
MŰVÉSZI FAMETSZET
IRTA:
DRAGUTIN
HORVAT

M  —1 T 1  inden grafikának tulajdonképení őse a fametszet. 
Kézenfekvő ennek az eredete: egy gyalult, sima deszkára 
ráírni vagy rárajzolní valamit, az írás vagy rajz mellől kissé 
kivájní a fölösleges fát, festékkel bekenni és levonatokat 
csinálni róla. Kínos munka ez, az már szent igaz, ám mégis 
igy készültek akönyvnyomtatás fölfedezése előtti időkben 
egész könyvek : oldalt oldal után fára rajzolván és fába 
metszvén.

Ma már bizonyosan tudjuk, hogy már a Krisztus szüle
tése utáni hatodik évszázad végén Kínában ismerték a 
fametszetről való egyszínű nyomtatást. És mégis, a leg
régibb kínai nyomtatott könyv, amely az utókorra maradt, 
még csak az 1331. évben látott napvilágot. Ezt a könyvet 
egyszínűén nyomtatták deszkáról, a szöveg mellett képek 
is vannak benne.

Kínából ez a művészet Japánba származott át. Japán
ban is igen korán, a Krisztus utáni 764. évben nyomtatták, 
nyílván deszkáról, az első ilyen könyvet, még pedig Sotoku 
császár uralkodása idején; kép nem volt benne. A bud
dhista templomokban is korán használtak ilyen fametsze
tekről készült képeket. Az első, képpel ellátott, japán 
nyomtatott könyvek azonban, úgy látszik, csak a XVI. 
században jelentek meg. Általánosan ismertté vált az Isze 
Monogatarí című könyv, amely 1608-ban jelent meg.

Keleten egyébként is korán dívott a deszkáról való 
nyomtatás. A bécsi volt udvari könyvtárban őrzik Rainer 
főherceg egy papíruszgyüjteményét; ezek között néhány 
olyan található, amelyeken deszkáról nyomtatott arabs 
imák állnak. Az arabs íráshoz és ornamentikához értők 
szerint ezek a levonatok ötszáz évvel Gutenberg előtt 
készültek.

A nyomtatásnak ez a módszere Európában az 1300-tól 
1400-ig terjedő évek között honosodott csak meg. Úgy 
látszik, hogy ide is keletről hozhatták, még pedig éppen 
Kínából, valószínűen Spanyolországon át az arabs keres-
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kedők hozták ugyanakkor, amikor a kínai papíros is 
megjelent Európában.

Európában a XV. században az az ötlet támadt, hogy 
ezeket a betűket tartalmazó deszkákat széjjelvágják, így 
mozgatható betűket nyerjenek. Igv nyomtatta Gutenberg 
is az első könyveit, az ilyen szétvagdalt deszkákból nyert 
betűkkel. Azonban ezek a betűk egyenetlenségük miatt 
csakhamar alkalmatlannak bizonyultak, mire fémből 
kezdték önteni. Meg van ugyan erősítve, hogy Kínában 
előbb jöttek reá arra, hogy a betűkkel telerótt deszkákat 
szétvagdalják és így nyerjenek mozgatható betűket, 
azonban a mozgatható betűk eszméje keleten a gyakor
latban nem tudott jobban fejlődni, azért ott továbbra is 
egész deszkákra metszettek és azokról nyomtattak. 
Európában ezenközben az öntött fémbetük terjedtek el.

Ez a körülmény nem szolgált a fametszet kárára, sőt 
ellenkezően. Minthogy immár igen sok könyvet nyom
tattak, azokat illusztrálni is kellett és ennek a célnak 
régebben legjobban a fametszet felelt meg. Gutenberg 
ugyan még nem használta a fametszetet könyveinek 
illusztrálása céljából, de csakhamar mások hozták divatba. 
Ezeket a faklíséket egyszerűen betették a fémbetüs 
szöveghez és így nyomtatták az illusztrált könyveket.

Ezeket a fametszeteket egykor igy készítették: két 
centiméter vastag körte- vagy almafából, Japánban pedig 
cseresznyefából való deszkát kífaragtak, simára legya- 
lulták, majd ecsettel bekenték föloldott gummíarabícum- 
ból és őrölt kréta vagy egyéb fehérítő eszközből álló keve
rékkel. Erre a kenetre ugyanis jobban lehetett rajzolni, 
mint magára a fára.Most azután rárajzoltak, amit akartak, 
még pedig fordítva, vagyis a kép és a betűk fordítva 
vannak, amint azt a tükörben lehet látni.

