
a m a g y a r f a m e t s z e t ú j m e s t e r e i 

Afametszet újjáéledése, új fénykora kitűnő mű-
vészek egész sorát ragadta magával és las-

sanként kialakult a művészek egy oly csoportja, 
mely bár a fametszetet nem mint kizárólagos ki-
fejezési formát választotta, a festészet és grafika 
más ágaiban is gyakran igen jelentőst alkot, mégis 
a fametszet szerelmese, mindig vissza-visszatér 
hozzá és oeuvrejében a fametszet nagyon jelentős 
helyet foglal el. 

A fametszet izgatja ezeket a művészeket, a 
különféle vésési módok, vésők, hatások újra és 
újra ingerlik őket és ez az állandó kísérletezés 
ugyanabban az anyagban az eredmények oly vál-
tozatos képét tárja elénk, mely studiumon végig-
haladni a műélvezetnek különleges öröme, tanul-

mányút, melynek végeztével szépben jelentősen 
gazdagabbak, lelkiekben dúsabbak leszünk. 

Minden ország fametszőművészei — bár távol 
áll tőlem minden általánosítás — bizonyosképpen 
karakterizálhatok. Az újabb fametszet mesterei 
a magyarokon kívül a lengyelek erősen gyöke-
reznek hazájuk földjébe és népművészetükbe. Az 
olaszok túl finomkodók, erősen pikturálisak, a 
németek általában drasztikusak, a franciák natu-
ralisták, az angolok még mindig nem szabadultak 
teljesen fel Beardslay hatása alól és a fametszet-
ben erősen iparművészkedők. Természetesen nagy 
tehetségek mint mindenben, úgy ebben is kivé-
telt a lkotnak: Masereel nem sorozható be ilyen 
általánosan körvonalazott keretekbe, tehetsége 
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Molnár C. Pá l : Kék olasz ég alatt. (Róma, Í929. ) - Unterm blauen Hímmel Italiens. - Under the blue sky ol Italy. 
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Molnár C. Pál: Olasz város. (Róma, 1930.) — Itallenische Stadt. — Town in Italy. 
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Molnár C. P á l ; Angyal! üdvözlet. (Róma, 1930.) - Engelsverkündigung . - Annuncia t ion . 
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Molnár C. P á l t Mária és Erzsébet . (Róma, 1931.) — Marié und Elisabetli. — Maria and Elisabetli . 
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Molnár C. Pá l t Menekülés Egyptomba. (Róma, 1031.) — Flucht naeh Egypten . — F l lgh t to Egypt . 
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Molnár C. P á l : H á r o m királyok. (Róma, 1031.) — Dio Hl . Drci Könifle. — T h e tliree Majji. 



Molnár C. P á l : „Anunziaz ione ." (Róma, 1930.) 



Molnár C. P á l t A „ G y e r m e k " . (1931.) — Das „ K i n d " . — The „Chi ld" . 

túlnő országhatárokon, iskolát alkot és mérhe-
tetlen hatást gyakorol. 

A magyar fametszet mestereit általában nagy 
technikai tudás jellemzi. Vezető fametszőmeste-
reink: Molnár C. Pál, Gáborjáni Szabó Kálmán, 
Dallos Hanna szuverén mesterei az anyagnak, 
tökéletes ismerői a véső összes lehetőségeinek. 
A fa és véső hegedű és vonó kezükben, melyen a 
mély hangoktól a legmagasabb üveghangokig min-
dent kihoznak. Nincs előttük megoldhatatlan tech-
nikai probléma a fametszésben és ez a technikai 
biztonság nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kom-
pozícióikat minden gátlástól menten készíthessék. 
A mai fametszőművészek régen túl vannak a 
düreri fametszet rézmetszetszerű reminiszcenciáin 
és fölényes technikai tudásuk felmenti őket a 
tradíciók súlyos kötöttsége alól. Vj mondanivaló-
jukhoz megtalálták az új eszközöket és ezek segít-
ségével az új hangot és formát, melyen keresztül 
maradéktalanul közölni tudják elképzeléseiket. 

A magyar fametszet mai korszakának, de bátran 
mondhatjuk, hogy a magyar fametszetnek általá-
ban legkiválóbb reprezentánsa M o l n á r C. Pál. 

1894-ben született. Középiskolai tanulmányai 
után a Képzőművészeti Főiskolán tanul három és 
léi évig, különböző tanároknál. Majd Svájcba 
megy, hol nevelősködik, közel három esztendeig. 
Innen Párizsba költözik, hol a Louvreban régi mes-
terek képeit másolja. Mint fejlődésében általában, 
itt is jelentkezik autodidakta volta. Jellemző ké-
sőbbi fejlődésére, hogy előszeretettel másolja Bal-
dovinettit, Tiziant és Ruysdacl-t. Svájcon és Mün-
chenen át tér vissza 1922-ben Magyarországra. 
A következő évben rendezi meg első önálló be-
mutatkozó kiállítását. 1927-ben az Egyházművé-
szeti Kiállításon díjat nyer, mely témakör őt festé-
szetének első korszaka óta erősen érdekli és ennek 
fametszeteiben is erős szerep jut. 1928-ban vásárol 
először tőle az állam a Szépművészeti Múzeum 
számára munkát és ugyanezen esztendőben állami 

170 



2. 1 7 1 



Molnár C. P á l : Keresztlevétel. (1931.) — Kreuzabnahme. — Descent í rom the cross. 

ösztöndíjjal három évre Rómába küldik. Ez a 
hároméves olaszországi tartózkodás döntő kiha-
tással van művészetére és különösen fametszetei-
nek kifejlődésére. Az 1929. évi monzai Nemzet-
közi Iparművészeti Kiállításon Keleti Artúr: 
Angyali Üdvözlet című verseskötete még nem 
sajátkezűleg vésett, fametszetű illusztrációival 
aranyérmet kap. 1930-as évben megkapja a Ziehy-
díjat és az állam újra vásárol töle. 1931-ben a 

pádovai Nemzetközi Egyházművészeti Kiállításon 
kap díjat. Különböző külföldi múzeumok (Nürn-
berg : Városi Múzeum, R ó m a : Arte Modcrna s 
különböző amerikai gyűjtemények) vásárolják 
meg munkáit. A Magyar Rézkarcoló Művészek 
Társaságának tagja és e társaság különböző ame-
rikai múzeumokban rendezett csoportos kiállítá-
sain az ő fametszetei aratják nemcsak a legnagyobb 
sajtó- és közönségsikert, de e fametszetű lapokból 
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Molnár C. P á l : Fel támadás . (1031.) — Aulers tehunf j . — Resur rec t lon . 
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történik a legtöbb vásárlás is úgy magánosok, 
mint gyűjtemények részéről. 

