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Itt közlöm kiváló festőművészünknek Nagy Sándornak egy 

előadását, melyet ö 1905. évi juníus hó 24-én tartott azon 

a tanfolyamon, melyet a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

megbízásából a tanítóképzöíntézetí rajztanítónőknek és rajz

tanároknak a rajztanítás uj módszereiben való tájékoztatása 

czéljából rendeztem. Az alakjára nézve szokatlan, de szellemes 

és tanulságos előadás, melynek a hallgatókra való hatását az 

előadó művész közlésének élénksége és közvetlensége rendkívüli 

módon fokozta, sokakban azt az óhajt keltette, hogy maradandó 

emlékül nyomtatásban is megjelenjék. Ennek a közóhajnak 

teljesítését az előadó művész ur szíves engedelme alapján nyom

ban meg is ígértem. ígéretem beváltása ez a kis fűzet, melyet 

örömmel bocsájtok rendelkezésére azoknak a rajztanítónőknek 

és rajztanároknak, kik a tanfolyamon a rajztanításí reform- 

törekvések iránt oly buzgó érdeklődést és lelkesedést tanúsítottak.

N á d le r  R ó b e rt
az Orsz. M. Kír. Míntarajzískola és Rajztanárképző tanára.
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a már minden haladásra képes ember érzi, hogy 
egy harmonikusabb, új világnézet magaslatára 
jutottunk, s mint az olyan ember, aki, ha 
nagy fáradsággal egy hegycsúcsra felmászott, 
először is a megtett utat vizsgálja végig egészen 
a homálybavesző távolig, ahonnét elindult, s 

csak azután fordul vissza, hogy már most lássa a jövőt is : 
úgy jöttek el önök ide, hogy a múltak tudását ismétlésül át
tekintsék, s a levont tanulságot a jövő megsejtésére és elő
készítésére fordítsák.

Aki az új világnézet magaslatára valóban feljutott, avagy 
csak megérezte is jövőnk napjának ébredését, az már relatív 
boldogságát egy világtörténetí fokkal följebb emelte, s e 
boldogságban egész lénye át van hatva attól az akarattól, 
hogy ide másokat is magával hozhasson.

Ugyan lehet-e más egyéb célja az oktatásnak is, mint az, 
hogy adjunk az ifjúságnak saját tudásunk boldogságérzetéből, 
ne pedig összefüggéstelen ismereteket nyújtsunk tudásunkból.

Az eddigi összefügéstelen ismeretek onnét származtak, hogy 
tömérdek sok évvel ezelőtt a nagy Keleten egy bölcs kitalált 
egy isteni szerkezetű órát, amely ha megindulhat, az egész 
föld boldogságtól fog ragyogni. Azonban ez a nagy tudós 
csak az óra tervrajzát hagyta ránk, a szerkezetet nekünk kellett 
elkészítenünk hozzá. Majdnem kétezer évig tartott, míg az 
apró részletek elkészültek, s ha egy-egy darab elkészült, az 
egész föld ujjongott.
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Most, ez uj világnézet magaslatán, elkészült a nagy mű, 
csak épen hogy meg kell indítani. De most meg az a baj, hogy 
nem merik az emberek elindítani, babonásan attól félnek, hogy 
hátha nem telik be az Ígéret, s akkor oda a nagy fáradság, 
s főként a beléhelyezett remény. Akikben volna bátorság 
megindítani, azokat erőszakkal tartják távol a szerkezettől. 
—  Nincs más hátra, meg kell várni, míg elpusztul a gyávák 
serege, s az uj generáció már bátrabb lesz, s élni fogja az 
ígért boldogságot. De hogy az uj generáció bátor lehessen, 
meg kell neki magyarázni az óraszerkezet minden fortélyát, 
hogy el tudjon vele bánni. Nem szabad az óramű titkait 
elrejteni, meg kell mindenkinek magyarázni, hogy öntuda
tosan tudjon vele elbánni.

Ez az óramű: a mi testünk és szellemünk, isteni szerkezete, 
amelyet, hogy öntudatosan intézhessünk, minden részletét 
egyforma figyelemben kell részesítenünk. A legkisebb alkotó
részét sem hagyhatjuk mostohán anélkül, hogy az egész ne 
szenvedne.

Ismerjük az egész mechanikáját úgy testünknek, mint 
szellemünknek, csak a mi erőinktől függ, hogy öntudatosan 
intézzük gyomrunk szerkezetét és agyunk funkcióját.

Minket ezúttal az agy szerkezete érdekel elsősorban, sőt 
még itt is nem az egész frenologíaí berendezés, hanem az 
a nagyjelentőségű rekesz, amely a «Képzőművészetek» felírást ( 
viseli —  és ennek is csak egy kamrája, ahol a rajz, mint 
fontos tényező működik.
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A rajz szerintünk a szellemi kultúra vasa, hogy miért, 
azt a következőkben igyekszem bebizonyítani:

Az agy, mint egy ötcsápú polip, az öt érzékünk együttes 
működésével szívja magába a szellemet.

Minket az öt csáp közül most kettő érdekel: a Látás 
és Tapintás.
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A LÁTÁS. A csecsemőagy öntudatlan sötétje, mint 
egy istenektől alkotott fotografkészülék, 
míríád belehelyezett, s a világosság (tudás) 

iránt érzékény lemezzel várja, hogy mit hoz a Látás.
A szem bámulatos píllanatzáró készüléke az agy sötét

jében elhelyezett érzékeny lemezekre bocsájtja rá a világos
sági sugarak egymást a perspektíva törvényei szerint össze
metsző, érintő, egymásba vesző vonalakkal konstruált szem
léleti jelenségeit.

