
13. Sa ul Le vitt: Pa rancs ra tet tem (1968) a po li ti kai szín ház fe lé nyi tott; Ta má si Áron Éne kes ma da ra (1968),
Ve ress Dá ni el Négy tél cí mû szín mû ve a transz szil ván sa já tos lét rõl szó ló me di tá lá sok nak te rem tet tek al -
kal mat, Né meth Lász ló meg je le ní té se a sep si szent györ gyi szín pa don az egye te mes ma gyar szel le mi kör -
for gás ba va ló be kap cso ló dás szán dé kát je lez te.
14. Lucian Giurchescu (1930– ) 1953-ban vé gez te a Bu ka res ti Fõ is ko la ren de zõi sza kát. 1969–1979 és
1990–1994 kö zött a Teatrul de Comedie igaz ga tó ja, de ven dég ren de zett a Bu ka res ti Nem ze ti Szín ház ban, a
Lu cia Sturdza-Bulandra Szín ház ban, a Giuleºti Szín ház ban, a C. I. Nottara Szín ház ban, a Ka rá csony kõi If -
jú sá gi Szín ház ban, va la mint kül föld ön Dá ni á ban, Bul gá ri á ban, Své dor szág ban, Né me tor szág ban, Fin nor -
szág ban. Pá lya fu tá sa so rán tíz Brecht-da ra bot vitt szín re.
15. Alexandru Darie (1959–). 1983-ban végez a Bukaresti Színház- és Filmmûvészeti Egyetem rendezõi sza-
kán. Pályáján kiemelkedõ mozzanat Peter Shaffer Amadeusánák színrevitele Nagyváradon. Fontos állomás
pályáján Heiner Müller Shakespeare parafrázisának, a Titus Andronicusnak a színrevitele, amelyben az
artaud-i kegyetlen színház eszközeivel kísérletezett. Ezért a munkájáért az év legjobb rendezése díjat nyerte el.
1989-ben a Bukaresti Vígszínházhoz szerzõdött. 1991-ben meghívják a Londoni LIFT-re a Szentivánéji Álom-
mal. Az elõadásról a Guardian azt írta, hogy Brook rendezése óta a legjobb Nagy-Britanniai Szentivánéji álom.
Külföldön is dolgozott (Molière: Mizantróp – Performing Arts Center, New York; Peter Weiss: Marat Sade –
Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau; Shakeapeare: Macbeth – Ginza Season Theatre, Tokió). 
16. Ha be akarunk pillantani az „önvédelmi színház” eszköztárába, idézzük meg a brassói színház 1980-as
kálváriáját Dumitru Radu Popescu Az avar lovas címû darabjának bemutatása kapcsán, Mircea Marin ren-
dezésében. Mindjárt a szerzõ személye rámutat a korszak tudathasadásos állapotára: a szerzõ a Román Írószövet-
ség elnöke, az párt KB-tagja, tehát a hatalom gyakorlója, mégis nyolcszor vizionálták a mû színpadi verzióját, míg
alaposan átdolgozott formában közönség elé kerülhetett. Alkotóként a szerzõ nagy tehetségû, a groteszk, ironikus
mûfaj kiváló mûvelõje volt. Ebben a drámában egymásra csúsztatott képekben, a lineáris kronológiát nem tartva
tiszteletben, nemzete történetét tekinti át mítosztalanul (már a cím ironizálja a szent révülettel kezelt nemzeti
történelmet: a román nyelvben az avar szó egyszerre jelent õsi vándor népet és fösvényt). Az író reális, önvizs-
gálatra épülõ képet kívánt nyújtani, ami ebben a korban szentségtörésnek számított. Ezt a rendezés is tetézte:
például minden új korszak beköszöntét egy autó megjelenése jelezte, ugyanazon a gépkocsin érkeztek a gestapó-
sok és a kommunisták is. Minden nézõ érezte: a totalitarizmusok közé egyenlõségjelet lehet tenni.
17. Harag György: A korban élni. In: Harag György színháza. (Szerk. Nánay István) Pesti Szalon Könyvkiadó,
Bp., 1992. 162.
18. Az ere de ti szö veg na tu ra lis ta kö zeg ben egy dek lasszá ló dott csa lád sor sá ról szól, de Ha rag eb bõl a ver -
gõ dés, a ki út ta lan ság drá má ját bon tot ta ki, sa ját köz ér zet ének su gal la tá ra hall gat va egy kafkai vi lág ab szur -
du mát fo gal maz ta szín pad ra. Fe hér fa lak ból ál ló la bi rin tus ké pez te a já ték te ret, ér zé kel tet ve a kom mu ni ká -
ció le he tet len sé gét, a ki szol gál ta tott sá got. Fa lak he lyett fe hér füg gö nyök kel ha son ló já ték te ret ké pe zett ki
1973-ban a kö vet ke zõ ki ug ró tel je sít mé nyé nek, Barta La jos Sze re lem cí mû szín já té ká nak szín re vi te le kor.
19. Pél dá ul to rony je le ne té ben Apá czai a Ha rag tól meg szo kott sza bad tér ke ze lés sel le csu pa szí tott szín pa -
don, ha rang lá ba kat jel ké pe zõ le eresz tett trégerek kö zött bot la do zik, s vég zi el ön elem zés ét, mond ja el té -
pe lõ dé sét: le het-e az igaz mon dás meg ke rü lé sé vel, ala kos ko dás sal a né pet, a ha la dást szol gál ni? Ha rag így
eme li sa ját kor tár si gon do la ta it az ál ta lá no sí tás ma gas la ta i ba.
20. Sütõ András: Csipkerózsika. Korunk 1978. 6. 444–446. 446.
21. Cs. Gyimesi Éva: Premisszák a vitához. Alföld 1991. 2.
22. 1974-ben ke rült sor Ko lozs várt Bor ne mi sza Pé ter 16. szá za di Elekt ra-ma gya rí tá sá nak er dé lyi õs be mu -
ta tó já ra, Hor váth Bé la ren de zé sé ben. A re for má ció ko rá ban szü le tett át dol go zás szem lé le te le he tõ vé tet te,
hogy az óko ri zsar nok úgy ele ve ned jék meg, hogy alak já ban kor tár si tí pu sok ra is rá le hes sen is mer ni. A
tény, hogy egy négy száz ti zen hat éves ma gyar drá ma a ma ga ere de ti for má já ban elõ ször ke rült szín re Er -
dély ben a ma gunk meg õr zé sé nek szán dé kát is je lez te, hi szen még nem ül tek el az 1968-as „ket tõs kö tõ -
dés rõl” szó ló vi ták utó rez gé sei, s a szín ház ez zel az egye te mes ma gyar szel lem kör höz va ló csat la ko zás
szán dé ká ról vok solt. A be mu ta tó ket tõs üze ne tét a cen zú ra vi lá go san ér tet te, s a mû sza bad té ri elõ adá sa -
it be til tot ta. Az iden ti tás hoz va ló ra gasz ko dás má sik pél dá ja Ko lozs várt Csép Sán dor: Mi, Beth len Gá bor
cí mû tör té nel mi drá má já nak szín re vi te le a nacionálkommunizmus tob zó dá sá nak kel lõs kö ze pén.
23. Idézet Kányádi Sándor: Ünnepek háza címû drámájából
24. Az ön vé del mi szín há zi mo dell pa lack pos ta-üze ne te i nek so rá ban, ami kor az esz té ti kum úr rá tu dott len ni a
po li ti ku mon. és nem ide o ló gi ai szó csõ volt, ha nem kul tu rá lis fó rum, em lí te nünk kell Taub Já nos 1973-as te mes -
vá ri ren de zé sét, Cse hov Ivánovjának szín re vi tel ét. Mû vé szi esz kö ze i ben az elõ adás a Pinter-bemutató foly ta tá sa.
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Fejezet a szer zõ Cseh Gusz táv cí mû, a Pallas-Akadémia Könyv ki adó nál meg je le nés elõtt ál ló köny vé bõl.

„A BO RÍ TÓ LAP CSEH GUSZ TÁV MUNKÁJA”
Ez zel a szo ká sos, a könyv bel sõ cím lap já -

nak má sik ol da lá ra nyom ta tott mon dat tal az
ol va sók há rom év vel azu tán ta lál koz tak elõ -
ször, hogy ta nul má nya it be fe jez te a ko lozs -
vá ri Óvár ban, Má tyás ki rály szü lõ há zá ban.

A kez det „jó ke zû, a tech ni ká ban já ra tos gra -
fi kust ígért […]. A tör de lõ szer kesz tõi mun ka
egy ké pes lap szer kesz tõ sé gé ben [azon ban]
csu pán annyi ban je len tet te az elõ re lé pés fel -
té tel ét, hogy kö zel hoz ta a fi a tal gra fi kust az



írói vi lág hoz, ahon nan majd – úgy is, mint
be dol go zó könyv il luszt rá tor – fon tos im pul -
zu so kat kap.”1

Az iro da lom ban, a szép köny vek 
uni ver zu má ban már kö zel egy év ti ze de ott -
hon volt, még is „be lül rõl”: a kéz zel is meg -
fog ha tó, ol vas ni és né ze get ni va ló könyv
két kö tés táb lá ja kö zül in dult, az il luszt rá ci -
ók kal, és csak las san ha ladt, né ha egy szer re
két irány ban is „ki fe lé”: elõ re és hát ra, a
könyv el sõ, oly kor hát só bo rí tó já ig. Mi ként
Ba jor An dor hí res me se re gé nyé ben,
Majtényi Erik be ve ze tõ je és a hõs nek, Cin -
co gó Fe li ci án nak a kis ol va sók hoz in té zett
le ve le elõtt még csak ennyi állt a cím ol dal
után: „A raj zok ifj. CSEH GUSZ TÁV
munkái”,2 és csak ké sõbb raj zolt kül sõ bo rí -
tó kat, ter ve zett köny vet. 

