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VARGA HAJDU ISTVÁN ÉS DISKAY LENKE GRAFIKUSMÛVÉSZEK
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SIÓFOKI KÁLMÁN IMRE  MÚZEUMBAN

 Immár húsz éve annak, hogy a Budapesten élt 
Diskay Lenke és Varga Hajdu István grafikusmûvész 
házaspár, szinte egymást követve, eltávoztak az élõk 
sorából. Varga Hajdu István l920. december l6-ikán 
született Barcson és l98l. április 9-ikén hunyt el 
Budapesten.(Az õ révén kötõdtek erõsen mind a ketten 
Somogy megyéhez, a pannón szellemiséghez). 
 A Képzõmûvészeti Fõiskolát l945 - l949 között vé- 
gezte Szõnyi István növendékeként. Már fõiskolás korá- 
ban részt vett a Csontváry-hagyaték megmentésében, 
restaurálásában. 1949-tõl haláláig a Nyomdaipari Szak- 
munkás képzõ Intézetben tanított, nyomdásznemze- 
dékek egész sorát nevelte fel. Németh Lajos írja az l966-
os Varga kiállítás katalógusában: " A népi televénybõl 
jött, mint olyan sokan a magyar írók és mûvészek közül, 
s akár mint két nagy szellemi  példaképe, Egry József és 
Nagy István. A Dunántúlról, Somogyból származik, ma- 
gával hozta egy varázsosan szép táj ritmusának az élmé- 
nyét, és tovább õrzi ezt az emléket, amikor már elsza- 
kadt a természetábrázolástól és útját a nonfiguráció 
felé keresi, mint ahogy megõrizte a két nagy példakép 
életmûvének a tanulságait még akkor is, amikor már 
mûvészetének a formanyelve messze eltért az övéktõl."
 Gazdag grafikai hagyatékát az újszerû és hagyomá- 
nyos megoldások, a nonfiguratív és a népi fogantatású 
stílus ötvözése, kényes, megtalált egyensúlya jellemzi, 
és az az eredendõen természeti látásmód, növényi 
buja- ság, ihletett vonalvezetés, amely grafikáinak 
hitelt, szuggesztivitást ad. A népmûvészetnek nemcsak 
a for- makincsét, hanem a szellemét is   magába szívta. 
Megje- lentek képein a magyar népi kerámia madarai, 
és a népmûvészet díszítõkedve hatotta át ornamentális 
elemeket is felhasználó stílusát.
 Diskay Lenke 1929. augusztus 22-ikén született 
Kiskundorozsmán. Tanulmányait a Képzõmûvészeti 
Fõiskolán 1942-ben kezdte meg, de a háború miatt csak 
1949-ben szerzett diplomát. Varga Nándor Lajos és 
Koffán Károly voltak a mesterei. Grafikáival és textil- 
képeivel 1957 óta rendszeresen szerepelt kiállításo- 
kon. Ex libriseit megismerték az egész világon. Õ is,  

akárcsak festõmûvész férje pedagógus volt,  az Áldás ut- 
cai iskolában tanított. 1980. december 13-án hunyt el 
Budapesten.
 A mûvészházaspárról tudni kell, hogy rendkívül 
értékes életmûvet hagytak maguk után. Sajnos, korai 
haláluk megakadályozta, hogy közismert és  méltó mó- 
don elismert mûvészekké váljanak. Ezért az utókor
feladata, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg
mûvészetüket oly módon, mint a jelen emlékkiállítás. 
Szerény emberek voltak, akik kizárólag a mûvészet 
mûvelõiként, az alkotásnak éltek.
 Varga Hajdu István lendületes vonalhálókból szõtt 
tusrajzai, Diskay Lenke színes fametszetei sajátos mó- 
don épülnek be abba a grafikai hagyományba, amelyet 
Kozma Lajos mûveivel és a gyomai nyomda metszet-
kultúrájával a magyar grafika elindított. E nemes 
vonulatba illeszthetõ Diskay Lenke képeinek világa is. 
Hogy mennyire igaz ez a minõsítés, mindezt jelzik díjai 
(Nemzetközi ex libris kiállítás és pályázat I. díja, Como, 
1971,  Kisgrafikai Biennálé I. díja Helsingör, a Székely 
Mihály emlékpályázat I. díja Jászberény,  Ex libris  
pályázat I. és II. díja Cegléd, 1986, stb.)
 Varga Hajdu István mûvészetének szellemi 
gyökerei Nagy István, Egry József, Barcsay Jenõ 
mûvészetében keresendõk. Õ lírai érzékenységgel, 
Diskay Lenke már-már expresszív temperamentummal 
él. Mindketten sokat tanulmányozták a népmûvészetet, 
a somogyi pásztormûvészek motívumkincseit is. Az 
archaikus hagyományok és a 20. század modern 
mûvészete ötvö- zõdik nemes, magas színvonalon 
kiérlelt stílusukban. A mozgás mindkettõjük képi 
világában a kor dinamikus változását, átalakulását 
érzékelteti. Varga Hajdu István lírai érzékenységgel, 
Diskay Lenke már-már expresszív temperamentummal 
él. A kiállítás sokak számára a felfedezés újdonságával 
hat, pedig a kortárs magyar grafikában a legjobbak 
sorában van a helyük.
 Diskay Lenke készítette el legnagyobb kortárs író- 
ink, költõink, zenetudósaink ex libriseit, Varga pedig a 
könyvmûvészet terén is számottevõ eredménnyel 

Varga Hajdu István tollrajza Diskay Lenke fametszete, X3

Kisgrafika2001/2 15

   Leporellószerûen hajtogatott, három lapos, színes 
reprodukciókkal nyomtatott meghívó invitálta az ér- 
dek lõdõket az egykori kõszegi katonaiskola "Hunyadi 
Mátyás Baráti Köre" és a Parlament Kávéház Galériája 
nevében Keszthelyen A három vitéz szabólegény
címû, 2001. május. 7-ikén megnyílt kiállításra. Egy 
tehetséges mûvészcsalád tagjainak közös tárlatán az 
alábbi három alkotó mûvei szerepeltek: néhai id. vitéz 
Sólyom Zoltán rajztanár és festõmûvész, ny. kir. hon- 
véd õrnagy, vitéz ifj. Sólyom Zoltán festõmûvész, 
egykori Hunyadi növendék és dr. vitéz Sólyom Sándor 
grafikusmûvész, költõ.
  A nívós tárlatot Dr. Boros Péter volt miniszterelnök, 
a Baráti Kör örökös tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. 
Közremûködött még a szintén egykori Hunyadi növen- 
dék Németh Sándor elõadómûvész.

  
 Budapesten az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá- 
lis Egyesület. I .ker. Fõ utca 28. szám alatti kiállítóter- 
mében ez év június 12-ikén nyílt meg a Szegeden élõ és 
alkotó Tóth Rózsa mûvésztanár mûveibõl az Összegzõ 
emlékek címû kiállítás.
 A grafikusmûvész, aki a Kisgrafika Barátok Körének 
is népszerû mûvész-tagja és ex libriseit jól ismerik 
nemcsak a hazai, de a külföldi gyûjtõk is, ezúttal sok- 
oldalú mûvészi munkásságának mintegy a "kereszt- 
metszetét" mutatta be válogatott alkotásainak tárlatán a 
budapesti érdeklõdõknek. Láthattuk itt mûvészi fara- 
gott fa plasztikáit, néhány olajfestményét és virágokat 
ábrázoló színes linómetszeteit, képgrafikáit, remek 
sorozatait, mint például az Ady Endre verseihez készült 
linó-sorozatából mintegy nyolc metszetét, kisgrafikáit, 
valamint néhány darabját a több színnel nyomott, 
Bartók Béla emlékére metszett sorozatának. Ez utóbbi 
kapcsán el kell mondanunk, hogy Japánban kiadták 
Székely Júlia Elindultam szép hazámból  címû Bartók 
életrajzát és a japánok e könyv borítójára Tóth Rózsa 
egyik Bartók-lapját tették illusztrációnak.
 A megnyitón az Egyesület nevében dr. Issekutz 
Sarolta mondott rövid bevezetõt, majd dr. Benedek 
Katalin mûvészettörténész nyitotta meg a kiállítást. 
Elmondta, hogy ez a "nemzetközi örmény-magyar grafi- 

kus" vérbeli magyar mûvész, aki Magyarországon szüle- 
tett, sokat merít a magyar népmûvészet hagyományai- 
ból; s arra is felhívta a figyelmet, hogy maga készíti 
képeinek a fakereteit, amelyeket faragott népi motívu- 
mokkal díszít, olyan gazdag fantáziával, hogy két egy- 
formát aligha lehet találni köztük. Végezetül Tóth 
Rózsa köszönte meg az iránta megnyilvánuló érdeklõ- 
dést, a meleg elismerést, majd a mûvész és közönsége 
közötti baráti beszélgetéssel folytatódott a találkozó.