A rajzolás régebben sok nehézséggel járt. A manapság 
használatos toll helyett meghegyezett nádat (calamus) 
vagy líbatollat használtak. (A mai, fémből való tollakat 
még csak a XVIII. század közepén találták fel.) Tinta 
helyett a gummíarabicumnak korommal vagy más festék
porral kevert oldatát használták. (A napjainkban hasz
nálatos tinta még csak a XIII. században ment át a köz- 
használatba.) Magától értetődő dolog, hogy az ilyen 
vaskos toliakkal és ilyen sűrű „tintával" nem lehetett 
valami finom rajzokat csinálni, a vonalak vastagok voltak 
és egymástól jó távol kellett őket rajzolni, hogy össze ne
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folyjanak egymásba, aminek következtében az egész rajz 
üres és durva volt. Ma már tökéletes írónaínk vannak a 
rajzolás céljaira. A régiek is korán kezdtek ugyan hasz
nálni valamilyen írószerszámot. így 1400 körül ezüst- 
iróvesszőt kezdtek alkalmazni, amelynek hegye tiszta 
ezüstből való volt; azonkívül ólom-íróvesszőt is hasz
náltak (két rész ólomból, egy rész ónból). De ezek az 
íróvesszők is még nagyon ügyetlenek voltak. (A mai 
íróónok még csak 1670 körül keletkeztek Angliában.) A 
rajzolók gyakran közönséges festőecsetet használtak toll 
vagy íróvessző helyett, azonban ecsettel igen nehéz a 
rajzolás.

Néha azután nem közvetlenül magára a deszkára raj
zoltak, hanem előbb papírosra és később valamilyen 
módon a papírról vitték a deszkára. Ám a papírra sem 
ment sokkal könnyebben a rajzolás azokkal az eszkö
zökkel, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a régiek 
papírjai nem voltak olyan jók, mint a maiak, hanem 
érdesek és egyenlőtlenek. Japánban a fametszet készí
tésénél még ma is inkább előbb vékony áttetsző papírosra 
rajzolnak, még pedig ecsettel (a japánok ugyanis írni 
is jobb szeretnek ecsettel), a metsző ezután a papirt 
fölragasztja a deszkára és a papíron keresztül metszi a 
rajzot a fába.

Amikor a fán a rajz elkészült, a deszkát átadták a 
metszőnek, aki kivájta a fából az összes fehér foltokat, 
úgy hogy a rajz domború maradt. Néha maguk a rajzolók 
is metszettek, de igen ritkán, inkább külön metszőnek 
adták a berajzolt deszkát kivitelezésre. Néha egyszerű 
késsel metszettek, de csakhamar a kés helyét elfoglalta a 
véső, mert ezzel könnyebben és ügyesebben lehetett vájni. 
Természetes dolog, hogy nem mindig lehetett az egész 
deszkát csakis egy vésővel kidolgozni, hanem a mesternek 
több ilyenfajta véső állott a kezeügyében, amelyek külön
böző nagyságúak és alakúak voltak, szükség szerint 
cserélvén ki azokat.

Kezdetben a metszők közönséges famunkások voltak, 
de lassan-lassan ezt a munkát külön mesterek kezdték 
művelni. Igen sokan lehettek, mert a XV. század elején 
külön szakmai egyesületekbe kezdtek tömörülni. Mint
hogy pedig a finomabb fametszéshez nagy ügyesség, 
sok gyakorlat és kifinomodott ízlés szükséges, a jó 
fametszőket idővel nagyon megbecsülték és azok kere-
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settekké váltak. Biztos, hogy a jó fametszők mellett 
mindig akadtak kevésbé tehetségesek is, akik a fametszés 
renomméjának nagyban ártottak.

