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hogy nálunk mit és hogyan fog kicsiráz-
tatni. Lehet, hogy csak egy-két árva 
nyom jelöli ittjártát és próbálkozásait. 
Elmúlik, s csak füst marad utána, a 
magyar szalmatűz füstje. De lehet, hogy 
az az egész magyar mindenség berendez
kedik egy másfajta kultúrára: olyanra, 
melyben eleven életet él a ruskini taní
tás. És ami nem is új, mert hisz mi 
így élünk már emberemlékezés óta, — 
mondhatná egy kis ruskini terület: 
Kalotaszeg. Dömötör István. 

EGY KÖNYVRŐL, MELY 
MŰVÉSZET.-
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magyar könyv, de nem tett 
kellő hatást. 

Aki azonban figyelemmel kiséri viszo
nyainkat, könnyű szerrel rájön arra, hogy 
nem is tehetett. Viszonyaink arra még 
éretlenek. A közízlés fejlődése nem áll 
azon a magas színvonalon, hogy első 
tekintetre megérezhessük, mi szegény 
magyarok, K. Lippich Elek verses-könyvé
nek (mert róla van sző) kiváló művészi 
becsét és jelentőségét. 

Első sorban szokatlan még nálunk egy, 
a dekoratív illusztrálás imminens törvé
nyeit szem előtt tartó könyv, miután 
eddig legfeljebb szöveget bemutató raj
zokkal illusztrált könyvekhez szoktatták 
közönségünket. Forma, megjelenés, az 
illusztrálás módja ez esetben merőben 
más. Minden egymáshoz van itt mérve, 
a könyv szövege és rajza az egységes 
egész benyomására törekszik. Hogy nézze, 
mit nézzen rajta a szegény magyar, hiszen 
e könyvet nem lehet forgatni, e könyvet 
el kell olvasni, hogy megérthessük a 
belőle folyó, a verseket kiegészítő vo
nalak sajátos ritmusát. Ez nem képes
könyv, melyben véletlenül szöveg van, 
nem verses-könyv, melyben itt-ott kép 
is van. Micsoda szempontok vezették a 
költőt és a művészeket? Hogy jussunk 
a megértése nyitjára? ' 

* Korongi Lippich Elek költeményei. A Pallas kiadása. 
Budapest, 1904. 

Közönségünk azonban nem szeret gon
dolkozni. (Itt közönség alatt azokat is 
értjük, akik a könyvről kritikát írtak.) 
Pedig ez esetben ismeretlen gyönyörök 
forrásai kínálkoztak. Nem mondjuk, hogy 
a dekoratív illusztrálás tökéletes példány
képével, de mindenesetre a legmagasabb 
kritikai szempontoknak is diadalmasan 
ellentálló alkotással van dolgunk. 

Figyeljük meg előbb szépségeit, aztán 
álljunk elő kifogásainkkal, a jövő haladás 
érdekében. 

I. 
Egészet alkotni minden művészet alap

törvénye. Harmóniára sóvárgó lelkünk 
egész erejével keressük mindenben a 
részek belső összefüggését, egymáshoz 
hangolását, a titkos kapcsolatokat, az or
ganikus egység éreztetését. A művész 
teremtő ereje az új formák kikeresésé
ben és azok eredeti egymásba kapcso
lásában nyilatkozik. Megérezzük e har
móniában a szférák zenéjét, mely lebűvöl 
és magával ragad. Ez a harmónia min
denben megnyilatkozhatik, s ahol meg
nyilatkozik, ott van művészettel dolgunk. 

Az első könyvnyomtatók, akik új mes
terségükkel oly szerető gonddal fog
lalkoztak, spontán érzéstől vezettetve, 
erre a harmóniára törekedtek. Könyveik 
egy-egy egységes egészek. Betű, fejléc, 
iniciálé, a kolumnák elhelyezése, a lap
szegély dekorativ felállítása, a rajz és 
szöveg összekapcsolása, a mustra és szö
veg egységének gondos megőrzése — 
mind-mind szerető gondjuk tárgya volt. 
Ez az érzés mindjobban veszendőbe ment, 
a szöveg és a rajz összefüggése, — deko
rativ célokat nem szolgálva, — mind
jobban elveszett, Chodovieckinél már a 
kisérő rajz, a szöveget magyarázó jelenet 
ábrázolásáig sülyedt. Elhelyezése a könyv
kötő önkényére bízatott. Mint melléklet, 
kihullott az összefüggésből. Mint oda
ékelt lap, mind zavaróbban hatott a könyv 
olvasójára. Aztán egészen el is tűnt. Csak 
kivételes esetekben alkalmazták. A könyv, 
csak ha „díszmű" lett, kapott illusztrá
ciót. Egyébként a puszta betű uralkodott. 

