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Jaschik Álmos elõadásai között legegyénibb és leg-
érdekesebb az ornamentikáról és kompozícióról szó-
ló elmélete volt. Minden mûvészi alkotás – mondta –
, legyen az hatalmas épület, festmény vagy egy agyag-
edény díszítése, alkotójának és korának világnézetét
tükrözi vissza. Ám valamennyi közül az ornamens
az, melyen át legtisztábban, mintegy akadálymente-
sen érvényesül az alkotó lendület. Nem gátolja sem
statika, sem perspektíva, sem az emberi test megadott
arányai. Ha mármost különbözõ népek, más-más ko-
rok ornamentikáját nézzük, külön-külön sok elemet
látunk bennük, melyek egymástól megkülönbözte-
tik: így adnak az agyagedény-díszítések útmutatást
az archeológusoknak valamely lelet korának meg-
határozásához. Ugyanakkor azonban feltûnõen sok
közös elemet is találunk minden kor, minden nép
díszítményeiben. Például a magyar népi díszítések
leggyakoribb virágát, a tulipánt megtaláljuk sok más
európai és ázsiai nép motívumai közt, pedig a tulipán
nem is õsi, elterjedt virágfajta.

Nos, Jaschiknak az a véleménye, hogy a virág-
és levélformák, éppúgy, mint az agyagedények sor-
mintái, mozgásritmusok grafikai kifejezései, õsi kul-
tikus táncok mozdulatainak ábrázolásai, amint azt
a kínai vagy egyiptomi írásjelek keletkezésérõl már
kimutatták: „Az ornamens tehát nem cifraság, ha-
nem felfokozott életérzés rögzített jelírása, õsi vallá-
sos szertartások mozdulatelemeinek jelképes koreo-
gráfiája.”

A legprimitívebb ábrázolási mód, a sordíszítés
egyszerû sortáncok képe. Majd: „az életérzésben a
misztikus végtelenérzet fokozódásával tágul a szem-
lélet és az egydimenziós végtelen-érzetet a sík, az idõ
érzete váltja fel. A kavargó körtáncok végtelen terü-
lõmintákat hoznak létre.” Késõbb az én- és öntudatra
ébredõ, a tapasztalt jelenségek és a világ rendjén gon-
dolkozó és azokat rendszerezõ ember díszítése zárt
egységû, centrummal bíró kompozíció lesz. Azonban
„lassan az ornamens elveszti mozdulatábrázoló jelle-
gét és tudatosan díszítõ célt szolgál; a jelképes érte-
lem fakulni kezd, szerkezete halmozottabbá, forma-
kincse zsúfoltabbá válik. Az ember életérzésének fo-
kozásával az ornamentikában is felfokozott ritmikai
és dinamikai változatok jönnek elõ.”

Az ornamentális kompozíció részletes elemzését,
„bontását”, ahogy iskolájában neveztük, a legköze-
lebb állón, a magyar népi díszítéseken kezdte. Elõször
a tulipán- és a levélformán, majd gazdagabb kompo-
zíciókon mutatta meg ceruzával, hogy ha a tulipán
szirmainak vagy a virágok szárának ívét, lendületét
tovább folytatjuk, azok egy középpontba térnek
vissza. Ez a középpont, a „kompozíció centruma”

többnyire – de nem mindig – a fõformában van. Ezt
„tengelyszerkezetnek” nevezte. Ha, ily módon a
díszítmény összes lendületeit végigvezettük, azok
mindig egy körbe foglalhatók bele. Ez a kör a „szer-
kezeti forma”. Ezen belül a díszítmény látható, mate-
rializált részét a „befoglaló forma” határolja. A szer-
kezeti forma mindig nagyobb a befoglaló formánál.
Például egy edény díszítésénél az egész edényt magá-
ba foglalja, bár esetleg csak egy kis része látható. Az
edény szélén erõsebben hajlik meg a virágszár, hogy
hamarabb visszatérhessen, az edény közepén mere-
vebben, nagyobb lendülettel indul. A befoglaló for-
mán belül a levelek, virágok kisebb egységekbe,
„formacsoportokba” zárhatók, ezek ovális vagy csepp
alakú formák, melyek a kompozíció centrumában
találkoznak. A virágok közepét, a levelek végét újabb
lendület-csoport, a „ritmikai szerkezet” fogja össze.