A készen megdolgozott deszkát azután festékkel ken
ték be. Eleinte földből való festéket használtak, de csak
hamar zsíros festékkel kezdtek dolgozni, amelyet finom 
koromból és olajból készítettek (vagyis a mai nyomda- 
festék anyagaiból). Az ilyen befestékezett deszkára egy

papírlapot tettek, még pedig 
megáztatottan. A nyomtatás 
pedig az úgynevezett „dör- 
zsölővel“ történt. Ez a dör
zsölő egy lószőrrel, kóccal 
vagy hasonlóval keményre 
kitömött bőrpárna volt. A 
dörzsölőt igen keményen a 
papírra nyomták és ide-oda 
húzogatták. Ilyen módon 
nemcsak a festék vivődik át a 
deszkáról a papírra, hanem 
az egész rajz is jól vonódík 
le a papírra. Ezért így nyom
tatni a papírnak csak egyik 
oldalára lehetett (anopiszto- 
gráfía), a másikra azonban 
már nem. Ellenben, ha azt 
akarták, hogy a papírlap 
mind a két oldalán legyen 

nyomás, két papírlapra nyomtattak, amelyeknek üres 
oldalait azután egymásra ragasztották és így jutottak teljes 
laphoz. Ezzel a dörzsölővei egész könyveket nyomtattak. 
Csak amikor Gutenberg föltalálta az első nyomtató
sajtót, tudták a fametszetet a papír mindkét oldalára 
nyomtatni, mert a sajtó nem sérti annyira a papírt, mint 
az addig használatban volt dörzsölő.

A nyomtatósajtó használata a munkát megkönnyítette, 
tisztábbá és gyorsabbá alakította. És mégis, a fametsze
teket később is a dörzsölővei is nyomtatták, persze csak 
egyes lapokat egyik oldalukon. A dörzsölőnek ugyanis 
egy előnye van a sajtóval szemben : az emberi kéz telje
sen szabad akarata szerint irányíthatja; a dörzsölőt erő
sebben vagy könnyebben megnyomhatja, erre vagy arra 
az oldalra húzogathatja, aszerint, hogy a képnek ezt vagy

Szent Krisztofor a legrégibb 
idő óta megőrzött fametszet. 
/4 2 5 -b ó l va ló  (K isebbítve)
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azt a részét akarja jobban kifejezésre juttatni. A dörzsö
lővei való másmilyen eljárás a képnek is másmilyen jel
leget ad. Ezért a dörzsölővei készített levonatok mind
egyikének megvan a maga individualitása, amiért is a 
dörzsölő tulajdonképen sohasem veszett ki teljesen.

A legrégibb keletű fametszet, amelyet természetesen 
dörzsölővei nyomtattak, szent Krísztofor képmása, az 
1423. évből, amelyet a németországi Memmíngen melletti 
Buxheímban volt karthau
ziak kolostorában találtak 
és amelyet Spencer lord vett 
meg althorpí gyűjteménye 
számára. Ezt valamint a többi, 
ebből a korból származó 
képet az árnyékolás teljes 
hiánya, a modellezés és a 
távlat fogyatékossága teszi 
jellegzetessé. Tudunk vagy 
ötven könyvről, amelyeket 
eleinte évszázadokon ke
resztül másolgattak és kézből 
kézbe adogattak,később fába 
metszették úgy képeiket,mint 
szövegeiket és dörzsölővei 
„kinyomtatták". Ezek között 
a legrégibb és leghíresebb 
az „Ars memorandí" és az 
„Ars moriendi" és mind
kettőjüket már akkoriban is több Ízben nyomtatták ilyen 
módon részint Németországban, részint Hollandiában.

A legelső könyv pedig, amelyet fametszetről, de 
nyomtatósajtóval nyomtattak, a Bambergben dolgozó 
Pfister könyvnyomtató által 1461-benkiadott„Bonersches 
Fabelbuch" volt. Utána más könyvek is láttak napvilágot, 
amelyek közül fölemlítjük a „Biblia pauperum“-ot.

Ámde valamennyi, fametszetről eladdig nyert kép 
vagy illusztráció nem tarthat számot a művészet elneve
zésére. Csak amikor már a komoly művészek is kezdtek 
foglalkozni a fametszettel, jutott az teljes lendületbe. 
Nemsokára azután a fametszők számára a nürnbergi 
Wohlgemuth Mihály (született 1434-ben) és híres tanít
ványa, a magyar származású, de németté vált és így 
németnek elkönyvelt Dürer Albrecht (1471 —1528) kezdett

Dürer Albrecht: Az apoka
lipszis rte'gj lovasa, 1498-ból 
i-aló fametszet (kisebbítve)

109



rabolni. Wohlgemuth különösen a „Schedels Welt- 
chroník“ c. könyvbe készített fametszeteiről vált híressé. 
Dürer pedig a mesterét is túlszárnyalta. Dürer ama kor 
fametszőművészetében, de talán minden korokéban is, 
a legnagyobb művésznek nevezhető. Főbb alkotásai: 
„János evangélista apokalipszise", „Mária élete", a „Nagy 
szenvedés" és a „Kis szenvedés".

