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Könyvből kinövő kép 

ELŐSZÓ HELYETT 

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya 
színes tollrajz; 1977 

(Haris László reprodukciója) 

Múzeumi séta 
litográfia; 1993; 275 x 458 mm 

E ddig mások könyveibe rajzolt 
Gyulai Líviusz. Itt az ideje, hogy 

neki is legyen egy könyve. Eddig 
más meséjét tálalta, ízesítette, más 
történeteihez adta saját képeit. Van
nak versek, regények, elbeszélések, 
amelyek csakis az ő rajzairól jutnak 
eszünkbe. Azt mondod: Weöres Sán
dor, azt mondom: Gyulai Líviusz. 
Azt mondod: Babits Mihály, Krúdy 
Gyula, Szerb Antal azt mondom: 
Gyulai Líviusz. 7\zt mondod: Honoré 
de Balzac, azt mondod: Shakespeare, 
azt mondod: Cervantes, Defoe, Moli-
ére. Szamártestamentum, azt mon
dom: Gyulai Líviusz... 

Ám mielőtt fölsorolnánk a világirodalom legizgalmasabb szerzőit, annyit 
meg kell állapítanunk csendesen, hogy ő önzetlenül, a lehető legönzetlenebbül 
szolgálta a költészetet, a szépirodalmat. S tette ezt a lehető legmagasabb szín
vonalon. Most minden kép és minden írás, minden gesztus és mozdulat róla 
szól. Végre nem kell lapozgatva keresgélni versekben bujkáló rajzait, metszete
it, kőnyomatait. Nem kell levakarnunk rikító posztereket, hogy rábukkanjunk 
bravúros plakátjaira. Pergő filmjeinek egy-egy kockája itt és most megáll, 
belelapozhatunk a forgatókönyvbe, olvashatjuk gyermekeknek szánt verseit. 
Alaposan szemügyre vehetjük, hogy min szórakoztunk, mi tett derűssé, mi tett 
nyugtalanná minket. Hiszen Gyulai Líviusz az a művész, aki a hagyományos 
grafikai technikákkal, közös és méltatlanul elfeledett emlékeinkből a legkor
szerűbb, legmegrendítőbben mai képeit tárja elénk. Teszi ezt úgy, hogy har
monikusan illeszkedik a nagy európai alkotók kórusába, de hangját a nagy 
egészből mindig kihalljuk. 

Most minden kép és minden írás, minden gesztus és mozdulat róla szól. Ez 
a könyv tehát egy olyan gyűjtemény, ahol minden írás műveivel, életérzésével, 
társaival, ihlető olvasmányaival, képi költészetével foglalkozik, mégsem a szapo
ra szó, hanem a kép a legfontosabb. Az ő világképe. Ugyan Gyulai Líviusz 
álló- és mozgóképei most is a betű világába csalogatnak bennünket, ám Líviusz 
világa így lesz ismét a mi világunk. 

A SZERKESZTŐ 



Pictures growing from a book 

FOR A FOREWORD 

S o far, Líviusz Gyulai has pro-
duced drawings intő books by 

others. It is high time now he had a 
book of his own. Until now, he has 
seasoned and garnished stories by 
others, lent his pictures to others' 
narration. There are poems, novels, 
and stories that come to us only 
through the médium of his draw
ings. If you say Sándor Weöres, I will 
teli you Líviusz Gyulai. If you say 
Mihály Babits, Gyula Krúdy, Antal 
Szerb, I will teli you Líviusz Gyulai. 
Should you say Honoré de Balzac, 
Shakespeare, or Cervantes, Defoe, 
Moliere, I will teli you Líviusz 
Gyulai... 

But before we list the most excit-
ing authors of world literature, we 
have to admit quietly that he has 
served poetry and fiction selflessly, 
the most selflessly possible. And alsó 
at the highest standard possible. 
Now every picture and every piece 
of writing, every gesture and every 
movement is about him. We don't 
have to look for him swiftly turning 
the pages for his drawings, cuts, and 
lithographs hiding in poetry. We 
don't have to scrape off gaudy 
posters to come upon his brilliant 
placards. Somé of the pictures of his 
movies come to a standstill here and 
now, we can reád intő the script and 
muse over the poems intended for 
kids. We can have a closer look at 
what we found funny, and what 

Rinocérosz kecskével 
litográfia; 1989; 285 x 400 mm 

made us cheerful or uneasy. Líviusz 
Gyulai is the artist who presents us 
with his traditional graphic tech-
niques the most shockingly modern 
images from our common and 
undeservedly forgottén memories. 
Meanwhile, he is a perfect fit in the 
great chorus of the European cre-
ators, with a distinct voice that can 
always be heard from the choir as a 
whole. 

Now every picture and every 
piece of writing, every gesture and 
every movement is about and for 
him. This book is a collection where 
every piece of writing focuses on his 
works, attitudes, his companions. 

inspiring readings, and his visual 
poetry, but it is not the rapid words, 
but the pictures that are most 
important now. The way he sees the 
world. Although the static and mov-
ing pictures by Líviusz Gyulai invite 
us to the world of letters once again, 
seen or reád it's all the same; this is 
the world we all share. 

THE EDITOR 

M 

Nagymamák tengerpartja 
linóleummetszet; 1974; 306 x 395 mm 



Különös, boldog világ 

H a az ember álmában Gyulai 
Líviusz művei jelennének meg, 

nagyon szép volna az ébredése. Nem 
rémítenék a szörnyek, még az orr
szarvú is szelíd monstrum lehetne, 
akit szeretnek a madarak, hiszen 
földkemény bőre tápláló televény, 
melyből szemelgetni lehet. Tíírné, 
sőt élvezné ez a sötét, ormótlan hata
lom az elíízhetetlen, letiporhatatlan 
madárkát. A vándor rajzolómíivész 

leülhet a közelében oldalt, s a nagy
ság és a piciség harmóniáját zavarta
lanul megörökítheti. így lesz keze 
alatt a félelem szimbólumából a bé
kesség állóképe. 

Ettől a varázslástól minden más 
egyértelműbb. S ha úgy akarja, oda
varázsol a hegyoldal fája alá, a nagy 
szemű szőlőfürtök édenébe, melyek 
úgy gömbölyödnek a levelekből, 
akár a csecsbimbók ezerszám. Előtör

nek a zöldből, s nincs az a dús taka
ró, amely elfedné a nap elől érett mo
solyukat. Ritka a színes álom álmai 
műhelyében, inkább a fekete-fehér 
zsúfolt szép árnyalata, hadd kereked
jenek csodájától szemeink, hadd rin
gassuk magunkat ifjúságunk ábránd
jain, hiszen egy nekünk való világ 
zendül a citerából, s a szájból feketén 
is piros rózsa fakad. A magyar truba
dúr odagondol a síkság gémeskútja 



Határ Győző: Tururu és Türürü 
linóleummetszetek; könyvillusztrációk 
Littera Nova, 2002; Sophle könyvek, 25. 

mögé, hol hintó gurul emeletes kala-
pú urakkal terhesen, s csak azért nem 
roskad össze, mert könnyű lelkeket 
szállít, s mintha a kerekek is szárnya
kat zárnának magukba. A lovak fel
hőkön lépnek, pedig a felhők fölöt
tük bodorulnak. Eszerint a citerás fiú 
sem lehet magányos, emlékezik vagy 
képzelődik valakiről, akit az illem fé
kez mint nagyasszony! jelenséget, 
miközben cigányvére hajszolja fékez
hetetlen kalandokba forró öleléseken 
át, „És mint szalonna sütéskor zsír 
tsorog s forr, - Ömölne rád mely-
lyembűl hív szerelmem", lábacskájá
val fölborítja a vizeskorsót aközben. 

Időtlenek az álomképek ódon de
korációjuk miatt is, emberiség-idejű-
ek a rokokó jelmezekben, s mintha 
még most is mi élnénk át ugyanúgy 
azokat, s ellentéteikben a rátalálás 
örömébe keveredünk, eláraszt a jóra 
való élet vidámsága: a humor, az iró
nia, a groteszk bája, a meglepő asz-
szociációk. Annyira ismerős és isme
retlen minden, mintha valami előző 
élet emléke volna. Végül is olyan ál
mok Gyulai Líviusz meserajzai, kar
cai, metszetei, melyekben a csodás 
elem a lehetséges valóságból női ki. 
Amiatt annyira érdekes, ami bizto

san megtörtén
hetett mással, de 
ha érzékeink ré
szévé válik, azon
nal velünk törté
nik az egész. 

Örömünk csöndesen buzog föl, ha 
elhalad előttünk a delizsánsz roman
tikusan fura közönsége a dickensi 
kocsis vezényletével a kúpokká nye
sett tujafák kastélyos kertje előtt. 
Kutyafogatra csodálkozhat a fekete 
csodáló emberszeme, s a lovas. Talán 
egy elmagányosodott primadonna a 
nőutas, aki úgy ajánlkozik föl majd a 
direktornak, hogy még a keblei is ki
könyökölnek a járgány ablakán, 
melynek kerekei abból az időből 
valók, amikor föltalálták. De lehet, 
hogy nem is kell a hölgynek más 
színtársulatba jelentkeznie, jól van az 
itt magában is, mert a kutyafogat 
fölér egy teátrummal. Az ebek höl
gyek és urak valamennyien, szemé
lyiségek emberi nézésükkel. A legki
tűnőbb fodrászok, parókakészítők 
műhelyében formált frizurásan köny-
nyeden „húzzák az igát" az agarak, 
uszkárok, vizslák, az egyik szemüve
gesen a szemellenző helyett, s hogy a 
fogat még meglepőbb legyen, ott áll 
élükön a bölcstűnődésű tacskó, őt 
aztán nem lehet kizökkenteni tem
pójából és tévútra irányítani. 

Olyan természetes önbizalommal 
éled meg minden a művész keze 
nyomán, hiába nézzük őket annyian, 
kik nem vagyunk a képen, ránk se 
hederítenek, teszik a dolgukat és so
hasem sietnek. De ha éppen egy rajz
filmbe változnának át, olyan elké
pesztő nyomokat hagynának ben
nünk sebességük közben is, hogy az 
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Karácsonyi emlék 
Angolszász elbeszélések 

linóleummetszet; Marfa IVIediterran, 1998 

állókép hatását kelthetik szuggesztív 
különlegességeikkel. A pesti bérház
ba, a házmesterné bosszúságára, be
költözik a szabálytalan nagy család, 
az egész görög mitológia a hintaló-
kentaur kislányukkal. A mi kisváro
sunkban megoldhatatlan szerelmet 
próbálgatna a nő- és férfisellő. Laká
lyos körülményeket teremt Jónás a 
halban, horgászik a testbe ütött lyu
kon, halsütödévé változtatja a cet 
belsejét, mint az aranyhal, vidáman 
úszik tovább az a hatalmas állat, 
mégis mint aprócska gőzhajó eregeti 
a füstöt, és sohasem süllyed el. Nem 
az a mord próféta, Jónás, akinek 
ninivei küldetése lenne, aki „rühellé 
a prófétaságot", inkább aki a rossz
ban is föltalálja magát, s végül így 
teljesíti a Mindenható parancsát. S 
már azt hisszük, számunkra is a jóság 
törvényeit hirdeti, s egyszerre észre
vesszük, milyen. Istennek tetsző te
remtmények lehetnénk. 

ÁGH ISTVÁN 



Az. irónia irónja 

GYULAI LÍVIUSZ KLASSZIKUS-ILLUSZTRÁCIÓI 

H iányoznak a csinnadrattás ver-
niszázsok. A hangos kiállítások. 