Mint a gyer mek iro da lom is mert ké pes
köz ve tí tõ jét a Nap su gár ban meg je lent raj -
zai után a lap ol va sói sze ret ték; ami kor
be mu tat ko zott, Csán gó föld tõl Te mes vá rig
jár tá ban min den fe lé „nap su ga ras mû vész
úr nak” szó lí tot ták szü lõk, is me ret le nek. A
kor társ és vi lág iro dal mi mû vek il luszt rá -
lá sá ban a saj tó ban szer zett gya kor la ta az
írók és ol va só ik kö zött tet ték is mert té a
ne vét; „a nagy kö zön ség gel va ló kap cso la -
tot a könyv gra fi ka biz to sít ja – na gyon so -
kan csak is er rõl az ol da lam ról ismernek”.3

Ha ma ro san nem csak a bo rí tó lap ok
meg raj zo lá sát bíz ták rá, ha nem egész
könyv so ro za tok ar cu la tá nak, emb lé má já -
nak meg ter ve zé sét (a For rás új so ro za tá ét
a Kriterionnál, a Kis mo nog rá fi á kat és a Ta -
nu lók Könyv tá rát a Da cia, a Me se ta risz -
nyát és a Nagy apó me se fá ját a Ion
Creangã Könyv ki adó nál), és ne megy szer,
mint A hely ség ka la pá csá nak ju bi le u mi
ki adá sá nál, a könyv tel jes meg for má lá sát
is. „Azt raj zo lom, ami meg ra gad az ol va -
sott mû ben – val lot ta 1971-ben. – Fõ leg a
pszi cho ló gi ai tör té né sek bel sõ rit mu sa
iránt va gyok ér zé keny, fe szült sé gek és fel -
ol dó dá sok vo na lát kö ve tem. Az il luszt rá -
ció hoz zá si mul a szö veg hez, de ön ma gá -
ban is érték.”4

Könyv mû hely

Amint az új gra fi kus nem ze dék szin te
va la mennyi tag já nak, az öt ve nes évek vé -

gé tõl ne ki is elõbb a nyom dák és a la pok,
az iro dal mi fo lyó irat ok szer kesz tõ sé gei
szol gál tak jó elõ is ko lá ul, az tán a ki adók
mint rend sze res mun kát adó könyv mû -
he lyek, év ti ze de ken ke resz tül, ahol tág
te re nyílt a mû vé szi in ven ci ó nak. Az er -
dé lyi ma gyar iro da lom egy re sza po ro dó
nagy tel je sít mé nye it a már ne vet szer zett,
al ko tó társ kép zõ mû vé szek áb rá zo lá sai 
kí sér ték, így a köny vek ja va, még ha kö té -
sük kel, ve gyes pa pír juk kal nem is min -
den eset ben, esz té ti kai szem pont ból eu -
ró pa i nak mond ha tó kül le mük kel mél tán
kel tet tek fel tû nést. 

„A Kriterion ko lozs vá ri könyv mû he lye
(a ma gyar nyel vû ki ad vány ok nagy több -
sé ge itt ké szült) ko ránt sem amo lyan vi dé -
ki bar ká cso ló hely, ha nem szak em be rek és
jó ne vû gra fi ku sok ta lál ko zó he lye. Az ala -
pot még az öt ve nes-hat va nas évek ben a
rend kí vül szi go rú és igé nyes Tóth Sa mu
rak ta le, aki nek em lé két nem csak az õ
tech ni kai szer kesz té sé ben meg je lent köny -
vek s az egy kor ke ze alatt dol go zó ta nít vá -
nyai õr zik, ha nem A nyom ta tott be tû cí mû
össze fog la ló mû is (Benkõ Sa mu írt hoz zá
bevezetõt).5 Ami rõl vi szont ke ve seb ben
tud nak: Tóth Sa mu ah hoz is ér tett, hogy
te het sé ges if jú gra fi ku so kat gyûjt sön a ki -
adó kö ré, fel ada tok kal lás sa el õket, s mind
ma ga sabb ra ál lít sa a mér cét. De ák Fe renc,
Cseh Gusz táv a meg mond ha tói, ho gyan
sze ret tet te meg ve lük ezt a sok szo ro san
ne héz gra fi kai mû fajt, a fe dõ lap ké szí tést, a
könyvillusztrálást.”6 A nagy hír név nek ör -
ven dõ szer kesz tõ és nyom dá sza ti szak író
iga zi is ko la te rem tõ könyv ter ve zõ volt, az
ál ta la a hat va nas évek ele jén egy be gyûj tött
fi a tal mû vé szek az er dé lyi ma gyar könyv -
gra fi ka meg újí tói let tek. 

Cseh Gusz táv el sõ ilyen mun kái tu do -
má nyos-tech ni kai is me ret ter jesz tõ if jú sá -
gi köny vek cím lap jai és bel sõ vo na las
rajzai,7 gyer mek- és if jú sá gi iro dal mi mû -
vek szí nes, vi dám tus rajz-, oly kor pasz tell
il luszt rá ci ói voltak.8 Gyer me kek nek ké -
szült áb rá zo lá sai vál to za to sak, könnye -
dek és ért he tõ ek, ter mé sze te sek, sze re tet -
re mél tó me se fi gu rák kal, akik meg szep -
pen ve sem kel te nek fé lel met, akik kö zül
még a go nosz is leg föl jebb hom lo kát rán -

mû és világa
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col va do hog, für dõ kád ban áll do gá ló té to -
va kro ko dil lal, aki meg le põ dik a gye re kek
lát tán, a kis fiú re pü lõ jé vel va rázs szõ nye -
gen ver senyt szá gul dó, kar ját össze fo nó
mér ges tör pé vel, lán cos med vét tán col ta -
tó, mo soly gó le génnyel, kis bá ránnyal,
arany al má val, pom pás ki rály fi ak kal és vi -
lág szép ki rály lá nyok kal. Ezek a cso dás
áb rá zo lá sok, ame lye ken a szö veg ben me -
sélt és fel is ol va sott tör té net mel lett a
me se mély, me leg és ott ho nos, igaz va ló -
sá ga is kéz zel fog ha tó, mint „(pél dá ul az
Egy bá tor egér vi szon tag sá ga i hoz ké szült
so ro zat), olya nok, mint a va ló di gyer mek -
raj zok, anél kül, hogy örök ké fe lénk vág na
a sze mé vel: Néz zé tek ezt a rafinériát!”9

A nagy si kert ara tó hu mo ros me se ké -
pe ket Ba jor An dor má sik, nem ke vés bé
el hí re sült mun ká ja, a Ré pa, re tek, mo gyo -
ró bo rí tó ja és il luszt rá ci ói követték,10

majd a Na pi pa rancs a he ge dû höz ka ri ka -
tú ra sze rû borítólapja,11 az tán Bá lint Ti bor
Csen des ut ca cí mû el sõ no vel lás köny vé -
nek alig né hány toll vo nás sal, tus sal meg -
raj zolt cím lap ja, amely még a ré gi For rás-
so ro zat ban je lent meg.12 Ba jor An dor hoz
ké sõbb is tár sult: A cso dá la tos es er nyõ
cí mû me se re gény hez más fél év ti zed del
ké sõbb ké szí tett illusztrációkat.13

„Mû vé sze tem ben évek kel ez elõtt má -
sod ran gú hely re he lyez tem a könyv gra fi -
kát – mond ta a het ve nes évek ele jén. –
Meg van a ma gya rá za ta. El vem volt: a
könyv gra fi ka, rek lám gra fi ka csak el tá vo -
lít ja a mû vészt a nagy kér dé sek tõl. El sõ
il luszt rá ci ó im vissz hang ja döb ben tett rá
ar ra, mennyi re ko moly mû vé szet, s men-
nyi le he tõ ség van raj ta ke resz tül mû vé szi
íz lés re, szem lé let re ne vel ni szá zez re ket
egyszerre.”14

1968-ban het ven öt il luszt rált kö tet állt
mö göt te, 1972-ben már két száz nál több
könyv gra fi kát szá mol ha tott össze; az er dé -
lyi ma gyar ol va sók ke zé be ke rült, évek
alatt sok száz ezer meg je lent könyv ja va ré -
szé nek õ adott arcot.15 Egy re töb ben is mer -
ték a ne vét, hi szen bár igaz, hogy pél dá ul
Páskándi Gé za Üve gek cí mû no vel lás köny -
ve az õ zse ni á lis fe ke te-sár ga toll rajz-bo rí -
tó já val csak 4130 pél dány ban je lent meg,16

Salinger Zabhegyezõjét17 19 160, Dickens

Copperfield Dávidját18 46 000 pél dány ban
ad ták ki. Panek Zol tán el be szé lé se it, az
Emberbolondokat19 például 5445 példány-
ban nyomtatták ki.

