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RÉTI ANDRÁS VILÁGA

 A magyar grafikusok középnemzedékéhez tartozik 
Réti András. Pályájának meghatározója a Pécsi Tanár- 
képzõ Fõiskolán kialakult grafikai mûveltség és szak- 
mai gyakorlat. A legkülönbözõbb technikai  megoldá- 
sokkal próbálkozva igyekszik tetten érni a mai ember 
mindennapi problémáit és örömeit, oly módon, hogy 
sajátos technikai  eszközeivel juttatja szóhoz az egyén, 
az ember és a saját világszemléletét, világértelmezését. 
E világértelmezés összefüggésben van a sámánok 
csodálatos világával. Minden esetben az alól az égig érõ 
fa alól datálódik, ahol a magyar és a közép-európai 
pásztor kezdte az eredetmondát és amely alatt folytatta 
azt a dicsõséges sorozatot, ami a továbbélés mellett a 
nép, a nemzet fennmaradását, megerõsödését és nem 
utolsó sorban a széleskörû hely- és térfoglalást fogja 
egybe. 
 A kísérletezõ, a részletekben elmélyülõ, mesélõ ked- 
vû Réti András idõnként irracionálisan  és groteszkül 
meséli el a történeteket egy-egy ex librisen is. Ábrázolá- 
sainak hangneme sokszor meghökkentõ, sokszor két- 
ségbeejtõen távoli, mégis egy-egy mozzanatában mai, 
mához szóló. Mához szólását nem csupán hagyomá- 
nyos és modern technikai  megoldásai révén hozza kö- 
zel a nézõhöz, hanem azáltal is, hogy összekapcsolja az 
évezredek múló idejét a jelennel, s közben egy-egy 
technikai megoldásával a jövõ felé mutatva kíván mara- 
dandót alkotni.
 Linóleummetszeteinek sajátos törvényszerûségei- 
vel a mindennapok valóságát bontakoztatja ki. E sajátos 
törvényszerûség a sámán-világ és a bibliai eszmeiség 
összefüggésében és modern korunk ábrázolástechni- 
kai módszereinek kapcsolatából épül és lesz elõremu- 
tatóvá.
 Rézkarcai és CAD (elektro vagy komputer grafika) 
technikával készült alkotásai csupán nyomatékosítják, 
vizuálisan erõsítik és még inkább érzékelhetõvé teszik 
korunk, immár a 21. század, és világunk, emberlétünk 
sokszor nehezen átlátható, megélhetõ törvényszerû- 
ségeit. Korunk és világunk törvényszerûségei a 
"földön-túli szörnyek" felmutatásával arra a nagyon is 
valóságos eszmére mutatnak, hogy mi itt nagyon is 
földiek vagyunk. Komputer (CAD) grafikái a kísérle- 
tezõ mûvészt mutatják, aki a hagyományos, nemes  
technikák mellett a modern kor eszközeit is hajlandó 
önkifejezési eszközként az alkotás céljainak a szolgá- 
latába állítani. Ezzel az eszközzel vonalas és festõi hatá- 
sokat is elérve, kapcsolódik a múlthoz és jövõhöz 
egyaránt. 
 Ex librisein, különbözõ esztétikai minõségek mel- 
lett, a formanyelve is különféle, ez természetesen kö- 
vetkezik a mûfaj sajátosságából, hiszen az ex libris 
személyre szabott, egyedi kell, hogy legyen.

 Lapjai szerteágazó, bonyolult történeteket, izgal- 
mas cselekményeket és nem utolsó sorban az álom és a 
képzelet világát, olykor a valóság feletti, szürrealista 
dimenziók világát jelenítik meg. Az így keletkezett 
"görbe tükör" valóságunkat mutatja, a messzibe veszõ 
múlt és a még láthatatlan jövõ között. Kifejezési esz- 
közeinek egyik esztétikai minõségét a groteszk és a rút

Réti András linómetszetei, X3

 Újévi lapjával 1998-ben Szlovákia elsõ díját érdemel- 
te ki. Nemzetközi pályázatokon lapja "mention hono- 
rable" elismerést kapott 1993-ban Kievben, 1995-ben 
Ostravában és 1996-ban az olaszországi Cueno-ban. 
1997-ben érmet nyert Litvániában, ugyanakkor a len- 
gyelországi Lublin város elnökének díját ítélték oda 
egyik fémmetszetének.
 Alkotásaival eddig 37 külföldi kiállítson szerepelt.  