A borgőzös összeröhögések, ölelkezé-
sek, alkalmi baráti találkozók. Köny
vekbe zárkózott Gyulai Líviusz. Oda 
vonult vissza, ahonnan indult. Dan
te, La Fontaine és Cervantes, Gustav 
Dóré által megálmodott képi világá
ba. Kivonult a műterméből, kivonult 
a városból is. És kiűzetett az önmagát 
fölszámoló könyvművészetből is. 
(Mert ma már valóban művészet igé
nyes kiadású, hibátlanul gondozott 
könyvre bukkanni a piacon.) 

Gyulai Líviusz mégsem a mártí
romságként megélt remetelét válla
lója. Idillikus kertje, padlásszobája, a 
műhelynek választott csöndes zug 
otthonosságot sugall. Sem sértettség, 
sem tétlenség nem ér fel ide. 

Munkáiban pedig a kezdetektől ott 
lüktet az az összetéveszthetetlen iz
galom, az a szellemi kaland, amire a 
mester invitál. Ot t incselkedik a já
ték. A halálosan komoly játék, mely 
még a hangulatot, az álmodott idillt 
is játékszerének tekinti. És bújócs
kát játszik — ipi-apacs te vagy a hu
nyó - a fanyar nosztalgikus roman
tika, a hamis áhítatot grimasszá rán
tó gesztus, a mindent idézőjelbe zá
ró kétkedés. S mindezzel szerves 
egységben az európai műveltség és 
művészet legjobb hagyományai, a 
szerény anyagokat is nemessé avató 
brilliáns technikai tudás, a míves-
ség. A klasszikus értékekhez ragasz
kodó minőségi provincializmus és a 
teljesség horizontját átívelő nagyvo
nalúság. .. 

Főiskolásként az 1950-es évek végén 
(archív felvétel) 

Carmina Burana 
Taverna Szálló, Budapest, Pezsgőbár 

linóleummetszet; 1983; 248 x 205 mm 

— Persze mindez csak néhány, szinte 

találomra kiválasztott, de talán mégis 

jellemző vonás a pályakép egészéből. 

Keressük az eredetet együtt. Kik és ho

gyan hatottak rád a gyűjtögetés, a ta

nulás kezdeti időszakában? 

— Szerencsés helyzetben voltam 
már a Képzőművészeti Főiskolán is, 
mert egy, az egész későbbi életünket 
meghatározó személyiséggel talál
kozhattam, mégpedig Kondor Bélá
val. Különös találkozás volt ez, mert 
nem volt még olyan idős, hogy ne 
lett volna közös beszélnivalónk. Vi
szont egy megilletődött távolságtar

tás már volt közöttünk, hiszen 
olyan jelentős művek álltak már 
mögötte, hogy mesterként tudtuk 
tisztelni. Égy pályakezdő fiatal szá
mára, tehát számunkra is, akiknek a 
munkáját figyelemmel kísérte, hal
latlan nagy élmény volt, hogy itt 
van közöttünk egy ember a legfris
sebb alkotásaival. S ezeknek a mun
káknak a születését mi is nyomon 
követhettük. Egészen más könyvek
ből, vagy akár eredeti művekből is 
tanulni a mesterséget, ellesni a tit
kot, mint a legmagasabb színvona
lon gondolkozó és teremtő ember 
társaságát élvezni. 



Cervantes: Don Quijote 
linóleummetszet sorozat; 1987; 300 x 400 mm 
(Haris László reprodukciói) 

— Azt vártam, hogy tekintélyes, idős 

mestereket kezdesz emlegetni. 

— Mi egyből tudtuk, kivel szívha
tunk egy levegőt. Oly mértékben, 
hogy az első kiállításán — amely 
1959-ben volt, talán a Fényes Adolf 
teremben, a félemeleten, egy pici kis 
galériában - már megcsodálhattuk 
Kondor klasszikus mííveit, például a 
Darázskirályt, de ott volt a diploma
munkája, a Dózsa-sorozzt is. Ez ne
künk akkora élmény volt, hogy szin
te naponta zarándokoltunk el bá
mulni a képeit. De kétségtelen, hogy 
nekünk még jutottak nagy hatású, 
tekintélyes mesterek is. Szívesen em
lékszem vissza Kmetty Jánosra, aki 
érdekes módon, Kondort is tanítot-
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ta, és figyelemmel kísérte pályájának 
alakulását. Mondhatnám azt is, hogy 
tisztelője volt Kondornak. De meste
re volt valamikor Nagy Lászlónak, a 
költőnek, aki szintén képzőművész
ként indult. János bácsi nagyon 
büszke volt rá. Igen idős volt már ek
kor, hetvenéves, mi voltunk az utol
só évfolyama, de rengeteget számí
tott egy bölcs, öreg mester, aki már 
tényleg csak a lényegre szorítkozott, 
viszont rendkívül kollegiális volt ve
lünk. Mint egyenrangú, azonos mes
terséget űző munkatársakkal tárgyalt 
velünk. A legérzékenyebb embereket 
is nagy tapintattal közelítette meg. 
Akadtak közöttünk kollégák, akik 
soha többé nem kaptak ennyi meg
értést későbbi pályájukon, s bele is 
pusztultak ebbe. Ilyen volt Gruber 
Béla is, aki azt hiszem huszonhat 
eves volt, amikor meghalt, és teljes 

Romantikus lap kutyafogattal II. 
litográfia; 1992; 285 x 495 mm 

Az Oroszlános-kapu Mykéneiben 
l i tográfia; 1991 ; 285 x 354 mm 
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Piramisok 
litográfia ; 1 990; 288 x 448 mm 

életművet hagyott maga után. Ö 
már az órákon is érett képeket fes
tett. Kmetty csak annyit korrigált 
rajtuk, amennyi elengedhetetlen 
volt. Olyan apróságokat, amelyek 
ronthatták volna az egész mű hitelét. 
Minden reggel ő érkezett a legkoráb
ban, megszégyenítve minket. Mi 
nagyon szerettünk aludni, mindig 
késtünk... 

A másik ember, aki nagyon fon
tos volt számomra: Barcsay Jenő. 
Művészeti anatómiát tanított, s az 
első esztendőben tárgyábrázolást is. 
Egy bűbájos ember volt, a személyi
sége vonzott bennünket, ugyanakkor 
nagy hatással volt ránk az egész 

munkássága. Az Erzsébet téren volt a 
Nemzeti Szalon — amit azóta lebon
tottak - itt láthattuk egy gyűjtemé
nyes kiállítását, amely a fiatalkori 
zsengéktől a kiforrott munkákig 
mindent bemutatott. De még ekkor 
sem veszett ki belőle a kísérletező 
kedv. Újabb és újabb korszakait élte, 
és festette. Számunkra ezek a kiállítá
sok igazi kikötők voltak. Örökké 
visszatértünk, és lehorgonyoztunk a 
képek előtt. A szó hagyományos ér
telmében nem volt egy kifinomult 
pedagógus. De mindent pótolt a sze
mélyisége és az életműve. Az egész 
föiskola szemléletére nagy hatással 
voltak azok az öregek, akik szellemi 
teljesítménye az egész magyar képző
művészeten nyomot hagyott. A le
gendás Bernáth Aurél, az ekkor már 
nagy beteg Szőnyi István, aki évfo

lyamtársaimat tanította egy rövid 
ideig... Bernáth Auréllal azonban 
közvetlen munkakapcsolatba is ke
rültem. A legkedvesebb képeiről 
akart litográfiákat készíteni, s én ek
kor éppen litográfiával foglalkoztam, 
így technikailag segítettem neki a 
megvalósításban. Kissé keserű em
bernek ismertem meg, s nem kevés 
büszkeséggel mondhatom, hogy né
hányszor sikerült megnevettetnem. 
S amikor fololdódott, akkor derült 
ki, hogy mennyire tele volt mesé-
lőkedwel. Igen közel kerültünk ak
kor egymáshoz. 1956-ban neki is 
volt egy kiállítása az Ernst Múzeum
ban, melyre addig jártunk, amíg be 
nem zárt. Párját ritkító alkotó volt, 
aki Egryhez hasonlóan érezte a vizet, 
a levegőt, a távlatokat, s mindezt egy 
Bernáth Aurél-i átiraban. 

12 



Villon-illusztráció 
linóleummetszet; 1966 
268 X 250 mm 

— Rajtad semmiféle stiláris nyomot 

nem hagytak azok az emberek, akiket 

most felsoroltál, pedig éppen a kondori 

életmű tűnt sokak számára megkerül

hetetlennek a későbbiekben. 

- Úgy tűnik, mégis Ádám-Évánál 
keli kezdenem, hogy a válasz érthető 
legyen. Egy erdélyi kis faluban szü
lettem, Baróton. Egy ilyen kis falu
ban igazán nem volt sok olvasnivaló. 
A Tolnai Világlapja, a Biblia és né-
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hány öreg kalendárium. Biztos mu
latságosnak tűnik sokak számára, 
hogy nekem a Tolnai Világlapja va
lóban elhozta a nagyvilágot. Meg
tudtam, hogy van egy walesi herceg. 
Mivel Tolnai adta ki az első magyar 
bűvészkönyvet, ezért a lapba is min
dig belecsempészett valami ilyesmit, 
s a számtalan kép között mindig 
akadt egy-két olyan, amely megmoz
gatta az ember fantáziáját. E lap ké
pi világának hatása mellett bennem 
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Sárkányt legeltető szűz 
litográfia; 1 991; 262 x 434 mm 

nagy volt a betűéhség. Mindent elol
vastam az égegyadta világon, ami be
tű volt. S Magyarországra való átke-
rülésem után, Sopronban ez még-
inkább kiteljesedett. A negyvenes 
évek közepén, tehát a koalíciós idők
ben kerültem Sopronba, ahol még a 
maga érinetlenségében várt engem 
egy csodálatos hely, a városi könyv
tár „millió" kötettel. Kilencéves ko
romtól odaszoktam. Ekkor még nem 
működött a politikai szelekció, nem 
küldték még zúzdába a nemkívána-

Münchausen bá ro linólei ummetszet; 1986; 547 x 410 mm 
Nagymamák tengerpartja 

linóleummetszet; 1987; 355 x 400 mm 
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Stephen Leacock: 
Gertrúd, a nevelőnő 
linóleummetszet; 1971; 240 x 350 mm 
(Haris László reprodukciója) 

tos klasszikusok könyveit. Én kapás
ból mindent el akartam olvasni. Volt 
itt egy nagyon kedves idős hölgy, aki 
fölfigyelve rám, elkezdett vezetni, 
formálni kezdte az ízlésemet. Ez a 
kapcsolat annyira bensőséges lett, 
hogy a szó szoros értelmében mun
katársa lehettem. A régi, „megbízha
tatlan" könyvtárosokat különböző 
gyorstalpalókon igyekeztek „átnevel
ni". Ekkor jobb híján én helyettesí
tettem őt. Ott volt a könyvtár ember 
nélkül, s akkor én elmagyaráztam a 
buszkalauznőnek, hogy ez szemét, 
ezt ne olvassa, inkább válassza a má

sikat. Miközben magával ragadott ez 
a népnevelői magatartás, zsákszámra 
hordtam haza a könyveket olvasni. 
Mivel a gyíijtemény nagyon sokszí
nű volt, hozzáférhettem igazi érté

kekhez is. Forgathattam a fóliánso
kat, a metszetes könyveket. Ekkor 
ismertem meg Gustav Dórét, aki a 
mai napig a kedvencem. A Don 
Quijote, a Münchausen báró, Balzac 
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Pajzán históriái mind az ő illusztrá
cióival kerültek kiadásra. De nagyon 
sok német nyelvű kötet is volt a 
könyvtárban, a Sopronban élő svá
bok kedvéért, s én megcsodálhattam 
a kor színvonalát messze meghaladó 
művészeti könyveiket. Ezekből a 
reprodukciókból merítettem első 
művészettörténeti élményeimet. 

