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A cím a szerzõ készülõ könyvére (Magyar tenger

magyar ecsettel), annak címe pedig Juhász Gyula híres

szonettjére (Magyar táj magyar ecsettel) utal. Az utób-

bi a Tisza árterét idézi, ám az a táj a Balatonhoz ha-

sonló, meghatározó eleme földrajzi azonosságunknak.

Nemzeti kultúránkban a nagy, sík víztükör jelentõsége

az alföldi rónaságéval vetekszik: a „Magyar tenger” úgy

gazdagítja Pannónia fogalmát, ahogy Hunniáét a

„Puszta”.

A „Magyar tenger” kifejezés költészetünkben Páló-

czi Horváth Ádám nyomdokain indult hódító útjára, de

a hozzá társuló képzeteket tájfestõink és a tájkép

nyomdai sokszorosításának eszközei – a kõrajz, az

acél-, a réz- és a fametszet – határozták meg. Az utób-

bi – mint a legrégebbi képsokszorosító eljárás – a

múlt század közepén nyerte vissza a nyomdászatban

egykor gyakorolt egyeduralmát, amelyet kétszázötven

évvel korábban veszített el. Ismételt térnyerését annak

a felismerésnek köszönhette, hogy a faanyag szálirá-

nyában vágott, ún. lapdúcnál sokkal aprólékosabb ki-

dolgozást tesz lehetõvé a keresztben vágott, ún. szál-

dúc (vagy harántdúc) – fõleg, ha puszpángfából készül,

amibe akár egymást metszõ vonalak sûrû hálóját is

nyugodtan bele lehet vésni. A fölfedezést az angol

Thomas Bewick nevéhez fûzik, aki az 1700-as évek

végén, rézmetszõ szerszámokkal és módszerekkel kez-

dett fametszetet csinálni. Ez könnyebben és gyorsab-

ban ment, mint a keményebb rezet vagy (pláne) acélt

megvésni, de a száldúcon ki lehetett dolgozni olyan fi-

nom rajzolatokat, sõt árnyalatokat is, amilyenekkel a

réz a fát addig túlszárnyalta. Ugyanakkor a könyvdíszí-

tésnek visszaadta a fadúc azon óriási elõnyét, hogy a

szintén magasnyomású eljárást igénylõ betûkkel

együtt, szöveg közti ábrákhoz lehetett alkalmazni,

szemben a fémmetszetekrõl mély-, a kõrajzokról pedig

síknyomással készíthetõ, külön mûmellékletekkel. Ám

Bewick találmánya nem egy csapásra változtatta meg a

fametszésnek azt a vonalas technikáját, amely a lapdúc

korlátaiból kovácsolt erényt. Elõbb azt a technikát fej-

lesztette olyan irányba, hogy a száldúcról készült nyo-

matok finom tollrajzra hasonlítsanak. A gyakorlott

metszõk annyira boszorkányos ügyességgel, alázattal

és birkatürelemmel vésték körbe a fára rajzolt, bármi-

lyen vékony és kacskaringós vonalakat, hogy vésõikrõl

legföljebb a kép hátterét vagy az eget borító, tökélete-

sen párhuzamos vonalak meg az sc (=sculpsit, azaz

véste) rövidítés árulkodtak. Ilyen finom vonalú illuszt-

rációk jelentek meg még 1863-ban is, például a Vasár-

napi Újságban, többek között Tihany, Kõröshegy és A

csopaki kastély látképével, valamint Újházy Ferenc A

Balaton lecsapolása Siófokon címû, kis (24x33 cm)

méretû olajfestményének reprodukciójaként.

A száldúc metszésben rejlõ lehetõségek közül a leg-

nagyobb azonban a festmények reprodukálására alkal-

mas tónusmetszés volt: az, hogy a száldúcon külön-

bözõ árnyalatok nyomófelületeit lehetett létrehozni.

Ezt nevezték nálunk „angol modor”-nak, jóllehet An-

gliában a konzervatív lapok (a Graphic, az Illustrated

London News) még az 1860-as években is inkább vona-

las, semmint tónusos képeket közöltek, és a magyar

metszõk teljesítményét méltatóik a francia Pisan (Gus-

tave Doré rajzairól készített) tónusmetszeteihez hason-

lították. Az említett Vasárnapi Újság 1875. évi 22.

(május 30-ei) számában már erre a metszésmódra is

találhatunk balatoni témájú – és ragyogó – példát:

Jókai Mór A Balaton võlegényei címû elbeszélésének

tajtékzó hullámokat ábrázoló illusztrációját, amelyet

még tizenöt évvel késõbb, Sziklay Jánosnak A Balaton

és vidéke címû könyvéhez is felhasználtak. A kép jobb

oldalán a Morelli G. kézjegy ismerhetõ fel.