Első fametszeteit az olasz művészetért rajongó, 
finomlelkű költő: Keleti Artúr felkérésére és 
baráti unszolására készítette, ennek Angyali Üd-
vözlet című verseskötetéhez. E szépért, igaz mű-
vészetért és tökéletes könyvért rajongó költő vitte 
versein és azok hangulatán keresztül Molnárt a 
Korairenaissanee mestereihez, azok szépségeihez 
és ihletett finomságaihoz, hogy verseihez készülő 
illusztrációi e tiszta kor szellemét és művészetét 
tükrözzék. És a kor, melybe elvezette a festőt, 
döntő hatással volt erre. Nagy gonddal, sok kísér-
lettel készültek ezek az első fametszetek, gyakran 
csüggedéssel, nem mindig teljes bizalommal a vál-
lalt nagy feladat tökéletes megoldásában. És mikor 
már meg is voltak az illusztrációk, nem voltak 
még meg a fametszetek. Fáradságos ellenőrzéssel, 
magyarázattal jutott csak el a Molnár felügyelete 
és irányítása alatt dolgozó fametsző oda, hogy 
keresztül tudta vinni a költő és festő intencióit. 
De a hosszú és nehéz munkát teljes siker koro-
názta. Megszületett a legszebb, legkulturáltabb 
magyar könyvek egyike: az «Angyali Üdvözlet.» 
Az is volt, nemcsak címében. A nagy nyugati 
országok évszázados könyvkultúrájának volt ez 
egyben üdvözlete, a papír finomságával, a színek 
nemes tónusával, a nyomás liibátlanságában, két 
művész megértő együttmunkálkodásában. Keleti 
Artúr érdeme, elvitathatatlan érdeme, hogy meg-
nyerte ez együttműködéssel a magyar könyv-
művészet és fametszet számára Molnár C. Pált. 

Molnárt a kötet és annak sikere már Rómában 
érte. Űj impressziók, az élesebb színek, Itália 
hangja és hangulata újra a festészethez vitték, 
újra távol a grafikától, a fametszettől. De az első 
élmények után, 1930-ban újra visszatér a famet-
szethez. Fát és vésőt hozat le Rómába és nagy 
kedvvel kezdi el megtanulni a fametszés mester-
ségét. Már első fametszeteinél érzi, hogy az igaz 
fametszet, annak teljes öröme, művészi kifejezé-
sének összes lehetőségei c s a k a művész saját-
kezűleg metszett dúcaiban rejlenek. Első lapjai-
nak érdekes kísérletei után («BikaviadaI*>, ö l e l -
kezés», «Nő madárral», «Éjféli lovas») elkészül első 
mesteri fametszete: «A csók.» (Lásd: Magyar 
Iparművészet, 1930, 10. szám.) Majd áttér a világi 
témákról az egyháziakra. A legelőkelőbb amerikai 
könyvbarát-kör, a «LIMITED EDITIONS CLUB» 
NEW-YORK felkéri évi egyetlen kiadványának 
illusztrálására. «Fioretti: Assisi Szent Ferenc 
Virágoskertjei ez a kötet, mely az amerikaiak 
megbízásából Olaszország legkiválóbb intézeté-
ben : Mondadori «Offizina Bodoni» - jában, Ve-
ronában készül. És ahogy Molnárt szerencsecsil-
laga összehozta első könyvillusztrációjánál Keleti 
Artúrral, úgy ez a csillag tovább kísérte őt itt is 
útján. Az Offizina Bodoni megértő és szakmájában 
világhírű német vezetője a nyomdaművészet töké-

lyét adta e munkában és a kötet, Molnár famet-
szeteivel díszítve, jelentős könyvművészeti világ-
siker, sőt röviddel utóbb keresett ritkaság lett. (A 
kötet négy illusztrációja megjelent a Magvar Ipar-
művészet 1930, 10. számában, 248—250. old.) 
E metszetekben már kiforrottabb formában látjuk 
Molnár fametszetstílusát. «A csók» helyenként 
játékos, tollrajzokból visszamaradt reminiszcen-
ciái, körök és pöttyök eltűnnek és Molnár meg-
mutatja mesterségbeli tudását. 

E kötetet követik fametszetű képei az Ujtesta-
mentumhoz. Előbb néhány «Annunziazione», mint-
egy szimbolikus kinyilatkoztatás, ahogy a művész 
sugalmazásra lép az útra, mely legnagyobb sikerei 
felé viszi. Majd az első lapok: «Három királyok*), 
«Menekülés Egyiptomba*), «Keresztelő Szent Já-
nos*. E lapokon maradéktalanul mutatkozik meg 
a művész széles skálája. Minden vésőt igénybe 
vesz, mint egy mesterhegedűs, ki megmutatja 
technikai bravúrjait, egy húron játszik és ki-
csalja belőlünk a legnagyobb bámulatot. Ahogy 
bibliai lovasai elvágtatnak csillogó patákkal a 
mesebeli — erősen olaszos — tájban, tartásuk 
kifejező voltában, lovaik siető mozdulatával, 
viharfelhőt hagyva maguk mögött, érezzük 
a vágtatást, sietést, lüktető akaratot, mely őket 
és a művészt új tájakra viszi. A «Menekülés 
Egyptombao kompozícióban legmegoldottabb lapja 
ez első korszaknak. Teljesen kiegyensúlyozott 
munka, zárt kompozíció, kevés teehnikai bravúr. 
Talán csak a talaj játékos vésési technikája emlé-
keztet az első olaszországi lapok egyikére, a kü-
lönben végtelenül finom, igazi olasz hangulatú és 
napfényű: «Kék olasz ég alatt*) című lapra. E soro-
zat harmadik lapja, a «Keresztelő Szent János», 
mutatja még leginkább a technikai kísérletezéseket. 
Itt-ott felbukkan egy újabb vésési mód, mely kísér-
letek nélkül kompozícióbeli megoldottságát véve 
figyelembe, ez lenne a sorozat legsikerültebb lapja. 

