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RÉSZLETEK JASCHIK-TANÍTVÁNYOKKAL KÉSZÜLT
BESZÉLGETÉSEKBÕL ÉS VISSZAEMLÉKEZÉSEKBÕL

Jaschik Álmos mint álomkép jelenik meg az emléke-
zetemben, kissé köpcösen, szõkéspiros bajuszával,
könnyed, ám mindig jelentõségteljes mozdulataival.
Álomképek éber meglátására és azok tudatos rögzí-
tésére tanított. Ilyetén emberi és egyben mûvész éle-
tem fõ témájához járult hozzá oktatásával: azaz a ket-
tõsség, – az õvele töltött órák esetében az álomkép
és a grafikai mû kettõsségének – egybeolvadási lehe-
tõségére, az alkotás oszthatatlan egységére: 1+1=1.

(Pierre Székely Péter szobrászmûvész)

Apám nem jött vissza a háborúból, ezért aztán engem
is ingyen tanított Jaschik Álmos. Jaschik Álmos
akkor már idõsebb volt, alacsony ember, nekem úgy
maradt meg ötven év távlatából, mint egy kis manó.
Mindig huncut mosoly volt a bajsza alatt, kopasz fejét
vakargatta és közben emelkedett és mély benyomást
keltõ ember volt.Talán azt kéne kiemelnem, vagy
éreztem akkor azt, hogy mindnyájunk számára olyan
indíttatást, olyan biztatást adott, hogy úgy éreztük:
mindegyik tojásból kikelhet valami. A metodikájából
két irányra emlékszem, az egyik elméleti volt: hatal-
mas tudással és nagyon plasztikusan adott elõ. A
másik, hogy nemcsak magyarázott, hanem néha
kivette a szerszámot a kezünkbõl és néhány olyan
fogást mutatott, amit ha órák hosszat magyarázott
volna, sem tudott volna olyan plasztikusan és egysze-
rûen megmutatni. Voltak ott már haladók is, de mi
fiatalok „zöldek” voltunk a szakmában és kis lendüle-
tet adott azzal, hogy belenyúlt a munkába, kicsit be-
fejezte, és akkor mi boldogok lettünk, hogy hû de jó
dolgot csináltunk. A végeredmény egy befejezett, jó
munka volt és lendületet adott. Én úgy emlékszem,
hogy bizonyos feladatköröket futottunk, amire azt
lehet mondani, hogy jó pedagógiai szisztéma volt.

(Révész Antal grafikusmûvész)

Iskolás koromban kerültem a Tanár úrhoz, és ez
meghatározta egész életemet, mint mindenkiét, aki
Nála tanult, és hallhatta, amit Õ mondott. Fontos
volt, hogy részt vehettem különféle nyári tanfolyama-
in. Jegyzeteim megmaradtak: népmese-illusztrációk,
írástörténet – õsi kínai és indián írások – nem is
sorolom, mi mindent tanultunk. Ábrázoló geomet-
riát, betûrajzolást és még nagyon sokmindent.

Az egész életemet meghatározta, hogy akkor
készült A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû rajz-
film, és nagyon érdekelt a mozgatás, mozgás. Egy
animációs tanfolyamon megtanultuk, hogyan lép egy
rajzfigura, hogyan mozog a drapéria. Ez sajnos a
háború miatt abbamaradt, de én változatlanul ezt
akartam csinálni, és ahol volt valami ilyesmi, ott rög-

tön megjelentem. Késõbb a filmszakmába kerültem,
mint betûíró. Elõször fõcímeket csináltam, meg kü-
lönféle írásos dolgokat. Késõbb oktatófilmeket és nép-
szerû tudományos filmek rajzi betéteit rajzoltam.
Akkor már tanultam trükkfelvételt készíteni, s köz-
ben megindult a Macskássy Gyula által vezetett rajz-
filmgyártás. Az ötvenes évek elején csõdbe ment, de
késõbb újra kezdtük, amíg végül újra beindult a rajz-
filmgyártás. Egy amerikai megrendelés miatt vettek
fel új rajzolókat. Jankovics Marcell – jól ismert név
manapság –, a Kossuth díjas rajzfilmrendezõ nálam
jelentkezett, mint fázisrajzoló. Akkor úgy kezdtük
el a munkát, ahogy a Tanár úrtól tanultam, próbál-
tam átadni a mozgatás rejtelmeit – úgy hiszem, ez az
indulásnál segített neki, persze aztán mindenkit
túlszárnyalt. A különbözõ rajzfilmekben mint terve-
zõ dolgoztam, végül szó került arról, hogy népmese-
filmet fogunk készíteni. Ez volt az életem célja.
Elvittem Jankovics Marcellnek a Tanár úr népmese-
illusztráció óráin készült jegyzeteimet.

