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A MAGYAR VALLÁSOS
FAMETSZÖ.MÜVÉSZET

A történelmi stilusok kiélése, .majd a világégést köve
tően a vallásos világnézet krizise után, szükségszerűen meg
indult a modem művészet küzdelmes kibontakozása. Az egész
vonalon a benső megújhodással egyidejűleg az új megnyilvá
nulási formák keresése a cél. Az új korszak új igényeinek,
más akaratának megfelelően feléled, átrendeződik egész
sereg elhanyagolt művészeti ág, mert a huszadik század kö
vetelményeit tudja szolgálni.

Az utolsó évtizedekben a kollektiv igények, a szociális kö
vetelmények kerültek előtérbe, s ezzel együtt minden olyan
művészeti irány, amely ennek a célnak segített, - különösen
a sokszorosítható, de így is egyenlő értéket nyujtó grafikai al
kotások. Legjobban a fametszet, amely a kollektiv művészeti

kivánalmaknak legteljesebben eleget téve a mindjobban kiér
lelődő vallásos világnézet irányvonalában is, régi hivatásá
nak megfelelő helyet nyert.

Már a könyvnyomtatás feltalálása előtt szolgálta a fa
metszet minden kor emberének legmélyebb érzését, a vallá
sos áhítatot, amikor még a betű sem szabadult fel, amikor
még a fametszetét a szöveggel együtt vésték a Iatáblára. A fa
metszet és a vallás szövetkezése tehát egészen ősrégi eredetű.

Kezdeti korszakában a, szent cselekmények ábrázolása után
vágyakozó vallásos érzés állította művészí céllal a szolgálatá
ba, mint a rajz eleinte titkolt sokszoroaításí eszközét. A bib
lia útján a fametszet vitlte el legelsőnek a nép közé a művé

szetet s legelőször segített szemléltetés által megkönnyíteni
a vallásos szöveg megértését. A művészetnek a vallásos hít
ből merített tömegmozgató hatalmát hol ösztönösen, hol tu
datosan, minden kor elismerte.

Minden világégést követő világnézeti átalakulás sajátos
következménye, hogya vallásos művészet új értékelést nyer.
A huszadik század fametsző-képzőművészének azonban, ha
nem akart visszazökkenni a hagyományok kerékvágásába, át
kellett értékelnie a kifejező eszközöket. Át kellett formálnia
a századokon ál! hozzákapcsolódott elemeket, s újra éreznie
azt az archaikus formanyelvet, amit a fadúc valójában min
dig előírt, mert anyagában rejlő sajátosság. Míndezek mel
lett, hogy modernné legyen, a közvetlen multtal is számolnia
kellett, amikor a xilográfia csaknem kizárólagossággal a re
produkciós cél szolgálatában állott, megfosztva anyagszerűsé-
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gétől. De százados sémákkal is fel kellett vennie a küzdel
met, amit nehezített az, hogy mindezt a vallási cél szolgálatá-'
ban, . az egyházművészet kötött tárgykörében kellett véghez
vmme,

A vallásos tárgyú fametszésben a legnehezebb tehát
elkerülni azokat az arehaízmusokat, amelyeket a mai, egé
szen más életérzés mellett értelmetlenség volna változatla
nul elővenni. Itt a legkönnyebb visszanyúlni olyan kifejező

formákhoz, melyekkel mások az első átéltség élményével és
erejével igazabban éltek. A XIV-XV. század mestereinél a
fametszés realizmusát, darabos erejét, ösztönös mély vallásos
áhítat hevítette. A primitiveknek ez a kifejező lendülete, ha
a kezdetleges kézügyesség és térismeret mellett, ha Iogyaté
kos formákban is nyilvánult, de teljes elismerésével az anyag
nak, amely magán hordta a fávllll való megküzdésnek nyomait.

Az új kor azonban, ha különös tisztelettel tekintett és te
kint is a korai és megelőző századok mestereinek grafikai
lapjaira, nem emelheti esztétikai kánonná azok alkotási tör
vényeit. Már azért sem, mert az erő, amely azokat életre
hozta, vagy hiányzik a mai grafikusból, vagy természetszerű

en egész más értelmezésben van meg. A modernek vallásos
érzése, ha más síkon is, lehet éppoly mély és őszinte, mégis
nyilvánvalóan más szembenállás a vallásos tárgykörrel. A
huszadik század xilografusának más a lelki hangulata. A
biblia náluk első sorban mint az emberi szellem magasrendű

alkotása kerül az illusztráló véső alá, hol a vonalat sokkal
inkább az alkarat, mint az ösztönös indulat heve hajtja. A mo
dern fametsző inkább értelmileg, mint érzelmileg közelít a
szent tárgyhoz, de ez egyben biztosíték arra, hogy a: megjele
nítési möd lényegében más: időszerűen új legyen.

