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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
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képsíkján – csupán egy határozatlan rajzú képet lá-
tunk, mintha az iparmûvészet, mesebeli hõsként,
még mindig vívná lihegõ harcát azzal a bizonyos
tizenkétfejû sárkánnyal az elrabolt királylányért.

Nem szeretném, ha bárkire lehangolóan hatna
az a megállapítás, hogy a negyedszázados felszabadí-
tó expedíció ma éppen olyan távol van kitûzött cél-
jától, mint megindulásakor volt. Mert ne tévesszen
meg senkit az a látszat, hogy az iparmûvészet a
kézmûipar területén többé-kevésbé önállósult, hogy
vannak kitûnõ iparmûvészeink, akik munkalehetõ-
ségük határain belül a maximumát adják az adható-
nak, hogy az iparmûvészetnek van megértõ és ál-
dozatkész közönsége, amelynek a mûvészi ipar
produktumai valóban mûvészetet is jelentenek,
hogy vannak iparmûvészeti mûhelyeink és isko-
láink, amelyek elismerésre méltó teljesítményekkel
az élet felszínén tartják a mûvészi ipar egyetemes
kérdését. Éz mind együttvéve igen bágyadt fényfolt
csupán a mûvészietlen gyári produktumok bizmi-
kus sötétségében. A szó igazi nemes értelmében vett
iparmûvészetet néhány fanatikus rajongónak
elnyûhetetlen hite táplálja, míg körülötte, milliók
mûveletlenségének, ízléstelenségének és buta
közönyének langyos levegõjében vadul burjánzik a
teljes mûvészietlenség gaz-bozótja. Ne mondjuk,
hogy az a 10-15 kiváló mûiparos, aki ama néhány,
egyénileg kitûnõ mûvészünk terveit anyagba for-
málja s az a néhány gazdag úr, aki ezeket megfizeti,
együttvéve iparmûvészeti kultúrát jelentenek. Sem
nálunk, sem másutt. Ne legyünk olyan hiszékenyek
sem, hogy a külföldi folyóiratok reprodukcióiban
egy iparmûvészeti kultúra feltétlenül hiteles hossz-
metszetét lássuk. Külföldön több a mûhely, több a
mûvész és több a milliomos, de ugyanannyival na-
gyobb az a giccsre éhes, esztétikailag indolens em-
bermassza is, melyet a pompás folyóiratok megvesz-
tegetõ reprodukciói elrejtenek szemünk elõl, de
amely az egész világon egyenlõ mûvészi közönnyel
szívja fel a legízléstelenebb gyári produktumokat.
Ha a folyóiratok potemkinádjai helyett gyárak és
kereskedõk képes árjegyzékeit lapozzuk végig,
akkor tárul fel elõttünk a valóság õszinte képe: a
zsibbasztó és felháborító mûvészietlenség tántorí-
tatlan rémuralma a nyárspolgári közöny felett.

Van Budapesten egy Iparmûvészeti Társulat,
melynek mai mûködésérõl lehet valakinek ilyen vagy
olyan véleménye, egy azonban históriai tény, hogy
ha volt egyáltalában magyar intézmény, mely minden
ereje koncentrálásával, magyar voltát meghazudtoló
lelkesedéssel, áldozatkészséggel és szívóssággal évti-
zedekig ostromolta a nagyipar s a nagyközönség
otromba közönyét, úgy ez volt az. Hogy utópisztikus
célját: a tömegtermelés mûvészibbé tételét és a
tömegek mûvészi érdeklõdésének felkeltéset elérje,
iksz esetben hirdetett pályázatokat, amelyek – szak-
mailag érdekelt nagyiparosok bevonásával – kifejezet-
ten azt célozták, hogy a tömeggyártás mûvészi tervek-
hez jusson. Minden a legszabályszerûbben folyt: a

tervek százai beérkeztek, a mûvészek nagy része díja-
kat nyert, a mûvészek más részének munkáit meg-
vizsgálták, csak a tömegcikkek maradtak ugyanolyan
mûvészietlenek, mint voltak, s a tömeg maradt
ugyanolyan érzéketlen, mint azelõtt volt. Egyetlen
gyár vagy vállalkozó sem merte a terveket kiviteleztet-
ni, s ha egyik-másik jószándékból, könyörületbõl,
vagy spekulációból talán meg is kísérelt effélét, nem
gyõzte gazdasági erõvel alátámasztani azt a türelmet
és kitartást, melyet a minden újjal szemben tanácsta-
lan fogyasztók idegenkedésének kiböjtöltetése
megkövetelt volna. De még ha piacra kerül is egy-
egy igazán mûvészi produktum, szemben találja ma-
gát a külföldi szennyipar halhatatlanul és kímélet-
lenül tökéletes kereskedelmi organizációjával, mely
minden versenytársat, legyen az csak egy fillérrel is
drágább, kíméletlenül legázol.