Még Rómában éri egy megbízás: Tormay Cecil: 
«Magyar Legendárium»-ának illusztrálása famet-
szetekkel, a Könyvbarátok Szövetsége részére. A 
kötet még ugyanazon év karácsonyára (1931) el-
készül és ugyanakkor jelenik meg biblikus famet-
szetsorozatának első része mappaformában («Hat 
fametszet))) száz számozott példányban is. 

E mappa a három római lapon kívül Molnár 
talán leggazdagabb lapját, a «Szent Család»-ot, az 
áhítat és életöröm szent megnyilvánulását, «Mária 
és Erzsébet*), valamint «Szent György*) című lap-
jait hozza. E lapokat általában, éppúgy mint a 
Rómában készült első három biblikus lapot, erősen 
jellemzik a nagy fekete felületek, az erős kontrasz-
tok és a fekete-fehér éles kiválásából származó 
hatások. Ezt a hatást, a fa viszonylagosan kis mér-
tékben való kivésését — eltérően a régi mesterek 
nagyobbmértékű kivésésével — a fametszet új 
irányzatának hívei kezdték el és e téren elért tel-
jesen újszerű és frappáns hatás a régebbi meste-
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Molnár C. P á l : I l lusztráció 
.Cyrano de Bergerac"-hoz . (1982.) — I l lus t ra t lon zu „ C y r a n o de B e r g e r a c " . — Il lustrat lon lo „Cyrano de Berge rac" . 

rekre is kihatott. (Divéky József Svájcban élő 
kiváló magyar fametszőművész legújabban meg-
jelent «Goethe : Faust» mappájának néhány lapján 
erősen kísérletezik, régebbi stílusával merev ellen-
tétben, eme erős fekete-fehér kontrasztokkal és a 
dúc igen kis mértékben tőrténő kivésésével.) 

Ezt a biblikus sorozatot Molnár tovább foly-
tatta és egymás után készülnek lapjai az Űjtestá-

mentumhoz. E sorozat két legsikerültebb lapja, 
mely teljesen tisztult és leegyszerűsödött formá-
jában mutatja a művészt a «Keresztlevétel» és 
elsősorban a «Feltámadás». A sorozat ezen utolsó 
lapja, melynél minden hatáskereséstől távol a 
művész elérkezett néhány vésőmetszéssel a leg-
magasabb hatáshoz, Molnárt teljesen kifejlődött 
fametszőművészetének teljében mutatja. A le-
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Molnár C. P á l : 
Alakok „Cyrano de Bergerac"- I ió l . (1932.) — F igu ren aus „C-yrano de B e r g e r a e " . — Figures to „C.jrauo de Be rge rae" . 

begö alak víziószerűsége, mintegy valószínűtlen 
volta, a leomló lepel, mely az utolsó szál, mely a 
földhöz köti, a katonák leboruló alázata, a meny-
nyei fényesség a föld komor feketéje fölött: töké-
letes alkotása ez a művészete és bravúros rajz-
tudása teljében lévő mesternek. 
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Molnár C. Pál ma nemzetközi viszonylatban is 
legismertebb és legelismertebb művészeink egyike 
és fametszeteit különösen Olaszországban, Német-
országban és Amerikában mint az új fametszet 
egészen kiváló remekeit ismerik el. 



Dallos H a n n a : Könyvcíinlap. (1928 . ) — Ti te lbla t t . — F r o u t p a g e . 

D a 11 o s Hanna 1907-ben született Budapesten. 
Tanulmányait itt végezte, majd Münchenben a 
Kunstgewcrbcschulen folytatta, majd a budapesti 
Iparművészeti Iskola művészképzőjén 1928-ban 
nyert oklevelet. 

Már növendék korában kitűnt elsőrangú 
rajz készségével és tőbb kitüntetést kapott. A 
grafika különböző ágaiban dolgozik és rek-
lámgrafikai munkáit számos külföldi lap is mél-
tatta. 

Tehetsége legteljesebben fametszeteiben bonta-
kozik ki. 

A fametszettel az Iparművészeti Iskolában kez-
dett foglalkozni. Színes illusztrációk készítése köz-
ben kelt benne az a gondolat, hogy olyan illusztrá-
ciókat szeretne készíteni, melyeknél nem jut sze-
rep a technikai véletlennek, nincs kiszolgáltatva 

különböző variációs lehetőségeknek a klisék össz-
nyomatánál, a nyomdásznál, hanem az általa 
sajátkezűleg készített eredetit közvetítik az olvasó-
nak és szemlélőnek. 

A fametszet technikáját iskolás alapossággal 
megtanulta, majd új stílust keresett. Felismerte, 
hogy a mai fametszet merőben különbözik a mult 
század végén készített fametszettől, mely lényegé-
ben reprodukciós eljárás volt és abból az időből 
maradt vissza, midőn a klisé még ismeretlen fogalom 
volt és képek szolgai utánzásában merült ki nagy-
jából. 

Kísérletezni kezdett más vésési technikával, 
mint a tanulttal, kezdte a fát nemcsak magától 
távolodón vésni, hanem forgatta kezében a dueot 
és nagy fáradsággal, teljesen saját kísérleteire 
támaszkodva, kifejlődött egyéni stílusa. 
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Dallos H a n n a : Szűz Szent I m r e herceg legendája . (1930.) — Die Legende des Hl. St . Emmer ich . — Legend of St. Einericus. 
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Hallos I l a n n a : Ex libris. (1932.) 

Első munkái kissé rusztikusak voltak, mihez 
hozzájárult nem egészen tökéletes vésési techni-
kája, valamint a müncheni iskola hatása is. De 
ahogy technikája a munka folyamán mind tökéle-
tesebbé vált, úgy finomodtak metszetei, alakultak 
ki mindjobban a részletek is. 