Azo kat a ma gyar klasszi ku so kat, kor-
és nem ze dék tár sa it, a vi lág iro da lom holt
és élõ nagy sá ga it, akik nek sok fé le mû vét
kö zel har minc esz ten dõn ke resz tül gra fi -
ká i val vé gig kí sér te, té te le sen fel so rol ja a
köny vé szet mû ve ik kel együtt. Kö zü lük a
leg fon to sab bak: a ré geb bi ma gyar szer zõk
so rá ból Arany Lász ló, Be ne dek Elek, Jó -
kai Mór, Ka rin thy Fri gyes, Kuncz Ala dár,
Markovits Rodion, Mik száth Kál mán,
Mó ricz Zsig mond, Né meth Lász ló, Pe tõ fi
Sán dor, Szabédi Lász ló, Ta má si Áron és
Tom pa Lász ló. 

Az er dé lyi élõ iro da lom (a nagy öre -
gek, a de rék had, sa ját ge ne rá ci ós tár sai és
az ak ko ri leg fi a ta lab bak, akik az iro da -
lom tör té net, a tör té net- és a ter mé szet tu -
do mány, nép rajz né hány je le sé vel együtt
né pe sebb gár dát al kot nak): Bagdi Sán dor,
Ba jor An dor, Balla Zsó fia, Ba logh Ed gár,
Bá csi György, Bá lint Ti bor, Beke György,
Bo dor Ádám, Bo dor Pál, Bretter György,
Cse hi Gyu la, Cseke Gá bor, Dá né Ti bor,
Dá nos Mik lós, Dá vid Gyu la, De ák Ta más,
Do mo kos Gé za, Egyed Pé ter, Fa ra gó Jó zsef,
Far kas Ár pád, Ferencz Zsu zsan na, Fo dor
Sán dor, Franyó Zol tán, Hajdu Zol tán, Ha -
lász Gyu la, Hornyák Jó zsef, Hor váth Im re,
Hu szár Sán dor, Jánky Bé la, K. Ja kab An -
tal, Ká dár Já nos, Kán tor La jos, Kányádi
Sán dor, Ke néz Fe renc, Ki rály Lász ló, Ko -
csis Ist ván, Lász ló Fe renc, Lászlóffy Ala -
dár, Lászlóffy Csa ba, Majtényi Erik, Ma ro -
si Pé ter, Mar ton Li li, Már ki Zol tán, Mes ter
Zsolt, Mó zes At ti la, Nagy Ol ga, Ónódi
Sán dor, Palocsay Zsig mond, Panek Zol -
tán, Papp Fe renc, Páll La jos, Páskándi Gé -
za, Sõni Pál, Sü tõ And rás, Sza bó Gyu la,
Szász Já nos, Szemlér Fe renc, Szé kely 
Já nos, Szil ágyi Do mo kos, Szil ágyi Ist ván,
Szõcs Gé za, Szõcs Ist ván, Váradi B. Lász -
ló, Vá sár he lyi Gé za, Vi ta Zsig mond, Xán-
tus Já nos, Zágoni At ti la. 

Cseh Gusz táv „in kább sej tet, mint áb -
rá zol, sza ba don él a szö veg kí nál ta han -
gu lat tal, mo tí vu mok kal. Két-há rom újabb
mun ká ját idéz ném: Páskándi Gé za Üve -88
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gek cí mû el be szé lés kö te té nek, va la mint a
Ho ri zont-so ro zat ban meg je lent két re -
gény nek (Somerset Maugham: Az ör dög
sarkantyúja20 és J. D. Salinger: Zab he gye -
zõ) a cím lap ját. Az elõbbin rej té lyes tár -
gyak és ido mok, la zán kör vo na la zott fi gu -
rák és épü let szár nyak hû vös és még is
nyug ta la ní tó fe gye lem ben il lesz ked nek
szür re a lis ta kom po zí ci ó vá, vé kony ke ret -
be fog lal va, mint ha nyi tott ab la kon át pil -
lan ta nánk be egy-egy no vel la vi lá gá ba. A
Zab he gye zõ bo rí tó ján Cseh Gusz táv pom -
pás pél dát kí nál ar ra, ho gyan le het egy
ma gát programatikusan ön cé lú nak ki ki ál -
tó tech ni kát, az op-ar tot, hely ze tet, at -
mosz fé rát su gal ló funk ci ó val ellátni.”21

A hat va nas év ti zed meg annyi ér de kes
és fel ka va ró, el mé lyü lés re kész te tõ vagy
ép pen szó ra koz ta tó ol vas mány él ményt
ho zott szá má ra. A sok könyv és meg bí za -
tás ren ge teg mun kát je len tett, az öröm -
mel vég zett mun ka pe dig rö vi de sen meg -
hoz ta a ma ga káp rá za to san gaz dag ter mé -
sét. Ba jor An dor, Bá lint Ti bor em lí tett
mû vei mel lett az év ti zed el sõ fe lé bõl
Szász Já nos Sze rel mes könyv cí mû verses-
kötetének22 „já té ko san nagy vo na lú, még is
lí rai címrajza”,23 Cse hi Gyu la Klió és Kal -
li o pé já nak klasszi kus egy sze rû sé gû, Pe -
rik lész szo bor ké pé vel kom bi nált címlap-
ja24 szá mí tott meg le pe tés nek (õ ter vez te
Cse hi Mo dern Kal li o pé já nak bo rí tó ját is a
gon dol ko dó Zo la arcképével).25

Kor tár sai, ba rá tai kö zül a Páskándi 
ál tal fel fe de zett Kányádi Sán dor Kikap-
csolódás,26 Ke néz Fe renc Fe ke te hang le me -
zek cí mû verseskönyveihez27 ter ve zett bo -
rí tót Ko csis Ist ván no vel lái és drá mái, az
Öröm te rem tés mel lett. En nek az idõ nek
kü lön „al fe je zet ét” ké pe zik a Szil ágyi Do -
mo kos új ver se i hez ké szí tett vo na las, fe ke -
te-fe hér cím lap ok, a Sze rel mek tánca,28 A
láz enciklopédiája29 és a Tör té ne tek húsz
éven fe lü li ek nek könyvborítói.30

A klasszi kus nak szá mí tó szer zõk 
so rá ból Kuncz Ala dár Fe ke te kolostor,31 to -
váb bá Né meth Lász ló Iszony cí mû re gé -
nye it gondozta.32 A vi lág iro da lom ból elég
csak Aragon, Cusack, Dickens, Dos Passos,
Dreiser, Goe the, Lee Harper, Maugham,
Salinger, Sartre, Steinbeck, E. M. Re-

marque és H. G. Wells ne vét em lí te ni,
akik nek job bá ra a ré gi vagy újabb ma gyar -
or szá gi ki adá sok nyo mán meg je lent mû ve -
i hez ké szí tett cím la pot. Salinger Zab he -
gye zõ je mel lett leg szebb vi lág iro dal mi
könyv bo rí tói kö zül Dymphna Cusack Ket -
ten a ha lál ellen,33 Theodore Dreiser Carrie
drágám,34 Lee Harper Ne bánt sá tok a feke-
terigót!,35 Nikosz Kazantzakisz Zorbász, a
görög,36 Goe the Von zá sok és választások,37

John Dos Passos Man hat ta ni ka la uz cí mû
regényei,38 va la mint Jean-Paul Sartre A
sza vak és más el be szé lé sek cí mû válo-
gatása,39 a ké sõb bi idõ bõl H. G. Wells
Bealbyje emel he tõ ki.40

A „mel lék-élet mû”

A könyv mû vész Cseh Gusz táv fõ
alap el ve ez volt: „nem il luszt rál ni, ha -
nem ki fe jez ni aka rom a gon do la tot a gra -
fi ka esz kö ze i vel […]. A so rok mö göt tit
kell érez tet ni, nem pe dig a szö veg hez
ké szí te ni szem lél te tõ áb rát. Kü lön ben
leg szí ve seb ben a gro teszk be ál lí tott sá gú
írók mû ve i hez és a nép me sék hez ké szí -
tek il luszt rá ci ó kat, ezek meg moz gat ják a
képzeletemet.”41

No ha ép pen a gyer mek könyv-il luszt -
rá ció te rén sok ra tar tot ta Reich Kár oly,
Würtz Ádám és má sok mun ká it, az iro -
dal mi al ko tás lát vá nyos, ám in ven ci ó zus
ér tel me zé se, a mö göt tes re rá le lõ kü lö nös
áb rá zo lá sa, a gon do lat ta lá lé kony tol má -
cso lá sa a hat va nas évek ma gyar or szá gi
könyv mû vé sze té nek szin te ki zá ró lag
Kass Já nos rep re zen tál ta vo na lá val mu ta -
tott kö ze li ro kon sá got. 

