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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,
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reális alakjában, az esztétika részérõl ezideig meg-
közelíthetetlen és megoldhatatlan probléma maradt.
Tények felsorolásában, alaki összehasonlítgatásban
és a témaforrások kutatgatásában merült ki, de ma-
gára az alapkérdésre, hogy hát végre is mi az orna-
mentum, legfeljebb az ember díszítõ õsösztönének
összetételére vonatkozó, többé-kevésbé indokolt fel-
tevésekkel igyekezett válaszolni. E válaszok, bár
vannak közöttük nagy tárgyi felkészültséggel és
egészséges fantáziával felépített elméletek, mind
hiányosak maradtak, mert hiányos és egyoldalú volt
maga a világszemlélet is, melybõl a kutatás kiindult.
Tökéletlennek kellett maradnia minden elméletnek,
mely a díszítmény életvonalát nem tudta, vagy nem
merte meghosszabbítani megjelenési formájának
fizikai határain túl; az emberi lélekig. Ez a határ
életérzésünk legelsõ és legközvetlenebb fizikai lét-
jelensége: a gesztus, mint mozgásforma.

Egy cikk kötött terjedelme, sajnos, nem engedi
meg, hogy az emberi gesztusnak lélektani jelentõsé-
gével kimerítõen foglalkozzam, és e téren végzett
sokéves munkám meglepõ eredményeit ehelyütt
részletezzem, csupán arra a megállapításra szorít-
kozom, hogy ezidõszerint a gesztusban vélem felis-
merni azt a mozgásformát, mely úgy a rajzi, mint a
plasztikai formaalkotás mozgásfunkciójának köz-
vetlen útnakindítója. Az ornamentum eszerint ma-
ga sem egyéb, mint tárgyiasított gesztus. És ez az
értelmezés egész sor olyan kérdésnek adja meg a
folytatólagos magyarázatát, melyet a materiális
életszemlélet tétova fénye mellett hiába keresünk.
Így válik emberileg világossá mindenekelõtt a szim-
metria, mint alaki jelenség. A díszítmény szimmet-
riája bilaterális testfelépítésünk fizikai léttudatában
gyökeredzik és két kézzel való egyidejûleges rajzolás
alakjában, mint gesztusszimmetria, évek óta ismert
és használt játékos módszere az amerikai alsófokú
rajztanításnak. Magyarázatot kap az aszimmetria
is, mint alaki formája annak a hangsúlyos mozgás-
érzetnek, melyet testünk egyensúlyszerkezete a
kontraposzt formájában kivitelez. A középponti el-
rendezésû díszítmény mögött így elevenedik élõ tar-
talommá egy végtelen létérzet gesztussorozata (lásd
az óralap számsorát), a díszítõ sor alaki szerkezete
mögött pedig ugyanennek az érzésnek a kétdimen-
ziós irányléttel egybeesõ mozgásalakja. A terülõ
ornamentum díszítõ sorok ritmikus kombinációja
lévén, gesztustartalma is ugyanaz, mint a soroké.

A díszítmény értelmét, okát és egész létproblé-
máját a gyakorlati díszítõmûvészet határai között
nemcsak megoldani, de még világosan megfogalmaz-
ni sem tudjuk. Így: a görög díszítmény akantusz-
szeretetét még megokolhatjuk azzal, hogy ez a nö-
vény mind a három változatában vadon nõ Görög-
országban ma is, tehát kézenfekvõ, hogy a díszítõ-
mûvészet ezt az állandóan látott és jólismert for-
mát ornamentális témául is felhasználta, de mit
feleljünk arra a kérdésre, hogy miért éppen az Acan-
thus spinosus-t érte ez a kiváltságos megtiszteltetés

és miért nem a gyalogbodzát, amely botanikailag
egy fokkal sem alsóbbrendû, formailag egy tagozat-
nyival sem szegényebb, és elõfordulás tekintetében
egy tõnyivel sem ritkább, mint amaz? Még különö-
sebb az úgynevezett palmetta esete. A pálma éppen
úgy nem honos Görögországban, mint a tulipán
Nagyhortobágy legelõin, vagy a páva Borsod megye
kisközségeiben. És a görög díszítmény mégis ugyan-
olyan pozícióra emeli a díszítõmûvészetben, mint a
közönséges útmenti dudvát. Hol itt az ok, a logika,
a magyarázat? Ha el is fogadjuk azt a százszor hal-
lott, bár igen ötletes magyarázatot, hogy a keleti
ünnepségek pálmakultusza Görögországban is gyö-
keret vert s így elõfordulása, ha importcikk alakjá-
ban is, de eléggé mindennapos volt, még mindig
felelet nélkül marad az a kérdés, hogy miért éppen
ez a két növényi forma ihlette meg a görög orna-
mentális fantáziát és miért nem a növényeknek az
a sokféle változata, mely annak idején éppen olyan
dúsan borította be a sziklás lejtõket és a kerteket,
mint ma? Sõt általánosítsuk a kérdést: honnan me-
ríti egyik-másik forma – így mindjárt maga az akan-
tusz is – azt a hallatlan szívósságot, amellyel túléli
a legnagyobb stílusválságokat, és megõrzi elevensé-
gét a legellentétesebb világnézetek stíluskultúrá-
jában is, míg más formák, pl. a passiflora, a rózsa
stb. idõszakilag mintegy az élet felszíne alá merül-
nek és csak idõszakilag bukkannak fel újra egy-egy
stílusváltozat formakincsében? Miért szereti az
egyik forma a középkori klímát, miért a másik a
barokkét? És ugyanígy vagyunk az állati formákkal
is. Ezeknek a szívósságát elsõ pillanatra eléggé elfo-
gadhatóan magyarázza ugyan jelképes vonatkozá-
suk, de viszont ugyanakkor miért változik stílusok
szerint nemcsak a formai felfogás módja, hanem a
formai elõadás tartalma is?

