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Nagy László Lázár rézkarca, C3

centenáriumán emléklapot, amelynek feliratával ("Be 
szép is ily végzetes néppel/Ugyanannak tudni magun- 
kat") utalt öntudatosan nemzeti hovatartozására.
 Az egy-egy témakörbe tartozó grafikák válogatása 
során nem törekedtünk, nem törekedhettünk a teljes- 
ségre. Igyekeztünk minél több jelesebb alkotótól be- 
mutatni lapokat, hogy ezzel is jelezzük a kisgrafika sajá- 
tos lehetõségeinek sokszínûségét, változatosságát. Ezt 
kívánjuk elérni azzal is, hogy bizonyos esetekben (pl. 
Arany János portrék) több mûvész más és más felfo- 
gású, technikájú  metszetét is bemutatjuk. Erkel Feren- 
cet ábrázoló lapok válogatása során különösen jó 
lehetõséget nyújtott erre, hogy évekkel ezelõtt Gyula 
város önkormányzata kisgrafikai pályázatot hirdetett 
híres szülöttérõl.
 A kiállított irodalmi vonatkozású lapok e sorok 
írójának, a zenei vonatkozású lapok pedig Dr. Kisteleki 
Gyõzõné gyûjteményébõl lettek kiválogatva, ám az 
érdem mindenképp a grafikák alkotóié.

Dr. Arató Antal

 Mi inspirálta Picassót Ovidius-illusztrációk megraj- 
zolására, Gustav Dore-t és Szalayt a Don Quijote soro- 
zatra? Dürer miért metszette fába az Apokalipszis Négy 
Lovasát, vagy Buday György Székely népballadái mitõl 
születtek meg? Rembrandt és Chagall után miért van 
szükség újabb Biblia-lapokra? Zichy Mihály Ember 
tragédiája miért fontos nekünk? A gyerekek miért 
firkálnak a falakra s mi kényszeríti fontos közlésre a 
grafittik spontán rajzolóját? William Morris mescalin-
álmai. Weöres és Cocteau firkái, vonalrajzai. Tandori 
levélnyomatai. Hockney Andersen meséi. Albin  
Brunovsky szlovák legendái. Hincz Nyársforgatója, 
Dubois Kerékpárversenye, Pajzán históriája. Kozma 
Lajos és Kner Imre együttmûködése, Matisse tiszta szí-
nei. Maillol Sapphoja. Konecsni Bánk bánja. Szász 
Villon-rajzai. Paul Flora drótkatedrálisa. Cranach Szent 
Cristoforusa. Alois Mucha frivol dámái. Hokusai 
Tengeri vihara. Ismeretlen miniátorok remekmûvei. 
Henri Toulouse-Lautrec litográfiái. Sendac karmos 
gyermekillusztrációi. Oldenberg és Segal. Emil Nolde

és Willy Baumeister. Braque Apollinaire-illusztrációja 
vagy  Josef Beuyss kietlen jégsivataga. Akár a természet 
megszámlálhatatlan verziója, végtelen variációja. Mi 
készteti a madarakat tolluk szivárványszínének csillo- 
gására? A  védekezés, a túlélés, a fajfenntartás, a párzás 
hívójele? A feltûnés vagy az eltûnés? Ez is, az is! Mi 
készteti a gazdagon tenyészõ mûfajt újra és újra új 
mûvek létrehozására, illusztrálására? A megbízók, a 
kiadók, a feladat? Mi inspirál újabb és újabb Biblia-
variációk, értelmezések alkotására? Chagall,  
Rembrandt után ismét? Mi ad értelmet telerajzolni-
festeni a fehér lapokat, majd kinyomtatni száz vagy 
százezer példányban?
 Talán egy lehetséges válasz: a sokszínû természet is 
önmagát reprodukálja a jövõért. A lét gazdagsága teszi 
elviselhetõvé a létet!
 Más szemmel látta a világot a papíruszra pingáló 
egyiptomi írnok. Másképpen ad hírt a kolostori 
magányban munkálkodó középkori miniátor, transz- 
cendens ihlettõl vezérelve. Más képe van a száguldó,

