
 2001. január 20-án, szombaton délelõtt rendezte meg közgyû-  
lését a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyûjtõ és Közmûvelõdési 
Egyesület a Fészek klub gobelintermében. A 32 fõnyi jelenlevõ tag- 
ság elsõként levezetõ elnökké dr. Arató Antalt választotta meg. A 
jegy zõkönyv vezetésére dr. Kisteleki Gyõzõné, annak 
hitelesítésére dr. Kõrösi Ilona és Szász Sándorné kapott a 
jelenlevõktõl megbí- zást. A közgyûlés az alábbiakban elfogadott 
napirend szerint folyt le: 
1./ Az egyesület vezetõségének lemondása, ill. annak elfogadása.
2./ Az egyesület alapszabályának módosítása.
3./ Az új vezetõség tagjainak megválasztása.
 A megválasztott levezetõ elnök a határozatképesség megállapí- 
tása után arról tájékoztatta a jelenlevõket, hogy dr. Vida Klára, a 
KBK korábbi titkára 2000. szeptember 28. án kelt levelében lemon- 
dott tisztségérõl, így a KBK tevékenységérõl szóló vezetõségi beszá- 
moló megtartására Palásthy Lajost kéri fel. Dr Vida Klára képviselõ 
helyett Palásthy Lajos az alábbiakban tájékoztatta a tagságot a leg- 
utóbbi, 1994-ben megtartott közgyûlés óta eltelt idõszakban 
végzett munkáról:
 - Minden évben négyszer, folyamatosan megjelentettük a KISGRA- 
FIKA c. folíóiratunkat. 1994-ben különszám is megjelent az elhunyt 
gyûjtõkrõl.
 - 1995. márciusában König R. és Ürmös P. rendezésében kiállítás 
nyílt "Történelmi témák a könyvjegyeken" címmel Albertfalván.
 - 1995. májusában a pécsi KBK kiállítást rendezett Ürmös Péter 
grafikáiból. Kiadásra került Fery Antal alkotásjegyzékének IV. 
része dr. Soós Imre tollából.
  - 1996-ban elhunyt Kovács József /Pécs/, Tibold Attila és Béres 
Ferenc tagtársunk lapunkban arról is megemlékeztünk, hogy eltá- 
vozott Lippóczy Norbert tarnowi és Ripka Titusz komáromi 
gyûjtõtársunk, valamint Amerikában Petry Béla grafikus.
  - Amott legel hat pej csikó... címmel a tagok gyûjteményeibõl ex 
libris kiállítást rendezett Pápán Ürmös Péter, amely késõbb vándor- 
kiállításként 1997-ben Budapesten, a Pataky Galériában is látható 
volt, társszervezõként Kõhegyi  Gyulával.
  - 1996. augusztus 17-18-án Országos Találkozót rendeztünk Buda-  
pesten. Ez alkalommal a KBK grafikai pályázatára beérkezett mûve-       
ket 1100 éves magyar népmûvészet címmel bemutattuk az Iparmû- 
vészeti Múzeumban. Ugyanekkor itt nyílt meg a dr. Horváth Hilda 
múzeológus által rendezett Népmûvészet az ex librisen c. kiállítás 
is.
  - 1997 augusztus havában megnyílt Pápán dr. Katona Gábor gyûj- 
teményének kiállítása, ez késõbb más helyszíneken is megtekint- 
hetõ volt.
  - 1997-ben megjelent a KISGRAFIKA második különszáma. Ez év- 
ben hunyt el mûvésztagunk, dr. Kováts Ferenc, Kossuth-díjas 
tüdõgyógyász.
  - 1998. júliusában Tatabányán kiállítást rendeztek Nagy László 
Lázár grafikáiból Utazásaim címmel. A megnyitóbeszédet Palásthy 
Lajos tartotta. Ugyanebben az évben nagyszabású kiállítás nyílt 
Budafokon Magyar Történet Múzsája címmel. Ez késõbb vándor- 
kiállításként több helyen látható volt. Jelenleg az anyag egy része 
Rákospalotán szerepel, Kõhegyi Gyula szervezésében.
  - 1998-ban elhunyt dr. Katona Gábor és Szenesné Nagy Mária 
gyûjtõtársunk, továbbá a pozsonyi Karel Izakovics, majd Lajos 
Ferenc grafikusmûvész.
  - 1999-ben két grafikusmûvészünk: M. Kiss József és Bagarus 
Zoltán elhunytáról számoltunk be lapunkban.
  - 2000. júniusában Gábor Dénes gyûjteményébõl kiállítás nyílt 
Budapesten, a Magyarok Házában. Elhunyt dr. Krier Rudolf és 
Szentesi Flórián gyûjtõtársunk. Ez év nyarán nyílt meg Székes- 
fehérváron dr. Arató Antal rendezésében a "Kulturális örökségünk" 
címû kisgrafikai kiállítás. 