Ötödik elemista voltam, amikor 
egy osztálytársam szólt, hogy van itt 
egy művészeti szabadiskola, ahol raj
zolni lehet. így találkoztam Ágoston 
Ernővel, aki rendkívüli hatást gyako
rolt rám. Egy önmagával meghason
lott ember volt, alig dolgozott vala
mit, vagy talán már semmit, de gyö
nyörű rézkarcai voltak a soproni mú
zeumban, és láttam nagyszerű pasz-
tellképeit is. Egy olyan iskolát csi
nált, hogy szerencsés lehetett az az 
ember, aki ott tanulhatott. Abban 
minden nemzedék és minden alko
tói szándék megtalálható volt - a 
giccses emléktárgyakat festő vénkis
asszonyoktól a magukat kereső mű
kedvelőkig, s persze a szinte még 
gyerek kezdők is. Velünk, fiatalok
kal, megkülönböztető alapossággal 
foglalkozott, rengeteg portrét rajzol
tunk, ráadásul szénnel, ami igen ka
cifántos dolog, mert abban a pilla-

Határ Győző: Pepito & Pepita 
színes tollrajz; címlap; edítio plurilingua, 2002 

s ^"^ ^ - ^j^ , ^ ^jM^m^ 

Nagymamák tengerpartja 
színes tollrajz; 1999; 340 x 400 mm 
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Moliére: 
Zsugori telhetetlen fösvény ember 

színes tollrajzok 
Magyar Helikon, 1977 

natban, hogy nem frissen, ropogósán 
csinálod, elkezded nyúzni, tönkre 
megy az egész. Engem ő készített fel 
a képzőművészeti gimnáziumra, 
melyről akkor hallottam először. 
Nagyon zaklatott körülmények kö
zött éltem, a nevelőapám egy vadál
lat volt, néha még az életem is ve
szélyben forgott, úgyhogy szinte 
Ágoston Ernőnek köszönhetem. 

hogy a legjobb pillanatban el tudtam 
jönni Pestre a gimnáziumba. S itt 
megint egy remek tanár kezébe ke
rültem: Komjáthy Gyula bácsiéba. 
Ó is egy furcsa ember volt. Jóval a 
halála után összeismerkedtem egy ta
náremberrel, aki Csepelen iskolaga
lériát alapított, s összeszedtem Gyula 
bácsi szétszórt munkáit, s szinte az 
utolsó pillanatban adózhatttmk az 

emlékének egy kiállítással. Neki 
Szőnyi István, Patkó Károly, Varga 
Nándor Lajos, Aba-Novák voltak a 
barátai. Mindannyian művelték a 
rézkarcot is, s elmentek a British 
Museumba, hogy ott tanulmányoz
hassák Rembrandt maratási techni
káját. Az öreg mindent tudott a réz
karcról, éppen ezért engem soha 
nem is engedett a gimnáziumban 
karcolni. Ráadásul, csak tollal ha
gyott rajzolni, így a rajzversenyeken 
sem nyerhettem, mert ott meg a ce
ruza volt az előírás. Viszont ennek 
köszönhetően a főiskolai felvételin 
semmilyen nehézséget nem okozott 
megrajzolnom egy aktot. 

— Kissé zavarodottan ülök itt mellet

ted, mert Rólad szeretnék minél többet 

megtudni, s közben te csak a barátaid

ról, tanáraidról, mestereidről beszélsz. 

Illetve emlegetted még az olvasmányél

ményeidet is... 

— Ismét a könyvtárhoz kell visszatér
nem. 1956 után nekünk a modern 
művészettel való ismerkedésünk a 
főiskola könyvtárában kezdődött. 
Egymás kezéből téptük ki a frissen 
beszerzett nyugati Skira-köteteket. 
Annyira meghatározó élmény volt 
Van Gogh, Cézanne, Gauguin vagy 
Picasso, mintha személyesen talál
koztunk volna velük. Mostanában 
gondolkodtam el, hogy a nagy szelle
mi ínség után ez olyan volt, mintha 

' 
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az eredeti művekkel találkoztunk 
volna. Talán a mi generációnk volt 
az első, amely sok-sok képzőművé
szeti korszakot egyszerre élt át szinte 
sokkhatásszerűen. A grafikában sok
kal szabadabb volt az ember. Velünk 
volt Kondor, akit nem volt érdemes 
utánozni, mert annyira eredeti volt. 
Láthattuk, hogy érdemes önállónak 
lenni, új utat járni - az ő személyisé
ge sugallta ezt. Másod- vagy har
madéves lehettem talán, amikor 
Kondornál megjelent Nagy László, 
aki akkor már az Élet és Irodalom 
képszerkesztője volt. Tőle állandó 
illusztrálási lehetőséget kaptam. Ál
tala ismerhettem meg a jelenkori 
magyar irodalmat, így manuálisan és 

gondolatilag is lendületet kaptam. 
Nagy László ajánlott engem a 
könyvkiadók figyelmébe, s így jut
hattam újabb feladatokhoz. Olyan 
műveket kaptam illusztrálásra, ame
lyek illettek a megjelent rajzaim han-

Souvenir 
linóleummetszet; 1966; 120 x 120 mm 

gulatához. Mészöly Dezsővel éppen 
a közelmúltban elevenítettük föl, 
hogy az általa fordított teljes Villont 
- Villon és a többiek volt a címe - én 
illusztrálhattam, s meg is kapta a 
Szép Könyv címet. De illusztrálhat
tam Shakespeare kortársait, s ófran
cia költőket. Fiatalemberként telje
sen megrettentem, hogy egy-egy 
ilyen művet nyolc vagy tíz grafikával 
el kell intézni. Szinte rákényszerül
tem arra, hogy a könyvek hangulatá
nak teljességét megpróbáljam megje
leníteni. Ebben az időben sok pótol
nivalója volt a magyar könyvkiadás
nak, s a kiadók igyekeztek ezeket a 
könyveket széppé tenni. Törekedtek 
a bibliofil kiadásokra. 
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Laurence Sterne: Érzékeny utazások 
Francia- és Olaszországban 

tollrajzok; Magyar Helikon, 1976 
(Haris László reprodukciói) 

— Nem tudom, jól értem-e, de ezek 

után azt kell hinnem, hogy sajátos han

gulatú grafikáid, egyáltalán: munkás

ságod legfontosabb ihletője a könyv, az 

irodalom. 

— Igen, ez így van. Mindig úgy fog
tam föl az illusztrálást, hogy önálló 
grafikai lap szülessék, amely a szö
vegkörnyezet nélkül is megállja a he
lyét. Nem nyomtathatták olyan 
rossz papíron és olyan igénytelenül 
az illusztrálandó művet, hogy ben
nem ne az igényesség dolgozzon. 
Mondanom sem kell, hogy a legtöbb 

könyvhöz alapos felkészülésre volt 
szükség. Szó sem lehetett blöffről, 
szinte magánkutatóként igyekeztem 
egy-egy mű szellemi környezetét föl
deríteni. 
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_ Az valóban feltűnő, 

hogy a lapjaid nem egy

szerűen elmesélik a tör

ténetet, hanem hozzá

tesznek a munkához. Eb

ből a szempontból talán 

a legizgalmasabb Weöres 

Sándor Psychéje... 

- Minden könyvilluszt
ráció versenyfutás. Na
gyon későn döntötte el 
a kiadó, hogy illusztrá
ciók is kerüljenek ebbe 
a könyvbe. Amikor el
mentem Weöres Sán
dorhoz, hogy megbe
széljük a részleteket, 
mondanom sem kell, 
hogy egy bűbájos em
berrel találkoztam. Már 
régen befejezte ezt a 
művet, de még mindig úgy érezte, 
igazíthatna rajta. Még legszívesebben 
hozzáírt volna. Kifogyhatatlan volt az 
ödetekből. Ha lehet ilyen nagyképű 
mondatot mondani: magamra ismer
tem benne. Én is minden munkámat 
örökké javítanám, soha nem vagyok 
velük elégedett. Még a nyomdában is 
legszívesebben kivenném őket a 
könyvből, mert mindig eszembe jut 
valami javítanivaló. Ez egy kicsit az 
alkotás természetrajza is. Hiszen 
hány túlcsinált, elrontott kép kell ah
hoz, hogy az ember megérezze, hogy 
valamit mikor kell abbahagyni. 

Henry 
színes tollrajz; 1 998; 270 x 280 mm 

(magántulajdon; Haris László reprodukciója) 

Megkaptam Weöres Sándortól a kéz
iratot, és élmény volt szinte elsőként 
bebarangolni, a PsychéyAz^ií. Megis
merni azt a stílusbravúrt, azt a beleér
ző képességet, amely révén Weöres 
belebújt egy XIX. századi költőnő 
szerepébe. Teljesen kétségbe voltam 
esve, hogy ilyen rövid idő alatt ho
gyan tudok méltó illusztrációkat ké
szíteni hozzá. Weöres nem mondta 
meg, hogy mit képzel el, csak muta
tott néhány olasz könyvet, remek da
rabok voltak, s akkor megéreztem, 
hogy ő miről álmodhat. Ha egy mód 
volt rá, minden könyvemnek fehér 

volt a borítója, s az ő elképzelése is ezt 
a hangulatot sugallta. A beszélgeté
sünk azért volt fontos, mert Weöres 
annyira belelovalta magát - pedig 
már akkor is idős ember volt —, hogy 
kitalálta: legyen benne korabeli kéz
irat is. Azon gondolkoztunk, hogy 
melyik jelentős nőalaknak lehetett 
ilyen férfias kézírása, mint a képzelet
beli Psychének. Én azonnal mond
tam, hogy ezt nem vállalom, nem tu
dom ezt a hangulatú kéziratot repro
dukálni. Viszont Szendrey Júliára 
gondoltam, akinek a kezevonásához 
hozzá is lehetett férni. Petőfi forron-
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A kis Mozart és nővére, Nannerl 
színes tollrajz; 2001; 310 x 260 mm 

(magántulajdon; Haris László reprodukciója) 



gó korában minden értelmiségi szere
pet vállaló nő George Sand akart len
ni, szivarozott, férfinadrágban járt, és 
rövidre vágatta a haját. Nagyon jó öt
letnek tartottuk. De aztán végül vala
melyik ismerősének a kislánya, egy 
szombathelyi grafikus kislány csinálta 
meg a kötetbe kerülő négysorost. 

Ma is úgy érzem, hogy sokkal 
szebb könyv is lehetett volna, de 
Weörest akkoiban még nem becsül
ték sokra. Én viszont máig büszke 
vagyok, hogy részt vehettem ebben a 
szellemi kalandban, és találkozhat
tam vele. 