Első önálló fametszetű munkája Reiner Maria 
Rilke «Hogyan szeretett és halt meg Rilke Kristóf 
Kornétás» című munkájához készített illusztráció-
sorozata, mely az Egyetemi Nyomdában készült 
és egyes lapjain nagy elmélyedést, komponáló-
készséget és fametszethatást mutat. 

Második munkája «Szűz Szent Imre herceg 
legendája» a Szent Imre-év alkalmából készült és 
nagy sikert hozott: Budapest Székesfőváros Szent 
Imre emlékére kitűzött grafikai díjával tüntették 
ki. Ez a kitüntetés méltán érte ezt a munkát, mely 
érettségével meghazudtolja művésze fiatalságát. 
Technikában, kompozícióban bravúros lapjai élesen 
mutatják az áhítatos hangulatot és a kort, teljes 
primitívségében, nemes naivitásában. 

Következő lapjai egy «Kereszt előtt» című, vala-
mint «Önarckép» című, a «Magyar Iparművészet)) 

első fametszetszániából jól ismertek (1930, 10. sz.) 
és ott méltatva is lettek. 

Űjabb munkái közül egy portraitfametszete, 
Kner Izidor gyomai könyvnyomtatómester jubi-
leumára készült lapja különös figyelmet érdemel 
már csak azért is, mert Divcky Józsefen kívül 
valamennyi fametszőművészünk elhanyagolta ezt 
az ágát a fametszetnek, mely alapos technikai elő-
készültséget kíván. Dallos Hanna e téren is becsü-
leteset alkotott és vésője alól nemcsak egy markáns 
arc, hanem egy művészi fametszet is kikerült. 

Az egyetemi Szemészeti Klinika számára készült 
Ex librise zárt kompozíciójával, klasszikusan egy-
szerű betűelhelyezésével teljes érettségében mutatja 
művészetét, míg legújabb lapja, a «Nagyváros», 
a dúc belső részében eddigi fametszetstílusát, külső 
részeiben új stílustörekvéseit mutatja anélkül, 
hogy ezáltal a kompozíció széteső vagy zavaros 
lenne. 

Dallos Hanna eddig is sokat váltott be a hozzá 
fűzött várakozásokból, de a fametszet még sokkal 
nagyobb problémák megoldását is tartogatja szá-
mára. 
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Pal los H a n n a : Naqyvíiros. (1932.) — Die Grosstadt. — T h e Metropol is . 



Gábor ján! Szabó Kálmán : Illés szekerén. ( i 9 2 8 . ) — l l lus t ra t ion . — Il lustrat ion. 

G á b o r j á u l S z a b ó Kálmán Debrecenben 
született 1897-ben. Budapesten végezte el a Képző-
művészeti Főiskolát. Fametszettel 1923-ban kez-
dett foglalkozni, teljesen saját iniciatívájából. A 
Képzőművészeti Főiskolán akkortájt nem volt 
grafikai műhely, utasítást sem nyert ott senkitől a 
fametszet készítésére. Szűkös anyagi viszonyai, 
melyek olaj festék és vászon beszerzését lehetet-
lenné tették számára, vitték a grafikához, mikor 
is főként krétával és rajzzal dolgozott. Izgatta 

azonban a sokszorosítás lehetősége s miután a 
cinklemezbe való vésést az anyag költséges volta 
miatt föladta, áttért a fametszetre. Saját maga 
készítette falemezekbe vésett, hosszirányba, házi-
lag összeeszkábált vésőkkel. Ezeket esernyődrótból 
és vívókarddarabból maga reszelte ki és igen alkal-
masaknak és használhatóknak bizonyultak. így 
készültek első lapjai 1923- és 1924-ben. Ebből a 
korból származnak «Lámpagyujtogató» és «Lova-
sok» című lapjai. 
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Gábor jáni Szabó K á l m á n : „Assisi." (1929.) 

184 





Gábor ján! Szabó K á l m á n : Leánylej . (1030.) — Mádchenkopl . — Por t r a i t ol a g l r l . 

E lapok mind erősen sötét tömegűek, világos 
vonalakkal kontúrszerű képet adnak. Elképzelése 
az volt, hogy a fából csak keveset, a legfontosabbat 
veszi ki. Bár Divékyt, ki egészen más irányban 
dolgozott, ez időben megismeri és foglalkozik mód-
szerével, nem kerül hatása alá és megmarad ere-
deti felfogásánál. 

1924 telén Párizsba kerül és megismerkedik a 
japán metszetekkel. Ezek erős hatást gyakorolnak 
rá és nagyban igazolják elképzelését. 

Visszatérése után Victor Hugó «Dzsinnek» című 
kötetét illusztrálja fametszetekkel, majd elkészíti 

első jelentós fametszetsorozatát: «Jézus életé»-t. 
Ebből a korból való «Lovak a pusztában»című igen 
sikerült és finom lapja is. (Lásd: Magyar Ipar-
művészet 1930, 10. szám, 253. oldal. Kicsinyítve.) 

1927-ben és 1928-ban rendez kétízben famet-
szeteiből kiállítást az Ernst-Múzeumban, melyet a 
kritika nagy elismeréssel fogad. Igen érdekes, 
hogy e kiállításokon a nagyközönség milyen tájé-
kozatlanságot árult el a fametszet technikájáról 
és általában tussrajzoknak, többízben fehér tintá-
val fekete papírra készült tollrajzoknak képzelték 
fametszeteit. 
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Gáborjául Szabó K á l m á n : Két regényil lusztráció. (1932.) — Zwei n o m a n i l l u s t r a t i o n e n . — T w o pictures to a növel . 

Ekkor ismerkedik meg Masereel munkáival, me-
lyek igen érdekelték, de nem voltak hatással rá, 
mert fametszeteiben az o nyugtalan és mozgalmas 
témáival ellentétben, mindenkor a nyugodt hatásra 
törekedett. Lengyel fametszők munkáit is ezidőtájt 
ismeri meg és ezeket érzi legközelebb magához. 

