
Kisgrafika 2002/12

egyéni ábrázolássá, a népmûvészetben testet öltött 
nemzeti karakter európai értékké.
 Ugyanez jellemzõ kisgrafikáira is. Ex librisei nem 
k ö t õ d n e k  u g y a n  a  k o n k r é t  t é r i d õ h ö z ,  
ábrázolásmódjuk azonban a magyar vizuális 
kultúrából táplálkozik. Az egyik kisgrafikája (a 
Miskoviczné részére készített ex librise) bensõséges 
hangulatot áraszt: a madár három fiókáját eteti. A 
képen felismerhetõ a népi hímzés: a keresztszemes 
forma. Ennél összetettebb lelkiállapotot fejez ki az 
Újházi Márta részére készített ex libris, amelyen két 
madár áll  szemben egymással,  s ellentétes 
törekvésüket erõs kontraszttal teszi hatásossá. Az ellen- 
tét drámai küzdelemmé fokozódik azon a képen, 
amelyen egy  a népi hímzésre emlékeztetõ  madár lát- 
ható: karmaival szorongatja a gonoszságot megteste- 
sítõ kígyót. Az allegórikus kép felidézi bennünk Szent 
György harcát és gyõzelmét is.
 Népi és nemzeti, múlt és jelen, európaiság és ma- 
gyarság elválaszthatatlan fogalompárok Ravasz Erzsé- 
bet mûvészetében. Pap Gábor szavait idézve "fájdal- 
masan szép hattyúdalában" az Ómagyar Mária-
siralom címû alkotásában egyszerre kötõdik az egye- 
temes zsidó-keresztény kultúrkörhöz és a magyar nyel- 
vû költészet hagyományaihoz. Új esztétikai élménnyel 
gazdagít bennünket a Csongor és Tünde, valamint 
József Attila  egyik versének illusztrációja.
 Új értelmezést kap a világhírû Becket-dráma (Go- 
dotra várva) néhány jelenetének képi megjelenítése is.
 Ravasz Erzsébet mûvészete tehát táplálkozik a tér-
idõhatárokon átívelõ általános emberi, etikai, eszté- 
tikai értékekbõl, és mûvei egyidejûleg sugározzák szét  
térben és idõben  a magyar kultúra szellemiségét.
 Az "általános emberi" fogalomkörébe tartozik a 
halál lehetõségének, az elidegenedésnek az ábrázolása 
is. E téma képpé formálása gyakrabban jelentkezett a 
mûvész életének utolsó éveiben. Visszapillantva az 
eseményekre: valami fölsejlik az ábrázolás módjában� 
Krisztus keresztre feszítésében nem a drámaiságra, 
nem a szenvedésre esik a hangsúly, hanem az eltávo- 
zásra. Eltávozni  önként  az élõk sorából.
 Az Átkelés címû rézkarcán az élet két lehetõségét 
villantja fel. Az ösvény szélességû lengõhídon elindul 
két ember, hogy átkeljen a folyón. Az elöl haladó elve- 
szítette egyensúlyát és belezuhant a hullámsírba: víz- 

 Az elmúlás mindig elszomorít. Szomorúságunkat 
enyhítheti az idõ. A tragikus eseményt sugárzóvá teheti 
az emberi cselekvés.
 A dunaújvárosi önkormányzat javaslatunkat elfo- 
gadva  Ravasz Erzsébet albumot jelentetett meg a kerek 
évfordulóra. Ha az érdeklõdõ belelapoz a nyolcvan 
képet és több visszaemlékezést tartalmazó könyvbe, 
megcsodálhatja népmese és népballada illusztrációit 
(Égig érõ fa, Erõs János, Vadászkolinda). Azért haszná- 
lom a ható igét, mert a gáncsoskodó mûítészek a nép- 
mesei, népköltõi mûveket elavultnak minõsítették. 
Némelyek szerint e hagyomány felhasználása, újjá- 
teremtése lehetetlenné teszi az eredetiséget. Tévedés. 
Az eredeti szó jelentése magában foglalja az õsit, a 
valódit, az eredendõt.
 Történelmi példákkal megerõsítve: ebbõl a forrás- 
ból nem csak Petõfi és Arany merített! A "tiszta forrás" 
áthatotta, átitatta Bartók és Kodály zenéjét, Nagy László 
és Juhász Ferenc költészetét. A felsorolt mûvészek, 
mint ismeretes, nem moderneskedtek: túl akartak lép- 
ni (az akkori) "mai kocsmán, az értelemig és tovább"! 
Azzal a szándékkal, hogy kifejezzék a század emberé- 
nek boldogságát és boldogtalanságát, kiszolgáltatott- 
ságát és szabadságküzdelmét, hitének megrendülését, 
bizalmának elvesztését: harmóniakeresõ törekvését, 
dacos ellenállását.
 Másként fogalmazva: a gyorsan változó, kiszámítha- 
tatlan korban a biztos, évszázadok szorításában kikris- 
tályosodott értékekhez fordultak s azokat az eszmei-
esztétikai sajátosságokat emelték ki, amelyek kortala- 
nok és idõtlenek. Bármennyire paradox az állítás: 
éppen kortalanságukkal és idõtlenségükkel kötõdnek 
minden korhoz és minden idõhöz.
 Ez a bartóki hagyomány kel új életre pl. Juhász 
Ferenc népballadai ihletésû kompozíciójában, a 
Szarvas-énekben. Ez a motívum kap képi formát 
Ravasz Erzsébet Dél címû, nyugalmat árasztó tûzzo- 
máncában. Ebbõl a forrásból merít akkor is, amikor a 
gyermekkorára emlékeztetõ bugaci puszta jellegzetes- 
ségeit sûríti egy-egy ezüstösen csillogó tûzzománc 
képébe. Elemi erõvel hatott rá a mohácsi busók felvo- 
nulásának sodró lendülete, s az õsi népszokás vidám 
hangulatát, játékos kedvét több rézkarcán örökítette 
meg. Így vált a maszk mögé rejtett személytelenség 
személyes élménnyé, a közösségi szokás, a hagyomány 
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R É S U M É

