
BASICS BEATRIX 

PEST-BUDA- ÉS BUDAPEST-LÁTKÉPEK 
ÉS ÚTIKÖNYVEK 

A tájkép műfaján belül jelentős változás történt a XVIII. században: a városlátkép, a veduta kialakításá
val olyan változata jött létre, mely a XVIII. század közepe táján bekövetkező művészeti változásokkal 
szoros összefüggésben volt. Zádor Anna megfogalmazásával a történelem iránti fogékonyság az egész 
XVIII. századra jellemző volt. Az általános érvényű művészeti törvények, mintaképek keresése során 
legelőbb az antikvitásban, majd más történelmi korszakokban próbálták megtalálni azokat. A késő 
barokknak a stiláris egzotikumok iránti vonzódása - etruszk, római, egyiptomi, orientális művészet -
kiegészült a XVIII. század első harmadában megkezdődő ásatásokkal, a régészeti leletek tanulmány
ozásával, a régi korok műalkotásainak, épületeinek utazások során való megismerésével és 
megörökítésével.1 A középkor iránti érdeklődés kezdete is erre az időre - a század közepére - tehető, az 
angliai gotizálással majdnem egy időben német területen is megjelenik (Wörlitz, gótikus ház a kastély
parkban, Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf és Georg Friedrich Hesekiel, 1760-as, 70-es évek)2 Ezt a 
folyamatot Werner Hofmann azzal a kifejezéssel illeti, mely még mindig nem egyértelmű 
stíluskategória, nem is korszakelnevezés, leginkább bizonyos folyamatok érzékeltetésére alkalmas - ez 
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Buda-Pest, a' magyarok fővárosa... Pest. 1845. Az első illusztráció: „Pest-Pesth" 

a historizmus, melynek XVIII. századi keletkezésétől datálható a művészi tudat teljes megváltozása. W. 
Hofmann ezt olyan cezúrának tartja, amelytől fogva a műalkotás mind gondolati, mind formai tekintet
ben új alapokra helyeződik. Ez lesz majd a következő század művészetének kiindulópontja. De már a 
XVIII. században a múlt például állítása, mintául vétele nem egy bizonyos múltbéli korszakot jelentett, 
hanem gyakorlatilag bármelyiket.3 Hogyan valósult meg mindez a tájkép műfajában? A múlt felé for
dulás része lett a történelmi nevezetességű városok, épületek, tájak ábrázolása, mind a festményeken, de 
még inkább a grafika sokszorosítható műfajában. A tájkép is eszközévé válhatott a nemzeti történelem 
bemutatásának, sőt kialakult a történeti tájkép műfaja (például Molnár József: Nemzeti album. 1858).4 A 
városlátképek, épületábrázolások, tájképek hiteles, részleteikben pontos ábrázolások voltak, s ez igény 
is volt velük szemben. Az egyes darabok helyett egyre gyakrabban albumok, sorozatok jelentek meg, 
szöveg kíséretében. Ez a szöveg, azaz az irodalmi anyag ugyanúgy pontos, tudományos jellegű volt, az 
esetek többségében forrásmunkák sorára támaszkodva, mint ahogy az a képi megfogalmazással szem
ben is elvárás volt. A hazai tájak, városok, épületek bemutatása a nemzeti törekvések részévé vált, azokat 
erősítette, s rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert. 