Sosem foglalkoztam elemző mó
don a saját munkáimmal, de egy 
olyan században élünk, amikor el 
akartuk hitetni magunkkal, hogy 
ilyen világ még soha nem volt. Aztán 
rá kell jönnünk, hogy a középkor 
embere szinte ugyanazokkal a tragé
diákkal, bajokkal, morális problé
mákkal volt kénytelen szembenézni, 
mint a mai. A költészetükből, a kép
zőművészetükből árad a velünk ro
kon műveltség, közben mi tele va
gyunk kétségekkel, undorítónak, ro
hadtnak, cinikusnak találjuk egész 
világunkat. Középkori kórok és há
borúk pusztítanak manapság, s eb
ben a légkörben kell nap mint nap 
újból és újból a rajzlap fölé, a kő, a 
dúc fölé hajolni, a festőállvány elé 
állni, és meg kell teremteni azt a mi
liőt, melyben még pislákol annyi hit, 
hogy érdemes csinálni. Egy őrület-

Hölgy diabolóval 
Átrium Hyatt Old Timer étterem; tollrajz; 1 984 

(Haris László reprodukciója) 

ben, egy információs viharban, mely 
megtépáz bennünket, s melyben 
persze rengeteg izgalom és csodálatra 
méltó gazdagság is van, egyre magá
nyosabban kóválygunk. És én eköz
ben leteszem a fenekemet, és rakom 
a pöttyöket, mint a légy. Véres hábo

rúk dúlnak, és én úgy csinálok, 
mintha semmi sem történne. Ezek 
azok az idézőjelek - az én kis megha-
sonlásaim, groteszk kérdőjeleim - , 
melyeket a vonzódásaim köré ki kell 
tennem. 

ANTALL ISTVÁN 

23 In: Magyar Napló, 1995. április 



W E Ö R E S SÁNDOR 

PSYCHE. 



Rokokó 
linóleummetszet; 1995 

364 X 483 mm 

[...] - Másokról - mestereidről, baráta

idról, ösztönző környezetedről - sok 

szó esett. De vajon mit művelsz te ma

gad, amikor Italo Calvino vagy Szerb 

Antal, a Carmina Burana vagy Weöres 

Sándor, Villon vagy Csokonai társául 

szegődhetsz, vagy éppen, ha animációs 

filmet készítesz Delfiniára/, az Új lakók 

kentaurjairól, vagy netán ajómadarak-

ról? 

- Grafikus vagyok, könyvillusztrátor. 

Nincs nagyobb, sem kisebb vágyam, 

mint hogy az illusztrálandó műben 

csakugyan az író társa legyek. Az em

ber így óhatatlanul egy kicsit művelő

déstörténésszé képzi magát, hiszen 

annyifelé kell időben-térben utaznia. 

Máskülönben is utazóféle vagyok. De 

sosem csak átutazó. Arra vágyom - s 

tudom, e kívánságom mind elérhetetle

nebb -, hogy elidőzhessek egy-egy 

munkám világában, a képzelet szá

momra nagyon is valóságos színhe

lyén. (A királyné nyaklánca, mint isme

retes, konkrét eseten, az úgynevezett 

nyakláncperen alapszik. Kétszer il

lusztráltam Szerb Antal könyvét. Má

sodjára már úgy, hogy ismertem - fel

kutattam - a valóságos arcokat; elő

ször erre még nem volt időm. Ugyan

csak időhiány miatt nem teremthettem 

Psyché 
színes tollrajz; címlap; 1972 
(Haris László reprodukciója) 

olyan képzeletbelien valóságos világot 

Weöres Ps/c/iéjéhez amilyet szerettem 

volna. Ez esetben kárára vált a könyv

nek egy-két naturális illusztráció.) A jó 

illusztrátor, megítélésem szerint, nem

csak stílusban társul a műhöz, hanem 

annak egész világát fölidézi, láttatja. 

Kivált nehéz ezt megtenni, ha pusztán 

egy címlapot kapunk a sűrítésre... Ani

mációs filmjeimben mással próbálko

zom: ezeket egészükben én találom ki. 

Épp ezért ezekben talán több látszik 

„belőlem". Az Új lakók kentaur családja 

abba a házba költözik, amelyben én la

kom. A család egyetlen tagja sem akar 

különbözni, csak hát - mindegyikük

nek patája van. Groteszk figurák, mert 

ebben-abban elütnek környezetüktől, s 

különbözésüket észre sem veszik. 

Csak épp senki sem képes megbékélni 

velük... 

- 5 vajon Cyulai Líviusz grafikusmester 

miben különbözik környezetétől, a hu

szadik század végi embertől? Milyen

nek látja ezt az embert s önmagát? 
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- Századunk szépséges és irtózatos, 

ezért hát gyűlölöm és szeretem. Olyan 

mocskos és fenséges, amilyen Villon, 

Boccaccio és Chaucer ideje lehetett 

(ezért is látom oly bűvöletesnek példá

ul a románkori szobrászatot). Komo

lyan veszem, de meg is mosolygom -

bevallom, egy kis kandisággal - a mi 

ezredvégünket is. Milyen a ma embere, 

s vajon e kor fiaként én magam milyen 

vagyok? Dürer tiszteletére készítettem 

annak idején egy önálló lapot. Hatal

mas orrszarvút ábrázolt. Imádom ezt 

az ősállatot, mert az óriás, idétlen test

ben érzékeny lélek vacog. A behemót 

„pincéjében" ül valaki, a kezét tördeli, s 

úgy zokog. És közben minden ízével 

játszani szeretne. Egyszer láttam is: 

mint két kölyökkutya, úgy kergetőzött 

a két tankszerű test. Komor páncélok 

csaptak össze - viháncolva. S már nem 

is láttam oly magányosnak e két szelíd 

vadállatot. 

N Á D O R T A M Á S 

In: 10 kérdés Cyulai Líviuszhoz. Magyar Ifjúság, 
1985. január 25. (részlet) 
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Gyulai Líviusz Jónás könyve 

„Igazi fordítói élmény: 

egy nagy mű, nagy író testiben, 

a zsigerei közt járni, 

mint Jónás a cethalban." 

N É M E T H LÁSZLÓ 

|

llusztráció=műfordítás. Igaz is, 
hamis is a definíció; aki már pró

bálta, bizonyára egyetért a rajzoló 
Beardsley szavaival: „édes beléfelejt-
kezés", de a költő Kosztolányi meg
határozásával is: „gúzsbakörve tán
colni". Nem egy másik nyelven, ha
nem egy más műfajban, a képzőmű
vészetben teremti újjá az illusztrátor 
a művet, és ez a teremtés nem prob
lémamentes. Az lehet csak jó illuszt
rátor, aki önálló személyiség, akinek 
a műről saját látomása van, követke
zésképp az, aki nem végzi el szolga
pontossággal az átültetés feladatát. 

Vajon valóban így van? A jó illuszt
ráció szükségszerűen hamisítás, 
ahogy a jó fordítás óhatatlanul „fer
dítés" kell, hogy legyen? Különös 
paradoxon: érdemes a továbbgondo
lásra. 

A Vízjel minden számában sze
retnénk bemutatni egy közelmúlt
ban megjelent magyar könyv illuszt
rációit. Hitünk és szándékunk sze
rint a legszebben illusztrált könyvek 
bemutatkozási helye lesz majd e 
folyóirat, neves rajzoló-művészek 
virtuális találkahelye, s talán az alkal
mazott grafika kritikájának — mél
tatásának olyannyira hiányzó fóru
ma is. 

Játsszunk el a gondolattal, írjunk 
egy képzelt jegyzéket, visszafelé ha
ladva az időben, milyen művek il
lusztrált lapjait gyűjtötte volna sorba 
a Vízjel, ha ötven, száz vagy még 
több éve létezhetne már, s mely il
lusztrátorok munkái jelentek volna 
meg ezeken az oldalakon. Mese
könyvek játékos ábrái, komoly regé
nyek kísérőrajzai, tudomány és szen
vedély, humor és áhítat kavarognak 
az emlékezetben. A teljesség remény
telen. Réber László filozofikusan 
sokrétű vonaljátéka jut eszünkbe, 
amelyet Lázár Ervin könyveihez 
gondolt ki, Szalay Lajos rzjz-Genezi-
se, Rékassy Csaba Ovidiushoz kar
colt réztáblái. Kondor Béla verspa
rafrázisai, Lesznai Anna édeni mese
illusztrációi. Kozma Lajos Balázs 
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Béla műveihez készített könyvdíszei, 
Zichy Mihály romantikus Madách-
értelmezése, Liezen-Mayer Sándor 
híres Faust-illusztrációi, meg az a 
százötvenkét fa-dúc, amelyet Come-

nius Orbis pictusához Bubenkius, 
vagyis Bubenka Jónás metszett. 
Folytathatnánk a listát, és toldozhat
nánk is sokáig, és hogy mégis Jónás 
mesternél állapodtunk meg, az csak 

játék a nevekkel, a lőcsei Jónástól a 
mai grafika Jónásához akarunk visz-
szakanyarodni. 

2001 végén jelent meg Gyulai 
Líviusz litografált illusztrációival 
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Babits Mihály verse, a Jónás könyve. 
Sokadik megjelenés, illusztrált válto
zatban is számos kiadása volt már a 
műnek. Ami újdonság, hogy most 
Babits kézírását kísérik a rajzok. Ott 
van ugyan a könyvben a nyomtatott 
vers, sőt egy igazi fordítás is, a Tót
falusi-féle angol. Gyulai azonban 
Babits szálkás-kalligrafikus, a sze
cesszió korában iskolázott, mégis 
okossá, mértéktartóvá szelídült betíí-
soraihoz készített képeket. Az illuszt
rátor a kézirat alapján dolgozott, és 
ez különös jelentőséggel bír. A tollal 
írt szöveghez tette hozzá a tollrajz-
litográfiákat. Nem csak a gondola
tot, nem csupán a mesét figyelte, 
amikor „fordított" - a formát is. 
Ami azonnal szembeötlő: az írás és a 
rajz tüneményes egynemíisége. 
Mintha azonos kéz fogta volna a tol
lat - mintha egyazon toll sercegett 
volna a papiros és a kőtábla fölött. 

Elolvashatjuk mi is a verset, — fel
mondhatjuk akár, hiszen a Jónás 
könyve azok közé a költemények kö
zé tartozik, amelyek igénylik ezt, 
amelyeket mondani, deklamálni 
kell. Híres színészek juthatnak 
eszünkbe, s köztük a legelső maga 
Babits, akinek száraz, tanárosan reci
táló hangján megmaradt a „Hozzám 
már hűden lettek a szavak..." kar-
cos, recsegő rádiófelvétele. Olvashat
juk, szavalhatjuk, de sosem kerülhe
tünk olyan kapcsolatba vele, mint a 
két fordító. Tótfalusi, aki angolra 

,' ^r ^<- \vi ^ 

tette át és Gyulai, aki meg rajzba. 
Ügy képzelhetjük őket: vendégek 
voltak egy lakomán, amelyet mi csak 
a karzatról leshettünk. Tudjuk, mit 
ettek, de az ízeket ők ismerhetik iga
zán; tudjuk, mit ittak, de csak ők 
rúgtak be tőle. Szeretnénk megkér
dezni Gyulaitól, miféle érzés Babits
csal élni heteken vagy hónapokon át, 
meg persze Jónással éveken keresztül 
— már-már Jónásként - , hiszen a Jó
nás-történetet, a Jónás-sors egy sze
mélyesebb vetületét önálló lapokon, 
sőt animációs filmben is feldolgozta 
Gyulai Líviusz, nem is sokkal a 

könyv illusztrálása előtt, s a hagyo
mányos, rajzfilm-animálás bizony 
több éves munka, még ha a legtürel-
mesebb grafikus csinálja is. 

