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A Kner Izidor (Gyoma) kiadásában 1918-ban meg-
jelent kisméretű könyv, a Testvérország – a jó gye-
rekeknek mesélte karácsonyra Balázs Béla –
nagyon is beleillik abba a művészkönyv sorozatba,
amely a kortárs magyar irodalom legjobbjait a mű-
veik tartalmához illő külsővel és belsővel (betűtípus,
tipográfia, illusztráció) bocsátotta a nagyközönség
elé. A nagyközönség elé, de nem nagy példány-
számban. Sikerük mégis letagadhatatlan, hiszen
a modern magyar könyvművészet velük – általuk
– kezdte meg az ilyes jellegű külföldi kísérletekhez-
vívmányokhoz való fölzárkózást. 
A Kner Izidor nyomdájában, Kner Imre művészi fel-
ügyeletével gondozott művek kis példányszámuk,
díszes kivitelezésük, harmóniát sugalló megjelenési
formájuk miatt ma már könyvritkaságnak számíta-
nak. Unikumok. Ilyen Balázs Béla mesekönyve is.
A kézbe – talán gyerekkézbe is – vehető kötetet jó
pár Kozma Lajos grafikai jegyét viselő Balázs Béla-
opusz előzte meg (1917: Halálos fiatalság; 1918:
Doktor Szélpál Margit; Kalandok és figurák; Miszté-
riumok; Hét mese). A Hét mese itthon nem csupán
az év legszebb és legjelentősebb Kner-könyve volt,
ám 1921-ben német nyelven a bécsi Rikola Verlag-
nál ugyancsak erősítette az író és rajzoló (díszítő-
művész) hírnevét.
Az építész Kozma annak a fiatal művészgeneráció-
nak, a „fiatal lázadóknak” – miként Koós Judith, a mű-
vész monográfusa nevezte – volt tevékeny tagja,
amelyhez többek közt Kós Károly, Györgyi Dénes,
Jánszky Béla és Tátray Lajos tartozott. Ezek a rakon-
cátlanok szembementek az akkor megmozdíthatatlan
kőnek tetsző historizáló divattal, és minden idegszá-
lukkal azon voltak, hogy műveikben a nemzeti jelleg
fejeződjék ki. Harcuk ennek érvényre juttatását szol-
gálta. Más egyéb mellett a finnek és a svédek építő-

művészetét is ezért választották példaképüknek. 
A szakma vagy annak jelentős része akkor is vitatta
– száz év alatt változott-e valami? – eme törekvés
helyességét. Ám a rakoncátlan lázadók, akik kar-
maikat a Megfagyott Muzsikusban, a Budapesti
Műszaki Egyetem építészkari hallgatóinak a perio-
dikájában növesztgették – Kozma a szerkesztés
mellett címlapot, rovatfejeket, iniciálékat is rajzolt –
kitartottak elképzelésük mellett. (Hogy akkori irá-
nyuk fölöttébb megfelelt művészeti arculatuk kiala-
kításában, az életművek bizonyítják.) 
Illusztrátorunk, a múlt század elején vagyunk, nem-
csak szülőföldje, Somogy tájait barangolta be, hogy
motívumrendszerébe beilleszthesse a dunántúli
pásztorművészet faragott remekeinek vonalvezeté-
sét és stílusát, hanem Erdélybe is többször elzarán-
dokolt, hogy az ott föllelhető kincseket (guzsalyok
és kopjafák geometrizáló faragása, hímzések orna-
mentikája, fatemplomok, székely kapuk díszítése)
rajzfüzeteibe, vázlatkönyveibe megörökíthesse.
Ahogy Bartók Béla 1905-ben az addig ismeretlen
magyar parasztzene kutatásához fogott, Kozma –
aki később nemcsak kitűnő építésszé, de sűrűn fog-
lalkoztatott iparművésszé (belsőépítésszé, színpad-
kép-, jelmez- és bútortervezővé, stb.) is vált – hozzá
hasonlóan cselekedett: „a kapitalista gyáripartól
még meg nem rontott régi magyar pásztorművé-
szet, paraszti művészet legnemesebb emlékei felé
fordult” (Koós Judith). Tudta, hogy mit akar, tudatosan
választotta magának – a később ugyancsak a ma-
gyar népművészetből eredeztethető „stilizált floriz-
mussal (a jobbára növényi eredetű díszítőkinccsel)
gazdagítva motívumhálózatát – a kezéhez idomult
kifejezésformát. 
Grafikai vonalhálója az idő előre haladtával termé-
szetesen változott, a szépen „öngyötrő”, melankoli-