Ezekből a lemezekből készül ottbent agyunkban gondol
kodásunk forma- és színvilága.

Ha ezt tudjuk, akkor ügyelünk, hogy a felvételek tiszták, 
állandóak legyenek.

De hogy ezt elérhessük, öntudatosan kell intéznünk agyunk 
e drága lemezeinek felhasználását, annál is inkább, minthogy 
nagyon véges és korlátolt a mi agyunk térbeli képessége, s 
könnyen átcsapunk más fakultásaink kamráiba.

Egy emberöltő nagyon keveset tágít az agyon, s mégis 
eltelíti; egy nemzet agy-összesége sem túl nagy; a legnagyobb 
népfajoké is eltellett, s képtelen lett uj benyomások befoga
dására; azért csak módjával és főleg öntudatosan kell a 
lemezeket elhasználnunk, oíyformán, mintha ádáz ütközetben 
patron-készletünktől függne életünk.

Mert csakugyan, a sötétség és világosság, vagyis a tudat
lanság és tudás folytonos harcának mezője a mi agyunk, 
s célunk, vágyunk az, hogy a Tudás győződelmeskedjék.
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Lépésről-lépésre kövessük a szem pillanatzáró készülékének 
működését, hogy az agyba kínematografált látszat! és tapin
tási benyomások folytatólagos egymásutánja hiányt ne szen
vedjen, mert valóban,. e képek tisztaságán múlik megismeré
sünk fundamentuma, tudásunk alapja.

Tiszta látszat! és tapintási benyomások csak úgy kerülnek 
az agyba, ha a bevezetett képek nem torlódnak össze, hogy 
az agyban elhelyezett lemezrendezőnek, a tárgyi emlékező
tehetségnek ideje legyen az elhasznált lemezt helyére igazítani, 
és ínventáríumba venni. A tisztán látszatí benyomások alá 
vannak vetve a szemtörvényeínek. A szem törvényeivel és a 
látszatí benyomások nagyságával, fekvésével és plasztikájával 
való megalkuvást hívjuk perspektívának.

Az agyba vezetett tisztán látszatí benyomások ferdék és 
laposak, mert minden látszatí benyomást eligazít a szem 
mechanikája oly módon, hogy a széles tárgyakat nem viszi 
neki az agynak, mint a rátótíak az erdőnek a létrát, hanem 
az objektum és szemlélő distanciája, mint enyésztető pontok, 
elnyelik a fölösleges szélességeket.

Az u. n. képsíkra merőleges vonalakkal sem engedheti a 
szem átbökní az agy falát, hanem összegyűjti a szemsugárba, 
s igy fűzi be akár a hajókötelet is a tűbe.

Valóban bámulatra méltó a látszatí megoldás, amelylyel 
égígérő hegyeket, messzeségbe vesző síkságokat becsempész 
a szem az agyba akkora kis helyen, mint a szemünk, ha 
megadódík hozzá a kellő távolság.

9



Ez a távolság pedig nem egyéb, mint a mi szellemi magasla
tunk, amely legyőz minden anyagi monstruozítást. Ha a Himalája 
lábához megyek, egy szikladarab alig fér az agyamba, de ha 
kellő távolságba jutok tőle, akkor a szemébe mosolyoghatok, 
bele viszem egész formáját az agyamba s ott aztán már, ha 
egyszer a szem mechanikáján becsúszhatott, azt gyúrok belőle, 
amit akarok: egy vakondtúrást, amit égből jött titánok széjjel- 
rugnak az agyamban.

Bámulatos az a gyönyörű megoldás, ameíylyel a leg
nagyobb distanciák beférnek a szem mechanizmusán, a per
spektívái megoldással, az agyba, de még bámulatosabb, hogy 
mint terülnek azok el agyunk bolthajtása alatt, a gondolkodás 
mezőin, szinte a végtelenig. Összezsugorodva bebújnak a lát
szat! benyomások s aztán a fantázia mérhetetlenül megnöveli 
és megsokasítja őket.

De ha a látás még úgy szorgalmatoskodík is, mégis csak 
ferde, lapos, hiányos képeket hordana be, így egymagában, 
támasz nélkül.

És bár érzi a hiányát és iparkodik a tehetőségét kibővíteni 
azáltal, hogy a tárgyakat mintegy tengelyük körül forgatva 
szemléli, ámde a jelenségeket a végtelenségig lehet forgatni, 
így tehát a végesség szempontjából s a végesség számára 
nem adják meg a kívánt eredményt.

Mi hiányzik hát?
Hiányzik a minket szorosan érdeklő második érzékünk:

10



A TAPINTÁS. A Tapintás nem egyéb, mint a
geometria ősállapota, a még szel
lemibe át nem fejlődött mértékegy

ség, amelylyel a tárgyakat térfoglaló mennyiségük szerint 
megítéljük.

Minthogy az ember a Tapintást mindenkor ki nem elégít
hette, ez a ki nem elégíthetett vágy rávítte a distancia meg
érzésére. A Tapíntás végig akarja érezni a szem megjárta nagy 
területeket, de ez a külső szemléleti világban nem mindenkor 
lehetséges.