Gyulai Jónás-képe - Jónás-fordí
tása - más, mint a Babits-féle erede
ti. A költő hűvösebb magasságokban 
szárnyaló lírájához Gyulai földibb, 
joviálisabb érzelmeket társít. Babits 
fölényes eleganciáját megtartva kívül 
marad a történeten, mosolyog rajta, 
Gyulai együtt lélegzik Jónással, s 
amikor kineveti a prófétát, magán is 
kacag. Humor, önirónia, szelíd böl
csesség sugárzik a litográfiákból, de 

29 





Babits Mihály: Jónás könyve 
litográfiák; Arcus, 2001 

I 

egy szemernyi fölény vagy kioktató 
nagyképűség sincs bennük. A verset 
olvasva látjuk Jónás „lotykos, ron
gyos, ragadós ruháját", a rajzokat 
nézve érezzük a szagát is. Tudja mes
terien, amit Babits is tudott, hajlíta
ni, váltogatni a formát. Kézre áll ne
ki minden: a finom pontozás, a len
dületes vonal, a laza ecsethúzás. Izga
tó, bravúros nézőpontváltásokkal és 

a hozzájuk tartozó stílusváltásokkal 
játszanak a lapok. Az Ür és Jónás 
szemszöge, a rajzolóé, a nézőé - s a 
megengedő, baráti gesztus: folytasd 
Te, Olvasó, ezt a vonalat akár Te is 
húzhattad volna, ezt a foltot már Te 
is ide tehetted volna. 

Erezzük a baráti kéznyújtást: az 
olvasót, aki „befejezi" a míívet, Gyu
lai egyenrangú társnak gondolja. 
Megejtő az a természetesség, ahogy 
Gyulai könyvet illusztrál. Látszólag 
különböző témák: Weöres Psychqe., 

Fazekas Ludas Matyije, Sterne Érzé
keny utazásai, Moliére Fösvénye, Lea-
cock Gertrúdja, Csokonai Karnyóné-
ja és most a Jónás — mindegyikhez 
megleli a tökéletes stílust és techni
kát, és mégis minden esetben csorbí
tatlanul Gyulai Líviusz marad. 

Hat egész lapot kitöltő litográfiát 
és egy kis kísérő ábrát rajzolt a 
könyvhöz Gyulai Líviusz. Sajnáljuk, 
hogy a címlap üresen maradt. A 
könyvet Dömény Csaba tervezte, a 
képeket Szabó István litográfus mes
ter nyomtatta a váci Nalors Grafikai 
Műhelyben 170 grammos Rives 
Saturation papírra. 

A 175 számozott és szignált pél
dányban kiadott bibliofilt fakszimile 
változatban ofszet papíron is megje
lentette az Arcus Kiadó. 

OROSZ I S T V Á N 
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Romantikus lap kutyafogattal I. 
1 992; litográfia; 298 x 462 mm 

Carmina Burana 
Taverna Szálló, Budapest, Pezsgőbár 

linóleummetszet; 1983; 248 x 205 mm 

A grafikán belül a hatvanas évek elején 

jelentek meg azok az egymással rokon 

törekvések, amelyek a dolgokat a visz-

szájukról közelítették meg: a jelent a 

múlt felől, a fenségest a groteszk olda

láról, a mindennapit, közönségest a 

költészeten keresztül. Cácsi Mihály 

mulatságos rajzi ötleteivel. Gyulai 

Líviusz az ironikus archaizálás eszkö

zeivel tárja fel a világ groteszk, képte

len, meseszeríj vagy álomhoz hasonló 

jellegét. Cross Arnold viszont az ártat

lan varázsló gyermeteg szerepében ezt 

az egész kisvárosi tenyészetet átemeli 

a költészet szférájába. Amíg Cácsit és 

Gyulait, de másokat is, ironikus gesz

tusok egyben el is választják az ábrá

zolás tárgyától, Cross hisz a varázslat

ban, és azonosul teremtményeivel. 

Ezek az egymástól különböző grafikus

egyéniségek mégis létrehoztak valami 

közösét: műveik a közép-európai kis

polgár tradícióit, a kis- és nagyvárosok 

félmúltját, mitológiáját elevenítik fel, 

de már nem mint realitást, ahogyan an

nak idején Krúdynál vagy Kosztolányi

nál történt, hanem mint szeretetteljes 

és ironizáló kommentárokkal kísért tü

neményt. 

K. K O V A L O V S Z K Y M Á R T A , 1 9 7 3 

I 

* 
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A műgyűjtő 

Könny nem marad szárazon 
2003; figuraterv 

G yulai Líviusz barátom azzal 
tisztelt meg nem is olyan régen, 

hogy megajándékozott egy grafikájá
val, melynek címe: Romantikus lap 
kutyafogattal I. 

Nap mint nap nézegetem ezt a 
képet hálószobánk falán, s egyre ke
vésbé tudok betelni vele. Hogy mi
ért? Talán azért, mert minden feltá
rulkozó szépsége ellenére is talányos 
mű. Többféle reminiszcenciát és stí
lust ötvöz. Korszeríí módon azt kel
lene mondanom: „posztmodern". 
Pedig egyáltalán nem az! Gyulai Lí
viusz a maga visszafogott módján bi
zony dohogna is (joggal!), ha az em
ber megpróbálná betuszkolni ilyes
fajta mondvacsinált skatulyákba. 

Mert Líviusz - az Erdélyből jött 
gyerek, a Képzőmíívészeti Főiskola 
egyik legtehetségesebb növendéke, a 
magyar grafika „Nagy Generációjá
nak" önálló egyénisége. Kondor Bé
la barátja, Munkácsy-díjas, érdemes 

Tinti kalandjai 
1 987-88 tévésorozat; figuraterv 
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Az én kis városom 
2002; jelenetek a filmből 

művész, aki a magyar animációs 
filmművészetnek is meghatározó 
mestere - igazából besorolhatatlan 
figura. 

Fent említett grafikája a felületes 
szemlélő számára tiszteletet ébresztő 
mívességével és bizonyos motívumai
val afî éle „hommage"-ként lenne szá
mon tartható, ha nem lenne benne 
igen sok afféle „zavaró tényező". A 
kép szinte egész felületét betölti egy 

Kedves Lulu! Talán Te nem is tudod, 

hogy milyen szerencsés vagy. Szere

tetreméltónak születtél, s minden meg

nyilvánulásodból a szeretet olvasható 

ki. Irigyellek, mert Ilyen intenzitással 

rajongsz az életért, a művészetért, a 

humorért, a régi idők emlékeiért, a 

tiszteletreméltó mesterek útmutatásai

ért, az írott szóért, a nőkért, a bará

tokért, a természetért, az állatokért és 

a tárgyakért. Látom: ezt már soha nem 

fogod kinőni. Isten éltessen! 
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Szindbád, bon voyage! 
2001 ; f iguratervek 

fantasztikus igényességgel és a stílsze
rűség iránt elkötelezett műgonddal 
megrajzolt angolkert buja vegetáció
ja, mellyel szinte eggyé válik az a so
semvolt kastély, melynek buján tob
zódó tornyai visszaköszönnek a kert 
tujáinak vertikális formáiban. A kas
tély parkjának bejárata előtt pompás 
telivér, melynek gondozott szőrén 
úgy csillog a fény, hogy minden izma 
kirajzolódik. Idáig minden rendben. 
Ám a ló hátán már egy furcsán elraj
zolt figura ül, s vele szemben ráadásul 
egy kutyafogat áll. 

Kutyafogat? — néz az ember hitet
lenül. De semmi félreértés! Kissé túl
dimenzionált kutyák alkotta hatos
fogat áll bizony ott egy szépen cizel
lált hintó elé fogva. A kutyafogat 
„ostorhegyese" egy szomorú tekinte
tű, rövidlábú tacskó, mellette egy 
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szemlátomást kisegítő iskolát végzett 
bulldog, mögöttük pedig egy moto
ros szemüveget viselő korcs, egy túl
nyírt, kényes uszkár, egy jóindulatú 
dalmatíner és egy intelligens afgán 
agár. 

Itt azért már kezd gyanússá válni, 
hogy Gyulai Líviusz szándékosan 
csalja az embert csapdába. Elhiteti 
vele, hogy halálosan komolyan be
szél, s közben pedig átcsábítja az ab
szurd területére, hogy aztán ebből is 
kiábrándítsa, hisz korunkban talán 
érthetően súlyos mondanivalója le
het annak is, hogy a fogatot két kacs
kalábú nyavalyás irányítja. 

Az ember gyanakodni kezd, hogy 
Gyulai Líviusz az angol irodalom 
egyik legintelligensebb klasszikusá
nak — Stephen Leacocknak —, a hu
mor és a stílusbravúrok mesterének 



Az én kis városom 
2002; jelenet a filmből 

magyar grafikus-alteregója. Gyanún
kat megerősítendő: Gyulai Líviusz 
nemrég kezdte el fent említett szerző 
egyik míívének - a Gertrúd, a nevelő
nő címíí opuszának - a rajzfilmbe ál-
modását. Mellesleg, a Gyulai-grafika 
akár illusztrációja is lehetne (talán an
nak is készült?) a Gertrúd, a nevelőnő 
elején olvasható alábbi soroknak: ,A 
főbejárat homlokzatából pompás 
vadregények és őserdők indultak 
szerte a szélrózsa minden irányában 
évezredes tölgyek és fenyvesek és 
gombák gazdagságát árasztva, míg a 
ház közelében ribiszkebokrok és ame
rikai mogyorófák pompáztak, amiket 
még a keresztes hadak ültettek el." 

Gyulai Líviusz grafikáján, a 
„pompás vadregények és őserdők" 
ölén, a kutya vontatta hintó bakján 
aztán olyan cilinderes pofaszakállas 

figurát láthatunk, amilyent csak a 
magyar filmgyártás által toborzott 
statisztákból lehet összeszedni, míg 

a hintó ablakában egy 
kebleit szemérmetlenül 
közszemlére tévő per-
szóna látható, akinek 
arcvonásait Picasso ál
modta meg az Avignoni 
kisasszonyok című ké
pén. 

Gyulai Líviusz szeretettel teli mű
gyűjtő, s ezzel az igényességgel is for
dul a világ felé. Gondos törődéssel 
teszi el magában a látványok, az em
lékek, az élmények gyűjteményét. 
Szereti a szakmáját, a történeti múl
tat, a régi mestereket, az irodalmat, a 
humort és mindenek előtt az embe
reket. 

A világ pedig sokarcú, néha szin
te értelmezhetetlen, s egyedül a mély 
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Tinti kalandjai 
1987-88 tévésorozat; figuraterv 



humorral átitatott szeretet adhat ne
ki képbe formálható feloldozást. 

A kép - ami hálószobánk falán 
függ - azért kerülhetett oda, mert 
szemlátomást egy tökéletes szakmai 
felvértezettségű érzékeny ember al
kotása, akinek legmeghatározóbb tu
lajdonsága a megbocsátó szeretet-
teliség. 

A kép — ami hálószobánk falán függ 
- 1993-ban készült, s akkoriban -
azt hiszem - éppen abszurd szituáci
ót ábrázol, számomra elsősorban ar
ról az abszurd korról szól, amelyben 
élünk, s amelyet Gyulai Líviusz még 
mindig szeretni tud. 