A magyarországi albumok, sorozatok, kiadványok sorában kettőt kell megemlítenünk mint alapvető 
fontosságút. Az egyik Rudolf Altnak Xaver Sandmann által litografált rajzai Pest-Budáról.5 A másik 
Hunfalvy János és Ludwig Rohbock közös tevékenységének egyik eredménye, a Magyarország és 
Erdély képekben három kötete mellett az 1859-ben Pesten megjelent Pest és Buda (Pest und Ofen neben 
Umgegend) kötet 24 db acélmetszet illusztrációval. Hunfalvy történészként és földrajztudósként mind
máig az egyik legjobb útleírást készítette el, a legújabb tudományos eredményeket alkalmazva, gondot 
fordítva a forrásanyagok fölhasználására.6 Munkája néprajzi, történeti, geológiai, művészettörténeti, 
régészeti szempontból egyaránt fontos, más tudományágakat nem is említve. Mind az Alt-Sandmann, 
mind pedig a Hunfalvy-Rohbock album mintaadóvá vált hasonló jellegű kiadványok számára a későb
biekben. Jelentek meg persze korábban is ismertetések, útleírások német és angol nyelven 
Magyarországról, illusztrációkkal, metszetekkel, de mind a szöveget, mind az ábrázolásokat tekintve e 
két sorozat bizonyult a legnagyobb hatásúnak. Ami a képeket illeti, nagyon sok hasonló vonást mutat
nak stilárisan, kompozicionálisan és témaválasztásban egyaránt. Alt részletező, aprólékos stílusa jól 
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megfelel az épületek, utcarészletek topografikus pontosságú bemutatásához, de alkalmas a minden kom
pozíción feltűnő életképi részletek megformálására is. Rohbocknál az acélmetszet technikája olyan 
finomságokra ad módot, melyek összetéveszthetetlenül sajátossá teszik lapjait. Ő is szereti a részletek
ben való elmélyedést, de a természet, a kimondottan tájképi részletek gyakoriak és fontos szerepet kap
nak kompozícióin. Mmkettejüknél megjelennek romantikus megoldások, s ez mind a stílusra, mind a 
témaválasztásra érvényes. Ilyen Alt váci temetője, budai hegyi látképei vagy Rohbock császármalmai, 
az éjjeli lánchídi jelenete - egyedül itt jelenik meg a híd mint kilátóhely. Különösen a pest-budai 
látképeknél érezhető a korábbi metszetek ihlető hatása, ez csak ritkán fordul elő városképi részleteken, 
annál is inkább, mert sok esetben a legfrissebben megtervezett, befejezett épületeket, együtteseket 
mutatják be.7 

1845-ben, Alt-Sandmann albumával egy időben jelent meg egy könyvecske Buda-Pest A' magyarok 
fővárosa vagyis ezen testvér-városban létező minden nevezetességek és látni méltó dolgok leirása. Vezéd 
vidékiek és benszülöttek számára bájos nyelvújítási jellegzetességeket mutató címmel. Hat acélmetszet 
és egy kihajtható térképmelléklet - a két város alaprajzával - illusztrálja. Az előszóban a magát meg nem 
nevező szerző Feldmann munkájára utal, mint a legújabb német nyelvű kiadványra, mely mintául és ala
pul szolgált „czélszerű rövidítésekkel nyelvünkhöz értelmezve". A kötet szerkezetét, felosztását a 
legtöbb későbbi mű követi. Az előszó után a két város fekvésének és területének leírásai következnek, 
de nemcsak Pestről és Budáról, hanem a Dunáról is külön fejezet szól, ez utóbbinál leírván a hajóhidat 
is, említést téve az épülőfélben lévő Lánchídról. A következő fejezet címe: Nevezetes épületek Pesten és 
Budán. Itt városrészekre felosztva 
sorolja végig a műemlékeket a könyv a 
Belvárostól a Ferencvárosig Pesten, 
majd Buda öt városrészében. Külön tár
gyalja a „szobrokat és egyéb emlé
keket". Itt ír hosszabban a Lánchídról, 
„az austriai monarchia, sőt a szárazföld 
egyik legroppantabb építményéről". A 
kilátóhelyeket „Pest és Buda áttekin
tésére" külön kiemeli a kötet, ez a kor
szakban különösen fontos szempont 
volt, s kihagyhatatlan sétahelyekké vál
tak azok a magaslati pontok, melyekről 
a legszebb, legfestőibb kilátás nyílt a 
városokra. A festői látvány megtekin
tése és élvezete társasági szórakozássá 
vált. A Gellérthegy mellett, mely már 
az előző században is kedvelt kilátó
hely volt, a János-hegyet és a Svábhe
gyet is megemlíti Budán, s Buda meg
tekintésére is a Gellérthegyet találja a 
legalkalmasabbnak. A gyakorlati tudni
valók, statisztikai jellegű adatok ezután 
következnek a nyilvános kormány
székekről és hatóságokról, politikai 
alapítványokról, nyilvános intézetek
ről, jótékony intézetekről és egyesüle- _ . ,. . „ , D , , , . . , , , , , 