Ezt a gyermek és a primitív ember nem tudják s hol túl 
tapintanak a jelenségeken, hol innét.

Messze kéklenek a hegyek, még messzebb ragyognak a 
csillagok. Mit tegyen, hogy elérje őket?

A markával nem éri be, hát csinál a markából mértékegy
séget s azt viszi rá a distanciákra. Igen ám, de a holdig 
nem mehet, hogy felrakja a távolságra az araszát. Segít
ségül jön a perspektívái látás, ez megmondja, mekkorát 
kisebbednek a jelenségek a távolság szerint. Ez már fölér a 
földön kívül adott ponttal, ezzel már ki lehet valamit a sar
kából emelni. És csakugyan, ily módon sikerült a csillagos 
eget közelebb hozni. Mi meg egyelőre megelégszünk, ha 
látásunkhoz képzelt tapintásunk is ki van elégítve, amennyiben 
tudjuk, hogy a hold, hogy a bolygók, hogy a nap milyen 
távolságra vannak és mekkorák.

Az araszomat képzeletben addig rakom e távolságra, míg
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megérintem a holdat. Ezzel, mint térben élőnek, tudásvágyam 
kíelégült. A látás mindezekről csak mint villogó fényecskékről 
tudott s a saját önzéséből úgy magyarázta, ahogy szüksége 
volt rájuk. Azt mondta: a nap lement, hát hogy láthassunk, 
az apró csillagok és a hold jönnek helyette világítani.

Jött azonban a Tapintás és eloszlatta a látás babonáját.
Mert a látásunk csupa ferdeség, csupa babona.
Az egyik látás azt mondja: a cílinderkalap egy téglaalaku 

lap, amin fény- és árnyéksávok vannak.
A másik látás már aztán, a fölülről lefelé néző látás, 

meghazudtolja: a cilinder egy kerek lap, amin központba 
futó fények és árnyak láthatók.

A harmadik látás, a cilinder öblébe való látás, csak 
mosolyog s azt mondja: nincs igazatok, a cilinder egy 
bizonyos mélységű bögre féle.

És még mi mindent tudna mondani, a látás! —  de jön a 
komoly tapintás, végig tapogatja az egészet s az ujjak idegei 
elmondják: igazatok van mindnyájatoknak, mert a cilinder egy 
üres henger, aminek teteje van, de alja nincs. Magassága 10 
hüvelyk, átmérője 9 hüvelyk.

így egészül ki a látszatí tapasztalatunk a tapintáséval, így 
ismerjük meg á jelenségeket először, mint látszatiakat, aztán 
mint plasztikai valóságot.

így készül az abstrakcíójuk, a mindent egyszerűsítő vetület, 
és így bújik elő az arányok érzése, amely később oly nagyon 
kibővíti a látásunkat.
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Ilyen körülírt, megokolt látszatí jelenségekből plasztikai 
valósággá gyúrt képeket rakhat fel az agy polcaira a tárgyi 
emlékező tehetség, ha öntudatosan intézzük agyunk telítését, 
szellemi világunkat.

Kell, hogy a mennél több oldalú látszatí benyomások, 
hacsak hozzáférhetők, megtapínthatók is legyenek, mert csak 
az látja meg a feltámadt krisztusi tudást, aki hitetlen, mint 
Tam ás, és mindenről meg akar győződni tapintásával is.

Az egész érzékelhető forma- és szinvílágot ílyképen vezetjük 
be a Látás és Tapintás közös munkájával agyunkba, ahol is 
ezek a képek átalakulnak a mi saját világunkká, egy szellem
országgá, amelyben mi vagyunk magunk az úr, a démon, az 
arkangyal, és Adám és Éva is.

Testünk a föld, amelynek kicsinyített édenében, az 
agyunkban játszódik le saját énünk világtörténete, amelyet 
aszerint kapcsol a nagy világtörténet saját életéhez, amilyen 
egyéniség voltunk: a kicsit magába olvasztja, a nagyot még 
nagyobbra neveli.

A Látás és Tapintás így hordják be agyunkba a forma
világot. De alig hordottak be négy-öt évig a fejlődő agyába, 
mikor már ezek a benyomások a tárgyi emlékezőtehetség 
gondosan rendezett polcáról ismét lekívánkoznak annál a 
míndenségbelí érzésnél fogva, amely a végtelen számára 
teremteni óhajt s teremtvén, megnyilatkozik.

Ekkor kezdődik a gyermekben a minket elsősorban 
érdeklő ágybéli processus, amikor is a beszedett látszatí és
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tapintási benyomásokat uj formába iparkodik teremteni, akár 
farigcsálás, akár játék-konstruálás, akár rajzolgatás formá
jában.

Itt kell, ennél a megnyilatkozásnál a legnagyobb érdeklő
déssel leselkednünk, mert a gyermek ezen elfoglaltsága az ő 
egész életére kiható, legfontosabb munkája.

S  mivel az előtörekvő forma olyan naiv és semmitmondó, 
könnyű a nagyoknak elsurranní mellette és ügyet se vetni reá.

Mert az a kis rajzocska bizony a kezdetén csak össze
vissza húzott vonalakból áll, amelyeket azonban a rajzolgató 
gyermek pompásan ki tud egészíteni az agyában, azért 
gőgícsél a vonalak mellé, hogy ez itt erdő, ez itt fa, itt a 
ház stb.