A Kisgrafika Barátok Köre új tagjai:

Tóth Rózsa linómetszete, X3

Árkay Tessza
linómetszetei, X3
1915

      Bada István, 1173 Budapest, Pesti út 71.
      Baráth Éva, 1113 Budapest, Karolina út 47. II.6.

Keresi Ferenc, ifj., 4029 Debrecen, Domb  u. 1.
 Szõke György grafikus, 8624 Balatonszárszó, Fõ u. 58.
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 Xantus Géza tárlatának anyaga válogatás két, krono- 
lógiailag is elkülönülõ sorozat darabjaiból, melyek 
nemcsak mûfajukban, technikájukban térnek el, ha-  
nem témájukban, a bennük felvetett kérdésekben is; 
formailag és tartalmilag is az életmû két külön korsza- 
kát képviselik.
 A korábbi fázist is a kiállított 14 aquatinta nyomat 
képezi, melyek többsége az 1990-es évek második felé- 
bõl származik. Tematikailag a sorozat több eleme a gra- 
fikának, mint illusztratív mûfajnak a hagyományába 
illeszkedik, a választott témát - a Jelenések könyvét, a 
Dance Macabre tematikát - azonban a mûvész szemé- 
lyes keresztény hitén átszûrve, a jelenkor aktualitásá- 
hoz illeszkedve dolgozta fel. Az apokaliptikus víziók 
egyszerre szólnak az emberiség megsemmisülésének 
veszélyérõl és a pusztulás után beálló új világrendrõl. A 
kompozíciók mindenütt zártak, a fekete háttér elõtt 
világító testek, formák térben és idõben is a végtelen- 
ben lebegnek, örvénylenek. Konkrét aktualitással bír a 
Balkáni keselyûk címû kép, amely a balkáni háborúk 
borzalmait, az erõszakot, a világ felborult egyensúlyát 
allegorikus képekkel idézi fel. Máshol a mindennapok- 
ból, személyes élményekbõl merített témák kapnak 
teret: a chagalli, álmon átszûrt motorizált környezet, az
intim emberi kapcsolatokat a terhelõ feszült csend. 

Egy-egy késõbbi darab azonban (Tárgyaink) már a 
pasztellrajzok világa felé mutat: megjelenik bennük az 
Universum közepén öntörvényûen, mindentõl függet- 
lenül formálódó tér, melyben a formák szigorú rendbe 
formálódva, egymáson áthatolva, idõtlen mozdulatlan- 
ságban jelennek meg.
 A grafikákhoz használt aquatinta technika során a 
rézlemez sajátos felületkezelését a mûvész gyantapo- 
ros bevonat alkalmazásával éri el. A lemez ezután több 
alkalommal kerül maratásra, ezáltal kifinomult tónus- 
beli eltérések érhetõk el. Az eredmény némiképp az 
akvarellhez hasonlít, ahol a vonalas kompozíció mellett 
a feketétõl a fehérig terjedõ árnyalatok is érzékelhetõk, 
de a mûfajból fakadó sajátosságoknak megfelelõen 
nagy szerepet  kapnak az éles kontúrok, az erõs kon- 
trasztok, az erõteljes fény-árnyék hatás is. A munkafo- 
lyamat hosszú, aprólékos, átgondolt, kevés teret enged 
a pillanatnyi érzéseknek.
 Egészen más nyelvezet jellemzi a kiállítás másik ré- 
szét alkotó pasztellmûveket: a színes papírlapra felvitt, 
gyors munkát megkívánó pasztelltechnika a spontán 
benyomások rögzítésének kedvez. A tematika is kiszé- 
lesedik: a grafikák illusztratív jellegû vagy konkrét él- 
ményekben gyökerezõ jeleneteit, valamint az egyéb, 
korábbi mûvekben központi szerepet kapó biblikus 
jeleneteket, a szûkebb értelemben vett haza, Erdély ha- 
gyományaiból táplálkozó motívumkincset felváltják a 
létnek és a hitnek az egyetemes, egzisztenciális problé- 
mái: az Istenhit, az emberi esendõség, a bûn és Meg-   
váltás kérdései, a test és a lélek viaskodása. Elõrebukott 
és összetört, magába roskadt, vívódó alakok népesítik 
be ezt a világot, vádló és bûnbánó figurák kettõsei; 
gyöt- rõdõ, lázas, mezítelenségükben kiszolgáltatott 
aktok, Füssli szorongásos rémálom-ábrázolásait idézõ 
víziók. Mögöttük-mellettük azonban ellenpontként � 
és az életmûben új elemként � fák, építészeti elemek 
jelen- nek meg, melyek állandóságot, nyugalmat, 
stabilitást sugallnak, s elrejtik a ködös formák között 
felderengõ emberi formát. A római ihletésû 
épületrészletek között felismerhetõk a Ponte Sisto ívei, 
a Colosseum árkádos alépítményének alagútszerû 
formái, Borromini loggiá- jának oszloptõi, Augusztus 
mauzóleumának monu-  mentális  tömbje. 
Mindezentúl azonban az épületfor- mák szimbolikus 
tartalma a meghatározó: a torony erõt, a híd köteléket, a 
megközelíthetõséget, az Isten- hez jutás útját sugallja, 
éppúgy, mint a többször meg- jelenõ ókeresztény 
analógikus szimbólum, a lépcsõ, a felemelkedés 
lehetõségét kínáló jákobi lajtorja. A templom elõtt 
idõtlenségben úszó keresztre feszített Krisztus-alak 
már a sorozat megdicsõült és feltámadt Üdvözítõ 
alakjaihoz kapcsolódik, amelyekben a megváltás Xantus Géza, aquatinta, C5

1000-1000 mû) még mindig keresi méltó helyét. Varga 
Hajdunak a kaposvári  Rippl-Rónai Múzeumban talál- 
hatók szép számmal alkotásai, valamint a Barcsi 
Múzeumban, állandó emlékkiállításán láthatók. Diskay 
Lenke legszebb ex libriseibõl a Siófoki Kálmán Imre 
Múzeum gyûjteménye, valamint az Országos 
Széchényi Könyvtár õriz szép kollekciót.

 A két grafikusmûvész emlékkiállítását 2001. 
március 1-jén Horváth János Milán mûvészettörténész 
nyitotta meg és Somogyi Gyula, Siófok város alpolgár- 
mestere mondott köszöntõt.

Matyikó Sebestyén József
múzeumigazgató

Xantus Géza kiállítása a Római Magyar Akadémián (2001. március 29-31.)

UTAK

 Ugyanitt nyílt meg májusban a Keresztek címû 
tárlat, amelyen magyar grafikusmûvészek mintegy 
negyven alkotása volt látható, valamennyi keresztfor- 
mákat ábrázolt. Tirts Tamás elmélyült megnyitó szavai 
után Szepes Hédi mûvészettörténész vezette végig a 
kereszt történetét, elemezte annak ábrázolási formáit, 
jelentését és hatását. Kisgrafikát is alkotó mûvészeink 
közül Ábrahám Rafael, Feszt László és Vén Zoltán 
mûveit láthattuk e tárlaton, amelyrõl az András-keresz- 
tet mutatjuk most be, Vén Zoltán: Szent András, a 
vasutasok védõszentje címû grafikájának közlésével.

sem szûkölködõ látnivalók között a kisgrafika mûvé- 
szei közül egy-egy alkotásával szerepelt Ábrahám 
Rafael, Kõhegyi Gyula és Vincze László.

