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Réber László grafikusművész (1920–2001) több mint
fél évszázados, sokrétű munkásságának alkotói ter-
mése két nagy műcsoportba rendeződik: az auto-
nóm, az önálló művészi programja szellemében
készült munkákra, és az „alkalmazott”, a megren-
delésre készült, elsősorban irodalmi művekhez kap-
csolódó illusztrációkra. A Magyarországon és külföl-
dön megjelent karikatúra-albumok, az újságrajzok,
az animációs filmek, a különböző technikákkal in-
terpretált rajzok és kisplasztikák mellett a hatalmas
példányszámban, újabb és újabb kiadásokban meg-
jelent gyermekkönyvekben közreadott, valamint
a XX. századi magyar irodalom legkiválóbb íróinak
és költőinek köteteiben napvilágot látott kísérőrajzok
reprezentálják a világot karakteresen egyéni formaje-
gyekkel, különös fénytörésben megjelenítő alkotó mű-
vészetét. A több száz kiadványt felölelő Réber-összes-
ben mindeddig alig-alig kapott figyelmet az a műsorozat,
amely első alkalommal 1974-ben jelent meg a zseniális
zeneszerző, Bartók Béla Cantata profana. A kilenc cso-
daszarvas című, a zenemű irodalmi alapanyagát
közlő, a Zeneműkiadó által gondozott, Kroó György
zenetörténész előszavával kísért, karcsú, elegáns
kivitelű kötetben. A zenemű keletkezéstörténetét és
jelentőségét tárgyaló bevezetőt követően a kiadvány
fakszimilében közli Bartók Béla román nyelvű iro-
dalmi feljegyzését, majd ezt követi a csodaszarvas-
legenda kilenc versszakának a kézírásos kottával
és a strófák magyar szövegével, valamint Réber
László egy-egy kompozíciójával kísért oldalpárja.
A baloldalon elhelyezett kotta-vers együtteshez
a jobb oldali lapon megjelenő egész oldalas, álló
formátumú, a fekete és a fehér kontrasztjára kom-
ponált metszetsorozat kompozíciói kapcsolódnak
a több mint negyven éve négyezer (ebből ezeröt-
száz számozott) példányban kiadott kötetben.
A kilenc lapból álló sorozat a Réber László munkás-
ságában meglehetősen ritkán alkalmazott technika,
a linóleummetszet magasnyomású sokszorosító

grafikai eljárásával készült. A magyar grafikában –
minden bizonnyal a rézkarc vagy a litográfia tech-
nikailag igényesebb, komolyabb műhely-feltételeket
követelő jellege miatt – a második világháború utáni
évtizedekben előszeretettel alkalmazták a linóle-
ummetszés viszonylag könnyen kivitelezhető, költ-
ségkímélő technikáját, amely a fametszés eljárásával
állítható párhuzamba, s amely gazdag megmunká-
lási és kifejezési lehetőségeket tár az alkotó elé.
(Réber László műhelyében két e technikával készített
grafikai sorozat készült el az 1970-es években:
a Cantata profana-sorozat mellett Bródy László Vitéz
László alkonya című könyvének illusztrációi. Meg-
jegyzendő, hogy akkoriban a magyar grafika olyan
kiváló alkotói alkalmazták ezt az eljárást, mint Gyulai
Líviusz vagy Ágotha Margit, de többször fordult
e technikai eljárás felé a XX. század egyik legna-
gyobb mestere, Pablo Picasso is.) Ám nemcsak tech-
nikailag, hanem hangvételét, stilisztikai jellemzőit
vizsgálva is különálló műegyüttesnek ítélhetjük
e sokszorosított grafikai sorozatot Réber László élet-
művében. Az irodalmi alapanyag magától értető-
dően itt kizárta a fanyar, alapvetően groteszk-ironikus
hangok, szólamok megszólaltatását, és más – ko-
mor, komoly – alkotói szemléletet, más kifejező-
eszközöket, más kompozíciót követelt. „A Cantata
profana ötletét – írja bevezetőjében Kroó György –
Bartóknak erdélyi népdalgyűjtése, a román kará-
csonyi dallamok, az ún. kolindák szövegei sugallták.