Dürer „Apokalipszise", noha egy tizennyolcéves ifjú 
alkotása, meglepően hat technikai tökéletességével és 
Dürer fantáziájának hatalmas erejével. Buja képzelő
ereje és eleven lelkessége legyőzték azokat a nehézségeket 
is, amelyek előtt sok más művész tehetetlenül állt volna 
meg. Az „Apokalipszis" tizenöt igen terjedelmes lapot 
tartalmaz. Másik nagy remekművével, a „Mária életé"-vel 
Dürer rendkívüli népszerűségre tett szert.Ennek a műnek 
minden képe egy bőségesen buzogó meseforrás. Ámde 
Dürer művészetének a legmagasabb fokára akkor ér, 
amikor Jézus szén v edéseít ábrázolja. A lelki szenvedéseket 
nem az arcvonásoknak túlzott eltorzításával mutatja be, 
hanem sokkal egyszerűbben és mélyrehatóbban. Az 
otromba fa az emberi léleknek legfinomabb érzéseit is 
ki tudja fejezni, de ehhez Dürer keze kell.

Dürer tanitványaí között fametszeteik révén a leg
híresebbek az ifjabb Holbeín János és Cranach Lukács. 
Holbeín különösen a „Halottak táneá"-val és az ótesta
mentum illusztrációival tűnt ki. A „Halottak tánca" úgy 
hat, mint egy technikai rejtvény. A kép nagysága 65X47 
milliméter, az iniciálé rajta 23X23 milliméter és mégis: 
minő szép művészet ilyen kis területen! Holbeín rajzait 
Dannecker és Lützelburger metszették fába. Meg kell 
ugyanis jegyeznünk, hogy ezek között az ünnepelt fa- 
metsző-művészek között egyik sem maga metszette fába 
alkotásait, legalább is erre a feltevésre semmi bizonyí
tékunk nincs. Ok csak rajzoltak és felügyeltek a met
szésnél, talán olykor maguk is megragadták a kést és 
vésőt, de a metszés főmunkáját külön metszők végezték. 
Dürer és iskolája követőinek idejében mint fametszők 
nagy hírnévre tettek szert az imént említett két fametszőn 
kívül még J. deNegker, Hans Frankh, valamint Wolfgang 
Resch.

A legtöbb fametszet valamely könyvnek illusztrá
ciójául szolgált. Természetes dolog, hogy azért is nyom
tatták egy színben, mint az illető könyvek szövegét is.
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Manes József: Illusztráció a „Faust doktorról szóló elbeszéled' 
című könyvből

Voltak azután emberek, akik a már lehúzott fametsze
teket színesítették, kolorálták, vagy amint ők nevezték : 
„íllumínálták". Ügyeskezü íllumínátorok által megszíne
sített képek sokat nyertek hatásban, de ez nem volt sem 
a fametszet, sem a nyomtató érdeme.

A színes fametszet kezdeteit az úgynevezett Chíar- 
oseuro vagy Claír-obscur eljárásban találjuk. A kidolgo
zott deszkáról levonatot készítettek egy másik síma desz
kára és ezen azután kívájták a kép körüli fát és épp úgy 
távolították el a képnek ama helyeit, amelyek fehérsé
gükkel kellet, hogy kitűnjenek. Ezután a papírra lehúzták 
az első, azaz a fődeszkán levő rajzot. Majd lehúzták a 
papírra a másik deszkáról a tónust, még pedig rend
szerint szökés íll. kissé barnás színben. A második levonat 
(a tónusé) megenyhítette az első levonat fekete színét 
és a teljesen fehér helyek erősen feltűntek. Néha az első 
levonathoz a fekete helyett általában kissé enyhébb színt 
használtak. Ennek az eljárásnak fölfedezőjéül az olasz 
Ugo de Carpít vallják általában, noha sokan azt állítják, 
hogy fost de Negker találta föl.