Nem is fontos a kezdetén, hogy milyen az a kibukkant 
új forma, csak az a nagyon lényeges, hogy kibukkanjon 
mert tundnívaló, hogy ez irka-firka közben a gyermek saját 
tapasztalta látszatí benyomásainak lemezeit a tárgyi emlékező
tehetség polcáról lekéri és iparkodik saját tudása napjánál, 
világosságánál kivetíteni.

Sajnos, ez a kis napocska kezdetben csak nagyon gyengén 
tud belevilágítani a lemezbe, azért a papírra került kép is 
nagyon tétova.

De nem kell félni! A gyermek türelme bámulatos, de bámu
latos az emlékezőtehetsége is, amely ahányszor a gyermek 
kéri, a legnagyobb örömmel adja le a lemezeket, mert látja, 
hogy nap-nap után mindig élesebb levonatok kerülnek a
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papírra a szerint, amint a gyermek tudása a megfigyelések és 
e folytonísmétlés, e szellemi kérödzés folytán mindig nagyobb 
világosságát veti a lemezekre és mindig élesebb levonatok 
kerülnek a papírra.

Öröm nézni, amint megjelennek a hamis, perspektivikusan 
vetített látszati képek, összezavarva-keverve a tapintási benyo
másokkal. Mint az ős primitíveknél: Mária profil arcán ott 
van mind a két szem. A sajtárnak a teteje is, feneke is egy
formán látszik.

Mindebből láthatjuk, hogy hányféle oldalról férkőzött be a 
csalóka látszat! benyomás, csak nincsenek elrendezve még, 
s bár a gyermek azt érzi, de nem tudja mi a baj, hát ipar
kodik még több oldaláról megszemlélni a jelenséget, s közben, 
amit lehet a kezébe is vesz.

íme, így surran be agyunkba a forma-világ, a Látás és 
Tapintás végtelen nagy munkaerejével.

Ha az indító erőket teljes értékükben felismertük, akkor szinte 
magától vetődik fel az a kérdés, hogy már most mit vezessünk 
be a fejlődő agyak sötétjébe, hogy a drága lemezeink ne hiába 
használódjanak el?

Hogy mit vezessünk be első sorban?
Hát mi előzte meg kultúránkat?
Ugy-e a boldog, öntudatlan paradicsomi ember, aki mezít- 

lenül élte kialakult formaéletét a többi állati, növényi és 
ásványi kialakulások között, boldogságban, formabelí pompá
ban színgazdagságban?
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A kultúrátlan, fejlődő agynak is csak az az egyedüli vágya, 
hogy megtelhessék földünk édenének formavilágával, tekintet 
nélkül azok tulajdonságaira.

Vezessük hát be a kis virágokat, a suttogó erdőket, az 
aranykalászos mezőket, az örökkön mozgó tengert, a sok kis 
állatokat, a nagy szörnyetegeket, szóval: az isteni alakulások  
összeségét, hogy agyunk, mint N oé  b irká ja , magába gyűjtse 
az életek  összes form ai magvát.

Mert ezek a forma-magok, ha kedélyünk melegén kícsíráztak, 
szenvedélyünk égető napsugarain szárba szöknek, s úgy válnak 
gondolkodásunk vegetációjává, fantáziánk mozgó állatvilágává, 
eképen lesznek azzá, amit úgy hívunk, hogy művészet.

Szóval, a föld isteni alakulásai népesítsék be a fejlődő ember 
agyát, ne pedig az u. n. modern vívmányok benzintől bűzös futó 
guíllotíne-jeí, fütyülő vasparípáí, égre meredő szemétdombjai, 
idegölő, lármás életvásáraí rakodjanak le a fejlődő agy funda
mentumául, amiket egy jövő kultúra úgyis el fog söpörni 
még az emlékezetből is? —  hát minek foglalják el az agy 
másra üres kamráit.

De ne úgy vezessük ám be az ásvány-, növény- és állat
világot, mint eddig, agyon, kézen, ceruzán, litográfián, nyomdán 
keresztül összekoptatott lapos minták alakjában!

Ezeket a mintákat égessük el, hogy még formaíjesztő pél
dájuk se maradjon!

Úgy se tegyünk, mint a kirurgusok a boncolt emberhullával, 
hogy mint pusztán forma- és szín-kialakulást, függetlenül az
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összestől, csendéletképpen traktáljuk, hanem mint assisi szt. 
Ferencz, nevezzük édes testvéreinknek a mi életünktől csak 
formában és nem lényegben különböző jelenségeket, mert csak 
ilyen tisztult érintkezéssel jutunk közel hozzájuk, csak így 
tárják fel nekünk a virágok, az ásványok, az állatok titkaikat, 
csak így mélyedhetünk bele lényegükbe és ők is, csak így 
helyezkednek el életkedvvel agyunk forma- és színvilágában.

Ha már most az első formaélet-raj bevonult a fennebb 
vázolt módon az agyba, sőt már naiv formában ki is tört és 
tovább akar tökéletesedn i, akkor felmerül egy új kérdés, hogy 
hogyan lehet ezt a tökéletesedést előm ozdítan i?

Mert az első formaélet-raj bevonulta még a szülők körében 
történik, de már a tökéletesítés munkája az oktatókra vár.