, i , v../.. .. ' A v\"A' K Cassius: Magyarország fővarosa. Budapest leírása kepékkel. 
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számot az utolsó rész a szellemi és társadalmi életről, a mulatóhelykről, a két város környékéről és 
sétányairól, a temetőkről ( ez utóbbiak először, de nem utoljára tűnnek föl a látnivalók sorában), a 
fürdőkről. A kötetet egy „általános jegyzések idegenekre nézve" című rész zárja utazásról, üzletekről, 
gyakorlati tudnivalókról, valamint egy kiegészítő jegyzék a térkép elemzéséhez, utcanévlistával. A leg
nevezetesebb helyek és épületek ismertetésére visszatérve a sort a Váci utcával kezdi, „Pest legkiesebb 
utczájá"-val, „minden ék- és pompaszerek rakhelyével, minden dologtalan díszuracsok és arszlánok 
gyűlhelyével, az utczai társalgás és gyönyörök tulajdonképi központjáéval. A városház és megyeház 
épületeinek leírását illusztrációk egészítik ki csakúgy, mint a Redout-ét. A városi színház a Vigadóval 
1832-ben készült el, s Pest legszebb, legjellegzetesebb épületeinek egyike volt, míg a szabadságharcban 
el nem pusztult. Metszeten látható a múzeum is, mely értelemszerűen a Nemzeti Múzeumot jelenti. 
Rövid története mellett leírást kapunk az épületről és gyűjteményeiről is. A „Terézia város", ahogy a 
szöveg jelzi, „Pest kiskereskedésének fészke", s ennek megfelelően itt ipari létesítményekről, gyárakról 
olvashatunk elsősorban. A pesti szobrok és egyéb emlékek sorában találjuk az épülőfélben lévő 
városligeti Hermina-kápolnát. Budával a szerző mostohán bánik illusztrációk szempontjából: mindössze 
egy szerepel róla, mely látkép a Várpalotáról, előtérben a Dunával és a hajóhíddal. A címlap melletti 
bevezető illusztráció különösen érdekes: szokatlan módon Budáról nézve mutatja a Lánchidat, a háttér
ben Pest Duna-parti házsorával. (A szöveg említi, hogy először a budai hídfő készült el.) Az illusztrációk 
rajzolója ismeretlen, a jobb alsó sarokban viszont mindegyiken látható a metsző szignatúrája (Winkler 
sculp). Az acélmetszetek nagyon finoman kivitelezett, pontos és részletező ábrázolások. A topografikus 
hűséggel bemutatott épületek mellett a rajzoló sehol sem mulasztotta el zsánerjelenetekkel élénkíteni a 
kompozíciókat, melyek a korábbi városképek megoldásait követik (például a Vasquez-féle térképek kis 
oldalképei). 

Míg ez a kiadvány szövegét és illusztrációit tekintve egyaránt nagyon szerény, lényegre törő és tárgyila
gos, az 1866-ban Heckenast Gusztáv által kiadott Magyarország fővárosa. Budapest leírása, képekkel 
címet viselő kötet más műfajt képvisel. A magát Cassius álnéven megnevező szerző, valójában Áldor 
Imre író és újságíró, személyes hangvételű szépirodalmi művet alkotott. A 34 db fametszet illusztráció 
jelentős része nem a megszokott ábrázolási típusokat utánozza, hanem új kompozíció.8 Szerkezetét te
kintve ez a mű is nagyobb fejezetekre tagolódik: Tájkép Budapestről, Pest áttekintése, A Városliget, 
Buda áttekintése, Budapest története, Statisztikai adatok, Tudnivalók és Végszó. Ez utóbbiból sok min
dent megtudhatunk a szerzőről, szándékairól, forrásairól. Nem kis Önbizalommal állítja Cassius, hogy „a 
mi az átdolgozásnál fölhasznált forrásokat illeti, sok volna elszámitnunk mindazon iratokat, melyeket 
végig kellett olvasnunk, hogy müvünk alapos, és biztos legyen". Három forrást mégis szükségesnek tart 
név szerint megemlíteni: Hunfalvy útleírását, Hartleben „elavult és rövid útmutatását", melyet „illő 
ítélettel járván el.. . használt", és a „nagybecsű" Vasárnapi Újság évfolyamainak leírásait. Fő törekvése 
az volt, hogy a legújabb épületeket bemutassa, és a Végszóban még a legfrissebb információkat is hozza, 
melyek a főszövegből kimaradtak. A Tájkép Budapestről bevezető fejezete arról a csodálatos és egyedi 
fekvésről beszél, mint a város legfőbb jellegzetességéről és legnagyobb értékéről, amit két illusztráció is 
igyekszik bemutatni. A Pest áttekintése részben magyarázatát adja annak, miért nevezi Budapestnek a 
várost. „Magasabb ponról nézve Pest, Buda és Ó-Buda egy városnak látszik, melyet a Duna vág kétfelé. 
E szoros összeköttetés következtében 1830 körül azon gondolat támadt az emberekben, hogy egy néven 
nevezzék őket, s azóta Budapestnek keresztelték, a mi mindenesetre nemzeti szempontból igen helyese
lendő." Ebben a fejezetben foglalkozik Pest nevezetes épületeivel, utcáival. A Nemzeti Múzeum 
építészéről nem túl hízelgő a véleménye: „Építését Pollák nevű pesti építész vezette, de a várakozást 
semmi tekintetben sem elégítette ki, ez ügyetlen építész az oka, hogy a nagyszerű külalak daczára is, 
muzeumunk Ízléstelen és czélszerütlen". Fontosnak tartja még megemlíteni a városházát, a megyeházát, 
hasonlóképpen a korábbi művekhez - de mellettük az új Nemzeti Színházat is (1834-1837), temp
lomokat (az egyetemit, a Kálvin téri reformátust és a „lipótvárosi basilikát", „mely Pestnek legna-
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Pálóczy Lipót: Budapest és környéke. Bp., 1896. 