A magyar fametsző-művészet is kezdettől fogva kapcso
16do~t a vallással. Alig van nálunk olyan mestere a vésőnek,

aki alkotó-idejének legalább egy rövid korszakára célul ne
tűzte volna, hogy a művészet e magasrendű ágával Ioglalkoz
zék. A vallásos jellegű fametszetek a háború utáni években a
vallásos irodalmi termékek illusztrálásával és a könyv iránti
érdeklődés felébredésével különösen megnövekedtek. Mivel
a bibliából merített kép az, ahol legkevésbé van szükség
magyarázó szövegre, mert a jelenet vagy a történet általáno
san ismert, az egyházi jellegű fametszet, még ha egyedül
álló "szabad" lap is, nem tarthat igényt a szabad grafika elne
vezésre, mert mínden biblikus lap természetszerűleg magá
ban hord bizonyos tárgyi kötöttséget. A vallásos grafika tehát
csak illusztráló lehet, függetlenül attól, hogy szöveggel (tehát
szöveg képkiséreteként), vagy szöveg nélkül jelenik meg.

A vallásos xilográfia magyar mestereinél a legkülön
bözőbb stilusokkal kell számolnunk. Az egyházi fametsző-mű

vészet egész vonalán három irányzat érvényesül: 1. a törté
nelmi stílusok (újszerű) megismétlése, 2. III népies művész~t
tárából merítés,3. főképp lengyel modern elemek s teehni-
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kák felvétele, vegyítése különböző stilusokkal. A fentieknek
megfelelően a század elején a régebbi vonaJmetszés küzdel
mét látjuk a későbbi tónusmetszéssel.

Igy Conrád Gyula, mindvégig naturalista látásmódját
kezdetben kizárólag vonaltechnikára építette. Nem azzal a
nyers erővel és nem azzal a következetességgel, mint Divéky
József, ki fametszet-gondolatokért gyakrabban hajolt vissza a
középkorba és mindvégig kitartott a vonalmetszés szigorúsá
ga mellett, hogy a formákat a körülíró vonal erejével juttas
sa érvényre. Conrád később fény- és árnytónusokkal oldotta
AZ anyag- és időszerűtlen konturrajz élességét, amit a kö
vetkező évtizedben Fáy Dezs6 (legteljesebben a Dante-soro
zatában) újból eredeti értékeire állított vissza. Ezzel kivánta
követni a középkorí primitivek alkotó logikáját, Dante idejé
nek fametsző elveit. Fáy ezáltal tudta teljesebben kiemelni a
formát és világossá tenni rendkívül zsúfolt lapjainak formai
elrendezését.

Az itt említett grafikusok a legkülönbözőbb tárgykörökben
véstek. Különösen Fáy Dezs6 ki technikai készségét a fela
dat szerint hajlította. Archaikus erejét a Divina Commoedi
ához vésett 40 lappal igazolta (1932-ben, mint a magyar nem
zet ajándékát nyújtották át Mussolininek.) Az isteni színjá
ték illusztrálását, minden idők egyik legnagyobb képzőművé

szeti feladatát, eredetiséggel valósította meg. Aszkétikus élet
renddel, számtalan fadúcot megsemmisítve és újra kezdve
érkezett el a negyvenedik laphoz. Modern, szinte teátrális tér
elosztásban, nagy átéléssel követte Babits Mihály fordítását.
A középkori mesterek stílusát véve alapul, érzelmi magas
rendűséggel vállalta a fametszés fáradságos eljárását, a vo
nalmetszést. Sem Conrádnál, sem Divékynél nem volt a forma
és az eszközök keresése ilyen gyötrő probléma. Divéky fa
metsző stílusát a népies tárgykörhöz választotta. A barokkos
élénkségét, ötletességét, humorát sokszor durván - rusztíku
san fejezte ki, - de formai finomsággal, mélységesen elmé
lyedő is tudott volna lenni, különösen kőrajzainál. Ez a formai
és érzelmi kettőzöttség nem példanélküli grafikánkban. Leg
jobban kiéleződött Molnár C. Pálnál, akinél a szent tárgykör
és a franciás mondain erotika egyformán meghallgatásra ta
lált.

