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lünk ugyancsak Dankó könyvének 228-ik oldalán, egy másik Szt. Imre
himnuszban : Pannónia, gaudia, glória, varia. Végül Anonimusban
is : Félix igitur hungaria, Cui sunt dona data varia.
Mindezek, azt hiszem, nemcsak lehetővé, hanem bizonyossá is
teszik, hogy a kézirat magyar dominikánus kompilációja és kézírása.
Varjú Elemér lelete tehát nagy fontosságú és számunkra felette
becses, mert a legrégibb eddig ismert, írott, magyar vonatkozású zenei
emlékünk. A Pray-kódex neumái megelőzik ugyan korban, de azokban
nincs magyar vonatkozás. Ez a X IV . század második feléből származó
kézirat, ha dallamai nem is magyar eredetűek, ebben az összetétel
ben magyar szerzetes munkája, magyar szent himnuszát tartalmazza
és magyar kéz kezevonása. A dallamot a hazai közönségnek már be
is mutatta dr. Molnár Imre, január 10-iki hangversenyén.
Lajtha László.

A KÖNYVILLUSZTRÁLÁS MŰVÉSZETE
ÍRTA JASCHIK ÁLMOS
(M Á S O D IK , B E F E J E Z Ő K Ö Z L E M É N Y )

jó illusztráció, sőt általában az illusztráció stílusfeltételei tehát
nem pusztán esztétikai természetűek. Arthur Rackham rajzainak
háromszínnyomatú reprodukciói nemcsak azért kitűnőek, mert az
angol technikai tudás és hozzáértés termelte ki azokat, hanem mert
a művész eleve nem tűzött lehetetlen feladatot a technikai kivitel szá
mára. Halvány, tört színekkel átfuttatott vonalrajzai a reprodukálás
kor mindig megfinomodnak, mondhatjuk azt is, hogy az eredetieknél
szebbek lesznek. Dulac esete hasonló. Az ő akvarelljei is szebbek repro
dukcióban, mint eredetiben és a sokszorosítás karakterének ez a kihasz
nálása az, ami őt a kiadók részéről is olyan keresett illusztrátorrá tette.
Divéky József, akinek minden vonalából kiérezhető a vérbeli grafikus,
ama kevés európai művészek egyike, aki például még a rideg fototípián
keresztül is meleg bensőséggel tud megszólalni és kivételes biztonság
gal uralkodik azokon az eszközökön, melyekkel ezt a ridegséget a réz
karc színes mélységéig képes csökkenteni. Pogány W illy Dulachoz
all közelebb, bár annál festőibb és lírikusabb. Főleg azonban festőibb.
Reprodukálása feltétlenül magas színvonalú sokszorosítótudást köve
tel s ezért illusztrációi elsősorban fotomechanikai és nyomdatechnikai
virtuozitások. Festő olyan értelemben is, hogy kevéssé számol a repró-
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dukálhatóság egyszerűsítésével, mindig súlyos feladatot tűz a nyom
dász elé, lehet, hogy azért is, mert Anglia és Amerika nyomdatechnikai
fejlettsége követelmények tekintetében meglehetősen elkényeztette.