I L L U S Z T R Á C I Ó

B A L Á Z S  B É L A :  T E S T V É R o R S Z Á G

Szakolczay Lajos

KOZMA LA JOS ,  AZ  I L LUSZTRÁTOR



K I T E K I N TÉ S15 0

Kozma Lajos illusztrációi



151S Z A KO LC Z AY  LA J O S

kus, mélabús líra-elemek (Utolsó ábrándok – 1908)
helyét átveszi a szikárabb grafikusi ábrázolásmód. 
Viszont az érték, a minőség ugyanaz maradt. Később
is ugyanavval a tollrajz-, fametszet- és linóbiztonság-
gal fejezi ki a valóságot és a lélek-ábrándjait egyesítő
látomásait, mint korai lendületében. A nagyobb 
lélegzetű grafikák mellett már-már zseniális a legki-
sebb formák (iniciálék, keret- és záródíszek, szignetek)
tervezésében s rajzolásában-metszésében. 
Figuráinak nincs plaszticitása, hiányzik belőlük még
az árnyékmozzanat is. Perspektíva nélküli lineáris bo-
lyongásukban, jobbára a fekete-fehér kontrasztjának
a megfeszítettségében viszont valaminő halhatatlan
szépségre való törekvés ereje leledzik. Élénk társa-
dalmi érdeklődése, a szegények melletti kiállása
szintén kiérződik „tematikus” rajzaiból. Grafikáiban
álmodni álmodik ugyan, de az artisztikus vonalhá-
lóinak – lásd az A Ház emblémáját és iniciáléit, stb.
–, valahol mindig valóságérvényű az alapja. 
A gyerekek számára készülő illusztráció természe-
tesen más vonalvezetést és szimbólumvilágot igé-
nyel, mint például az Ady Endre verseit – nő,
szexualitás – képben megidéző rajz-sorozat (1909–
1910). Viszont, ha a „felnőtt”, vagyis mindenki szá-
mára sokat mondó címlapterveit nézzük,
vonal vezetésükben, motívumaikban, némi egyezést
mutatván alig különböznek a Testvérország grafikai
arzenáljától. Hiszen – csak találomra – a Csáth
Géza novelláihoz (Délutáni álom), vagy Móricz Zsig-
mond színdarabjához (Falu) készült címlapok –
mindkettő Nyugat kiadás, 1911 – szinte ugyanazt
a „virágos” (indíttatásában hasonló) szalagkeretet
mutatják, mint amellyel a művész a kis olvasó
meghódítását akarta elérni. Ugyancsak ehhez ha-
sonló a Bartók Béla-kotta (Sonatine pour le piano)
„tulipános”, „rózsás”, „makkos”, „galambos” címlap-
terve (Rózsavölgyi és Tsa, 1915). 
Balázs Béla felnőttek számára is lenyűgöző meséje
1963-ban olyan, írók által jegyzett mese-antológia
(Móra Ferenc Könyvkiadó) címadó darabja lett – ez
kvalitásait is mutatja –, amelyben Kormos István vá-
logatásában a világirodalom nagyjai, Grimm, Ander-
sen, Tolsztoj, Jókai, Mark Twain, Móra, Kipling,
Móricz, Wilde, Saint-Exupery (és folytathatnám a ki-
válóságok sorát) szerepelnek. 