Ez az év ti zed Ma gya ror szá gon Hai-
man György és Szán tó Ti bor mû vé sze té -
nek ki tel je se dé sét hoz ta ma gá val, a mo -
dern ma gyar könyv gra fi ka klasszi kus és
for ma bon tó tö rek vé se it mint egy öt vöz ve.
Haiman in kább a Kner Izi dor-fé le ha gyo -
mányt foly tat ta, Szán tó pe dig fõ ként
Bortnyik Sán dor klasszi ci zá ló dott mo -
dern el ve it kö vet te. De ko ra tív, még is in -
tim ké pi vi lá gá nak meg al ko tá sá ban Kass
egy szer re élt a poszt mo dern és a klasz-
szikum gra fi kai esz kö ze i vel, Cseh Gusz táv
azon ban ne megy szer túl lé pett ezen a lát -
vány te kin te té ben majd nem min dig klasz-
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szi kus szép sé gû „gon do la ti” áb rá zo lá son.
A gro teszk hez, az ab szurd hoz va ló von zó -
dá sa már leg el sõ fa nyar, ere de ti hu mo rú, a
saj tó ból is mert raj zai után nyil ván va ló
volt, csak úgy, mint az iro dal mi il luszt rá ci -
ók ban, mi köz ben a lé lek és a tár gyak kü -
lön le ges vi lá gát meg je le nít ve nem sza kadt
el a né pi for ma vi lág tól sem.42

Fan tá zi á já nak a „tárgy mû” kel tet te
kép zet tár sí tá sai nyo mán sok szor egy más -
tól igen tá vo li al ko tó ré szek bõl, ezek szo -
kat lan (gro teszk) lán co la tá ból épí tet te fel
az il luszt rá ci ót, a szö veg kép-tár sát úgy
je le nít ve meg, hogy a ket tõ együt tes ha tá -
sa lesz a gon do la ti-esz té ti kai él mény for -
rá sa. Így le li meg, tár ja föl azt a „va la mit”,
ami a né zõt elõbb meg fog ja, az tán „rá döb -
ben ti”, az él ményt kiváltja.43

„A rajz már esz kö ze i ben is »érzé-
kenységet« fel té te lez és kö ve tel a mû -
vész tõl – mond ta a het ve nes évek ele jén.
– A gra fit-, toll-, kré ta rajz ok tech ni ká ja,
ami egy fes tõ vagy szob rász szá má ra job -
bá ra elõ ze tes váz lat – a gra fi kus szá má ra
el sõd le ges ki fe je zé si mód, önál ló gra fi kai
lap igé nyét je len ti. A vo nal a raj zo ló mû -
vész egye dü li esz kö ze, amellyel vi lá gát
ki fe jez he ti, ezért is hor doz za el sõ sor ban
az il le tõ mû vész is mer te tõ je gye it. Egy
Degas-, Klee-, Wols- vagy Pi cas so-rajz
min dig félreismerhetetlen… A gra fi ka te -
hát, más kép zõ mû vé sze ti ágak hoz vi szo -
nyí tott, kö rül ha tá rol tabb, egy sze rûbb
esz kö zei mi att leg ha ma rabb ké pes re a gál -
ni ak tu á lis kér dé sek re, gon do la tok ra. A
gra fi kust egy faj ta ri por ter hez ha son lí ta -
nám, aki jegy zet fü zet he lyett rajz blok kal
jár ja va ló sá gunk és tu da tunk tá ja it […].”44

S ha nem il luszt rá ci ó kat ké szít, ha -
nem bo rí tó la pot raj zol, a könyv gra fi kus -
nak egyet len le he tõ sé ge van. A kö te tet
kéz be vé ve, a cím lap kép gra fi ká ja lát tán
ugyan is az ol va só nem csak azt dön ti el,
meg vá sá rol ja-e pél dá ul Panek Zol tán Tû -
be fû zött vil lám cí mû novelláskönyvét,45

ha nem azt is, hogy szá má ra Cseh Gusz táv
ele gáns, még is drá mai, meg ka pó an szép
vörös-fekete-fehér raj za csak egy szép 
és ta lán em lé ke ze tes kép, vagy az író
szán dé ká nak ne mes cé gé re, a gon do lat
tol má cso ló ja. 

Az író és a gra fi kus mû vész ré gi jó ba -
rá tok vol tak. Már Min den kü lön ér te sí tés
he lyett cí mû regényét46 így de di kál ta ne ki:
„Az én »örökifjú« Cseh Gusz táv ba rá tom -
nak (mel les leg leg jobb ba rá tom-öcsém -
nek), aki vel annyi jót és rosszat meg ér -
tünk, és vi dá man tud juk, hogy még elõt -
tünk az élet… – az zal, hogy hát ha vé gig ol -
vas sa majd e köny ve met, me lyet az 55. ol -
da lon va la mi kor be tûrt. Ba rá ti sze re tet tel
Panek Zol tán. Ko lozs vár, 1959. IX. 20.”  

Cseh Gusz táv Panek szá mos köny vé -
nek raj zolt bo rí tó-ar cot: me lan ko li kust a
Mély re pü lés cí mû verseskötethez,47 arc -
kép pel kom bi nált mon tázst a Mel lé kes
csodákhoz,48 vész jós ló an sár gát a Hi úz -
sze met fo gok vi sel ni novelláihoz.49 Meg -
ka pó an ko mor toll raj zot A föl dig már lé -
pés ben „tudatregényéhez”,50 kék hát tér be
he lye zett tus raj zán dí szes kö zép ko ri
(Krak kót, Nagy sze bent, a Han za-vá ro so -
kat idé zõ) há za kat az Em ber bo lon dok hoz,
óri ás bál nás „abszurdoidot” az El moz dult
ké pek novelláihoz,51 fi lo zo fi kust a Pi lá tus
a kony há ban „konyha-show”-jához,52 rej -
tel me set a Bo szor kány gyû rû kisprózái-
hoz,53 bi zony ta lant a Füg gõ játsz mák hoz
(Tár cák és tár ca nél kü li írások).54 Ami kor
már né hány polc nyi olyan (de di kált)
köny ve volt, ame lyek nek õ raj zolt cím la -
pot, író ba rát ja vissza ad ta a köl csönt, és
mint Páskándi né hány év vel ké sõbb, ne -
ki fo gott il luszt rál ni a gra fi kust. 

Panek gyors fény kép ét, al ko tói ha bi -
tus, jel lem rajz, mun ka mód szer, el is me -
rés, sõt a nem zet kö zi si ker ta lá ló an pon -
tos, mind ket te jük re jel lem zõ Cseh Gusz -
táv-be mu ta tá sát ér de mes tel jes egé szé ben
idéz ni: 

„Ri por tot egy fe dõ lap ké szí tõ rõl? Mi -
ért ne? Hang zik ez leg alább olyan jól,
mint te szem azt: Ri port egy fö dém ké szí -
tõ rõl. Va la hol még ro kon is a két fog lal ko -
zás. Mind ket tõ bo rí tó lap ok kal dol go zik –
de hagy juk a tré fát. A Ko lozs vá ron élõ fi -
a tal Cseh Gusz táv gra fi kus mû vész ne ve
elég gé is mert ugyan, de a céh be li e ken kí -
vül ke ve sen tud nak a mû he lyé ben fo lyó
mun ká ról. Mun ka – te hát hely ben va -
gyunk. Bár mely mun ka – kü lö nö sen, ha
ki vá ló mun ka – a szak mai ér de kes sé ge -90
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ken túl me nõ en ér té kes és ál ta lá no sít ha tó
em be ri ta pasz ta la tot daj kál és su gá roz. A
mun ka az em ber leg na gyobb gyõ zel me a
ma gány fö lött. Ka pocs és kap cso lat,
szom jat ol tó és szom jú sá got oko zó.
»Lássam, em ber tár sam, a küz del med, tá -
rulj ki elõt tem, te ho gyan tudsz a mun ká -
ban ön ma gad len ni, hogy az enyém ben
én is egy re in kább ön ma gam le hes sek,
azu tán hall gasd meg az én üze ne te met is,
hát ha hasz nát veszed.« Ezért ta lál koz hat -
nak a min den na pi em ber ré fe gyel me zõ -
dés gon do lat köz pont já ban egy mást sze -
mé lye sen ta lán so ha meg sem is me rõ
egye dek. Sõt, ter mé sze tünk nél fog va a tá -
vo li min dig ha ma rabb éb reszt kí ván csi sá -
got ben nünk, míg a köz vet len kör nye ze -
tünk ben csak so ká ra is mer jük el és fel,
hogy va la ki »megnõtt a munkában«, mert
rend sze rint ész re vét le nül nõ meg. Úgy
gon dol juk, úgy köny vel jük el, hogy »õt
ismerjük«.