Tudom, hogy ezek a keményen felrakott kérdé-
sek visszataszítóan fognak hangzani mindenkinek,
aki világnézeti elfogultsága következtében az orna-
mentumot csak díszítõeszköznek tudja látni s akit
az elõbb feltett kérdések fölött költõi filozófiával tér
napirendre.

Pedig ezekre a kérdésekre ma, amikor az orna-
mentum világkrízise többé se nem tagadható, se
nem vitatható, választ kell adni. S ha azt látjuk, hogy
ezt a választ a díszítmény reális létformáján, a díszí-
tõmûvészeten belül eredménytelenül keressük,
csak egy szemernyi bátorság kell hozzá, hogy a kuta-
tást azon a területen folytassuk, ahol az ornamen-
tum – mint lelki gesztus – a maga tiszta, anyagiatlan,
világos életét éli. Ha ennek a lelki gesztusnak em-
beri törvényét, helyesebben: logikai szerkezetet fel-
ismertük, egészen másodrendû kérdéssé csökken,
hogy az egy palmetta, egy akantusz vagy egy tulipán
alakját veszi-e fel megjelenési forma gyanánt.

Az ornamentum eredetére rávilágít egyetlen
díszítõforma és egyetlen mûvészettörténeti tény. Ez
a díszítõforma az úgynevezett tulipán, mely minden
korai és népmûvészetnek uralkodó alapformája, s
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mûvészettörténeti tény, hogy a vallássá szervezõ-
dött életérzés fejlõdésének hullámvonala és az or-
namentális formafejlõdés útjának nívója egybeesik.

Ha rekonstruáljuk a gesztusfejlõdés történetét,
rögzítsük grafikai képekké a gesztusokat, és értel-
met, tartalmat, életet nyer az ornamentum. A gesz-
tusfejlõdés rekonstrukciója céljából figyeljük meg
közelebbrõl azokat az életérzéseket, amelyek spon-
tán gesztusokká transzformálódnak. Az életérzés
õsi elrendezõdésének embrionális foka a világrend
centrális szerkezetének sejtelemszerû tudomásul
vétele és ennek nyomán az egyénember és a világ-
rend egymáshoz való viszonyának mithikus tisztá-
zása. A primitív életérzés ezt a viszonyt, a fizikai
életküzdelmekbõl szerzett tapasztalatok közremû-
ködése folytán, egy fölöttébb egyszerû világnézetté
sûríti, melyben a két legõsibb és legdrámaibb lelki
gesztus uralkodik: a kérés és a köszönet vagy exta-
tikusabb fokon: a könyörgés és a hála. Az összes
vallások szertartásainak rituáléi bizonyítják, hogy
ez a két lelki gesztus a vallások mélyén élõ életér-
zésnek õsi életalakja. Az itt adott ábra pedig rajzilag
igazolja, hogy az az alapforma, mely az egész orna-
mentikának mintegy csírasejtje, semmi egyéb, mint
grafikailag realizált megjelenési alakja a két õsi
gesztus mozgásformájának:

Hogy ennek a mozgásformának grafikai képe a
tulipán, vagy általában egy virágkehely formaszer-
kezetére emlékeztet, az a lehetõ legérthetõbb tények
egyike, hiszen az élõ világ minden szervezetének
élettani és fiziológiai felépítése ugyanazon a koz-
mikus törvényen épül fel. A természeti formák alaki
megjelenésének végtelen változatai mögött csak egy
szerkezeti elv uralkodik és ennek az elvnek közössé-
gében rejlik a kozmikus centralitás titka. A formák
reális világának belsõ szerkezeti egységében él egy-
szersmind az az érzésbeli kapcsolat is, mely az em-
bert az õt környezõ világgal – saját életérzésén belül
– közös nevezõre hozza. Közhellyel kifejezve ezt úgy
is mondhatjuk, hogy az ember minden alkotásának
oka, célja és tartalma saját maga: minden mûvében
önmagát közli és mindenütt, mindenben csak ön-
magát látja. A környezõ világból mindenkor csak
annyit vesz tudomásul és él át valóság gyanánt,
amennyit életérzése által adott fejlettségi diszpo-
zíciójánál fogva átélni képes. Évszázadokon át él
dolgok, objektív tények körében és nem látja meg,