Képkötet illusztrációi lapjelzés nélkül: „Látókép a várról nézve" és „Múzeum-körút látóképe' 
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gyobbszerű temploma lesz", ez utóbbit ugyan csak a Hild-féle tervváltozatban, mely később soha nem 
épült fel). Rengeteg magánpalotát, középületet, szállodát, fogadót sorol föl, történeti adatokkal fűsze
rezve bemutatásukat. A Váci utcát mint Pest büszkeségét írja le, mely „kivált este oly ragyogó kiraka
tokat mutat fel, minővel Paris sem szégyenelhetné meg magát". A Hunfalvy-Rohbock kötetben szereplő 
Király utcai romantikus épületet Áldor is megemlíti: „Az utcza közepén ... megragadja a figyelmet egy 
góth stylban épült palota, amelynek alsó termében máig is hetenkint, minden időszakban nyilvános bált 
tartanak, azonban ha társaságán végig nézesz, tapasztalt szemed csakhamar rá ismer az aljasabb osztár 
lyok közönségére." A Nemzeti Múzeum melletti „ország-házról" részletesen ír. „Ybl építész nagyszerű 
terve szerint" három hónap alatt emelték, egész oldalas illusztrációt láthatunk róla. Ugyancsak Ybl ter
vezte a lovardát, mely 1858-ban épült fel, „s Ízletes alakjánál fogva diszéül szolgál a múzeum hátterének, 
hol utóbbi időben sok szép palota épült". Bár hozzáteszi még, hogy „a múzeum másik oldalának végén 
áll a juratus-világból hires Két-pisztoly korcsma, vagyis inkább lebuj". Újdonság az eddigiekhez képest, 
hogy a szerző önálló fejezetet szentel a Városligetnek. Bár Alt és Rohbock albumaiban is szerepel egy-
egy ábrázolás a Városligetről, a biedermeier érzelmességével átszőtt romantikus elképzelés jegyében itt 
szövegben és képben egyaránt terjedelmesen szerepel. Áldor szerint ennek oka az, hogy „egyáltalában 
nincs ember Pesten, kinek ez- üdítő helyhez valami kedves emléke ne volna kötve". Még a tervezett 
állatkertről is közöl térképet. A Buda áttekintése fejezet adatokkal és történeti áttekintéssel kezdődik. A 
Lánchíd és az Alagút kapcsán említés esik Széchenyiről, majd a királyi vár bemutatása következik. Itt 
konkrét politikai utalásokkal is találkozhatunk. „Mária Terézia, kinek hulló félben levő trónusát a ma
gyar nemzet lovagiasan megmenté, hálából Budán akart lakni, s megrendelte a palota fölépítését, de a 
kincstárban nem volt reá pénz. Ennélfogva a nemzet gyorsan gyűjtött egybe annyi összeget a mennyi
vel a jelenleg fönnálló diszes lak fölépülhetett. A budai királyi palota tehát a nemzet épülete, mely ma
gyar királyra vár.... Most... ismét föl fog virágozni. Az ajtók tárva állanak, a nemzet reménye fényt vet 
a termekre." Az időpont 1866. A várbeli gyönyörű kilátásra is utal Áldor, pontosan leírva a látványt. Nem 
meglepő - s gondoljunk ismét a dátumra - a Szent György téri „osztrák hősi emlékmű" említése. A budai 
fürdők felsorolása, a hegyek, Eötvös József nyári lakának említése után ismét a kilátás: „nincs bűbájo
sabb látvány, mint a magasból estve a Dunára letekinteni". A romantikus, festői, vadregényes helyek -
Szép Juhászné, Zugliget, Svábhegy, Jánoshegy - után visszatérünk a Császármalomban fölépült Lukács 
fürdőhöz. Óbuda számos római emléke mellett újdonságnak számít a zsinagóga említése. A „Colossalis" 
épület lelkesült leírása egy eddig nem értékelt műemléket mutat be. Jellemző, hogy a fejezetet a Ganz 
vasöntöde zárja, mely az egész osztrák államban egyike a legnagyszerűbbeknek. „Szabadalma van a 
vasúthoz tartozó vaskerekek elkészítésére. Egy gőzszekérhez tartozó mindennemű készleteket ezen 
gyárból hordoznak szét az egész monarchiára." A Budapest története című fejezetet nem illusztrálják 
fametszetek. Sőt szedéssorai egészen a szerző koráig tárgyalják a történelem eseményeit. Különösen a 
befejezése, a reformkor bemutása érdekes. Bár a közelmúlt eseményeit mindig nehéz megítélni, itt tár
gyilagosan megfogalmazott, pontos és igaz mondatokat olvashatunk. A záró statisztikai adatok a leg
fontosabb intézményekre vonatkozó neveket, számokat közlik. Érdekes és tanulságos ez a rész, hiszen a 
korszakról ad tényszerű képet. A betűrendbe sorolt tudnivalók után következik a már említett Végszó. A 
kiegyezést megelőző évben született könyv nemcsak szövegét tekintve izgalmas, olvasmányos munka, 
a fametszet illusztrációk segítségével még erőteljesebb a hatása. Bár vannak olyan metszetek, melyek 
korábbi kompozíciók átvételei - az óbudai hajógyár, a Nemzeti Múzeum, a megyeház épülete vagy a 
Széchenyi-hegyi látkép -, legtöbbjük új, eddig meg nem fogalmazott kompozíció, s sok esetben maga a 
téma is olyan, amit eddig nem ábrázoltak. Ilyenek az első fejezet látképei, a szokatlan nézőpontokkal. 
Az alaprajzok, tervek is gyakoriak, mint például a Hild-féle Bazilikáé, a városligeti Dr. Fischof gyógy
intézeté vagy a még csak tervezett álatkerté. Vannak olyan kompozíciók is, melyek meglepnek erőtel
jességükkel - az Alagút bejárata vagy a Lánchíd tér. Szokatlan nézőpontból láthatjuk a Császármalom 
épületét, ez azonban a környezetben elhelyezhetővé teszi a helyszínt, szemben a korábbi ábrázolásokkal. 
A kötettel egy hangulatos illusztrációkkal teli, izgalmas, olykor költői, máskor ironikus szövegű 
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budapesti útleírást kapott kézbe a múlt századi olvasó, olyat, melyen érezhető a korszak kiegyezéssel 
kapcsolatos várakozása, hangulata is. 