Tudjuk, hogy a kultúra kezdetén már abban a munkában 
kifárad az agy, hogy formát, színt megfigyel és lehámoz. 
Azért is siet nagy gyorsan a papírosra velük, s oda rögzíti 
a megfigyelést, hogy el ne párologjon. Ez a funkció egy
szerűen a forma felismerése s új neutrális formába való 
áttétele, vagy utánzás.

Ez a munka csak úgy gyümölcsöző, ha a megfigyelt je len 
ség  a maga eredeti form ájában á ll elénk, tehát bármínémű 
lapmínta utánzása, ahol a formalehámozásra, formafelísmerésre

M



már nincs szükség, amennyiben az már megtörtént, nem vezet 
célra, s nem több értékű annak bárminő ügyes lemásolása is, 
mint egy már megoldott számtani műveletnek újból való 
leírása.

Mert a forma, vagyis azon látható és tapintható különbség, 
ami egyik jelenséget a másiktól elválasztja, nagy megfigyelést 
kíván, gyönyörű munkát ad a szellemi rekeszünk össze
hasonlító és következtető erejének, s ebben rejlik a lerajzolás  
kultúrereje.

De ez a kultúrerő azonnal kívész, ha a nagy kultúr- 
népektöl ránk hagyott forma-látást elfogadjuk, s betanuljuk a 
görög szobrok után, mint az széltében-hosszában szokásos 
az iskolákban. A görög forma-látás olyan nagy, olyan magas, 
olyan megvesztegető, hogy örökre lenyűgözi a gyengébb 
látást.

Nemcsak elhibázott, de egyenesen bűnös ezt a klasszikus 
szemüveget feírakatní a szemekre, mert az így szemlélődő a 
szó teljes értelmében hazudik. Hazudik pedig azért, mert stíl- 
látást mímel, holott m ég a form ák legnaívabb m egfigyelésétől 
is távol áll.

A forma-meglátás három stádiumon megy keresztül: első 
a naiv, tisztán látszatí felismerés, a második a tapintáson, 
vagyis plasztikán át megérzett naturalísztíkus felismerés, a 
harmadik stádium a spontán átstílízálás.

Ez az utánzó, formakutató, színanalízáló rajzolás, vagy 
ábrázolás tisztán a papíron marad, nem jut az agyba.
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Ha már a szín és forma ismerős a látásnak, tapintásnak 
egyaránt, akkor elkövetkezik a form ák és színek életének a 
m eglátása , mozgalmas cselekvése, a nagy élethez való tarto- 
zandósága. Ezt az életet nem lehet a papírra közvetíteni, ezt 
az agy követeli magának.

A formák ilyetén életének, a színek ilyetén hangulatának 
agyba vezető módja a vázolás. Ezt a látást kezünk, hogy úgy 
mondjam, mechanikus mozgásával követjük a papíron, de hogy 
mi marad ott, az teljesen mellékes, fő, hogy a meglátott 
jelenség az agyba kerüljön. Ezt a módját az ábrázolásnak 
m agvető rajzolásnak  nevezném, mert valamint a vetett mag, 
eltűnik a földbe, úgy ez is eltűnik az agyba.

E z ; a látás és tapintás érzékein keresztül az agyba terelt 
látszatí megjelenések állandósítása.

Ha az utánzó-rajz tiszta formulázásra tanított, ha a mag
vető-rajz életképes magot hintett el agyamban, akkor elkövet
kezik az agyból kíkívánkozó egyéni forma- és színvilág meg
nyilatkozása.

Ennek a benső világnak az ábrázolása a terem tő-rajz. De, 
mint mondám, a kultúra kezdetén már abban kifárad az 
agy, hogy formát, színt megfigyeljen, azért könnyebbség 
okáért elfogadja más népek formalátását és mímeli a klasszí- 
citást.

Ekkor még arra gondolni sem mer, hogy a megfigyelt for
mákat és színeket, ezek életét, hangulatát az agyába terel
hetné, hogy kiépítse agya benső formavilágát.
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Arról pedig, hogy önmagából ezek után egyéni forma- és 
színvilágot varázsolhat elő, ha öntudatosan fejlődik, halvány 
sejtelme sincs.

Nagy munka is az agyunkba hordani azt a véghetetlen 
gazdag forma- és színvilágot, mely bennünket körülvesz.

Már pedig a haladás látható erőlködéssel tereli arra felé 
az emberiséget, hogy megteljenek az agyak form ai képze
tekke l is.

Nagy kultúrát ért régi népek maradékainak, mint a cigá
nyoknak és zsidóknak agya, tele van zenei képzetekkel, 
matematikai képzetekkel.

Számtalan zseni bukkan fel, aki már öt-hat éves korában 
logaritmusokkal számol. A zenei zsenik egymást érik s még 
alig kerülnek ki a gyermekszobából, már az impresszáriók 
világszerte mutogatják őket, azonban forma-zsenik ilyen 
életkorban még nem mutatkoztak.

Nemhogy rajzolni nem tudnak, de még lerajzolni sem 
tudnak ily életkorban.

H ókuszaí, a leghiresebb japání festő, úgy érezte, hogy 115 
évig kellene élnie, hogy ideje legyen minden öt érdeklő formai 
benyomást agyába hordani, ott átalakítani s ismét uj formába 
teremteni.

