
E G Y M E G H A L T M Ű V É S Z E T 

Hogyan? 

Ki meri állítani, hogy létezik meghalt mű-
vészet? 

Ha ilyen értelemben nézzük a kérdést, akkor 
nyugodtan megállapíthatjuk, hogy meghalt művé-
szet nem létezik. Mert az élet véges és elpusztul. 
A művészet végtelen és elpusztíthatatlan. Ezért 
lett a művészet a korok temetőjének örök időkre 
állított élő síremléke. Meghalt művészet tehát 
nincsen. * 

Nos, hát akkor mi legyen az a meghalt művészet? 
A korszerűtlen művészet. 
Ha egyes lezárt művészeti szakaszok belső életé-

nek fejlődését szemléljük, megállapíthatjuk, hogy 
azok koruk szellemtörténelmi irányvonalához iga-
zodtak. Koruk szükséglete hívta életre és célszerű-
ségének megfelelően szabta meg fejlődésük mi-
kéntjét. 

A történelmi életkorok mindig megtalálták 
a művészetben szellemiségük kifejező eszközeit. 
Az egyes stílusokon belül pedig szeretettel dédelge-
tett olyan művészeti ágakat, amelyek a kifejezés 
szempontjából különösen alkalmasak voltak. Ezek-
ből lettek a korszerű művészetek, melyek rohamos 
fejlődésükkel más művészeti ágak fölé kerekedtek. 
Ugyanakkor elsatnyultak és elpusztultak azok a 
művészeti ágak, amelyek a kor igényeit kielégíteni 
nem tudták. Ügy mutatkoztak az élő művészetek 
mellett a meghalt művészetek, mint ahogy a Létezés 
nagy folyamatosságában az Életet és a Halált 
tökéletesen egyenlő erejű komponenseknek ismerjük 

Tehát akkor mégis van halott művészet? 
Igen. Csakhogy nem a Művészet örök életének 

síkján, hanem a történelmi korok váltakozó igé-
nyeihez való viszonylatban. 

A korszellem változásával átalakul a művészet is. 
A művészet alakulásával pedig átformálódnak a 
művészet kifejező eszközei. 

A művészetben tehát korunk eszméi is kifeje-
zést nyernek. Yagy ha úgy tetszik: korunk eszméi 
a művészeten is keresztültörnek. Amijeim vészét 
ezt a célt szolgálni nem tudja, az egyszerűen el-
pusztul. így hal meg valamely művészet korszerűt-
lenségének okán. 

A rézmetszés tehát nem korszerű művészet. 
Ezt azzal a tisztelettel állapítjuk meg, ami a met-
szés benső tartalmánál, ragyogó kultúrájánál és 
történelmi fémjelzésénél fogva minden vitán felül 
megilleti. A kérdésnek ez a része tehát már lezárt 
tétel és teljes egészében az esztétika időtlenségébe 
tartozik. 

* 

A ma emberének cselekedeteit a modern élet 
felfokozott üteme diktálja. A lázas munkamenet 
okát pontosan ismerjük: az idő, az anyag és az 
erő csúcsteljesítményig való kihasználásának gazda-
sági szükségessége. E hármas egységen áll a mai 
termelési rendszer, amelynek vaserejű törvénye 
alól még a művészeti munkásság tempója sem 

lehet kivétel, különösen pedig akkor nem, ha az 
alkalmazott, tehát iparművészeti tevékenység, ami 
ezer szálon tapad éltetőjéhez: az iparhoz. E jelen-
séget legszembetűnőbben a grafikus művészetek-
nél lá that juk, ami karöltve dolgozik a nyomda-
iparral. Mivel csaknem mindig a napi igények 
kielégítésére vállalkozik, azért kísérletezni, vagy 
túlzott műgonddal dolgoznia nem lehetséges. Ennek 
okán a kommerszgrafika kénytelen volt magát 
mindazon kötöttségektől megszabadítani, amelyek 
sürgős munkájában hátráltatták. így cl kellett 
vetnie az örökségképen rámaradt problémákat, 
melyek az előző korszakokat foglalkoztatták. Pél-
dául a betűről, mint dekoratív elemről, nem hajlandó 
tudomást venni. Legalább is olyan értelemben nem, 
mint ahogy azt a gótika vagy a renaissance értel-
mezte. A mai grafika a betűt az egyszerűség, a 
formatisztaság, a könnyű olvashatóság ős egyéb 
ilyen tisztára praktikus szempontból hajlandó csak 
értékelni. 