A mûvészettörténetet, mint diszciplínát, az irány-
adó szempont szerint különféle korszakokra osztotta
fel, s az õ szavait idézve „a XVIII. század elején szigo-
rúan enciklopédikus, adati jellegû volt, a XVIII. szá-
zad végén irodalomesztétikai, a XIX. század elején
stílustörténeti és értékelméleti, a XIX. század köze-
pén és vége felé szociológiai és Taine nyomán miliõ-
elméleti, a XX. század elején, a háború elõtt retro-
spektív jellegû, és fõleg az új mûvészeti hullámok
hatása alatt átértékelõ tendenciájú. Meg kell kísérel-
ni tehát a mûvészettörténetet elszigetelt történeti fo-
lyamat helyett úgy tekinteni, mint egy metszetét az
egyetemes szellemfejlõdés történetének. Ez a szem-
lélet azonban – ha kellõ megalapozottságra akar szert
tenni – adati ismeretek bázisait követeli meg, s ezért
világtörténeti vonatkozásait, a történeti korok idejét
és határait konkrét jegyzetekben kell feldolgozni.
Hogy egységes képet kapjunk az emberi kultúra fejlõ-
désének fázisairól, figyelembe kell vennünk az illetõ
koroknak nemcsak mûvészeti, hanem politikai, tár-
sadalmi, gazdasági és vallási téren kibontakozó fejle-
ményeit is.” Ilyen szempontok alapján tárgyalta pél-
dául Mezopotámia kultúráját, az egyiptomi, a görög-
római, az indiai, a kínai, a japán, a tibeti kultúrát, és
Oroszország kultúráját is, amelynek 1917 utáni pers-
pektívájáról elismeréssel szólt.

Az egyén életét hetes korszakaszokra osztotta:
„Az egyén életében, és ennek megfelelõen egy-egy
kultúra életében is megvan az õsi, ösztönéleti típus-
forma. Az egyén életében ez a gyermekkor elsõ, hét-
éves korig tartó szakasza, analógiában az õsember,
a primitív ember jellegzetességeivel. A kultúra éle-
tében ez a prehisztorikus idõszak, az ún. õskor, az
õskultúra ideje.
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A gyermekkor második szakasza, 7-14 éves kor-
ig, amely az ifjúkori idealizmus és értelmi aktivitás
kora, analóg a népmûvészet, a népmûvész poetikus
játékosságával. Ugyanez a kultúra életében a kulti-
kus õsmûvészet kora, kultikus átélése az egyéni
életérzésnek, élet-szimbolikus hang- és mozdulat-
formák rituáléja.

A következõ fázis az érzelmi élet típusformáinak
felel meg. Az egyén életében ez megfelel az ifjúkor
elsõ szakaszának, a 14-21 éves korig a kamaszkor,
a romantikus fiatalkor, az érzelmi aktivitás ideje.
A kultúrában a görög mûvészet.

Az érzelmi élet típusformái közül a következõ
az ifjúkor második szakasza, 21-28 éves korig, a
romantikus felnõttkor elsõ fázisa, az aktivitás idea-
lizmusának ideje. Ezt illusztrálja pl. a kibontakozó
görög mûvészet.

Az értelmi élet típusformái: a romantikus fel-
nõttkor második fázisa, az aktivitás realizmusának
ideje. Karrieralapítás három üteme: 28-35 éves
korig, szellemi ambíciók, 35-42 éves korig anyagi
ambíciók, 42-49 éves korig önhatalmi, egyeduralmi
ambíciók. Ugyanez a kultúra életébeni hatalmi sta-
bilizálódások, hódító háborúk, gyarmatalapítások
ideje, civilizálódás, pl. korai római kultúra példája.

Következõ fázis: az öregedõ kör, kontemplatív
szemlélet, klasszikus felnõttkor. 49-56 éves korig:
az aktivitás materializmusa, pl. késõ Róma és a
belõle sarjadt késõbbi kultúrképek. A materializmus
felülkerekedése a kultúrában. 56-63 éves korig: a
valláshanyatlás és a filozófia, metafizika kora. A
barokk és az utóhatások különféle változatai. 63-
70 éves korig: a passzivitás ideje, neoromantika, a
második szentimentalizmus ideje, rokokó…”

Jaschik úgy érezte, hogy már csak valami újdon-
ság jöhet, mégpedig olyan, aminek a népmûvészet-
bõl kell sarjadnia. Ezért elõszeretettel foglalkozott
a magyar népmûvészettel. Igyekezett megismertet-
ni, megszerettetni a különféle tájak mûvészetét.

„A parasztornamentika a századfordulóig csak a
néprajzi gyûjtemények magánügye, a társadalomtól
távol álló jelenség volt A szecesszió megindulásával
Huszka József, Gróh István és Várdai Szilárd az orna-
mentika felé fordult, Malonyay Dezsõ is természe-
tesen. Az 1905-ös országgyûlésen határozatot hoztak
az új rajzoktatásról, s elõírták, hogy az iskolai tan-
tervbe be kell illeszteni a népi ornamentikát is. Az
ornamentika a mintakönyvekben holttá merevedett,
s ezzel a népmûvészet teljes meghamisítása indult
el. A századforduló elsõ évtizedében került a köztu-
datba az ún. magyaros ornamentika, a giccs. Túlon-
túl hirtelen hívták fel a figyelmet a magyar népmû-
vészetre, éppúgy, mint a magyartól idegen magyar
cigánynótára. Az ornamentika lényegét, szerkezetét
és történetét kell megismerni.