Idõszerûnek tartjuk, hogy munkásságát a magyar ex- 
libris-barátok tábora is  megismerje, lapjai a haza gyûj- 
teményekbe is bekerüljenek  és magyar tulajdonos-
nevekkel is gyarapodjék tekintélyes alkotásjegyzéke. 
 A mûvész címe: Peter Kocak  SL-080 01 Presov, 
Bajkalska 9., Slovakia

Soós Imre 
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Molnár C. Pál fametszete, X2

K Ö N Y V E S P O L C

 A múlt év végén a fent jelzett budapesti és 
kolozsvári könyvkiadók közös vállalkozásaként  látott 
napvilágot a közelmúlt ex libris irodalmának egyik 
legszebb, nagy- szerû kiállítású és mind tartalmában, 
mind illusztrációs anyagában hézagpótló magyar 
kiadványa. A könyv az erdélyi könyvesház, a 
marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár (az úgy 
nevezett Teleki Téka és a Bolyai Kollé- gium könyvtára 
összevont anyaga) köteteiben található ex libriseket 
mutatja be. A ma több mint 200 000 kö- tetes 
gyûjteményben több ezer ex librist hordozó található. 
Deé Nagy Anikó és a Teleki Könyvtár munka- társai sok 
éves munkával gyûjtötték ki e könyvekbõl a 
könyvjegyeket és igyekeztek ezekrõl a lehetõ legpon- 
tosabb katalógust összeállítani. Ennek ellenére, amint 
a szerzõ írja: "A régi könyvekben lévõ ex librisek sajtó 
alá rendezése évekig váratott magára. Megfelelõ szak- 
könyvek hiányában különösen a tulajdonosok azonosí- 
tása okozott nehézséget. Csak a közelmúltban kerül- 
hetett sor a külföldi könyvtárakban lévõ ex libris-kata- 
lógusok, szakkönyvek helyszíni tanulmányozására. A 
könyvjegytulajdonosok azonosítását az Országos Szé- 
chenyi Könyvtár, az MTA Könyvtára, a bázeli Egyetemi 
Könyvtár és a zürichi Zentralbibliothek szakirodalmá- 
nak felhasználásával végeztem."

hány csak egy-két példányban fordul elõ, míg néme- 
lyekbõl több száz, olykor ezer darab is létezik. Talál- 
hatók olyanok is köztük, amelyek nem kimondottan ex 
librisnek készültek, de mivel könyvbe ragasztva marad- 
tak fenn, nem kétséges, hogy a könyvjegy funkcióját 
töltik be, vagyis a tulajdonos megjelölésére szolgálnak. 
Ilyenek például a kézzel írott vagy nyomtatott, csak 
szöveget tartalmazó cédulák, pecsétek, bélyegzõk, rub- 
likás klisényomatba írt adatok és nyilvántartási 
számok, stb. A könyvben bemutatott legrégibb 
könyvjegy 1568-ból a szatmári Paksi Mihály 
ajándékozási szöveges ex librise, a legújabb pedig 
1972-ben, készült, amely sze- rint Halász József 
marosvásárhelyi bankigazgató 1200 kötetes könyvtára 
leánya ajándékaként került a Teleki-Bolyai Könyvtárba.
 A könyv három nagy részre oszlik. Az elsõ része Ex 
librisek régi könyvekben címmel a szerzõ tanulmánya, 
amelyben közel 50 oldal terjedelemben tudományos 
alapossággal elemzi mindazt, amit a publikált könyv- 
jegyekrõl tudni kell és felderíthetõ volt. Összefoglalja a 
könyvjegy történetét, az ex libris-készítés technikáját, a 
korszakokat és stílusokat, hat nagyobb csoportba oszt- 
va bemutatja az ex libris-fajtákat (intézményi, ajándé- 
kozási, jutalom, foglalkozásra utaló, házastársi stb) 
majd tíz csoportba sorolja azok gazdag formakincsét 

DEÉ NAGY ANIKÓ: A MAROSVÁSÁRHELYI TELEKI-BOLYAI KÖNYVTÁR EX LIBRISEI.
Balassi Kiadó, Budapest  Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001. p.103 + I-XCVI. Ill.