Ezt a forma-behordó és kivetítő gyönyörű kultúrprocesszust 
relatív tökéletességgel nagy stílusú népek, mint a szumírok, 
egyptomíak, de légióként a görögök, több hullámmozgásban 
végig munkálták már előttünk.
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Csakhogy mindez minket, akik egy uj világnézet magas
latáról vizsgálódunk, ma már nem elégíthet ki. Azóta sokat 
fordult velünk a világ, átestünk a kereszténység gyermekien 
naiv formalátását megszűrt és uj formába teremtett primitívek 
művészetén. Átestünk a leutánzó ábrázolás naiv és natura- 
lísztíkus formáin, most folyik a spontán stilizáló leutánzása a 
természetnek — most kell, hogy elkezdődjék már a magvető 
rajzolás is, hogy aztán követhesse az öntudatos teremtő 
rajzolás.

Azért szerény öntudattal tegyük félre a küíömben min
denek fölött becsült görög formalátást, amely néhány ezer év 
óta vesztegeti meg az agyakat s őrizzük meg befolyás nélkül 
való, tiszta, őszinte és öntudatos látásunkat.

Akarjunk mi saját magunk látni, tapintani, tamáskodní, mert 
ez vezet s nem a görög formákba vetett dogmatikus hit, a 
mai szellemiségünkhöz teljesen átalakult formák őszinte meg
látására.

Tegyük félre a lapmíntákra préselt, megemésztett, avagy 
tendenciózusan az ifjúság számára kanálba rágott forma
rántást, tegyük félre az üres, krétaszemekkel bután néző, holt 
gipsz-öntvényeket, mert makacsul leragadnak ezek agyunk 
fundamentumába s később, ha akarnók is, már nagyon nehéz 
lesz kípusztítanunk őket.

Tapasztaljunk magunk két hatalmas érzékünk munkájával, 
s a meggyőződés legyőzhetetlen erejével válogassuk meg, 
hogy mit vigyünk be agyunk korlátolt mennyiségű lemezeire.
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E lemezek gyűjteményét gondosan őrzi nekünk az emlé
kezőtehetség, s csak a szomszédos tisztán szellemi-rekesz 
óhajára adja ki őket a nagy átalakító munkára, amelyek ha 
újból előkerülnek, még magunk is meglepődünk, hogy minő 
átalakuláson mentek keresztül.

Megismétlem tehát röviden az egész processzust:
Végig vonul a szem lencséje előtt földünknek formákkal 

és színekkel gazdag éden-kertje. E  formákat és színeket lefejti 
nekünk az utánzó-rajz, míg a magvető-rajz behordja nekünk 
az agyunkba az egész forma és színvilágot, hogy az ott 
tovább élje a mi egyéniségünk diktálta életét, végre mindezen 
formák átalakulnak agyunkban s mint egyéni stílussá vált uj 
formák, ismét ujraalakulní törekszenek.

Mindezt pedig annak a kézen fekvő igazságnak a meg
világítására hordtam össze, hogy sem egyik, sem másik 
ábrázolás módja még nem művészet, tehát nem ö n c é l

Ezek csak a mi agyunk művészi rekeszének alkotó tényezői, 
amelyek azáltal, hogy formával és színnel megismertetnek 
bennünket, egyúttal az agyba is terelik ezeket, hogy ott az 
ember benső világának egyik legszebb részét alkossák.

Arra pedig minden embernek kivétel nélkül törekednie kell, 
hogy egész  benső világa kiépülhessen.

Mivel azonban a mi agyunk négy főrekeszre osztható, 
amelyek közül most csak a művészeti, vagy formarekeszrő 
volt szó, meg kell említenem az öntudatos fejlődés szem
pontjából a másik hármat is.
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Agyunk első rekesze a gyakorlati é leté . Ebbe van össze- 
süritve minden, amit a gyakorlati élet napközben, mint 
testünket illető munkát követel. Ezer csínyja-bínja van ennek 
a rekesznek is, amit nem szabad elhanyagolni.

A második rekesz az erkölcsi é leté . Itt rejtőzik testünk 
és szellemünk egymáshoz való viszonya, másokhoz való testi 
és szellemi viszonyunk, az egész külvilághoz és a mínden- 
séghez való viszonyunk.

A harmadik, amiről előbb volt szó, a m űvészet rekesze . Itt éli 
a forma és szín és minden érzékelhető jelenség az ő benső életét.

Végre a negyedik rekesz, ahol a jövőt csíráztató gondol
kodás az ideákat rendezi, a benyomásokat összeveti, hason
lítja, definiálja, s ezekből a jövőt kovácsolja, vagyis a tisztán 
szellem i rekesz .

Ennek a négy rekesznek egyenletes, öntudatos telítése az 
a boldogságadó nagy óramű, ami az évezredek óta óhajtott 
harmóniát nyújtaná.

De ez nagyon nehezen megy. Majd az egyik, majd a 
másik rekesz tellík meg a többiek rovására, s e szerint alakul 
a karakterek kimeríthetetlen külömbözősége.

Csak a szélsőségeket említem:
Egy gyakorlati ember, ha megtelítí is az erkölcsi rekeszét, 

de már a másik kettőt üresen hagyja.
Tudunk aszkétákról, akik az erkölcsin kívül a többi 

rekeszt tudva üre en hagyják.
Ismerünk tísz a szellem embereket, akik az erkölcsit és
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művészit lábbal tiporják; végre elütünk bohémkednek százá
val művészek, akiknél a művészi rekesz átcsapott az erköl
csibe és szellemibe, a gyakorlatira meg reá se gondolnak.