Ephraim Mózes Lilién másodrendű művész ugyan, de kulturált érzék
kel egyszerűsíti vonalassá rajzait, miért is reprodukálni aránylag sok
kal könnyebb, mint Pogányt. Más típusú ember François de Bayros,
akinek értékén felüli népszerűségét nemcsak a könnyen érthető eroti
kával átszőtt romanticizmusa segítette elő, hanem rajzainak minden
kor tiszta és világos hatása, melyek nagy vonalgazdagságuk, sőt sok
szor zsúfoltságuk ellenére is egységeseknek hatnak Jórészt az az igen
egyszerű módszere kelti ezt a hatást, hogy rajzait rendszerint meglehe
tősen nagy méretben készítette s a fotográfikus úton történt reduk
cióval a formafoltok tömörebbekké és kompozíciói áttekinthetőbbekké
váltak. Művészi mondanivalók tekintetében szűk skálájú, ellenben
ornamentális leleménye és részletfantáziája aránylag sokszavú s ezért
a közönség többségére mindig megvesztegető hatású. A z említett művé •
szék mindegyike tárgyi, vagyis közvetlen illusztrátor. A szövegből
kiválasztott témától tárgyi tekintetben alig térnek el, sőt — a közvet
len illusztrátorokra jellemző módon — már magát a témát is úgy
választják ki, hogy az tárgyi invenciójukat alátámassza, Talán még
leginkább D ivéky József az, aki a tárgyi realitástól legjobban eltávo
lodik és tisztán grafikai eszközökkel igyekszik kifejezni mondanivalóit,
Nagyon hosszúra terjedne azoknak a művészeknek a névsora, akik
elbeszélő hajlamaikat illusztrátori munkában élték ki és nem sok célja
volna annak, ha ezt a személyi felsorolást tovább folytatnék, amelyből
végül sem derülne ki egyéb tanulság, mint az, hogy az elbeszélő hajlam
sohasem szunnyadt el a művészetben, még akkor sem, amikor az álta
lános esztétikai hitvallás kritikai megtisztulásként fogta fel a tárgyi
témákra lesújtó ítéletét. A felemlített művészek java munkássága olyan
időre esik, melyben a materialista világnézet biztonságérzete a leg
magasabb ponton tetőződött és az »abszolút« festőiség dogmatizálásával úgy érezte, hogy az irodalmi beszivárgást az ábrázoló művészetbe
teljesen és örökre megszüntette. A z e sorokat bevezető megállapítá
sainkban hangsúlyozott revíziószükséglet műtőkése mindenekelőtt
ehhez a kérdéshez kénytelen nyúlni, hogy az illusztrálás művészi problé
májának hozzáférhető formát adjon. Bármennyire idegenkedik is tőle
a még romjaiban is harcias materialista esztétika, be beli látnunk, hogy
az illusztráló tendencia az ábrázoló művészetnek egyik legbensőbb
alkotó eleme, mely, ha a kor felfogása is támogatja, úgy vagy a művészi
tevékenység egész területén uralkodik, vagy pedig, ha egyes speciális
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festői szempontok felülkerekedése ezt időszakilag lehetetlenné teszir
kénytelen a maga számára más elszigetelt létformát keresni. A múlt
század második fele és a közelmúlt évek művészete között tehát koránt
sem olyan éles a különbség, mint azt a közellátó elemzés kimutatni
törekedett. A múlt század művészete nem űzött külön kultuszt az illuszt^
rálás tényéből, ellenben évtizedeken át mást sem tett, mint különféle
címek alatt illusztrált ; századunk a »l’ artpour Fart« tiltó szavára külön
területet hasított ki az elbeszélő és leíró művészetnek és elnevezte azt
»illusztrálás«-nak. Ezzel azután megbékültek a harcias »festői« izmusok
is : az »abszolút piktúrára« veszélyes elemek az illusztrálás internáló
táborába deportáltattak, a művészi közhangulat megnyugodott és»illusztráció« címén elfogadta az új Ecce homo-kát, a Siralomház-akat,
a Két tűz között és a Jaj, be forró ! című témákat. A »grand d’ art« pedig
ezalatt mehetett nyugodtan és fölényesen tovább a maga stíluskereső
útján az »abszolút<< művészi felé. Ment is mindaddig, amíg a kifáradt
Európa kifáradt embertípusában felül nem kerekedett az életösztön,
kikényszerített tudatosságának gyűlölete alakjában és az individualiz
mus mint életérzés meg nem kezdte csöndes, hosszúnak ígérkező agó
niáját.
Az ábrázoló művészet válságos, nehéz órákat él ma. Az illusztrálás
egyre több és több művészt csábít magához, de nem azért, mintha az
illusztráló hajlam általánosan felülkerekednék, hanem mert ezen a
speciális területen, melyet kiagyalt doktrínák még nem szántottak
barázdásra, több a hívogató nyugalom, a lelki csönd, a póztalan érzéskifejtésnek játékos lehetősége. Az illusztráció nem határolja magát
körül dogmákkal, tiltó és fenyegető jelszavakkal ; a művész életérzésé
nek ösztönös megnyilatkozását nem erőszakolja dialektikai sémákba
nem harsogja teli torokkal az »abszolút« festőiséget, nem rázza józanná
a művészben az embert, nem kényszeríti az érzéseket, hogy értelmi
igazságokká meztelenedjenek, nem nyúl a művészi érzések rejtekébe,
hogy azokat esztétikai megállapítások alakjában a falánk értelem pré
dájául hajítsa. A z illusztrátor elolvas, elgondol, átél, elképzel és —
dolgozik, mint művészeink közül Egyed Erna, Fáy Dezső és Kozma
Lajos is. Nem azért, hogy egy esetleg igen okos és intelligens művészi
: elfogást mindenáron igazoljon, hanem egyszerűen azért, mert ember,
-kinek az élet nem látvány, hanem élmény, nem tények nyugalma,
hanem formák örök mozgása, nem gépies mechanizmus, hanem pszichojentrális törvényszerűség, nem fizikai probléma, mely csak az értelemhez szól, hanem egy minden anyagi dimenzión felül álló valóság, melyet
~ k érzés közelít meg. Az egész ábrázoló művészetnek a kompozíció
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felé való kanyarodása szemmel látható. Egészen lényegtelen, hogy ez
egyelőre a kompozíciós célzat hangsúlyozásán keresztül történik. Azok
a fejlődési utak, melyeket ma minden fejlődésképes művész az expreszszionizmuson és a kubizmuson keresztül kénytelen megtenni, egy pont
ban futnak össze, és ehhez a ponthoz érve, előáll az életábrázolás kény
szere, mint forma, az önmagunk túlélésének misztikus életösztöne,
mint lényeg.