Akik tehát azt hitték, hogy a diadalmasan neki-
lendülõ iparmûvészet hiánytalanul mentheti át a
jövõbe a mûvészi ipar féltett tradícióit, s hogy a gyár-
ipar inkább lemond a maga üzleti hasznáról, csak
azért, hogy e nemes tradíciókat minél nemesebb for-
mában honosítsa a fogyasztók milliói közé, rettenete-
sen csalódtak. A tömegtermelés tovább ment a maga
útján és tovább megy ma is. Hajlandó azonban bármi-
kor köztudomásul venni a mûvészetet, sõt hajlandó
azt akár támogatni is, ha – mint azt mondani halljuk
– a „maga számítását megtalálja.”

És ezek után beszéljünk nyíltan, és tegyük fel a
kérdést, lehet-e a mai adott és egyelõre még meglevõ
termelési rendszer mellett szó arról, hogy a mind-
nyájunk által beidegzett értelemben vett iparmû-
vészet, gyári termelés útján közkinccsé válhasson?
Az eddigi tapasztalatok alapján erre a kérdésre
nemmel kell felelnünk. Ha egy-egy mûvészeti áram-
lat végigsuhan is az iparon, ez mindenkor csak mú-
lékony életû jelenség. Mire a tömegipar tudomásul
vesz egy mûvészi stílus-mozzanatot, akkor az már
rendszerint rég túlélte magát s így élõ kritikai
kontroll nélkül kezdi és folytatja a maga esztétikai
kútmérgezõ munkáját. Tipikus példa erre az egykor
megváltóként üdvözölt szecesszió, melynek mûvészi
világfelfogása ma már húsz éve a múlté, de forma-
nyelvének tartalmatlan és élettelen hulladékain
még ma is a legbárgyúbb kritikátlansággal élõsködik
a tömegipar. S ez nem is lehet másképpen. (…)

Kertelés nélkül fel kell ezek után tennünk a má-
sodik kérdést: mi hát az iparmûvészet várható jövõ-
je? Beletörõdjünk abba a szörnyû látszatba, hogy a
nagyipar fölénye végül is letapos mindent, amit évez-
redek mûvészeti kultúrája örökül reánk hagyott? Szó
nélkül nyugodjunk bele, hogy a mûvészi iparnak to-
vábbra is az maradjon a sorsa, hogy várakozó készen-
létben lesse a munkaalkalmakat, és ünnepet üljön,
ha a konjuktúra hívó szavára tehetõs polgárokat szó-
rakoztató esztétikai élvezetekben részesíthet?

Ezeket a kérdéseket nem lehet burkoltabban
megfogalmazni. Mert vagy belenyugszunk abba, hogy
a mûvészi ipar kizárólag mûkincseket produkáljon,
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s ez esetben csak múzeumoknak, vagy annak a né-
hány magánembernek marad kizárólagos sajátja,
akik azt drága pénzen megszerezhetik, vagy helytál-
lunk mindazért, amit az utolsó húsz év alatt mûvé-
szeti nevelés címe alatt világgá kürtöltünk és köz-
kincsnek deklaráljuk a mûvészetet, melyet minden-
ki számára, olyan fokon, amint azt fejlettségi nívója
megkívánja, hozzáférhetõvé és megszerezhetõvé
kell tenni. És minthogy húsz év lelkes és kitartó
munkája tényleg az utóbbi irányba indította el a fej-
lõdést, és minthogy a fejlõdés vonalán visszafordul-
ni lehetetlen, az elsõ alternatíva végleges elejtésével
az iparmûvészet aktuális életkérdését olyanformán
kell megfogalmaznunk, amint azt az eddig mondot-
tak során már éreztettük is, hogy tudniillik az ipar-
mûvészet mai létalakjában, mely sorozatos feudalis-
ta kultúrák terméke, képes-e töretlen ívben folytatni
akármilyen más világnézetû és összetételû kultúrák
pályasíkján? Nincs szükség átlagon felüli életszem-
léletre, hogy erre a kérdésre is tagadólag feleljünk.
Hiszen azok az akadályok, amelyek a nagyipar és a
kézmûipari értelemben vett iparmûvészet fegy-
verbarátságának útjában állanak, voltaképpen világ-
nézeti különbözõségbõl, cél és eszközbeli eltérésbõl
épültek fel. És minthogy ezek az akadályok lerom-
bolhatatlanul szilárdak, az iparmûvészet történeti
fejlõdésvonala az akadályok megkerülésével már
hosszú évek óta egy új útirányt termelt ki magából
úgy, hogy ma ez a fejlõdésvonal három ágra szakad-
tan vezet át a holnapba. A kézmûipar õsi mûvészete,
mely valamikor a vonal maga volt, elfinomodva, de
el nem tépve kikanyarodik ma a históriai útirány-
ból, és parallel szálként kíséri a fejlõdés fõvonalát;
a gépipar tétova, formakeresõ, de egyenes irányban
is fölfelé ívelõ új mûvészetét. Megfigyelhetjük azon-
ban egy harmadik vonal kirajzolódását is, amelynek
ma még sem határozott jellege, sem elnevezése nin-
esen s ezért bátran adhatjuk neki e cikk tartamára
a ritmikoplasztika nevet.