  - A magyar kisgrafika hírét vitte a nagyvilágba a Portugáliában 
megjelenõ enciklopédia -sorozat két újabb kötete, melyekben 1999-
ben Vincze Lászlóról, a következõ évben pedig Nagy László 
Lázárról és Bagarus Zoltánról jelent meg sok képpel illusztrált, 
méltató tanulmány. A Kertbarát Magazinban Horváth Hermina 
cikke több illusztrációval jelent meg az ex librisrõl. Más lapokban írt 
a kisgrafikáról dr. Mayer József  és  Katona Csaba.
  - Az elmúlt években tag-illetményeink voltak:
Haranghy Jenõ alkotásjegyzéke és a 40 éves KBK címû mappa.
 Az egyesület pézügyi helyzete 2000. dec. 31-én a következõ 
volt: 
Lekötött betét.  
Folyószámlán:  
Kézipénztárban:   
Összesen:            
 A lekötött betétbõl 1,2 millió Ft-ot helyiség szerzésére kaptuk 
támogatásként, ezt csak erre a célra használhatjuk fel. A helyiség 
megszerzése annál inkább indokolt, mert a több köbmétert kitevõ 
egyesületi anyag (régi lappéldányok, mappák, egyesületi könyvtár, 
stb) részben Palásthy Lajosnál, részben Semsey Andornénál van 
tárolva.
 Adósságunk a f. évi terembér, 72.000 Ft, melyet dec. 31-ig nem 
tudtuk rendezni, mert bár erre a fedezet megvan, a bankból átutalni 
nem tudtuk. Ezt a jelen közgyûlési jegyzõkönyv és az új egyesületi 
titkár nevének az egyesületeket nyilvántartó bírósághoz történõ 
beadásig, ill. az ott történõ bejegyzésig csak dr. Vida Klára tudta 
volna elvégezni, aki azonban sem pénzfelvételt, sem átutalást nem 
kívánt már teljesíteni.
 Az új vezetõség fõ feladata legyen a taglétszám növelése, az 
egyesületi élet színesebbé tétele, a gyûjtõk még szorosabb össze- 
fogása, a mûvészeknek pedig elfogadható áron ex librisek készíté- 
sére való ösztönzése. Palásthy Lajos  beszámolója végén bejelen- 
tette, hogy  dr. Vidától átvette az egyesület iratait és pénzkezelési 
dokumentumait, továbbá, hogy az új vezetõség megválasztása 
érdekében az Intézõ bizottság lemond. A közgyûlés az Intézõbi-
zottság lemondását, valamint az eltelt, 1994-tõl terjedõ idõszakról 
Palásthy Lajos beszámolóját egyhangulag elfogadta.
 Az alapszabály módosítása során határozat született arról, 
hogy az Egyesület új székhelye: 1125 Budapest, Városkúti köz 2/C., 
postacíme: 1538 Budapest, Pf. 519. Az Egyesület ügyeit intézõ 
"képviselõ" helyére az alapszabályban a "titkár" megnevezés került. 
Az egyesületi tagdíjat a közgyûlés azonnali hatállyal évi 
1.200 Ft-ban állapította meg. Végül határozat született 
tiszteletbeli és pártoló tagok választásának lehetõségérõl is. 