Majd még odáig mentek, hogy harmadik deszkát is 
készítettek, amelyen az árnyékolást fejezték ki. Egyik- 
másik művész még tovább is ment, kidolgozván egy 
negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, sőt nyolcadik deszkát 
(lokális deszkák), mindegyiket más-más színnel kenték
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be és így eleven színekben pompázó szép fametszetíi 
levonatokat nyertek. Ilyenek között híressé vált Altdorfer 
Albrecht (1480-1538) színes fametszete, amelyet hat desz
káról húztak le és még ma is a „Regensburgi szép Mária" 
név alatt Regensburgban oltárkép gyanánt szolgál.

Ezek a színes fametszetek még nem jelentik a „színes 
nyomtatást" annak mai értelmében. Ezekről ugyanis a 
színek nem hatnak egymásra úgy, hogy keveredésük 
folytán uj és különböző színárnyalatok jönnek létre, 
hanem a színek egymás mellett vannak. Különben sem 
tudhattak még a színes fametszet eme virágzása korában 
arról az alapelvről, mely szerint minden színt és szín- 
árnyalatot három főszínből lehet kivonni, amely fölis
merés a színnyomtatás tulajdonképení alapjává vált.

Itt nyomban föl fogjuk említeni a japán színes famet
szetet is. Ez idősebb az európainál, de még ma is él 
Japánban és Kínában. Japánban a színes levonatok készí
tésére legtöbbször csak egy deszkát használnak. Továbbá 
erre a célra nem használnak olajfestékeket, hanem víz
festékeket. És annak az egy deszkának megszínesítésére 
nem hengereket, hanem ecsetet használnak. Az ecsetet 
bemártják az egyik festékbe, azzal befestik a képnek egy 
bizonyos részét, majd egy másik ecsettel, más színnel a

képnek ismét másik részét és 
így tovább. Mindezt azután 
bepermetezík kevés rízsvíz- 
zel vagy föloldott rízsragasz- 
tóval, majd újból ecsettel 
kiegyenlítik és megerősítik a 
festéket és különböző átme
neteket hoznak létre. A kész 
képet azutan egyszerre le
nyomtatják, még pedig ázta
tott enyvezetlen papírra, a 
dörzsölővei. így készülnek 
azok a valóban bájos képek, 
amelyekre nézve még a szak
értő sem tud felvilágosítást 
adni, vájjon lenyomatok-e 
azok, vagy kézzel festett ké
pek-e. A XVIII. század japán 

GsuricsM.D.-.Lázár szerb fe -  fametsző művészei közül 
jedelem, fametszet (kisebbítve) kitűnik Suzuki Harunobu.



Itt kell még említést tennünk a fametszet korai idejében, 
a XV. században átvett különleges kídolgozásmódjáról 
a fametszetnek, amelyet recézésnek neveztek (Schrot- 
blatter, heures). Ilyen eljárással a fametsző a képnek 
némely részeit kimetszette késsel vagy vésővel, némely 
felületeit pedig megfelelő szerszámmal kirecézgette, 
kípontozgatta. Minél sűrűbb volt a recézet, az illető felü
letnek a levonata a papíron annál világosabb volt és így 
a féltónusokat is kifejezésre tudták juttatni. Ez eljárás 
szerint főként Franciaországban dolgozták ki a fametsze
teket. Ilyenfajta legrégibb, napjainkig megőrzött fametszet 
az, amely szent Bernardín képét ábrázolja, elkészítésé
nek éve: 1495. Ez az eljárás azonban tovább nem tökéle
tesedett, hanem már a XV. század vége felé teljesen 
megszűnt.

A XVIII. század közepe táján a fametszet újból 
föléledt, de — modernizálva. Fölélesztette pedig az angol 
Tomas Bewíck. O kezdte el használni csakis a bükkfát, 
még pedig harántul vágván azt, nem pedig a farostok 
hosszában, amint a deszkákat általában vágni szokás. 
Az ilyen harántul vágott bükkfába szépen és könnyen 
lehet vájni, akárcsak valamilyen fémlemezbe. Bewíck 
pedig a vájásra csakis a vésőt használta, amínőt a 
rézmetszők is használnak, mert a kés a munkának erre 
az uj nemére nehezen volt kezelhető.