Az utószó-tanulmányt író Lengyel Balázs fölöttébb
megvilágítja a rejtélyt, mítoszt kedvelő szerzőnk lá-
tomásos, tanítójellegű írásának a titkát. „Akadnak
bőven mesék, ahol a személyes vonatkozások nem
tűnnek ki, vagy nincsenek is meg. Mesék, amelyek
egy-egy elvont fogalom: a jóság, a szeretet, az ál-
dozat hatásának a tükrei. Közéjük tartozik például
Balázs Béla Testvérországa is. Nem népmesei az
alapötlete és mégis mennyire természetes: a tükör-
ben és a tó felszíne mögött van egy testvérvilág,
ahol a hazugságból, lustaságból nyomban baj van,
de jótettel meg lehet a bajból szabadulni. Egy világ,
amely kicsinyített és liften szállunk le belé, de egy-
ben nagy: az igazság szeretetében.” 
Az „igazság szeretete” itt a kulcsszó. „Testvérországban
mind azon dolgoztak a testvérek, hogy fent a földön
minden szép legyen” – írja Balázs, s tudván tudja,
hogy „tükörhősei”, Pali–Ilap és Manci–Icnam azért bo-
lyongják végig a föld feletti – valóságos – és föld alatti
– valótlan vagyis álomszerű – utat, hogy lényükben
s cselekedeteikben megleljék a jót. Az összes rossz
jóra fordult – jóra fordított – tükörképét. 
A mesében tündéri, ám filozofikus módon társadalmi
tanítások (igazságmorzsák) is vannak, melyeknek
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észlelésével a kicsik valóságosan is naggyá nőnek/nő-
hetnek. Íme egy szimbólumai révén a felnőtteket is
gondolkodásra késztető részlet.
„Továbbmentek, mendegéltek. Egyszer egy helyen
Pali nagyon sok embert látott, akik mind ölelkeztek
és csókolództak és nagyon szerették egymást.
– Miért ölelkezik és csókolódzik az a sok ember?
– kérdezte. – Tudod kis gazdám, – felelte Orén
– ezeknek a testvérei odafent nagyon összevesztek
és éppen verekszenek egymással. Háborút visel-
nek. Hát ezért ezek itt Testvérországban ölelkeznek
és csókolódznak és nagyon szeretik egymást, hogy
el ne vesszen mégse a szeretet. 
Továbbmentek, mendegéltek Pali és Orén. Egyszer
csak eljutottak egy helyre, ahol minden mozdulat-
lan volt és gyászos. – Miért olyan mozdulatlan és
gyászos itt minden? – kérdezte Pali. – Mert ezek
árvák – felelte Orén. – Ide gyülekeznek azok, akik-
nek felső testvérük meghalt és azért árván marad-
tak. Mikor tovább mentek, eljutottak egy helyre,
ahol minden fehér volt, mint a liliom. – Miért olyan
fehér itt minden, mint a liliom? Ezek is árvák – fe-
lelte Orén. – Ezek azért árvák, mert még nem szü-
letett meg a felső testvérkéjük. Ezek azt várják itten.
De éjszaka, mikor süt a hold, az ezüst létrán fel-
mennek a tóból a földre, hogy megnézzék, hogy
megszületett-e már az ő felső testvérkéjük. Nekik
akkor ott kell lenni, hogy hasonlítsanak egymásra.”
A szeretet és a jóság szimbiózisa? Minden bizony-
nyal. Ha az igazság szeretetében nagy ez a világ
– mint föntebb idéztük volt –, akkor az illusztrátor-
nak meg kell próbálnia a lehetetlent: a „filozófiát”
ábrázolni. Nem a bolyongó fiú-lány párocska
alakja az érdekes – egész oldalra növelt naiv figu-
rájuk szinte hasonlít két, erdőben lévő gombára –
, hanem az igazságnak és jóságnak az a palotával,
toronnyal, kerttel, virággal, a szépség ornamenti-
kájával fölruházott teljessége, amely a mese min-
den sorából kisüt. 
A figurák mozgása, fölidézvén a történetet, ugyan
meghatározó – lásd a két fekete „hangyaszörnye-
teg”  által karon fogott Mancit; a kisleányt a Han-
gyavárból fenyőtű-karddal kimenekíteni igyekvő,
a harangozó irdatlan nagy virágok, fűszálak, gombák

közt csaknem törpének látszó Palit; és a sárkányként
fújtató, a párocskát röpülve hazavivő kutyát, Nérót
–, ám még jellemzőbb az álom-mese megidézé-
sére a környezet aprólékos, színpompás (piros, zöld,
sárga, kék), ha szabad mondani a szecessziós vo-
nalháló girlandját látván, csilingelő rajza. A várak-tor-
nyok-tetők-kupolák, a stilizált életfa, a virágokból álló
távoli kastély-boglya, az egymásba hajló – simuló
– dombok, mind-mind Kozma teremtményei, lelké-
nek kivetülései.
A kis könyvecske invenciózus kötésterve, előzék-
és hátlapja – a szinte címerként funkcionáló, ga-
lambok megülte életfával, illetve a monogramon
nyugvó, zöld toronysisakos kastéllyal –, a jól meg-
választott, rajzolt betűtípus (cím), a hátsó táblán
lévő szignet (Kner Izidor Gyoma) olyan szimmetri-
kus kompozíció-sor, amelyben benne van Kozma
Lajos népművészet iránti alázata, a magyar díszí-
tőkincs melletti elkötelezettsége. Teremtőkedve és
a vonalhoz való hűsége.
Grafikus művészete még a legfurcsább helyzetben
fölbukkanva is lenyűgöz – miként volt lehetséges,
hogy a Kós Károly századik születésnapját ünneplő
mappába (Helikon, 1983) egy Kozma Lajos-rajz, az
A Ház 1908-as címlapterve is bekerült? –, hiszen
formai s hangulati teljessége a huszadik századi
rajz-, illetve nyomdaművészet kitörülhetetlen része.
Egyik alapja.