László Zsuzsa újságíró szerkesztõ-riporter tartott 
beszédet az iskola tanulóinak és énekkarának meghitt 
közremûködésével. 

tár ex librisei címû könyve. A hiánypótló jelentõségû, 
nagyon szép kiállítású könyvet (amelyet e számunk 
Könyvespolc rovatában részletesen bemutatunk) a 
Balassi Könyvkiadó kereskedelmi igazgatója, Orbán 
György ajánlotta a megjelentek figyelmébe, akik között 
nagyobb számban a KBK Egyesület ex-libris és kisgra- 
fika-gyûjtõ tagjai foglaltak helyet. Elõadása végén 
felhívta az inkább a bibliofiliát kedvelõk, érdeklõk fi- 
gyelmét a Balassi Kiadó egyéb, gyönyörû kiadványaira, 
például az 1536-ban kiadott, Pesti Mizsér Gábor 
magyar nyelvû Új  Testamentumának facsimile-
kiadására, vagy a Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-
kiadó illusztrá- cióinak MINTAKÖNYVE c. hasonmás 
kiadványára, amelyben a nyomda fa-, linó vagy 
rézmetszetû könyv- díszei, képes illusztrációi láthatók 
az 1836 és 1875 közötti évekbõl.

 A Molnár C. Pál Baráti Kör tisztelettel invitálta az 
érdeklõdõket a XI. kerületi Petõfi Sándor Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola aulájában május 
16-án délután megnyílt kamara-kiállításra. A bemuta- 
tott alkotások, a Molnár C. Pál Baráti Körhöz tartozó 
mûvészek munkái sokrétû, változatos és színes 
összeállításban adtak ízelítõt Búza Barna, Csiby Mihály, 
Krasznai János, Mendlik Lajos, Molnár C. Pál, Németh
Nándor, Marosvári György, Tavaszi Noémi, Ürmös
Péter, Varga Hanna és két meghívott mûvész, Kovács 
Attila és Marosvári Attila sokféle mûvészeti technikát 
alkalmazó ábrázoló mûvészetérõl. A tárlatot megren- 
dezõ Ürmös Péter mûvész-tanár bevezetõ sorai után 



Kisgrafika 2002/22

 A szlovákiai Presov magyar nevén Eperjes történel- 
mének számtalan mozzanata kapcsolódik a magyar 
múlthoz, de szlovák barátaink kultúrájának is hagyo- 
mányos központja ez a szép fekvésû város. Napjainkra 
a kisgrafika egyik "szent helye" lett Eperjes. Az itt élõ 
Peter Kocak grafikus igényes rézkarcai ugyanis a világ 
minden tája felé elviszik az alkotó nevét, a város 
hírnevét.
 A mûvész 1961-ben született Kelet-Szlovákiában. 
Szakmai tanulmányait 1987-ben fejezte be a pozsonyi 
Szépmûvészeti Akadémia szabadgrafikai és illusztrá- 
tori tanszakán.
 Alig 20 éves, amikor 1981-ben elsõ linómetszetû ex 
librisét elkészíti. Önarcképe szerepel ezen a lapon, 
amelyet azóta a könyvjegyek igényes sora követ. Saját 
maga és családja tagjain kívül idõvel a nemzetközi 
exlibris-élet számos kiválóságának neve szerepel fõ- 
ként C-technikával készült mûvein. (Ezek tulajdonosai 
közül elég csak ötletszerûen Chassaing, Pungs, 
Palmirani, Luc van den Briele, Panenka nevét megem- 
líteni.) Nemcsak gyûjti a japán és kínai kisgrafikát, 
hanem számos lapja viseli a Távol-kelet több neves 
gyûjtõjének nevét is.
 A 2000-es esztendõvel zárult alkotásjegyzékében 
mintegy 300 ex libris szerepel, amelyek technikája a 
linómetszettõl a mélynyomás virtuóz változatosságáig 
terjed. Nem éri be azzal, hogy egyszerû hidegtû el- 
járással valósítsa meg gazdag fantáziával elgondolt képi 
világát. Igen sokszor ugyanazon a lemezen  több- féle 
technikát is alkalmaz, így nem ritka az olyan alkotása, 
amelyrõl legalább 3 eljárást tûntet fel az alkotás- 
jegyzék. Néha ezen is tovább lép: az Op. 132. számú 
lapjának technikai jelzése: C2+C3+C5+C7.