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday 
utcai kiállítótermében, a Galéria IX-ben március 28. és 
április 13. között láthatták az érdeklõdõk a Kortárs 
japán grafika c. kiállítást, amely érdekes válogatást 
mutatott be a japán grafikusmûvészek mai ábrázolási 
törekvéseirõl, grafikai stílusairól. A hagyományos sok- 
szorosító technikáktól (fa- és linómetszet, rézkarc, stb.) 
a legújabb kísérletekig (számítógépes grafika, kollázs-
technika, xerox és egyéb) igen sokféle és változatos 
anyagot láthattak a látogatók, többnyire elvont, gyak- 
ran, gyakran nonfiguratív tartalommal is. A ritka él- 
ményt jelentõ kiállítást Demszky Gábor fõpolgármes- 
ter és Hernádi Miklós író-szociológus nyitotta meg, 
népes közönség elõtt.

 A Miskolci Galéria pompás kivitelû meghívója adta 
tudtunkra, hogy Tellinger István képzõmûvész gyûjte- 
ményes kiállítása 2001. április 12-ikén nyílt meg a 
patinás Rákóczi-házban.
 A neves grafikusmûvész, akit legutóbb lapunk 
1997/2-es számában mutattunk be olvasóinknak, ked- 
veli és mûveli a kisgrafikát, s bár ex libris nem túl 
gyakran kerül ki alkotómûhelyébõl, ez alkalommal 
örömmel mutatunk be újabban készült ex librisei kö- 
zül két lapot, õszinte köszönettel, hogy azokat 
eljuttatta szerkesztõségünknek. A tárlatot dr. Veres 
László, a Hermann Ottó Múzeum.igazgatója nyitotta 
meg.
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Imre diavetítéssel bemutatta azokat a Van Gogh képe- 
ket, amelyek nyomán az ott látott mintegy félszáz ex 
libris megszületett.
 Áprilisban dr. Kékesi László számolt be arról a hatal- 
mas rendszerezõ munkáról , melyet  családja segítségé- 
vel  néhai édesapja életmûvének megörökítése érdeké- 
ben végez. Bemutatta azt a tekintélyes terjedelmû 
kötetet, amely Kékesi László 254 ex librisének részletes 
katalógusa. Ugyancsak könyvbe gyûjtötték össze a 
mûvész 500 darabot kitevõ kisgrafikai vázlatait. Szán- 
dékában áll összegyûjteni és megtekinthetõvé tenni a 
mûvész mintegy 10 ezer darabra terjedõ levelezését.
 Két vaskos kötetet tesz ki majd Kékesi László 
levelezõlap-terveinek gyûjteménye az 1944 és 1992 
közötti idõbõl. Ezek izgalmas dokumentumai lesznek 
az elmúlt mozgalmas történelmû esztendõknek! A mû- 
vész élete során 258 magyar bélyeget tervezett. Ezek 
kötetben való közreadása ugyancsak hiányt pótol 
majd. Kékesi alkotásainak jelentõs csoportját õrzi és 
mutatja be a simontornyai vármúzeum. A városhoz 
családi kapcsolatok fûzték mûvészünket.
 A Kékesi család fent vázolt tevékenysége tiszteletet 
érdemlõ, egyedülálló vállalkozás egy nagy mûvész 
életmûvének megismertetése, közkinccsé tétele 
érdekében.
 Május elsõ szerdáján a Fészekben összegyûlt tagság 
"tanulmányi kirándulásra" indult, hogy megtekintse 
König Róbert grafikusmûvész újabban, Budapesten 
készült faliképeit. Az Operaház szomszédságában, a 
Hajós utca egyik üzlethelyiségében reprezentatív szó- 
rakozóhelyet kíván létesíteni egy vállalkozó. A meny- 
nyezetet szekkó-technikával készült képek díszítik. A 
terjedelmét illetõen is tekintélyes feladatot König
Róbert a törökszentmiklósi lovas-kastély nagysikerû 
szekkóinak tapasztalataival gazdagodva bravúros 
köny- nyedséggel teljesítette. Igen rövid idõ alatt, 
mindössze 2 hónap alatt végezte el a 120 
négyzetméternyi falikép megfestését. A képek témája 
igen jól  i l l ik a  helyszínhez.  Az Operaház 
szomszédságában lévõ épület mennyeze- tén ugyanis 
Mozart Varázsfuvala c. operájának cselek- ménye 
kapott ihletett képi megfogalmazást.
 Június elsõ szerdáján ismét a Fészekben tartotta 
összejövetelét a KBK.
 Ezúton is felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy július 
és augusztus hónapokban  az elõzõ évekhez hason- 
lóan  összejövetelt nem tartunk.

  
 Április végén nyílt meg a Madách utcai Godot 
Galériában az EROTIKUS GRAFIKA 2000 címû kiállí- 
tás. Mint a katalógusból megtudtuk, ez volt a rendszer- 
változás utáni második ilyen témájú tárlat. Harminchat 
mûvész különbözõ technikával készült alkotásait
láthatta a közönség. A kisgrafika mûvészei közül 
Ábrahám Ráfael, Kazinczy Gábor, Sárkány Gyõzõ, 
Sulyok Gabriella, Szurcsik József és Vén Zoltán szere- 
pelt a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Grafikus- 
mûvészek Szövetsége által támogatott kiállításon.

 Az angol Walter Crane (1845-1915) emlékét idézte 
fel az Iparmûvészeti Múzeumban márciusban megnyílt 
kiállítás. A budapesti intézmény tájékoztatója szerint a   

neves iparmûvész, illusztrátor és festõ az ottani mûipar 
és az új ízlés teremtõ apostola volt. A mûvészet és a 
mindennapi élet összekapcsolásán fáradozott. Az ipar- 
mûvészet legtöbb területén (üvegablak, mozaik, csem- 
pe és kerámia, falikárpit, tapéta) jelentõs mûveket 
alkotott. Ismertté tették nevét gyermekkönyv-illusztrá- 
ciói is. 1900-ban az Iparmûvészeti Múzeum nagyszabá- 
sú Crane-kiállítást rendezett, amelyen több tervrajzát 
és illusztrációját  megvásárolta az intézmény. A mûvész 
ekkor családjával együtt járt hazánkban. Itteni tartóz- 
kodása alatt is dolgozott: több mûvet, ex libriseket és 
rajzokat készített. Közülük néhány a kiállításon is 
látható volt.
 Az érdekes dokumentumokat, köztük az 1900. évi 
budapesti tárlat vendégkönyvét is bemutató kiállítást 
dr. Horváth Hilda mûvészettörténész rendezte.

 Remek kiállítást láthattak április elsõ felében az 
Újpesti Galéria látogatói. Az Angol akvarell magyar 
ecsettel címû tárlat meghívóján közel száz mûvész neve 
szerepelt, akik a kiállítás címének megfelelõen  kizáró- 
lag a hagyományos vízfestési eljárással készült alkotá- 
sokat küldhettek ide.
 A Magyar V ízfestõk Társasága a kerület 
mûvészeinek csoportjával együttmûködve igen magas 
színvonalú "mûvésztalálkozót" hozott létre, melyen a 
régi technika mai mondanivalót hordozva szólt a 
nézõkhöz. Az egységesen egyszerû, ízléses keretbe 
foglalt vízfestmé- nyek stílusa a természetelvû 
világlátástól az absztrak- cióig terjedt.
 Békésen megfértek egymás mellett, mert jó mûvek, 
nívós képek kerültek a közönség elé. A színpompában 
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 Ezeknél a mûveknél a színes hordozó csupán fizikai 
alapként szolgál, nem biztosít teret s nem szab határo- 
kat a kompozíciónak. Az irracionális térben, a saját 
fizikai törvényeik által uralt világban létezõ elmondott, 
légies, áttetszõ formákat villódzó fények  teszik 
fokozottan látomásszerûvé. A paletta visszafogott, a 
több monokróm alkotás mellett a sárgák-barnák-szür- 
kék kifinomult kombinációi dominálnak. A vörös csak 
alkalmanként, hangsúlyos összetevõként lép fel. A 
változatos színû alap kromatikájában mindenütt kiegé- 
szíti a színes krétát, a hideg pasztellszínektõl a feketéig 
halad, majd meleg színekben oldódik fel.