A rajzolás tulajdonképpen rögzített kézmozdu-
lat, a kézmozdulatot felfokozott lelkiállapot váltja ki.
A kézmozdulat lehet spirituális jelenség megjele-
nítése is. A felfokozott életérzés élményének kétféle

kiváltója lehet, a hiányérzet és a beteljesülés. Mind-
kettõ a vágy körül forog tehát, a lelki élet vallási fel-
fokozásáig folytatódik, s különféle vallási rítusokban
és ceremóniákban teljesül be. Ezek kifejezési módja
ünnepélyessé teszi a mozdulatot. A magyar népi
ornamentika mindig adott tárgyhoz, adott anyagra
készül, nem öncélú, mindig zárt kompozíciójú, vagyis
zárt geometriai felületet alkot, a geometriai beosztás
hangsúlyozásával. Aszimmetrikus csak akkor, ami-
kor ritmikai kiegészítés. A magyar ornamentika nem
díszítõ mûvészet, az ornamens elvont jelkép.”

Elõadássorozata általában a könyvillusztrációk-
ról szólt, majd kedvenc témáját, a magyar népmesét
vette elõ, s többféle útmutatást is adott, hogy hányféle
módon közelítsük meg a népmesét, hogy ne csak a
szöveget élvezzük, hanem ehhez kapcsolva jelenítsük
meg képben a történetet. Jaschik szerint ugyanazt
a mesét többféle módon lehet megközelíteni, több stí-
lusban, többféle technikával. Hogy melyik lesz a vég-
leges, függ attól, aki illusztrál, vagy a megrendelõtõl.
(A megrendelõt nagyon nagy hatalomnak tartotta,
akit ki kell szolgálni, de nem szolgai módon, nem
kell mindenben utána engedni, mert lehet, hogy van
elképzelése, van pénze, de nem biztos, hogy mûvészi
ízlése is van. Egy bizonyos szinten alul – hangsú-
lyozta – nem szabad dolgozni.)

(Szilágyi Ildikó, animációs filmtervezõ)

Különbözõ helyeken tanítottam, az egyik tanfolyam
egy gyár kultúrházában volt, a másik az Iparterv,
amely szakmailag felkészült, rajzolni tudó fiatalokból
állt. Rájöttem, hogy a régi, hagyományos módszerek-
kel, amelyekkel középiskolákban tanítottak még a
legutóbbi idõkig is, nem lehet az érdeklõdést felkel-
teni – fõleg a fiatalok között. Hamar ráunnak arra,
hogy lerajzolnak egy tárgyat vagy egy csendéletet.

Jaschiknak volt egy nagyon jó ötlete, hogy ne a
rajzolás legyen a fõcél, hanem hogy mindig valamire
használjuk fel a feladatot. Õt utánozva  megismertet-
tem a technikákat, a különbözõ anyagokat, a ceruzát,
az akvarellt, a pasztellt, a temperát. Két-három héten
keresztül  ugyanazzal a technikával foglalkoztunk,
utána áttértünk a másikra. Átvettem Jaschiktól,
hogy másolás helyett az elkészült mû mindig valami
ötlettel párosodjék. Jaschik például lerakott elénk
egy gyufásdobozt, hogy tessék ebbõl egy plakátot raj-
zolni. A gyufásdobozt persze precízen le kellett rajzol-
ni, és ez volt a cél. Ezt a módszert én is alkalmaztam,
és nagyon sok gyereknél és felnõttnél hasznos volt.

(Hegyi György festõ és mozaikmûvész)

1941-ben beiratott Jaschik Álmos rajziskolájába az
édesanyám. A legfiatalabb növendékek közé tartoz-
tam. Az ott eltöltött idõ kultúrtörténeti egyetem volt
számomra. Jaschik nagyon nagy hatású, színes em-
ber volt; szünet nélkül beszélt, és minden szavából
fontos és érdekes dolgokat tanultunk. Külön tehetsé-
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ge volt ahhoz, hogy hatalmas ismeretanyagát tovább-
adja. Igazán felnõtt koromban tudatosodott bennem,
hogy milyen ritka szerencsében volt részem. Amikor
a kislányom már akkora volt, hogy hasznára válha-
tott volna egy hasonló lehetõség, rá kellett jönnöm,
hogy ilyen már nem létezik többet. Tán azóta sem.
Hiszen Jaschik már akkor mondta nekünk, hogy ze-
nélõ öngyújtók lesznek, de kultúra nem.

Ma már nem tudják például, hogy milyen spáci-
um kell két betû közé. Ma már ki figyel oda? Senki.
Olyan dilettáns dolgok vannak, hogy az nem igaz.
De erre már reagálni sem érdemes. Ma már más a
világ. Nem lehet elõvenni a régieket.

(Hajnal Gabriella textilmûvész)

Gyakran látogattam a Nemzeti Színház elõadásait,
itt találkoztam elõször a Tanár úr munkásságával.
Nagy hatással voltak rám a mesejátékok díszletei, a
játékos képzelet és a vetített háttér elbûvölõ hangula-
tot teremtett. Sajnos a háború ezt a szórakozást meg-
szüntette; magántanuló lettem, a mûhely-iskolába
is csak 1946-ban kerülhettem, párhuzamosan a gim-
náziummal, de a szünidõben egész nap.

Színházi élményeim Jaschik János vitéz-díszle-
teivel a fantázia világába vezettek, a Csongor és Tün-
dé-ben a mû elõadása a legtisztább idealizmust tük-
rözte, néprajzi elemek felhasználásával. A kínai
mesejáték, a Gyöngypatak kisasszony gyönyörû ru-
haterveivel és sajátos játékstílusával keletre vezetett.
Nagy siker volt a Roninok kincse. A halálon túli hû-
ség és becsület modern drámai játékának tökéletes
stílusegységét a japán nagykövet is dicsérte, úgy a
korhû ruhákat, mint a hiteles megjelenítést. A beállí-
tások újszerûsége mindenkit meglepett. Milyen va-
rázslatos világ volt ez egy gyerek számára!