Legmeglepõbb és legérdekesebb a „geometrikus
szerkezet”. Ha ugyanis a teljes szerkezeti kör geo-
metriai középpontját megkeressük és ebbõl kiindul-
va körzõvel és vonalzóval kezdünk dolgozni, megle-
petéssel látjuk, hogy milyen pontosan foglalható geo-
metrikus rendszerbe a díszítmény. Ez a geometrikus
középpont nem azonos és többnyire nem esik egybe
a kompozíció centrumával. Minél egészségesebb a
kompozíció, annál egységesebb, egyszerûbb a szer-
kezete, annál gyönyörködtetõbb a szemnek. Hanyatló
korok, tehetségtelen díszítõk munkája szétesõ,
kielégülést nem ad a nézõnek, aki öntudatlanul vala-
minek hiányát érzi. Nagyon könnyen és szépen lehet
a díszítményt variálni, ha változtatjuk a befoglaló
formák vagy a részben egymást eltakaró formacso-
portok helyzetét, sorrendjét. Jaschik módszert adott
az egyes díszítõ formák, motívumok gazdagítására,
tagozására is.

Tájképnél és figurális témáknál is nagy súlyt he-
lyezett a kompozícióra. A reneszánsz jól ismert há-
romszöges tömegelosztását vagy tanárának, Székely
Bertalannak módszeres kompozíciótanítását tovább-
építette; az ornamensen megtalált szerkezetekhez
hasonlóan a képeken, szobrokon is megmutatta a
ritmikai, geometrikus stb. szerkezetet. Ezt a kompo-
zíciós elméletét alkalmazta a különbözõ korok és né-
pek mûvészi alkotásaira, jól használható kulcsot
adva az egyes stílusok fõ jellemvonásának felismeré-
sére és ezáltal a stílusban való tervezésre. Így készült,
sok tanítvány közremûködésével, a Kõmíves Kele-
men illusztrációsorozata, mindegyik kép más-más
stílusban megoldva.

Mûvészettörténeti elõadásaiban rámutatott az
általános szellemtörténet és a mûvészeti stílusok
váltakozásának párhuzamosságára. Jaschik szerint
a gótika földrõl égbe érõ szintetizálásának jelképe a
feszülõ csúcsív, a reneszánsz önérzetes Über-
mensch-e alkotja meg a kupolát, a barokk épületek,
szobrok és képek a szónoki lendület portréi. India
többcentrikus kompozíciói az ezerszám ismétlõdõ
vagy sokkarú szobrokkal az újraszületés és az örök
körforgás gondolatát tükrözik. Ma már közismert az
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az elmélet, amely szerint „minden társadalom meg-
járja az elsõ, növekvõ és befejezõ, lehanyatló korsza-
kát és közben magasabb szintre emelkedve, mintegy
spirális pályát ír le.” Õ is tanította a társadalmak
fejlõdésében érvényesülõ spiralitás elvét. Azonkívül,
az egyetemes fejlõdés spirális vonalának egy-egy állo-
mását párhuzamba állította az egyén szellemi fejlõ-
désének stációival: „Az ember egyéni élete az egész
emberiség életútjával egyezik, annak mintegy kicsi-
nyített mása.” „Új stílusokat – hangsúlyozta – nem a
tervezõmûvész csapongó fantáziája teremt, hanem
az életformák világnézeti tartalmának – az egyén éle-
tében is fellépõ – ütemes törvényszerûséggel ismétlõ-
dõ váltakozása.”