Miután bennünket most csak a rézmetszés sorsa 
érdekel, azért az okozati összefüggés kiderítésére 
egy pillantást vetünk a rézmetszés műhelytitkaiba. * 

A műalkotások céljait szolgáló matériák között 
a rézlemez egyike azoknak, amelyik az anyag ősi 
konokságával különösen kiválik. Semmi sincsen 
benne az anyag önszándékú jóindulatából, amellyel 
mesterének akaratlanul is segítségére lehetne. 
Gondoljunk csak a szénnek, mint rajzeszköznek 
anyagbeli készségére, amellyel a tónusfokozatok 
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végtelen skáláját szolgáltatja. Vagy a íesték meg-
oszlóképességén alapuló tulajdonságára, amellyel 
nemcsak a szín-, hanem egyben a tónusértékek 
kimeríthetetlen forrását nyúj t ja (az alfreskó vagy 
a lazúr ragyogásától kezdve a gvason át egészen 
a fedőképességig). A grafitok, a pasztellek, a rőtli-
kréta és a tusféleségek, tehát valamennyi grafikai 
eszköz egymással vetekszenek, hogy minél enge-
delmesebben és könnyedebben simuljanak meste-
rük akaratához. Egyedül a rézlemez mutat hatá-
rozott ellenállást minden könnyebb megmunkálási 
móddal szemben, legalább is olyan értelemben, 
hogy anyagában rejlő finomabb árnyalatokat csak 
hosszabb munka és sok idő árán lehet belőle ki-
csikarni. E munkánál valósággal birkózni kell 
a rézzel, hogy engedelmességre kényszerítsék. 
Szívós és csökönyös természete még a megmunká-
lás után is csak a kiverekedett eredményt adja 
vissza. Azt is csak azzal a fukarsággal, ami haj-
szálra pontos arányban áll a beléfektetett munká-
val. Semmit se rejteget, semmit se szépít, hanem 
kegyetlen realizmussal nyilatkozik mesterének min-
den egyes vonaláról. Anyagának szenvtelcnségé-
vel minden hibát ridegen megrögzít és könyörtelenül 
tá r ja fel mesterének fogyatékosságát. Gőgös és 
konok természete mesterét arra kényszeríti, hogy 
a megmunkálásnál a legnagyobb respektussal köze-
ledjék hozzá. 

A rézlemez megmunkálásának eszköze a véső, 
technikája a metszés és eleme a vonal. A vonalat 
mindnyájan úgy ismerjük, hogy az a legkényesebb 
és legjobban ellenőrizhető esztétikai elem. Elmond-

hat juk róla, hogy a művészeti elemek arisztokratája. 
Külön élete és rituáléja van, ami a többi elemektől 
(szín, tónus, valőr, arány, r i tmus stb.) azért hatá-
rolja el, mert míg a vonal önmagában is tökéletes 
kifejezőeszköz, addig a többi elemek csak a vonallal, 
vagy pedig egymással összeházasítva alkalmasak 
művészi kifejezésre. A vonal egyszerűen alapelem, 
ami nélkül művészi megnyilatkozás el sem kép-
zelhető. Az ősművészeteknél szerepe még kizáró-
lagos, de a fejlődés folyamán szívesen társul más 
művészeti elemekkel is, anélkül azonban, hogy 
vezető szorepét átengedné. A vonal a rajzban 
emelkedett tökéletességének legmagasabb fokára, 
mert a rajz minden más elemnek a hordozója. 
A rajz minden műalkotás belső gerendaszerkezete. 
Konstrukciós szerepe amennyire fontos, annyira 
hálátlan, mert miképen a merész toronymegoldá-
sok gyönyörködtető formái eltakarják a gerenda-
szerkezetet, ugyanúgy a rajz is láthatatlanul meg-
búvik a többi művészeti elem alatt. A rajz tehát 
akár láthatóan, akár láthatatlanul, de mindenütt 
jelen van. Ha látható formában mutat ja magát, 
akkor mindig a vonalon keresztül nyilatkozik meg. 

* 

A vonal tehát éppen nélkülözhetetlensége miatt 
érte el kul túrájának azt a magas fokát, ami már 
valósággal kiemelte a többi elem társaságából és 
a kissé szétfolyó művészi értékelés birodalmából 
az esztétikai analízis csaknem tudományos szférá-
jába emelte á t . Gyökere az élettan alaptörvényeibe 
nyúlik, problémájának külön irodalma és esztéti-
kájának általános érvénnyel lerögzített dogmái 
vannak. 

A vonal tehát rettentő nagy úr. Most képzeljük 
el ezt a nagy urat a rézlemez gőgös anyagának 
a társaságában. 