 Nagy erénye lapjainak színessége. Gyakori a lemez- 
re vitt két szín, de a három színnel nyomott lapja sem 
ritka. Könyvjegyein idõnként absztrakt képi világ jele- 
nik meg, szívesen alkalmaz kalligráfiát is mondanivaló- 
inak kifejezésére. Ha a realitás foglalkoztatja, kevered- 
nek ebben szürrealista elemek is, ahogy ezt a cikkünket 
kísérõ illusztrációk is mutatják.
 Munkásságát számos díj odaítélésével ismerte el a 
szakma. Elsõ díjat nyert az 1994. évi kievi, az 1995. évi 
losonci, az 1996. évi vilniusi és az ugyanabban az év- 
ben megrendezett varsói nemzetközi pályázaton. 

PETER KOCAK SZLOVÁK GRAFIKUSMÛVÉSZ

Peter Kocak: hidegtû C4/3

Peter Kocak: hidegtû C4/3 Peter Kocak: hidegtû C4/2
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 KÉPGRAFIKA címmel pompás kiállítású kötetet 
adott ki a közelmúltban a Képzõmûvészeti Egyetem. A 
120 oldalas, gazdagon illusztrált kiadványban a 
Képgra- fikai Tanszék múltjáról és jelenérõl szóló 
beszámolót  Kocs i s  Imre  g r a f ik usmûvész , .  
tanszékvezetõ egyetemi tanár írta. Angol nyelven is 
megjelent számvetését a tanszék tanárainak 
csoportképe, névsora, majd né- hány alkotásukról 
készült képek követik.
 A tanszék archív grafikai gyûjteményének történe- 
tét Zsákovics Ferenc ismerteti. A gyûjtemény nem csak 
az egykori Fõiskolán folyt mûhelymunka legszebb 
eredményeit tartalmazza, hanem nagy számban jelen 
vannak a 20. század elsõ felének grafikai mûvészetét 
reprezentáló remekmûvek is. Fontos egységet alkot- 
nak itt a Grafikai Osztály kiadványai: a növendékek ere- 
deti alkotásait tartalmazó Évkönyvek, amelyek Varga 
Nándor Lajos szerkesztésében tíz alkalommal jelentek 
meg 1932 és 1948 között. Ennek a sorozatnak a kötetei 
voltak az intézmény fennállása alatt kiadott legjelentõ- 
sebb kiadványok. Örömmel olvastuk a tanulmány láb- 
jegyzetében, hogy e míves sorozatról az elsõ ismertetés 
egykori elnökünk, Varga Nándor Lajos tollából a 
KISGRAFIKA 1975 és 1976. évi egy-egy számában 

 (Az emlékezet felfrissítése és új tagjaink ismereté- 
nek bõvítése érdekében az alábbiakban, idõrendben 
közöljük a KBK eddigi elnökeinek névsorát, mivel 
többük életpályája az Egyetemhez, illetve elõdjéhez 
kapcsolódik: 
 Dr. Soó Rezsõ, a botanika világhírû professzora,
 Varga Mátyás, a Nemzeti Színház díszlettervezõje,
 festõ és kerámikus-mûvész
 Varga Nándor Lajos, a Fõiskola ny. professzora,
 Fery Antal grafikusmûvész, a magyar fametszet
 mestere,
 König Róbert grafikusmûvész, a Képzõmûvészeti
 Egyetem jelenlegi adjunktusa, a lovas sport kitûnõ
 mûvelõje.)
 Az utóbbi 20 évben elkészült legjobb hallgatói mun- 
kákból adott válogatás után egy sor fénykép nyújt bete- 
kintést az olvasónak a tanszék közelmúltbeli esemé- 
nyeire, amelyek között az egyes grafikai technikákat 
bemutató kiállítások, továbbá az Egyetem sikeres kül- 
földi kapcsolatai is említést érdemelnek.
 A Nemzeti Kulturális Alapprogram által támogatott, 
nívós kiadvány megformálása Somorjai Kiss Tibor 
egyetemi adjunktus érdeme.

