
Európai Filatéliai Mûvészeti nagydíját. A mostani szegedi tárlat ötlete akkor merült fel, amikor a Klebelsberg-ünnepség 
kapcsán az oktatási miniszter és Klebelsberg Éva nemrégiben ellátogatott a galériába. A szegedi orvostudomány alapjait 
Klebelsberg rakta le, amikor  a trianoni döntés után a költségvetés honvédelmi fejezetétõl pénzt elvonva, Szegedre telepí- 
tette a kolozsvári egyetemet. Ebbõl a koncentrált állami tõkeinjekcióból épültek fel a Tisza partján a klinikák és egyetemi 
épületek."

(Hollósi Zsolt).
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 A Rákospalotai Kincsõr Alapítvány a múlt évben kisgrafikai 
pályázatot hírdetett a Millennium tiszteletére, amelyrõl lapunk 
is közölt tájékoztatót.
A felhívásra hat, többnyire palotai kötõdésû grafikusmûvész 
küldött be színvonalas, részben hagyományos, részben mo-
dern felfogású, de egyéni stílusú kisgrafikákat, közöttük olyan 
neves egyéniségek, mint a Munkácsy-díjas Gyulai Liviusz grafi- 
kusmûvész, vagy a KBK régi, ismert mûvésze, Kõhegyi Gyula. 
Ám nagyon szép, friss, eredeti mûveket alkottak a fiatalabb 
generáció képviselõi is: Havasi Dóra, Havasi Tamás, Kurucz 
Timea és Õsz Lucia. Elismerés illeti valamennyiüket. A beérke- 
zett mûvek száma azonban kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ön- 
álló kiállításként bemutatható legyen. A rendezõket egyesüle- 
tünk segítette ki abban, hogy sikeres kiállítás nyílhatott Rákos- 
palotán a Csokonai Mûvelõdési Házban, 2001. január 8-ikán.
 Ezt követõen szerkesztõségünk levelet kapott a rende- 
zõktõl, amelyet az alábbiakban közlünk, hiszen Egyesületünk 
sok tagját illeti, akik gyûjteményûk sok szép lapját bocsátották 
rendelkezésre a millenniumi exlibris-kiállítás összeállításához.

Tisztelt Kisgrafika Barátok !
A rákospalotai Csokonai Mûvelõdési Ház és a Kincsõr Alapít- 
vány az elmúlt évben millenniumi exlibris-kiállítást hírdetett. 
Mivel kevés volt a beérkezett anyag, segítséget kértem Kõhegyi 
Gyula grafikusmûvész úrtól. Szerencsére én vettem át a fenti 
kiállításra behozott munkáit és beszélgetés közben megtisztelt 
azzal, hogy megmutatta az Önök "Magyar történet múzsája" 
címmel szervezett kiállítás-sorozatának a katalógusát.
 Személyén keresztül kerültünk tehát kapcsolatba az Önök 
Körével. A sors jóvoltából létrejõhetett egy különös hangulatú, 
kettõs bemutató. Úgy gondolom, hogy meglepõ hatású ese- 
mény lett álmos kerületünk életében az a sokféle, kicsi grafika, 
ami januárban itt nálunk látható volt. Ime, kis méretben is lehet 
nagyszerût alkotni !
 A kiállítás egyik rendezõjeként köszönöm Önöknek – a 
Csokonai Mûvelõdési Ház és a Kincsõr Alapítvány nevében is – 
hogy e gyönyörû, történelmi kisgrafika-sort bemutathattuk. A 
Ház adottságain belül a jövõben is lehetõséget nyújtunk egyéb 
kiállításaikhoz. Egyesületük munkájához erõt-egészséget, 
lelkesedést, sok szerencsét és megfelelõ támogatást kívánok, 
üdvözlettel:

