
FÁY DEZSŐ, A KÖNYVILLUSZTRÁTOR
GAZI fejlődés a művészi könyvillusztráló számára 

a könyvtermelés mai állapotában csak az amateur? 
kiadványok keretében képzelhető el. Csak ezeken 
belül válik lehetővé, hogy a könyvtervező művész 
függetlenül alkosson a géptől és megalkuvástalanul 
törekedjék a lehető tökéletesre és a lehetséges lég? 
szebbre. A  gyorsan dolgozó nyomtatógép számára 

még nem sikerült kieszelni azt a legmegfelelőbb képsokszorosító 
eljárást, amely egyben művészi is legyen és az alkotó művész keze 
húzását változtatás nélkül vigye át a papirosra.

A háború óta elmúlt évek Európaszerte nagyon kedveztek az 
amateur?kiadású könyvek elszaporodásának. Nekünk is voltak esz? 
tendeink, melyekben a karácsonyt a művészi megjelenésű amateur? 
kiadványok sora köszöntötte. Az amateur?kiadású könyv, amely? 
nek elkészítése szerető gondosságot kíván meg végig, a nagy kiadók 
számára rendszerint háládatlan feladat, s azért nálunk is, a külföl? 
dön is, kisebb kiadócégek szoktak véle foglalkozni. Többnyire egy? 
egy kifinomodott ízlésű és ambiciózus ember intézi sorsukat. Ilyen 
kisebb kiadók a háború után nálunk is felbukkantak, s az ő műkő? 
désüknek köszönhetők legszebb illusztrációs könyveink. Az üzleti 
világ egyetemes válsága, sajnos, nagy részüket elsodorta, s a magyar 
illusztrációs könyv — mondhatjuk úgy is, hogy a művészi megjele? 
nésű magyar könyv — ismét hazátlanná kezd válni. Sorsának ezzel 
a bizonytalanságával — amely mindig is üyen volt — függ össze 
az, hogy tulaj donképeni könyv díszítő művészünk is, olyan, kinek 
alkotó vágya a könyv díszítésben teljesen kielégülne, nagyon kevés 
van és nagyon kevés fejlődhetik.

A kevesek egyike Fáy Dezső. Nem ülusztrátornak indult, hanem 
festőnek. 1888?ban született, tizenötéves korában Margittay Tiha? 
mérnak lett tanítványa, majd az ő tanácsára az Iparművészeti Isko? 
Iára iratkozott. O tt három évet töltött, azután Münchenbe ment 
egy évre Hollósyhoz, végül Párizsba. Ezeknek a hányatott és telje? 
sen határozatlan célú tanuló?esztendőknek eredményét Olaszország; 
bán sikerült tudatra ébresztenie. Olaszországnak Fáy Dezső valóság? 
gal a szerelmese lett. Meg?megszakítással csaknem négy esztendőt 
töltött nagyobb és kisebb városaiban. Az olasz természetben és a 
régi városok regényes környezetében nyílt ki fokonként a képze? 
lete, mely addig a kor stílusának, a naturalizmusnak igézetében 
szunnyadóit. Bizonyára siettette kifej lését Gulácsy Lajossal, a nagy 
álmodozóval való megismerkedése és barátsága. Az ő társaságában 
rendezte 1909?ben első önálló kiállítását (Budapesten, az Uránia 
művészeti szalonban) s azon már nem egy hozzáértőnek feltűnt 
eredeti képzeletjárása és finom színérzéke.

Sokáig csak a festés problémái foglalkoztatták. Arra, hogy az 
illusztrálással is megpróbálkozzék, az egyre nehezedő esztendők 
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kényszere vitte rá. Érdekesen jellemző, hogy első illusztrációs 
könyve 1922*ben jelent meg. Addig bizonyára nem is sejtette, hogy 
mennyire rendeltetése a grafika, és annak is az a fajtája, mely lát* 
ható képekre váltja az író elképzeléseit, vagy a maga hangulatot 
keltő elképzeléseivel járja körül azokat.

Néhány rövid esztendő alatt majd félszáz kötetet díszített raj? 
zaival Fáy Dezső. Nagy termékenységű, ritka könnvedségű alkotó. 
Képzelete szinte ontja egy?egy témájának a változatait s dolgozásán 
nak módja olyan, hogy ugyanegy tárgyról az illusztrációk egész 
sorát elkészíti, amíg végre valamelyik alakjukban megnyugszik. 
Képzelet járásának ez a nagy könnyedsége és alkalmazkodó képes* 
sége egyenesen az illusztrátori tevékenységre termettnek mutatja. 
Másrészt művészi tehetségének az a sajátossága is, hogy a termé* 
szetet és jelenségeit mintegy a vonalszerkezetükre bontva látja, az 
embert és mozgását s a körötte való mozdulatlan természetet vona* 
lak összegének tudja felfogni, szintén illusztrátori, még pedig könyv* 
illusztrátori hivatottságra vall. Ezek a képességei teszik lehetővé 
számára, hogy képzeletének megállástalan mozgását gyors kézzel 
követni és rajzban azonnal megrögzíteni tudja. Rögtönző tehetsége 
nagy frisseséget jelent a kivitelben: töprengéstelen. keresés nélkül 
való megtalálást.

