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HAMIS SZÍNEZETT METSZETEK
SZÍNES és színezett metszetek gyűjtése elérte 
adelelőjétnálunkis.Ésméltán, mert a színes és 
színezett metszetek könnyed, üde színezésük
nél fogva kikívánkozván a tékagyüjtés zárt 
kereteiből, murális, faldíszül éppen annyira al
kalmasak, mint a velük rokon aquarellek, víz
festmények. A  színes és színezett metszetek 
iránt való rendkívüli érdeklődés napjainkban 
természetesen gazdasági természetű. Mivel az 
olaj- és vízfestmények értékelése alegtöbb eset
ben már elhagyta az aranyparitást, messze túl

szárnyalván a békebeli becslést egyrészt bizonyos mesterek túlzott kere
sése miatt, másrészt az emelkedő kereslet arányában csökkenő kínálat miatt, 
azért a drágulási folyamat által meglapított polgári erszény jó szimattal 
reávetette magát a képgyüjtés amaz elhanyagolt területére, amelyen még 
mindig adódnak olcsó pénzen szerzett művészi gyönyörök. Igen, eltekintve 
a csekély számú képzett ízlésüektől, az aránylagos olcsóság kergeti a gyűj
tők zömét a színes metszetek felé. És itt, mivel a metszetek gyakorlati szó
tára alig áll rendelkezésünkre oly mértékben, mint a sokat bolygatott olaj- 
és vízfestmények terén, sok keserű csalódás éri a jóhiszemű, gyanútlan 
gyűjtőt, különösen kezdetben. Számos esetben tapasztalom, milyen májusi 
fagy csapja meg a jóhiszemű kezdőt, amikor pontos meghatározás után ki
sül, hogy a színesnek vélt metszet csak kézzel színezett és nem is egykorú 
színezés.

Mert nagy különbség van a színes és a kézzel színezett metszet között 
és nagy eltérés mutatkozik a korabeli és ama — mondjuk őszinte szóval— 
hamisítóit színezés között. A  színes és színezett metszet között való külömb- 
ség ugyanis technikai, mesterségbeli természetű, amit gyakorlott szem hiá
nyában megfelelő nagyító lencse rideg becsületességgel feltár. Hiszen a 
színes metszet nyomás által, gép segítségével, míg a színezett metszet kéz
zel, ecset segítségével készül. Eltekintve az egyszínes (monochrom) met
szettől, a többszínes (polychrom) metszet annyi rézlap nyomása által tör
ténik, amennyi színből áll; vagyis többszínnyomás. De a metszet többszín- 
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nyomása külőmbözik a modern nyomdai többszínnyomástól annyiban, hogy 
az egyes színek, színfoltok festékanyaga egymás mellé kerül s nem egymás 
fölé, mint például a háromszínnyomásnál. Vagyis például a zöld színű vonal 
vagy folt eredetileg is zöld festékréteggel történik és nem a kék f estékneka sárga 
festékre való nyomásával. Azaz a metszet színei már eredetileg olyan in
tenzitású festékréteggel vannak felkenve egyenletesen a lenyomandó fa-, 
réz- vagy acéllapra, amilyet a művész kíván. És ebből ered a színes és szí
nezett metszet alapkülönbsége. A  színes metszet vagy karc pontjai, voná
sai, vonalai, foltjai, színe, egyenletes tónusú egyfelől, és a festékanyag 
érdes hoporjai még érintésre, tapintásra is érezhetőek, sőt nagyító lencsével 
nézve árkai barázdái is láthatók másfelől. Ezzel szemben a színezett, vagyis 
ecsettel festett metszetek, karcok színe magán viseli az ecset vonásainak a 
különbözőségét és a kevert szín egyenlőtlenül változó tónusait egyfelől, 
s hiányával van a festék érdességének másfelől, mert az ecset lesimítja a 
festékanyagot. A  színes metszet két jó levonata egyébként pontosan, töké
letesen fedi egymást úgy színei tónusában, mint pedig azok helyi pontos
ságában; a színezett metszetnek azonban két legjobb példánya sem mutat 
részleteiben tónustökéletességet és helyi pontosságot, mert az emberi kéz, 
bármilyen fegyelmezett, mégsem akaratnéíküli gép.

A  színes metszet hamisítása nem oly gyakori, mint a színezetté. Mert ha 
nincsenek meg az eredeti negatív lapok, azok előállítása költséges; ha pe
dig mégis újonnan készült negatív lapokkal készülnek új levonatok, azok 
újnyomat (Neudruck) néven ismeretesek; a különbség felismerése aztán a 
rajz, a szín és a papír pontos mérlegelésével történik, ami gyakorlott szem
nek könnyű, nehéz azonban a kezdőnek, még feltéve, de meg nem engedve, 
hogy az eladó rosszhiszemű. És e ponton fordul meg az eladó üzleti mo
rálja s vele megbízhatósága és szakképzettsége. Már a kézzel utólag szí
nezett, tehát hamisított metszetek igen gyakoriak, mert színezésük kevésbbé 
költséges és könnyebb. A  kézzel és ecsettel színezett metszetek hamisított 
voltának megállapítása sokkal nehezebb, mint a színeseké, azonban még
sem leküzdhetetlen. Ezért ezúttal nehány közkézen forgó utólag színezett 
metszetre tereljük rá a gyűjtők figyelmét.