1929-ben a ívieni Kunstgemeinschaft hívja meg 
Sszi tárlatára, hol 38 fametszetfi lappal szerepel. 
Innen Berlinbe megy, a Scherlhaus meghívására 
és ónálló kiállításon mutatja be 83 fametszetét, 
mely kiállításról az egész német sajtó nagy elis-
meréssel ír. Tíz művészi lap reprodukcióban hozza 
munkáit. 

1930-ban végigbarangolja Közép-Olaszországot, 
színes akvarellekkcl készít városokról vázlatokat 
és ezekből 30 fametszetet készít. A legtöbb város-
kép azonban túl a vázlatokon, helyszíni impresz-
sziók, emlékezetek után született. «Assisi», «Lan-
eiano», «Minori» Gáborjáni Szabó legpoétikusabb, 
Itália imádatát leghívebben kifejező lapjai az illető 
városok hatásából alakultak ki. Ezek méretben is 
nagyobb lapok, képszerfibbek, mozgalmasabbak, 
több figurával, nagyobb térmegoldással, kompo-

zícióban gazdagabbak. Nagyobb méreteik dacára, 
mégis mindig tömörek, kompozícióban önkénye' 
sek, de zártak. 

1930/31. évre a római állami ösztöndíjat nyeri 
el és e római korszakból valók újabb, legérettebb 
munkái («A deszkákon», «Éjfél»). 

Kísérletképpen színes fametszeteket is készített, 
mert a japán fametszetek nem hagyják nyugodni. 
De e kísérletek közben mindig arra a meggyőző-
désre jutott, hogy a fametszet igazi hatása mégis 
csak a fekete-fehér, bár állandóan kísérti a színes 
fametszet problémájának megoldása, melyet nem 
vetett el teljesen. 

Lapjai közül 19 darabot vásárolt meg különböző 
időpontokban a Szépművészeti Múzeum, többeket 
más olasz gyűjtemények, genovai, monzai kiállí-
tásai alkalmával. Jelentős sikerként könyvelheti 
el felhívását a Goethe-év (1932) alkalmával, hol 
«100 művész hódol Goethe előtt»-kiállításon két 
lapja jelentős sikert aratott. E lapok érett művé-
szetében mutatják a teljesen egyéni utakon járó 
művészt, ki kiforrott művészetével egyik legjelen-
tősebb értéke a magyar fametszőművészetnek. 
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Gáborjául Saabó Kálmán: Éjfél. (Róma, 1931.) - MUternaeM, - MlduJrjbt. 



Gáborjául Szabó Kálmán: A deszkákon. (Róma, 193 t . ) — Aul der Bübne. — On the stage. 
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Gábor jáu l Szabó K á l m á n : Illusztráció „ F a u s t é h o z . (1932.) - I l lustratlon zu „ F a u s t " . - I l lustrat lon to „ F a u s t " . 
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B u d a y György 1907-ben született Kolozs-
váron. Tanulmányait ugyanott végezte s ott volt 
1924-ben első és eddig egyetlen gyűjteményes ki-
állítása is. E kiállítással az összes erdélyi lapok 
nagyobb cikkekben foglalkoztak. Ez időponttól 
kezdve a kolozsvári «Magyar Nép»-nek és «Ujság»-
nak, valamint a «Vasárnapi Újság»-nak lett művé-
szeti munkatársa. 

Erdély jelentékeny részét bejárja és 1925 óta, 
mióta Szegeden él, a nagy magyar Alföld jórészét 
is. Nagyobb tanulmányúton volt Bécsben és Tirol-
ban, majd Londonban és Liverpoolban. Mindenütt, 
hol megfordult, a múzeumok szellemi kincseinek 
tanulmányozása mellett az úgynevezett alsóbb nép-
osztályok élete és az új szellemi fiatalság érdekelte, 
me ly érdeklődés nemcsak világnézetét, de művé-
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Huday György : Kolozsvári emlék. — Andenken aus Kolozsvár. — In memory oi Kolozsvár (1031.) 

szetét is elhatározóan determinálta. Az erdélyi 
havasi pásztor, a székely ezermester-munkás, az 
alföldi kisparaszt és földmunkás, valamint a lon-
doni külváros nyomortanyái, a slum-nek lakói — 
ha más-más hangon, más-más színekkel is — 
ugyanannak a meglátásnak és hitnek szolgáltak 
dokumentumul. 

Eleinte festészettel foglalkozik, de már ekkor is 
nagy kedvteléssel sokat rajzol. Majd elhagyja a 
színeket, évekig csak fekete, kék és barna krétá-
val, később tussal dolgozik. Ahogy alakul világ-
felfogása, mindinkább a reprodukálható művészet 
felé fordul, míg végre 1931-ben minden külső in-
dítóok nélkül a fametszéshez fog. Apai ágon er-
délyi székely családból származik és így valamely 
atavisztikus örökség: a fafaragás tér vissza nála 
— öntudatlanul — a fametszésben. Mintegy rá-
talál az anyagra: a fára. 

Munkássága igen gazdag, mintegy pótlandó az 
éveket, melyeket nem fametszéssel töltött művé-
szetének első idejében, hajszás gyorsasággal és 
türelmetlenséggel ad fel magának feladatokat és 
fiatalos frisseséggel gyorsan oldja meg ezeket. 

Első fametszetű munkái könyvalakban Ber-
ezeli Anselm Károly «Ádám bukása» versesköny-
vében jelennek meg. (Szeged, 1931), míg más 
illusztrációi, legnagyobbrészt tollrajzok, 1927 és 
1931 között hat különböző kötetben részben Sze-
geden, részben Budapesten jelentek meg. 