Képzeletének iránya ugyan a romantika, de a ritka és a rend* 
kívüli felé való vágyódása nem patetikus, hanem inkább tréfálkozó. 
Megvan benne a tizenkilencedik századi nagy illusztrálok humoros 
vénája. Humora kedves túlzásban nyilvánul, olykor torzításban, 
de torzító kedve keserűség nélkül való, nem csúfolódó, inkább 
mókázó.

Ritkán fordulnak elő egyazon művészben ezek a lelki elemek 
és még ritkábban vegyülnek benne olyan szerencsésen, mint Fáy 
Dezsőben. Alig négy esztendei illusztrátori működése során már is 
több remekszámba menő illusztráció*sorozatot készített. Eszköze 
egyelőre a ceruza és a toll. Azok közül a grafikai eljárások közül, 
melyek a könyv sajátosságához, betűitől megszabott vonalas szer* 
kezeiéhez leginkább alkalmazkodni képesek, ezideig mindössze a 
kőrajzzal próbálkozott Fáy. Fejlődése érdekében nagyon kívánatos 
azonban, hogy a rézkarccal, s még inkább a fametszettel is próbát 
tegyen, mert a könyv díszítés igazi stílusához csak rajtuk keresztül 
juthat el. A fametszés szigorúan anyagszerű disciplinája arra is 
alkalmas, hogy a művésznek felelőtlenül kalandozó képzeletét kon* 
centrálásra és elmélyedésre kényszerítse. Az önkényt, mely a tollal 
vagy ceruzával rajzolót olyan könnyen meg*megkísérti, az anyaggal 
való foglalkozás közben a stílussal szemben való felelősség érzése 
váltja föl. Másrészt az a rajz, melyet az alkotó művész maga visz át 
a sokszorosító alapra, hiánytalanul adja vissza a művész szándékát.

Fáy Dezső illusztrációs könyveinek egyik elseje Keleti A rtúr 
Pax Vobiscum című szabadversekben írott lírai útiemlékezése volt. 
(Pax Vobiscum, avagy: egy költő pásztorlevele a nyájas olvasók?
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hoz, amelyben Padovában eltöltött boldog napjait idézvén, látni 
tanítja, inti, megfeddi őket s végül is megbékél velük. Szerzette 
Keleti Artúr. Ötvenegy kis kőrajzzal csinosította Fáy Dezső. Ami? 
eus kiadása, 1923. 30 X 24 cm, 64 1.). A  könyvnek tipográfiai részét 
is művészi érzésű ember szerkesztette meg. A nagy formátumhoz 
megfelelő méretű betűket választott és a széles egyhasábos tükörbe 
a szöveg megfelelő helyzetei szerint iktatta be az illusztrációkat 
Rajzait Fáy Dezső kőre maga vitte át, s ez az első próbálkozása a 
litográfiával mindjárt igen szerencsés eredménnyel járt. A kőrajz lágy 
előadásmódja igen jól hozzásímul a szöveg betűkarakteréhez, amely 
maga is inkább lágy hatású a betűk vékony, karcsú és gömbölyű 
testénél, továbbá a ritkított szedésnél fogva. Az illusztrációk naivul 
realisztikus előadásúak. A  mai olasz kisváros életéből mutatnak be 
megragadóan igaz típusokat és jeleneteket, melyekben mindenki 
ráismer a maga olasz emlékeire. De azonfelül valami jóindulatú, 
sőt kedves hatású torzítás van bennök, valami enyhe karrikatúra, 
amely igen mulattatóan hat.

Másik főműve Fáynak a „Nagyidai cigányokéhoz készült illusz? 
trációk sorozata. (Budapest, Franklin, 1925.) Ezeken a rajzain a fa* 
metszet stílusát igyekezett megközelíteni s hogy mekkora szeren? 
csévél, megítélhetni a rajzai nyomán más kezétől készült fametszete? 
ken. Itt egyenesen a torzítás volt az illusztrátor feladata. Fáy Dezső 
azonban óvakodott a túlzástól s rajzai inkább .humorosak, mint 
torzak. Mindenféle érzetre azonnal reagáló képzelete finom alkal? 
mazkodással követi Arany János elképzeléseit és zamatos erővel 
ád nekik látható alakot.

Fáy egyéb kiváló illusztrátori alkotásai közül Voltaire?nek még 
sajtó alatt levő „Candide“?ját említjük meg, amelynek rajzait ceru? 
zával készítette, továbbá Jacques Cazotte, XVIII. századi francia 
írónak „Szerelmes ördög“?éhez rajzolt ötletes tollrajzvázlatait, 
azután Tersánszky J. Jenő „Kakuk Marci“ját. Ennek illusztrációi 
szintén tollrajzok, elmés és jóízű rögtönzések, melyek a könyv 
hősének torzul fantasztikus alakját és furcsa létének furcsa jele? 
neteit pompás akasztófahumorral jelenítik meg. Merőben ellentéte 
ilyen előadású illusztrációinak a Környey Paula „Claudia4 című 
drámai költeményéhez készült fametszetszerű rajz?sorozat. A  könyv 
tárgyához simulva a klasszikus tragédiák patetikus stílusához köze? 
ledik benne Fáy. Noha az ábrázolásnak ebben a szigorú szép ideálja 
felé törekvő módjában nem otthonos, mégis megkapó rajzokkal 
díszítette különösen a felvonásokat jelző lapok fejét.