 Az új vezetõség, valamint a KISGRAFIKA szerkesztõbizottságá- 
nak tagjaira nézve a Jelõlõbizottság (Szász Sándorné, Ürmös 
Péter, dr. Soós Imre) javaslata alapján dr. Soós tett elõterjesztést. A 
tagság a levezetõ elnök közremûködésével, egyhangú szavazással 
megválasztotta az alábbi IB-tagokat: Katona Csaba, König Róbert, 
Kundermann Jenõ, dr. Lenkey István, dr. Mayer József, Palásthy 
Lajos és Szepesváriné Rácz Mária.
A KISGRAFIKA c. lap szerkesztõbizottsága tagjai: dr. Arató Antal, 
Király Zoltán (fõszerkesztõ), dr. Soós Imre.
      Szünet után a levezetõ elnök kihírdette az IB választási ered- 
ményét. Az egyesület új titkára: Palásthy Lajos, elnöke: König 
Róbert.
A megválasztott tisztségviselõk elfogadták megbízatásukat. A leve- 
z e t õ  e l n ö k  m e g k ö s z ö n t e  a  r é s z v é t e l t ,  g r a t u l á l t  a  
megválasztottaknak és berekesztette az ülést.
Az "országos találkozónak" is tekinthetõ összejövetel a Fészek étte- 
remben hangulatos, közös ebéddel ért véget.

Szerkesztõbizottság
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     Szép kis kiadvánnyal örvendeztették meg a szegediek a minikönyvek gyûjtõit. Szegedi 
kisgrafikák címmel szegedi grafikusok munkáiból összeállított ízelítõt nyújtottak át az 
érdeklõdõknek. Mint dr. Tóth Attila a "Kisgrafikus vallomások a városról" címû bevezetõ 
tanulmányában írja: 
 A könyvjegy, igazi nevén ex libris különös hajtása a grafikus kultúrának. Ezek a parányi 
grafikus remekek egyszemélyes univerzumokat jelenítenek meg. Parányi ablakokat 
nyitnak azokra az ideálokra, szellemi és környezeti értékekre, amelyeket az ex librisek 
birtokosai életükben legfontosabbnak tartanak, szellemi, érzelmi vezérfonalként 
szolgálnak. Azon már nem is csodálkozunk, hogy legtöbbször olyan motívumok kapnak 
fõszerepet rajtuk, amelyek a genius locit testesítik meg. Akár a hazaszeretet tanújelei is 
lehetnének. A kis könyvecske lapjait forgatva olyan ex libriseket és kisméretû grafikákat 
láthatunk, amelyek sajátosan egyéni nézõpontból örökítik meg Szeged virtuális 
szellemi arcmását. Ebbe a kötetbe a Szegedi Mûvészeti Egyesület tagjai gyûjtötték 
össze azoknak a grafikusmûvészeknek a munkáit, akik a legszorosabb szálakkal 

kötõdnek Szegedhez és a szegedi kisgrafika kultúrát éltetõ, mecénáló közösséghez. Ahányan vannak, annyi karaktert 
képviselnek. Szellemi gazdagságukat jelzi és kapcsolatuk sokszálúságát igazolja, hogy két grafikusnemzedék teszi le 
névjegyét e kis könyv lapjaira. Az egyik az életmûvet maguk mögött tudóké, a másik a tudással, tehetséggel felvértezetten 
nyomukba lépõké. A kisgrafika gyûjtõk baráti köréé az a katalizátor-szerep, amit mindenekelõtt Kopasz Márta 
grafikusmûvész – Márta néni – személyesít meg, de a stafétát éveken át vitte tovább dr. Krier Rudolf is, ma pedig 
Szepesváriné Rácz Mária a mûbarát és mûpártoló közönség lelke.
 Idõszámításunk bûvös kétezres számjeggyel leírható dátumához érkezve a kisgrafika-gyûjtõk szegedi közössége a 
minikönyv kínálta lehetõséggel élve jelet kívánt hagyni az utókorra arról a gyûjtõi, mecénási és alkotói értékteremtésrõl, 
amely a 20. század végén ebben a városban gyökerezett. Közkinccsé tették néhány szegedi grafikus legszebb lapjait ebben 
a bélyegnyi méretû albumban. Kívánom, hogy lelje örömét benne mindenki, aki kezébe veszi.