Teljesen önálló első munkája, mely egyben az 
első magyar fametszetű könyvregény: «Boldog-
asszony búcsúja» c. kötete (Szeged, 1931.) igen 
nagy feltűnést kelt. A «Magyar Bibliophil Társa-
ság» mint az 1931. évben megjelent három leg-
szebb könyv egyikét tünteti ki és e kötet igen nagy 
gazdagodást jelent utóbbi időben igen szegény 
népi vonatkozású művészeti kiadványaink terén. 
(Lásd három lapját a Magyar Iparművészet 1932 
5—6. számában, 93, 96, 102. old.). A kötet az 
alföldi magyar népi léleknek eddig még feltáratlan 
vonásait, csodálatos miszticizmusát eleveníti meg 
erős művészi érzékkel. A kötet, bár teljesen szöveg 
nélküli — a bevezető áhítatos mottóvers, régi, sze-
gedi búcsús népénektől eltekintve — mintegy 
komor balladának hat, ahogy a zsolozsmázó 
búcsús sereg megindul az alsóvárosi Haviboldog-
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Buday G y ö r g y : I l lusztráció ,0 eJsrx^<3-uU4 •' 
Arany J á n o s „Vörös Rébék" -hez . (1932.) — Il lustrat ion zu e iner ungar i schen Haliadé. — Il lustrat ion to a H u n g á r i á n bal lad. 

asszony búcsújára. A kötet lapjaiban megnyilat-
kozik Buday kissé expresszív fametszetstílusa, a 
tárgyba való teljes elmélyülés és a művész minden 
modorosságtól ment egyszerűsége, de teljes szel-
lemi felkészültsége is. 

Űjabb munkái közül örvendetes fejlődést látunk 
Karácsony Benő «Az új élet kapujában» c. regényé-
hez készült fametszeteiben. (Erdélyi Szépmlves 
Céh kiadása, Kolozsvár, 1932.). E fametszetekben 
megmutatkozik, hogy Buday nemcsak a népi té-
mákban van otthon, hanem lelki problémák, érde-
kes embertípusok karakterisztikus ábrázolásának 
is hozzáértő művésze. Bár itt-ott felbukkannak 

népművészeti reminiszcenciák ezekben az illuszt-
rációkban, inkább dekoratív hatást céloznak, 
mintsem gondolatszegénységet vagy helykitöltési 
kényszermegoldást. 

Aleipzigi Goethe-kiállítás részére készült «Wal-
purgisnacht 1932» c. fametszetű lap gonosz szel-
lemeinek erőteljes grafikai ábrázolásával nagyobb 
lapon is biztos komponálóképességet bizonyít, míg 
legújabb két Arany János-illusztrációja a fiatal 
művész erőteljes fejlődését, lehiggadását, régi esz-
közeiről részbeni — igen helyes — lemondását 
bizonyítják. Buday György eddigi munkásságával 
a magyar fametszet egyik legnagyobb ígérete. 
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Vadász Endre: A Rézi. (1930.) — Die „Reserl". — Peasent girl. 
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Vadász E n d r e : Napos magyar szoba. (1930.) — Souniges Z immer . — Sunny r o o m . 
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Vadász E n d r e : P ihenő . — Kast. — Repose . 



Vadász E n d r e i Holdlény. — Mondllcbt . — Moonl ight . (11)30.) 



V a d á s z Endre 1901-bcn született Szegeden. 
A Képzőművészeti Főiskola festő- és grafikai sza-
kát végezte el. Tanult Fényes Adolfnál, Rudnaynál 
festészetet, míg grafikusnak Zádor István és 
Olgyay keze alatt nevelkedett. E két név alapos és 
biztos technikai felkészültségét már eleve magá-
ban rejti. 

Később az Akadémián dolgozik Glatz Oszkár-
nál, kinek jóakaratú támogatása mellett teljes mű-
vészi szabadságot élvez. 

Fényes Adolf komolyságra és igényességre szok-
tatja. Ez időben készülnek első rézkarcai, ezek 
komorak, nagy ellentétűck, majd mindjobban ki-
világosodnak, elmaradnak a tónusok és teljesen 
áttér a tiszta, éles kifejező vonalakra. E tisztulási 
folyamat közel kilenc évig tart, miközben, talán 
3—4 évvel ezelőtt, elkezd fametszettel is foglal-
kozni. Közel tizenöt dúcot vés ez időszakban, ér-
dekli a technika kifejező ereje és feltűnő, hogy 
rézkarcai japános finomságai mellett fametszetei 
erőteljesek, kezdetben csak nagy foltokban kidolgo-
zottak, míg csak legutolsó lapjai («Holdfény») köze-
lednek finomságban és karakterben rézkarcaihoz. 

Sajnos, újabb festészeti kísérletei, a tempera, 
elvonják a fametszéstől, mellyel — bár igen 
érdekli e technika — kevesebbet foglalkozik, ha-
csak átmenetileg is. A temperában találja meg 
azt az anyagot, mely megengedi a finom rajzot és 
elkínzás nélküli befejezettséget. 

Grafikai munkáit kiállította Szegeden, Debre-
cenben, Budapesten ismételten az Ernst-Múzeum-
ban és a Nemzeti Szalonban, míg külföldön a Ma-
gyar Rézkarcolóművészek Egyesületével Monzá-
ban, Barcelonában — hol bronzérmet is nyer — 
Newyorkban, Chikágóban és több amerikai város-
ban, hol a múzeumok is vásárolnak tőle. Lapjait 
a Szépművészeti Múzeum és a Főváros is vásá-
rolta. A br. Wolfner népéleti díjat, a Zichy Mihály 
grafikai díját és a Szinnyei-Társaság grafikai díját 
nyeri el. 

A vonal kiforrott mestere Vadász, ki nem hív 
más segítőeszközt, e néhány vonallal fejez ki mes-
terien teljes egyszerűségében mindent rézkarcain 
és ez az egyszerűség nyilatkozik meg fametszetei-
ben is. Míg első lapjaiban a népi motívumok domi-
nálnak («A Rézb, «Xapos magyar szoba») addig 
legújabb lapján úgy témában, mint megoldás-
ban közeledik rézkarcainak szubsztilis finom-
ságaihoz. A magyar fametszőművészet nagy-
nagy nyeresége lenne, ha a tű e kiváló mestere 
néha-néha kezébe venné a vésőt is és mély mű-
vészi megérzésű és megértésű témáit egyéni 
modorában közölné velünk. 

R c i t e r László 1894-ben született Buda-
pesten. Középiskolai és főiskolai tanulmányait 
is itt végezte, míg művészi tanulmányait Párizs-
ban, Berlinben és Olaszországban folytatta. 

Az A m i c u s kiadóvállalat egyik alapítója 
és művészeti vezetője s a kiadóvállalat szám-
talan kitűnő kiadványának ízléses és művészi 
kiállítása az ő érdeme. 