Egységét William Morris — a velencei 
ősnyomtatványok tanulmányozása alapján 
— kezdte újból hangoztatni. A Kelmscott 
Press első kiadványain az olasz iskola 
hagyományai uralkodtak. De e kezdetből 
hatalmas új művészi fellendülés ágazott 
ki. A könyv ismét művészet lett, a könyv, 
a maga teljes organikus egységében. 

Elkezdve a betűk megválasztásán, a 
címlapon és a szemközti oldalak össze-
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függésének éreztetésén, a széldíszen, az 
iniciálén át, a bezáró vignettáig minden
minden egységes, összefüggő, egymást 
kiegészítő, egyazon stílusba foglalt: íme, 
a könyv dekoratív alaptörvénye. Minden, 
ami ez összefüggést zavarja: zavarja a 
könyv harmóniáját. Ilykép a szöveg és 
a rajz együtt alkotnak egészet, egyik 
sincs a másiknak alárendelve, nem élnek 
külön életet, de egymásba fonódnak, egy
máshoz simulnak, s mint a fa lombja, a 
rajz adja meg a szöveg koronáját. A rajz 
kifejezi, a maga eszközeivel, a költő ér
zéseit. De nem a realisztikus génre esz
közeivel, hanem a szimbolista jelképeivel, 
inkább sejtetve, éreztetve, jelölve inkább, 
semmint beszélve, hogy a hallgató kép
zelete tápot, de ne teljes kielégítést 
nyerjen. 

Ezt az alaptörvényt K. Lippich Elek 
könyve fejezte ki nálunk legelőször a leg
tisztábban. Két jeles művészünk: Nagy 
Sándor és Kriesch Aladár társultak a 
poétával, hogy együtt alkossanak egy egy
séges egészet. A művészek megérezték, 
hogy a költőben két lélek lakozik. Egy 
szemlélődő és egy érzéki benyomásokra 
fogékony. Egy mélyebb érzéseket régies 
formákba öntő és egy másik lélek, a 
melyik az új élet viszonyaira ügyelve, 
apró dalokba öntött friss formákat keres 
az élet eleven képeihez. Mindegyik ki
kereste magának a költő azon hangulatát, 
mely képzeletükkel rokonabb. Kriesch, 
— a régies formáktól megihletett — a 
görög dionisiusi mámor kifejezéséhez a 
gemmák, a vázák vonalrendszeréhez nyúlt 
vissza. Nagy Sándor — a modern szim
bólumok szerelmese — japán és angol 
mintára növény és emberi alakok sti
lizálásával, pazar bőkezűséggel szórta 
felénk képzelete friss virágait. Ilykép 
három művészi képzelet megnyilatkozása 
e mű. Egységbe fogja őket a költő harmo
nikus lelke. 

Kriesch Aladár feladata szűkebb volt, 
mert ő kevésbbé változatos hangulatok 
egyvelegét fejezhette ki. Valami mélyebb 
pogány szensualismus cseng végig a kötet 
e ciklusán. Az ő feladata épen ennek 
az egymásba olvadásnak a visszaadása 
volt. A nyugvó pontok erőteljes akcen-
tuálása mellett, kereste azt a finom fo
nalat, amely a dekoratív siker mellett 
az eszmei láncszemeket alkossa. A görög 
ornamentika elemeiből egy vezető motí
vumot teremtett, mely mint tovafutó 
széldísz koszorúzza be a lapokat, de itt-
ott egy-egy fejléccé átalakulva, figurális 
hatásokat is keres. (1. szám.) Ahol mo-
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dernebb hangulatokat kisért, ott moder
nebb is a lapszegély, de egy-egy cím
lapon szimbolizálja az egész ciklus esz
mei tartalmát, finom színharmóniába 
olvasztva. (2. szám.) Néha pedig a szim
bólumokat megfordítva érzéki képekhez 
köti. így például rendkívül hatásos a 
Volt c. költeményhez fűzött fejléce, mely 
a költő következő soraiból nyerte ihletét: 

Az én lelkem gubbaszt, lecsügg a 
szárnya 

A végetlen, kéklő óceánon gubbasztó 
nagy madár szárnya libbenése van íme 
stilizálva hatásos dekoratív egységgé, 
finoman éreztetve a költő érzését és 
ismeretlen világok távlatát nyitva meg 
előttünk, meg (3. szám.) 

