
MŰVÉSZI SOKSZOROSÍTÓ ELJÁRÁSOK
A  SZÉPMŰVÉSZETI M ÚZEUM  GRAFIKAI O S Z T Á L Y Á N A K  52=IK KIÁLLÍTÁSA

ONDHATNÓK úgy is: bevezetés a grafikai techni* 
kák történetébe. A  fa* és rézmetszettől, karctól az 
algrafiáig, monotipiáig és üvegkarcig minden techni* 
kával megismertet Hoffmann Edith dr., bő és igen 
szerencsésen válogatott illusztrativ anyag kíséreté* 
ben, melynek szemléletét megkönnyíti, élvezetessé 
teszi az ügyesen, leleményesen szerkesztett kísérő 

katalógus. Ha meggondoljuk, hogy a Múzeum metszetanyaga 
körülbelül 60.000 lapra tehető, akkor meg kell vallanunk, hogy 
éppenséggel nem kicsinylendő feladat: kiválogatni minden idők 
legkitűnőbb grafikusainak technikai szempontból legjellemzőbb 
lapjait. Még tanulságosabbá tette a kiállítást szervezője azáltal, 
hogy az elsőrendű, muzeális szempontból értékes levonatok mellett 
bemutatja ugyanazon lapok kevésbbé sikerült, vagy éppen rossz 
levonatait, megismertet a hamisítványokkal, átdolgozásokkal, 
tükörképes másolatokkal, szóval mindazt nyújtja, ami a kezdő 
gyűjtő grafikai ismereteihez hozzátartozik. A katalógus nemcsak 
hogy az egyes technikákat ismerteti röviden és szakszerűen, de a 
kiállított lapokhoz is szabatos tömörségű magyarázatokat fűz, ami 
a laikus néző nevelése szempontjából igen becsesnek mondható 
újítás.

A fametszetek sorában találjuk a Metszet*osztály nagy értékű 
unikáit, köztük egy XV. századbeli játékkártya*sorozatot — tudva* 
levőleg a színes kártyalapok készítésének tulajdonítható a fa* 
metszet elterjedése —, azután a Tud. Akadémia három letétét 
(német művészek munkáit, melyek közt legrégibb egy színezett, 
a dicsfényekben arannyal és ezüsttel ékesített lap: Madonna a 
gyermek Jézussal), a Nemzeti Múzeum Széchenyi*könyvtárának 
ugyancsak három letétét, egy Szent Jeromost ábrázoló tészta* 
nyomatot színezett kerettel és két poncolt ércmetszetet (Szent 
Borbála és Szent Erasmus vértanusága), a Fővárosi Könyvtár le* 
tétét, mely egy olasz fametsző mintarajzát m utatja a XV. század 
második feléből, később (valószínűleg a XIX. század elején) belé* 
hamisított Mátyás*címerrel. E)ürer Apokalipszis*sorozatából két 
példányban látjuk a Babiloni parázna asszonyt, egy elsőrendű, 
korai levonat mellett egy kései, hibás és rossz levonatot, 
ugyancsak ebből a sorozatból Szent János evangélista vértanuságá* 
nak kitűnő levonata mellett egy ismeretlen művész korabeli jó, de 
gyüj tőszempontból értéktelen másolatát. A  Mária élete fametszet* 
sorozatból a Templomban tanító tizenkét éves Jézust és mellette 
ugyanezen lap rézmetszetmásolatát Marc Antonio Raimonditól. 
Az egymásmellé állítás így megy végig az egész kiállításon és ad 
neki nagy oktató értéket. Azután látunk korai és későbbi 
Dürer*lapokat, a legfejlettebb idejéből, amely sorozatokra a Múzeum 
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oly méltán büszke. Majd megismerkedünk az újabbkori illusztratív 
fametszettel, Daumier és Menzel munkáival, az úgynevezett clair* 
obscur, vagy tónusos fametszet jellegzetes példáival: a Parmigianino* 
rajzok után három vagy négy dúccal készült szép levonatokkal, egy 
Baldung Grien után hamisított lappal stb.

A  mélynyomású eljárások demonstrálása következik ezek után: 
rézmetszet, rézkarc, hidegtű, kombinált eljárások, mezzotinto, aqua* 
tinta, stb. Mindenütt a technika szabatos és rövid ismertetése, ad 
usum delphini, a megfelelő jellemző, lehetőleg a történelem fonalát 
követő bemutatással: Marcantonio Raimondi, Mantegna, Peregrino 
da Cesena (niello*metszés), E. S. mester, Schongauer, Lucas van 
Leyden, Goltzius, stb. és végül a rézmetszők atyamestere, Dürer, 
bámulatosan szép lapjaival: A  nagy Fortuna, Szent Jeromos, Ádám  
és Éva, Melancholia, A  lovag, A  halál és az ördög.

A rézkarc és kezdetei: Dániel Hopfer és Dürer vasmaratású 
lapokkal, Hirschvogel, a nagyszerű Callot és a pompás Hercules 
Seghers, Tiepolo, majd Whistler, Millet, Manet, a bravúros Zorn 
és a nagytudású, finom Charles Méryon. Nagy teret foglal el ter* 
mészetesen Rembrandt, a rézkarcolók legnagyobbika, aki több 
technikát (rézmetszet, rézkarc, hidegtű) egyesített a lemezen. A  le* 
vonatok különböző állapotait, átdolgozásokat, változtatásokat, ide* 
gén hamisításokat tipikus példákon látjuk bemutatva: Szent Jero* 
mos a hegyek között, korai gyönyörű levonat japán papíron, a 
Tájkép három kunyhóval, szép példa a hidegtű*eljárás folytán 
keletkező úgynevezett „lemezszakáll“ bemutatására, majd a Száz* 
forintos*lap eredeti, makulátlan szépségében, mellette Baillie át* 
dolgozása és az eivagdalt lemezről, hányatott sorsában készült 
töredékílevonatok. Angol mezzotintóink gazdag, változatos sorá* 
val, valamint a pontozó*modorú Bartolozzi^féle és egyéb lapokkal 
ezek az eljárások is érdekes és beható ismertetést nyernek, nem* 
különben az aquatinta, amelynek ott látjuk felfedezőjét, Le Prince*et, 
majd a színes*aquatinta mesterét, Debucourt*t egyik főművével, a 
Nyilvános sétatérrel és Goyát*a, aki hozzánk annyira közel áll fel* 
fogásban, ideges megérzéseiben, amelyeket az aquatinta és rézkarc 
kombinált eljárásaival oly bámulatosan hoz kifejezésre. Még csak 
a kőnyomatról akarunk szólani, amellyel kapcsolatban Delacroix 
Királytigrisét, Daumier néhány erős lapját, Manet mozgalmas Ltí* 
versenyét említjük. A fölülmúlhatatlan ötletességű Lautrec, a ki* 
tűnő Rops is képviselve vannak, aminthogy alig hiányzik valaki, aki* 
nek a grafika történetében mint újítónak vagy jellemző egyéniség* 
nek helye és neve van. Rózsaffy Dezső.
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