Könyvillusztrálással 1925 óta foglalkozik. 
Illusztrációit rajzolja és ezután fába véseti. 
E fametszetű rajzok nagy kultúráról, művészi 
ismeretről, kifinomult ízlésről tanúskodnak és 
technikai megoldásukban teljesen eredetiek. Fő-
ként negatív fametszetek ezek, finom, vékony 
vonalmegoldással, erősen hajlanak az angol ízlés 
felé és Angliában és Amerikában nagy sikert 
aratnak. 

Legkimagaslóbb munkája a közel 250 illusz-
trációval ellátott «Magyarok a kultúráért» című 
mű, mely a Beviziós Liga kiadásában jelent meg. 
Körülbelől 100 kötetet illusztrált vagy látott el 
címlappal. 

Munkáit több külföldi múzeum vásárolta meg, 
1930-ban a British Museum grafikai gyűjte-
ménye, hol egy évig közszemlére voltak kitéve. 
A mainzi Gutenberg Múzeum, a moszkvai állami 
múzeum, a newyorki Public Library szerezték 
meg munkáit, s fametszetei ismételten jelentek 
meg a «M a g y a r I p a r m ű v é s z e t»ben is. 

* 

A magyar fametszet új mestereinek ez a be-
mutatása nem törekszik teljességre. A rendel-
kezésre álló hely determinálta, hogy inkább 
néhány művész munkáit mutassam be nagyobb 
számban, olymódon, hogy e művészek karaktere, 
fejlődése és sokoldalúsága megismerhető legyen. 
Több művész bemutatása ilymódon nem volt 
lehetséges, mert az itt bemutatott művészek 
oeuvrejéből így is csak ízelítőt állt módomban 
adni. A magyar fametszet oly gazdag, annyi 
kiváló művész hódol e technikának, hogy időről 
időre új és új művészek kollektív bemutatása 
természetszerűleg következik. Ez az ismertetés 
leginkább arra törekszik, hogy a magyar fa-
metszet különböző stílustörekvéscit vonultassa 
fel, állítsa demonstratíve egymással szembe és e 
különbözőségekből alakuljon ki egy kép, mely 
a magyar fametszőművészet gazdagságát bizonyí-
tani hivatott. Utalni kívánok e helyen a Magyar 
Iparművészet első fametszet számára (1930, 10. 
szám), mely e számmal együtt teljesebb képet 
ad az elmúlt 30 év magyar fametszőművészetéről. 

BOSNEB KÁBOLY 
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Rei te r László : F e n t : Tánc , 
l en t : Két kompozíció. (1032.) — O b e n : Tanz, u n t é n : Zwet Komposi t ionen. — Above : Dance, b e l o w : T w o composit lons. 
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DIE NEUEN ME1STER DES UNGARISCHEN HOLZ-
SCHX1TTS. Die neue Glanzperiode des ungarischen 
Ilolzschnitts riss eine ganze Reihe solcher prominenter 
Künstler mit sieh, tlie zivar ihre Tatigkeit nicht aus-
schliesslieh detn Holzschnitt tvidmen, jedocli der Schtver-
pankt ihrer Tatigkeit auf dieses Arbeitsterrain falit. 

Die Meister ungarischer Holzschnittkunst charaktcri-
siert das grosse teehnische Können. Die führenden 
Holzschnitt künstler : Paul C. Molnár, Koloman 
Gáborjáni-S z ab ó und Hanna Dallos sind suve-
rane Meister des Materials, kennen samtliche Möglich-
keiten des Stiehels. Sie kennen keine teehnische L'n-
mögliehkeit int Holzschnitt und diese teehnische Sicher-
heit ermöglicht die hemmungslose künstlerische Arbeit. 

Der hervorragendste Vertreter des neuen ungari-
schen Holzschnitts und auch des ungarischen Holz-
schnitts im allgemeinen ist Paul C. Molnár, lm 
Jahre 1894 geboren, absolvierte er seine Studien in 
Budapest, dann ist er in der Schiceiz als Lehrer tatig. 
Von hier ging er nach Paris, tvo er die altén Meister 
im Louvre kopiert, mit Vorliebe Baldovinetti, Tizian 
und Ruysdüel. In seiner ganzen künstlerisehen Ent-
tvicklung Autodidakt, lernt er hier auch ungebunden. 
Nach seiner Rückkehr im Jahre 1927 nach Ungarn nimmt 
er an verschicdenen Ausstellungen teil, und erivirbt 
auch das Museum der Schönen Kiinste mehrere seiner 
Arbeiten. lm Jahre 1928 geht er mit cineni Staatsstipen-
dium auf drei Jahre nach Rom, und ist dieser Aufent-
halt sehr bedeutend in seiner Enttvicklung. Verschie-
dene italicnische und amerikanische Museen ertverben 
seine Bilder. Seine ersten Holzschnitte maeht er noch 
nicht eigenhündig, doch erlernt er in Rom die Holz-
schnittkunst und sind seine ersten Blatter mit eigener 
Hand geschnitten auch schon ganz charakteristisch. 
Seine biblisclien Bilder zum Neuen Testament sind so 
zeichnerisch tvie holzschnittechnisch vollkommene 
Kunsttverke, in abgeklarter Einfachheit und starker 
Komposition. Molnár ist auch im Ausland der be-
kannteste und anerkannteste Holzschnittkünstler t'n-
garns und gilt er in Amerika und ltalien als einer der 
führenden Holzschnittkünstler der Welt. 