MAGYAR  KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK  KIÁLLÍTÁSA 
AZ  ORSZÁGOS  SZÉCHÉNYI  KÖNYVTÁRBAN

 Nagyszabású kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtárban 2001. április 18-ikán A magyar könyvillusztráció 
Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig címmel. Két nagy teremben, gondos rendezésben mutatták be az elsõ 
világháború végétõl napjainkig a szomszédos országok magyarlakta területeinek magyar nyelvû könyvkiadását, illetve 
válogatást annak képekkel, grafikákkal illusztrált kiadványaiból. Sajnos, nem lehetett teljességre törekedni, hiszen a teljes 
anyag összegyûjtése is hatalmas feladat lenne, ugyanígy azok kiállítása, mégis rendkívül gazdag és érdekes seregszemléje 
volt ez az illusztráció-mûvészetnek, egyúttal seregszemléje az ottani magyar mûvészeknek.
 Ezt követõen másnap, április 19-ikén a meghívott hazai és külföldi magyar szakemberek, kiadóvezetõk és mûvészek 
részvételével tudományos ülésszakot rendeztek a témáról. A program szerint szlovákiai, kárpátaljai, szlovéniai, romániai 
és vajdasági irodalomtörténészek, könyvészek és könyvtárosok adtak számot a két évtized híján egy évszázados  magyar 
könyvillusztrátori és mûvészi munkásságukról. Hazai részrõl  Rényi Krisztina és Sárkány Gyõzõ grafikusmûvészek 
tartottak elõadást Könyvillusztráció tegnap és ma címmel az itthoni kortárs magyar mûvészet helyzetérõl, eredményei- 
rõl. Majd Kass János grafikusmûvész Gondolatok a könyvillusztrációról címû lírai esszéjét olvasta fel az érdeklõdõk 
népes tábora elõtt. Ebbõl közlünk részletet az alábbiakban.

GONDOLATOK A KÖNYVILLUSZTRÁCIÓRÓL
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Szõke György, aquatinta, C5

 Meg kell szoknunk, hogy a Balaton partja a képzõ- 
mûvészeteknek, ezen belül a kisgrafikának is hazája, 
szülõföldje. Most az ex libris készítés terén még kevés- 
sé, de képzõmûvészeti berkekben jól ismert  grafikust 
szeretnénk bemutatni. A Kisgrafiká-ban már egyszer 
szó volt Szõke Györgyrõl (1999/4 szám: Kiállítási kör- 
kép, II. Nemzetközi Kisgrafikai Biennálé. Kolozsvár, 
1999) Gábor Dénes tollából. Az ott felvetett gondolatra 
szeretne reagálni ez a kis cikk, a teljesség igénye nélkül.
 Szõke György 1954-ben Balatonszabadiban szüle- 
tett. Rajzolni a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán tanult, bio- 
lógia-rajz szakon. Azóta is hû maradt a Balatonhoz, fo- 
lyamatosan Balatonszárszón él. Egy eldugott somogyi 
kis faluban, Kötcsén van grafikai mûterme, ahol nyil- 
ván senkitõl sem zavartatva tud elmélyülten dolgozni. 

Több grafikai és alkotómûvész egyesületnek a tagja, de 
immár a KBK-nak is. Munkái megtalálhatók a veszpré- 
mi Laczkó Dezsõ Múzeumban, a siófoki Kálmán Imre 
Múzeumban, továbbá a Magyar Nemzeti Galériában. 
Szerepel egyéni kiállításokon, és csoportos kiállításo- 
kon is. Ezek felsorolása hosszadalmas lenne, csak 
néhány: 1983 Ajka, 1985 Hatvan, 1991 Kötcse, 1981, 
1986, 1990 Ajkai Õszi Tárlat, az Országos Miskolci Gra- 
fikai Biennálékon, Kisgrafika 2000 Budapest-Vigadó 
Galéria, IV. Latin-Amerikai és I. Nemzetközi Kisgrafikai 
Kiállítás Rosario, Argentina, ahol elismerõ oklevelet is 
kapott. 2001-ben Feketén-Fehéren Milleniumi Grafikai 
Kiállítás, Budapesten a Mûcsarnokban. Természetesen 
több díjnak, kitüntetésnek is tulajdonosa, többek 
között 1994-ben a Nemzeti Kulturális Alap díját nyerte 
el, de különdíjat kapott Lengyelországban (1999), 
elismerõ oklevelet Kolozsvárott (1999), hogy csak a 
szempontunkból érdekesebbeket említsük.
 Kapcsolatban állt Bagarus Zoltánnal, ismerõsei, 
barátai között tartja számon Jáger István, Ürmös Péter 
grafikusokat, már csak ezen az alapon is ismeri, érté- 
keli az ex librisben rejlõ lehetõségeket.
 Grafikai alkotásai elsõsorban réztechnikával készül- 
nek; rézkarc, hidegtû, aquatinta, stb. Munkái nem figu- 
rális ábrázolások, hanem teljesen elvont, nonfiguratív, 
színes foltok, vonalak halmaza, így mindenkinek jogá- 
ban áll azt látni benne, amit akar. A mai technikai 
eredmények mellett, amikor már a fotofilmre való 
fényképezés is lassan idejétmúlttá válik, mert mágnes- 
lemezre rögzíti a kamera a színes képet, amikor a 
másolástechnika  nemcsak fekete-fehér, hanem színes 
másolatokat is gyönyörû kivitelben tud készíteni, 
érthetõ a mûvész  törekvése, hogy olyat alkosson, ami 
újszerû, ami megismételhetetlen (legalábbis olyan 
technikai  kivitelben). Ahogy Csabai Tibor, a mûvész 
méltatója fogalmaz, csak annak van jelentõsége, ami 
közvetlenül a mûvész kezétõl származik.
 Szívesen találkoznánk munkásságával az ex libris 
területén is, biztosan tudna újat, érdekeset nyújtani. 
Hogyan lehet ezt a szabad stílust, mely a mûvész sajátos- 
sága, névvel ellátott, személyhez köthetõ, az ex libris 
tulajdonosát is jellemzõ ábrázolássá fejleszteni? Ez az a 
szép feladat, melyre biztosan van lehetõség, alkotói 
fantázia, de igény is van rá.