 Moskál Tibor, a grafika jeles mestere Budafokon 
született 1930-ban, ott élt és alkotott 1995-ig, amikor a 
sorsa úgy hozta, hogy Békéscsaba legyen az új otthona. 
Nem véletlen tehát, hogy alkotásainak nagy részén 
láthatók Budafok és környéke jellegzetes tájai, kedves 
városrészei, mûemlékei, házai.
 Mûvészi pályájának indulását így jellemzi néhány 
sorban Dr. M.Kiss Pál mûvészettörténész: "Apja kíván- 
sága szerint a fiatalember a vasesztergályos szakmát 
választja, de az édesanyjától örökölt hajlam a mûvészet 
felé tereli érdeklõdését. Onnan indul el, ahonnan õsi 
kezdetekor a mûvészet: az elsõ vonal felfedezésétõl. 
Rendkívüli hit, akarat és heroikus erõ szükséges ahhoz, 
hogy minél teljesebb odaadással a vonalak, formák és

színek világa felvehesse útját."  Ez a tömör összefogla- 
lás utal arra, hogy Moskál Tibor a grafikai mûfajoknak 
lett igen sokoldalú mestere és mûvésze, bár készített 
pasztellképet és olajfestményt, sõt más mûvészeti ága- 
kat is kipróbált. Mégis megmaradt a grafikánál, amely a 
szakma szerint "a mûvészetek anyja", s õ is ebben tudja 
legjobban kifejezni önmagát.
 Hogy eligazodjunk Moskál Tibor tárlatának mûfaji 
sokféleségében, hadd soroljam fel a grafikai mûvészet -
nek azokat a válfajait, amelyeket a mûvész általában 
alkalmaz: ceruza és tollrajz, ecsetrajz és akvarell, famet- 
szet, linoleummetszet, rézkarc, borzolás, foltmaratás, 
illetve ezek gyakori közös, vagy együttes alkalmazása, 
amit röviden vegyes technikának nevezünk.

 Ezekben a mûvekben kiteljesedik az az új térkon- 
cepció, amelynek megteremtése az utóbbi években 
foglalkoztatta a mûvészt, s amelyet saját szavaival így 
fogalmazott meg: a képeket "a dimenziók áttörése 
jellemzi, a három dimenzió mellé fellép egy új: egy égi 
transzcendens dimenzió, egyik alak átmegy a mási- 
kon, nem takarják egymást. Ahogy feltámadása után 
Jézus valóságos alakban jelenik meg, de átmegy a falon, 
a bezárt ajtókon, úgy járnak át ezek az alakok egymáson 
és a tárgyakon."

Sallay Dóra

MOSKÁL TIBOR ÉLETMÛ-KIÁLLÍTÁSA BÉKÉSCSABÁN

    Békéscsabán a Lencsési úti Közösségi Ház kiállítótermében nyílt meg 2001. március 26-ikán Moskál Tibor életmû-
kiállítása, illetve abból egy válogatás, amely teljes sokrétûségében, mûfaji sokféleségében mutat be az életmûbõl a 
nézõknek annyit, amennyit a terem méretei megengedtek.
       A szépen megrendezett tárlaton megjelent nagyszámú közönség elõtt lapunk fõszerkesztõje, Király Zoltán mutatta be a 
Kisgrafika Barátok Köre egyik alapító mûvésztagja életpályáját, és munkásságát. Ebbõl közlünk hosszabb részletet.
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Formája szerint beszélhetünk nagyobb, vagy normál-
méretû grafikákról és kisgrafikákról, funkciójuk sze- 
rint pedig három csoportba oszthatók: képgrafikák 
vagy szabadgrafikák, alkalmi grafikák és ex librisek. 
 Moskál Tibor vasesztergályosként, napi munkája 
mellett a Hungária Gumigyár szakkörében kezdte 
mûvészeti tanulmányait Antal Irén és Szõnyi Ferenc 
festõmûvészek vezetése és irányítása alatt, akiktõl elsa- 
játította a legfontosabb alapismereteket. Már ekkor 
kitûnt tehetsége a szén- és ceruzarajzokban. Eredeti 
mestersége, szakmai tudása befolyásolta késõbbi mû- 
vészi fejlõdésének irányát, amint tanára, Antal Irén 
megfogalmazta: "A szerszám, a vas, a megfogható ke- 
mény anyag és annak szeretete az alkalmazott grafikai 
eljárások irányába terelte munkásságát. A fa, a rézle- 
mez, mint közvetítõ eszköz kellett ahhoz, hogy a 
képzõmûvészet nyelvén beszélni tudjon." Így lett mes- 
tere a fametszetnek, a linoleummetszetnek és a réz- 
karcnak. Ehhez kitûnõ magániskolák vezették el. A 
rézmetszést és a rézkarcot a múlt század elsõ felének 
híres grafikusmûvészénél, Kaveczky Zoltánnál tanul- 
ta, majd a kitûnõ pénzjegy- és bélyegtervezõ, réz- 
metszõ Nagy Zoltánnál. A rajzolást és a fametszést is 
igazi, klasszikus nagymesternél, Varga Nándor Lajos- 
nál tanulta tovább és sajátította el, aki az 1950-es évek 
közepéig a Képzõmûvészeti Akadémia tanszékvezetõ 
professzora volt, de a szocializmus "diktatúrája" eltávo- 
lította onnan és kényszernyugdíjazta. Ám õ otthoná- 
ban mag köré gyûjtötte azokat a tehetséges fiatalokat, 
akik nem járhattak fõiskolára, és egészen haláláig, 
1978-ig oktatta õket a rajzmûvészet mesterségére. Ezt 
nevezték el a kortársak és nevezzük ma is "Varga Akadé- 
miának". sok jó mûvész került ki ebbõl a szabadiskolá- 
ból .  Moská l  T ibor  i t t  kerül t  k apcsola tba  
tanfolyamtársa, a neves gyûjtõ és szakember, dr. 
Semsey Andor révén a Budapesten 1959-ben 
megalakult Kisgrafika Barátok Köre Mûvelõdési 
Egyesülettel, amelynek tagjai a kisgrafika és az ex libris 
gyûjtõi, valamint az ezeket készítõ mûvészek. Õ is 
b e k a p c s o l ó d ot t  a z  E g ye s ü l e t  m u n k á j á b a ,  
megismerkedett számos grafikus kollégá- val, hazai és 
külföldi gyûjtõkkel, akik egyre több ex librist rendeltek 
tõle, így országosan, sõt nemzetközi szinten ismert és 
elismert mûvésszé vált. 
 Moskál Tibor avatott mestere e szûkre szabott felü- 
letek mûvészetének. Stílusában realista és érthetõ, ám 
fantázia-gazdagon, gyakran szimbolikusan fogalmaz. A 
klasszikus hagyományokat folytatva jeleníti meg és 
fedezi fel újra számunkra a mindennapok élményeit, a 
való világot. Tartalmilag is nagyon gazdag világ ez. 
Láthatunk tájakat mûemlékeket, szép tárgyakat, nép- 
mûvészeti motívumokat, történelmünk és irodalmunk 
sok-sok jelentõs eseményének és személyeinek a meg- 
jelenítését. Különösen gazdagon ábrázolja a növény-
világot, annak is legszebb részét, a virágokat. Ebben 
páratlan a magyar exlibris-mûvészek között és életmû- 
vének is ez az egyik legszebb, legnépszerûbb, bár 
egyben legmunkaigényesebb területe is: a több dúcról 
nyomott színes virágok. Nem véletlen, hogy nagyon 
sok ismert külföldi gyûjtõ rendel tõle lapot s ezeket 
elõszeretettel keresik az újabb gyûjtemények tulajdo- 
nosai. De ugyanilyen mesteriek és bravúrosak virágos 
rézkarcai is, egyszínûek és színesek egyaránt. Ma már 
ex libriseinek és alkalmi grafikáinak a száma meg- 