Minden jel szerint olyan illusztrátor?tehetséggel ajándékozta meg 
művészetünket Fáy Dezső személyében a gondviselés, akire a 
magyar könyvillusztrálás művészetében az úttörés és a példamuta* 
tás feladata vár. Ehhez azonban elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
megfelelő feladatokhoz jusson. Kiadóinkra — a nagyokra és kicsi? 
nyekre — vár ennek az elragadó tehetségnek foglalkoztatása.

*
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Az alábbiakban a művész adatai szerint összeállítottuk Fáy Dezső 
illusztrációs oeuvrejének lajstromát:

1. Kunos Ignác: Adakále mesekertje. Török népmesék. 8. r., 180 1. Budapest, 
Athenaeum, 1923. (Fametszetű tollrajzok.)

2. Pax Vobiscum (1. fentebb). Ennek a műnek német kiadása is megjelent és 
megjelenőben az olasz is.

3. Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci. K. 8. r., 134 1, Budapest, Amicus, 1923. 
(Tollrajzok.)

4. Révész Béla: N egyvenöt miniatűr. 16. r., 214 1. Budapest, Mentor, é. n. (Fa* 
metszetet utánzó tollrajzok.)

5. Móricz Zsigmond: Házasságtörés. Kis regény. K. 8. r., 125 1. Budapest, Athe* 
naeum, 1923. (Tollrajzok.)

6. Voltaire: Candide. Sajtó alatt. (15 ceruzarajz.)
7. F. Marion Crawford: A  bizánci rabszolgalány. 8. r„ 311 1. Budapest, Genius, 

é. n. (1923.) (8 fametszetszerű tollrajz.)
8. Ezeregyéjszaka meséi. Tudományos kiadás. Budapest, Génius, é. n. (Grafit* 

rajzok az 5. és fametszetszerű tollrajzok a 4. kötetben.)
9. Voltaire: A  vadember. 16. r., 147 1. Budapest, Amicus, 1924. (Tollrajzok.)
10. Mixtum compositum. Egy orvos apró följegyzései. 16. r., 63 1. Budapest, 

Amicus, 1924. (Tollrajzok.)
11. Kúnos Ignác: Boszporusi tündérvilág. Athenaeum, 1924. (Fametszetet utánzó 

tollrajzok.)
12. Kúnos Ignác: Hellas tündérbirodalma. Budapest, Béta, 1924. (Színes kőrajzú 

címlap és 30 fametszetszerű tollrajz.)
13. Kúnos Ignác: Nippon*ország napos kertje. Budapest, Athenaeum, 1924. (Toll* 

rajzok.)
14. Annie Swann: Mesék az ezertóíországából. Budapest, Athenaeum. (Fametszet* 

szerű tollrajzok.)
15. Bumett: A  titkos kert. Budapest, Athenaeum.
16. Geierstam: Fiaim. Budapest, Athenaeum (sajtó alatt). (Fametszetszerű rajzok.)
17. Jack London: Vadon szava. Budapest, Athenaeum. (Tollrajzok.)
18. Környey Paula: Claudia. Drámai költemény. 8. r., 96 1. Budapest, Magyar 

Jövő, 1925. (Fametszetszerű tollrajzok.)
19. Jack London: Jeromos és Mihály. Budapest, Athenaeum. (Tollrajzok.)
20. Arany János: A  nagyidai cigányok. Budapest, Franklin, 1925.
21. May Károly: A  félelmetes.
22. May Károly: A  rabszolgakaraván.
23. May Károly: A  Kordillerákon.
24. May Károly: Medvevadász.
25. May Károly: Fekete táltos.
26. May Károly: Olajkirály.
27. May Károly: Sivatagon keresztüUkasul.
28. May Károly: Óceánon.
29. Treller F.: Indiánok réme.
30. Benedek Elek: Magyar monda* és mesevilág (a II. és III. kötet 1. és 2. fele).
31. Benedek Elek: Csoda világ.
(A  21—31. számú művek ifjúsági iratok, az Athenaeum kiadásában.)
32. Roboz Andor: Nemo.
33. Roboz Andor: Klárika naplója.
(Mind a kettő: Budapest, Athenaeum.)
34. Cazotte: A  szerelmes ördög. Budapest, Amicus, 1924. (Tollrajzok.)
35. Takáts Sándor: Nagyasszonyok. Budapest, Genius. (Fametszetű címlap.)
A z elsoroltakon felül nagyszámú címlapot és kötéstervezetet rajzolt Fáy Dezső az 

Athenaeum és a Franklin számára. Elek Artúr
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