Az 1885-ben megjelent német nyelvű vezető már igazi útikönyv, a kifejezés mai értelmében. 
(Budapest im Jahre 1885. Illustrierter Führer für die Besucher der Allgemeinen Landes-Ausstellung in 
Budapest, 1885.) 90 db fametszet illusztrációval készült, két térkép egészíti ki.9 A kiadó előszava után 
a fejezetek elsősorban a gyakorlati tudnivalókkal foglalkoznak, mint az utazás oda és vissza, a 
megérkezés, szálláshelyek, közlekedés, éghajlat. A történelmi összefoglalót topográfiai és geológiai 
leírás követi, a látnivalók után pedig a városligeti országos általános kiállítás bemutatása, utcajegyzék, 
térképek és forrásirodalom felsorolása zárja. Az utóbbi 15 művet sorol föl, köztük például Bonfinit vagy 
Hampel Óbudai ásatásait mint a legújabb tudományos szakirodalmat. Bél Mátyás Notitia Hungariae-ja 
vagy Bertrandon de la Broquiére 1433-as munkája arra utal, hogy a fölhasznált művek tekintetében a 
legautentikusabb forrásokhoz nyúlt a szerző. Ez a kortársi művekre is érvényes, Horváth Mihály 
Magyarország történelme (1860-1863) a legjobbak közé tartozik. A hasonló műfajú előzmények között 
a Feldmann-féle 1859-es Pest und Ofent, Hauffler-Szerelmey művét, és a Hunfalvy-Rohbock 
Magyarország és Erdély képekben 1854-es kiadását említi. A szöveg első ránézésre is különbözik a 
korábbi kiadványoktól, rengeteg adatot közöl, táblázatokba elrendezve, grafikonokon bemutatva. Az 
összbenyomás a kötetet elolvasván az, hogy valamivel több, mint egyszerű útikönyv, inkább egy kor
szerű városmonográfia előzményének tekinthető. Hiszen azok az adatok, melyeket közöl, az egyszerű 
utazók nagy többségét nem érdeklik, annál inkább azokat, akik valamilyen okból el akarnak mélyedni a 
főváros történetében, fejlődésében, akkori helyzetéről is képet akarván kapni. A nagyszámú illusztráció 
is ezt erősíti - sok olyan épületről közöl képet, melyek a megjelenés előtt nem sokkal épültek (A mar
gitszigeti gyógyfürdő, a várkerti bazár, szobrok, a Deák-mauzóleum stb.). Az országos kiállítás pavilon
jait bemutató rész különösen érdekes, a historizmus építészete kutatóinak számos érdekes adalékot szol
gáltat. 