 Az életmû-válogatásban láthatunk néhány nagysze-
rû, karakteres ceruzarajzot, majd Moskál-mester mûvé- 
szetének másik jelentõs területét, a szabad- vagy kép- 
grafikát. E témában sikerrel szerepelt már az 1960-as 
évek végén a Budapest a kisgrafikában címû tárlaton. 
Majd az évek során elkészíti két nagyobb lélegzetû 
sorozatát, az egyik a Balaton és környéke mûemlékei 
(várakat, várromokat, mûemlék épületeket mutat be) 
és az Erdély-sorozat a másik, amelyekbõl itt is kapunk 
ízelítõt. E fa- és linómetszetekrõl egyik értékelõje, dr. 
Arató Antal azt írja: "A hagyományos témákban is újat 
hoz: kerüli a mûemlékekhez kötõdõ romantikus han- 
gulatok felidézését, amire egyébként a fekete-fehér 
színek drámaisága jó lehetõséget kínál. Ehelyett a 
várromokat, templomokat a tájba építve (vagy éppen 
kiemelve onnan) elsõsorban a maguk esendõségében, 
a megmaradás-elmúlás sajátos konfliktusában idézi 
elénk." Még erõteljesebb és karakteresebb sorozata a 
Bulgária legszebb tájai és mûemlékei címû, lavírozott 
tollrajz ciklusa, sajnos, ebbõl nem mutat be a tárlat 
ízelítõt sem, amely azonban bemutatásra  került 1993 
õszén Bulgáriában a Szófiai Magyar Kulturális 
Intézetben. Komoly sikerére jellemzõ, hogy a szófiai 
bemutatót követõen még hét bulgáriai városban 
mutatták be a kiállítást és a sajtó nagy elismeréssel 
számolt be róla. 
 Hogy Moskál Tibor tehetsége és szívós kitartása 
méltó helyére emelte mûvészetét és általános elisme- 
rést váltott ki mind a gyûjtõk, mind a szakemberek és a 
közönség körében, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy számtalan közös és egyéni kiállításon szerepelt 
eddig mind itthon, mind külföldön. Csak a jelentõ- 
sebbeket említve: több alkalommal Budapesten, Buda- 
fokon, majd Szerencsen, Cegléden, Dorogon, Jász- 
berényben, külhonban pedig Dániában, Portugáliá- 
ban, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában. 
 Bár a közmondás szerint "senki sem próféta a maga 
hazájában", s valóban, hazai mûvészeinknek itthon 
nem szórják két marokkal az elismerést, de a tehetség 
kiemelkedik. Moskál Tibor, több elismerõ oklevelén 
túl, 1965-ben elsõ díjat nyert a Fõváros grafikai pályáza- 
tán, díjazott volt a balatoni Kisgrafikai Biennálén, mely- 
nek eredményeként a Keszthelyi Múzeum sok alkotá- 
sát õrzi, majd addigi munkássága elismeréseként 
Szocialista Kultúráért kitûntetésben részesült, (mivel 
abban az idõben még nem volt Köztársasági Tiszti Ke- 
reszt). Reméljük, most már eljön az ideje eddigi élet- 
mûve összefoglaló értékelésének és elismerésének is.
 Az elmondottak alapján, ha végignézzük a tárlatát, 
amely bár csak válogatás egy igen gazdag életmûbõl, 
láthatjuk, hogy mûvészetének alapja a természet és az 
élet, de nem csupán másolja azt, amit lát és láttatni akar, 
hanem önmagában összefoglalja és újraalkotva jeleníti 
meg, ezáltal a mûvészet régiójába emeli. Itt hadd 
idézzem M. Kiss Pál egy másik szép értékelését: "A 
sokszor csak néhány centiméter nagyságú lapokon 
rajzai lélekkel teli finom ábrázolások. Távol áll tõle 
minden ornamentális stilizálás. Egyetlen célja van: a 
megkapó jellemzés, hogy a megfigyelésbõl keletkezett 
víziót minél hívebben adja vissza."
 Kívánjuk Moskál Tibornak, hogy mûhelyébõl még 
sok szép alkotás kerüljön ki, mindnyájunk örömére. 
Ehhez kívánunk jó egészséget és alkotókedvet.

Király Zoltán
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szerepel Menyhárt József, Gáborjáni Szabó Kálmán 
és Vén Zoltán. Kortárs mûvészünket a Lippóczy Miklós 
részére készült boros témájú rézmetszete képviselte.

 A terjedelmében igen lecsökkent dániai NORDISK 
EXLIBRIS TIDSSKRIFT 2001/1 száma mindössze 16 ol- 
dalon jelent meg és csak négy cikket tartalmaz. Ezek 
közül Klaus Rödel írása Zbigniew  Dolatowski lengyel 
grafikusmûvész elhunytáról emlékezik meg. A cikkíró 
figyelemre  méltó közlése, hogy az 1927-ben született 
mûvész volt az elsõ lengyel grafikus, akit a dán gyûjtõk  
� mûvei alapján � megkedveltek. Az iránta megnyilvá- 
nult rokonszenv bizonysága, hogy az elhunyt mûvész 
alkotásjegyzékében sok dán gyûjtõ szerepel. A cikk 
annak a szomorú ténynek az említésével fejezõdik be, 
hogy Henrik Feilhauer és Janusz Szumanski rövid 
idõn belül történt elhunyta után a szerzõ most a 
harmadik lengyel barátot veszítette el.

 
 Csongrád megye neves irodalmi folyóirata, a 
TISZATÁJ nem tartozik a kisgrafikai lapok közé. A 
2001/5. számáról most azért teszünk említést, mert a 
kiadványt Vén Zoltán  tizenegy rézmetszetû 
kisgrafikája illusztrálja. Közöttük ex librisek, újévi 
üdvözletek, valamint szabad grafikai lapok egyaránt 
megtalálhatók. Mindegyikre az alkotó sajátos humora 
és a míves kivitelezés egyaránt jellemzõ. Oázist jelentõ, 
üde színfoltok ezek az egyébként igen tartalmas lap 
112 oldalnyi betû-tengerében.
 A közölt kisgrafikákat Szakolczay Lajos cikke kísé- 
ri. Ebben a szerzõ az ex librisek motímumkincsének 
gazdagságát emeli ki. Egyben néhány példával felidézi
Vén Zoltánnak a rézmetszet és rézkarc mellett a lito- 
gráfia kifejezõerejét is felhasználó alkotói korszakát.
Ennek eredményei  terjedelmük és technikájuk miatt  
a lapban nem voltak bemutathatók, de a szerzõ szerint 
"lebilincselõ gazdagsággal mutatják Vén Zoltán formai 
virtuózitását, filozofikus életbölcsességét."

 Megélénkülõ szellemi élet, tartalmas programok 
jellemzik 2001-tõl a KBK havonkénti összejöveteleit. 
Minden hónap elsõ szerdáján a délután 6 órai kezdet 
megalakulása óta hagyományos idõpontja a negyven 
éves múltra visszatekintõ gyûjtõi csoportosulásnak. A 
Fészek Mûvészklubban egykor megalakult KBK az 
elmúlt évtizedek során több helyen is ülésezett.
 Közülük ezúttal csak a Pilvaxot, az Andrássy úti 
Opera éttermet és az ELTE tanári klubját említjük meg. 
Néhány év óta újra a Fészek ad helyet a havi összejöve- 
telnek, melyek a múlt évben már annyira ellaposodtak, 
hogy csupán 6-8 fõnyi megjelent érdeklõdõ rövid 
beszélgetésébõl álltak.
 Az új évezred elsõ találkozóján, a januári KBK-
összejövetelen Palásthy Lajos a tagoktól tartalmas 
program vállalását kérte s ennek hatása a következõ 
hónapokban az egyre növekvõ résztvevõi létszámban 

is megmutatkozott.  Februárban Katona Csaba tartott 
beszámolót Nürnbergben tett látogatásáról. Levéltáros 
gyûjtõtársunk utazásának legnagyobb élménye az ott 
rendezett Dürer-kiállítás volt. Beszámolója során � do- 
kumentumok bemutatásával  nemcsak a nagy német 
mûvész életmûvét ismertette, hanem ezúttal egy kultu- 
rált világjáró személyes élményeivel is gazdagodott a
 hallgatóság.
 Márciusban dr. Soós Imre tartott rögtönzött bemu- 
tatót Van Gogh mûvészetére utaló ex libriseinek gyûj- 
teményébõl. Lapunk szerkesztõje fél évszázada tanul- 
mányozza a nagy holland festõ munkásságát és annak 
magyarországi visszhangját. Ez utóbbinak bizonyítéka 
az a mintegy 25 ex libris is, melyek magyar mûvészek 
alkotásai. A bemutatón további 25 darab külföldi kis- 
grafika is szerepelt, az alkotók valamennyien Van Gogh 
szellemét idézték. A bemutató meglepetéseként Soós