Soós Imre

KÉPGRAFIKA
(A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Kiadványa)

librisek, stb); majd a könyvjegyeken szereplõ jelmon- 
datokat, amelyek legnagyobb részt latin vagy német 
nyelvûek, szintén ábécé sorrendben, a sorszámaikkal. 
 A könnyû azonosítás és visszakereshetõség érdeké- 
ben külön részként, az ábrák számsorrendjében is 
közli a könyvjegyek tulajdonosainak nevét, ezt 
követõen pedig szintén alfabetikus sorrendben az 
alkotómûvé- szek névsorát, a grafika sorszámával.
 A könyv harmadik, legterjedelmesebb része a 
képek jegyzéke, ahol 1-tõl 220-ig sorszámozva láthatók 
az ex librisek ábrái, vagyis a 220 tulajdonos 236 
könyvjegye. A mûnyomó papíron kiváló nyomdatech- 
nikával készült reprodukciók végén néhány oldalon a 
színes könyvjegyek eredeti színeikben láthatók.
 Amint a szerzõ Deé Nagy Anikó tanulmánya végén 
írja, "a könyv mindenekelõtt a könyvtártörténészek  
érdeklõdésére tarthat számot, de csöppnyi túlzással azt 
is mondhatjuk, hogy az ex libris történetében a könyv- 
tártörténet és a mûvészettörténet ötvözõdik. Hiszen a 
mûvészettörténészek sem hagyhatják figyelmen kívül 
az alkalmazott grafikának ezt az évszázadokon keresz- 
tül gyakorolt mûfaját. A neves mûvészek keze alól kike- 
rült néhány lap  valódi mûvészi értékkel bír."
 Emellett azonban fõleg az exlibris-gyûjtõk számára 
lehet a könyv igazi meglepetés és különleges csemege. 
Igen gazdag információkat nyújt elsõsorban az ex 
libris történetérõl, lehetõséget ad eddig ismeretlen, 
régi tu- lajdonjegyek azonosítására, eredetük vagy 
szerzõik fel-  ismerésére. Mindemellett szemet-lelket 
gyönyörködte- tõ az alkalmazott grafika e mûfajának, 
az ex libris grafi- káinak képi világa, gazdag tárháza, 
csodálatos sokrétû- sége, amelyet igazi élvezet 
végignézni a régi címeres, arcképes vagy tájképes ex 
librisektõl a XX. század több külföldi és magyar 
grafikusmûvészének alkotásáig.

(pl. címeres, nyomdai, kiadói, témás, arcképes, tájábrá- 
zoló, stb. ex librisek) Külön alfejezetként foglalja össze 
az ex librisek szövegeit, méreteit és a marosvásárhelyi 
gyûjtemény jellegzetességeit.
 A második terjedelmesebb része a könyvnek a Leíró 
katalógus, amelynek több alfejezete ismerteti a bemu- 
tatott ex librisek részletes leírása mellett a tulajdono- 
sokat, nevük ábécé sorrendjében, (tulajdonosok teljes 
névvel, lapok csak kezdõbetûkkel, végül az adat 
nélküliek); a sorszámokkal, amelyek alapján az ábra 
kikereshetõ. Külön alfejezet tárgyalja és csoportosítja 
sorszámaik szerint  az ex libris fajtákat (pl. címeres, 
szimbólumos, kézzel rajzolt, nyomtatott, pecsét-ex

Debreceni László, klisé 1928,
Kolozsvár.

Nagy Sámuel rézmetszete,
Kolozsvár, 1700-as évek vége..