A gépipar és a kézmûipar elõbb vázolt mûvészi
konfliktusa kizárólag azon fordult meg, hogy az
elõbbi, mint minden kaotikus állapotban levõ mûvé-
szet, más források híján s a folytonosság törvényé-
nek engedelmeskedve, azokhoz a formákhoz nyúlt,
amelyek közvetlenül keze ügyébe estek és nem sokat
kutatva azok eredetét és lehetõségeit, úgy használta
fel azokat, ahogyan a káosz kritikai anarchiája kö-
zepette tudta. Így keletkeztek azután vasöntvények,
amelyek a korinthusi oszlopfõket, vagy a gótikus
mennyezetbordákat; gyári bútorok, melyek a rene-
szánsz épülethomlokzatok elrendezését és papír-
kárpitok, melyek a gobelinszövés külsõségeit inven-
ciótlan realitással utánozták. A gépipar mûvészete
szolgai formamásolással kezdõdött, és javarészben
még ma is másol, mert technikai formanyelve kiala-
kulatlan. Az a felfogás, mely csak a példányonkint
készülõ ipari produktumokban lát mûvészetet, és
a mûvészet fogalmától a példányszámot elválasztani
nem képes, a gépipari sokszorosítás tényétõl min-

dig félteni fogja a kézmûipari mûvészetet. És ez a
féltés eléggé indokolt is, ha a kézmûipari formák
sorsát a tömegipar területén megfigyeljük, mert ak-
kor bizony kénytelenek vagyunk elismerni, hogy
alaki külsõségeken kívül semmi sem transzponál-
ható a géptechnika formanyelvére. Ne feledjük el
azonban, hogy ilyen természetû konfliktuson egy-
szer már átestünk. A kézírású könyvhöz szokott
középkor a nyomtatótechnika elsõ kísérleteit nem
kisebb felháborodással fogadta, sõt egyenesen mû-
vészi katasztrófának bélyegezte, csakúgy, amint azt
ma bármelyik polgártársunk teszi, ha a gyáripar a
kézmûvesség egyik-másik ágát meghódítja.