A világra való kíváncsiság velünk születik. A kul-
túrtörténeti elõadássorozatból megismerhettem az
emberiség fejlõdését. Politikai, gazdasági és vallási
téren is tárgyalta ezeket, s a feladatok megoldásánál
alkalmazni kellett az anyagot.

Egy egészséges társadalom megbecsüli és megõrzi
hagyományait; megismeri más kultúrák értékeit,
szokásait, életmódját. Az elõadássorozat megalapozta
mûveltségünket, felhívta figyelmünket a népmûvé-
szeti formakincsre. A témát mindig konkrét megren-
delésre kellett elkészíteni, saját ötlettel megtoldani,
meghatározott méretre és nyomdai kivitelre; képessé
tett arra módszerével és a munka felépítési rendsze-
rével, hogy fejlesszem tudásomat, megoldjam a válta-
kozó feladatokat.

Szoros belsõ érzelmi viszonyt alakított ki tanítvá-
nyaival. Csodálatos gyorsasággal válaszolta meg a fel-
merült problémákat. Ha bizonytalanságot vagy hibát
látott, ötleteket adott, a technikai megoldást is bemu-
tatta, átsegített a nehézségeken. Soha gúnyos szó
nem hangzott el, csak építõ bírálat, kedves segítség.

Érettségi után a Tudományegyetemen mûvé-
szettörténet-néprajz-régészet szakra jártam, termé-

szetesen a Tanár úr iskolájával párhuzamosan. Saj-
nos másfél év után állást kellett vállalnom. Nagy meg-
rázkódtatást jelentett a Tanár úr hirtelen halála. Fe-
lesége, Mici néni segített munkát keresni; úgy törõ-
dött velünk, mint saját gyermekeivel.

A Tanár úr azt mondta, hogy az ember élete olyan
mint egy nagy tarisznya, amibe állandóan kövek ra-
kódnak és ahogy az ember az életében tovább fejlõdik,
ez a tarisznya egyre nehezebb lesz, és egyre inkább
fogjuk érezni a felelõsségét és súlyát. Ez valóban így
van, mert mindig nagyobb felelõsséget kellett érezni,
amikor az ember már tudta, hogy nyomtatásban fog
megjelenni egy könyv.

(Urai Erika grafikusmûvész)

Jaschik kedvence volt H. G. Wells. Ez összekötött
minket, mert én is nagyon szerettem az írót és pró-
báltam illusztrálni. Jaschik több mûvéhez, például
a Dr. Moreau szigeté-hez is készített illusztrációt. Szo-
bájában függött egy kép – a nyitva hagyott ajtón beles-
tem – egy ember egy hatalmas talpú gépember elõl
menekül. Rajongtam érte, és mindent, amit mondott,
bölcsességnek éreztem. Magam sem tudom már, mi
az amit ironikusan mondott és mi az amit komolyan.

13 és 16 éves korom között jártam hozzá, 1950
õszéig, a haláláig. Akkor beírattak a Mûvészeti Gim-
náziumba, de úgy gondoltam, hogy emellett járok
hozzá is. Emlékszem arra amit nyilván ironikusan
mondott: milyen hülyeség, hogy a munkás-paraszt
származásuk alapján veszik fel az egyetemre az em-
bereket. Szerinte az egyetlen szelektáló módszer az
volna, ha megnéznék, hogy a növendékeknek milyen
hosszú a fülcimpájuk, a hosszú fülcimpa a bölcsesség
jele. Nyilván nem mondta komolyan, de én teljesen
komolyan vettem. Az volt az elmélete, hogy az intelli-
gencia jele, ha a fül tengelye minél inkább az áll felé
halad. Ez olyan, ahogy Leonardóék tanulmányozták
az emberi arányokat. Nem tudom, hogy komolyan
vagy viccbõl, de komoly pofával mondta.

Úgy vettem ki a szavaiból, hogy a festészetet hü-
lyeségnek tartja, és egyedül a könyvmûvészet a
fontos. Van benne valami, mert a képet jó esetben
valaki megveszi, felteszi a falára akkor azt csak az
látja, aki látogatóba megy hozzá. A könyv viszont
ezrekhez és milliókhoz jut el. Azt is mondta, hogy
aki a grafikával komolyan foglalkozik, annak meg
kell tanulnia a nyomdatechnikát. Ebbõl azt vettem
ki, hogy legokosabb, ha elmegyek nyomdaipari tanu-
lónak. Anyám hallani sem akart róla, és azt mondta:
ha mûvész akarok lenni, menjek a Mûvészeti Gimná-
ziumba, ahová be is iratott. Grafikára kértem magam,
de a festõszakra tettek. Úgy gondoltam, hogy közben
tovább járok Jaschikhoz és a gimnáziumot valahogy
majd elvégzem, de közben meghalt, pont akkor, ami-
kor nekem is váltás volt az életemben. A Mûvészeti
Gimnáziumban teljesen más légkör volt. Tanárom,
Kántor Andor nagybányai festõ volt. A rajz, amit én
szeretek, kevésbé volt érdekes. És engem is elkapott
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a gép, hogy festõ legyek. Azt a paksaméta rajzot, amit
Jaschiknál csináltam, túlhaladott dolognak éreztem,
és tûzre dobtam, amint utána is rendszeresen meg-
tettem korábbi rajzaimmal. Késõbb megbántam, mert
volt köztük néhány nagyon jópofa.