Az illusztrálás tehát nem olyan könnyed értelmű fogalom, melyet
a könyvvel való megszokott kapcsolata révén elképzelünk. Az értelme
ma sokkal mélyebbnek látszik, mint akkor látszott, amikor még elmosó
dottan beleolvadt egy kor általános művészi képébe. Ezért nem lehet
ma a vele kapcsolatos kérdéseket tisztán a könyvművészet, a repro
dukció és a nyomtató mesterség egyoldalú szempontjából nézve tár
gyalni. Arra a kérdésre, hogy mikor jó egy illusztráció és mikor nem,
csak esztétikai szempontból megfelelni éppoly kevéssé lehet, mint csak
nyomdai szempontból. Mindkét szempontra van szükség, hogy ennek
íí kérdésnek kettősségét kidomboríthassuk. Megoldani és tisztázni ezt
a kérdést azonban még így sem tudjuk. Oka is kettős, amint az elmon
dottakból amúgy is kitűnik, de egymás mellé állítva, a kettő talán még
világosabbá és meggyőzőbbé teszi ezt a megállapítást. Esztétikailag
nézve azt látjuk, hogy az illusztráció tárgyi határai megvonhatatlanok,
felfogásbeli lehetőségei rendkívül sokfélék és még az sem bizonyos, hogy
tárgyi és felfogásbeli, vagyis kizárólag művészi szempontból jogosult-e
az illusztrációról mint esztétikailag különálló műfajról szólani.
Nyomdatechnikai szempontok viszont azt mutatják, hogy minden rajz
és kép többé-kevésbbé reprodukálható, tehát legfeljebb csak arra az
egészen apró részletkérdésre zsugorodik az egész probléma, hogy fel
tétlenül kötelez-e bennünket az illusztráció és a szöveg technikai stílus
egysége, helyénvaló-e ez a szabály, ha a technikai akadályok a mini
mumra vannak csökkentve s a szöveg mai nyomtatási módja sem
az még, amelyet örökre befejezett ténynek fogadhatnánk el. Bizonyos,
hogy a betűszedés lényegében Gutenberg óta semmit sem változott,
viszont azonban az is igaz, hogy egy más típusú szövegsokszorosítás
nemcsak hogy nem lehetetlen, de részben már van is, részben bizonyos,
hogy lesz. Bizonyos, hogy a kézzel szedett szöveg jobban bír el olyan
illusztrációkat, amelyek lehetőleg kevésbbé mechanikus eljárással
készültek, tehát közvetlenebbek, mint a hideg és józan foto- vagy autotípia, viszont azonban a fametszet, végeredményben mégsem az a polifonikus technika, amely a mai művészt mindenkor és egymagában
kielégítené, nem is szólva arról, hogy technikai fejlődése már átment
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egy perióduson, mely a dekadenciáig elvitte. A pillanatnyi fettámasztási kísérletek csak amatőrkuriózumoknak tekinthetők, ezek is csak
akkor, ha a fametszet közvetlen s a művész a rajzát maga metszi fába.
Nagyobb példányszámú kiadványoknál ez a sokszorosító eljárás külön
ben is nehézkes és költséges.