 Kívánunk sok sikert Szõke Györgynek további alko- 
tói tevékenységéhez.

Palásthy Lajos

SZÕKE GYÖRGY GRAFIKUS ÉS FESTÕMÛVÉSZ

ció, mint az eredetileg ide tartozó egylovas kocsin 
utazók csoportja. Míg a történeti hûséghez ragaszkod- 
va  a veduta-képen  semmit nem változtatott, az 
eredeti- vel ellentétben itt a magyar vitéz készteti 
menekülésre a törököt. A történeti hûséghez azonban 
hozzátartozik, hogy a vár így is kétszer (1594-ben és 
1683-ban) a törö- kök kezére került. Mindezen 
motívumokat barokkos ornamentika keretezi, alul és 
felül a városnév és címer középvonalra helyezésével a 
szimmetriatengelyt  hang- súlyozza a mûvész.
 A keretdísz egyben a barokk-kori megújhodást is

 jelképezheti, hiszen a város mai arculata akkor alakult 
ki Esterházy Károly elképzelései szerint. Címerét is ott 
vigyázza a kõoroszlán eredeti helyén, a kastély sarkán. 
Párban figyelnek, fáradt mosolyuk akár a történelem 
fintoraként is értelmezhetõ: a hõsiesen védett várban 
(városban) lakott a török, a labanc és az orosz is. 
 Vén Zoltán rézmetszete 2000 Ft + ÁFA áron megren- 
delhetõ a könyvtár címén (dr. Hermann István igazga- 
tó, Jókai Mór Városi Könyvtár, 8500 Pápa, Várkastély)

Ürmös Péter
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egy vagy több alkotással szerepel itt Fery Antal, 
Stettner Béla, König Róbert, Nagy László Lázár, László 
Anna, Pásztor Csaba, Imre Lajos, Vincze László, 
Ürmös Péter és Budai Tibor. Az éremmûvészekhez 
hasonlóan grafikusaink is szép számmal vannak jelen 
ebben a sok turista által látogatott intézményben.
 A dokumentációs központ meglapítója és a mai 
napig vezetõje, Ton de Brouwer úr, hazánk mûvészeté- 

 A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár azokra is gon- 
dolt, akik nemcsak reprint könyvek, kiadványok, 
képes- lapok szerelmesei, hanem eredeti mûalkotások 
gyûjtõi és a kisgrafika szakavatott értõi is egyúttal. Az 
ezred- forduló ürügyén a korábbi évszázadok pápai 
városkép-ábrázolásai közül tervezett megjelentetni 
egy korhû technikával készült nyomatot.
 E célból a rézmetszet kitûnõ mesterét, Vén Zoltánt 
kérték fel, aki briliáns módon szinte újra metszette 
Gaspar Bouttats 1686 körül Antwerpenben (Jakobus 
Peeters által) kiadott mélynyomású lapját. A korabeli 
gyakorlattól sem volt idegen ugyanazon motívum 
több- szöri feldolgozása, így ennek a városképnek is két 
változata ismeretes. Ezek egyikén a következõ kísérõ- 
szöveg olvasható� "A. de Stadt Papa. B.het slot. C. 
eenem Visch-Vyver. D. de Watermoulens." Mindkét 
metszeten ugyanazon épületek ismerhetõk fel minimá-  

