
is írt már saját rajzaival szemléltetett mesekönyvet. Az észt grafika egyik leg-
alapvetőbb ismérve, hogy még elvétve sem találunk hasonló stílusban fogant
munkákat, egymással formailag kapcsolatba hozható művészeket. A legfiatalab-
bak, Tönis VINT, Urmas PLOOMIPUU, Vello VINN más és más formációt,
kompozíciós rendet alakítottak ki maguk számára. S bár többször előfordul,
hogy egy-egy közérdekű témát, például a levegőszennyeződés, a növényzet hiá-
nyának kérdését, a két világrend ellentétének problémáját egymás után felvetik
— a megoldás stiláris része mindig más és más, jellemző az alkotó művészre.

Három évtized művészi útja jelentős eredményeket hozott, az észt sokszo-
rosított grafika egy erősen népi alapozottságú, tematikájú és formakincsű indu-
lástól eljutott a mai általánosabban érvényes, elvontabb problémafelvetés izgal-
mas művészi összegzéséig. S tette ezt úgy, hogy a sajátosan észt vonás megőrizve
megmaradt.

EGRI MÁRIA

Bensőséges üzenet:
az észt ex libris
A Szovjetunió nemcsak a világ könyvkiadásában jár élen, hanem a nyomtatott
könyv szeretetéhez, megőrzéséhez kapcsolódó intim grafikai műfaj, az ex libris
kultúra területén is az elsők között szerepel. A fiatal szovjet államban a művészi
könyvjegyek száma a húszas évek elején kezdett el rohamosan növekedni. A
Nagy Októberi Szocialista Forradalom után beállt változások — az analfabétiz-
mus felszámolása, a könyvkiadás rendkívüli ütemű fejlődése, a köz- és magán-
könyvtárak számának növekedése — kellő háttérül szolgált az ex libris művészet
fejlődésének is. E nem különösebben látványos, de nagy példányszámban sokszo-
rosított, a gyűjtők cseréi során terjesztett és ezért egyik legdemokratikusabb
eredeti művészeti alkotások készítésére grafikusnemzedékek legjobbjai vállal-
koztak és vállalkoznak. Mindehhez hozzájárult, hogy az ex libris kultúra és
gyűjtőélet Szovjetunióban élvezi a legnagyobb állami támogatást. Amíg a vilá-
gon mindenütt amatőr egyesületek, klubok jelentetnek meg kis példányszámú,
bibliofil kisgrafikai kiadványokat, addig Szovjetunióban a művészeti könyvki-
adók adják ki az ex libris kiállítások katalógusait, eredeti metszeteket tartalmazó
mappákat, gyakran 10 000 példányos kiadásokban. (Pl. 1971-ben E. N. MINAJEV
500 szovjet ex librist bemutató monográfiája 40 000 példányban jelent meg.)
A Szovjet Tudományos Akadémia Gorkijról elnevezett intézete külön szakosz-
tályba foglalja össze a gyűjtőket, ez az intézet rendezi meg évről évre Lenin-
grádban a szovjet ex libris bemutatóját. E kiállításokon a Szovjetunió népeinek
legjobb művészei vesznek részt, közöttük nagyszámú észt grafikus, hírt adva
az Észt SZSZK könyvkultúrájáról, ex libris művészetének bibliofil és művészi
értékéről. Az észt kisgrafikák hamarosan népszerűek lettek a szovjet és külföldi
gyűjtők körében egyaránt. Hozzájárult ehhez a nemrég elhunyt kiváló tallinni
művészeti író és gyűjtő, Paul AMBUR által 1962-ben Moszkvában rendezett észt
kiállítás, amely 36 művész 500 könyvjegyét mutatta be. Az észt grafikusok hazai
sikereit rövidesen követték a külföldi elismerések is. Ex libriseik ma már minden
jelentős nemzetközi kiállításon ott találhatóak. Sikereiket mi sem bizonyítja
jobban, hogy az idei, 1977. évi malborki Nemzetközi Ex Libris Biennálén szereplő
14 szovjet művész között 6 észt grafikus lapjait tekinthették meg a látogatók.
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Az ex libris gyűjtőélet, a hazai és nemzetközi csere, a rendszeres kiállítások
az Észt SZSZK-ban közügy. A Kulturális Minisztérium támogatásával évente
megrendezésre kerül az újabban készült ex libriseket bemutató reprezentatív
kiállítás. A gyűjtők a Gorkijról elnevezett Tallinni Központi Könyvtárban mű-
ködő klubban tevékenykednek, többnyire ez a könyvtár a gazdagon illusztrált
ex libris kiadványok egyik kiadója is.