Ha nem is azonosítjuk magunkat mindenben
ezekkel az elméletekkel, kétségtelen, hogy a gyakor-
latban kitûnõen használható segítséget jelentettek
kompozíciós bontásai. Minden mûvészettörténettel
foglalkozó ember számára haszon, ha megismeri; kár
volna, ha feledésbe merülnének. Mennyi a túlzás,
mennyi az idõtálló meglátás ezekben az elméletek-
ben, a jövõ fogja megmutatni. Az õ szavaival élve:
„Ma még nem illet meg bennünket az oknyomozó
kritika joga, mi építõi vagyunk az átalakításnak s így
nem értékelhetünk objektíven.”

(1963 körül)

A nagy tanítók közé tartozott. Kivételes rajztudását
maradéktalanul át akarta adni tanítványainak.
Nagyképûségnek vagy szakmai féltékenységnek
nyoma sem volt benne. Õ maga örült legjobban, ha
tanítványai sikert arattak az életben.

Iskolája nem volt a szokásos festõiskola; terve-
zõket, a sokszorosítóipar számára dolgozó grafiku-
sokat akart nevelni. Ha olyan növendék került hoz-
zá, akiben festõiséghez látott hajlamot, azt a Képzõ-
mûvészeti Fõiskolára irányította. Az öncélú, l’art
pour l’art festés nem érdekelte. Szinte félt a „pikto-
roktól”. Mikor három évi fej- és aktrajzolás után
18 éves koromban iskolájában jelentkeztem, hóna-
pokig tartott, míg végre fölvett, annyira félt, hogy a
festészet, s nem a forma, a rajz érdekel. Három évi
tanulás után végül is ott maradtam az iskolájában
tanítani, s tizennyolc éven át tanítottam mellette.

Felvételi vizsga iskolájában nem volt. Vélemé-
nye szerint, ha valakinek kedve van a rajzhoz, abban
valami képesség is van, ami kifejleszthetõ, tehetség,
mely kellõ irányítással felfokozható. Csak kitartás
legyen benne, mert szorgalom és kitartás nélkül a
legnagyobb tehetség is elsikkad. A rajznak megvan-
nak a megtanulható törvényei, éppúgy, mint a zené-
nek – mondta. Tanuljunk meg mindent, ami megta-
nulható; a tehetséget ez sohasem fogja gúzsba kötni.
Marad még mindig elég, amit csak az érzés, a talen-
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tum oldhat meg. Még egyetlen zeneszerzõnek sem
ártott, hcgy megtanulta a kontrapunktot.

Szakmai tudás mellett komoly, etikus életfelfo-
gást oltott tanítványaiba. Pedagógiai zsenialitását
bizonyítja, hogy legtöbben – még a közepes tehetsé-
gûek vagy a nehezebben indulók is – a mûvészet és
iparmûvészet különbözõ ágaiban világszerte megáll-
ták helyüket, nem mint Jaschik-epigonok, hanem
mint egyéni, önálló mûvészek. Tanítványai közt
több Kossuth-díjas, Munkácsy díjas, élvonalbeli mû-
vész van. Õ valóban elérte a gyakorlatban is, amit
vallott: „Az egyéniség jogaiért küzdõ modern peda-
gógia a rajzoktatásnái is érvényesüljön.” „Szigorú
önismerettel, tapintatos pszichológiával kell bírnia
annak a tanárnak, aki látva, hogy oktatási rendszere
bénító hatással van a tanítvány fejlõdésére, felis-
meri a helyes utat. A rajztanítás fordíthat a legtöbb
gondot az egyéniség kifejlesztésére.” „Azt a célt,
hogy a tanítvány a maga szemével lásson és a maga
kezével rajzoljon, csak az a tanár érheti el, aki nem
tekinti diadalnak, ha a tanítvány vakon elfogadja
utasításait, hanem arra fog törekedni, hogy a tanít-
vánnyal a kérdéses dolgot megláttassa.” „Amikor a
tehetségnek egyéni vonásai önkéntelenül is elõtér-
be lépnek és látjuk, hogy az egyik növendék vonal-
ritmust érez, a másik az árnyékfoltok és a megvi-
lágított területek harmóniáját keresgéli, a harmadik
a színek iránt fogékony, akkor már nem tekinthet-
jük a növendéket számnak, pedagógiai kísérletet
eszköznek, hanem respektálnunk kell a kibontako-
zó egyéni embereket, akiknek sokféle hajlamuk,
lelki szükségletük, más és más rajzoló készségük
van. A legzseniálisabb tanterv is hajótörést szenved,
ha keresztülvitelében liberális álláspontra nem
helyezkedünk.”