Kész művészeti veszedelem! 
A rézmetsző a vonalat, mint formameghatározó 

elemet alkalmazza. A metszésre szánt formának — 
kivéve a síkornamenseket — mindig plasztikai 
jellege van, vagyis a síkban való megjelenése 
dacára is plasztikus hatást kell nyújtania. A metsző 
e hatást úgy éri el, hogy a metszendő formát vagy 
vonallal kíséri, vagy a forma ellen vezeti, vagy 
pedig a formát kísérő és a forma ellen haladó 
vonalak egymást metsző, esetleg keresztező háló-
zatával domborítja ki. A végtelen bőséggel alkal-
mazott vonal tehát a plasztikai kifejezésnek alá-
rendeli magát , úgy hogy első pillanatra a metszet 
síkon megjelenített plasztikai feladatnak látszik. 
Csak alaposabb szemrevételezés után lá t juk, hogy 
a vonal nem omlott el fenntartás nélkül a plasztika 
kifejezésében, hanem alárendelt szerepében is 
megtartotta mellérendelt jelentőségét, miután a 
metszésnek éppen az a csemegéje, hogy a vonalak 
özöne miként csendül össze a nagyobb egységek 
kiformálásánál. Miután plasztikai hatás kifejezé-
séről van szó, az egyes vonalak értéke is aszerint 
változik, ahogy ezt a célt szolgálni a legjobban 
tudja. A metszetet képező számtalan vonal mind-
egyikének tehát külön lokális értéke is van. 

A rézmetszőnek azért nehéz feladatokat kell 
legyűrnie, hogy a merev rézen a vonal előkelő 
és választékos nyelvén kifejezhesse magát. Ha 
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mindehhez még hozzávesszük a metszéstechnikán 
túl álló magasabb művészi követelményeket (helyes 
stílusérzék, rajz- és komponáló készség, valamint 
megfelelő tónusértékelő képesség), akkor nyugod-
tan megállapíthatjuk, hogy művészi képességeit 
valósággal tudományos alapossággal kell alkalmaz-
nia. 

Ez a munkakör természetesen a legnagyobb 
műgondot, a művészi szabadossággal való teljes 
szakítást, zavartalan elmerülést és főleg időt, még-
pedig rengeteg sok időt igényel. 

Ugyanazon időegységben, amit a rézmetszés 
gondos kivitele igényel, más grafikai ágak sok-
szorosan többet termelnek. A rézmetszésre tehát 
nem jut idő, mert nem gazdaságos. Mert nem 
gazdaságos, azért nem korszerű, azért el kellett 
buknia. 

Nyilvánvaló, hogy a rézmetszés ügye a sors-
tragédiák kategóriájába tartozik. A ra j ta kívül 
álló erők és az önmagában rejlő okok összecsapása 
következtében pusztult el. 

De amiképen a sírásó esete azt bizonyítja, hogy 
a halálból is lehetséges megélni, ugyanúgy a saját 
halálából élt meg a rézmetszés is. Életképtelensége 
mentette meg az életnek. 

Alaposabb szemrevételezés után a rengeteg grafika 
technikai eljárás között feltűnnek a rézmetszés 
jellegzetes vonalai. Az életben talán sehol másutt 
nem találkozunk vele, csak a bankjegyek hőseinek 
arcképén. 

Az a különös tiszteletadás, hogy a nemzeti hősök 
arcmását rézlemezre metszik, nemcsak a hősök-
nek szól. Ugyancsak nem a rézmetszet szépségeit 
illeti az a kitüntetés, hogy a bankjegy legfontosabb 
részén szerepelhet. Dehogy is! Hanem ezt a gra-
fikai eljárást a pénzhamisítók tiszteletére alkal-
mazzák. 

Ha tehát az üzleti grafika a metszést életkép-
telensége miatt száműzte is, ugyanakkor a bank-
jegytechnika melengető szárnyai alá vette és meg-
óvta a teljes elpusztulástól, mert céljai számára 
a metszés mindazon tulajdonságait kitűnően tudta 
felhasználni, melyek a köznapi életben fölöslegesek 
és hasznavehetetlenek, de a bankjegynél szüksé-
gesek, sőt nélkülözhetetlenek. 

A rézmetszés így kikerült a köznapi élet céljait 
szolgáló üzleti grafika forgatagából és a bankjegy-
nyomdák gondosan őrzött falai között éli csendes 
életét. 