Az alig másfél millió lakosú köztársaságban évente átlagosan 500 új könyv-
jegy készül. Az ezekről tudósító kiállítások mellett a különböző intézmények,
klubok számos egyéb tárlatot szerveznek: egyéni, tematikus kiállítások mellett
gazdag választékot kínálnak egyéb szovjet valamint külföldi művészek kisgra-
fikai alkotásaiból. Különösen tematikus kiállításaik jelzik az ex libris meghitt
kapcsolatát a társadalmi valósággal. Csak két példát említünk. 1969-ben „Tallinn
az ex libriseken" címmel rendeztek kiállítást, amelyen észt művészek mellett
egyéb szovjet grafikusok tallinni motívumokat tartalmazó könyvjegyei is szere-
peltek. A kiállítás nemcsak érdekes művészi élményt nyújtott, hanem a legne-
mesebb módon ismereteket is közölt, leíró katalógusának művelődéstörténeti je-
lentősége is nagy. A fasizmus felett aratott győzelem 30. évfordulójára a Nagy
Honvédő Háború 70 észt veteránja részére készült könyvjegyekből rendeztek
kiállítást. Ilyen és hasonló tárlatok sorai talán jól jelzik a fejlett könyvkultúrától
elválaszthatatlan ex libris nagy népszerűségét, a mindennapi életben való jelen-
létét. Erről a jelenlétről csak egyetlen példát említsünk még. 1972-ben Tallinn-
ban egy 64 lapos, színes mellékletekkel illusztrált angol nyelvű kiadványt jelen-
tettek meg a köztársaságról külföldi érdeklődők tájékoztatására. Míg a kiadvány
egyetlen tanulmányban nyújt rövid áttekintést a jelenkori észt művészetről,
addig önálló, illusztrált cikkben ismerteti az egyik legnépszerűbb ex libris mű-
vész, Richárd KALJO pályafutását!

Mi az tehát, ami az észt ex libris hazai és nemzetközi megbecsülését előse-
gíti? Elsősorban a mában gyökerező, korszerű mondanivalók modern — az ex
libris hagyományos jelképrendszerét megújító — kifejező eszközökkel történő
közlése. Mindemellett az alkotók szívesen nyúlnak vissza az észt népművészet
szín- és formakincséhez, sajátos, bensőséges hangulatot teremtve ezzel könyv-
jegyeiken. A művészi színvonal magas mércéjéhez hozzájárul, hogy a legjobb
grafikusaik készítenek rendszeresen ex libriseket, nemcsak kiszolgálják a töme-
ges megrendeléseket, hanem legbensőbb kifejezési lehetőségükké váltják át a
műfaj adottságait. Az önálló vagy gyűjteményes grafikai tárlatokon ezért sze-
repelnek mindig ex librisek is, jól illusztrálva, hogy a tenyérnyi metszetek ké-
szítése a feladat „nagyságát", az önkifejezés mértékét tekintve egyenrangúak
a nagyobb méretű képgrafikákkal.

Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a mai észt ex libris egyik legjelen-
tősebb képviselője Evald OKAS az észt és szovjet kultúra kiemelkedő egyéni-
sége, a tallinni Képzőművészeti Főiskola professzora, a Szovjetunió Népművé-
sze, a Szovjet Tudományos Akadémia levelező tagja. Többnyire réztechnikájú
ex libriseinek száma meghaladja az 1300-at. Lapjain hol egyetlen bravúros vo-
nallal alakítja ki az egész kompozíciót, hol a vonalak kusza tömegéből emeli ki
képeinek lényegét. Nagyszerű rajzkészsége, bravúros könnyedsége a legváltoza-
tosabb technikai megoldásokra teszik képessé. Emberközpontú művész: huma-
nista világszemlélete méltán emelte arra a magaslatra, amit az európai művé-
szetben elfoglal. Elsősorban figurális kompozíciók jellemzik az Észt SZSZK
Érdemes Művészének, Richárd KALJO-nak fametszetű ex libriseit is, A szovjet
ex libris legjobb hazai ismerője, GALAMBOS Ferenc így méltatja: „Váratlan
ellentétekre épített humorának grafikai kivetítése mulattatóan vonzó, meghök-
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kentésében is magával ragadó világot tár elénk. Cinkos mosolya nőkről férfiakra,
férfiakról nőkre villan, nemcsak nevet, nevettet is. Kamaszos negédességének
mézéből kiérzik egy csepp ecet fanyarkás-savanykás íze, a humor álarca mögött
azonban egy filozófus rejtőzik. Virtuóz művész: ex libris oeuvre-je magányos
sziget Európa mai kisgrafikai művészetében, de a maradandóság zászlaját len-
geti." A szintén az idősebb nemzedékhez tartozó Johannes JUHANSSO famet-
szeteit változatos tematika jellemzi: a tárgyiasult világ szinte minden mozzanata
új értelmet nyerve jelenik meg lapjain. Berta MÁGER rendkívül finoman meg-
munkált rézkarcain az észt népművészet, tájak moiívumai jelentenek felejthetet-
len élményt. Ez a kötődés — más és más módon —• jól szemmel kísérhető az ex
libris művészek első nemzedékéhez tartozó alkotók tevékenységén. Közülük a
legismertebbek: Kaiv0 KOLKA, Arkadio LAIGO, Esko LEPP, Richárd MUTSO,
Leida SOOM. Ásta VENDER stb.