A növendékeinek minden testi-lelki problémá-
jával törõdött. Azok megnyíltak elõtte, és sok fiatal
lélek nehézségei megoldódtak, sok gátlásos, ideges
tanítvány vált keze alatt egészségesebbé, harmoni-
kusabbá, annyira, hogy több esetben hoztak hozzá
súlyosan ideges fiatalokat, hogy a rajzolásban a za-
vart okozó feszültséget levezetve, kiegyensúlyozott
emberekké váljanak. Hangsúlyozta is: „A rajz, mint
minden szellemi munka, lelki feltételekhez is van
kötve. A növendék gondolatvilágát, lelki és egyéb
bajait ismernünk kell, hogy a maximumot kihozhas-
suk belõle… A rajzteremben egyénekkel, külön-
külön gondolatvilágokkal, kifejleszthetõ értékekkel,
hivatást keresõ, életjoggal rendelkezõ emberekkel
van dolgunk.”

Apai törõdése különösen a nyári vidéki tartózko-
dások alatt volt érezhetõ erõsen. Ezért nevezték õt
növendékei egymás közt aránylag fiatal korában
öregnek. Tanítványok általános szokása, hogy
tanárukat háta mögött – nem mindig szeretetbõl
fakadóan – öregnek titulálják. Az õ tanítványainál
ez az elnevezés más színt és zamatot kapott, mert
kifejezetten az apáskodó gondoskodás elismerésébõl
fakadt. Egyébként õ maga is tudott errõl az elneve-



24

1. BETÛRAJZ, SZÖVEGTERVEZÉS
A betûrajz és szövegtervezésnél a hagyományos és
elég unalmas másoló módszertõl hamarosan eltér
és a szöveget a rendelésszerûen megadott feladatok-
hoz kapcsolja. A különbözõ betûtípusok és jó szöveg-
folthatás elsajátítása így szinte játszva ment. Fel-
adatokat ad, ahol érzelmeket, hangulatot, karaktert
kell kifejezni betûformával és szövegfolthatással.
Nagy súlyt helyez a pontos, szép kivitelre. Stíluspa-
rafrázisok is készültek egy írásmûvészeti kiállításra.
Tanítványai – elsõsorban felesége – kiváltak szö-
vegtervezésben és azok pontos kivitelében.

2. TÁRGY- ÉS ANYAGRAJZ
A kezdõk feladata volt egyes kisebb tárgyak: ceruza-
hegyezõnek, kalapácsnak, tusosüvegnek stb. az ere-
detinél nagyobb méretû, jó arányú megrajzolása,
többnyire dekoratívan, plakátszerûen. Késõbb kü-
lönbözõ anyagok: fém, kõ, üveg jellegzetességének
fölismerése és mind tökéletesebb ábrázolása a cél.

3. SZALAG- ÉS REDÕPLASZTIKA
Mint mindennél, itt is a lényeget, a fölépítést mutat-
ta és tanította, aminek tudatában fejbõl is meg lehe-
tett rajzolni a redõzetet. Papírszalagok, csíkos és koc-
kás anyagok különbözõ beállításain magyarázta a
ráncvetés törvényeit, majd többfajta anyagot rajzolta-
tott természet után, figyelmeztetve növendékeit a
ráncvetés, valamint a fény és árnyék jellegzetességé-
re, ami egyik anyagot a másoktól megkülönbözteti.
Soha semmi nem készült unalmas gyakorlatképpen.
A megpödrött papírszalagból repülõsárkány farka,
vad kislány hajfürtje lett plakátszerû vagy illusztrá-
ciós megoldásban, elõre megadott méretben elhelyez-
ve. Henger- és kúpformákra bontja a drapériát, majd
hosszanti és keresztcsíkokat, kockás és pöttyös min-
tát visz rá hengerekkel, megmutatva azok átfordulá-
sának törvényét és egyszerû rajzolási módját. Ide
kapcsolódott a víz hullámzásának rendszere is.