Buda és Pest egyesítésének az évfordulója rendkívüli érdeklődést támasz
tott fővárosunk múltja s annak ábrázolásai iránt és teljes jóhiszeműséget 
tételezve fel az eladók részéről, egész sor talmi, utólag színezett metszet 
került a gyanútlan gyűjtők kezébe. A  metszet-kereskedelem szempontjából 
végül is fontos e talmi portékák kiküszöbölése. Mert mégis csak véget kell 
vetni a lelkiismeretlen „mundus vult decipi, ergo decipiatur" elvnek, 
s ezért egynéhány példával illetőleg példányban megvilágítjuk a talmi 
portékát.

Budának legrégibb ismert képe az a fametszet, amely a Schedel-Hart- 
mann Világkrónikában jelent meg 1493-ban. E fametszetnek alapjául szol
gáló rajz minden valószínűség szerint 1470. előtt készült, amikor még a 
Boldogasszony templom déli, úgynevezett Mátyás-tornya építés alatt ál
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lőtt. A  Világkrónikát a colophon szerint Michael Wohlgemuth és Wilhelm 
Pleydenwurff illusztrálták. A  Budát ábrázoló fametszet — szerzője Michael 
Wohlgemuth — topográfiai hűség tekintetében annyira kifogástalan, hogy 
ennek alapján Lux Kálmán rekonstruálta a Mátyás-kori királyi palotát. E fa
metszet, amelyről minden labilis mozzanat, ember, állat, felhő hiányzik, 
egyedül a városképet szolgálja és az árnyékolást is vonallal oldja meg, 
eleve kizárván a színezést, hogy minél kizárólagosabban érvényesüljön a 
város jellegzetes építészeti arculata. A  kép fölött latin vagy német szöveg 
ismerteti röviden Budát és így ez a szöveg elengedhetetlen alkotórésze a 
lapnak. Hogy próbanyomat, mühelynyomat készült e fametszetről is, az a 
mesterségi, technikai eljárásból kifolyólag természetes, biztos. Azonban 
eddig egyetlen ilyen próbanyomat, bebizonyíthatólag próbanyomat nem 
került felszínre. Ez a fametszet tehát, mint a Világkrónika többi képei is, 
illusztrációul készült, eredetileg se nem színes, se nem színezett és fejléce 
szöveges. így a forgalomban lévő szövegnélküli példányok csonkák és a 
színesek utólag festvék, hamisítottak.

1590-ben jelent meg Hans Lewenklaw Neuwe Chronica Tuerckischer 
nation... című müve, amelynek egyetlen fametszete Pest és Buda negatív 
tükörképét ábrázolja a topográfiai hűség teljes mellőzésével. Amíg a 
Wohlgemuth-féle fametszet minden ingatag mozzanatot kiküszöböl és ki
zárólagosan csak a városképet hangoztatja, addig az ismeretlen szerzőjü 
fametszeten a városkép csak hátterül szolgál az előtérbe helyezett jelenet
nek. A  jelenet török harcosok felvonulását, akkori spectaculumot ábrázol, 
melyet Sinan basa rendezett Lichtenstein bécsi követ mulattatására 1584- 
ben és a marcona vitézek menetét három cigány muzsikus vezeti. Ez a fa
metszet is színezés nélkül látott napvilágot mint illusztráció-melléklet. így 
kiszakítva a könyvből, amely magyarázatot fűz hozzá, érthetetlen a tar
talma és színezve hamis megvilágításban adja a felvonulók ruháinak színeit.

E két kirívó példa nyomán egész sorát állíthatnók össze a 16., 17., 18. 
századi könyvekben megjelent Pestet és Budát ábrázoló metszeteknek, 
amelyek utólag színezvék. A  Georg Hufnagel által 1617-ben készült és Pest- 
Budát topográfiailag teljesen hűtlenül ábrázoló rézmetszet, dacára gya
kori voltának, nem jelent meg színes állapotban. E korbeli krónikák színe
zett metszetei mind talmiak és legfeljebb arról lehet szó, hogy régebben 
vagy újabban színezték, nem is rosszhiszeműen, de tudatlanságból, vagy 
amatőr-kedvtelésből. E régi metszeteknél még menthető az eladó jóhiszemű
sége, nem azonban a 19. századbelieknél, amelyekhez elegendő össze
hasonlító anyag áll mindenki rendelkezésére.