lis rajzi eltéréssel. A belsõ vár magasan kiemelkedik az 
épületegyüttesbõl, amelyet ó-olasz illetve részben új
olasz bástyákkal erõsített várfalak védenek és szinte az 
egész várost halastó övezi. Egy földnyelv vezet a város- 
kapuig, amelyen a kísérõszövegben említett vízimalom 
látható. Az ebbõl a korból (1694) származó korabeli 
leírás (Conscriptio Arxis Papensis) még részleteseb- 
ben eligazít bennünket az alábbi idézet szerint:
 "Az belsõ várban�. vagyon egy öregh Tömlöcz Ra- 
bokat tarto eszkõzõkkel ugy mint  bilincsekkel, kalo-
dakal, vassokkal es Lakatokal egyût, az Tõmlõcz fõlõt 
vagyon egy õregh konyha és azmint az konyhara bé- 
mennek az grádics alatt, vagyon egy kis boltocska, 
kiben a Sakács lakik."
 Vén Zoltán a kétfajta Bouttats ábrázolást egyesítette 
úgy, hogy a kicsit részletesebb városábrázolás mellé a 
harci jelenetet választotta. Ez dinamikusabb kompozí-

nek nagy barátja, már két ízben járt Magyarországon. 
Jelenleg a negyedszázados évforduló alkalmából 
rendezendõ kiállítás elõkészítését végzi. Az elõre- 
láthatólag év végén megnyíló jubileumi kiállításukon 
mûvészérmek és exlibrisek is szerepelnek majd, 
széleskörû nyilvánosságot biztosítva ezzel a magyar 
alkotásoknak. 

Soós Imre

M Û H E L Y

Vén Zoltán rézmetszete, C2

VÉN ZOLTÁN LEGÚJABB METSZETÉRÕL
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MAGYAR KISGRAFIKÁK HOLLANDIÁBAN

Kass János tollrajzai

Fery Antal fametszete, X2

türelmetlen XX. századi vándorló embernek az elsuha- 
nó tájról. Az ûrhajósok közül is többen rajzolgattak a 
totális csöndben, lassan forogva saját tengelyük körül. 
Egyszer a koromfekete égboltot, az ûrt látva, máskor a 
futball-labda nagyságú, távoli Földet. Tökéletes magá- 
nyukban is arra vártak, hogy visszatérhessenek az ezer 
apró gonddal, szennyel, mocsokkal borított, demagó- 
giával elrontott, de mégis ragyogónak tûnõ Földre, 
ahol a dolgok sokfélesége, burjánzása, és nem az Ég és 
Föld közötti lebegés, de az élet minden gazdagsága adja 
az emberi sors hitét s hitelét a jövõért reménykedõ és 
remegõ emberiségnek.

 Az a németalföldi városka, amelynek exlibris-gyûj- 
teményérõl itt szó lesz a térképen Hollandia déli részén 
található. Nevét Neunen-nek írják és Nûnen-nek ejtik 
világszerte. A helység fõként arról nevezetes, hogy 

1883 és 1885 között  itt élt Vincent van Gogh, akinek 
apja ezidõben a reformátusok lelkipásztora volt. A 
rövid, alig tíz éves festõi periódusának felén járó mû- 
vész mintegy 200 olajképet festett itt a mezõn dolgozó 
parasztokról, takácsokról. Számos arckép-tanulmány 
elõzte meg ez idõszak leghíresebb képét, a Krumpli- 
evõk címû olajfestményt.
 Huszonöt évvel ezelõtt Nuenen-ben VAN GOGH 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT létesült abból a célból, 
hogy összegyûjtse és bemutassa a mûvész itteni mun- 
kásságára vonatkozó emlékeket. Megtalálhatók itt a 
róla szóló könyvek, filmek, kiállítási katalógusok, de 
szép számban szerepelnek a gyûjteményben az õt 
ábrázoló, mûveit idézõ mûvészérmek és kisgrafikák is. 
Ezek között megtisztelõ hely illeti meg a magyar 
éremmûvészek alkotásait, ugyanis a világ elsõ Van 
Gogh érmét magyar mûvész: Ferenczy Béni mintázta 
1936-ban.
 Az európai országokból mintegy 30 alkotó olyan ex 
libriseit õrzik itt, mely Van Gogh egy-egy alkotását, vagy 
arcképét ábrázolja. A kisgrafika magyar mûvészei közül 

 Ebben a színpadképben foglalja el helyét a sokak 
által megkérdõjelezett tevékenység, az illusztráció is. 
Minden divat, így divat szidni egy mûfajt is; de a gyer- 
mek elsõ könyve, amit a kezébe vesz, illusztrálva van, és 
a Biblia is, amivel temetni mennek. A teoretikusok 
szerint az illusztráció másodrendû mûfaj, de ez inkább 
itt, Európa szegletében vélemény, s végül nem is a 
szavak, de a mûvek kvalitása szabja meg az értékét és 
rangját minden tevékenységnek és ez mindaddig így 
marad, amíg könyv és könyvtár létezik a földön.

Kass János