így varíálódík ez a végtelenségig. Míg az ideális törekvés 
célja a négy rekeszt harmonikusan megtelítení.

Csakhogy a mai, mindent részleteire szedő életben a többség 
még nem gondol e harmóniára, sőt éppen, mintha homlok
egyenest az ellenkezőjére törekednék. Csupa egyoldalú emberek 
között élünk, akik, miután érzik magukban a hiányzó részt, 
félve-félnek az egész , a való élettől, s egyoldalon felépült 
életüket a többi oldalról kívül sáncolják  meg biztos hivatallal, 
katonákkal, rendőrökkel, biztosító hivatalokkal, orvosokkal 
és e magas sáncok között élik le sajátmaguk kovácsolta 
rabbílíncsek közt létöket.

Ezek közé a magas sáncok közé szorultak a szabad 
emberek is, akik öntudattal veszik fel a nehéz bilincseket, 
s nem azon fáradnak, hogy elmeneküljenek, hanem hogy 
ledöntsék a sáncokat az ész szelíd fegyverével, a meggyőzéssel.

Az őszinte meggyőzés nem a legyőzés tríumfus menetével 
gázol keresztül a legyőzőiteken, hanem testvéri szeretettel 
öleli át, s úgy viszi magával a meggyőződéstől ragyogó arcú 
meggyőződötteket a megértés boldogságába.

Ez az igazi, színtiszta kultúrharc.
Lám, most ott volnánk, hogy a gyakorlati rekeszt a leg

célszerűbb dolgok ismeretével tölthetjük meg, csak meg kell 
gondosan válogatni az u. n. »modern vívmányokat^
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Az erkölcsi is megkapta az ő relatív legfenségesebb értel
mezését, csak követni kell.

A művészi és szellemi rekeszeket most tisztázzák minden 
oldalról.

Szóval, itt az ideje, hogy bezáruljon a múlt, amely egye
dül arra. való csak, hogy konstatáljuk, s minden fígyelmünk- 
ket a jö v ő  fe lk e lő  napjára fordítsuk, m ert am int felbukkant, 
már jelen ün kké tett.

Visszatérve a minket elsősorban érdeklő művészeti-rekesz 
öntudatos megtelítésére -— és csak úgy egy szempillantásra 
elém idézve a mai közoktatás menetét, megvallom, szinte 
magam is megijedek, ha arra gondolok, hogy hogyan lehet 
ide egy ideális törekvés még olyan finom ékét is becsusz- 
tatni úgy, hogy az erőszak nélkül kíszélesedhessék, elhelyez- 
kedhessék és kiszorítsa a sok feleslegeset és rosszat.

Az institúciókban nem is találok akkora repedést sem, 
ahova egy kis moha gyökere be tudna férkőzni, de még ha 
tudna is, akkor sem ajánlanám még a mohának se.

De van egy nagy vigasztaló, ami kétségemben felbátorít 
és felemel: az ifjúság vele született hajlam a .

Itt van a pedagógia átkos, bűvös vízéből kimaradt Achílles- 
sarok, itt be lehet férkőzni.
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Mert az ifjúság hajlamát nemcsak hogy ki nem elégíti 
a közoktatás, de mintegy szándékosan ügyet se vet reá. A 
hajlam, vagyis születésünkkel hozott kultur-fok egy égből 
hozott szikra, amely minden ember lelkében pislog.

Ezt a szikrát a társadalmi rend a közoktatás piszkos 
hamuja alá temette, de szerencsére eloltani egészen nem 
lehet.

Már most rajtunk a sor, hogy kikaparjuk ezt az isteni 
parázst, még ha elégeti is a kezünket, s hordjunk reá a szel
lem gyúlékony anyagából, s addig fujjuk élesztő lehellettel, 
míg lángra nem kap.

És hol fogna gyorsabban lángot, ha nem az agyunk művészi 
rekeszében, amely szinte tátongó lelkesedéssel nyelné magába 
a müvészi-szép minden benyomását.

Kísértsék csak meg, istápolják a berajzolás formaoldó, 
színolvasztó ábrázolásmódját; dédelgessék a magvető rajzo
lást, hogy felvírágozzék agyunk benső formaélete, kísérjük 
csak figyelemmel a teremtő-rajzocskákat, amelyek a benső 
formavilág kialakulásáról tanúskodnak és meg fogják látni, 
hogy mint szorul ki az agykamarákból a felesleges és 
rossz.

Meg fogják látni, hogy az ifjúság agyába földünk forma- 
édene bevonult, mint hull le az agybílíncs és mint követeli 
az ifjúság, hogy az egész é le té t  é lh esse !
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Csakhogy akkor ne legyen ám a rajztanár is, mint a más 
szakbélí kollegái, egy egy oldalról, a választott szakma igen 
keskeny oldaláról megvilágított test, mert tudhatjuk, hogy az 
ilyennek önárnyéka koromsötét, mint maga a tudatlanság 
esszenciája; azt is tudjuk, hogy az ilyennek vetett árnyéka 
messze elnyúlik és elsötétít és elbutít maga körül mindeneket, 
s azt nem pótolja megvilágított keskeny oldalának szegényesen 
világító reflexe.

Legyen a rajztanár maga egy vílágitó test, akiben az 
öntudat ég s úgy világítson maga körül.