SZEMADÁM GYÖRGY 

Könny nem marad szárazon 
2003; figuratervek 

Golyós mese 
1999; jelenet a filmből 



Rinocérosz 

M a reggel bemondta a Pityke 
Rádió, hogy egy elszabadult 

rinocérosz garázdálkodik a Nap
rendszerben. Azonnal felöltöttem 
rinocéroszelhárító egyenruhámat, 
irány a Naprendszer, meg kell aka
dályozni a nagyobb pusztítást. Ösz-
szelapított kisbolygókat, szétzilált új
ságosbódékat, megtépázott hajú üs
tökösöket és fölborogatott villamo
sokat kerestem, de sehol semmi. Mi 
a szösz, ekkorát tévedett a majdnem 
megbízható Pityke Rádió? De nem! 
Ni csak! Ott áll a rinocérosz egy űr
állomás és egy buszmegálló között. 
Fújtat. Vagy én fújtatok? Mindegy, 
megközelítem. Csak óvatosan, bár
mikor támadhat. Ám közelről már 

jól látom, ez nem támad, ez saját 
tülkűleg semmit se fog szétverni. Ez 
sokkal rosszabb! Emberek, ez röhög 
rajtunk! Felháborító! Ki szabadította 
ránk ezt a kíméletlen szörnyet? Fel
veszem mindig készenlétben tartott 
nyomozóruhámat, és a nagyítóüve
gemmel megindítom a nyomozati 
cselekményt, követem visszafelé a 
vadállat csapáját. Honnan és ki en
gedte el? Meg kell találnom az ádáz 
terroristát. A nyomok szolid, kertes 
házak övezte utcába vezetnek, sugár
zik a csendes polgári lét békéje. Per
sze! Tudja a nyomorult, hová kell 
rejtőznie. Kinek jutna itt eszébe egy 
gálád bűnöző. De rajtam nem fog ki. 
Megvan a ház, sugárzik belőle a nyu

galom, de sajnos, nem találom a 
csengőt, még szerencse, hogy van ná
lam mobil, betelefonálok a tettes
nek, hogy jöttem őt elfogni. Jön a 
nyírt fű között kanyarodó téglaúton, 
mindennapi embernek álcázza ma
gát... hacsak... hacsak a mosolya 
nem! Gyanús! Körülveszi őt a moso
lya aurája, mint egy fénygömb. Na, 
nekem aztán aurázhat! 

A rinocérosz miatt — mondom neki, 
miközben a ház felé tessékel - rögtön 
megírom az elfogatási parancsot, az
tán bilincs meg nemulass! Fiát lett is, 
mert ahogy bent voltunk a házban, 
véletlenül ráléptem egy repülő sző
nyegre - ó, én szegény hajléktalan -
és már száguldoztam is a világűrben, 
ott röpködött körülöttem a világ ösz-
szes katonás és nagykövetien piros 
szőnyeges hülyesége, alig győztem 
kapkodni a fejem, még szerencse, 
hogy előbb beszippantott egy porszí
vó, s aztán meg leégett a repülő sző
nyegem. Bár nem sokat nyertem ve
le, mert azonnal bekapott egy cet, én 
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szegény Rossznás, kénytelen voltam 
lyukat fűrészelni a böhöm hal olda
lába, de mit tesz Isten, akkor meg 
jöttek a kentaurok. Muszáj volt jókat 
röhögnöm. Azzal a szorongó érzéssel, 
persze, hogy a hahotázás mögött ott 
sötétlik valami világmindenségien 
súlyos. Talán maga a rinocérosz. 

Nyakon ragadtam a tettest. Mire azt 
kérdezte: „Iszol egy pohár tokajit?" 
Azonnal elengedtem a nyakát. Naná, 
hogy iszom! És most itt állok (ahogy 
mondani szokás) megfürödve, nem 

tudom megbilincselni, mert egyik 
kezemmel a beszélgetéshez gesztiku
lálok, a másikkal meg fogom a poha
rat. 

Na most mi lesz? 

Közben a Pityke Rádió meg be
mondja, hogy emberek, nem kell be
rezelni, mert itt minden csupa rajz. 
Nana, Pityke Rádió! 

# 
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Analfabéták vagyunk 

INTERJÚ A FILMHU-N 

AZ első nemzetközi internetes animációfilm-fesztivál győztese egy magyar 
rövidfilm, a Golyós mese lett. Ez a 2000-ben, Rómában kihirdetett ered

mény a Hungarofilm jóvoltából csak a minap került a nyilvánosság és a film 
készítőjének. Gyulai Líviusznak a tudomására. A Munkácsy- és Életmű-díjas 

grafikus húsz évvel az Uj lakók című rövidfilmjének 
nemzetközi díjözöne után érzett csak ismét kedvet 
újabb filmek készítéséhez, hogy aztán Í Jónás című 
alkotásával a Cannes-i Fesztiválon képviselje az ani
mációs műfajt. Filmjeit legfeljebb a fesztiválokon 
láthatjuk, de kőnyomatos grafikái február 19-től a 
Központi Szabó Ervin Könyvtárban megrendezett 
kiállításon is megtekinthetők. Gyulai Líviusz jelen
leg új rajzfilmjén. Az én kis városomon dolgozik. 

— Hogyan született a Golyós mese ötlete? 

- 1958-59-ben másodéves voltam a Képzőművészetin - és már sok rajzom 
megjelent az Élet és Irodalomban —, amikor felhívott a Váci utcai Kamaraszín
házból az ügyelő srác, hogy Romhányi József-estekre vállaljam a díszlet-jelmez 
készítést. Egy évig dolgoztam rajta, nem is nagyon láttak akkor az iskolában. 
Pécsi Sándor, Psota Irén, Kiss Manyika, Alfonzó adták elő a Romhányi verse
ket. Szóltak, hogy szilveszteri közös partira díszletnek csináljak egy tréfás frízt. 
Akkor csináltam meg a Golyós mese képregényes változatát. Egy golyó ágyúgo
lyóként elindult, ment körbe a falakon, és mindenféle dolgok történtek vele. 
Negyven évvel később csináltam meg a statikus rajz megelevenített változatát. 

Golyós mese 
1999; figuratervek 
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Az én kis városom 
2002; jelenet a filmből 

4C 

V 

— A litográfiái, linómetszetei, tollrajzai Cyrano de Bergerac, az öreg Casanova, 

illetve Shakespeare alakjait idézik meg. A rajzfilmjeiben (Szindbád, Jónás) is irodal

mi adaptációval dolgozott? 

— Eddig még nem használtam fel irodalmi adaptációt. Egyszer adtam be egy 
Krúdy-filmtervet, de Krúdy-évforduló volt, és lehurrogtak. Pedig úgy éreztem, 
hogy belőle sosem elég, mert Krúdy úgy játszik a korokkal, hogy az ordít a 
vizualitás iránt! Szabadon álmodozva vegyítette a helyszíneket. Nem tartott 
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időbeli korlátokat sem: nem lehet pontosan tudni, 
hogy a biedermeierben vagy Krúdy korában játszó
dik-e a történet. Ezt a „téren-időn át" Krúdy-elemet 
áttettem sok más fdmembe: Szindbád, aki egy csőla
kó, álmában hatalmas utazásokat tesz meg. A cím 
patetikus színezetet ad a filmnek. Az első, '76-ban 
készült kisfilmem, a Delfinia kislánya is egy bukoli
kus, egzotikus világba képzeli magát. 

— Az Ön nevét főleg Weöres Sándor Psychéjé/ie/c életre 

keltésével kötik össze. Nem gondolt arra, hogy a Del

finia kislányán kívül női főhőse legyen egy rajzfilmjé

nek? 

^ " . ' • ^ . ' ' • " - * ^ ^ ' ' ' ' * * ' .<!»<'<•-" — Nem, igazából csak a Tinti kalandjai kentaursoro
zata kapcsán gondolkodtam el, hogy a kislány, vagy 

a kisfiú kentaur legyen, de éppen a Delfinia után döntöttem úgy, hogy most 
egy rosszcsont, kalandéhes kentaurfiú lesz a főszereplő. Bár a '77-ben készült 
Új lakók-AX. egy utálatos, a bérházunkban lakó házmesternőről készítettem, aki 

„Míg grafikái illusztris, cizellált, 
múlt századi, naturalisztikus 

rajzok, rajzfilmjeiben „mandula 
és fogsor nélküli karika-

turisztikus kis fickók" a hősök." 

Az én kis városom 
2002; jelenet a fiimböl 
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Golyós mese 
1999; jelenet a filmből 

— miután mindenki szokatlan volt neki — minden lakót rendszabályozott az 
operaénekestől kezdve a cigányprímásig; a filmben aztán igazán elemébe ke
rülhetett, hiszen kentaurok költöznek a házba. 

— Mindegyik történetijén visszacseng egy, az Ön által már alkalmazott motívum... 

— Igen, a történetek egymásból születnek, egymásba fonódnak. Például az Új 
lakók kentaurjai a gyereksorozatban, az 1987-től készített a Tinti kalandjathan 
ismét előkerülnek. 

A Delfinia kerettörténete úgy készült, hogy a lányom első elemista volt, és 
elgondolkodtam azon, milyen gyerekkort okozhat, ha rideg betonkockákban 
nevelkednek fel a gyerekek, bensőséges sarkok, meghitt utcácskák, fák nélkül. 
Mennyivel gazdagabb gyerekkorom volt nekem, hogy lepusztult öreg kövek 
közt nőttem fel. Az új, most készülő öt-hat perces filmem: Az én kis városom 
egy nosztalgikus film lesz soproni gyerekkoromról. A sors iróniájaként a hábo-
rtí után a földig lebombázott városból bontakozott ki a középkori, gótikus 

r 

t 

Golyós mese 
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Jónás 
1997; a cannes-i filmplakát (1998); 
jelenetek a filmből 

Sopron. Egy messzi városba elkerült kisgyerek világát, különleges emberi 
viszonylatait mutatja be majd a film. A rajzok már elkészültek, csak operatőri 
munkára várunk. Remélem, hogy a film áprilisra elkészül. 

A '97-ben készült Jónás előtt 
negyven évvel már csináltam 
ebben a témában grafikákat. 
Cannes-ra talán azért is nevez
ték a Jónást, mert már tíz éve 
nem volt animációs verseny
film. '98-ban az enyémen kívül 
csak egy belga rajzfilm verseny
zett. Ezzel a filmmel másodszor 
kerültem a cannes-i versenybe. 
(Az első az Új lakók volt '77-ben 
— A szerk.) 
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Delfinia 
1 976; jelenet a filmből 

Szindbád, bon voyage! 
2001; figuraterv 

— Milyen zenét hasznai a fiimjeihez? 

- Konzervzenét. De amikor egy fil
met elképzelek, általában konkrét 
zenét is hozzáképzelek, hiszen a film 
ritmusában nagyon fontos szerepe 
van a zenének. Szöveget soha nem 
szoktam belerakni. 

Már a Delftnidhoz is nagyon jól 
passzolt az a zene, amit Szörényi 
Levente komponált, és a Fonográf 

együttes játszott. A filmet egy Lázár Ervin novella alapján készült szovjet rajz
film magyar párjaként készítettem szovjet megrendelésre. A szerződés szerint 
csak a szovjet filmmel együtt vetíthették le, és mivel az nagyon gyenge lett, a 
Delfinia sosem került forgalmazásba. 

— Mennyire másol< a l<épzőművészel< - M. Tótli Éva, Molnár Jacqueíine, Orosz 

István - rajzfilmjei, mint a rajzfilmrendezőké? 

Golyós mese 
1999; jelenet a filmből 
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'^^'C^ml^^P''- - Sokat számít - ahogy mondani szokták: nem hátrány - a Képzőművészeti 
Főiskola elvégzése. Még a Színművészeti Főiskola rendező szakán is szívesen 
fogadják, ha valaki egy vizuális művészetben már tájékozott. Ráadásul mi 
festők-grafikusok is vagyunk, és ez elégnek számít, gondolkodásmódban és 
grafikai előadásmódban is. Ahogy jártam a világban, azt tapasztaltam, hogy az 
animációsok közül nagyon sokan képzőművészként kezdték. 

Golyós mese 
1999; jelenet a filmből és figuratervek 

— Mennyiben mások az Ön rajzfilmjei, mint a grafil<ái? 

- A történeteket, akárcsak a grafikáimat, ironikus felhanggal ábrázolom, és 
mindkettőre jellemző az archaizálás. 

