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Nincs an  nyi ra ne héz dol ga a kom men tá ló so rok író já nak, mert tisz ta,
vi lá gos, egy ér tel mû ké pi nyel vet kell sza vak ba ön te nie. Aki Ölveczky 
vi lá gát akar ja meg is mer ni, az sincs ne héz hely zet ben, mert a szé les pub-
li kum elé ke rü lõ igé nyes és jel leg ze tes pla kát ja i val, ki ad vány ter ve i vel 
gyak ran ta lál koz hat, bár õ leg in kább Ko má rom nak és kör nyé ké nek 
gra fi kai ar cát for mál ja év ti ze dek óta, meg al ku vá so kat nem is me rõ kö vet-
ke ze tes ség gel és mi nõ ség gel, nem is mert és el is mert or szá gos szak mai 
meg mé re té se ken is. Sok mai ön je lölt ar cu lat ter ve zõ és élet mû vész 
elõ sze re tet tel vá lo gat a szá mí tó gé pü kön vagy az interneten lé võ kész-
le tek bõl, ezért olyan sok a szte re o tip, igény te le nül ar ro gáns rek lám és 
fe lü le tes, ha zug mû.

Mû vei a pa pír rost ja i ba szánt ják egy mû vész leg le tisz tul tabb mon-
dan dó ját és üze ne te it, egy em ber ös  sze gyûj tött kín ját-örö mét, egy 
fér fi leg mé lyebb ér zé se it és gon do la ta it. A gra fi kus és az anyag vi szo-
nya olyas mi, mint az em be rek kö zöt ti ba rát ság vagy sze xu a li tás: a 
si mo ga tás is ejt het se bet, az ér zé ki ség is hor doz drá mai mély sé ge ket. 
Ugyan ak kor te vé keny ke dé se ha son la tos azo ké hoz a miniátor szer ze te-
se ké hez is, akik úgy gon dol ták, min den ál ta luk hú zott vo nal lal se bet 
ej te nek az ör dö gön. A fel hasz nált, idé zett ré szek, tö re dé kek egés  szé 
vál nak, a hi ányt sze münk és vá gyunk je len lét té egé szí ti-tel je sí ti ki, 
amint a fa ka dó rü gyek ben már ott lát juk a vi rág szir mo kat, a szín te-
len ben a szí nest, a her nyó ban a tar ka pil lan gót. Az egy mást fe dõ, el-
el ta ka ró szö ve gek szö ve te meg érint, meg szó lít, hogy vé gül ben nünk
szó lal jon meg.

Gá bor írott ké pei, kal lig rá fi ái nem ma gya ráz ko dá sok és nem ké pes
szö veg ér tel me zé sek – töb bek an nál: szó sze rint il luszt rá ci ók, te hát a 
szö ve gek mély sé ge i nek meg vi lá gí tói. Õ kép író, ahogy több szláv és 
in di án nyelv a kép zõ mû vészt szó sze rint ne ve zi. Tö mör képiséggel elõ-
a dott írá sai sze mé lyes kö zel ség be hoz zák az iro dal mat, a leg jobb ha zai
és kül ho ni toll for ga tó kat, a tör té ne lem kró ni ká ját, a ze nét. Írá sunk ké pe 
so kat el árul ró lunk, de ál mok ba ké pe sek re pí te ni elõ de ink mí ves be tûi, 
má mo ro sí tók sze rel münk fel ka va ró so rai, ámu lat ba ej tõk gyer me künk 
el sõ alfabetjei, ta lán be le sem gon do lunk, az alig más képp el ren de zõ dõ 
tin ta vagy nyom da fes ték mek ko ra vál to zást tud te hát elõ idéz ni ben nünk. 
Ölveczky mind ezek el mé lyült is me rõ je, az iro da lom és tör té ne lem tö re-
dé ke i nek át élõ, hi te les meg idé zõ je, te hát pa lack pos tánk egyik leg jobb
kró ni ká sa. Te szi ezt olyan kor ban, mely ben hal la ni, hogy van, ahol már 
csak a nyom ta tott írást ta nít ják, hi szen úgy mond a kéz írás ra nincs szük-
ség. Egy ilyen vi lág hasz ná la ti uta sí tás-ol va só, ûr lap ki töl tõ alatt va ló kat 
szab és ido mít, klas  szi kus ér te lem ben nem sze mé lyi sé ge ket fa rag és 
ne vel.

Amint Couperin kot tá já nak Ölveczky-kalligráfiáját szem lél jük, 
egy szer csak meg szó lal szfé rá ink ban az or go na és a mind ös  sze két 
te nyér nyi, több szö rö sen fe lül írt pa ti nás pa pír lap kot tá ja ze ne ként bom-
lik ki. Vagy a már em lí tett Pi linsz ky szi kár, de nagymély sé gû po é zi se 
tel je se dik ki Ölveczky sú lyo san is kön  nyed kalligráf folt ja i ban. Weöres
Sán dor kér te egy szer egy írá sá ban, ol vas sunk szö ve ge ket olyan nyel ven,
ame lyet nem ér tünk, és ak kor a hang zás sa já tos, rej tett mély sé ge ket nyit 
meg szá munk ra.

Ölveczky Gá bor mes ter sé ge el mé lyült is me rõ je, szin te csak év szá za-
dos, év ez re des vi zu á lis kész le tek hez nyúl, ezért idõt ál ló, amit mû vel.
S köz ben új kész le te ket te remt, ezért au to nóm mû vész. A vi lág hety ke
fe lül né ze te és ás ká ló dó alul né ze te he lyett a dol gok belülnézetét, sze-
mé lyes sé gét, szeb ben: ben sõ jét lát tat ja szá munk ra, ró ja le ve le i be az 
utó kor nak.
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Kép-le ve lek az utó kor nak
Ölveczky Gá bor gra fi ká i ról
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