Tomas Bewíck önmaga rajzolta, illetve festette képeit 
és önmaga vájta is azokat. Ő ugyanis rajzait a deszkán 
nemcsak tollvonásokkal és irónvonásokkal rögzítette, 
hanem a tónusokat és féltónusokat krétávalvagy ecsettel. 
A tónusokat és féltónusokat a fametszeten nem lehet 
közvetlenül kifejezésre juttatni, azért ezeket a tónusokat 
és féltónusokat a deszkán át kell alakítani egyenes vagy 
görbe vonalak csomóivá, amelyek azután igen jól 
utánozzák a tónusokat és féltónusokat. Bewick festéseit 
a fában át- meg átrótta fehér — egyenes vagy ívelő — 
vonalakkal és pontokkal. Minél keskenyebbek és rit
kábbak voltak a fehér vonalak és pontok, a lehúzott 
tónus annál sötétebb volt, és minél szélesebbek és 
sűrűbbek voltak azok, a nyomtatott tónus annál vilá
gosabbat mutatott. Hogy a vonalaknak és pontoknak 
melyik fajtáját kell alkalmazni a képnek ezen vagy azon 
a helyén, azt az ábrázolandó részletnek a természete dön
tötte el, no meg a művész ízlése is. Amint tehát látjuk,
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Bewick eljárásában sokkal fontosabb a metszés, illetve 
vájás, mint a rajzolás és festés, ezért az ilyen eljárást 
követő fametszőnek föltétlenül ügyes rajzolónak kell 
lennie. Az ílyennemű munka igen megerőltető és igen 
lassú. Igaz ugyan, hogy a képnek némely részeit, ahol 
nagyobb területen szabályos vonalak szükségesek, kis 
készülékekkel lehet kidolgozni. Ám a képnek legnehezebb 
részeit mindig csak szabad kézzel kell metszeni, illetve 
vájni.

Bewíck módszere gyorsan terjedt el nemcsak Angliá
ban, hanem Franciaországban, Németországban ésEszak- 
Ameríkában is és a XIX. század kezdete óta a fametszet 
ismét virágzásának korát élte. Akkoriban — nem lévén 
más alkalmas módszere könyvek és folyóiratok illusztrá
lásának — főként a fametszet tette lehetővé a modern 
illusztrált folyóiratoknak nagyarányú fejlődését.

Tomas Bewick a maga képeit kézzel festette a fára. 
Amikor azután a fényképezés is nagyot haladt, ezt is kiak
názták afametszet céljaira. Ugyanis ahelyett, hogy a képet 
kézzel festenők a deszkára, egyszerűen fotografálással 
visszük azt át reája. Ennek a módja pedig a következő: 
ICO köbcm vízben 4 gramm zselatint oldunk fel, ehhez 
hozzáteszünk kevés ólomfehéret, majd ezzel megkenjük 
alegyalultdeszkátésszáradníhagyjuk. Ezután glicerinben 
feloldunk annyi ezüstnítrátot (pokolkövet), amíg az oldat 
vele jóllakik, ehhez hozzáteszünk egynyolcad részben 
citromsavnak jóllakott oldatát. Ennek a kevert folya
déknak, amely a fény iránt érzékeny, egy kis részét 
ráöntjük a már preparált deszkára és ujjunkkal szépen 
szétkenjük rajta. Ezután a deszkát a negatív alatt a keret
ben kopírozzuk, mindaddig, mig rajta a kép meg nem 
jelenik barna színben. Majd fixáló-sónak oldatában (1:10) 
fixáljuk és vízben jól kimossuk. Ilyen módon a legegysze
rűbben lehet valamely képet fametszet céljaira fotogra
fálással átvinni, de ki lehet hozni szépen a képet klór
és brómezüst segélyével is. Van erre a célra több recept.

így fejlődött a modern fametszet és ebben a fejlődött 
formában kiválóan illusztrálták a múlt század számtalan 
könyvét és tömérdek folyóiratát.