Fametszõ szakképzés Magyarországon (Pesten) az

1860-as évektõl folyt: 1863-ig Huszka Lajos, 1864-tõl

Somogyi György

Magyar tenger magyar vésõvel
(Morelli Gusztáv fametszetein)



pedig

Pollák Zsig-

mond és Rusz

Károly „famet-

szõ intézetei”-

ben. Munkájukra

egyre több – és nö-

vekvõ példányszámú

– képeskönyv, ké-

pes újság, kalen-

dárium, ismeretter-

jesztõ és tudo-

mányos kiadvány

tartott igényt, ame-

lyek kiadói az

utánpótlás nevelé-

sét is támogatták.

Az 1848-ban szü-

letett Morelli Gusztáv is elõször

Huszka, majd Rusz tanítványa volt. Bravúrosan véste

fába, még húszéves kora elõtt – többek között – Kele-

ti Gusztáv és

Greguss János

néhány rajzát 

a  Vasá rnap i  

Újság, Szinyei

Merse Pál Elõ-

õrs és Wagner

Sándor Csata

után címû ké-

peit pedig az

1867-ben ki-

adott Honvéd

Album számá-

ra. Egy évvel

késõbb Orbán

Balázs A Szé-

kelyföld leírása címû munkája III., majd

(hároméves külföldi tanulmányútja után) 1872-

ben annak VI. kötetéhez készített illusztrá-

ciókat, 1873-tól pedig állami értékpapírok,

kölcsönkötvények, bélyegek és díszoklevelek

rendkívül míves dúcait is metszette. Ebben

ugyan már saját tanítványai is segítségére

voltak, miután huszonnégy esztendõs fejjel, az

akkor alapított Mintarajziskola (a késõbbi

Képzõmûvészeti Fõiskola) tanára lett, a rá bízott

„fametszési szakosztály”-ban. 1877-ben saját famet-

szõ intézetet alapított, és ettõl fogva – 1909-ben

bekövetkezett haláláig – a Magyarországon fába met-

szett könyvillusztrációk és festmény-reprodukciók

csaknen mind az õ és/vagy tanítványai keze alól kerül-

tek ki. Az és meg a vagy illetékessége nem mindig ál-

lapítható meg, mert sem a saját kézjegyének hiánya,

sem a „Morelli G. F. I.” (=Morelli Gusztáv Fametszõ

Intézete) jelzetet gyakran (nem mindig) követõ más név

nem feltétlenül jelenti azt, hogy a metszetet – részben

vagy egészben – nem õ maga készítette. Végtelen szor-

galmáról, lelkiismeretességérõl és szerénységérõl volt

nevezetes. A szakma nemzetközi gyakorlatát követve

azonban, gyakran többen dolgoztak egy-egy dúcon,

akár felváltva, akár egyszerre úgy, hogy azt kisebb

darabokra hasogatták. Az ebben is jól tájékozott Va-

sárnapi Újság 1876. évi 13. száma hosszú cikket

közölt arról: „Hogyan készülnek az illusztrált lapok

képei?” „Az ügyes metszõnek – írta – a legnehezebb

rész jut, vagy pedig az a rész, melyben legjártasabb.
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Némely metszõ mindig csak levegõt metsz, a másik a

fákat, a harmadik épületet, alakzatokat, drapériát,

cirádákat, vagy az arczot. Természetesen vannak, a kik

egymaguk megfelelnek az egész képnek.”

Hogy Morelli mennyire „megfelelt az egész képnek”,

azt nemcsak Petõfi elsõ díszkiadásához, még 1876

elõtt, saját kezûleg metszett illusztrációi, nem is

csupán a késõbb, saját intézetében készített, mûvészi

reprodukciók ezrei bizonyítják,

hanem a Képzõmû-

vészeti Társulat kiál-

lításain, az Ezred-

éves Kiállításon és

más, nemzetközi tár-

latokon is bemuta-

tott – 1906-ban, Mi-

lánóban díszokle-

velet nyert – önálló

alkotások is, amelyek

egy része a Magyar

Nemzeti Galéria gra-

fikai gyûjteményét

gyarapítja. Rendkívüli

– a magyar fametszés

történetében egyedül-

álló – vállalkozása

volt Feszty Árpád

körképének (A ma-

gyarok bejövetele) fa-

metszetû reproduká-

lása, amirõl úgy szá-

molt be a Vasárnapi

Újság (1895-ben),

hogy „Morelli Gusztáv tanár munkája ... ötödfél méter

(pontosan 4 m 25 cm) hosszú, egy darab képet mutat,

tehát a világ legnagyobb fametszete”.