Is me rem-e én Cseh Gusz tá vot, akit
ides to va ti zen öt esz ten de je is me rek? Ott
vol tam, ami kor az Utunk hoz be hoz ta az
el sõ mun kát, ami vel meg bíz ták: egy ter -
mé szet bõl má solt fa le vél raj zát és két-há -
rom hu mo ros raj zot: »képtelen szóképek«
szel le mes tük rét. Még fõ is ko lás di ák volt
ak ko ri ban. Mi re el vé gez te a kép zõ mû vé -
sze ti fõ is ko lát, il luszt rá ci ó i val már va la -
me lyes ne vet is szer zett ma gá nak. Ké sõbb
dol goz tam ve le egy szer kesz tõ ség ben [a
Dol go zó Nõ nél – CS. M.], majd nem hét
évig. Né ha el néz tem, mi lyen bá mu la tos
tü re lem mel és má sok ra is ki ha tó öröm -
mel ír ja sza bad kéz bõl, szin te ka pás ból a
leg csi no sabb, leg öt le te sebb cím be tû ket,
akár va la mi kó dex író szer ze tes, de mint
aki nek a ha gyo mány épp úgy a kis uj já ban
van, mint a még ki sem ta lált mo dern. So -
ha sem vá lo ga tott a mun ká ban: a név te -
lent ugyan olyan fe gye lem mel vál lal ta,
mint a ne vet-szer zõt. A ta ka rí tó nõ ré me:
õ sze me tel a leg töb bet, de ne ki hi va tal ból
sza bad, és mi köz ben sze me tel – kész
mun ká ja min dig el ra ga dó an tisz ta.
(Gyön gyö si Gá bor ír ta ró la a Szat má ri
Hír lap ban nem rég: »Míves, gondos… 
ké pe in a ha nyag ság nak, a ma nír slend ri -
án sá gá nak nyo ma sincs, úgy annyi ra,

hogy az al ko tá sok – is ko lá san szól va –
kül alak ja, tisz ta sá ga kü lön is meg lep ben -
nün ket. De ezen túl mu tat ja azt is, hogy
Cseh Gusz táv nem csak csi nál ja a mû vé -
sze tet, de szép mun ká já ban fel fe dez he tõ -
en tisz te li is.«)55

Több ször lát tam ott hon is író asz ta la
fö lé ha jol ni. Nem za jos-mun kás mun ka
köz ben, ké sõbb pe dig, a kész al ko tás elõtt
egye ne sen za var ba ej tõ en sze rény. Foly -
ton idõ za var ban van, nem egy toll raj zá -
ban is fel vet te már a ver senyt az idõ té -
má já val, ám hi á ba: min dig min de nün nen
el ké sik, pe dig foly ton ro han, még sem le -
het olyan idõ pon tot ki tûz ni, amely rõl õ
vé gül is ne kés ne le – az az ér zé sem, hogy
a min de nü vé ma gá val ci pelt bõ rönd nyi
ak ta tás ká ja mi att, ami ben az egész mû he -
lye el fér. Csak ar ról nem ké sik le so ha,
ami bõl ta nul ni le het, ami re fi gyel mez ni
ér de mes, mert új és iz gal mas. Va la hol õ
már tud va la mit ar ról, amit »korszerû
idõáldozatnak« ne vez het nénk: hon nan
le het és hon nan nem sza bad el kés ni.
Mert köz ben olyan bra vú ros ro ham mun -
ká ra is ké pes, mint pél dá ul az Augustin
Buzura De ce zboarã vulturul? [Mi ért re -
pül a sas?] cí mû köny vé nek bo rí tó ja ese -
té ben. A mun ká val ere de ti leg meg bí zott
mû vész ta lán a ki len ce dik bo rí tó lap-vál -
to zat után fel ad ta a to váb bi küz del met, a
ki adó és a szer zõ már a ha ját tép te, min -
den »úszott« a ké sés mi att – ek kor kö vet -
ke zett Cseh Gusz táv: egyet len éj sza ka el -
ké szí tet te – és mi lyen jól – a mun kát. A
foly ton idõ za var ral küsz kö dõ az öreg
órák sze rel mes gyûj tõ je. És az öreg órák
pon to san jár nak.

Mind ezt tud tam ró la, de nem tûnt fel
– ta lán mert túl kö zel rõl fi gyel tem a mun -
ka fo lya ma tos sá gát –, hogy ab ban a bõ -
rönd nyi ak ta tás ká ban las san egy »mellék-
életmû« gyûl fel: a ha zai ma gyar köny vek
jó ré szé nek a bo rí tó lap jai. A mi nap meg -
le põd ve hal lot tam egy tár sa ság ban: »De
hi szen Cseh Gusz ti már a het ven ötö dik
köny vön is túl van.« De hi szen het ven öt
könyv, az már egy kis könyv tár, ab ból
már akár egyé ni könyv ki ál lí tást is le het
ren dez ni. Kér dem tõ le, hogy is áll nak a
dol gok. Mi re õ: »Tulajdonképpen az úgy
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van, én még nem szá mol tam össze, de
van már vagy két öl nyi könyvem.« Nem
fag gat tam to vább, ha nem le szed tük a
polc ról a szó ban for gó mû ve ket, ki rak -
tunk ve lük egy szo bá nyi szõ nye get, amo -
lyan ad hoc tár lat sze rû en – és ma ga Cseh
Gusz táv le põ dött meg a leg job ban. Hát bi -
zony ez nem ke vés. Igaz, hogy fõ is ko lás
ko rá ban kap ta az el sõ meg bí zást, a kö -
nyör te len igényességû Tóth Sa mu tól,
Kányádi el sõ ver ses kö tet ét. A be mu tat ko -
zás nem si ke rült, a könyv vé gül az övé nél
ke vés bé na tu ra lis ta bo rí tó val je lent meg,56

ak kor még ott tar tot tunk, de Tóth Sa mu
meg sej tet te Cseh Gusz táv ban a gaz dag
ská lá jú le he tõ sé get, »felvette« sze re tet tel
kín zott jai kö zé, egy bõl a leg ma ga sabb ra
ál lí tot ta elõt te is a mér cét, akár a töb bi fi -
a tal gra fi kus elõtt, újabb mun ká kat bí zott
rá: el kez dõ dött rend sze res fog lal koz ta tá -
sa. Most már vi szony lag könnyû dol ga
van Cseh Gusz táv val a könyv ter ve zés és
il luszt rá lás te rén ugyan csak Tóth-ta nít -
vány De ák Fe renc gra fi kus nak és Bá lint
La jos mû sza ki szer kesz tõ nek.

Ma már tud juk: a könyv nem csak mû -
vé szi ter mék, ha nem áru is, fõ leg »cso-
magolását«, a bo rí tót te kint ve, amellyel
azu tán, kü lö nö sen úgy 1964 tá já tól kezd -
ve, is mét vissza ka nya ro dik a mû vé szet
szfé rá já ba. Egy re több az olyan köny -
vünk, amely íz lé ses, íz lés ne ve lõ, vál to za -
tos esz kö zök kel, ser ken tõ gond dal el ké -
szült bo rí tó lap-kön tös ben ke rül az ol va -
sók ke zé be. Több mint het ven öt mû elõ -
zé kén ez a szö veg ol vas ha tó: »A bo rí tó lap
CSEH GUSZ TÁV munkája«. Van kö zöt -
tük ver ses-, no vel lás és kri ti kai kö tet, re -
gény – a For rás-so ro zat tól a Ho ri zon tig,
toll rajz és be tûs fe dél, fes té sze ti el já rás sal
és kol lá zsos mód szer rel ké szült.

Cseh Gusz táv a ti zen két, bel sõ il luszt -
rá ci ók kal is el lá tott könyv ese té ben
egyen ran gú társ szer zõ vé tu dott elõ lép ni –
ne megy szer a szer zõk el ra gad ta tott el is -
me ré se is ta nús ko dik er rõl. Ki emel ke dõ -
en szé pen il luszt rált mun kái ez rek és ez -
rek ke zé ben fo rog nak, mint a Fehérlófia
(ma gyar nép me se gyûj te mény), Jó kai Mór
A ki rály kis asszony babái,57 Ba jor An dor
Egy bá tor egér vi szon tag sá gai vagy Arany

Lász ló A kis  köd mön cí mû könyve.58 Õ 
vi szont – egyik-má sik mun ká já ra mai
szem mel néz ve már csó vál ja a fe jét: hogy
mik vol tak. Ez zel szem ben sze re ti a Ho ri -
zont-so ro zat nak ké szí tet tek kö zül W.
Somerset Maugham Az ör dög sar kan tyú ja
c. re gé nyé hez ké szült borítólapot,59

Páskándi Gé za Üve gek cí mû no vel lás kö -
tet ének fedõlapját.60

De leg fõ kép pen még is a köny vek su -
gall ta kö tött és még is sza bad kép ze let-já -
té kot sze re ti, amíg a fe dõ lap uj jai he gyén
ki raj zo ló dik. Ami olyan, mint ha vá rat la -
nul elé je ten né nek egy köny vet: nincs
ked ve meg ven ni? Ne kem vi szont az tet -
szik a mun ká i ban, hogy no ha mind egyik
ugyan an nak a kéz nek a mû ve, mind egyik
még is más, több az elõ zõ nél, tel tebb, a
vál to za tok le he tõ sé gé bõl újabb vo na la kat
hó dít meg – olyan min den újabb könyv -
bo rí tó, mint ha az elõ zõ ket tö ké le te sen el -
fe lej tet te vol na. Egy szó val: igé nyes, örök -
ké elé ge det len mû vész al ko tá sa. Ha lász
Gyu la, A szá za dik év kü szö bén szer zõ je
(Pi cas so »udvari fényképészének«, Bras-
saïnak az édes ap ja – ezt kü lön ben csak
azért kell meg em lí te ni, mert Cseh Gusz -
táv azt re mél te, hogy ez a bo rí tó lap Pi cas -
so ke zé be is el jut) – ezt ír ta ne ki: »Igen
tisz telt mû vész elv társ, fo gad ja, ké rem,
há lás kö szö ne te met az ön élet raj zom bo rí -
tó lap já ra va rá zsolt ere de ti, öt le tes raj zá -
ért. Köny vem vá rat lan si ke ré ben bi zo nyá -
ra je len tõs ré sze van a szel le mes be ál lí -
tás nak – me leg üd vöz let tel tisz te lõ
híve.«61 Egyéb ként va ló ban õ a hu mor ban
leg gaz da gabb ha zai ma gyar gra fi kus mû -
vé szünk, ha nem az egyet len. Me se il -
luszt rá ci ói gyön géd bájt és szi por ká zó an
szel le mes hu mort árasz ta nak.