 Dans notre article premier Bertalan Pásztor évoque la mémoire de l'artiste graphique Erzsébet Ravasz à l' occasion du 
dixième anniversaire de son décès.
 Dans la Maison des Scouts de Budapest on a organisé une exposition commémorative de Lajos Márton, peintre célèbre 
du mouvement des éclaireurs hongrois. Mme László Kékesi et  Lajos Palásthy font connaître les pièces y exposées. 
 Gábor Varga écrit sur l'histoire d'un cercle des amis de l'art graphique, fonctionné entre 1978 et 1997 dans le Comitat 
Hajdú.
 Dans le 9ème arrondissement de Budapest fut organisée l'expositon de Róbert König, professeur de l' Université des 
Beaux-Arts. Sur les murs de la salle étaient exposées aussi les creéations de ses six disciples, réalisées dans la Colonie  des 
Artistes de Szenttamás. Nous publions le discours inaugural de Mária Lelkes,  retenti à cette occasion.
 L'artiste graphique Tamás Havasi (1972) vit à Nyírbátor. Il a acquis son diplôme d'artiste à l'École Supérieure de 
Nyíregyháza, où il fonctionne comme adjoint. Ses créations étaient exposées à la Foire des Livres à Francfort.
 Dans la rubrique Bibliophilie Imre Soós fait l'éloge de l'annuaire de Dansk Exlibris Selskab. Zoltán Király présente le livre 
récent sur Imre Szilágyi, paru dans la série de l'Atelier Bibliophile de Debrecen. 
 Rubriques ultérieures: Nouvelles, Revue de presse. 

 A fenti címmel jelentette meg Mario de Filippis, a 
jól ismert olasz exlibris-gyûjtõ és szakértõ legújabb kis 
ex libris  mappáját.
 Amint a Kisgrafika 1999/3. számában már írtunk 
róla, Szegeden a József Attila Tudományegyetem Gya- 
korló Általános Iskolájában mûködik a HAMMIDO 
Alapfokú Mûvészeti Magániskola, amelyben a tehet- 
séges, vagy a mûvészetekre fogékony 8-14 éves gyerme- 
keket a grafikai mûfajok és technikák elsajátítására 
oktatja Tóth Rózsa mûvésztanár, aki a KBK régi tagja is 
egyben. Az õ kezdeményezésére a kis �mûvészjelöltek� 
ex libriseket készítettek Mario de Filippis nevére és 
elküldték címére, aki a linómetszetû lapokat egy kis 
külön-kiadványban jelentette meg 1999-ben. 
 Most, több mint két év elteltével a kis grafikusok 
újabb sorozatot metszettek neves olasz �barátjuknak�, 
Mario de Filippisnek (aki különben híres vendéglõs is), 
õ pedig az újabb mûveket szintén kiadta. A karton- 
borítós könyvecske képei, mintha iskolásfüzetben 
lennének, kockás papíron jelennek meg, alattuk a kis 
szerzõk nevének és életkorának feltüntetésével. 

 A 250 számozott példányban megjelent kis kiad- 
vány szép példája annak, hogy a mûvészi ízlés fejlesz- 
tését, a mûvészi készség kiteljesítését már kiskorban 
érdemes segíteni, tanítani, akkor is, ha nem mindenki 
lesz mûvész.
 Köszönjük Szepesváriné Rácz Máriának, hogy a kis 
mappát eljuttatta hozzánk, amelybõl a gyerekrajzokon 
át élvezhetjük mi is Tóth Rózsa pedagógiai munkájának 
gyümölcsét.

K.Z.    

GRAZIE PICCOLI CARI AMICI (Köszönet, kedves kis barátaim)
Arezzo, 2001. október, p.16.
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