 Ehhez nincs és nem is kell mit hozzátenni. A könyvecskét a KBK Szegedi Csoportja gondozta, szerkesztette Bakacsi 
Lajos és Szepesváriné Rácz Mária, valamint a Papír és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület Csongrád megyei Csoportja 
miniatûrkönyv klub tagjai, a 2000. évben.
A kiadványban Kopasz Márta, Kass János, Varga Mátyás, Bakacsi Lajos és László Anna 5-5, R. Papp Piroska 4 ex librissel és 
kisgrafikával, Titi Mária és Tóth Rózsa pedig 4-4 ex librissel szerepel, jó nyomdai kivitelben, szép papíron. Kiadásához csak 
gratulálni lehet. Bizonyítja, hogy sok minden megvalósítható, ha van kezdeményezés, lelkesedés és ügyszeretet.

Palásthy Lajos

                
                   Bosnyák Mihály mohácsi grafikus neve nem ismeretlen a kisgra- 
fika- és a bélyeggyûjtõk körében. Néhány ex librise lapunkban is 
megjelent. A város 900. évfordulójára 1993-ban bélyeget tervezett, 
amelyet a Magyar Posta forgalomba is hozott. A mohácsi születésû 
Bosnyák Mihály neve összeforrott a város gyermekrajz szakkörével. 
E szakkörbõl az utóbbi évtizedben többen bejutottak a pécsi Képzõ- 
mûvészeti Szakközépiskolába és néhányan az Ipar- és Képzõmûvé- 
szeti Fõiskolára/Egyetemre.
     Bosnyák tanár úr, vagy amint itt a városban sokan hívják, Misi 
bácsi az utóbbi években több könyvet is illusztrált. Mohácsi képek 
címmel 12 toll- és ecsetrajza jelent meg. Ezek a képek arról az igény- 
rõl vallanak, hogy az alkotó világában a mûvészet és a valóság eggyé 
válik. Ebben az eggyéválásban a tárgyi világ szépségei és ellent- 
mondásai mellett hûen tükrözõdik az emberek közötti elmélyült, 
cselekvõ kapcsolat, amely alapján az ábrázolt város részletei ön- 
magukat mutatják fel. Tollal és ecsettel készült városképei sajátos 
látásmódról, város-szeretetrõl és ismeretrõl tanuskodnak. E 12 lap 
a város legjellegzetesebb részleteit hozza közel a nézõhöz Bosnyák 
Mihály látásmódja szerint. E látásmódban a síkok el- és összetolása 

fontos szerepet kap éppenúgy, mint a halszemoptika-szerû épületábrázolás is. Az ábrázolásnak ezek a formái hang- 
súlyosabbá, figyelemfelkeltõbbé teszik az ábrázolt objektumokat. Az ecsetrajzok esetében a fekete foltok emelik ki mindazt, 
amiért érdemes és szükséges egy pillantást vetni a városban járóknak az eredeti, az élményt nyújtó részletre.
 E mappa a történelem évszázadaitól áthatott Mohács szellemi hangulatát és építészeti örökségét viszi közel az albumot 
lapozgatóhoz.                                                                                                                                                                   - Lenkey -

Kopasz Márta linómetszete, X3

Bosnyák Mihály toll- és ecsetrajza

SZEGEDI KISGRAFIKÁK
Szeged, 2000. Szegedi Színes Nyomda Kft. p. 93. 70x52 mm

BOSNYÁK MIHÁLY: MOHÁCSI KÉPEK.
(Mappa). Mohács, 2000. Kiadja a Junior Art alapítvány. p. 12. 38x24 cm.
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