4. TÖMEG- ÉS TÉRPLASZTIKA
A tananyagok nem választódtak el mereven egy-
mástól. Az egyszerû rajz idõvel tömeg- és térplaszti-
ka-tanulmánnyá alakult. Megtanította növendékeit
plasztikusan, térben látni és a tömeget érzékelni. E
cél érdekében egy-egy tárgynak csak a metszeteit állí-
totta be, amibõl a teljes formát meg kellett konstruál-
ni. Késõbb tájképek metszeteit állította be, vagy a
vízszintes alaptól különbözõ magasságban kanyargó
papírutak szerint kellett megrajzolni egy dimbes-
dombos tájat. A mintázás is a tömeg tudatosítására
való. De rajzolásnál is hangsúlyozta mindig: úgy kell
vezetni a ceruzát, mintha a tárgy felületét tapogat-
nánk. Taktilis kísérleteket csináltatott. Zacskóba
helyezett apró idom-összeállításokat és a növendé-
kek, balkezüket a zacskóba dugva és a tárgyat tapo-
gatva igyekeztek azt arányban és formában helyesen
megrajzolni. Haladóknak fejbõl forgatni kellett a
beállított tárgyat vagy képen látható embert, épületet.

zésrõl. Volt eset, hogy könyvet ajándékozott vala-
melyik növendékének, amikor is a dedikációt így
írta alá: az öreg. Említésre méltó, hogy õ, aki a leg-
kisebb igazságtalanság vagy visszásság miatt oly
könnyen fölindult, s gyakran kirobbant, tanítványai
között soha el nem vesztette türelmét. Ha valamelyi-
kük valami egetverõ szamárságot csinált rajzában,
legfeljebb tréfásan mondta: Gyilkovszki pupi.

Iskolájában a tandíj nagyon mérsékelt volt. A
pénz különben sem érdekelte. Õ, aki azelõtt éhenha-
lástól félve kuporgatta a pénzt, késõbb az anyagi
ügyek intézését teljesen feleségére bízta. Bármeny-
nyit keresett, igényei szerények maradtak és kielé-
gítette az a tudat, hogy nem kényszerül foglalkozni
anyagi dolgokkal.

A formalátás és -rajzolás megtanítására érdekes,
sokban új és egyéni módszert dolgozott ki. Minden
unalmasat és porszagút kiküszöbölt, és életszerûvé
tette a feladatokat. Nem gipszformák lélektelen má-
solásával vagy rajzlapokon keresztül szürke gyakor-
latokkal kezdte a hozzá kerülõ növendék, hanem
az elsõ rajztól kezdve rendelésszerûen kapta felada-
tát és azt kisplakát vagy könyvcímlap formájában
kellett megoldania. A természet puszta másolását
legfeljebb kezdetnek fogadta el. A formák felépítését,
törvényét kereste és ezeket igyekezett tanítványai-
nak megmutatni. „A másolást bízzuk a fényképezõ-
lencsére” – mondta. A grafikusnak fejbõl kell tudnia
rajzolni mindent, a természetben látott vagy köny-
vekben tanulmányozott formakincs céltudatos föl-
használásával, ez volt az elve. Ezért hangsúlyozta:
„Az általános rajzi nevelés két törekvése a helyes
látás fejlesztése és a képzelt vagy reális jelenség gra-
fikai ábrázoltatása. Mindig a rajzolás tárgyára és
lényegének felismerésére kell helyezni a súlyt. A
rajzoktatónak már a kezdõ rajzgyakorlatokat is úgy
kell kiválogatnia, hogy azok a tanulót elsõsorban
értelmi munkára serkentsék.”