Az utolsó kötet már a századvég idejéről származik, a millennium évében adták ki, és minden bi
zonnyal a millenáris események vendégei számára készült.10 A Budapest és környéke címében is jelzi, 
hogy „baedekerszerű útmutató", s a korábbiakhoz képest oly mértékben részletező, hogy igazából csak 
a legkiválóbb és legalaposabb mai hasonló műfajú művekkel vethető össze. Nincs egyetlen olyan téma 
sem, mely elkerülte volna a szerző figyelmét, s az előző műhöz hasonlóan ez a munka is közelebb áll a 
városmonográfiához, mint az útikönyvhöz. Az illusztrációk fotók, négynyelvű felirattal; sok olyan 
épületet, városképi részletet bemutatnak, melyek ma már nem léteznek (Közlekedési Múzeum, Tabán). 
Német nyelvű kivonatos szövegváltozat is tartozik a kiadványhoz, valamint a már elmaradhatatlan 
térkép. 

A múlt század kezdetétől a végéig egy sajátos műfaj, a városleírás - mint az útikönyv, útialbum egy
fajta megnyilvánulása - néhány jellegzetes példáját szerettük volna bemutatni. E műveknél a szöveg és 
az illusztráció egyformán fontos, ezek egymás hatásának segítői, kiemelői. Huszadik századi társaiktól 
alapvetően eltérnek alaposságukban, a feldolgozás módjában, az illusztrálás minőségében. Mint a 
Történelmi Képcsarnok kézikönyvtárának értékes darabjai a gyűjtemény sokoldalúságának bizonyítékai. 
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BEATRIX BASICS 

PEST-BUDA UND BUDAPEST - ANSICHTSKARTEN UND REISEBÜCHER 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Studie beschäftigt sich mit Reisebüchern, die solche Ansichtsbilder aus Pest-Buda enthalten, welche bis 
jetzt nicht publiziert worden waren. Die Illustrationen sind verschiedener Gattung (Kupferstiche, 
Holzschnitte, Fotos) und in vielen Fällen Quellennachweis, beziehungsweise einzigartige Dokumente der 
dargestellten Gebäuden oder der Stadtteilbilder. Je weiter wir in der Zeit fortschreiten, desto wichtiger, 
gründlicher und wissenschaftlicher wird der Text. Die behandelten Reisebücher bilden einen wichtigen Teil 
des Materials aus dem vergangenen Jahrhundert, in Hinsicht der Illustrationen als auch des Inhalts. 
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SIMONOVICS ILDIKÓ 