(Major János grafikusmûvész)

15 évesen, gimnazistaként kerültem Hozzá. Mûter-
me akkor a Deák Ferenc téren, elõzõleg a Bakáts
téren, késõbb a Liszt Ferenc téren volt. Évtizedekkel
elõbb az Iparrajz Iskolában volt tanár, majd igazga-
tó; a korszakban – ami számomra 1936-ban kezdõ-
dött – már régen magániskolája volt, nagy látogatott-
sággal. Az idõsebbek számára, amilyen akkor én is
voltam, hetenként kétszer délután 4-8 óráig volt taní-
tás, a felnõttek számára – akik nem jártak más iskolá-
ba – 9-14 óráig mindennap. Diáklányként évekig a
délutáni, érettségi után pedig a délelõtti tanfolyamon
vettem részt, tehát mindkét idõpontban tanultam.

Miután ezen a pályán maradtam – bár személyes
összehasonlításom nincs – máig is úgy értékelem,
hogy a Tanár úr egészen különlegesen széleskörû
és nagyszerû pedagógiai munkája felért a Képzõmû-
vészeti vagy Iparmûvészeti Fõiskolával. Mint szak-
májának nagyszerû tudója, manuálisan és elméleti-
leg egy személyben annyit adott tanítványainak, ami
szinte egyedülálló.

Alkalmazott grafikával foglalkoztunk, plakáto-
kat, könyvcímlapokat, illusztrációkat, prospektusfe-
deleket, papírszalvéta-terveket, levélpapírdoboz-
fedeleket, díszcsomagoló papírokat készítettünk. A
Tanár úr nagy súlyt helyezett a betûkre. Sok rajz
úgy készült, hogy pl. egy selyemkendõt kitettek az
asztalra és abból kellett kompozíciót készíteni, tehát
természet után rajzoltunk. Akvarellel, temperával,
szénnel, színes ceruzával dolgoztunk, olajfestékkel
nem, mert az a festészet eszköze. Linóleummetszete-
ket is készítettünk, az alapját is magunk csináltuk.

A Tanár úr csoportjával szinte minden nyáron
két hétre elutazott, kibérelt egy házat vidéken az
iskola számára. Ilyenkor természet után rajzoltunk.
Egyik alkalommal Csesztvén voltunk, a Madách
birtokon. Nagy élmény volt két kollegámnak és ne-
kem, hogy Madách Imre fiúszobájában laktunk. A
háziasszony Madách Imre leszármazottja volt, a ne-
héz gazdasági viszonyok miatt adta ki a kúriát.

Havonta egyszer egy mûvészeti korszakról egy
növendék elõadást tartott, én például a reneszánsz-
ról beszéltem. Az ilyen beszámolókat komoly elõké-
szület elõzte meg, adatgyûjtés és sok olvasás. Miköz-
ben dolgoztunk, a Tanár úr korrigálta rajzainkat és
közben szakadatlanul beszélt, magyarázott, színesen
és lebilincselõen. Asszisztense Benedek Kata grafi-
kusmûvész volt. Õ Jaschik tanítvány volt. Nagyon
szerettük. A Károlyi Palotában rendezett Jaschik-
kiállításon még személyesen jelen volt, a tanításon
kívül fõleg könyvillusztrátorként mûködött, kiállítá-
sokon napjainkban is megjelennek néha munkái.

A Tanár úr célja olyan nemzedék nevelése volt,
amelynek komoly szakmai tudása, sokrétû elméleti
és technikai képzettsége van. Minden tanítványának
ismerte és figyelembe vette a képességeit. A tanítások
jó hangulatúak és kellemesek voltak, mindenki szíve-
sen járt az órákra, és ezt rangnak tekintette.

(Kelemen Antalné, Falk Daisy)

Pályafutásom során, akinek csak beszéltem Jaschik
Álmos pedagógiai tevékenységérõl, úgyszólván egy
mondattal elsiklott felette, a szecesszió skatulyájába
sorolva a mestert. Mindig keserûség fogott el a hiá-
nyos ismeretek és a helytelen megítélések hallatán.

A Tanár úr, noha fiatalkora a szecesszió idejére
esett, késõbbi korszakában elhatárolta magát a szá-
zadforduló ízlésvilágától. Akik hozzá jártunk, mind-
annyian tanúi voltunk határozott, szinte türelmetlen
intelmeinek, amelyekkel tanítványait a haladás, a
korszerûség, a jövõbe tekintés felé terelte. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy iskolájának tanmenete, munka-
rendje szoros rokonságot mutatott a Bauhauséval.
A század elsõ felében mûködõ szabadiskolák laza,
olykor bohém mûvésznevelése helyett a megélhetést
biztosító alkalmazott grafika szigorú és módszeres
elsajátítása volt a cél.

Külön kell szólni arról, hogy a Tanár úr nem a
saját stílusát tekintette követendõ példának, sõt kife-
jezetten tartózkodott attól, hogy tanítványainak
megmutassa rajzait és képeit. Számtalanszor ismétel-
te, hogy mindenkinek a maga útján kell járnia, de
ismernie kell a modern kor minden újító törekvését
és minden úgynevezett „izmusát”. S mindenekfelett
nem szabad elfelejteni, hogy soha nem a stílus minõ-
síti a mûvet, hanem a szellemi tartalom és a szakmai
színvonal.