A tananyagot 6-8 tanmenetre, tantárgyra osz-
totta. De nem „órák” szerint váltakoztak a tanulni-
valók, hanem feladatonként. Ez lehetõvé tette, hogy
egyénenként gyorsabb vagy lassabb ütemben halad-
jon a tanítvány, képessége és ideje szerint.

Ezek a csoportok, tanmenetek:
1. Betûvetés, betûrajz, szövegtervezés; 2. Tárgy-

rajz, anyagrajz; 3. Szalag- és redõplasztika; 4. Tö-
meg- és térplasztika; 5. Távlati rajz, ábrázoló geo-
metria, áthatás, árnyékszerkesztés; 6, Természeti
forma; 7. Figurális rajz; 8. Kiviteli gyakorlat; 9. Or-
namentika, kompozíció.

Mindenhez megvoltak a maga készítette minták,
beállítások, segédeszközök, melyek sorszám szerint
fel voltak tüntetve a saját használatára készített
tanmenetben és pillanat alatt elõ lehetett venni bár-
melyiket, aprólékos precizitással tartott rendben
mindent. Hosszú órákat töltött tanítási idõn kívül
„beállítások” elkészítésével, pedagógiai tapasztalatai
alapján fokozatosan tökéletesítette és egyre újabb
ötletekkel gazdagította ezt az anyagot.
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5. TÁVLATI RAJZ, ÁBRÁZOLÁS
A perspektíva, árnyék és áthatás is élettel telítõdött
oktatása nyomán. A beállított kockákból és más ido-
mokból egyszerû házakat, majd házcsoportokat épí-
tett, vagy könyveken, gyufásdobozokon, konzerves
dobozokon tanította a távlat törvényeit, átlátszóan,
az alapból felépítve rajzoltatta azokat és megmu-
tatta, hogy ily módon a rajzoló saját maga észreve-
heti az esetleg elkövetett hibát. De tanította az áb-
rázolás összes formáit; megadott ortogonális ábrá-
ból perspektivikus kép szerkesztését stb. Áthatást,
árnyékszerkesztést, ortogonális ábrázolást soha
nem tanította elvont, nehezen elképzelhetõ szer-
kesztéssel, hanem konkrét formában; amit csak
lehetett, beállítással. Miután az áthatás elképzelése
leánytanítványainál sokszor nehezen ment, késsel
átvágott tortaszeleteket, gömbölyû cukrászkészít-
ményeket, fölszelt almát állított be. (A legjobb rajz
készítõje óra végén megehette a modellt.) A fény
útját, az árnyékos teret teljes egészében rajzoltatta,
miután megmutatta, hogy ha a levegõben látha-
tatlan, árnyékos térbe „belemártjuk” a fehér papír-
lapot, azon láthatóvá válik a vetett árnyék.

6. TERMÉSZETI FORMA
A kezdõk is rajzoltak összegömbölyödött száraz leve-
let, egy-egy barkás ágat vagy egy szál virágot, de
fõképp a tavaszi-õszi kirándulásokon, „repüléseken”
hozta közel növendékeihez a fát, a növényt. Nem
festõi impressziót, hanem a növények felépítését, tö-
megét, ritmusát rajzoltatta. Ilyenkor megmagyarázta
egyik kedvenc elméletét, a spiralitást. A természetben
minden körbe, illetve gömbbe foglalható, mondta. Ha
pedig a gömb mozog – térben halad vagy méretben
változik –, közben tengelye körül forog, és felületének
minden pontja spirális pályát ír le. Ezt különben
csillagászok, természettudósok saját területükrõl
ismerik. (Spirálködök, égitestek mozgása és tengely
körüli forgása, csapból folyó víz, vonat füstje stb.) E
kettõs mozgás eredménye valószínûleg a hegyvonula-
tok és a szárazföldrõl mintegy leszakadó szigetek spi-
rális elhelyezkedése földünkön, amit a földrajztudós
Simonyi Jenõ írt le.