Conrád idővel tovább alakította stílusát, melyet a rézkarc
- hol mindíg otthonos volt - igen erősen befolyásolt. Bőbe

szédűvé, erőtlenné tette fametszetű lapjait. Jézus életének
egyes jeleneteit az első éveiben nagyméretű fákra, lazán vési.
Mondanivalói csak akkor nyernek erőt, amikor már nem ra
gaszkodik félénken a valósághoz, amikor erősebb sraffírozás
sal a fehér-fekete erősebb kiemelésével bátrabban kezdi ár
kolní a fát. Conrad stílusbeli hajlékonyságának eredménye,
hogy sokáig lépést tudott tartani a fiatalokkal, mert az új
szerűség elől sohasem zárkózott el mereven.

Csaknem kizárólagosan a biblikus tárgykörnek hódol a
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festő-grafikus Molnár C. Pál (*1894) a vallásos tárgykör, a
szentek legendáinak, az angyali üdvözleteknek legnagyobb
magyar művésze, Évekig élt Rómában. Itt kezdett fametsző

munkásságához. Eleinte mással véset, de hamar megismeri az
acél minden lehetőségét. Oly hamár úrrá lesz rajta, hogy vir
tuozitása, különösen a párhuzamos vonalak túlzott használa
tával, több lapján tartalomnélküli játékossághoz vezet. A szi
gorú párhuzamos vonalkötegek a, formát körülírva merevvé
tették tárgyainak plasztíkáját, stílusát pedig modorossá. De
újabb xilografiáiban római ötletekkel szerenesés kifejezőlátás

hoz ér el; keretezetIen szélezéssel lengyeles vésőfordulafok

kal, átértékelt szlávos beleérzéssel mutatkozott be. (pl. ami
kor a széttördelt keretező széleken túl is beleszánt, tovább
vezeti játékos vésőskáláit a környező. térben, hogy ezzel is
fokozza elképzeléseinek közvetlen valóságerejét ), anélkül,
hogy stílusának alapelemeit érintette volna, amely valójában
ma is változatlanul ugyanaz. Ma is változatlanul archaikus
vággyal árkolja a fát és stilizált formákkal, dekorativ elemek
kel szövetkezik.

Lírai hangula:tú, romantikus naturálista vallásos szerke
zeteiben erősen függ a korai renaíssancetöl, festményeinél leg
jobban Fra Angelicotól, akitől formailag rendkívül sokat ta
nult s annak eszmei tartalommal telített képgondolataíf szub
jektivitása, különösen grafikai megoldásaiban egészen egyé
nivé teszi s az ismert elképzelések új fogalmazást nyernek.

Legújabb lapjain már modern valóságkereső látással kö
zeledik a természethez. A kétsíkú ornamentikával szemben
mindjobban hangsúlyozza a háromdimenziós térviszonyokat,
(korábbi lapjain a térmélységet egymásfölé helyezéssel is ér
zékeltette). Levegőtlen-napfénytelen lapjain a; novecento új
klasszicizmusának legszigorúbb zártságát, a tér tiszta tagolá
sát érezzük és így formakultuszával, a fametsző-stíl gyökeréig
keresztül vitt, következetesen értelmezett vésőfinomságaival

egyszeriben modernné is lett. A fent említett manierek bevo
násával azonban újabb lapjain a levegőnek is van némi sze
repe, de megközeIítően sem abban a mértékben, mint G.
Szabó Kálmánnál, vagy Buday Györgynél. Formarendszere
még víziós-misztikus képlátásoknál sem tűri a testetlen téröt
leteket s absztrakt jelenségeknek mereven körülhatárolt teret
juttat.

Tárgykörében sokkal változatosabb a debreceni grafikus
Gáborjáni Szabó Kálmán, akinél minden érzés kifejezést ke
res. Nála az évekkel ezelőtt vésett Jézus élete sorozatban jut
legjelentősebb szerephez a vallásérzés.

Első lapjain nyers, darabos erővel plasztikai életet adott
a fénynek. Lendülete s mozgalmassága ekkor, olaszországi
éveiben, a, legemberibb. Fanatikus hittel áll már kezdetben
a fametszés szolgálatába. Magacsinálta kezdetleges szerszá
maival ugyanúgy megküzdött a, fával, mint Gauguin s ösztö
nözi, hogyellenállásra talál. Kezdetben kevés vonallal, in-
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kább fénnyel alakított s a fényt hozta összhangba a tárgyi
formákkal. Újabb lapjaiból már eltűntek a véső váratlan tor
panásai, mai lendületének menete kiszámított, nem egyszer
merev és gépies.