Nagy Sándor a változatosság embere. 
Az apró, egymással mi összefüggésbe 
sem lévő, elsóhajtott dalok ihlették meg 
őt. Pazar képzelete dúskálhatott a formák
ban. Vonalképzelete valóban bámulato
san gazdag. A vonal kifejező erejének 
feltétlen ura. Ma, a szénrajz uralkodása 
idején, ami veszedelmeket rejt magá
ban a tiszta, kifejező, erőteljes és biztos 
hatású vonalra, energiája pusztulásával 
és eredetisége veszendőbe menésével 
ijeszt, ma szinte üdítő jelenség egy-egy 
Nagy Sándor-féle vonalhatás, mely disz
krét színeivel, harmóniájával és kifejező 
erejének gazdagságával mámorító hatású. 
Mi inspirációjának forrása? Érezzük, 
hogy pikáns vonalaiban a japánok, finom 
Ízlésében Walter Crane és az újabb 
angol illusztrátorok hatottak rá. De első 
sorban stilizáló erejének őseredeti gaz
dagsága ragad el. Növény, állati és em
beri forma egy-egy vonallá változik keze 
között, melylyel a szimbolikus hatások 
legfinomabbjait bámulatos könnyedséggel 
csalja elő. 

Az iniciáléból indul ki, mint példánk
ban az N-ből (4. szám) s a legegyszerűbb 
eszközökkel fejleszti ki a szükséges szi-
metriákat. Él, lebeg, kétségbeesik, örül, 
mozog minden vonala. Egymásba simul, 
nyújtózik vagy vágyadoz, ahogy a művész 
csak akarja. A nő lehulló haja és testé
nek eltűnő részei félkörbe omolva simul
nak végig a betűk felett, az iniciálé belőle 
hullámzik ki, hogy a nő karjai közt a 
szárnyas lant a fejléc díszeibe olvadjon. 
(5. szám.) 

Remekebbnél remekebb hatások hosszú 
sorozata kápráztat el, amint végig kiséri 
a költőt szerelmi bánata és gyönyöre 
útjain. A művész mindenütt egygyé olvad 
vele. Mindenütt lelkének társa, szerető 
híve, sorsának osztályosa lesz. Mint testé-
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bői való vér, siratja bánatát, eped vissza
utasításért, hajlik feléje gyöngén, s kiséri 
bájos ötletekkel. Kiégett világ-ba.n a költő 
kedvese elhüléseért panaszkodik s a szép 
pogány istennő mellszobra — alig egy 
pár vonással éreztetve — lepetlen pillan
tással néz a szegény tűnőkre. A Féltelek 
című költeményben egy finom gondolat 
nyer kifejezést. A költő kedvesének oda
adó gyöngédségét panaszolja, kívánja, 
hogy legyen hideg, mint a szikla, legyen 
fagyos kőszobor, akkor tudná, hogy nem 
gyönge és nem féltené. A művész — a 
japán mester bravúrjával — csodálatos 
egyszerű eszközökkel a büszke bánat 
kifejezésével arcán, oda vázolja a büszke 
nőt, akit a költő kivan s az iniciálé 
vonalaiba az epedő férfi fejét. 

Még két mesterművét emeljük ki: a 
Nagybetegen és a Dalok egy árnyról szél
díszeit, mindegyik tovább fejlesztett érzé
sek mesteri kifejezései, amikor conge-
niális társsá válik az illusztrátor s érezteti 
azt a hatást, melyet reá a költemény 
gyakorolt. Nem szolga többé, költő ő is. 

A két művész tehnikában is más-más. 
Kriesch puha, széles tónusokkal, Nagy 
Sándor a karcsú, éles vonalakkal dolgo
zik. Az egyik szélesebben, a másik gra-
ciózusabban beszél. Az egyik melegebb 
hatásokat, a másik gyöngédebb, játszóbb 
érzéseket fejez ki. Kriesch meghat, Nagy 
Sándor elragad. 