A gyáripar termelése csak kézmûipari viszony-
latban mûvészietlen. Ott, ahol egy-egy iparág a maga
technológiai alapproblémáit megoldotta, szerkezeti
lehetõségeit tisztázta, nem is szorul rá többé a kéz-
mûipar formai grammatikájára, mert a formaszép-
ség, a konstrukció logikai rendezettsége és techno-
lógiai tisztasága egy és ugyanaz. De ne felejtsünk el
még valamit. A kézmûipari mûvészetnek nem feltét-
len járuléka ugyan, de igen gyakori, sõt egyes kor-
szakokban állandó kísérõ jelensége a konstrukció
szerkezetét kihangsúlyozó ornamentika. Ez mindig
olyan fejlõdési periódusokban élénkült fel, amikor
az ipar technológiai és tektonikai részének szerke-
zeti alapelvei stabilizálódtak, és e téren egyelõre
újabb mondanivaló nem kínálkozott. A világnézeti
átrendezõdéssel felmerülõ szerkezeti problémák
minden alkalommal háttérbe szorítják és valósággal
ornamentális szélcsendet teremtenek az új stabi-
lizálódás bekövetkezéséig. Ez a folyamat ma kivé-
teles világossággal észlelhetõ. A vasakantuszos osz-
lopok és az erkélyes kastélyszekrények halálával
egyre fokozottabb mértékben csendesedett el az
ornamentális kedv és a tiszta konstrukciót valló stí-
lusszerû anyagkultusz vallása eljutott szerencsésen
a másik végletig, a praktikus, de unalmas egyhangú-
ságig. Ettõl a dogmatikus egyhangúságtól igyekez-
nek szabadulni azok a szórványos stílusáramlatok,
melyek tradíciómentés jelszava alatt, korábbi stí-
lusformák kombinálgatásával élik ki a lappangó
ornamentális ingert. Pedig ez a naiv önámítás csak
átmenetileg csillapít. Az új ipar új formastílusa nem
elfajzott reneszánsz akantuszokból és nem a barokk
fattyústílusokból, hanem saját magából, az ipari
technika stílusából, az új technológiai törvényekbõl
és az új technikai konstrukció igazságaiból fog meg-
születni. Ennek végleges kibontakozása maga fog
rámutatni arra a formaterületre és arra az orna-
mentikára, mely a konstrukcióban realizálódott
világnézeti gesztust a legkifejezõbben közölni tudja.

És hogy ezt mennyire nem a régi stílusok erõ-
szakolt újraélesztése fogja elõsegíteni, azt a múlt
század ilyen célú törekvéseinek eredménytelensé-
gén kívül éppen azok a ritmikoplasztikai kísérletek
bizonyítják, amelyeket ma még egyetlen élõ mûfajba
sem tudunk beosztani. Kétségtelen, hogy ezek egy
teljesen új mûvészi megnyilatkozást képviselnek,
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s ha nem is a mai formájában, hanem bármilyen más
alakban, de döntõleg fog beleszólni a holnap mûvé-
szetének formai kialakulásába. A ritmikoplasztikai
kísérleteket szavakkal leírni éppen oly kevéssé lehet,
mint egy zenei kompozíciót. És tényleg, azt kell mon-
danunk, hogy ezek a kísérletek, miután térplasztika
minden eszközének felhasználásával, tárgyias kép-
zetektõl mentesített, abszolút formai élményt igyek-
szenek adni, a zenével mutatnak atekintetben rokon-
ságot, hogy míg amaz tárgyiatlan hangformákkal,
emez tárgyiatlan térformákkal, a mûvészi átélést a
képies fantáziafunkció kizárásával tisztán érzelmi
területre összpontosítja. De ha csak mint kísérletet
bíráljuk is el a ritmikoplasztikai kompozíciókat, ak-
kor is el kell róluk ismernünk, hogy itt egy elemen-
tárisan hatalmas szabadságérzés primer alakjával
állunk szemben, mely a tárgyias kötöttség fojtó
kötelékeibõl máris kiszabadította magát s ha egyebet
nem tett is, megjelölt egy utat, mely a mai pepecsel-
getõ eklekticizmusból kifelé vezet.

Ezekkel a kompozíciókkal szemben éppen úgy
nem merülhet fel a kérdés, hogy mit akarnak jelen-
teni, vagy „ábrázolni,” mint a zenével szemben. Bi-
zonyos, hogy a tárgyias közléshez szokott szem
visszahökken a ritmikoplasztikai kompozíciók lát-
tán és bizonyos, hogy erre is meg lesz az oka, ám
azt a lelki átrendezõdést, mely az életérzést új világ-
képpé sûríti, hökkenések nélkül átélni nem lehet.
De a ritmikoplasztikai kísérleteknek nemcsak az
ábrázoló tárgyiasság hiánya, hanem fõleg a formai

tartalomnak ritmikai tendenciája adja meg a külön-
állóság jellegét. Ritmikailag ugyanis a mai átbonta-
kozó élet gesztustípusai egyesülnek plasztikus pro-
jekcióvá, s mintegy a tektonikus szerkezet tömeg-
ritmusának és a modern géptechnikában lüktetõ
biológiai õsmozgások térritmusának mozgásélete
olvad egybe egy tárgyi tartalom nélkül való absztrakt
formai kompozícióvá.