Mint maga magyarázta, e szövegek ’legfontosabb
része … semmi kapcsolatban nincs a keresztény
karácsonnyal: a betlehemi történet helyett csodála-
tos, győzedelmes harcokról szól, a még soha le
nem győzött oroszlánnal (vagy szarvassal); egy le-
genda kilenc fiútestvérről tud, akik addig vadásztak
a rengetegben, míg szarvasokká nem váltak… Csupa
pogány kori szövegemlék!…’ Ebből a pogány ere-
detű legendából született a Cantata profana szö-
vege. A kolindát Bartók maga fordította és alakította
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végleges szövegkönyvvé.” A pogány kori szöveg-
emlékre épülő vers majd a legenda-ihlette zenemű
– a konkrét fogalmak költészetté, és ennek nyomán
az elvont hangok zenévé érlelt kompozíciója – a fe-
kete-fehér foltok villódzására komponált, a részle-
tezést mellőző, egy-egy kiemelt motívumot hang-
súlyozó, figuratív, de erőteljesen stilizált mű
megalkotására inspirálta Réber Lászlót. Az álló tég-
lalap-formátumú, szabályos fekete foltban vékony
fehér keretbe foglalva jelennek meg a sorozat lap-
ról-lapra egymáshoz kapcsolódó, kiemelt motívumai:
a fenyőfák fölött szárnyaló, ágas-bogas agancsko-
ronával ékes szarvas, a napkorong alatt fává, majd
agancsos figurává változó fiú-emberalak, a kereszt
előtt fiait szólítgató öreg édesapa, az üres termekkel
tátongó, a fiúkat hiába váró ház, a hatalmas, bo-
zontos agancsot növesztett legnagyobb szarvas –
a legkedvesebbik fiú –, az egymástól immár elvá-
laszthatatlan kilenc szarvas-testvér, és az erdő ren-
getegével eggyé váló, a fatörzsek, a lombok mögött
rejtező csodaszarvasok, akikről a ballada utolsó
versszaka így emlékezik meg: „És az ő szarvuk / Aj-
tón be nem térhet, / Csak betér az völgyekbe; /
A karcsú testük / Gunyában nem járhat, / Csak
járhat a lombok közt; / A lábuk nem lép / Tűzhely
hamujába, / Csak puha avarba; / A szájuk többé /
Nem iszik pohárból, / Csak tiszta forrásból.”
A Réber László művészetében oly meghatározó
szabadkézi rajzok puhaságát, hajlékonyságát, sza-
bad futását a Cantata profana-nyomatokon a ke-
ményebb, a metszett egyenesekkel modellált,
az íveket csak mértéktartón alkalmazó, zárt formai
rendszerekbe foglalt, expresszív megjelenítés váltotta
fel. A sorozat lapjainak éles képi hangsúlyait tovább
mélyíti, hogy a vonal ezeken a műveken mintegy
másodlagos szerepre kényszerítve a foltokat övező
körvonallá alakult: a fekete téglalapból kiemelkedő
foltok uralják a képmezőt. A fekete alapot megtörő
fehér foltok egyetlen kompozíció kivételével síkba
transzponáltak: csak a hatodik lapon, a fiait hazaváró
édesapa-alak mögött megnyíló szülői ház kapujá-
nak és termeinek képi megidézése által bukkan fel
a perspektivikus ábrázolás metódusa. A síkba kite-
rített, a merev oldal- és homloknézeteket alkalmazó

– az őskori barlangrajzokat, a csontfaragványokat,
a primitív népek használati eszközeinek karcolt-vé-
sett, kezdetleges, elnagyolt, nyers, jelszerű ábrázo-
lásait idéző – motívumok lényegi sajátja a tömörítés,
a szimbolikus képi beszéd. A történések jellé tö-
mörítése során a nyolcadik lapon a stilizálás helyébe
már-már a teljes absztrakció lép: a kilenc szarvas-
testvér egymás mellett megjelenő, mintegy a len-
dületes roham érzetét sugalló fej-füzére akár elvont
kompozícióként is értelmezhető. A művész – miként
az irodalmi alapanyag is fogalmi szinten – elbe-
szélés helyett a lényegi jegyek re koncentrálva emb-
lematikus sűrítésű, jelentésgazdag képi összegzé-
seket alkot. Az irodalom és a zene, a népköltészet
és a XX. századi zeneköltészet egyik kiemelkedő
jelentőségű Bartók-műve mellé Réber László Cantata
profana-műegyüttese révén 1974-ben fontos, em-
lékezetes, szimbolikus erejű képek is szegődtek,
amelyeket méltán emelt ki a múlt hullámaiból
a 2015-ös új kiadás.