 Mûvészházaspár emlékezete: a fenti címmel terje- 
delmes cikk jelent meg az ÚJ EMBER c. hetilap 2001. 
Május 6.-i számában  Matyikó Sebestyén József tollából. 
A tanulmány Diskay Lenke  (1929-1980) és férje, Varga 
Hajdú István (1920-1981) életét, grafikai munkásságát 
ismerteti, igen alaposan és részletesen. Leírja életútju- 
kat, ismerteti mestereiket. Felvázolja grafikai mûveik 
jellemzõ sajátosságait, senki mással össze nem téveszt- 
hetõ stílusukat. Mindketten pedagógusok voltak és Bu- 
dapesten tanítottak. Varga Hajdú Istvánnak elsõsorban 
festõi és könyvmûvészeti alkotásai jelentõsek, de alko- 
tott tusrajzzal készült ex libriseket is. Diskay Lenkét 
olvasóinknak nem kell bemutatni, hiszen sokan még 
személyesen is ismertük, valamint rendszeresen köz- 
lünk beszámolókat, méltatásokat munkásságáról. Mint 
a cikkbõl megtudhatjuk, Varga Hajdú Istvánnak a ka- 
posvári Rippl-Rónay Múzeumban vannak alkotásai, to- 
vábbá a barcsi Múzeumban amely helységben egyéb- 
ként született  állandó emlékkiállítása. Diskay  Lenke 
ex libriseibõl pedig a siófoki Kálmán Imre Múzeum 
õriz egy kollekciót.
 Ide kívánkozik az a fenti cikktõl független informá- 
ció, hogy Diskay Lenke ex libriseinek közel teljes 
gyûjteménye nemrégen került árverésre az ismert 
budapesti árverezõházban.

Palásthy Lajos

Diskay Lenke fametszete, X3
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 A L'EX LIBRIS ITALIANO 2000. szeptember-decem- 
beri száma közli az 1996-tól 2000-ig terjedõ években 
megjelent cikkeinek felsorolását, a szerzõk névsorá- 
ban. Közöttük az olasz exlibris-élet valamennyi kiváló- 
sága szerepel, külföldi szerzõ csak elvétve, magyar 
cikkíró neve pedig egyáltalán nem fordul elõ ebben a 
rangos tartalomjegyzékben. 

 A belgiumi BOOKMERK 2001/1. számában Gisele 
Broos, a Graphia új elnökasszonya köszönti az olvasót. 
Írásában tiszteletteljes szavakkal emlékezik meg elõd- 
jérõl, Vercammenrõl, aki 20 éven át látta el igen ered- 
ményesen ezt a tisztséget. Az eredetileg flamand 
nyelvû lap teljes szövegét német fordításban is közlik. 
Ebben elsõ helyen olvashatók azok a kódszavak, 
melyek segítségével az Interneten bizonyos exlibris-
témák elérhetõk.
 "Még több fényt az exlibris-mûvészet dzsungelébe" 
címmel a szerkesztõ, Luc van den Briele  foglalja  össze 
az exlibris-pályázatok kiírásánál kívánatos követelmé- 
nyeket. Fontosnak tartja, hogy az ex libris egy ma élõ 
személy, vagy egy ma létezõ intézmény  nevére készül- 
jön. Kerülendõk az olyan ál- /pszeudó-/ kisgrafikák, 
mint "Ex libris Sint-Niklaas" vagy "Ex libris Lago 
Maggiore". (Az elsõ esetben egy város, a második eset- 
ben egy itáliai tó lenne a tulajdonos!) A cikk a közel- 
mútban lezajlott nagyobb exlibris-pályázatok kiírásait 
veszi nagyító alá, kimutatva azok gyenge pontjait. Ezek 
alapján szükségesnek tartja a FISAE által olyan minta-
szabályzat kidolgozását, melyben a pályamûveknél 
alkalmazandó helyes  szövegtõl a beküldendõ példány- 
számig sok feltételt egyöntetûen szabályoznak. Így 
talán nem fordul elõ olyan eset, mint ami a közelmúlt 
egyik pályázatán történt, amikor is egy cseh mûvész 
bolgár intézmény nevére angol szövegû ex librist 
készített.
 A hazánkban is jól ismert Gerard Gaudaen  cikke 
André Vercammen és a Graphia kapcsolatáról szól. Az 
1958-ban megalakult belga társaság elsõ tagjai között 
szerepelt az akkor még a Belga Kongóban élõ gyûjtõ. A 
gyarmatország szabaddá válása után Vercammen csa- 
ládjával együtt Sint-Niklaasban telepedett le. Ekkor már 
jelentõs gyûjteményt mondhatott magáénak. A nevére 
készült mintegy száz lap között Drahos István és Nagy 
Árpád Dániel mûvei is szerepelnek. (Egy Drahos-lap a 
cikk illusztrációi között látható) 1980-ban a Graphia 
elnökévé választották s ezt a tisztséget 20 éven át 
töltötte be. A közelmúltban egészségi okok miatt 
mondott le tisztségérõl.
 Jan Yperman cikkében ezúttal 26 illusztráció 
kíséretében a könyvjegyeken szereplõ virág-ábrázolá- 
sokat elemzi. A változatos, igen szép képanyagban a 
magyar ex librist Nagy Árpád Dániel és Moskál Tibor 
1-1 lapja képviseli.
 Hatvanadik születésnapja alkalmából szinte min- 
den exlibris-folyóirat megemlékezik Klaus Rödelrõl. A 
belga lap cikkébõl megtudtuk, hogy a neves gyûjtõ, 
szervezõ, szakíró és könyvkiadó nevére 1967 és 2000 
között 1392 ex librist készített 28 ország 350 mûvésze. 

A legtöbb alkotás, 93 lap, Vincas Kisarauskas nevéhez 
fûzõdik, de Andruskó Károly is elõkelõ helyet foglal el 
itt 69 alkotásával. A fenti idõtartam alatt a Rödel által 
életre hívott könyvek, brossúrák, grafikai mappák 
száma elérte a 371-et.

 A szlovéniai egyesület OBVESTILA c. lapjának 147. 
számában arról ad hírt, hogy éves közgyûlésükön újra 
elnökükké választották Ervin Kralj urat. A titkár ugyan- 
csak Rajko Pavlovec úr maradt. Az egyesület második 
negyedévi programajánlata ezúttal is bõvelkedik érde- 
kes eseményekben. Májusban például vezetõvel meg- 
tekintik Közép-Európa legnevezetesebb mocsár vidé- 
két Ljubljana közelében. Júniusban kirándulást 
tesznek a Juliai Alpokba, ahol felkeresik az I. 
világháború emlékmúzeumát is.

 A Dániában megjelenõ EXLIBRIS NYT 2001/1. 
számának melléklete a dán egyesület (Dansk Exlibris 
Selskab) tagjainak cserelistája. Több, mint száz gyûjtõ 
címét, gyûjtési területének megjelölését tartalmazza ez 
a 12 oldalas kiadvány, melyben nemcsak dán gyûjtõk, 
hanem több neves külföldi  exlibris-barát is szerepel. 
Egyetlen magyar név a Zentán élõ Andruskó Károlyé.