Koloman Gáborján i-S z ab ó ist in Debrecen 
im Jahre 1897 geboren. In Budapest besuclite er die 
Ilochschule und begann im Jahre 1923 sieh mit dem 
Holzschnitt zu befassen. Seine ersten Blatter sind im 
allgemeinen dunkel gehalten, seine Bestrebung ivar je 
tveniger aus der Holzplatte auszuschneiden und tnachen 
seine lichten Linien eine Iiontururirkung. Andere Holz-
schnittkünstler, die riel mehr vom Holz ausgeschnitten 
habén, tvelche Art in dieser Zeit stark dominierte, habén 
ihn nicht beeinflusst. lm Jahre 1924 lernt er in Paris 
die japanisehen Holzschnitte kennen und machen diese 
starken Eindruck auf ihn. Er hatte iciederholt Aus-
stellungen in Budapest und auch mit grossem Erfolg 
in Berlin im Scherlhaus, sou-ie in I l ' ten in der Kunst-
gemeinschaft. Die Jahre 1930131 verbrach er in Rom, 
mit Staatsstipenílium. Seine Blatter aus dieser Zeit 
spiegeln seine Italienliebe. Seine neuen Blatter zeigen 
seine reife Holzschnittkunst, die auch auf der Goethe-
Ausstellung in Leipzig im Jahre 1932 voll getvürdigt 
tvurde. 

Hanna Dallos ist in Budapest im Jahre 1907 
geboren. In Budapest und München absolvierte sie ihre 
Studien. Ihre ersten Holzschnitte tcaren lllustrationen 
zu Rilkes : »Komet« im Jahre 1928. lm Jahre 1930 
erhielt sic den Preis der Hauptstadt Budapest für ihre 
lllustrationsserie zu »St. Emmcrichs Leben«. Diese tech-
niseh und graphisch hochtvertigen Blatter charakterisie-
ren auch das Zeitalter der ungarischen Vorzeit mit den 
robusten Figuren und feiner Durchseeltheit der llaupt-
figur. In ihren neueren Blüttern tveist sie tveitere Ent-
tcicklung in íler Holzschnittkunst auf und tvird sie als 
das grösste Versprechen ungarischer Holzschnittkunst 
betrachtet. 

Georg B u d a y s Holzschnittarbeiten charakterisiert 
das öfters tviederkehrende Volkskunstelement und ist 
mein Bildroman »Kirchtag der Hl. Jungfraua eine be-
sonders schöne Leistung. 

Andreas Vadász einer der hervorragendsten unga-
rischen Radierer ist ein Gast im Holzschnitt, doch merkt 
man in seinen Iilattcrn die Hand des sieheren und fein-
fühlenden Künstlers. 

Ladislaus R e i t e r, ein prominenter Buchkünstler 
hatte seinen grössten Erfolg mit scinem Haupttverk 

»Vngarn für die Kultur« und tverden seine sehr feinen 
und ganz originellen Holzschnitte besonders in Amerika 
und England hoch gesehatzt. 

* 

NEW MASTERS OF 11VNGAR1AN WOODCUT. 
In the netv, rising, period of Hungárián tvoodcut tre 
find many an artist tvho is not only an engraver in 
tvood, but the greater part of production of tvliom is 
tvoodcut. 

The Hungárián artists of tvoodcut have a perfect 
technical knotvledge of tlieir art. The leatling artists, 
as Paul C. Molnár, Colman Gáborján i-S z ab 6 
and Hanna Dallos knotv all possibilities of tvood-
cut, tliere is no technical tliffieulty for them, and 
that enables them to express exactly their artistic 
ideas. 

The most important representative of Hungárián 
tvoodcut is Paul C. M o l n á r . He tvas born in 
the year of 1894. He studied in Budapest, and after-
tvartls he tvas teacher in Sivitzerland. In Paris he copied 
the tvorks of old masters of the Louvre, especially the 
tvorks of Baldovinetti, Tizian and Ruysdael. His artistic 
development tvas that of an autodidact. Aftcr his 
return to Hungary, in 1927, he exposed his tcorks in diffe-
rent exhibition and several of his pictures teere bought 
by the Museum of Fine-Arts in Budapest. In the year 
of 1928 he got a scholarship in Romé, tvhere he stayed 
three years. This stay had a great influence on his 
artistic development. Different American and Italian 
Museums have bought his tvorks. 

His first tvoodcuts are not made by himself, but 
in Romé he learns this technics and his first en-
gravings have already a strong character. His illustra-
tions for the Netv Testament are masterpieccs. They 
are simple, and have a potverful composition ; they are 
on the highest artistic level. 

Molnár is knotvn abroad as the most famous Hun-
gárián engraver-in-tvood and in America and ltaly he 
is considcred as one of the leaders of tvood-engraving' 

Colman Gáborján i-S z ab ó tvas born in Debre-
cen in the year of 1897. Ile studied in Budapest and he 
began to occupy himself tcith tcoodcut at about 1923. 
His first engravdngs are characterised by their dark tone. 
He has cut as little as possible out of the tcood-plate, 
and the other artists, tvho have engraved much more 
out of the plate, — fashion of that time, — could not 
influence him. 

In the year o/ 1924 he goes to Paris, tvhere he stu-
dies the woodcuts of Japanese masters, tvho made 
a deep impression on hint. He had several exhibitions 
in Budapest, alsó in Berlin and Vienna, tvhere he had 
a great success. In 1930/31 he got a selutlarship in Romé 
and his tvorks of this period are influenced by Italian 
style. The recent tvorks shotc, that the artist has arrived 
at his maturity and that has been fully acltnotvledged 
at the Goethe-Exposition of 1932 in Leipzig. 

Hanna Dallos, born in Budapest, in the year of 
1907, studied in Budapest and Munieh. Her first 
tvoodcuts tvere the illustrations to Rilke's boolt entitled : 
Komét, edited in the year of 1928. Ttvo years later she 
obtained the prize of the City of Budapest for her 
illustrations to »St. Emeric's life«. These tvoodcuts 
are technically and graphically of the greatest value 
and they shotc us the early Hungárián liistory by strong 
figures and a subtile drawing of the principal person 
St. Emeric. 

Her netv tvorks shotv a netv development and she is 
expected to become one of the greatest masters of tvood-
cut in Hungary. 

Georges Buday. His tvoodcuts are influenced by 
national elements and his növel in pictures entitled 
»Consecration of the Church of the Holy Virgin« is an 
especially beautiful tvork. 

Amire tv Vadász. He is a master of etching. He 
has only a fetv tvoodcuts, but these engravings are 
exquisite tvorks of art. 

Ladislas R e i t e r's speciality are illustrations for 
books. His greatest success tvas the book entitled 
nllungary for tlie culture«. His delicate and most 
originál tvoodcuts are especially esteemed in England 
and in America. 
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