett kor
számára konzerválni. Ki is lenne olyan szívtelen,
hogy ezt a szívbõl-lélekbõl fakadó rajzi gügyögést,
ezeket a szûzies finomságú hangulatokat a törpék,
óriások és tündérek színes mesevilágából kiszakít-
va, módszeres rajzpedagógiai tanmenetekbe fojtsa?
A gyermeket, ezt az örökké újraszületõ õsmûvészt
hamarább béklyózza le a tudás és az értelem kul-
túrája, mint a népet. Ellenállni azonban ez sem tud,
nem tudhat és nem is akar. Az új parasztgeneráció
gyári ruhákban jár és gramofon mellett szórakozik;
ha háziiparát a nagy kereslet kereskedelmi cikké
nem tette volna, akkor a népmûvészet már régen a
múlt emlékei közé tartoznék.

De jeremiádokra már azért sincs okunk, mert
viszont az a nagy terjedelmû anyag, mely összegyûjt-
ve itt, a szemünk elõtt pompázik, olyannyira gazdag
mûvészi tartalomban, hogy amíg azt feldolgozzuk
és szellemi életünk mûködõ szervévé tesszük, be-
láthatatlan idõkre biztosítjuk díszítõmûvészetünk
önállóságát és életképességét.
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A magyar ornamentika formakincsének idõsze-
rûvé lett átszûrése nemcsak iparmûvészetünk ér-
deke, hanem mûvészeti nevelésünk legfontosabb pe-
dagógiai kérdése is. Abban, ahogyan a magyar stílus
mostanáig rajzoktatásunkban elhelyezkedett, volt
valami merev skolaszticizmus. Iskoláinkban hasz-
nálatban levõ magyar ékítményes lapminták képzett
rajzolók transzpozíciói voltak, nagyobbrészt önálló
tervezetek, amelyek nem szûkölködtek ugyan didak-
tikai értékekben, viszont hiányzott belõlük a ma-
gyaros formanyelv beszédes stílusa. Belátom, ké-
nyes dolog ezt a kérdést bonckés alá venni anélkül,
hogy az ember néhány nagyrabecsült kollégájának
érzékenységét ne érintse, kitérni azonban elõle
mégsem lehet, mert elvégre is a magyar díszítõmû-
vészet sorsa nemcsak a mûvészi termelés mértéké-
tõl, hanem a társadalom helyes mûvészi nevelésétõl
is függ. Ez a tény pedig a mi kezünkben összponto-
sítja a probléma szálait: magunknak kell törvényt
ülnünk magunk felett.

Ma már konstatálhatjuk, hogy a rajzoktatás or-
namentális részére kiterjesztett magyarosság nem
hintett el egyetlen termõ magvat sem. Fejletlen értel-
mû gyermekek népmûvészeti extraktumokat kaptak
másolás végett, anélkül, hogy hivatalosan csak egyet-
len eredeti népmûvészeti terméket is láttak volna. A
lapminták tendenciája szerint rekonstruált magya-
rosság persze sohasem emelkedett a mechanikus
lapminta-másolatok színvonala fölé, nem volt egyéb
szerepe, mint hogy a rajzgyakorlatokhoz témával
szolgáljon és így nem is férkõzhetett a rajzolni tanuló
ifjúság szívéhez. Hasonló nevelõ hatással akár román
vagy reneszánsz ékítményeket is másolhattak volna.
Tehát, mint látjuk, ismét nem az elv volt hibás, ha-
nem a kivitel gyakorlatiatlansága.

Más képet nyer a dolog, ha a magyaros formákat
minden stiláris vonatkozás nélkül, egyszerû rajz-
gyakorlatokként értelmezzük. Ez esetben a tanítás
kezdetén, a cél veszélyeztetése nélkül, mint szerke-
zeti példákból, annyit használhatunk fel belõlük,
amennyit tetszik. Azonban akkor, ha a kimondottan
magyar stílusú díszítés ismertetése és megtanítása
áll feladatként elõttem, elsõ kötelességem, hogy ezt
a stílust a maga eredeti mivoltában mutassam be.

A lapminták tervezõirõl tudjuk, hogy azok mind
kiváló pedagógusok, elismert dekoratõrök és alapos
stílusismerõk, de amikor arról van szó, hogy tanít-
ványaimat a magyar népmûvészet stílusával megis-
mertessem, mégiscsak azt a régi hímzést vagy azt a
kopjafát veszem elõ, amelynek valami ismeretlen
Nagy Mária vagy Kis Péter a szerzõje. A népmûvé-
szeti motívumok felhasználásával készült mintala-
pokat pedig azzal emelem hivatásuk magaslatára,
ha azokban a stiláris feldolgozás lehetõségeinek
egyes példáit mutatom be. Ez a módszer tehát többek
között jól felszerelt szertárt is követel, amivel kollé-
gáink ma még nemigen büszkélkedhetnek. Múzeu-
maink gyûjteményeiben a magyar népmûvészeti
termékeknek, fõleg a kézimunkáknak óriási töme-

gei vannak felhalmozva, amelyek helyszûke miatt
a legtöbb esetben hozzáférhetetlenek. Ezeknek egy-
tõl-egyig iskolák rajztermeinek a falán volna a he-
lyük, hogy állandóan a növendékek szemei elõtt
legyenek és támogassák a mintamásolás céljának
helyes értelmezését. Ha másképp nem lehetséges,
akkor a jó fényképek is hasznos szolgálatokat tehet-
nek és ezeknek beszerzése talán kevésbé is költsé-
ges és körülményes. Vonatkozik ez különösen a
leányiskolákra, amelyeknek rajzoktatásában az
ornamentális elem a túlnyomó, és szinte provokálja
a régi magyar kézimunkák mûvészi és technikai
tanulmányozását.