G. Szabó évekig éU Itáliában, Molnár C. Pál társaságá
ban, ahová a magyar állam küldte ösztöndíjjal. Vallási világ
felfogása is olasz földön mélyült el, a renaissance mesterek
tanulmányozása közben, míg hazájában mindinkább szociális
hangot üt meg, bár egyetlen lapjától sem lehet elvitatni a
biblikus szemléletet. ami átfonja legkülönbözőbb méretekben
vésett fametszeteit is. (Bizonyság erre legutóbbi sorozata, a
Parasztok is, hol a föld népének életét, vallását, szerelmét, ro
botját és örömeit énekli meg vallásos világnézetének átfogó
erejével). Útjának későbbi állomásain mindinkább rábízza
mondanivalóit a vonatra és foltra s mindjobban kerüli az át
meneti tónusokat, hogy ne tompítsa az éles ellentéteket. Van
nak lapjai, hol folthatásaival már a plakátstílushoz közelít, a
rajzot nagy, felületi ellentétekben fekteti le és egészen el
hagyja a középtónust.

A fametszet eredendő vonalas jellege Dallos Hanna bib
likus képeiben és legendáiban is megnyilvánult. Első vallá
sos metszeteit .még a vonalmetszés ősi lényegének megfelelő

síkmegoldással véste, azzal az értelmezéssel, amivel csak a
korai mestereknél találkozunk. Bár elvitathatatlan beleérző

képessége, ezeket az első időben készített lapokat' mégsem
tekinthetjük többre archaikus újraélesztéseknél. Munkáiba
akkor kerűlt szubjektivitás, míkor a mereven-darabos vonal
metszés helyett fehér-fekete klaviatúrával, fény árnyékolások
kal kezd dolgozni és korszerű érzéssel, modern vésőhatások

kal alakítja anyagát, hogy tereinek mélységet salakjainak
testiséget biztosítson. Rendkivüli rajzkészsége, amiről külö
nősképen reklámgrafikája és számos fametszet-portraitja ad
számot, átsegíti a legnehezebb térproblémákon, rálátásos rö
vidüléses szerkezetekben is.

A szeged-alsóvárosi nép évszázados, mély vallásos érzése
vált képzőművészeti alkotássá az erdélyi grafikusnál, Buday
Györgynél. Már pályája egy biblikus fametszet-regénnyel, a
Boldogasszony búcsUjával indult. A vallásos lélek összetartó
erejét, a hangulati egység dinamikáját újszerű, erőt, tradíciót
és bensőséges hangulatot ébresztő elöadással, s darabos erő

vel fejezte ki. Küzdött a fával, nyers volt a kifejező forma, 
ami jól harmonizált a képregényben bemutatott egyszerű ala
kok darabos mozdulataival, hallgatagságával. Balladás rövid
ségű, primitív máltósággal fejezte ki magát, s primitív tér
szemlélettel. Hogy mégis modern hangon szélalt meg, azt az
új és más, Európának egészen idegen életérzés biztosította
amit csak az erdélyi föld adhat grafikusainak. A fiatal sze
gedi xilografus, (ki 1937-38-ban a római magyar akadémia
ösztöndíjasa), ha erőt is merített a novecento művészetéböl,

motívumai változatlanok, s egyre formálódó technikai kész-
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sége sohasem fogja elveszíteni lapjainak transsilvánikus jel
legét.

Mauríac Jézus életét kisérő illusztrációkhoz már teljes
technikai vértezettséggel áll ki. A mély lelki válaágokat, él
ményeket, a kisértés és az akaraterő küzdelmét már lényegi
leg új, más technikai elemekkel egészen a XX. század grafi
kusának szemszögéből oldja meg. Használja a párhuzamos
vésők vonalait, amiket még meg sem kísérelt a Boldogasszony
búcsújának neoprimitiv képeiben. Vannak fadúcai, ahol pon
tokra bont fel egyes részeket, hogy vibráló fényhatásokat ér
jen el. Számtalan változatban ismétlődik a kézmotívum, a
vallásos megnyilvánulás szolgálatába állítva, amiből nem vol
na nehéz tulajdonosuk külső és belső habitusát felépíteni.