Ferk Ilona
A millenniumi ex libris kiállítás és a Magyar történet múzsája 
címû vándorkiállítás válogatott lapjainak bemutatóját dr. 
Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnö- 
ke nyitotta meg. Szép szavakkal méltatta az irodalom és a 
képzõmûvészet testvérmúzsáinak e nagyszerû találkozását. Az 
elõcsarnok fõfalán kaptak helyet az új, beérkezett kisgrafikák 
és ex librisek, majd ezek folytatásaként a legjelesebb magyar 
exlibris-készítõ mûvészek lapjai, amelyek változatos stílusgaz- 
dagságban és képi megjelenítésben vezetik végig a nézõt a 
magyar történelem viharos évezredén. A közönség soraiban 
szép számmal voltak jelen a KBK tagjai, valamint a mûveket 
alkotó grafikusmûvészek.                                              

 K. Z.

MILLENNIUMI EX LIBRIS KIÁLLÍTÁS RÁKOSPALOTÁN

Horváth Jenõ, vonalas klisé, P1

Cseh Gusztáv rézkarca, C3
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ANTOON VERMEYLEN MAGYARORSZÁGON

Antoon Vermeylen fametszetei, X2

 Hajdúböszörménybõl, a Wargha István Pedagógiai 
Fõiskola Közmûvelõdési Bizottságától érkezett a meghívó, 
amely szerint Antoon Vermeylen flamand üvegfestõ és grafi- 
kus, valamint Horváth Hermina grafikusnõ közös kiállítása 
nyílik meg 2001. február 15-ikén a hajdúböszörményi Para- 
fa Galériában. Hogy miért ott rendezte meg a mûvészházas- 
pár e legújabb tárlatát, arra kézenfekvõ a magyarázat, ha 
tudjuk, hogy a mûvésznõ a közeli Nyíregyháza környékérõl 
származik. Gyakori vendégek  Magyarországon, s örömmel 
elfogadták Hajdúböszörmény meghívását, hogy a fõiskolai 
ifjúság körében is bemutatkozhassanak.

 Antoon Vermeylen sokoldalú mûvész. Nálunk fõként a 
grafikabarátok és exlibris-gyûjtõk körében már évtizedek óta 
ismert fametszõ mester, keveset tudunk azonban üvegfestõ 
mûvészetérõl, ami talán a fõ hivatása. De jól ért a zenéhez is, 
szépen zongorázik.
 Ezúttal  a Parafa Galériában mind grafikusként, mind 
üvegfestõként megismerhettük. A klasszikus üvegfesté- 
szet a régi századok folyamán a nagyméretû, ólomberaká- 
sos templom ablakok, dísztermek színes ablakainak a készí- 
tésére alakult ki. Táblaképszerû alkalmazása elég ritka, 
mivel érvényesüléséhez hátsó megvilágítás szükséges. 
Vermeylen mester ezt a változatot mûveli, kisebb méret- 
ben, mint az ablak, tehát festményszerûen. Az alsó  szélénél 
rögzített, felsõ szélénél a faltól kifelé billentett képet a
mögéje helyezett izzó világítja meg. 
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munkáját. Alkotásai mély harmóniát su- 
gároznak, komoly tartalmat hordoznak, 
segítenek önmagunk harmóniájának 
felépítésében. Ilyenek ikonszerû képei, 
Krisztus-ábrázolásai, Mária sorozata, a 
Szupataki templom c. képe, illusztrációi 
József Attila Betlehemi verséhez, a Há- 
romkirályok, vagy Ady Endre: Szent Mar- 
git legendája, Virágos karácsonyi ének, 
Krisztuskereszt az erdõn c. verseihez, 
hogy csak néhányat említsek.
 Külön erénye, hogy képeinek kere- 
teit is maga készíti és faragja, s fan-
táziáját dícséri, hogy mindegyik más és 
más motivumot hordoz. Faragásainál a 
görcsök is funkciót nyernek a deszká- 
ban.
 Köszönjük Tóth Rózsa szép üzene- 
teit, további sok sikert és alkotókedvet 
kívánunk neki. A hely gazdáinak, ven- 
déglátóinak is köszönjük, hogy lehetõvé 
tették e találkozást".