A tónusmetszõ számára kevés feladat jelenthetett

nagyobb kihívást, mint a levegõ és a víz – pontosabban

az ég, a felhõk, a hullámok és a tükrözõdõ fény –

érzékeltetése. Ezért is érdemelnek megkülönböztetett

figyelmet Morelli (és tanítványainak) Balaton-ábrázolá-

sai. Azok többsége 1888 (vagyis a mester második

külföldi tanulmányútja) után készült, és egy különleges

– alighanem Angliából származó – szerszám, a párhu-

zamos vonalak metszésére kitalált, szerszám kis gereb-

lyéhez vagy fésûhöz hasonlóan fogazott vésõ nyomait

viseli. Ilyen szerszámot a Vasárnapi Újság idézett

cikkének megjelenésekor nálunk még nem sokan hasz-

nálhattak, mert a cikkíró szerint „az olyan sok hosszú

vonalat, milyenbõl egy tájkép levegõje áll, csak gyako-

rolt kéz metszhet, mert a vésõnek biztosan kell mindig

a szükséges távolságú és egyforma vastagságú vonala-

kat eltalálni”. Ezzel szemben például Az Oszt-

rák–Magyar Monarchia Írásban és Képben címû,

hatalmas vállalkozás 1887 és 1901 között megjelent

köteteinek másfél ezernél is több, fametszetû illusztrá-

cióján Morelli és munkatársai a párhuzamvésõket mes-

teri módon alkalmazták. a német nyelvû kiadás Bécs-

ben, 1896-ban nyomtatott, IV. kötetének a Balatonról

szóló részében tizenegy kép található. Közülük három

Dörre Tivadar, kettõ Háry Gyula, egy-egy pedig Keleti

Gusztáv és Vágó Pál festménye vagy tónusos rajza

után készült: egy fürdõjelenet minden bizonnyal fény-

kép alapján, egy – az aligai partszakadékokat ábrázoló

– látkép pedig valószínûleg Molnár József 1894 körül

festett, azonos nézetû olajfestményének ismeretében.

Hét tónusmetszet majd-

nem biztosan Morelli,

kettõ Rauchbauer Ká-

roly, egy pedig Bálint

Benedek keze munkája.

Jóllehet a kitûnõ Va-

sárnapi Újság 1888-

ban (a 24. számban) is

közölt olyan Morelli-

metszetet – Mészöly

Géza Balatoni halász-

kunyhó címû képének

reprodukcióját –, ame-



lyet még vo-

nalas, lénye-

gében tónus-

értékek nél-

küli dúcról

n y o m t a k ,

Hermann Ot-

tónak ugyan-

abban az év-

ben megje-

lent, saját

r a j z a i v a l

Morelli ál-

tal metszve

i l l u s z t r á l t

munkája, A

magyar ha-

lászat könyve

vonalrajzos

n y o m a t o k

mellett már

vonalhálós tónusmet-

szeteket is tartalmazott. 1893-ban Morelli keze alatt

készült el Mészöly Géza Balatoni halásztanya címû

festményének az a jól ismert, tónusmetszetû reproduk-

ciója, amely még az 1926-os húszpengõs (késõbb több

milpengõs) bankjegyen, majd bélyegeken és gyufásdo-

bozok címkéin is visszaköszönt. 1895-ben Simony i

Jenõ  népiskolai földrajzkönyvének a Balatonról szó-

ló részét is Morelli-metszetekkel illusztrálták, és õ met-

szette Bolemann István A balatonparti fürdõk és üdü-

lõhelyek leírása címû, a századfordulón kiadott, tu-

dományos mun-

kájának belsõ

címlapképét is.

1902-ben pe-

dig ugyancsak

Morelli tónus-

metszeteivel

díszítve jelent

meg Sági Já-

nos A Balaton

írásban és kép-

ben címû köny-

ve ,  amelyhez

„Az Osztrák –-

Magyar Monarchia Írásban és Képben” Balaton-il-

lusztrációinak dúcairól készített kliséket is felhasznál-

tak. A fadúcról galvanoplasztikai eljárással, tetszés 

szerinti példányszámban gyártott, fémklisék adásvétele

a kiadók nemzetközi gyakorlatában akkor már általá-

nossá vált, és a fametszõk hírnevét ez hasonlóképpen

öregbítette, mint az õ metszeteik azokét a festõkét,

akiknek mûvei akkortájt más, meggyõzõbb eljárással

még nem voltak reprodukálhatók. A „Magyar tenger”-t

ábrázoló festmények is tónusmetszetek közvetítésével

váltak közismertté, és az itt idézõjelbe tett fogalmat e

közvetítõ eszközök jellegzetességei is tágították.

Irodalom

Patakyné Molnár Zsuzsa: Morelli Gusztáv. A Magyar Nemzeti

Galéria Közleményei, l963.

Czakó Elemér: Az iparmûvészet könyve, I. kötet, XII. fej.

510–518. o. 

Mûvészet. 1909, 187–191. o.

Magyar Iparmûvészet, 1909. XII. 3.
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