A biblikus tárgykör a fiatal szegedi orvos-grafikusnál,
Bordás Ferencnél legteljesebben Berczelli Anzelm szabadtéri
misztériumdrámájához, a Fekete Máriához vésett 24 famet
szettel jut szerephez. öt is megragadta a szeged-alsóvárosi
nép mélységes vallásos áhítata, ami Buday Györgyöt a Bol
dogasszony búcsújában vésésre lelkesítette. A költő szándéko
san archaizált verssorait kifejező látással, helyenként kubiz
musra hajló formabontással és rálátásos felépitéssel illusztrál
ta, nagy átéléssel foglalva keretté kisméretű grafikáin a pa
raszti alföldi-népi vallásos elképzeléseket.'"

Bordás Ferenc a legkülönbözőbb utakról megtérve érke
zett el mai stílusához. A formaalakítás éveiben az atmoszféra
keresése nagyban hozzásegíti mai kifejező nyelvéhez. Sajátos
előtérben álló felnagyított figuráival (akiken groteszkségíg tú
lozza az érzelmi megnyilvánulásokat) jellegzetesen expresszív
stílt alakított ki: telve ez virtuóz vésőkanyarokkal, lendülete
sen ívelő vonalllikkal és párhuzamos, barokkos apró vonaltod
rokkal, grafikai fintorokkal, átmeneti érzékeny skálákkal.
Grafikai iskolázottság kellett ahhoz, hogy ne alakuljon mindez
öncélú virtuózkodássá, hogy sokhangúan kezelje a kényes ki
fejező eszközöket, hogy a rendkívül jellegzetes megnyilvánu
lások modorosságba ne csaphassanak át. Igy Bordás Ferenc
grafikai látását nemcsak ösztönével alakította. Korán megvil
lant előtte, hogy a xilográfia anyagszerűségét nem kizárólag
az eddigi, legtöbbször önkényes-thesises megállapítások irá
nyítása mellett kell értelmezni. " . . . a fa renkívül gazdag
anyag, rendkívüli lehetőségeket rejt" - írja néhánysoros ön
életrajzában - és anyagszerűsége éppúgy diadalát üli a len
gyel Kulisiewicz munkáiban (ki még a fa rostjait is hangsú
lyozza), mínr az oroszoknál, kik tépik a fát, vlllgy a japánok
munkáiban, hol majd minden vonaira és a nagy színfelületekre
van alapítva. Ez vési, amaz idegesen hasítja a fát, de anyagsze
rűen . . . " s Bordás finomkodó stílusa, raffinált inyenc ar-

Időben legközelebb álló biblikus tárgyú illusztrációi: fametszet
sorozat Bálint Sándor: "Az egyházi év vallásos népssokásaí" és Ber
ezelli Anzelm: "Uram irgalmazz" drámájához.
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tisztíkuma, fátyolfinom átmeneti valeurjai is csak fán gondol
hatók el, csak fában valósithaték meg, - tehát anyagszerüek.

A legkülönbözőbb technikákon, stílus- és témakörön át
vezet Bánszky Tamás útja is a fametszéshez, a könnyed vo
nalvezetésű rézkarctöl, a mozgahnas világi tárgyaktól, az erő

teljes, összefoglaló formanyelvű, biblikus fametszetekhez, Tó
nusa még kialakítatlan, a tömegek egyensúlyára, a fény és
árny helyes elosztására fordított küzdelemben ma még bi
zonytalamil tükröződik rajzkultúrája, Küzd az alakok testisé
gével és térbehelyezésével, bár azt is igazolta, hogy a famet
szés hagyományainak megfelelően a technika míndíg csak má
sodlagos fára szerkesztett képgondolatok mellett.

A magyar grafika az itt említett művészekkel kapcsoló
dott be aj vallásos fametszet és a század vallásos művészeté

nek fejlődésvonalába. Mindvégig korának általános kérdéseire
kereste a feleletet s hozzá is járult a vallásos művészet idő

szerű feladatainak megoldásához.

Tóth Ervin

JOHN DOMME:

SZENT SZONETT

Zendüljetek meg, kürtök, a kerek föld
képzelt sarkain és ébredjetek,
lelkek: beláthatatlan ezredek,
kiken a sírnak jégbilincse megtört!

öltsetek új testet, kiket sebes
víz ölt meg, vagy tűz; kor, vagy zsarnok önkény,
törvény, kétség, vagy gyilkos kór - s örök fény
szítál rátok, hogy szívetek repes!

De várjatok még s én is töredelmes
gyászt öltök, mert ha így megjelenek fenn,
tetézve bűnnel: az Úr nem kegyelmez.

Add Isten, hogy rút bűneim levessem
s akkor, tudom, hogy megpecsételed
még itt a földön üdvösségemet.

Képes Géza fordítása.
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