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A dolgozat felépítése és módszere 
 

 

A doktori disszertáció Liezen-Mayer Sándornak J. W. Goethe Faust című drámájához készült, 

1876-ban nyomtatásban is megjelent illusztrációs ciklusával, illetve a Magyar Nemzeti 

Galéria grafikai osztályán található, ehhez a sorozathoz készült mintegy száz előkészítő 

vázlatával, tanulmányrajzával foglalkozik. A MNG grafikai osztályának munkatársaként 

pályafutásom elejétől részt veszek a gyűjtemény szisztematikus feldolgozásában; a XIX. 

század, illetve a korszak Münchenben tevékenykedő művészeinek kutatása révén került 

előtérbe Liezen-Mayer Sándor mindeddig feldolgozatlan grafikai hagyatéka, amelynek 

darabjai – vélhetőleg töredékes mennyiségben – a gyűjteményben találhatók. A művek 

jelentős hányadát éppen a Fausthoz készült tanulmányrajzok és vázlatok teszik ki; a kutatás 

egyik sarkalatos pontja, hogy a közvetlenül a sokszorosító eljárás előtti állapotot rögzítő 

művek – kartonok – nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a vázlatok és tanulmányrajzok a 

művész által kidolgozott interpretációs rendszer minden eleméhez megtalálhatók.  

A disszertáció három nagyobb részre oszlik. Az elsőben az illusztráció elméleti 

megközelítésével foglalkozom, működésének mechanizmusát, illetve a szöveg és kép 

kapcsolatának XX–XXI. századi kutatási eredményeit vizsgálom a szakirodalom tükrében, 

illetve abból a szempontból, mennyire lehet ezeket a tanulságokat a XIX. századi 

illusztrációtörténet feldolgozásában alkalmazni. A közelmúlt kutatásaiban az intermedialitás 

szempontja újdonságot jelentett többek között az illusztráció-kutatásban is; a vizuális kultúra 

tudományának teoretikusai elméleteikben a látás aktusára vonatkozó megállapításaikkal 

differenciálták az irodalmi szöveg státuszát s ehhez képest egy-egy műalkotáshoz való 

viszonyát. A vizuális kultúra kutatásaiban a szó és a kép kapcsolatának vizsgálata kitüntetett 

helyet foglal el, de az illusztráció maga, a szöveget valamilyen módon egy másik médiummal 

megvilágító fenomén nem önmagáért van jelen, hanem mert a szó és a kép viszonyának 

legkonkrétabb reprezentációja. Ez végeredményben azt jelenti, hogy az utóbbi évek elméleti 

írásai sem tudják az illusztrációt abban az interreferencialitásban, kölcsönösségben vizsgálni, 

ami valóban újdonságot jelenthetne, hanem csak a szótól a kép felé haladva – ahelyett, hogy a 

befogadás folyamata felől közelítenének, mint kettősen reprezentált, az esztétikai vetületek 

által is befolyásolt műalkotást.  

A XIX. század irodalmi illusztrációinak vizsgálata nem elsősorban elméleti alapokon 

nyugszik, egyelőre inkább történeti szempontú. Különösen érvényes ez a magyar anyagra, 

amelynek kutatása még gyerekcipőben jár. Míg a század sajtóillusztrációiról jóval több 



ismerettel rendelkezünk, az irodalmi illusztrációknak tulajdonképpen még az összegyűjtése 

sem kezdődött meg. A dolgozat tárgyát képező Faust-sorozat, pontosabban a nyomtatásban 

megjelent sorozathoz készült vázlatok sora csupán a vélhetőleg igen nagy emlékanyagból 

kiemelt töredék, amelynek tanulmányozása azonban számos kérdést képes megvilágítani. A 

század folyamán készült Faust-illusztrációk, amelyekről a dolgozat áttekintést ad, szinte az 

összes jelentős XIX. századi illusztrációs és rajzi problémát – a rajz jelentőségének előtérbe 

kerülése, az illusztráció funkcionális átalakulása, a magas és a populáris művészet 

összefüggései a sokszorosítás új pozícióinak köszönhetően, az ezzel együtt járó formai, 

stiláris változások – reprezentatív módon képviselik, ezért mint vezérfonalat követem 

történetüket és egymásutániságukat egészen Liezen-Mayer Sándor sorozatáig. A század rajz- 

és egyben illusztrációs művészetének története a szöveg és kép kapcsolatának alakulását is 

bemutatja, amelyet az egyes kiemelt Faust-illusztrációk kapcsán ismertetek. 

A harmadik részben Liezen-Mayer Sándornak a Magyar Nemzeti Galéria grafikai 

osztályán őrzött, mintegy száz darabból álló vázlatsorozatát vizsgálom. A nyomtatásban 

megjelent sokszorosított metszetek közvetlen előzményei, az úgynevezett kartonok vélhetőleg 

lappanganak, némelyikük elpusztulhatott. A megőrzésre került mintegy száz előkészítő vázlat 

és tanulmány mellett valószínűleg sokkal több készülhetett az 1876-os megjelenés előtt; a 

meglévő művek a hiányon átlépve a kész metszetekkel – valamint korábbi Faust-

illusztrációkkal – összevetésben képezik a dolgozat harmadik egységét. Mivel a kartonokon 

kívül írásos forrásokra sem támaszkodhattam, a hermeneutikának a mű elsődlegességére építő 

módszerével közelítettem Liezen-Mayer műveihez. A képalkotásnak a vázlatokban 

megnyilvánuló folyamatait vizsgálva elemeztem a lapokat tematikus csoportokra osztva, míg 

a sorozat egészének interpretációs vonatkozásait ismét kritikai módon közelítettem meg. 