 A THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIATION NEWS- 
LETTER április elsején megjelent 115. számában egy 
japán grafikus címét és ajánlatát olvastuk. A mûvész 50 
db C3 technikájú ex libris elkészítését 70.000 jen 
hono- ráriumért vállalja. (Mivel a mai árfolyam szerint 
100 jen 240 forintnak felel meg, a kisgrafika egy 
magyar gyûjtõ számára 170.000 Ft-ba kerülne) 
Ugyanitt olvasható T. Matsubishi  cikke, mely a japán 
egyesület 1944 - 45-ös tevékenységét tekinti át. Bár 
akkor már évek óta dúlt a háború, hagyományos 
exlibris-naptáruk kiadását még 1945-ben is folytatták. 
Igaz, a kiadás a hadi események miatt áprilisban 
megszûnt. A szerzõ megjegyzi: négy hónap múlva 
atombomba robbant a szépséges Hiro- shima város 
felett. (Megjegyzés: A negyedéves japán lap éves 
elõfizetési díja 8.000 jen, melynek ellenében az 
érdeklõdõ gyûjtõ a hagyományos exlibris-kalendáriu- 
mot is megkapja)

 A luxemburgi Pierre Roberti Kör lapja, az EX 
LIBRIS, 32. számában arról ad hírt, hogy Hedwig 
Pauwels, a nálunk is jól ismert és keresztneve ellenére 
férfi grafikusmûvész munkássága elismeréseként  
Luxemburg Nagyhercegség koronarendjének lovag- 
keresztjét kapta. A belga alkotó fõként arcképeket 
ábrázoló ex libriseirõl vált híressé. Így érthetõen nagy 
érdeklõdés kísérte a Luxemburgban ez év májusában 
megrendezett kiállítását "Az arckép az exlibrisen" 
címmel.
 Jo Kohn ugyanitt közöl cikket az ex libriseken 
ábrázolt mezõgazdasági munkákról. A 36 bemutatott 
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 Kiállításunkon zömmel sokszorosító eljárással 
(fametszet, linómetszet, rézkarc stb.) készült alkalmi 
kisgrafikák, emléklapok, valamint  többségükben  ex 
librisek tekinthetõk meg. Ezeken a metszeteken, a 
könyv tulajdonosát jelzõ mûvészi ex libriseken ugyanis 
legtöbb esetben a megrendelõ által kedvelt írók, zene- 
szerzõk, mûvészek portréi, mûemlékek ábrázolásai és 
egyéb olyan motívumok jelennek meg, amelyek fel- 
idézik és megörökítik kulturális örökségünk maradan- 
dó értékeit.
 A könyvjegy mint mûalkotás a képzõmûvészetek 
epigrammája, mert a mûvésznek kis felületen kell kife- 
jeznie mondanivalóját. Ezt, az ex librisben rejlõ sûrített 
kifejezési lehetõséget, az aforizmaszerûséget a legna- 
gyobb mûvészek  Dürer, Cranach, Holbein, Picasso, 
Matisse  is felismerték. Itt kell megemlítenünk: az ex 
librisek sokszorosító grafikai eljárással (fa- és linómet- 
szet, rézkarc stb. ) készülnek, a mûvész által aláírt, 
többnyire  számozott, eredeti mûalkotások. Készíté- 
sükre, akár a múltban, ma is jeles képzõmûvészek 
vállalkoznak. Az ex libris gyûjtése a viszonylag olcsó 
kedvtelések közé tartozik. Ha gyûjtõ készíttet magának 
egy metszetet, s azt az eredeti (fa, linóleum stb.) dúcról 
1-200 példányban kinyomtatja, majd elküldi a hazai  és 
külföldi cserepartnereknek, akkor ugyanannyi, ám 
minden esetben más grafikát kap cserébe.
 Az ex libris tehát  akár a könyvekbe ragasztják vagy 
gyûjteményekben õrzik, akár kiállításokon mutatják be  
sajátos utat jár be: a könyvtõl, olvasástól elválasztha-
tatlan életünkbe szerényen belépve a maga módján  
hirdeti  a mûvészet erejét.

 A kiállításokon bemutatott kisgrafikák zömmel az 
elmúlt évtizedekben, évszázadokban születtek, sajnos 
alkotóik közül sokan már nincsenek közöttünk. Min- 
denesetre munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a 20. 
századi magyar exlibris-mûvészet jelentõs nemzetközi 
megbecsülésnek örvend: Diskay Lenke, Fery Antal, 
Kékesi László, Perei Zoltán, Stettner Béla, Varga 
Nándor Lajos és mások több nemzetközi pályázaton, 
kiállításon nyertek különféle díjakat, elismeréseket. 
Ugyanezt mondhatjuk el azokról a romániai magyar 
mûvészekrõl is (Bálint Ferenc, Deák Ferenc, Hervai 
Katalin, Vincze László stb.), akiknek a kisgrafikái 
megtekinthetõk a kiállításon. (A magyar írókat ábrázo- 
ló, illetve a magyar írók könyvjegyeit megelõzõen 
néhány híres  - köztük erdélyi  könyvtár ex libriseit is 
bemutatjuk, hiszen ezek a közgyûjtemények mind 
hozzájárultak és hozzájárulnak ma is a magyar iroda- 
lom népszerûsítéséhez, megõrzéséhez. Az író- portrék 
között, Szenci Molnár Istvánét követõen még egy 
érdekes ex librist láthatunk: a Magyar Köztársaság által 
1947-ben a Bolyai János Tudományegyetem részére 
ajándé kozott könyvekbe ragasztották.)
 A bemutatásra kerülõ grafikák válogatása során arra 
is törekedtünk  jelezve kulturális örökségünk megtar- 
tásának a szándékát szerte a világban, hogy a romániai 
mûvészek  mellett a más országokban élõ alkotók 
(Petry Béla  USA) munkáit, illetve az ott élõ grafikabará- 
tok (Vermes Júlia  Svájc, Dalmay Árpád  Ukrajna) részé- 
re készített könyvjegyeket is bemutassuk. A Beregszá- 
szon élõ Dalmay Árpád pl. 1977-ben J. Tyihanovics 
grafikusmûvésszel készíttetett Ady Endre születésének

IRODALOM ÉS ZENE AZ EX LIBRISEKEN

       A Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálat által a millennium tiszteletére, az olvasás évének meghirdetése, egyben 
a könyvhét alkalmából rendezett kulturális  események egyik rangos eseménye volt az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ- 
ban megnyílt  Irodalom és zene az ex libriseken címû kiállítás. Dr. Arató Antal, a székesfehérvári Megyei Könyvtár 
igazgatója ismertette a megjelentek elõtt a kiállított kisgrafikákat, a rendezés és válogatás szándékait, amelyet az 
alábbiakban közlünk.

Fery Antal fametszetei, X2
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Nagy László Lázár rézkarca, C3

centenáriumán emléklapot, amelynek feliratával ("Be 
szép is ily végzetes néppel/Ugyanannak tudni magun- 
kat") utalt öntudatosan nemzeti hovatartozására.
 Az egy-egy témakörbe tartozó grafikák válogatása 
során nem törekedtünk, nem törekedhettünk a teljes- 
ségre. Igyekeztünk minél több jelesebb alkotótól be- 
mutatni lapokat, hogy ezzel is jelezzük a kisgrafika sajá- 
tos lehetõségeinek sokszínûségét, változatosságát. Ezt 
kívánjuk elérni azzal is, hogy bizonyos esetekben (pl. 
Arany János portrék) több mûvész más és más felfo- 
gású, technikájú  metszetét is bemutatjuk. Erkel Feren- 
cet ábrázoló lapok válogatása során különösen jó 
lehetõséget nyújtott erre, hogy évekkel ezelõtt Gyula 
város önkormányzata kisgrafikai pályázatot hirdetett 
híres szülöttérõl.
 A kiállított irodalmi vonatkozású lapok e sorok 
írójának, a zenei vonatkozású lapok pedig Dr. Kisteleki 
Gyõzõné gyûjteményébõl lettek kiválogatva, ám az 
érdem mindenképp a grafikák alkotóié.