nem éli át azokat, mert életérzésbeli beállítottsága
nem találja meg bennük az élményt, a közlési for-
mát; századok telhetnek el, míg az objektív valósá-
gok szubjektív valóságokká válnak, s ezzel jelentõ-
séget, értelmet, hatalmat nyernek tények, jelensé-
gek, melyek azelõtt érzékelhetetlenek voltak. Mi-
chelangelo még nem értette a tájképet, és nem látta
benne az életérzésnek egyik közlésformáját, mert
nem lelte fel benne a saját és kora lelki gesztusát.
Számára a táj csak objektív valóság volt, a mûvészi
nemlét maga. Egyiptomban is sütött a nap, ott is
törtek meg reflexek a tárgyak felületén, derült idõ-
ben ott is lila volt a szalmakazal árnyéka, csakúgy,
mint hatezer évvel késõbb Nagybányán. Rómában
a nagy összeomlás után ugyanolyan tétován és két-
ségbeesetten kereste az új világ a maga megnyilatko-
zásának formai közlésformáját, mint másfélezer
évvel késõbb Európa. Akkor is, ma is élménytelenül
reális, múlékony emlékû, objektív tények sokasága
maradt az ember számára a valóság minden ténye
mindaddig, míg benne a saját lelki gesztusát fel nem
találta és életérzése közlésformájának reális alak-
ban kifejezhetõ közléseszközét fel nem ismerte.

A gesztussá anyagtalanított ornamentum belsõ
lényegének felismerése megoldja a görög akantusz-
és palmettakultusz elõbb felvetett problémáját, csak-
úgy, mint a csikósszûrök tulipánjáét és belevilágít
a keleti ornamentikának szédítõ mélységeibe is.
Nyilvánvalóvá teszi, hogy az ornamentális formák,
úgy, amint azokat a díszítõmûvészet praktikus terü-
letérõl évszázadok óta ismerjük, mind belsõ gesztu-
sai saját koruk életérzésének és a tárgyias megjele-
nési forma, legyen az növényi vagy állati eredetû,
csakis azért vált és válhatik mindenkor ornamen-
tális motívummá, mert alaki formája a lelki gesztus
mozgásformájával egybeesik. Minél egységesebb, tu-
datosabb és rendezettebb az életérzés, annál tisztább
ritmusú és egyszerûbb lendületû a gesztus, mellyé
transzformálódik s ennélfogva annál egyszerûbb és
világosabb szerkezetû az a tárgyi (természeti) forma
is, amelyet önmaga közlésére felhasznál. Az õsi
életérzés õsi gesztusa így találja meg mozdulatmását
a „tulipánban”, az egocentrikus életérzés önmaga
felé lendülõ gesztusa a „palmettát”, a középkor
misztikus életérzése a végtelenig kihosszabbított
léttudat gesztusát, a terülõ díszítményt, a rene-
szánsz érzéki életérzése a centrális léttudat gesztus-
szerkezetét, az „akantuszt”, és így tovább, máig,
amikor egy felborult és erkölcsi struktúrájában
széjjelomlott világrend kábulatában az önmagát
keresõ és újra a miszticizmus felé orientálódó éle-
térzés kiváltja a kétségbeesett életharcnak témát-
lanul vergõdõ, szilajul cikázó, majd lankadtan elha-
ló gesztusait. Ennek a ténynek felismeréséhez és
lélektani rekonstruálásához még képzelõ erõ sem
kell. Egy példa mindent megvilágít.

Hogya mai díszítõmûvészet ornamentikája egy-
szerûen megbénult és hogy ott, ahol kísérletszerûen
életre tápászkodik, leélt stílusok emésztetlen hul-
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ladékaiból pepecselget össze torz kompozíciókat, az
a mondottak alapján olyan érthetõ és természetes,
hogy bizonygatni sem kell. A tipikus modern orna-
mentikának nincs reális tárgyú formanyelve, ez ma-
ga a lelki gesztus abszolút mozgásformája. Más eszté-
tikai állásponton állók vitathatják szépségét, támad-
hatják közlésformáját, de nem vonhatják kétségbe
érzéstartalmának hû, igaz, kifejezõ voltát. A köz-
helyek megunt igazsága itt is igazság: a mûvészet
igenis az élet tükre s az ornamentum elsõsorban az.

Az ornamentika válsága éppen úgy múló és
idõszakosan fellépõ jelenség, mint minden válság.
A válságokat azonban csak átélni lehet, átugrani
vagy átaludni nem. Egyéni vitalitás kérdése, hogy
ki melyikre képes. Egészen bizonyos – és ezt évezre-
dek vitathatatlan történeti tényeinek logikája tanú-
sítja –, hogy még a legformátlanabb életérzés is
megtalálja a maga gesztusát és minden kor, a mi
korunk gesztusa is megtalálja a maga „akantuszát”.

(Magyar Iparmûvészet; 1927)

Czinder Sári ornamentikai rajzgyakorlatai 1927-bõl
A következõ oldalpáron: Péter Laender Ágnes néhány kiemelt

jegyzetlapja Jaschik Álmos írástörténeti elõadásairól
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