Ennek során a szöveg irodalomtörténeti jelentőségét is figyelembe vettem, illetve a XIX. 

századi recepcióban jelentős szerepet játszó, legfontosabb sorozatok értelmezéseivel vetettem 

egybe. A vázlatok hermeneutikai elemzése olyan megvilágításba helyezte a művész egész 

sorozatát, annak koncepcióját, amelyből kiderülhetett, hogy a század második felének 

illusztrációs tendenciáiban mennyiben képviselte a szintézist és mennyiben hordozta magában 

a nagyjából ugyanabban az időszakban induló változások csíráit. 

A „jó” illusztrációval szemben támasztott XIX. századi elvárások lényegesen 

különböztek az ezredforduló kép/szöveg összefüggéseit kutató paradigmáinak 

megközelítéseitől, a harmadik egység végén ezt a problémát a korabeli, illetve XX. századi 

recepció rövid összefoglalásában mutatom be a két felfogás párhuzamba állításával. Ebből 

egyértelműen kiolvasható az illusztráció mint XIX. századi művészi megnyilvánulás 



megítélésének alakulása; emellett nyomon követhető a szó és kép viszony nagyobb 

kategóriájába való beolvadásának folyamata is, valamint Liezen-Mayer Sándor 

munkásságának mind a magyar, mind az európai művészetben nehezen meghatározható helye 

is jobban körvonalazódik. A dolgozat végén a Liezen-Mayer Sándor munkásságának fontos 

részét képező színházi függönyterveiről szóló fejezet olvasható; ennek jelenlétét az igazolja, 

hogy a század rajzművészetének szerves és jelentős részét képező függönytervezés éppen úgy 

az alkalmazott és művészi grafika határvidékén álló műfaj, mint az irodalmi illusztráció, így 

ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálható.  

A Liezen-Mayer Sándorral foglalkozó szakirodalom viszonylag kicsi, a két 

világháború között megírt monográfiájának œuvre-katalógusa a rajzanyag szempontjából 

hiányos. Életében és a halálát követő évtizedekben a sajtóban róla megjelent cikkek nem 

tudományos igénnyel léptek fel, és adataik igen sokszor ellentmondanak egymásnak. Noha a 

Münchent megjárt első nagy generáció tagjai közé tartozott, és a müncheni képzőművészeti 

akadémián professzorként tevékenykedett, a XIX. századi magyar festészet kánonjának mégis 

a szélére szorult. Az elégtelen szakirodalom mellett a személyével, munkásságával 

kapcsolatos elsődleges források hiánya is nehezíti munkásságának kutatását; és mivel egész 

életében külföldön tevékenykedett, magyar közgyűjteményben őrzött festményeinek száma is 

korlátozott. Végeredményben tehát a XIX. századi illusztrációtörténettel, vagy akár a Faust-

illusztrációkkal kapcsolatos nemzetközi szakirodalom bősége mellett a magyar szakirodalom, 

sőt a művek egy részének hiánya teremtette meg kutatásaim alapját, és jelölte ki a dolgozat 

módszerét is. 

 

 

A dolgozat főbb megállapításai, eredményei 
 

 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy Liezen-Mayer Sándor Faust-ciklusa 

mennyiben táplálkozott az őt megelőző sorozatok formai és interpretációs megoldásaiból, 

hogyan szintetizálta a korábbi tendenciákat és mely mozzanata révén vált tulajdonképpen az 

illusztráció XIX. századi virágkorának lezárásává, miközben a korszak grafikai – rajzi – 

tendenciáinak figyelembevételével, a kontextus felvázolásával a művet és a művészt is 

próbáltam elhelyezni a magyar és európai grafikatörténetben. Dolgozatomban a rajz és grafika 

– bő és alapos szakirodalom alapján ismert – nemzetközi stílustendenciáinak alapján 

megpróbáltam kijelölni a magyar kutatás irányát, de a következőkben elsősorban az anyag 

összegyűjtése a feladat. Ez az 1960–1970-es évek folyamán már megindult, ám azóta nem 



történt érdemi előrelépés. A nemzetközi kontextus alapján megállapítható, hogy a technikai 

újításokkal karöltve beinduló olvasási forradalomnak köszönhetően robbanásszerűen 

elszaporodott illusztráció olyan képkonjunktúrát indított el, amelynek köszönhetően a rajz – 

bármely minőségében – „segédműfajból” a legfontosabb technikává, vagy ha úgy tetszik 

műfajjá alakult. A dolgozat ezt is igyekszik nyomon követni: mint említettem, a XIX. század 

Faust-illusztrációinak sora ezt a változást kiválóan szemlélteti. Liezen-Mayer Sándor sorozata 

ebbe a folyamatba szervesen kapcsolódik, de műve egyben cezúra is, mivel mind formai, 

mind szöveg-értelmezési szempontból lezárja a megelőző folyamatokat, miközben már részt 

vesz azokban az új könyvművészeti, formai és értelmezési tendenciákban, amelyek később a 

századforduló tipográfiai újításaiig, a kép és szöveg viszonyában beálló alapvető változásokig 

vezettek. Liezen-Mayer nem volt tudatos újító, de a század folyamán kialakult, az ő idejében 

már hagyományosnak mondható illusztrációs eszközök felhasználásával olyan ciklust hozott 

létre, amely komplex interpretációs rendszerének újfajta megközelítésével akaratlanul is 

szerepet játszott annak a fordulatnak az előkészítésében, amely a XIX. század utolsó 

évtizedeiben végül bekövetkezett; a magyar művész azonban annak már nem vált 

résztvevőjévé.  
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