Het ven ötö dik (?) bo rí tó lap ja je len tõs
ál lo más könyv mû vé szi mun kás sá gá ban –
egy ben az el sõ nem zet kö zi si ker is. Tör -
tént, hogy a Ho ri zont-so ro zat ban ki adás -
ra ke rült J. D. Salinger Zab he gye zõ cí mû
re gé nye – csak hogy ez nem ment olyan
si mán, mint azt az ol va só el kép zel né. A
ki adás jo gá nak meg szer zé sén túl me nõ en
a szer zõ nek bi zo nyos ki kö té sei vol tak
(ahány író asz tal, annyi szo kás), és pe dig:
fény ké pet a hát la pon, sem má sutt a92
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könyv ben nem en ged kö zöl ni, ki ra ga dott
szö ve get úgy szin tén nem, ezen fe lül lát ni
akar ja a bo rí tó la pot, mely csak az õ jó vá -
ha gyá sá val ke rül het a könyv fe de lé re, ar -
ról már nem is be szél ve, hogy a mû cí me
fö lött a ne ve fel tét le nül ki sebb be tûk bõl
nyomattassék, mint a mû cí me. 

Cseh Gusz táv el vál lal ta a bo rí tó la pot,
na po kig rob ba ná sig fo ko zó dó fe szült ség -
ben ro han gált a vá ros ban bõ rönd nyi ak -
ta tás ká já val, amíg vé gül csak ne ki gyür -
kõ zött a mun ká nak, még hoz zá si ke re sen
– leg alább is re mél te. Ami egy elõ re csak
ar ra vo nat ko zott, hogy el ké szült ve le. Két
pél dány ban ké szí tet te el, az egyi ket a ki -
adó nyom ban pos táz ta a szer zõ nek: New
York ba – ahon nan nem so ká ra meg jött a
vá lasz, Salinger sze rint ez az el sõ si ke -
rült fe dõ lap több nyel ven szám ta lan ki -
adást meg ért köny vé hez. A gra tu lá ci ót
Bo dor Pál azon nal to váb bí tot ta Cseh
Gusz táv nak.

Ki nyi tok egy köny vet, amely nek bo rí -
tó lap ját ugyan csak õ ké szí tet te, a de di ká -
ció így hang zik: »A vi lág leg jobb fe dõ lap-
ké szí tõ jé nek – be fe jez he tet len ba rát ság -
gal, 1963. X. 3.«, alat ta pe dig – el árul jam?
– az én ne vem. Ha már az én sze rény sé -
ge men csor ba esik, az övét nem fél tem:
ki vá ló hu mor ér zé ke a to váb bi ak ban is
meg men ti at tól, hogy el bíz za ma gát. Küz -
de lem re ter mett mû vész, ke mény mun ká -
ra ter mett ember.”62

A het ve nes évek

Ez a hét köz na pi mon dat nem csak
Lászlóffy Ala dár egyik, ko ránt sem szür -
ke, in kább fel vil la nyo zó ver ses kö tet ének
cí me volt (1971), ha nem Cseh Gusz táv -
nak is má so dik, ter mé keny, iga zán nagy
mû vek ben gaz dag év ti zed ét je len ti, amit
a könyv dí jak mel lett mél tán nö vek võ hír -
ne ve kí sért. 

A leg el sõ nagy meg le pe tést a Fe hér Vi -
rág és Fe hér Vi rág szál cí mû magyardécsei
népmesegyûjteménnyel63 sze rez te. „E tar -
tal mi lag leg ere de tibb és nyom dai ki vi tel -
ben is ta lán a leg szebb és leg stí lu so sabb
me se ki ad vá nyunk szá mom ra il luszt rá ci ó i -
val egy tel je sen új Cseh Gusz tá vot mu ta tott
be – ír ta Szõcs Ist ván. – Nem csak azért,

mert a ha gyo má nyos me se il luszt rá ció és a
mo dern gra fi kai lá tás mód egyik irány ban
sem meg al ku vó öt vö ze tét ál lí tot ta elõ, ha -
nem a né pi ke dély és fan tá zia vi lág olyan
szel le mû s még is tel je sen egyé ni meg ra ga -
dá sát ér te el ben ne, mint a Harsányi–
Paulini–Kodály-féle Há ry Já nos. Kü lö nö -
sen el káp ráz ta tott, hogy egy részt a nép me -
sék nyel ve ze té nek min den já té kát (a ha -
gyo má nyos pa raszt nyel vi for mu lák és a
mai fo ga lom vi lág és ki fe je zés mód el len té -
tei kö zött) tük röz ni tud ta, más részt hogy
mi lyen ke vés, mi ni má lis rajz be li »adattal«
is haj szál pon to san vissza ad ta an nak a tá -
jék nak em ber ta ni, nép raj zi, nép lé lek ta ni
jel leg ze tes sé ge it.

Et tõl kezd ve lát tam be, hogy nem elég
õt úgy el köny vel ni mint ter mé keny, a fel -
adat hoz mind ég ki vá ló an al kal maz ko dó,
meg bíz ha tó és ügyes gra fi kust; ha nem
mély in tu í ci ó jú, bo nyo lult lel ki és tu dat ál -
la po to kat is száj ba rá gás nél kül meg ér tet ni,
ele mez ni tu dó, önál ló an íté lõ, »felelõs
mûvész« õ.”64

A décsei me sék kü lö nös, még is rá is me -
réssze rû ké pi meg je le ní té sé nek, még in -
kább a szem lé le ti meg kö ze lí tés nek in ven -
ci ó zus, szel le me sen egy sze rû tit ka volt:
„Egy mû vé szi il luszt rá ció el ké szí té sé hez
épp annyi ra szük sé ges a do ku men tá ló dás, a
va ló ság meg is me ré se, a ve le va ló ál lan dó
kap cso lat, mint ahogy elõbb em lí tet tem a
táj ké pek el ké szí té sé nél. Nem ele gen dõ
csak a szö veg is me re te. A szö veg alap ján,
kép ze let bõl a Fe hér Vi rág és Fe hér Vi rág szál
cireºoaiai [magyardécsei] me se gyûj te -
ményt egé szen más for má ban ol dot tam
vol na meg. A hely szí ni do ku men tá ló dás
ve ze tett ah hoz a fal vé dõ sze rû meg ol dás -
hoz. Ki halt a fa lu ban a nép mû vé szet; ami
min den ház nál meg ta lál ha tó, így a he lyi
han gu la tot idé zi: az a falvédõ.”65

Szá má ra a „hely szí ni do ku men tá ló dás”
nem csak né hány kel le mes ki rán du lást je -
len tett, ha nem hogy vál lalt mun ká ja, egy
me se gyûj te mény il luszt rá lá sa ked vé ért, a
múlt és a me sék még ele ven vi lá gá ba va ló
be le ér zé sért egy tel jes hó nap ra ki köl tö zött
Magyardécsére, jár ta a fa lut és kör nyé két,
el kí sér te a me zõ re a fa lu si a kat, akik kö zött
la kott, es tén ként pe dig el be szél ge tett az
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öre geb bek kel. So kat dol go zott együtt a
nép me se gyûj tõ Nagy Ol gá val is, aki se gí -
tet te a szak iro dal mi tá jé ko zó dás ban, köz -
ben éve ken ke resz tül együtt jár ták Szé ket
és a Ko lozs vár kör nyé ki fal va kat; A Nap
hú ga meg a pa ku lár cí mû me se gyûj te mény
il luszt rá ci ói 1973-ban lát tak napvilágot.66

A ro mán Mun ka Ér dem rend (1970)
után Az év leg szebb köny vé nek dí ját a
Kriterion For rás-so ro za tá nak gra fi kai ter ve -
zé sé vel nyer te el a Bu ka res ti Könyv sza lon
1971. évi ki ál lí tá sán. 1973-ban ugyan ezt a
dí jat Pe tõ fi Sán dor A hely ség ka la pá csá nak
ter ve zé sé ért és il luszt rá lá sá ért kap ta meg; a
négy ének bõl ál ló hõs köl te mény-pa ró dia
„Ké szült Ko lozs várt a Da cia Könyv ki adó -
nál a köl tõ szü le té sé nek 150. év for du ló já ra
MCMLXXI II.” Fö lé nyes rajz tu dá sa ezek bõl
az il luszt rá ci ó i ból is ki de rül – ír ta ró la La -
dá nyi Mi hály. – „Pe tõ fi A hely ség ka la pá csa
il luszt rá ci ó in a Bors szem Jan kó, a nép me -
se gyûj te mény gra fi ká i ban a né pi na iv stí lu -
sát kö ve ti, szép egy sé get te remt ve ez zel a
könyv tar tal ma és kül se je között.”67

A szí ne zett és fe ke te-fe hér tus rajz ok,
ré gi kõ nyo ma tos áb rá zo lá sok ha tá sát kel -
tõ, a hõs eposz-pa ró dia iro ni ku san tor zí -
tott alak ja it áb rá zo ló vo na las gra fi kák leg -
jobb iro dal mi gúny raj za it idéz ték. A
könyv ti pog rá fi á ja mel lett nagy gon dot
for dí tott a bo rí tó kor hû be tû tí pus ára, az
éne kek vé gén el he lye zett könyv dísz és az
egyes ol da la kat ke re te zõ or na men ti ka ko -
ra be li nyo ma tai után he te kig ku ta tott.
„Rit kán ad ki adó és nyom da ennyi re sza -
bad ke zet a gra fi kus mû vész nek a könyv
lét re ho zá sá ban. Cseh Gusz táv azon ban
nem élt ve le vissza, ha nem ma gát él te
vissza e ko mi kus hõs köl te mény ko rá ba, s
ön ma gá hoz hû pe dan té ri á val új ra te rem -
tet te Pe tõ fi alak ja it. Négy szí nes táb lán s
ti zen nyolc szö veg kö zi raj zon kö ve ti vé gig
a Hely ség es té be nyú ló dél utá ni idill jét,
kí no san ügyel ve a jel le mek és hely ze tek
pon tos meg fe lel te té sé re.