Mármost: a növények növekedésének útja
anyagban is rögzítõdik: levél bújik ki, ág nõ a törzs-
bõl. A növény levelei, a fa lombtömegei spirálvonal-
ban helyezkednek el. Feltûnõ a fenyõtobozon, a nap-
raforgó és margaréta középsõ tányérján, az állatok
közt a csiga házán. A különbözõ fajta fák, növények
spirálformája különbözõ: egyszerû vagy több párhu-
zamos menetbõl álló vastag hurka, mint az éti csiga
háza, vagy lapos, szikár, mint egy csigalépcsõ. Leko-
nyuló, vagy fölcsapott, mint egy kalap pereme. Le-
het, hogy álláspontja túlzó volt, de kitûnõ támpontot
adott a fák tömegének és karakterének helyes
meglátására és visszaadására.

Még intenzívebben lehetett foglalkozni a fák és
tájak rajzolásával nyári szünetben, amikor 2-3 hó-
napra vidékre vitt kisebb csoportokat. Egy-egy ilyen

nyári együttlét egész életre kiható útmutatást jelen-
tett. Délelõttönként együtt volt a csoport és stúdiu-
mot rajzolt: fákat spirális fölépítésben vagy ritmu-
sok hangsúlyozásával, fatörzs-, talaj- és elõtér-tanul-
mányokat, virágokat és terméseket, Ösztönözte õket,
hogy – mint õ – fantáziájukkal lássanak mesevárakat,
sárkányokat, manókat a növények formáiban. Dél-
után elszéledt mindenki és képszerûen dolgozott, szí-
nes ceruzával, tollal, akvarellel, õ pedig fáradhatatla-
nul járta a határt, tanítványtól-tanítványig, buzdítva,
javítva, magyarázva. Nagy súlyt helyezett a képtémák
megválasztására, megkomponálására, kidolgozására.
Étkezés közben tréfa, kacagás járta; ezernyi groteszk
ötlete, szellemes megjegyzése élénken tartotta az
egész társaságot. Esténként pedig mesélt, gyerekko-
rában hallott bártfai kísértethistóriákat, utazásainak
vidám epizódjait. Néha halkan énekelt, ifjúkori szer-
zeményeibõl, vagy egy-egy érdekes témát fejtegetett.
Ünnepnapokon közös kirándulások voltak, ekkor
nem rajzolt senki, hanem a séta, néha jókora túra
után a fûbe heveredve, pihent a társaság.  Egészen
játékos dolgokban is részt vett; segített tobozt dugni
valakinek a vánkosába, vagy a fogason egymás mel-
lett lógó kabátok ujját összefûzte spárgával. Tréfás
képek és föliratok szerkesztésénél õ adta a legtöbb
ötletet. Mikor õszi olaszországi utunk alatt a minket
zaklató koldusoknak elkezdett gyorsan és barátsá-
gosan magyarul beszélni, úgy elszéledtek, mintha ott
sem lettek volna.

7. ALAKRAJZ
A természet után való figurális rajz nem volt öncél,
csupán eszköz a fej- és alak fölépítésének és fejbõl
való mozgatásának megtanulására. Váltig mondo-
gatta, hogy az alakot mint tömeget kell tekinteni,
egyszerû alapformákból összeépítve áthatási ido-
mokkal. Méhkasszerû formákból kellett a fejnél
kiindulni; ebbõl mintegy lefaragva a fölösleget, for-
málódott ki az arc. Ennek segítségével könnyû volt
a fej forgatása, lehajtása, vagy felfelé irányítása, ará-
nyainak helyessége. A formák után az anatómiát,
majd a mimikát tanította. Ehhez táblái voltak, me-
lyeken minden arckifejezés jellegzetessége meg volt
rajzolva, majdnem karikatúraszerûen, valamint az
is, hogy milyen izomcsoportok vesznek részt benne.
Aktrajznál elõbb a tömeget és a statikáját tanította,
ugyancsak magakészítette mintatáblák segítségével
az alak mozgatását és forgatását fejbõl, majd
perspektívába állítását. Anatómiai táblák is voltak,
de a tömeg és forma érzékelését sokkal fontosabb-
nak tartotta az izmok megtanulásánál.