Legnagyobb népmûvészeti vállalatunk a Malo-
nyay-féle sorozat. Ebbõl a kiadványból külön lapok-
ból álló, szétszedhetõ és laponként kiosztható isko-
lai példányokra, vagy legalább egyes – iskolai célokra
alkalmas – mellékleteinek a kiadatására lenne szük-
ség. Mai könyv-alakjában az iskolai használhatóság
követelményeinek nem felel meg, mert egy-egy
kötetét egyidejûleg csak egy növendék használhatja,
arra pedig senki sem vállalkozik, hogy a könyveket
pedagógiai érdekbõl lapokra tépje. (Ennek a gyakor-
lati követelésnek ma csak a Díszítõ Mûvészet tesz
eleget, és emelkedõ népszerûségét részben szeren-
csésen megválasztott külsõ megjelenési formájának
is köszönheti.)

Azonban a magyar stílus rajzi feldolgozásának
mindez csak külsõ kerete. A lényege az, hogy a tárgy-
kör  részleteinek csoportosítása az ízlésfejlesztés-
nek, a grafikai elõadás könnyû elsajátításának és a
stiláris megértésnek haladó menetet biztosítson. Ál-
talános szokás, hogy a kollégák a lapmintákról má-
solt, vagy a táblára elõrajzolt ornamentális elemek-
bõl önálló tervezési gyakorlatokat végeztetnek
tanítványaikkal, melyeket – a professzori lelkiisme-
ret megnyugtatására – formacsoportosításoknak
vagy kombinációknak neveznek. Az ilyenfajta gya-
korlatoknak úgy stiláris, mint rajzi, szempontból
kevés értékük van. Az adott formák felhasználásával
készült tervezések (nevezzük nevén a gyermeket)
megfordított sorrend követésére kényszerítik az
ornamens felépítését, a részletet veszik alapul és a
részletek formajellegéhez szabják a kompozíció
szerkezetét. Ez a módszer vezethet ugyan az orna-
mentika szerkezetének megismeréséhez, de a ma-
gyarossághoz soha. A magyar ornamentikának
éppen a konstrukciójában a formatömegek arányá-
ban és a foltok tengelyrendszerû elhelyezkedésében
rejlik a jellegzetessége; ezt kell a részletek rajzolta-
tása elõtt beható tanulmányozás tárgyává tenni.
Ennek nyomán más képet fognak kapni a tervezési
gyakorlatok is. Nem állanak majd elõ pávaszemek-
bõl és tulipánokból csavart reneszánsz szalagmene-
tek, sem pedig román körkitöltések.

A keleti és ázsiai mûvészetekkel való formai ro-
konság nem fogja a stílus tisztaságát megzavarni.
Ellenben szabad fejlõdési útja nyílik majd a modern
ornamentika naturalisztikus törekvéseinek, ame-
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lyek mostanáig csak a platánfalevelek szimmetrikus
sémáinak körülkontúrozásáig és a lepkék öntudat-
lanul zavaros agyonstilizálásáig jutottak el anélkül,
hogy ezeknek a formáknak ornamentális rendelte-
tését tisztázták volna. A magyar népmûvészet stílu-
sa, mint minden õsmûvészeté, naturalisztikus jelle-
gû. Szinte önként kínálkozik az egyéni formaképzés
ötletességének realizálására. A magyar ornamentá-
lis jelleg is csak akkor erõsödhetik históriai értékû
stílussá, ha az, híven a népmûvészeti tradíciók jel-
legéhez, egybeforr saját korának szellemi szükségle-
teivel.

A magyar ornamens rajzoktatásunkban mint
járulék, mint alkotórész szerepelt mostanáig, úgy,
mint annak idején a középkori vagy reneszánsz stí-
lus, míg tõle elválasztva, vagy csak helyenként és
igen laza kapcsolatban, a természeti formák feldol-
gozása foglal helyet. És amíg az elõbbi tisztán csak
a saját területén mozgó kombinációk folytonos
ismételgetésére volt kényszerítve, addig az utóbbi,
mintha magyar ornamens a világon sem volna, a

legfüggetlenebb szellemi és grafikai Gelenksübungo-
kat végezve haladt egy tõlünk idegen gondolatvi-
lágba, bizonytalan és kevés gyakorlati értékkel ke-
csegtetõ célok felé. Mint két, ugyanegy irányba veze-
tõ gyalogút, melyek nagy vargabetûket kanyarítva
hol egymás mellett haladnak, hol pedig eltávolodnak
egymástól, ez a két rajzi tárgykör is végre, nagy
kerülõk után oda jutott, hogy kénytelen volt közös
útra térni.