II. 

Az eddig mondottakból könnyen meg
érthető, hogy szoros kapcsolatot kell a 
dekoratív illusztrátornak a kép és szö
veg között teremtenie, a képet pedig nagy
ban befolyásolja a betű is. Ebből kell 
tehát kiindulnia. Czakó Elemér helyes 
felfogásból indult ki, mikor dicséri Zichy 
Mihályt, aki érezve, hogy Arany balla
dáihoz készült rajzai nem alkalmazhatók 
a nyomtatás stílusához, maga írta le a szö
veget is. (A könyvnyomtatás és könyv
díszítés iparművészete, Athenaeum,p.53.) 
Valóban a betüformához kell alkalmaz
kodnia a rajznak is, a vonal karaktere 
ettől függ. Hogy tudták ezt a nagy illusz
trátorok, egy Dürer főkép! 

Ezt a törvényt azonban nem figyelték 
meg e műnél, nem legalább a kívánatos 
szigorúsággal. Nem a betűből indultak 
ki, de a kész rajzhoz sem választották 
ki a megfelelő betűt. Kriesch rajzának 
stílusa más betűt kivan, mint a Nagy 
Sándoré. Kriesch széles tónusához kö
vér, széles, sötétebb szinű betüforma 

Magyar Iparművészet. 
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kell, Nagy Sándoréhoz pedig nyúlánkabb, 
szálasabb, mozgékonyabb. 

Ami a rajzot a szöveggel összeköti: 
az iniciálé. Kitűnő példákat találunk itt 
erre is. A 218. oldal szélrajza a csillag 
motivumaiból indul ki, az ebbe ékelt A 
betű csupa apró csillagból kerekedik ki. 
Ilykép egybeolvad a betű a rajzzal. Az 
iniciálé természetesen arra való, hogy 
felhasználtassák. Érthetetlen okokból ez 
a sok rajzolt betű mind felhasználatlanul 
fityeg a szöveg fölött, mögött vagy mel
lett. Az említett példában (a 218. lapon), 
egyenesen fölösleges, mert a szöveg nem 
is kezdődik az A betűvel. 

Egységes hatást a felütött könyv, a 
szemközti oldalak együttesen tesznek, 
két kolumna ad egy egészet, s ilykép 
természetes törvény, hogy az egybe
olvadó dekoratív vonalnak egymásba kell 
simulnia, ritmikusan egygyé kell válnia. 
Kriesch Aladár e törvény ellen nem vét 
soha. Nála két oldal ad egységes képet. 
Nagy Sándor helyzete azonban nehezebb 
volt. A két oldalon két kis dal, két han
gulattal, várt díszére. Azonban, sajnos, 
pazar fantáziáját nem fékezte akkor sem, 
hogyha a költemény két lapot is elfoglalt. 
Ilykép meg-megtöri a hangulat egységét, 
s beleszól zavarólag a költő szavaiba, s 
a helyett, hogy emelné, akadályozza az 
érzés felébredését. 

Ami a pont a mondatnál: szünetteremtő, 
az a záróvignetta a dekoratív rajznál. A szü
net pedig a ritmus fontos eleme. Kell, 
hogy a széldíszből fejlődjék ki, s azzal 
szoros harmóniában legyen. Ne legyen a 
kelleténél nagyobb, de kisebb se. Egy pár 
helyt ezt művészeink elvétették. Kriesch 
azon vignettája, amely a 140. lapon kitűnő, 
a 141.1aponelnyujtottnakhat. Pedig mind
két esetben egy és ugyanaz. Nagy Sán
dornál a 229. lapon aránytalanul terpesz
kedő, persze a széldíszhez viszonyítva, 
míg a 222. lapon aránytalanul jelenték
telen. 

A motívumok gazdagságához szó se fér
het. De a költőnek van nem egy tiszta 
népies rajza, — itt egy-egy őseredeti 
magyar ornamentikái motivum felhasz
nálása igazán helyén való lett volna. 

íme, a szeplők, melyeket észrevettünk. 
Kétségtelen, hogy nem rontják le ezt a 
kellemes összbenyomást, melyet ez a jelen 
magyar iparművészeti termék reánk tett. 
„Illik neki rettenetes, hogy egy kicsit 
himlőhelyes!" 

A Pallas büszke lehet erre a kiadvá
nyára. 

Dr. Lázár Béla. 
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