Pedagógiájában a legfontosabbnak az erkölcsi
alapállást tartom. Megkövetelte, hogy minden mun-
kán – iskolában és iskolán kívül – a legteljesebb oda-
adással és igényességgel dolgozzunk, tisztességesen
fejezzük be, tekintet nélkül arra, hogy mi a fizetség
érte, és mennyi idõ áll rendelkezésünkre. Tiszta lel-
kiismerettel állíthatom, hogy életem folyamán ebbõl
a tanításból nyertem a legtöbbet.

(Kolosváry Bálint, grafikusmûvész)

Iskolájának kidolgozott tanterve volt, de a feladato-
kat minden növendék, saját tempójának megfelelõen
oldotta meg. Ki volt függesztve egy tábla, amelyen a
mesterség alapelemeit jelentõ kb. 8-10 tétel szerepelt
a nehézségi foknak megfelelõ sorrendben beszámoz-
va. Már  nem emlékszem minden tételre. Amikor a
végére értünk, újra kezdtük, de a technikai kivitele-
zés magasabb szintjén. Az elsõ forduló csak ceruza-
rajz volt, a második egy szín, a harmadik két szín, a
negyedik három szín használata. Ezt követte az aqua-
rell egy színnel, két színnel és három színnel, majd
a tempera, tollrajz, stb.
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A technika a nyomdai kivitelezéshez alkalmaz-
kodott. A három színnél több sem lehetett, mert az
drágább lett volna. Megtanította, hogy a három szín
segítségével hogyan lehet több színt kihozni egymás-
ra nyomással. A témához szükséges tárgyakat meg-
kaptuk, de csak az elsõ fordulóban lehetett azokat
önmagukban, minden jelentés nélkül ábrázolni, ké-
sõbb a feladat tárgya csupán része kellett legyen egy
kompozíciónak, plakátnak, illusztrációnak, stb. Itt
már a fantázia is szerepet kapott a feladat megoldásá-
ban. A tárgyrajz lehetett egy-egy áru reklámja, de
bármi más is, a perspektíva mesebeli város képe, vagy
könyvillusztráció, és így tovább. A betûrajz önálló
stúdium volt, ugyanakkor minden rajzot el kellett
látni felirattal. A szöveg a fantáziánkra volt bízva és
meg kellett felelnie a rajz rendeltetésének. Könyv-
címlap, a színházi plakát szövegénél követelmény
volt, hogy a betûk típusát a rajz stílusához igazítsuk.

Emlékezetes maradt számomra az ahogy a hibák
kijavítására tanított. Alkalmazott grafikusok lévén
számolnunk kell azzal, hogy a munkát határidõre
kell szállítani. Ha elrontottunk valamit, lehet, hogy
nincs idõ újrakezdésre, meg kell tehát tanulni a hiba
kijavítását. Ez részben technikailag történt, részben
pedig ismét a fantáziánk segítségével: hogyan lehet
pl, egy pacát a kompozíció részévé alakítani. Itt érvé-
nyesült legjobban Jaschik humora. Az volt a vélemé-
nye, hogy inkább hibázik, aki fél. Aki megtanulja
hibáit kijavítani, már nem fél annyira, és nem is hibá-
zik annyit. Nincs kijavíthatatlan hiba; ezt késõbb
életünk más-más területén is alkalmazni tudtuk.

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindig megrende-
lõvel állunk majd szemben. Nem mi választjuk ki
munkánk tárgyát. Kapcsolatunk a megrendelõvel
nem mindig felhõtlen. A munkára szánt pénz meg-
határozza a kivitelezés módját, a megrendelõ ízlésé-
vel sokszor nem egyezik a mienk, a megrendelõ nem
mindig teljesíti idõben a kötelezettségét, tõlünk azon-
ban megköveteli a határidõ betartását. Mindenkinek
magának kell eldöntenie, hogy elég erõsnek érzi ma-
gát a konfliktusok megoldására, hogy elegendõ-e a
fantáziája, és hogy a mesterségbeli felkészültsége
megfelel-e annak, hogy életét e munkának szentelje.

Ha például emberi arcot rajzoltunk, és gúnyos
mosolyt, vagy bánatos kifejezést akartunk ábrázolni,
tudnunk kellett, hogyan érhetjük el a kívánt hatást.
Az alkalmazott grafikusnak ugyanis nem ül mindig
ott a modellje. Edzeni kellett a szemünket tömegje-
lenetek ábrázolása esetére, hogy az adott kereten
belül milyen részlet fejezi ki a kívánt hatást, Más
téma volt egy plakát megtervezése; megtanított arra,
hogy nyitott szemmel járjunk az utcán, mérjük fel,
milyen plakátok uralják az utcaképet és képzeljük
el, hogy ezek között mi módon hívhatná fel magára
a figyelmet a mi munkánk. Sokszor éppen a divatos
technikák ellentétének alkalmazásával. Rajzainkat
kifüggesztettük egy táblára, hogy társaink megbírál-
hassák, mi meg hozzászokhassunk a bírálathoz.