A rajzfilmjeim vonalai viszont sokkal egyszerűbbek. Olyan figurákat kell 
terveznem, hogy az animátorom, Dékány Feri — aki tulajdonképpen a színészi 
játékot képviseli — könnyen tudja mozgatni őket. Neki egyébként jó orra van 
arra, hogy mit szeretnék. Az utolsó rövidfilmjeimnél (Szindbád, Jónás) azért 
használtam ilyen mandula, fogsor nélküli karikaturisztikus kis fickókat, mert 
könnyen mozgathatók, egyszerűbbé, olcsóbbá teszik a filmeket. Az első fil
mem, a Delfinia vagy akár Orosz István filmjei a példák arra, hogy egy animá
ciónak gazdag kivitelezésű grafikai háttere is lehet. A téma válogatja. A most 
készülő filmemben. Az én kis városomhan szintén gazdagabb grafikai anyagot 
használok. 

^rr. 
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Delfinia 
1976; főcím 

- Jónást milyennek képzelte a tervezés előtt? 

- Egy töpszli manusnak képzeltem, persze egy kicsit archaizált Jónás-korabe
inek kellett lennie: szakállasnak, hosszú hajúnak, mezítlábasnak. Ezt a „pont

pont-vesszőcske" figurát sokáig terveztem, hiszen ő az egyedüli főszereplője a 
Jónásnak. 

— Grafikusként hogyan kezdett rajzfilmet készíteni? 

— Gyerekkoromban képes forgatókönyveket rajzoltam, így amikor a hetvenes 
években felkértek arra, hogy animációs filmekkel foglalkozzak, habozás nélkül 
igent mondtam. Jó pár évig csináltam tévésorozatokat és önálló filmeket. Vál
tozatosabbá tette, felfrissítette a grafikai vénámat is. 

— Kik alkotják a Pannóniafilm Grácia csoportot, amelynek '96 

^ óta a tagja? 

Jónás 
1 997; jelenetek a filmből 

^- ^ — Nálunk pályakezdő fiatalok vannak, és mi, öreg rókák, 
Reisenbüchler Sándorral. Bár Orosz Pisti sem tinédzser 

már. De a többiek nemrég végezték el a Főiskola animációs szakát, és már túl 
vannak jó pár filmecskén. Olyan heten-nyolcan vagyunk. 
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Golyós mese 
1999; jelenet a filmből 

— Annak idején miért szal<adt meg a munl<aviszonya a Pannóniával? 

— '83-ban teljesen magamtól felmondtam, mert nem éreztem jól magam a 
Filmgyárban. Szerettem a kollégáimat, legtöbbjükkel nagyon jó viszonyban 
voltam, sőt volt egypár fiatal is, akiket én hoztam be, de sok okból éreztem 
úgy, hogy nekem ott nincs helyem. 

— íviik voltak ezek? 

„Felmondtam a Pannóniában, 

és csak tizenhárom évvel 

később támadt ismét kedvem 

ahhoz, hogy ott dolgozzak." 

- A rémes, szócséplő értekezletektől eltekintve az, hogy néhány hangadó a 
régi gárdából úgy érezte, hogy rossz vért szül, ha a képzőművészeti vonulatot 
behozom a rajzfilmgyártásba. Ez épp elég volt, hogy egy idő múlva ne érezzem 
jól magam a bőrömben. 

Ezután került Kecskemétre. 
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Tinti kalandjai 
1 987-88 tévésorozat; jelenet a 
Korcsolyázó pingvintojás című részből 

- Kecskeméten hat évvel később, '89 kö
rül kezdtem csak dolgozni. Ott csináltam 
a legújabb tévésorozatomat, a Tinti ka
landjait, melyet '92-ben fejeztem be. Ez a 
Kecskeméti Fesztiválon a sorozat kategó
riában első díjas lett. A fesztiválon talál
koztam a Grácia csoporttal, akik megkér
tek, hogy dolgozzak náluk külsősként. 

— Miért csak négy évvel később csatlakozott a Gráciához? 

— A sorozatkészítést nagyon élveztem, de mivel szűk határidők voltak és folya
matosan kellett dolgozni, a grafikai munkám rovására ment. Úgyhogy '92-ben 
ismét litografálni kezdtem, a kiállításaimmal és a könyvillusztrálással foglal
koztam. Aztán a kilencvenes évek elején, éppen akkor, amikor javulni kezdett 
a könyvkiadás minősége, az állami könyvkiadók nagy része tönkrement, meg-
szíínt. Sok munkám veszett így kárba. Sajnos, a gyerekirodalomban is sok 
szemét jelenik meg, ahogy az animációban is az erőszakos jelleg dominál. 
A magyar irodalom, akárcsak a művészi igényű rövidfilmkészítés, nem mindig 
felel meg az üzleti megfontolásoknak. '96-ban kedvet éreztem ahhoz, hogy 
ismét váltsak, s visszatérjek az animáció készítéshez. 

mese 
1999; figuraterv és jelenet a filmből 

Golyós 
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Jómadarak 
1977; tévésorozat; 

jelenet a filmből 

Golyós mese 
1999; jelenet a filmből 

— Kik azok, akik ma Magyarországon egyáltalán művészi igényű rövidfilmeket 
szponzorálnak? 

- Egy anyagi forrásra tudunk támaszkodni, addig, ameddig a Magyar Moz
gókép Közalapítvány egyáltalán létezik. Sajnos, a nagy mozik nem rendelnek 
animációs filmet, hiszen anyagi megfontolásból lemondtak arról, hogy a raj
zolt rövidfilmeket kísérőfilmként vetítsék, pedig mi régen sokszor csak egy jó 
kisfilm kedvéért mentünk moziba. 

„Az animáció-készítésben egy 
anyagi forrásra támaszltodhatunk, 

ameddig az egyáltalán létezik." 
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Könny nem marad szárazon 
2003; színes tol lrajz (háttér) 

: 

1 

Eddig szerencsém volt, és kijöttem a pénzből. Igaz, elsősorban azért csinálok 
rövidfilmeket, hogy legalább anyagi akadálya ne legyen az alkotásnak, hiszen 
egy perc egymillióba kerül. De szeretem is ezeket, mert aránylag kis stábbal 
(hét-nyolc emberrel) sok mindent el lehet mondani. Pedig a művészi igényű 
rövidfdm készítése legalább olyan nehéz, mint egy igazán jó novella írása. 
Össze kell tömöríteni benne min
den lényeges dolgot, és ugyanakkor 
emészthető stílusban előadni, úgy, 
hogy jó értelemben vett közönség-
fdm maradjon. Emellett el kell talál
ni a megfelelő arányt, hogy az elő
adásmód érthető legyen a gyermekek 
számára is, de ne legyen gügye, száj
barágós a felnőtteknek. 

— Anyagi megfontolásból hagyta abba 

kilencvenes évek elején a sorozatgyár

tást? 

Könny nem marad szárazon 
2003; fíguratervek 52 



Könny nem marad szárazon 
2003; figuratervek 

- Nem kaptunk rá megrendelést, mert a fő megrendelő, a televízió anyagi fe
dezet nélkül kiesett, ami nagy vérveszteséget okozott a magyar animációnak. 
Közben a kereskedelmi csatornák méterszámra veszik a mostani külföldi ter
mést, amely ízlésromboló és esztétikai értelemben is hátrányos. Mi már csak a 
fesztiváloknak dolgozunk, és csak a fesztivál visszhangjával találkozunk. 

A Zágrábi Fesztiválon viszont azt tapasztaltuk, hogy a jugoszláv nézők -
rendszeres animációs tévézéssel a hátuk mögött - biztos ízléssel fütyülték ki 
azt, ami nem a trendet követte, még ha hazai animáció is volt az. Nálunk az 
animáció ki van pipálva rajzfilmnek. Analfabéták vagyunk: hogy ennek a míí-
fajnak milyen nagyjai voltak, mit produkáltak, és hogy mit lehet mondani ez
zel a műfajjal, nem tudjuk. 

— Ön szerint kik a műfaj nagyjai? 

— A csehek közül a bábfilmes Tfnka, és a neveltje: 
— Pojar, a bolgárok, a román Gopo, a régi Disney-sek 

közül John Habley és felesége: Faith Habley, akik 
megpróbáltak Disneytől elmenekülni, de később - nem lévén konkurens cég 
- vissza kellett kéredzkedniük, Disney visszavette őket, mert nagyszerű szak
emberek voltak, de büntetésből nem beszélt velük többet. A magyarok közül 
Macskássy Gyula, Várnai Tibor, és a maiak közül Reisenbüchler Sándor, Tóth 
Pál, Orosz István, és slussz. 

CÖZSY KATI 

53 In: filmhu (www.szemle.film.hu) 2002. január 31. 
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Az én kis városom 
2002; jelenet a filmből 
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[...] Gyulai Líviusz l<ukázó csö

vese szeretné, ám nem tudja 

eldönteni: ébren volt-e vagy 

álmodott csupán. Minden

esetre az elhíresült világ

utazónál is fantaszti

kusabb élmények

ben lehetett része, 

amelyeket egy szemétből 

kikotort, álomröpítette 

rongyos szőnyeg utasa

ként élhetett át: Szindbád, 

bon voyage! (Magyar Film

es Tévékritikusok díja). 

Másik filmjében {Az én kis 

varosom) a jeles grafikus 

előttünk teremti jíiaeg, költi át a gyer

mekkorából felrémlő alakokat, vala-

. ttiint régies helyszíneik jellegzetessé

get Vonzó atmoszférájú települést ko

mikus szituációkban láttat: karikatúra

városlakók békebeli mindennapjai. 

Úgy, hogy velük teszi otthonossá, egy

ben velünk együtt lakja be ezt az így 

sosem volt, mégis van kisvárost [...] 

FÉJJA SÁNDOR 

Szindbád, bon voyage! 
2001; jelenet a filmből 54 

In: KAFFogtunk. Filmkultúra onllne 2002 (A 6. Kecs
keméti Animációs Filmfesztivál és 3. Nemzetközi 
Animációs Játékfilm Fesztivál (2002. jijnius 12-16.) 



A Magyar Film- és 
Tévékritikusok díjának átadása; 

Bernáth Lászlóval 
KAFF, Kecskemét, 2002. június 

[...] - Legújabb filmje, a filmkritikusok 

díjával is jutalmazott Az én kis váro

som visszarepíti alkotóját is, nézőjét is 

azokba az időkbe, amikor kis emberek 

kis boltjaikban kis álmokat szőttek egy 

idilli világról, egy sosem volt, szép való

ságról. Melyik városkának kívánt emlé

ket állítani csapongó képsoraival? Ahol 

született, az erdélyi Barátnak, vagy 

ahol nevelkedett, a nyugat-dunántúli 

Sopronnak? 

- Ennek is, annak is. De legfőkép
pen annak a színes világnak, ami 
csak a gyermekkorában veszi körül 
az embert. Felnőtt fejjel — mostaná
ban - láttam viszont először Barótot. 
Féltem, hogy minden másnak mu
tatkozik, mint ahogyan az emléke
imben őrizgetem. A kocsmák ugyan
olyanok voltak, mint gyermekko
romban. Az egyikbe be is tértem, és 
egy-kettőre híre ment: itt van egy 
pasas, aki Baróton született. Jött a 
szomszéd „gyerek", pocakos, meglett 
férfi, s vitt haza a szüleihez, hadd lás
sák Líviuszkát... Kilencesztendős 
voltam, amikor Sopront először 
niegpillantottam, térdig érő romok 
közt jártunk (1946-ot írtak ekkor), 
viszont tanúja lehettem annak a cso
dálatos újjászületésnek, ahogyan a 
gótikus építmények, várfalak, bás
tyák, ablakok, meg a római kori ma-

í g k a felszínre kerültek. De 
újdonság volt számomra~a~s5:öioteí^ 
mesztés is, a szüret, a borászat, a né

met ajkú szőlőtermelő gazdák, a 
poncihterek. Ahonnan én érkeztem, 
sosem láttam hasonlót. Mind beke
rült a filmbe. Kicsit tartottam tőle, 
hogyan fogadják majd az emberek 
azt a sok személyes élményt és uta
lást, amit Az én kis városom hoz, de 
az az érzésem, megkedvelték az első 
nézők, úgy, ahogyan van. 