A magyar stílus elmúlt tíz esztendejének törté-
nete beigazolta, hogy fejlõdését sem az idegen szel-
lemû mûvészi irányoknak való alázatos behódolás,
sem pedig a népiességnek fanatikus erõszakolása
nem képes biztosítani. Elsõ esetben jellegét veszti,
utóbbi esetben pedig divatos egzotikummá válik. És
beigazolta azt is, hogy a népmûvészetnek a mûfor-
mák csiszolt dialektikájú nyelvén való interpretálá-
sához csak egy út vezet: a magyar formakincsnek
kritikai megtisztítása és a mûvészeti nevelésben
elfoglalt helyének megállapítása.

(Rajzoktatás; 1914)

JASCHIK ÁLMOS

MAI IPARMÛVÉSZETÜNK
KERESZTMETSZETE

Az iparmûvészetet, mint e néven önálló mûvészi
mûfajt,  a múlt század vége felé az az ízlésbeli éberség
teremtette meg, mely felismerte a XIX. század ter-
melési rendszere mögött rejlõ s a régi, becsületes
és õszinte mûvészi ipar hagyományait elsöpréssel
fenyegetõ veszedelmeket.

A múlt század termelésének tisztán gazdasági
szervezetébõl kiszorult esztétikai és etikai szempon-
tok hiányai ugyanis egyre nyilvánvalóbbá tették,
hogy ezeknek a hagyományoknak fokozatos elsik-
kadása katasztrofálisan támadja meg a mûvészetnek
azt a területét, mely a korábbi századokban soha nem
követelte ugyan a maga számára az önállóság pozí-
cióját, de mindenkor aktív és súlyos értékû tényezõje
volt minden stíluskép egységes felépítésének.

A középkornak nem volt szakmaszerûen elhatá-
rolt iparmûvészete, és nem volt a reneszánsz és
barokk-kor mûvészetének sem, mert a termelésnek
és a termékek forgalombahozatalának akkori módja
a fogyasztók ama kicsiny, exkluzív rétegéhez alkal-
mazkodott, melynél a praktikus szükséglet és az
esztétikai igény vonala egybeesett. A francia forrada-
lom után kezdõdõ elpolgáriasulás a tömegnek poli-
tikai és gazdasági felszabadításával akkorára növeli
az egyre jobban megerõsödõ új társadalmi rétegek
felvevõképességét, hogy a termelés csak a mûvészi
szempontok elejtésével képes a napról-napra foko-
zódó szükségletet kielégíteni. Az ipari termelés mód-
ja egyre jobban eltávolodik a korábbi századok ne-

mes kézmûiparának szolid és magától értetõdõen
mûvészi színvonalú stílusától, miután minden erõ-
feszítése, hogy a minõség nívójának megõrzése
mellett a növekvõ szükséglet nyomában maradjon,
lassan termelési tempóján hajótörést szenved. A
tömegtermeléssel egyidejûleg indul meg tehát a mû-
vészi hanyatlás, és erõsödik a mûvészi ipar jövõjéért
való aggodalom, mely érzelmi alakjából hamarosan
kivetkõzve, egész Európát behálózó mozgalommá
realizálódik.

Lobogó lelkesedéssel és hittel indulnak meg vi-
lágszerte az életmentési kísérletek minden olyan
területen, mely az iparral bármiféle vonatkozásban
áll. Kezdve az általános és szakirányú tanító és nevelõ
intézmények minden típusának ipari jellegû átszer-
vezésén, iparmûvészeti mûhelyek, telepek és munka-
alkalmak létesítésén, a társadalmi propagandáig s a
készítésnek sajtó és irodalom útján való állandó napi-
renden tartásáig, minden megtörtént, ami az adott
viszonyok között megtörténhetett. A mûvész és a
közönség nemcsak megértéssel, hanem forró, cselek-
vésre kész lelkesedéssel fogadta e szívós és nagysza-
bású mentõakciónak minden kezdeményezését és
gyújtó jelszavát. S az iparmûvészet, mint a kézmûipa-
ri tradíciók letéteményese, beérkezett és gyõzött.

Más kérdés az, hogy vajon ez a gyõzelem olyan
arányú volt-e, amilyet a mozgalomba fektetett erköl-
csi energiák intenzitásából várni lehetett? Más kér-
dés az, hogy sikerült-e a mozgalomnak fegyvertársul
megszerezni a tömegtermelõ nagyipar egészét, ezt
az egész világot átszövõ gazdasági szervezetet, vagy
pedig ez az egész mûvészetmentõ akció csupán egy
szép és játékos délibábûzés volt-e, magasabb kultúr-
igényû rétegek mûvészi ábrándjainak egy elszigetelt
kiélési formája. A döntõ, tárgyilagos megállapítás ké-
sõbbi századok ítéletére vár, ma – idõtávlatunk közeli