(Gyürky Katalin, régész)

Nem csinált titkot felismeréseibõl. Iskolája azért volt
különleges, mert értõ tervezõket, jó grafikusokat ne-
velt, azzal a hittel, hogy a készség, a kedv és a tehetség
kitartással felfokozható; míg a legfényesebb talentum
is elsikkad szorgalom és céltudatos munka nélkül.
„A tudás soha nem köti gúzsba a tehetséget” – mond-
ta. Ezért tanított meg mindent, ami megtanítható.
Pedagógiai képességét igazolja, hogy közepes képes-
ségû tanítványai is világszerte helytálltak.

Etikája – a valós tudás, a fáradhatatlan munka, a
tanítványok képességeinek felszínre hozása – kizár-
ta, hogy epigonná váljunk.

A pénz nem érdekelte. A tandíj mérsékelt, sõt
személyre szóló volt az elit iskolának számító intéz-
ményben. Polgár-, báró-, munkásgyerekek ültek egy-
más mellett. Egyszerre négy évfolyam volt körülötte;
a munkanapot a növendékekkel töltötte. Kimeríthe-
tetlen tudásával a világot tárta elénk, miközben
korrigált. Ars poeticáját – az élet spirálmozgás-törvé-
nyét – a ritmust, és mindennek mindennel való
összefüggését magyarázta. Az életbe kilépve meg tud-
tunk élni a tõle kapott útravalóval. A legkisebb fel-
adatnak, a legegyszerûbb rajzi megoldásnak is magas
szintûnek kellett lennie. Erre alapozta tanmenete
hat fõ feladatát; a perspektíva, a tárgyrajz, a természe-
ti forma, a drapéria, a betû és az ornamentika – ezen
belül a magyar népmûvészet – tanítását. Tanított
kosztümtörténetet, és egyéb, a színházmûvészet ter-
vezéséhez nélkülözhetetlen tudnivalókat is.

(Láng Éva, költõ)

A legnagyobb jelentõségû az volt számomra a Jaschik
iskolában, s ezt a Tanár úr személyének köszönhet-
tem, hogy sokminden iránt felkeltette az érdeklõdést.
Nemcsak azért volt jó odajárni, mert rajzolni tanul-
tunk, hanem mert egy bámulatos tudással rendelke-
zõ személlyel volt kapcsolatunk, akit reggeltõl estig
szívesen hallgattunk. Nem úgy tanított, ahogyan azt
más iskolákban, vagy késõbb a fõiskolán tapasztal-
tam, ahol a mester idõnként bejött, és végigjárta a
növendékeket. Õ reggeltõl estig jelen volt; állandóan
közöttünk tartózkodott. Ezalatt bõkezûen ontotta tu-
dását, lehetetlen volt nem figyelni rá. Ha belejavított
a munkákba, azt azzal a szándékkal tette, hogy ösz-
tönzést adjon, hogyan folytassuk tovább, amit elkezd-
tünk, esetleg ötletet, hogy mit hogy lehet megoldani.

Az ornamentika hasznosítása ugyanúgy történt,
mint minden egyéb tárgyé, modellé. Megmaradt
jegyzeteimben találtam egy részt, ahol az õ elõadása
alapján a magyar népmûvészet motívumait eleme-
ikre bontottam, és a motívumok elemeit dolgoztam
fel, legapróbb részleteiket, más és más módszerrel.
Nyilván megvoltak neki a saját gyûjtései is, amikrõl
mi nem tudtunk. Õ magát az ornamentikát egészé-
ben is rendkívül fontosnak tartotta, s ennek kö-
szönhetõ, hogy valamennyiünkben sikerült kialakí-
tania az összes népek ornamentális mûvészete
iránti szeretetet és megbecsülést.
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Az iszlám miniatúrák ornamensét vagy valami
keleti ornamentikát fel kellett dolgoznunk, így szá-
mos motívumot megismertünk; ezeket természete-
sen le is kellett tudni rajzolni, nem öncélúan, hanem
átalakítva, s különbözõ feladatokhoz alkalmazva
azokat. Az ornamentikának, mint a mûvészet egyik
megnyilatkozási formájának a szeretetét mindannyi-
an, akik hozzá jártunk, neki köszönhetjük. De nem-
csak az ornamentikával kapcsolatban voltak kidolgo-
zott elméletei; minden, amit tanított, egységes gondo-
lati rendszerbe illeszkedett. Tanultuk a fa természet-
rajzát, s ennek során olyan spirálrendszerrel ismer-
tetett meg bennünket, amely minden fa struktúráját
és ábrázolási lehetõségeit meghatározza, természe-
tesen sajátos karakterükön belül. Az élet mindenfajta
megnyilvánulási formáját erre a spirális mozgásra
vezette vissza, amin nemcsak azt kell érteni, hogy a
világban ez a mozgás érvényesül, hanem azt is, hogy
minden ebben a mozgásban elõbbre is halad. Ehhez
a spirálmozgáshoz kapcsolta magát az emberi moz-
gást is. Összefüggést teremtett a lépésmozgásban, a
ritmusban, a tenger mozgásában, a hullámvölgyben,
s mindezeket a spirális mozgásokat egy rendszerben
dolgozta fel. Ez is hozzásegített bennünket ahhoz –
az elméleten kívül –, hogy segítségével jobban megta-
láljuk a különbözõ összefüggéseket. A spirál, mint
az élet mozgása, kapcsolódott egyben a ritmus fel-
építéséhez is, a ritmus felépítését pedig az ornamen-
tikával is kapcsolatba hozta. Amikor az ornamentikát
tanította, azt nem csupán mint egy rajzos megnyilvá-
nulási formát tárta elénk, hanem az ornamentika
kezdeti stádiumait tekintve elsõsorban mint mozgást,
ahogyan az a „primitív” népeknél mozgásban, dob-
bantásban, táncban fejezõdött ki.