Az iparmûvészet válsága tehát korántsem olyan
súlyos élet-halál kérdés, aminek az a múlt szemszö-
gébõl nézve látszik, hanem egy természetes tovább-
tagolódása a fejlõdés életvonalának, melyet az átme-
neti problémák megoldásához szükséges új életke-
ret kibõvítése tett szükségessé. Ezen az új életkere-
ten belül viharzik ma le a problématisztázás minden
tevékenysége, és ezért csendesek és mûvészetileg
eseménytelenek azok az életvonalak, melyek az
iparmûvészetet a közvetlen múlttal összekötik. A
kézmûipar exkluzív mûvészete és a gyáripar mûvé-
szi stílusának orientálódó kísérletezgetése fogja
kitölteni a már évek óta tartó s tán még emberöltõkig
elhúzódó stílusinterregnumot, de az új forma s az
új tartalom egymásra találásának nagy drámája
nem e két színtér valamelyikén fog lejátszódni, ha-
nem az új életvonal pályasíkján. Itt termelõdnek ki
a ritmikoplasztikai kísérletek is, és itt fognak meg-
oldódni mindazok a praktikus kérdések, melyek ma,
egy múló világnézet látókörébõl nézve, ellentmon-
dóknak és megoldhatatlanoknak látszanak.

(A mû; 1927)

JASCHIK ÁLMOS

AZ ORNAMENTIKA
VÁLSÁGA

Ha az emberi lélek alkotó tevékenységének azt a te-
rületét, melyet esztétikai szókincsünk ornamentiká-
nak nevezett el, a történelmi századok változó stílus-
keretein belül szemléljük, nem térhetünk ki az elõl
a megállapítás elõl, hogy ennek a csodálatos ösztön-
funkciónak belsõ vonala töretlenül íveli át a stílusok
alakjában egymást felváltó világnézetek témaköreit.
A középkori és a reneszánsz ornamentika szembe-
állítása bármekkora alaki eltéréseket élezzen is ki, a
cél, tárgy, forma, kifejezés és szerkezet eltérései mö-
gött egy zökkenéstelenül ritmikus életfolyamatot fo-
gunk érezni, mely a stílusélet változó életérzéseire
lélekzéshez hasonló dinamikus tünetekkel reagál.
Még világosabban szólva: minden érzékelhetõ létfor-
mától, minden ipari értelemben vett céltól, anyagtól
és praktikumtól, minden esztétikai és érzelmi szük-
ségletérzettõl függetlenül, mindezek fölött, vagy
mögött él és mûködik bennünk egy hatalmas és misz-
tikus alapérzés, amelyet fizikumunk adott szerkeze-
tének mechanikai lehetõségei szerint, lényegükben
azonos mozgásformák alapjában közöl. Életérzé-

sünk, mely lényegében egységes és osztatlan, fizikai
testünk érzékszervi berendezésének megfelelõen
annyiféle érzéki létalakban realizálódik, ahányféle
érzékszervi készüléke van testünknek. Az elektro-
mosság, mint energia, sem nem világít, sem nem me-
legít, sem nem csenget. Csak a készülék az, mely be-
rendezésének ilyen, vagy amolyan szerkezete szerint
a lényegileg egységes és osztatlan energiát hõ-, fény-
vagy hangjelenségek formájában közli. Ez a közis-
mert folyamat ismétlõdik meg magasabb fokon akkor
is, amikor homogén életérzésünk mozgásenergiává,
a mozgásenergia pedig érzékelhetõ mozgásjelenségek
közvetlen erõforrásává változik át és – mint ilyen –
elsõdleges létalakjává válik formaalkotó cselekvés-
ösztönünknek. Ez a létalak, melynek legközönsége-
sebb és legspontánabb típusa az emberi gesztus, nem
más, mint maga az anyagtalan, a mozgásállapotban
élõ díszítmény. Ebben az állapotában csak idõbeli léte
van, nincsen még sem tárgya, sem anyagi, sem eszté-
tikai célja. Ezek a részben praktikus, részben érzelmi
motívumok a mozgásforma anyagiasulásának szi-
multán kísérõjelenségei, és ezeknek aktív közremû-
ködése eredményezi a díszítménynek azt a megjele-
nési alakját, melynek végtelen változatait a „dí-
szítõmûvészet” laza gyûjtõneve alatt foglaljuk össze.

A díszítõmûvészet – a közérthetõség kedvéért
nevezzük így – mint ornamentika, ebben a második,