LESZNAI ANNA MESEVILÁGA 

„Itt minden Egy, és egy síkon van. Itt - minden találkozik. Itt mindennek csak a neve más, valója közös. 
Itt - mindennek csak ritmusa, zenéje más, értelme ugyanaz. Az örökké új és az örökké ó. Új »világ-ér
zés«, mely régi, mint maga a világ - és mégis reveláció. Nem jöhet akármikor, csak amikor az órája ütött. 
Most újra aktuális" - írta Fülep Lajos Lesznai Anna lírájáról.1 Ezek a sorok nemcsak a verseket, hanem 
a Lesznai-műveket általában jellemző szellemiséget, az ősazonosságvágyat fogalmazzák meg.2 

Az ősazonossag mint téma „a századelőn kibontakozó, Budapest szellemi életét jelentős mértékben 
meghatározó társaság, a Vasárnapi Kör összejövetelein merült fel. A csoport, melynek Lesznai Anna is 
tagja volt, Lukács György vezetésével 1915-ben jött létre. Lesznai művészi gondolkodását erősen befo
lyásolták a vasárnaponkénti összejöveteleken hallottak. Sok más téma mellett beszélgettek és vitatkoz
tak az ősazonossag kérdéséről, a meséről és az ornamentikáról is. Mindhárom téma foglalkoztatta 
Lesznai Annát. Érthető, hiszen az akkoriban kibontakozó egész életműve egy sajátos mesevilág, mely
ben ősazonossag, mese és ornamentika összefüggtek. Úgy gondolta, hogy az ősazonosságot csak egy fe
szültség nélküli műformával lehet kifejezni, mint amilyen a „tiszta lélekvalóságot" tükröző mese és az 
ezzel rokon, síkban tartott ornamens. Mese és ornamentika stilizálásának törvényei hasonlóak. Kiindu
lásként mindkettő a valóság elemeit használja fel, de saját törvényszerűségei szerint tovább alakítva azo
kat, egységes, autonóm világot épít ki. 

Mese és képzőművészet kapcsolata Lesznai számára, teljesen egyértelműen, az ornamentika síkján 
jöhetett létre. Az így megfogalmazott képi világ a századelőn kibontakozó és önállóvá váló ornamentá-
lis műtípushoz köthető. Ez a kifejezésmód a leginkább alkalmas arra, hogy a mesei tartalmat a neki meg
felelő, a hétköznapi valóságon felülemelkedő, homogén formával jelenítse meg. A mesei történetfűzés 
töretlensége és egyértelműsége, képi szinten, az egy síkban tartott, összefüggő, stilizált formák által va
lósulhatott meg. Mese és ornamens egylényegűségéből következik Lesznai mesevilágának egysége. 

Ezen tanulmány Lesznainak a Vasárnapi Kör világnézetéből kiinduló gondolatvilágát és szülőföldjé
nek népművészetéből formálódó szín- és formavilágát megvizsgálva az eszmei és mesei tartalom, vala
mint a képi megfogalmazás összhangjának egy lehetséges és megvalósult formáját mutatja be. 

A MESE ÉS A VASÁRNAPOSOK 

A 1910-es évek folyamán Európában művészek, filozófusok tettek kísérletet a kor pozitivista, impresszi
onista, naturalista gondolkodásával szemben egy spirituális-metafizikai világkép megteremtésére. Ezen 
áramlathoz tartozott a korszak egyik legszínvonalasabb filozófiai csoportosulása, a magyar Vasárnapi 
Kör3 is. Célként az ember „új szellemi típusának" kialakítását tűzték ki, mely a leköszönő materializmus
sal szemben a transzcendencia fontosságát, a relativista impresszionizmussal szemben a princípiumok 
egyértelmű érvényességét, az anarchikus világnézettel szemben a normatív etika „pátoszát" hirdette. 

A Vasárnapi Kör kezdetben baráti társaság4 volt. Összejöveteleiket Balázs Béla szervezte, a vitákat 
és beszélgetéseket azonban Lukács György irányította. Az ő filozófiai nézetei határozták meg leginkább 
a csoport gondolkodását. 
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