(Gera Éva festõmûvész
és Fillenczné Benisch Vera iparmûvész)

1939-tõl 1944-ig jártam Jaschik Álmos rajziskolá-
jába. Az iskolában egy paraván elõtt igen ügyesen
el voltak helyezve különbözõ tárgyak. Nem mint egy
csendélet, hanem egymástól függetlenül. Például:
egy nagy masni fényes anyagból, egy mintás függöny
szép redõkbe félrekötve, dobozok, üvegek, henge-
rek, stb. Nagyszerû feladat volt, hogy nem csak ma-
gát a tárgyat kellett lerajzolni, hanem például egy
plakátba belekomponálni. Végtelen variáció egy kis
fantáziával. Tehát minden feladatot úgy oldott meg
mindenki, ahogyan kedve tartotta. Masni: bohóc
nyakában, zsiráf hosszú nyakára kötve, kislány nya-
kában, hajában, ajándékdoboz szalaggal átkötve
masnira, stb. Dobozok: különbözõ kis házak és így
tovább a végtelenségig. Egy dobozból, de lehet, hogy
egy kalapból, összehajtogatott cédulákból kellett
egyet kihúzni, amire rá volt írva a feladat. Illusztrá-
ció: idõsebb férfi lenéz egy ház belsõ udvarára a fo-
lyosóról. Ha kész volt a „mû” mindenki körbe járt,
jól szórakozott, hogy ki mit rajzolt. Rendkívül fontos
volt a betûírás. Külön tanultunk írástörténetet is.

Nagy hangsúlyt kapott, hogy hogyan kombináljuk
a rajzba a szöveget. Szép betûket és pontosan kellett
írni. Azt hiszem, mindenki megjegyezte egy életre,
hogy a betûket úgy kell egymás mellé tenni, hogy
ne „lukadjon” vagy „ragadjon”. A betû formájától
függ, hogy milyen távolságra legyenek egymástól.

Hetenként kétszer volt modellrajz. Volt egész
alak, vagy csak fej. Dolgoztunk ceruzával, krétával,
szénnel, tussal, aquarellel, de portrét csináltunk
aprólékosan kidolgozva, miniatûr technikával is.

Külön nagyszerû volt, hogy minden nyáron volt
mûvésztelep. 1942-ben Mátraszentimrén voltam
egy hónapig. Nagyon pontosan be volt osztva a mun-
ka. Délelõtt, délután 4-4 órát dolgoztunk. Volt alak-
rajz, palóc menyecske csecsemõvel, férfi kaszával a
vállán, parasztember kalappal a fején, kalap nélkül
álló pózban, azután mintha menne (járás közben).
Fát, virágot, tájat rajzoltunk színesen, krétával,
aquarellel.

Rendkívüli volt, ahogyan egymás mellett ültünk
a hosszú asztaloknál. A kispolgártól a nagypolgárig,
sõt, az arisztokratáig. A szegénytõl, aki tandíjat sem
fizetett, a jómódú, sõt gazdag tanítványig mindenki
egyforma volt.

Hálás vagyok a sorsnak hogy ebbe az iskolába
járhattam, amely a háború alatt is a béke szigete volt.

(Fillenzné Benisch Vera, iparmûvész)

Voltak olyan nyári szemináriumok, pl. az ún. arc-
játék-szeminárium (mimikai tanfolyam, amelyeken
a hangulatok, indulatok megnyilvánulásait részlete-
sebben meg lehetett tárgyalni. A nyári tanfolyamo-
kon föl volt téve a falra 20 ív csomagolópapír és a
tanár úr színes krétákkal és rajzszénnel fölfegyver-
kezve tartotta az elõadást. Jobban szeretett szénnel
rajzolni csomagolópapírra, mert krétával a fekete
táblán csak negatív képet lehet rajzolni. Utána álta-
lában lefújta színtelen lakkal a vázlatot és egy ideig
megõrizte. Visszatérve az arcjáték-szemináriumra,
ehhez kartonból mindenki készített egy sablont. Ez
az arc, illetve az emberi test fõ vonásait tartalmazta,
amelyek köré gyorsan meg lehetett rajzolni a lénye-
ges mozdulatokat vagy mimikát. Egy kétórás elõ-
adáson 10-20 fej futott le, mindegyiknél az embert
sablonnal megadta és az adott alapvázlatba rajzolta
be, hogy melyik izom mozgásából kifolyólag vág az
illetõ jókedvû vagy szomorú arcot.

Ugyanígy testre is volt sablon, amikor az ún.
alakrajz-szeminárium folyt, amelyen a teljes ember
mozgását gyakoroltuk. Ez hasonlított a rajzfilmké-
szítéshez, amellyel a tanár úr és néhány növendéke
egy idõben kísérletezett. Emlékszem a technikai
kellékekre, az üvegasztalra, amin a rajzfilmet készí-
tik, a fázisrajzokat. Az alakrajz, tehát a teljes figura
mozgását tárgyaló szemináriumon elmondta azt is,
hogy a híresebb rajzfilmiskolák milyen technikák-
kal csinálják a rajzfilmet.

(Koós Árpád, híradástechnikai mérnök)