Külön tanulmányt igényelne a fiatal művészek méltatása, ezért csak néhá-
nyukat említjük meg. mintegy jelezve az egyéni kifejezési módok változatossá-
gát, sokszínűségét. Jüri ARRAK ötvösmunkái mellett elsősorban színes, linó-
metszetű ex libriseket készít. Zömök, stilizált alakjai, angyal és ördögfigurái
jelképes mondanivalókat sugallnak. Silvi VÁLJÁL fekete-fehér metszetein vi-
dám bohócok, mókás mesefigurák, derűs érzelmességet sugárzó kéz- és virág-
motívumok jelennek meg. Miniatűr rézkarcai rendkívül népszerűek. Szintén
réztechnikájú, gyakran kézzel színezett, gazdag ornamentikával díszített ex lib-
risei szereztek megbecsülést Vive TOLLI-nak. Mart LEPP néhány leegyszerű-
sített figurális kompozícióból szerkeszti meg ex libriseit.

Mint említettük, a nagyszámú alkotóművészt még sokáig sorolhatnánk, cé-
lunk azonban elsősorban az észt ex libris értékeire felhívni a figyelmet, bár
a kölcsönös érdeklődésnek már nemes hagyományai vannak mind az Észt
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SZSZK-ban, mind Magyarországon. Paul AMBUR a Szovjet—Magyar Baráti
Társaság védnöksége alatt Tallinnban 1963-ban, április 4—11 között — hazánk
felszabadulásának ünnepére — magyar ex libris kiállítást rendezett. A kiállí-
tást, amely 300 lapot mutatott be, nagy látogatottság és jelentős sajtóvisszhang
kísérte. A mai észt ex libris művészet bemutatkozására Magyarországon —
szintén Paul AMBUR közreműködésével — 1968-ban az Országos Széchenyi
Könyvtárban került sor. A kiállító művészek — Henno ARRAK, Johannes JU-
HANSSO, Richárd KALJO, Enn KERA, Ernst KOLLOM, Esko LEPP, Richárd
MUTSO, Evald OKAS, Vive TOLLI, Ásta VENDER, Silvi VÁLJÁL és Edgár
WALTER — kisgrafikái méltán keltettek feltűnést az ex libris gyűjtők körében
is. A szovjet ex libriseket bemutató hazai kiállításokon szintén rendszeresen
találkozhattak a látogatók az észt könyvjegyekkel. E tárlatok sorából csak az
1970. évi, budapesti Nemzetközi Ex Libris Kongresszus alkalmával szervezett
kiállítást említjük meg, ahol 5 észt művész szerepelt a hivatalos szovjet anyag-
ban. Szolnok megye és az Észt SZSZK baráti, kulturális kapcsolatai során szin-
tén ismertebb lett az észt ex libris. A Szolnokon, 1967-ben rendezett észt grafikai
és iparművészeti kiállításon — egyéb alkotásaik mellett — bemutatásra kerültek
Henno ARRAK, Richárd KALJO, Avo KEEREND, Esko LEPP, Evald OKAS.
Vive TOLLI könyvjegyei is. Jüri ARRAK ex libriseit a Damjanich
János Múzeumban tekinthette meg a közönség. A Jászberényi Városi-
Járási Könyvtár — amely évek óta jelentős ex libris gyűjtő, cseretevékenységet
folytat — 1974-ben az Ünnepi Könyvhét országos Szolnok megyei megnyitója
során az első észt könyv születésének 450. évfordulójára 6 észt művész mintegy
150 ex librisét mutatta be. A kiállítás alkalmával — többek között — Evald
OKAS professzor 30 eredeti rézkarcot, litográfiát ajándékozott a könyvtárnak.

A könyv megőrzésére készült, de már önállósuló kisméretű művészeti alko-
tások kitűnően tudósítanak az észt grafika újabb eredményeiről és sokoldalú
bepillantást nyújtva a könyvszerető szovjet—észt ember hétköznapjaiba, egymás
megismerésének, megbecsülésének újabb, sajátos ízű lehetőségeit teremtik meg.

ARATÖ ANTAL
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