A rajztanárnak tudnia kell, hogy a fiatalság leikéhez azzal, 
amit bensőjében számukra tartogat, legközelebb áll, mert 
hiszen az ö tudása felel meg leginkább annak, amihez a 
hajlam hajtja az ifjúságot.

Az intézetekben a rajztanár kell hogy legyen az a tisztán 
emberi ellenzék, amely a szép kultúráját tipró ősmaradísággal 
a szellem békés harcát megvívja, ö legyen az, aki a föltétien 
szabadságot hirdesse, ő tartsa fenn az istenség nagy alko
tásai közt a teremtés munkáját figyelő, éltető és élő szellemet 
a rabszolga-exístencíával szemben.

Mert erős meggyőződéssel tudnivaló dolog, hogy a jö v ő  közok
tatás súlya a m űvészi rekesz fe jlesz tése  fe lé  fo g  dőlni, m ihelyt a 
m eddő filo lóg ia  értékére csökkent s ugyanekkor természetrajz, 
földrajz s minden ami formai, a rajztól elválaszthatatlan szoros 
kapcsolatba lépnek s ezzel a fent vázolt módon vésődik be egész 
földünk formaélete az agyakba a történelem vésőjével, a rajzzal.
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Persze a rajzzal-oktatás  térfoglaló inváziója nem lesz kicsi 
dolog. Már csak azért sem, mert az ifjúságnak a természetes, 
veleszületett hajlamát, amelyen keresztül e hódító háborúnak 
vonulnia kell, alaposan megrongálta már a több mint egy 
század óta ismételten újrakezdett humanista tanítási módszer, 
amely egyedül csak az elvontak emlékező tehetsége számára 
gyűjti a m ások tapasztalatait s így a tárgyi emlékező tehetség 
egészen elsatnyult.

Ezen idő alatt a saját maga szerezte benyomásokra és 
tapasztalatokra csak az oktatás háta mögött, lopva keríthetett 
magának időt a tehetségesebb, egészségesebb agyvelő.

Azért a fiatalság jó fele nem fog tudni se formát látni, se 
azt papírra közvetíteni, vagyis lerajzolni, megfigyeléseit az 
agyba terelni meg éppen nem.

Ezek azután éppen úgy fognak szenvedni, amikor saját 
tapasztalati megfigyeléseket várunk tőlük, mint most szenved 
az iskolákban a legtehetségesebb rész, amely önmaga szeretne 
megfigyelni és hányásí ingertől vergődik, amikor a pedagógia 
már egyszer megemésztett kultúr-kásáját tömik belé.

E két elem közt a kiegyenlítés munkája nagyon nehéz 
lesz, mert az átöröklés folytán olyan szülök gyermekei, akik 
több generáción át törvénytudók, avagy filológusok voltak, 
ezek agyából annyira kipusztult a saját megfigyelő-képesség, 
hogy csak újabb generációk szorgalma tudja e pataíogíkus 
hiányt kiköszörülni.
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De mi ne legyünk ezekkel a betegekkel szemben olyan 
türelmetlenek, mint velünk voltak a magoltatok. Ott adjunk 
nekik teret, ahova képességük vezeti őket; az ilyenek, teszem 
igen szépen fognak geometrikus formákba adott alakzatokat 
kombinálni, azaz komponálni, mert őket agyuk önkénytelen 
funkcióval mindig az adott törvények leleményes variálására 
vezeti.

Szóval, ne eresszük el őket, hanem türelemmel tárjuk fel 
nekik a szabadban nyüzsgő életformákat, hogy agyuk elnyo
morított művészi rekesze ismét kitágulhasson és hatások 
befogadásara képes legyen.

Arra is nagyon kell ügyelni, hogy mielőtt a gyermek 
öntudatosan megfigyelt volna formákat, benső formavilágából 
rajzol mégis legelőször. Hát mi ez? Hogyan tud ő ilyet?

Ez az ő kulturfoka, ez  az ő  örökölt  benső formavilága, amely
ről most tanúságot tesz: elárulja agya örökölt művészi rekeszét.

E rajzokat ha megértjük, a kivetített formákról megítél
hetjük, hogy milyen időből örökölte művészi rekeszét. Itt 
jegyzem meg, hogy ezen alapszik a szépmüvészet is, amely 
szintén örökölt formavilág.

Van rá eset, hogy a gyermek nagyon gazdag forma
világot örököl s a környezete hajlandó zseninek tartani s 
nagy a csalódás később, mert az ilyen telített művészi-rekesz 
uj benyomásokra már nem képes, csak elkölti az örökölt 
vagyont s ebben merül ki összes képessége.
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Mindezen elsoroltakkal csak azt óhajtottam volna bebizo
nyítani, hogy a rajzolás nem öncél, nem arra való, hogy 
több vagy kevesebb, jól vagy rosszul sikerült rajzot produkál- 
tassunk az ifjúsággal, hanem:

í. hogy megtanulja látni földünk összes forma és szín
jelenségeit ;

2. hogy a megfigyelt forma- és szín-éden bevonuljon agyába;
3. hogy ez a formavilág egyúttal résen álljon arra az 

esetre, ha az egyén kifejlődött, s agya mind a négy rekeszének 
viszonyáról tanúságot kíván tenni, hogy akkor a megnyilat
kozásban az összes formák és színek segítségére legyenek, 
mert ez lesz a valódi művészet.

V É G E
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