* 

A mai magyar metszőgeneráció munkásságát 
szemlélve, igen érdekes megállapításra jutunk. 
Ugyanis az egész generáció — csupán egyetlen 
emberből áll. 

Horváth Endre lapjait forgatva egészen tisztán 
érezzük, hogy munkássága a rézlemez kultúrájá-
nak öncélú művelése és önönmagáért való tökéle-
tesedés jegyében halad. Ám könnyű annak haladni, 
akit a kor erőinek sodrása magával ragad, vagy 
aki céhének hagyományaira alapozva fejlesztheti 
tudását. Horváth Endrének nem adatott meg ez 
a szerencse. Korunk igényeinek lendítő ereje nem 
fokozza munkásságát, mert hiszen napjainknak egé-
szen közömbös a rézmetszés ügye. Élő kortársak és 

közvetlen elődök sem nyúj that ták neki a metszői tra-
díciók biztos fundamentumát, ahonnan minden fej-
lődés szükségképen elindul. Neki egymagára hagyva 
kellett kifürkésznie a leggőgösebb anyag rejtett 
titkait. Hogy ezekhez közelférkőzliessék, meg-
tanulta a rég elporlott mesterek tudásának nyelvét. 
Munkába mélyedt éveket töltött el a nagy mesterek 
másolásában, hogy ezáltal is könnyebben fejezze 
ki saját művészi mondanivalóját. 

Az elmélyülő búvárkodás és a magabízó ki-
röppenés széthajló irányait megfigyelhetjük Horváth 
Endre munkásságán. Á régi mesterek tanulmányo-
zásának ideje alatt a legkülönbözőbb és legfino-
mabb metszéstechnikai módozatokat sajátította el. 
De bármennyi tudáskincset is gyűjtött, annak 
súlya nem húzta le magával a régi mesterek helyben-
guggoló csodálatáig, hanem még kellő időben 
sikerült kimenekülnie a megholt mesterek marasz-
taló ölelése elől. Sajátos biztonsággal látta meg 
céljait és lépte le útjának kezdeti szakaszát, hogy 
mihamarabb beérkezzék művészetének szuverén 
birodalmába. Erős énsége által önmagát körül-
sáncolva és minden kívülről származó művészi 
ráhatás ellen megvédelmezve, immár elkövetkezett 
életének kiteljesedő szakasza. 

Kompozíciói nem a lemez egész területén fek-
szenek, hanem jól összemarkolva és egységgé ki-
kerekítve jelennek meg. Munkái ezáltal jellegzetes 
dekoratív zamatot és erőteljes ütőképességet nyer-
nek. A megmetszett részek egészen tömör forma-
nyelven, de mégis könnyed és meleg zengéssel 
szólnak. Amint a muzsikában a melódiák vonala 
egymásmelleit, egymásután vagy egymást keresz-
tezve, azonos vagy más ritmusban, különböző zenei 
színezetük ölelkezésében és széthajlásában, dina-
mikájuk finomságának vagy erejének végtelen 
modulációjában bontakozik ki a mű benső szépsége, 
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úgy fonódnak szépívű vonalainak lágy vagy fanyar 
akkordjai tökéletes egységű összhanggá, hogy 
kompozícióinak finomsággal teljes erejét kifejezze. 

Vésőjének nyomán feszültséggel teljes vonalak 
erednek, amelyek halkan lépnek a lemezre, hogy 
fokozatosan elérjék teljes testiségüket és utána 
finom zengéssel elpengjenek. Mindegyike tökéle-
tesen mentes a mérnökies vonalértelmezés száraz-
ságától és erőtlenségétől, mert minden vonala 
önmagában is különváló életet él. Mindegyiknek 
saját értelme, önmagában is teljes kikerekítettsége, 
alá- vagy mellérendelt szerepének megfelelő érté-
kelése és a másiktól élesen megkülönböztetett 
karaktere van. 