Szepesváriné Rácz Mária Tóth Rózsa fametszete, X1Tóth Rózsa linómetszete, X3

 A Délmagyarország 2001. január 26-i számában jelent meg a tudósítás Kass János legújabb kiállításáról: "Ma délután 
fél 5-kor a Kass Galériában dr. Sonkodi Sándor egyetemi tanár nyitja meg Az orvostudomány úttörõi címû kiállítást, amit 
Kass János grafikusmûvész alkotásaiból rendeznek. A tárlathoz jótékonysági akció is társul, amivel a Kossuth-díjas mûvész, 
a város díszpolgára a szegedi tumoros gyermekek gyógyítását kívája támogatni. Már nemzetközi hírû grafikusként a 
nyolcvanas években javasolta a magyar postának, hogy orvosportrékból Az orvostudomány úttörõi címmel bélyegsorozatot 
kellene készíteni. Hippokratésztól a vérkeringést felfedezõ brit Williams Harvey-en keresztül a magyar  Semmelweis Ignácig 
tíz bélyeget adtak ki. A sorozatot több nemzetközi díjjal jutalmazták, például 1988-ban elnyerte a 38. Párizsi Õszi Szalon 

 A tárlatot megnyitó dr. Sonkodi 
Sándor szavaiból idézünk: "A Kass Ga- 
léria eddigi történetében számos igen 
magas mûvészi színvonalú és nagyon 
sokszor egészen egyedi kiállítást rende- 
zett. Ilyen ez a most megnyíló is, ami a 
mûvészet és az orvostudomány találko- 
zásáról szól. A honi mûvészet egyik leg- 
kiemelkedõbb mûvésze Kass János, 
akit alig hiszem, hogy – fõleg Szegeden 
– be kellene mutassak, az orvostudo- 
mány történetének legkiemelkedõbb 
szaktekintélyeit, felfedezõit, tudósait 
örökítette meg grafikákban, érméken 
és bélyegeken. Ezeket a munkákat mu- 
tatja be, s a mûvészi értéken túl e 
kiállítás a hazai mûvészettörténetnek is 
kiemelkedõ eseménye...
 Megpróbáltam utánanézni, hogy található-e olyan mûvész a múltban, aki az orvostörténelem kiemelkedõ sze-
mélyiségeit sorozatban megörökíthette volna. Így találtam rá Zsámboki Jánosra (latin nevén Sambucus), aki a 17. század- 
ban bécsi udvari orvos és orvospolihisztor volt, s aki az õt megelõzõ kor nagyhírû orvosait egy albumban és érméken örökí- 
tette meg. Ezt tette most meg Kass János, mert portrésorozata híres orvosok munkásságára emlékeztetve, elvisz bennün- 
ket az orvostörténelem legfontosabb eseményeinek a világába az ókortól napjainkig. E korszakváltó felfedezések orvos-
képviselõit szuggesztív megformálásban tekinthetjük meg grafikákon, bélyegeken és érméken...
 A kiállítás rendezésében is érezhetõ Kass János mûvészi beállítású szemlélete, mint ahogy mûvészetének kifejezés- 
módja és témaválasztása is rendkívül sokoldalú. Errõl  így ír a 70.-ik születésnapja tiszteletére megjelent kötetben 
Trogmayer Ottó régész és nyugalmazott múzeumigazgató: "Kass János életmûvén átízzik a késõ-középkor szelleme és 
megjelenik a 21. század mindennapjainak vélt valósága is. Õ az, aki sokoldalú, akinek nem idegen a szobor, a képzõ- 
mûvészet, a könyv, a bélyeg, s most érett korban már a költészet sem."
 Ezek után átengedem Önöket a mûvészetnek és meséljenek most már a kiállítás remekmûvei !"        Dr. Sonkodi Sándor