A  Pozsonyban kiadott Fillértár 1834-i évfolyamában megjelent a pesti 
Dunapartnak a régi Nákó-palotától (ma Gresham-palota áll a helyén) a bel
városi templomig terjedő látképe kőrajzban. E litográfia, amely a leg
részletesebben mutatja be az idegenek által is annyira dicsért pesti parti 
palotasor építészeti egységét, nem látott színt, mit már helyes árnyékolása 
is kizárt; hiszen rajzolójának csak a fehér alap és a fekete vonal lebegett
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a szeme előtt. A  rajz stílusával mitsem törődve, manapság színezik és hogy 
teljesen önálló lapként szerepeljen ez a finom illusztráció, hát a jobb felső 
sarkában levő „13.“ sorszámot eltávolítják, amely pedig azt jelzi, hogy az 
illusztráció a Fillértár 13. számához tartozik. S mint eredetileg színezett 
metszet jár kézről-kézre e kiválóan finom litográfia, amelynek szerzője 
Gelpke.

Igen gyakoriak az úgynevezett Vasquez-sorozat színezett apró képei. 
1838-ban ugyanis megjelent „Buda és Pest szabad királyi várossainak táj
leírása" címen hat nagy-folióból álló metszet-sorozat, melynek rajzoló 
szerzője gróf Vasquez Károly Antal volt, aki hasonló sorozatokat raj
zolt többek között Bécs, Prága, Trieszt városokról is. A  pest-budai sorozat
nak csak egynéhány példányszáma egyidejűleg kézzel színezett állapotban 
került nem is a piacra, de egyenest az amatőrökhöz. S azáltal a színezett 
Vasquez-sorozat keresett ritkasággá lett. Egy idő óta lépten-nyomon kez
denek kísérteni színezett Vasquez-metszetek részletképei. Oka egyszerű. 
A  korabeli színezésű teljes Vasquez-sorozatok kevés számuknál fogva igen 
megdrágultak és így a színtelen példányokat — részletekre vágva — meg
színezték. Ezek a szétvágott színezett képecskékmindújkeletüekés csodá
latosan oly szaporák, hogy maholnap a színezetlen Vasquez-sorozatok rit
kábbak lesznek, mint az eredetileg színezettek. Amilyen barbár a mód, 
amellyel a Vasquez-lapokat darabokra vágják, épen olyan értéktelenek is 
ezek a most színezett részletképek, mert teljesen eltávolodtak a couleur- 
localetól, amely némileg mégis visszatükröződik az eredeti színezésű Vas- 
quezeken. A  különbség meghatározásához fonálul szolgálhat, hogy erede
tileg színezett teljes Vasquez-sorozatot darabokra vágni üzletileg nem fizeti 
ki magát, ha netán mégis eredetileg színezett csonka Vasquezre bukkanunk, 
könnyen ráismerhetünk színezésének korabeli voltára a festés finomságá
ról, egyenletes voltáról és bizonyos színbeli patináról, amelyet fokoz a fes
tékben használt valamelyes enyv vagy cukoranyag itt-ott való csillám- 
lásával.

Az 1844-ben megjelent „Ungarn in malerischen Darstellungen" című lito
gráfia-sorozatban van két budapesti lap; az egyik „Pest alulról", a másik 
„Pest fölülről" címet viseli s mindkettőt Ender nyomán Joseph Zahradnicsek 
rajzolta kőre. Mindkettő kompozíciójában magas égboltú veduta-kép, amely
nek technikai kivitele a lehető legfinomabb. Eredetileg sárgás alapra nyo
matott a fekete vonalzat s fehér festékkel élénkítette itt-ott a világosabb 
foltokat az összhatás egyöntetűsége kedvéért Zahradnicsek. Ma a legri
kítóbb színekkel éktelenkedik mindkét lap mint ritka pesti species némely 
kirakatokban.

E példák sorát szinte végnélkül folytathatnók, de csak a leggyakoribb pél- 
dávalfejezzükbe. AHunfalvy-féle„MagyarországésErdély eredeti képekben" 
című monumentális munkához a képek rajzait L. Rohbock készítette. S bár 
a rólok készült acélmetszeteket a mesterek egész sora állította elő, mégis 
népszerűén Rohbock-metszet néven ismeretesek. Ezek az acélmetszetek
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úgy belső tartalmuknál fogva — hiszen apró alakban a legparányibb rész
leteket adják vissza topográfiai hűséggel — mint pedig külső kivitelüknél 
fogva — hiszen a kép minden részlete pontosan megrajzolva árnyékolt — 
eleve kizárták aszínezést;s nem lehet hozzájuk nyúlni színnel anélkül, hogy 
művészi értékük teljesen el ne vesszen. Egyetlen Rohbock-féle acélmet
szet sem került felszínre, amely eredetileg színezett volna. A  színezett Roh- 
bock-acélmetszetek mind talmiak.

Talmi holmit pedig ne gyüjtsünk, hiszen van elég valódi eredeti holmi, 
ami mindig érték.

Schoen Arnold.
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