Felelnünk kell immár egy kérdésre, amely önmágától 
fölvetődik: vájjon miért választották ki az emberek éppen 
a fát, hogy abba messék a nyomtatásra szánt képeket, 
amikor erre alkalmasabbnak látszott sok fém, például:
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az ólom, a réz, a cink. Igaz ugyan, hogy ezeh a fémeh 
alkalmasabbak a metszésre és vájásra, de nem alkalma
sabbak az egyszerű könyvnyomtatás céljaira. Kenjünk 
meg olajfestékkel egy legyalult deszkát és egy legyalult 
fémlemezt: a deszka a festéket sokkal jobban fogadja be, 
mint a fémlemez és ezért is alkalmasabb a nyomtatásra. 
Továbbá: a fába metszett finom vonalak egészen tisztán 
és élesen nyomódnak le, mig az említett fémek valame
lyikébe metszett finom vonások nem mutatják azt a tiszta
ságot és élességet még a nyomtatás megkezdésekor sem, 
nem is szólva néhány ezer példány nyomtatása után. 
A fametszetü klisékről pedig egészen jó lenyomatokat 
nyerhetünk hat, sőt tízezer példányig is, ami a régebbi 
viszonyok között elegendő is volt. A mai fémlemezeken 
készült klisék kitűnő nyomatokat eredményeznek ugyan 
és igen nagy példányszámokat bírnak el, de ilyen fém
lemezeket a régiek nem ismertek és nem is dolgozhattak 
velük. Amikor a modern autotípíát fölfedezték, a fém
lemez is teljesen kielégítette a könyvnyomtatót. És éppen 
ez volt az, ami a fametszetet a nyomdákból egészen ki
szorította.

A modern fametszet sem volt tehát hosszú életű, 
legalább is a nyomdákban nem, mert azt ma már 
könyvek és folyóiratok illusztrálására nem használják. 
Nem azért, mintha a képek modern reprodukciója szebb 
volna, hanem azért, mert a modern reprodukciós mód
szerek könnyebb, gyorsabb munkát tesznek lehetővé
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és — olcsóbbak is. Mai könyveinket és folyóiratainkat 
illusztrálja az autotípía, a modern réznyomtatás, az offset 
és legutóbb a mélynyomtatás. Csak ítt-ott elvétve hasz
nálják a fametszetet valamely könyvnek fedéllapján és 
címoldalán alkalmazott kliséhez. Ám a grafikai iskolák
ban még ma is foglalkoztatják a tanulókat a fametszéssel.

De ha a fametszet a nyomdákból úgyszólván egészen 
ki is szorult, nem enyészett az el és nem fog talán soha 
a festőművészek műtermeiből. Még ma is él az úgyneve
zett művészi vagy eredeti fametszet. A művész maga 
rajzolja meg vagy festi le a képet a deszkára, maga metszi 
és vájja, maga keni be a kész deszkát festékkel vagy 
festékekkel, maga viszi át a képet a papírra, de nem a 
nyomtatósajtóval, hanem a régidörzsölővei vagy hasonló 
szerszámmal.A művész tehát teljesen szabad, azt csinálja 
és úgy csinálja, amit és ahogyan neki tetszik. Az ilyen 
fametszetű képek természetesen sokkal drágábbak és 
értékesebbek is, mint azok, amelyek a nyomdákból 
kikerültek, mert eredeti nyomatoknak tekintik őket.

Ezt a legmodernebb művészi fametszetet manapság 
különösen Japánban kultíválják. Ezt már megemlítettük, 
a színes fametszetekről szólván és csak azt kell hozzá
fűznünk, hogy a japánok ma is jobb szeretik ehhez a 
munkához a farostok hosszában fűrészelt deszkát, mint 
a harántul fűrészeket és a metszést is inkább késsel vég
zik, mint vésővel. Ezek az ő szent tradícióik, miket ők 
kedvelnek és megőriznek. Náluk a fametszet még nem
rég élt a nyomdákban is, még pedig nemcsak könyvek és 
folyóiratok illusztrálása céljából, hanem azért, mert a 
japánok még nemrég fába szerették metszeni könyveik
nek teljes szövegét is. Ámde ez ma már náluk is meg
szűnt. A művészi fametszet nem virágzik már Japánban 
sem annyira, mint régebben, noha a japánok meg 
szeretnék tartani és erősen propagálják. Ebből a célból 
1911-ben külön folyóiratot is alapítottak, amelynek célja, 
hogy a fametszet régi és uj mestereinek munkáit tanul
mányozza, bírálja és ajánlja.

Kínában is sokan foglalkoznak a színes fametszettel, 
még pedig házííparként. Sok olyan fametszetet készíte
nek, amelyet kézzel készített selyempapírra nyomtatnak 
és élénk színeikkel igen dekoratív hatást érnek el.

Ezzel aztán be is fejeztem a fametszet történe
téről, fejlődéséről és technikáiról írott értekezésemet.
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