Ritmikai vagy geometrikus hangsúlyozású
mozdulatrajzok is készültek; így igyekezett gyakor-
lati módon megmagyarázni a húszas években divat-
ba jött expresszionizmust, és egyéb izmusokat.

8. KIVITELI GYAKORLAT
Mint már említettük a növendékek kezdettõl fogva
plakát, könyvcímlap, illusztráció-vagy más grafikai
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mûfaj alakjában készítették rajzaikat. Eközben foko-
zatosan elsajátították a grafikában használatos tech-
nikákat: ceruza, színes ceruza, tollrajz különbözõ
fajtái, akvarell, tempera stb. Majd a különbözõ
nyomdai sokszorosító technikákat ismertette, és
ezek számára kellett kivitelezni a feladatokat: egy-
két- vagy több színû magas-, mély- és síknyomásra.
Ha volt rá lehetõség, nyomdalátogatás és litográfiai
gyakorlat tette teljesebbé az ismereteket.

Majdnem minden évben rendezett kiállítást. Bár
a nyári tanfolyam képtermését is bemutatta egy-egy
iskolai kiállításon, fõ célja mégis az volt, hogy a kiál-
lításra készülõ munkák tanítványait közelebb vigyék
a gyakorlati élethez, lássák a terveket megvalósítva.
„A tervezõ mûvészt közelebb hozni az iparhoz”, ez
is egyik alapelve volt.

Így voltak írás- és színpadmûvészeti, farsangi,
plakát-, áru- és kirakatrendezési kiállításai az isko-
lának; nagy sikert aratott A gyermek címû (bútor,
ruha, képeskönyv, játék) kiállítás is. Ezek mind
tartalomban, mind rendezésben újszerûek voltak.

Bált is rendezett a fiataloknak, a ruhák tervei,
sõt az anyagok mintázása is a mûteremben készült.
Így volt kockás skót bál (skót nemcsak a kockás
minták, hanem a takarékos, olcsó anyagok és a koc-

kásan mintázott papírtányérok miatt is); vala-
mennyi között legszebb a magyar mesebál volt,
amely „a giccses álmagyar ruha helyett hiteles.
népviseletet adott, és az eredeti, hamisítatlan népi
fantázia egyetemes formakincsét szólaltatta meg.”

Szem elõtt kell tartanunk, hogy mindezt már a
húszas-harmincas években valósította meg. Már
ekkor foglalkozik bábjáték és rajzos mesefilm ter-
vével is. (Németh Antallal, Benedek Katalinnal,
Blattner Gézával, Pekáry Istvánnal és Szokolay Bélá-
val alapító tagja volt az 1936-ban alakult Magyar
Mûvészi Bábjátékok Barátai Egyesületének; A kiska-
kas gyémánt félkrajcárja címû népmese rajzfilmre
vitelérõl a Híd 1944. ápr. 1-i száma ír. – M. O.) Fel-
hívja növendékei figyelmét az ezekben rejlõ mûvészi
lehetõségekre „A mûvészi szépség és mûvészi játék
ne kivételes sorsú gyerekek életcifrasága, hanem
minden gyerek életének alkotóeleme legyen.”

„A mûvészeti nevelés minden ember életére ki-
hat, bármily hivatást juttatott is számára a sors.
Nincs olyan életpálya, nincs olyan hivatás és nin-
csen olyan emberi munkásság, mely a mûvészi szép-
nek bevonásával szellemi tartalomban, értékben és
szépségben ne gazdagodnék.”

(1963 körül)

Fischer Edit ornamentikai rajzgyakorlatai 1924 körül.
(A színes oldalakon közölt rajzok is Fischer Edit munkái.)