A gra fi kus azon ban ál ru há ban ma ga is
je len van a hely ség ka la pá csa, sze mér me -
tes Er zsók és a lágy szí vû kán tor sze rel mi
há rom szög-pa ró di á já nak a bo nyo lí tá sá ban,
s min dig úgy ren de zi a dol go kat, hogy a ki -
eme lé sek (a raj zi meg je le ní tés re kí ván ko zó

rész le tek) so ha sem vagy csak oly kor-oly kor
es nek egy be az ol va só szá má ra, te hát [az]
ol vas mány él mény ként leg hu mo ro sabb nak
ha tó csat ta nók kal. Cseh Gusz táv nem a
cse lek ményt raj zol ja el, hogy raj za még
egy szer fel hív ja a fi gyel met a hely zet vagy
a meg fo gal ma zás ko mi ku má ra, ha nem
»mellé rajzol«, to vább per ge ti a fil met, s ott
ál lít ja meg, ahol ki zá ró lag a vo nal, a gra fi -
kai nyelv esz kö zei ré vén sej lik fel a köl tõi
szö veg mér he tet len gaz dag sá ga.

Vé gül is per sze min den il luszt rá ci ó nak
ez a hi va tá sa: ér zé kel he tõ vé ten ni a szö veg
több ré tû ség ét, szö veg mö göt ti jét, asszo ci a -
tív le he tõ sé ge it. Fö lös le ges te hát kü lö nös -
kép pen meg ün ne pel ni Cseh Gusz táv kö te -
le zõ szak mai fe le lõs ség tu da tát, ez eset ben
az in do kol ja, hogy még is csak meg áll tunk
egy pil la nat ra e könyv la poz ga tá sá ban (tör -
de lé se is oly szép, mint ha min den ol dal
önál ló gra fi kai kom po zí ci ó ként ké szült
vol na), mert egyik leg éret tebb kéz je gyû és
leg ere de tibb lá tás mó dú gra fi kus mû vé -
szünk il luszt rá to ri te vé keny sé gé nek a kö -
vet ke ze tes sé ge ez út tal ar ra fi gyel mez tet:
mennyi re össze for rott a ro má ni ai ma gyar
gra fi ka és az iro da lom sor sa az el múlt két
év ti zed ma gyar nyel vû könyv ki adá sá ban, –
s hogy mennyi re el ha nya gol tuk könyv gra -
fi kánk ered mé nye i nek, a mû vé szi köz tu dat
és köz íz lés ala ku lá sá ra gya ko rolt ha tá sá nak
az elemzését…”68

1972 nya rán, mi köz ben A hely ség ka la -
pá csán dol go zott, Arany Já nos-rajz film re
ka pott meg bí zást. „Az Animafilm fel ké ré sé -
re a Tol di-dia film el ké szí té sé nek ter ve fog -
lal koz tat, ez azon ban egé szen új, szá mom -
ra ed dig még is me ret len fel ada tok meg ol -
dá sa elé fog állítani.”69 No ha Arany Já nos
és Lász ló mun ká i hoz is ké szí tett il luszt rá -
ci ó kat, a ter ve zett Tol di-film ké pe it idõ hí -
ján nem raj zol ta meg. 

A kér dés re, mit áb rá zol na egy a Föld rõl
szó ló könyv ben 1972-ben, ez zel vá la szolt:
„E kép ze let be li könyv ki adói meg ren de lés
min den bi zonnyal a ’72-es év leg ke mé -
nyebb fel ada ta len ne. Lap ja it te le raj zol nám
olya nok kal, mint: em ber, ház, vi rág, au tó,
da ru, gömb, fu ru lya, gõz gép, hold komp, és
eze ket olyan össze füg gé sek ben áb rá zol -
nám, hogy ab ból a jám bor Mars-la kó meg -94
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ért se boly gónk hét köz nap ja it. Ké pes köny -
ve met örö mest de di kál nám is…”70

Újabb könyv bo rí tói, köz tük John
Steinbeck Ked ves csir ke fo gók cí mû regé-
nye,71 újabb el is me ré se ket hoz tak. Bretter
György nagy ha tá sú fi lo zó fi ai esszé i nek két
gyûj te mé nyét is õ ter vez te meg, a Vá gyak,
em be rek, istenek72 és a Pár be széd a jelen-
nel73 cím lap ját; ke vés sel ha lá la elõtt meg -
raj zol ta Bretter posz tu mu szá nak, A kor tu -
dat kri ti ká já nak címlapját.74

Nagy mé re tû tus raj zai eköz ben már a
be érett nagy mû vészt mu tat ták. Most õt il -
luszt rál juk cím mel Páskándi Gé za így írt
ak ko ri táb la kép-gra fi ká i ról: „Cseh Gusz táv
raj za i ban, gra fi ká i ban az el nép te le ne dés -
nek ki tett em ber lá tás mód ja ráz meg. És itt
nem csu pán a mar xi ér te lem ben vett
»elidegenedésrõl« van szó, nem is a di va to -
san hasz nált szó je len tés rõl, ha nem va la mi
olyan ról is, ami ha son lít az em ber ár va sá -
gá hoz a tár gyak, fé ti sek né pe se dõ bi ro dal -
má ban. Bár – di csé re té re le gyen mond va –
ez az ér zés Cseh mû vé sze té ben nem hang -
sú lyo zó dik – an nál meg rá zóbb a ha tás. Aki
örö kö sen sír a ma ga ár va sá gán, az zal vagy
együtt sí runk, vagy un juk. Aki vi szont –
mint Cseh – szin te ra ci o ná lis és hi deg ví zi -
ó ban je le ní ti meg ezt: ar ra oda fi gye lünk,
az zal együtt bor zon gunk, ve le té pe lõ dünk.
Így vá lik ben nünk Cseh Gusz táv gra fi ká i -
nak »hideg tere«, a tár gyak vi szony la gos
né pes sé ge s el ural ko dá sa – po zi tív em be ri
tar ta lom má, fel szó lí tás sá, hogy az em ber
ne tûr je ki szol gál ta tott sá gát. Cseh Gusz táv
hu ma nis ta mû vész a szó nak leg ma ibb ér -
tel mé ben, aki ma gas ren dû mû vé szi esz kö -
zök kel az ol csó de rû lá tás el le né ben küzd –
az em ber rang já nak megóvásáért.”75

A het ve nes évek el sõ fe lé nek to váb bi
ki emel ke dõ mun kái Páskándi Gé za A vegy -
tisz tí tó be csü le te cí mû pró zai mûvének76 és
Fe jes End re Rozs da te me tõ és Jó es tét nyár,
jó es tét sze re lem cí mû re gé nye i nek fo tó -
mon tázzsal ké szült címlapjai,77 Dumitru
Radu Popescu Õk ket ten, vagy akik csak az
er dõt lát ták cí mû tör té nel mi regényének,78

Ba jor An dor Az éj je li õr nem tud alud ni cí -
mû kar co la ta i nak il luszt rá ci ói voltak79 (Ba -
jor A cso dá la tos es er nyõ cí mû köny ve az
év ti zed vé gén je lent meg).80 

Az Egy kis ma dár ka ül vala (Es saβ ein
klein Waldvögelein. Siebenbürgisch-säch-
sische Volkslieder übertragen von Sán dor
Kányádi. Er dé lyi szász nép köl té szet
Kányádi Sán dor fordításában)81 nép da la i -
hoz, mon dó ká i hoz olyan raj zos nyo ma to -
kat ké szí tett, ame lyek a ké sei raj nai ba rokk
mû vé sze té bõl me rí tõ szász hím zé sek, fa -
rag vá nyok fi nom dí szít mé nye i re utal tak.
„Ki tû nõ en ol dot ta meg fel ada tát a köny vet
il luszt rá ló Cseh Gusz táv, ami kor dí szí tõ je -
gye in a ha zai szász ipar mû vé szet sa já tos
mo tí vum vi lá gát idéz te meg.”82

Kán tor La jos: Szárny és gyö kér cí mû
mo dern mû vé sze ti ka lan do zá sa i hoz nem -
csak gra fi kai mon tázs-bo rí tó la pot, ha nem
hat em lé ke ze tes réz met sze tet is ké szí tett a
ko lozs vá ri Far kas ut cá ról, Amsz ter dam ról,
Bu da pest rõl, Bécs rõl, Köln rõl, Le nin grád -
ról, Londonról.83 Ezek a la pok a Hat van 
fõ em ber szü le té se ide jén ké szül tek. Mint
az áb rá zolt vá ro sok tör té nel mi, szel le mi és
han gu la ti esszen ci á it Cseh Gusz táv ex lib -
ri sei kö zött õriz te. 