KASS JÁNOS SZEGEDI TÁRLATA
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Technikája követi az õsi hagyományokat: a színes üveg- 
elemeket ólomszegély rögzíti egymáshoz.  Az anyagukban 
színezett darabok színárnyalatait maratással és csiszolás- 
sal is gazdagítja, de égetve festett, és színes üvegre szájjal 
fúvott festést is alkalmaz.
 A húsz különbözõ méretû, megvilágított üvegfestmény 
varázslatos hangulatot teremtett a galériában. Téma szerint 
van közöttük tájkép jellegû, pl. a Nappal (falurészlet fölötti 
égen ragyogó napkorong) és az Éjszaka (falurészlet fölötti 
égen a Holddal); természet-ábrázoló állóképek, pl. Vízi rigó, 
Arany kakas, Gombák, Pillangó, Virágok, stb. címû képek; 
portrék és alakos ábrázolások, pl. Fuvolás, Lantjátékos, 
Portré, stb. De találunk elvont, szimbolikus témákat is, mint 
az Évszakok, Bábozódás, Szabadságdal (furulyázó alak) stb.
Az üvegfestmények között és mellett nyolc tabló a grafikus 
Vermeylen ex libriseibõl ad válogatást. A kisgrafika klasz- 
szikus hagyományait követi, zömmel fametszeteket készít, 
többnyire egyszínûeket, de láthatunk köztük több dúcról 
nyomott színes lapokat, vagy kézi festéssel színezett nyoma- 
tokat is. Nagyszerûen komponált lapjai elárulják nagy mes- 
terségbeli tudását és egyéni látásmódját.
 A mûvész partnere és felesége is egyben, Horváth 
Hermina szintén két grafikai mûfajban mutatkozott be. Ed- 
dig itthon õt is ex libriseirõl ismerték a gyûjtõk, valamint a 
közvélemény, már akik kapcsolatba kerültek vele. Ezúttal 
nyolc nagyobb méretû mûvét is kiállította. Ezek kb 30x50 cm 
méretû tusrajzok, speciális, vízzel higítható fekete és színes 
japán tussal készültek. Tulajdonképpen egyetlen sorozat ré- 
szei, melyeknek alkotójuk ezt a közös címet adta: 
"Aggodalmaim".
 Rendkívül mozgalmas, dinamikus víziók e képek, olyan 
képi elemek keverednek rajtuk, amelyek nap mint nap tuda- 
tosan, vagy tudat alatt, de aggodalommal töltik el a ma 
emberét (vihar, tornádó, árvíz, háború) és elgondolkodásra 
kényszerítik.
 Négy tablón láthatták a jelenlevõk Horváth Hermina ex 
libriseit, illetve hely hiányában csak ízelítõt, de azok mégis 
valós képet adnak ezirányú munkásságáról. Az õ fametsze- 
tei nõi mentalitásról árulkodnak: kompoziciói romantiku san 
líraiak, lágyabbak és modernebb, lazább vonalvezetésûek. 
Merészebb képzettársításokat is könnyedén fogalmaz meg, 
ezzel szimbolikus jelentéstartalommal telítõdnek meg ex 
librisei. Ez a nõi mentalitás még jobban érezhetõ nagyon 
finom vonalú rézkarcain, amelyek amellett, hogy líraiak (pl. 
Léda és a hattyú), gyakran dinamikusan mozgalmasak is (pl. 
Páris ítélete, Amazonok harca, stb.). E lapjainak nyomtatásá- 
hoz lágy pasztellszíneket használ, vagy olykor egy lemezen 
két színt, de e két színnek kompoziciós kifejezõ szerepe van. 
(Pl. a zöldesszûrke természeti környezetbõl kiemelõdnek a 
barnásvöröses emberi alakok). Ezzel igen hangulatossá 
teszi a bravúros és mesterien szép rajzokat.
 A kiállítást Szepessy Béla fõiskolai docens, grafikus- 
mûvész nyitotta meg, szép szavakkal méltatva a vendég- 
mûvészek alkotómûvészetét, kiemelve és különösen hang- 
súlyozva az üvegfestészetet, mint egyre ritkábban látható 
mûfajt a kiállításokon. Közös mûfajukról szólván kiemelte, 
hogy az ex libris a legszemélyesebb grafika, s ezt mindketten 
igen jó érzékkel, mesteri fokon mûvelik. Igazolta ezt a meg- 
nyitón megjelent szép számú, hozzáértõ közönség, a helyi 
értelmiség és diákság, a budapesti KBK képviselõi, vala- 
mint a szakmabeliek: rajztanárok és grafikuskollégák. A tár- 
lat bemutatása jeles eseménye volt a hajdúváros mûvészeti 
életének, amelynek, reméljük, lesz hasonló folytatása.

Király Zoltán

Horváth Hermina fametszetei, X2