Ha Horváth Endre egy-egy vonalegységnek ilyen 
fontos szerepet tulajdonít, akkor a magasabb 
grafikai elemek értékelésének valósággal finom-
ínyű mestere. Például tónuskezelése — ami a 
metszésnek egyik legkritikusabb feladata — még 
a legsötétebb foltoknál is elomlóan könnyed és 
seholsem fenyegeti a befulladás veszélye. Tónusai 
általában a legszélesebb skálán futnak, de azért 
mindegyike helyén marad, mer t csak azon tónus-
elemeket ju t t a t j a szóhoz, amelyek metszetének 
tárgyát legjellegzetesebben kifejezi. Ebből követ-
kezik, hogy metszetei sohasem egyértéküek, hanem 
mindig más és más tónusakkordok. A tónusértéke-
lésnél nem egy általános tónuserőből indul meg, 
hanem rendeltetésükhöz szabja annak mértékét. 
Müvei egymásmellé állítva a legkülönbözőbb tónus-
erőt muta t ják , míg egymagukban szemlélve az 
alaptónuson belül a modulációk gazdag sokaságát 
tartalmazzák. Ezért metszetei nemcsak plasztiku-
sak, hanem az egy festékkel nyomott eljárás dacára 
is színesek. Mesterien aknázza ki a papír fehérjé-
nek ragyogását, ami testtelcnebb vonalainak fes-
tékén átvilágít. Ezt a könnyed, szinte éteri ragyo-
gást azután fokozatosan vezeti a mély vonalak 
melegen zengő basszusán á t a legmélyebb árnya-
latok tömveteljes erejéig. Hogy színtelenségükben 
is színes metszetei ezenfelül még a plasztika erejét 
és ízes tömörségét nyújtják, az már a helyes tónus-
használat erényéből származó értéktöbblet. 

Komponáló készsége szinte architektonikusan 
biztos alapokon nyugszik, még akkor is, ha a 
leggyengédebb érzelmi megrezdülést aka r j a ki-
fejezni. A lemez merevségéből önként folyik, 
hogy a rákerülő munkát m á r csak teljes kiérett-
ségében lehetséges rajta kivitelezni. Míg a festő 
anyagának engedelmessége révén csaknem kor-
látlanul keresgélheti hangulatának legjobban meg-
felelő színtechnikai eszközeket, addig a metsző 
számára semmiféle anyagtechnikai könnyebbség 

nem áll rendelkezésre. Témáját majdnem prímán 
kell kifejeznie, mert a rézlapon már semmiféle 
változtatás nem lehetséges. Egy-két meggondolat-
lanul elröppentett vonalat t án még sikerül a helyes 
útra visszakalapálni, de már nagyobb tömegek 
tologatása vagy javítgatása már csak azért is 
kizárt dolog, mert a rézlemeznek nem megmunkált 
része a nyomásnál éppen olyan fontos tényező, 
mint a megvésett rész. A metsző tehát csakis azzal 
a biztonsággal állhat neki a rézlapnak, mint a 
szobrász a márványnak; elfaragnia vagy elrajzolnia 
nem szabad. 

Horváth Endre a rézlemez láttán érzett minden 
tisztelete és anyagának megbecsülése ellenére soha-
sem habozik. Kompozíciói biztosan, kikerekítetten 
és befejezetten jelennek meg lemezein. Ha ezen 
kompozíciók ezenfelül már egyéni varázst is hor-
danak magukon, ez kétszeres erénynek számít, 
különösen ha meggondoljuk, hogy a rézlap egyike 
a legkonzervatívabb művészeti eszközöknek, ami-
nek ri tuáléja az évszázados fejlődés folyamán 
csaknem a tökéletesbe merevedett. Kompozícióinak 
tárgya a lírai kecsességű lélekrezdülettől az emel-
kedett komolyságon át egészen a létproblémák 
komor feszegetéséig mélyül. 

Horváth Endre tehát mindenféleképen kivágja 
a rezet. 

* 

A rézmetszés — korunk kitagadott gyermeke — 
az élet igényei számára megszűnt létezni. Pedig 
valamikor szorosan együtt élt, fejlődött és tündö-
költ korának életével. Századok ízlését formálta, 
generációk művészi szomját oltotta, a nyomtatás 
felfedezése előtt gondolatokat közvetített; mint 
reprodukáló műfaj , a nagy művészi alkotásokat 
közkinccsé tette és vallásos tárgykörével lelkeket 
emelt az ég felé. Legnagyobb mesterek benne 
mérték le eímulhatlan művészetüket és egyetlen 
meghitt barát ja volt az eltűnt századok fiainak, 
kik benne és általa ízlelhették a művészet áldott 
gyönyörűségét. Napjainkban az üzleti grafika erő-
teljes konyhanyelve mellett és technikus kultúránk 
zajában elveszik csendes zengésű hangja . Ha a 
többi művészeti ágakkal szemben csatátvesztve 
visszavonult, ezt csak azért tette, hogy előkelő 
magányában élje finom és nemes életét. Heve-
nyészve bárdolt stüusaink marakodásában előkelő 
megtartóztatással húzódik vissza, hogy fiatal mes-
terük lemezein tolmácsolja különváló és benső-
séggel teljes, halálutáni és életfeletti életének min-
den szépségét. 
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