Nagy ké pek kis köny vön

Panek Zol tán hí res re gé nye, A föl dig
már lé pés ben 1977 vé gén lá tott nap vi-
 lá got (Cseh Gusz táv az író re pü lõ csé sze -
alj ból alá szál ló alak já nak gúny raj zát 
ek kor ké szí tet te). A kö zel négy száz ol da -
las tu dat re gény hez nem ter ve zett újabb
bo rí tót, ha nem egyik leg szebb, nagy mé -
re tû táb la kép-gra fi ká ját, a Te re ket (1967)
bon tot ta két rész re. A toll raj zon a kép me -
zõ két har ma dát jobb fe lõl ki töl tõ, fi no -
man meg raj zolt sû rû vo nal há ló zat lát -
szik, mely a szög le te sek tér be li mély sé -
gét pu hán egy be mos sa a sík víz szin tes
áram lá sá val. „1965-ben ta lál tam rá er re a
ki fe je zé si mód ra – mond ta vo nal há lós
rajz tech ni ká já ról –, cé lom a bo nyo lult
tér kép ze tet kel tõ sík szer kesz tés, amely a
né zõ tõl össze tett ér zé ki-gon do la ti kö ze lí -
tést kíván.”84

Kö zé pen egy ugyan csak vo nal há ló val
áb rá zolt, ál ló hely ze té ben ver gõd ve röp -
dö sõ ma dár fi gu rá ja lát szik, amit a tes te
vo na lát kö ve tõ vo na lak, mint a hul lá mok,
víz ként kö rül foly nak, tõ le tá vo lod va ki -
egye sed nek. 
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A táb la gra fi ka har ma dik, a kép te rét
jobb fe lõl ki töl tõ, füg gõ le ges sík já ban,
szem ma gas ság ban, tö ré keny üveg bu ra
alatt mí ves ré gi óra szer ke ze te lát szik mu -
ta tók kal, fo gas ke re kek kel, ap ró sú lyok kal,
lágy len gõ ru gók kal, rá ag ga tott dí szes kul -
csok kal. Örök vagy el mú ló idõ, sza bad ság
és rab ság élet-ha lál kér dé se i nek áb rá zo lá -
sa hét köz na pi an ott ho nos tár gyi me ta fo -
rák kal. 

Az óra az üveg bu rá val Panek köny vé -
nek fekete-fakózöld-fehér tó nu sú hát lap já -
ra ke rült, ha son ló an szög le tes, ko mor ke -
ret be, a cím lap kép mint egy kö zép re süly-
lyesz tett tér be li mé lyé re vagy egy be zárt
szo ba szem köz ti fa lá ra, úgy, mint a vo na lak
ál tal ra bul ej tett ma dár az el sõ ol dal ra. Ere -
de ti toll raj zát a mû vész ba rát já nak aján dé -
koz ta, aki ké sõbb ver set is írt róla:85

Ma dár-si koly
(Cseh Gusz táv toll raj za alá)

Mi cso da ka lic ka:
té rí tõ te rek,
tér-idõ rá csa,
(re pül a ma dár),
hul lám zó sí kok, 
si ko lyok hul lá ma,
meg kö vült pil la nat,
(re pül a ma dár),
nem üt az óra,
ki ált a ma dár:
sza ba dul ni ké szül,
(szár nyal a gon do lat),
fa lon függ, fa lat vág,
ör vény lõ vo na lak
há ló já ban ráng,
(re pül a ma dár),
rács már ma ga is:
fo goly ci pel bör tönt,
si kolt a kín tól,
(re pül a ma dár),
el száll na, nem tud:
küz dés a sza bad ság –
ha lá lig ér te 
re pül a ma dár.

A föl dig már… de di ká ci ó ja: „Ka ti nak és
Gusz ti nak – olyan ré gi ba rá ta im nak, hogy
már majd nem el fe lej tet ték: ki e könyv

szerzõje86 – aján lom e mû vet – csak sze re -
tet tel: Panek Zol tán. 1978. I. 6.” 

Panek el be szé lé se, Az óri ás bál na
(1967) jó val ké sõbb El moz dult ké pek cí mû
gyûj te mé nyé ben is meg je lent (1978).87 Ih -
le té sé re Cseh Gusz táv még meg szü le té se -
kor nagy mé re tû toll raj zot ké szí tett, utóbb
ez a gra fi ka ke rült Panek új vá lo ga tá sá nak
bo rí tó já ra. 

A no vel la még hosszú ide ig vár ta meg -
je le né sét, köz ben a ke re te zett táb la gra fi ka
az író gyûj te mé nyé nek egyik ékes sé ge lett.
Ba rát já nak Panek a kép meg szü le té se kor
ír ta ezt a levelet:88

Ked ves aranytízujjú ba rá tom,

meg kap tam rek lám-le ve led, va la mint
az Utunk ban ki vá ló (be le- és ve lem ér zõ)
raj zo dat. Gra tu lá ci ód – a no vel lá hoz –
meg ha tott; úgy lát szik, csak te ér tesz en -
gem iga zán. Má sok ugyan is húz ták az or -
ru kat et tõl az írás tól, mi köz ben én kény te -
len va gyok vé le mé nye det osz ta ni. 

Si ess ez zel a rajz zal; nem so ká ra, ott -
hon, meg be szél jük a leg alább hu szon öt,
már biz tos té má mat, dol goz hatsz elõ re,
hogy le gyen egy kis nyu gal munk. Rep ró i -
dat még nem kap tam meg. Ígé rem, hogy
szeb bet és job bat írok majd hoz zá juk,
mint az ed dig ol vas ha tók eb ben a fur csa
lap ban. 

Nem so ká ra ölel is,
óri ás bál nai sze re tet tel:

Panek Zol tán
Szatmár, 1970. XI. 2.

Az óri ás bál na ab szurd fan tá zi á val raj -
zolt ar chi tek tú rá ja a no vel la szer ke ze tét,
hét köz na pi kül sõ cse lek mé nyét és drá -
mai bel sõ mo no lóg ját kö ve ti, s no ha szo -
kat lan, még is egy sze rû lát vány. Fur csa,
fá ból össze ácsolt áll vány zat te te jén, pla -
tón ki te rít ve he ver a jónási nagy hal, mi -
köz ben uszo nyos tes te ol da lá ból, mint
egy ol dal zseb bõl, a Cseh Gusz táv ré gi
szö veg kö zi saj tó raj za i ról is mert, mu ta tó -
uj já val irányt jel zõ bal kéz me red ki, a né -
zõ fi gyel mét leg elõ ször ez von ja ma gá ra. 

Alul, a ma gas ra emelt pa do zat cö löp -
er de jé ben arc ta lan bo lyon gó, eny hén elõ -96
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re haj ló, kör vo na la i ban is egy be mo só dó
so ka ság, akik kö zül csak egy va la ki nek (a
no vel la el be szé lõ hõ sé nek) van még is
pro fil ból né mi leg lát ha tó ar ca. A fi gu ra
te kin te te a „bál na uj já nak” irá nyá ba me -
red, vo nal há lós bel se je a so ka sá gé val azo -
nos. A kép vá zát a lá ba zat föl ma gas ló,
sta ti kus osz lo pai ad ják, a kö zöt tük áram -
ló tö meg le foj tott di na mi ká ja bi zony ta lan
fe nye ge tést su gall.   

Cseh Gusz táv nak sem saj tó il luszt rá -
to ri, sem könyv gra fi ku si te vé keny sé ge
nem a mû vész pá lya emel ke dõ ívé nek
egyik ko rai vagy épp köz ben sõ, meg ha la -
dott és le zárt sza ka sza, amit fej lõ dé sé nek,
újabb tö rek vé se i nek fel fe de zé sek ben gaz -
dag má sik kor sza ka kö ve tett. 

Aho gyan az iro da lom, úgy a gon do lat
ké pi tol má cso lá sá nak ön ma gát ku ta tó kí -
sér le tei is vé gig kí sér ték egész éle tét, mi -
köz ben a me se rajz, a táb la gra fi ka, toll -

rajz, pasz tell, réz met szet és kol lázs, az ex
lib ris mû vé szi ta pasz ta la tai ál lan dó an
ösz tö nöz ték, át ha tot ták egy mást. 

Eb ben az idõ ben õ ma ga úgy lát ta:
„So kat kö szön he tek könyv gra fi kai mun -
kás sá gom nak. Évek kel ez elõtt, ami kor
elõ ször vál lal tam el ilyen fel ada tot, amo -
lyan má sod ren dû mû vé szet ként köny vel -
tem el a táb la kép-gra fi ka mel lett. Az tán
rá döb ben tem, hogy a könyv gra fi ka se gí -
tett mû vé szi utam meg ta lá lá sá ban. Itt
kezd tem el hasz nál ni a kollázst.”89

Má so dik egyé ni ki ál lí tá sa ide jén, a
mû vé szi sze mé lyi ség ön fel fe de zõ út já ra,
ad di gi pá lya sza ka szá ra vissza te kint ve mû -
vé szet tör té nész ta ná ra ezt ír ta ró la: „Ha
Cseh Gusz táv egyé ni sé ge, kü lö nös hu mo -
ra fel-fel csil lant ké sõb bi il luszt rá ci ó i ban,
könyv bo rí tó in – áll vány gra fi ká ján an nál
ke ve sebb tük rö zõ dött még belõle.”90

Csapody Mik lós

mû és világa
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