A szövegnek és az illusztrációnak szerves stíluskapcsolata akkor
fog kialakulni s vele az illusztrálás esztétikai problémája is akkor fog
nyugvópontra jutni, ha egy olyan reprodukáló eljárás fejlődik, mely
a művész mondanivalóit a legegyszerűbb tipográfiai eszközökkel képes
közölni. Ezek a mondanivalók azonban egyelőre még' maguk is oly
zavarosak, mint az európai élet egész külső képe és bajos volna meg
állapítani, hogy a ma ismert sokszorosító eljárások közül melyik van
továbbfejlődésre hivatva. Csak a gyakorlati grafikával foglalkozó
művészektől várhatjuk ez irányban az útjelző kísérleteket, akik új
meglátásaikkal egyidőben a kifejezés új eszközeit is keresik. Mert ez az,
aminek ma hiányát érezzük. Azok az eszközök, szerszámok, technikák,
melyeket ma ismerünk és használunk, végeredményben mégis csak egy
bizonyos világnézetnek, a materialista naturalizmusnak szolgálatában
tökéletesedtek fejlettségük mai fokára, tehát a kifejezőképességük is
csak annyira terjed, amennyire az a festői naturalizmus vizuális élmé
nyeinek tolmácsolására szolgál. Minthogy pedig egy új művészeti világ
nézet alapfeltétele az új vizuális tartalom, minthogy továbbá a meglevő technikák és eszközök csak nyomon követtek egy szellemi fejlőest, de meg nem előzték azt, be kellett következnie, mint látjuk, egy
van stádiumnak, amikor a lelki fejlődés és a technikai kifejezésmód
kozati kapcsolata átmenetileg megszakadt, amikor a meglévő sokféle
technikák és eszközök egyike sem tudja többé az új élményeket kifejei >en tolmácsolni. Ez a kapcsolatzavar mindaddig tart, amíg az új élmé
nyek megtalálják technikai kifejezésmódjukat és önmaguk kijelölik a
technikai kísérletek irányát. Lehet, hogy a ma ismert eljárások és kifezésmódok mind múzeumokba kerülnek, mint a rómaiak pugilláriái
s papirusztekercsei, kezdve a ceruzától a rézkarctűig, és olyan tech
nikai eszközöknek adják át helyüket, melyek kifejezetten azért kelet
keznek, hogy egy a maitól mindenben különböző művészeti világnézet
íztiális meggyőződését tolmácsolják.
Az ábrázoló művészetnek a X V . század óta jelentősebb technikai
a tiéakulását nem látjuk. Am i azóta történt, azért történt, hogy a reális
■ t perspektivikus ábrázolása minél kifejezőbbé váljék. De nem is volt
•:
- technikai forradalomra, hiszen az egyes művészeti világnéze
tt ■ - egymástól megkülönböztető vizuális különbségek sora is meg3
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szakad a X V . századdal. Az impresszionizmus atmoszférikus problémái
csak a meglátás módját individualizálták, Cézanne és követői csak a
térszemlélet plasztikai egyensúlyát egyszerűsítették, végeredményben
ugyanazt a vizuális ideológiát követték, mint amelyet a centrikus ábrá
zolással a X V . század megalkotott. De nem önt új vizuális tartalmat
szemléletünkbe még a kubista kísérletezés sem, mert még a legszélső
ségesebben értelmezett gömbperspektíva is lényegileg az egy centrumos
felületlátáson, az individualista világnézet életszemléletének ábrázolásmódján alapul.
Az új meglátások művészete érzésben már bennünk ébredez, csak
megszólalni nem tud még. Ösztönszerüleg a meglevő technikákhoz,
szerszámokhoz és kifejezésmódokhoz nyúl, miközben természetesen
beleütközik magába a szerszámba, melyet visszamenőleges összehason
lítások alapján tökéletesnek és fejlettnek látunk ugyan, de amely mégis
kifejezéstelen és tökéletlen, ha azt a ma bennünk vajúdó életérzések
közlésére akarjuk kényszeríteni.
És így egyesül egy kérdéssé az illusztrálás művészeti és tech
nológiai problémakettőssége. Am íg mai lelki válságunk nem enyhül
új, erős, cselekvő hitté, amíg szívünk minden második dobbanása
a materializmusé, addig művészetünk, átszőve értelmi elemekkel
és béklyózva az önkínzó tudatosság által, nem fog, mert nem tud
azzá a fenségesen ösztönös gyermekjátékká magasztosulni, ami
lényege, értelme és célja. És addig nem fogja megtalálni
azt az érzéki formát sem, amelyen keresztül az
életnek valamilyen új szépségét, új igazságát
közölni, vallani és ünnepelni tudja.