— Persze, mert mindenkinek van egy 

kis városa, ha máshol nem, az álmai

ban, vágyai

ban, irodalmi 

élményeiben. 

Irodalmi uta

lásokról maga a rajzfilmes Gyulai 

Líviusz is szívesen gondoskodik, a világ 

mesebirodalmából hoz csodálatos ala

kokat és tárgyakat legújabb filmjeibe, 

sellőt Az én kis városomfafl, repülő sző

nyeget a SzindbádíJí?... Mindkét 2002-

ben készült filmje derűs, napsugaras. 

Nem állt be most sem a rosszkedvű 

művészek sorába, noha - úgy tűnik -

ma ők a divatosak. 

— Világ életemben vonzódtam a mi
tológiához. A kentaurokról egész so
rozatot forgattam. És világ életem
ben vonzódtam a deríít sugárzó mű
vekhez. Tudom, hogy mindennek 
van árnyoldala s napsütötte része, a 
kettő között azonban olyasfajta 
egyensúlyt kell teremtenie a művész
nek, ahogyan Krúdy Gyula tette. Pe
dig az ő élete sem volt méznyalás... 
Krúdy tisztában volt vele, hogy az 

ipari fejlődés egyszer s 
mindenkorra eltűnteti 

azt a romantikus világot, amit ő úgy 
szeretett [...] 

LŐCSEI GABRIELLA 

In: Az élet nem méznyalás. Gyulai Líviusz rajzfil
mes legendáriuma. Magyar Nemzet online 2002. 
szeptember 7. 10:00. 
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Magyar nagymester 

M it is írhatnék én kedveset és 
szépet Neki... hiszen megírták 

már annyian, szinte felsorolni is elég 
lenne, hogy ki mindenki írt róla. 

Kollégák és barátok, úgyszintén 
hozzáértők és más szakmák jelesei, 
írtak cikket és könyvet, laudálták 
olyan nagyságok, mint a magyar gra
fikát értőn a magasba emelő fejede
lemasszony: Supka Manna. 

Líviusz művelt, van humora, s 
olyan felkészült szakmai tudása, 
hogy az legendás. Sok szobrász meg
irigyelhetné azt az elmélyült mun
kát, míígondot, mely hatalmas mé
reteket ígérő lapjain uralkodik. 

Ha én építész lennék, építenék 
neki és csak neki; házat, színházat, 
templomot. Líviusz, ha szobrokat 
fog majd egyszer készíteni, azok na
gyon szépek lesznek, nagyon eredeti
ek és szeretni valóak, mert szeretet 
árad majd belőlük. 

Szeretet, humor és bölcsesség. Ha 
én író lennék, írnék neki novellát, re
gényt és drámát. Bár rémlik nekem, 
mintha egy Francois Villon nevű 
francia költőt és Csokonai Vitéz Mi
hály, Weöres Sándor magyar költő
ket remekül képfordított Ö, a Lívi
usz. Persze, megint kihagytam Gyur-
kovicsot, aki szintén összehangoló
dott a képrajzoló mesterrel, együtt 
kamarazenéltek az Isten homlokán cí
mű gyönyörű, zöld-arany könyv fe
hér lapjain, ahol is a nekifeszülő, 
agancsos szarvas csillagokat rúg a 

szikla pereméből, s a holdsarlón 
fekete holló tollászkodik. Káin dö
römböl a föld kérgén, ökleivel veri a 
gyepet. Isten - fölötte - szomorúan 
csóválja a fejét, s szeméből könny 
pereg... Miben nagy ez a göndörfür-
tű, mokány magyar ember?! 

Abban, hogy igencsak ismeri a 
valódi életet. Az írott, költött élet 
ennek égi mása, főszereplője; legyen 
az vásott kölyök, széplány vagy baj-

C) 1 ano de Bergerac: 
Holdbéli utazás 

tollrajz 1999; 350 x 300 mm 

nok, földesúr vagy király. Lesz belő
le rézkarc, linómetszet vagy tollrajz 
mű. 

Minden munkájában érzed a jó
kedvet, a tréfát, a humort. Sokszor 
csak a környezet pompája döbbent 
rá, hogy ez a kert nem is itt van ezen 
a mi földünkön, hanem a Holdon, 
mely hatalmasan gurul a fák, bokrok 
tetején, mámorosan beletörülközve a 
rongyos felhők zöldeskék palástjába. 
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A magyar grafika bővelkedik nagy 
egyéniségekben. Gyulai Líviusz kor
társai, vagy közvetlen barátai között 
is szép számmal vannak. Csohány 
Kálmán balladákat villámló rajzai, 

karcai, metszetei, Szalay Lajos zárt 
vonalai, megemelt fonálból szőtt 
oroszlánjai, lovai, öldöklő szárnyas 
angyalai, vagy elesett forradalmárai, 
akik farkasszemet néznek a hatalom 

sortüzével, mielőtt lerogynak. Vagy 
itt van a ritkábban emlegetett Kajári 
Gyula, aki Nagy István-i egyszerű
séggel és kötélvastagságú vonalakkal, 
szénnel, krétával szántja fel a papírla-
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Bajnok 
tollrajz; 1975; 200 x 1 55 mm 
(Haris László reprodukciója) 

pot. Kass Janó egyszerű lényeget 
mondó grafikái, Mózese., Szent Fe
rencé. Kondor Béla a költő, festő, 
grafikus iskolateremtő mester, aki 
könyörtelen és megrendítő ábrázo
lással rajzol Dózsdkít, Krisztusokat, 
Darázskirályt és Apokalipszist, több
rétegű jelentéstartalommal. Egy har-
móniumot szólongató, nagy, fehér 
szárnyú angyal, késsel a szájában, 
Bachot játszik. Ö is kortárs. Kovács 
Tamás és Martyn Ferenc, Rékassy 
Csaba, Orosz János és Pásztor Gá
bor, Tóth Menyhért, Barcsay Jenő. 

A tünemény rajzoló, mintázó 
Reich Károly, s a sort hosszan lehet
ne folytatni. Ilyen rangos környezet
ben él a mester, és alkot. Rajzol egye
di grafikát, illusztrációt és animációs 
filmhez fázisrajzot, fametszetet Erdé
lyi Zsuzsannának és Ex librist Batári 
Edinának. 

Ereje teljében várja a megbízáso
kat, az újabb kihívásokat. Isten szere
tetében, csendes cigarettaszó mellett. 

Munkácsy M. u., 
2002. november 7. 

KO PAL 

Metta Victoria Fuller: Egy komisz kölyök naplója 
tollrajz; 1977; 1 50 x 11 5 mm 

(A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona; Haris László reprodukciója) 

Gyulai Líviusz határozott és állhatatos 

a feladatok vállalása tekintetében: csak 

ahhoz fog hozzá, ami érzelmeihez

élményeihez közel áll, emberileg meg

rendítő számára. [...] Érzelmi világa 

minden munkájában felszínre kerül, s 

mindig azzal a fanyar fintorral, amely-

lyel az érzelgést kerüli ki. [...] Az il

lusztrálás a grafikában olyan feladatot 

ró a míjvészre, mint költőre a műfordí

tás. Olykor nehezebbet, mint a szemé

lyes indíttatású alkotás, mert idegen él

ményben kell megpendülnie a szemé

lyes elevenségű emléknek. Ennek a ne

héz, ötvöző mCifajnak sajátos tehetsé-

g(j művésze Gyulai Líviusz. 

B. SUPKA M A G D O L N A , 1967 
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[...] a művészi tehetség feltétlen velejá

rójának és irányítójának a szigorúan 

etikus emberi magatartást tartja. E fel

fogásból következik művészetének tar

talmi jellege is: képzelete nem indul 

meg, és nem is vállalkozik ilyen vonat

kozásban satnya vagy ennek ellent

mondó témákra. így érthető meg, hogy 

az illusztrálás területén saját kedvéből 

Villonhoz csatlakozott - a válságok, té

vedések útján megszerzett, heves in

dulatú igazságvívás példájaként. A kö

zépkorias, fametszet-stílusra utaló li

nómetszeteinek formai darabossága 

igen alkalmas arra, hogy azzal is érzé

keltesse Villon gondolkodásának fő ka-

rakterisztikumát: az ellentmondásokat 

kiélező váratlan fordulatokat - ugyan

akkor magának az illusztrátornak a ki

váló adottságait is a groteszk kifeje

zésmódra. Ez a groteszk ízesség abból 

adódik, hogy Gyulai kellő súllyal érzi át 

az egykori művésznek, a zseniális, ér

ző lénynek a kiszolgáltatottságát, az 

adott társadalom ingoványaiban való 

tévelygését. Kelepcébe csalt királyi 

vadnak tartja, és ünnepli annak igaz

ságosztó dühét még a kegyelemért va-

Pest-Buda anno 
linóleummetszet; 1 987; 250 x 350 mm 

ló esdeklése közepette is. Több lapján 

ábrázolja Gyulai a francia költőt egy

magában is, mindig másként, mert 

„nem lehet kétszer sem azonos arcú

nak látni, hiszen a végletek között vál

tozott sorsa és egyénisége". 

B. SUPKA M A G D O L N A , 1967 
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Robinson 
l inóleummetszet; 1986; 555 x 425 mm 



Don Quijote 
linóleummetszet; 1989; 564 x 426 mm 



MÉSZÖLY DEZSŐ 

Szigligeti bordal 

UXORI CARISSIMAE 

Osz Hegyalján, anno... 
litográfia; 1991; 350 x 450 mm 

Neved, ha hallom, Szigliget, 
Szöllős hegyoldal integet. 
Bor ízét érzem ínyemen, 
És ködbe vész a bús jelen. 
A múlt ködébe vész a gond: 
Hiszékeny szívem oly bolond. 
Ha poharamban bor ragyog 
- Hipp-hopp! - már nem is itt 

vagyok... 
S nem most vagyok... Ragad, ragad 
Magával emlékáradat... 
Mily tündér játszik énvelem? 
Lám, arra mind emlékezem. 
Mit nem e testben éltem át! 
Volt ősapák és ősanyák 
Lengnek körül... Kristálypohár 
Varázsitallal megkínál! 
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Tündérország lesz Szigliget, 
Hol ősz teríti bíborát. 
És mámoros fejünk felett 
Lugassá nő a dús borág! 
Királyasszony Szoknyája ott 
Muszlin-ködökbül felmerül, 
Kacéran int, csigáz, igéz, 
S krinolinként elterül. 
S a Nagy Koporsó, túlfelül. 
Csak andalít, de nem riaszt, 
Hisz ágy az is, és lágy az is. 
És egyszer majd kívánjuk azt. 
Itt nyugszunk majd el. Kedvesem, 
A fű nyomunkat ellepi. 
Csak kettős sírunk domborul. 
Mint zsenge nimfa mellei. 

Ajánlás a kézirat végén: „Igaz baráti szeretettel kül
döm e bordalt Gyulai Líviusznak, kinek remek rajza 
ir)spirált költés közber). 

M. D." 
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Holdleány 
tol l rajz; 2002; 1 85 x 1 80 mm 