Dr. Arató Antal

 Mi inspirálta Picassót Ovidius-illusztrációk megraj- 
zolására, Gustav Dore-t és Szalayt a Don Quijote soro- 
zatra? Dürer miért metszette fába az Apokalipszis Négy 
Lovasát, vagy Buday György Székely népballadái mitõl 
születtek meg? Rembrandt és Chagall után miért van 
szükség újabb Biblia-lapokra? Zichy Mihály Ember 
tragédiája miért fontos nekünk? A gyerekek miért 
firkálnak a falakra s mi kényszeríti fontos közlésre a 
grafittik spontán rajzolóját? William Morris mescalin-
álmai. Weöres és Cocteau firkái, vonalrajzai. Tandori 
levélnyomatai. Hockney Andersen meséi. Albin  
Brunovsky szlovák legendái. Hincz Nyársforgatója, 
Dubois Kerékpárversenye, Pajzán históriája. Kozma 
Lajos és Kner Imre együttmûködése, Matisse tiszta szí-
nei. Maillol Sapphoja. Konecsni Bánk bánja. Szász 
Villon-rajzai. Paul Flora drótkatedrálisa. Cranach Szent 
Cristoforusa. Alois Mucha frivol dámái. Hokusai 
Tengeri vihara. Ismeretlen miniátorok remekmûvei. 
Henri Toulouse-Lautrec litográfiái. Sendac karmos 
gyermekillusztrációi. Oldenberg és Segal. Emil Nolde

és Willy Baumeister. Braque Apollinaire-illusztrációja 
vagy  Josef Beuyss kietlen jégsivataga. Akár a természet 
megszámlálhatatlan verziója, végtelen variációja. Mi 
készteti a madarakat tolluk szivárványszínének csillo- 
gására? A  védekezés, a túlélés, a fajfenntartás, a párzás 
hívójele? A feltûnés vagy az eltûnés? Ez is, az is! Mi 
készteti a gazdagon tenyészõ mûfajt újra és újra új 
mûvek létrehozására, illusztrálására? A megbízók, a 
kiadók, a feladat? Mi inspirál újabb és újabb Biblia-
variációk, értelmezések alkotására? Chagall,  
Rembrandt után ismét? Mi ad értelmet telerajzolni-
festeni a fehér lapokat, majd kinyomtatni száz vagy 
százezer példányban?
 Talán egy lehetséges válasz: a sokszínû természet is 
önmagát reprodukálja a jövõért. A lét gazdagsága teszi 
elviselhetõvé a létet!
 Más szemmel látta a világot a papíruszra pingáló 
egyiptomi írnok. Másképpen ad hírt a kolostori 
magányban munkálkodó középkori miniátor, transz- 
cendens ihlettõl vezérelve. Más képe van a száguldó,

MAGYAR  KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK  KIÁLLÍTÁSA 
AZ  ORSZÁGOS  SZÉCHÉNYI  KÖNYVTÁRBAN
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Múzeumban, továbbá a Magyar Nemzeti Galériában. 
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másolástechnika  nemcsak fekete-fehér, hanem színes 
másolatokat is gyönyörû kivitelben tud készíteni, 
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technikai  kivitelben). Ahogy Csabai Tibor, a mûvész 
méltatója fogalmaz, csak annak van jelentõsége, ami 
közvetlenül a mûvész kezétõl származik.
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területén is, biztosan tudna újat, érdekeset nyújtani. 
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Palásthy Lajos

SZÕKE GYÖRGY GRAFIKUS ÉS FESTÕMÛVÉSZ

ció, mint az eredetileg ide tartozó egylovas kocsin 
utazók csoportja. Míg a történeti hûséghez ragaszkod- 
va  a veduta-képen  semmit nem változtatott, az 
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 jelképezheti, hiszen a város mai arculata akkor alakult 
ki Esterházy Károly elképzelései szerint. Címerét is ott 
vigyázza a kõoroszlán eredeti helyén, a kastély sarkán. 
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Ürmös Péter
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egy vagy több alkotással szerepel itt Fery Antal, 
Stettner Béla, König Róbert, Nagy László Lázár, László 
Anna, Pásztor Csaba, Imre Lajos, Vincze László, 
Ürmös Péter és Budai Tibor. Az éremmûvészekhez 
hasonlóan grafikusaink is szép számmal vannak jelen 
ebben a sok turista által látogatott intézményben.
 A dokumentációs központ meglapítója és a mai 
napig vezetõje, Ton de Brouwer úr, hazánk mûvészeté- 

 A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár azokra is gon- 
dolt, akik nemcsak reprint könyvek, kiadványok, 
képes- lapok szerelmesei, hanem eredeti mûalkotások 
gyûjtõi és a kisgrafika szakavatott értõi is egyúttal. Az 
ezred- forduló ürügyén a korábbi évszázadok pápai 
városkép-ábrázolásai közül tervezett megjelentetni 
egy korhû technikával készült nyomatot.
 E célból a rézmetszet kitûnõ mesterét, Vén Zoltánt 
kérték fel, aki briliáns módon szinte újra metszette 
Gaspar Bouttats 1686 körül Antwerpenben (Jakobus 
Peeters által) kiadott mélynyomású lapját. A korabeli 
gyakorlattól sem volt idegen ugyanazon motívum 
több- szöri feldolgozása, így ennek a városképnek is két 
változata ismeretes. Ezek egyikén a következõ kísérõ- 
szöveg olvasható� "A. de Stadt Papa. B.het slot. C. 
eenem Visch-Vyver. D. de Watermoulens." Mindkét 
metszeten ugyanazon épületek ismerhetõk fel minimá-  

lis rajzi eltéréssel. A belsõ vár magasan kiemelkedik az 
épületegyüttesbõl, amelyet ó-olasz illetve részben új
olasz bástyákkal erõsített várfalak védenek és szinte az 
egész várost halastó övezi. Egy földnyelv vezet a város- 
kapuig, amelyen a kísérõszövegben említett vízimalom 
látható. Az ebbõl a korból (1694) származó korabeli 
leírás (Conscriptio Arxis Papensis) még részleteseb- 
ben eligazít bennünket az alábbi idézet szerint:
 "Az belsõ várban�. vagyon egy öregh Tömlöcz Ra- 
bokat tarto eszkõzõkkel ugy mint  bilincsekkel, kalo-
dakal, vassokkal es Lakatokal egyût, az Tõmlõcz fõlõt 
vagyon egy õregh konyha és azmint az konyhara bé- 
mennek az grádics alatt, vagyon egy kis boltocska, 
kiben a Sakács lakik."
 Vén Zoltán a kétfajta Bouttats ábrázolást egyesítette 
úgy, hogy a kicsit részletesebb városábrázolás mellé a 
harci jelenetet választotta. Ez dinamikusabb kompozí-

nek nagy barátja, már két ízben járt Magyarországon. 
Jelenleg a negyedszázados évforduló alkalmából 
rendezendõ kiállítás elõkészítését végzi. Az elõre- 
láthatólag év végén megnyíló jubileumi kiállításukon 
mûvészérmek és exlibrisek is szerepelnek majd, 
széleskörû nyilvánosságot biztosítva ezzel a magyar 
alkotásoknak. 

Soós Imre

M Û H E L Y

Vén Zoltán rézmetszete, C2

VÉN ZOLTÁN LEGÚJABB METSZETÉRÕL
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MAGYAR KISGRAFIKÁK HOLLANDIÁBAN

Kass János tollrajzai

Fery Antal fametszete, X2

türelmetlen XX. századi vándorló embernek az elsuha- 
nó tájról. Az ûrhajósok közül is többen rajzolgattak a 
totális csöndben, lassan forogva saját tengelyük körül. 
Egyszer a koromfekete égboltot, az ûrt látva, máskor a 
futball-labda nagyságú, távoli Földet. Tökéletes magá- 
nyukban is arra vártak, hogy visszatérhessenek az ezer 
apró gonddal, szennyel, mocsokkal borított, demagó- 
giával elrontott, de mégis ragyogónak tûnõ Földre, 
ahol a dolgok sokfélesége, burjánzása, és nem az Ég és 
Föld közötti lebegés, de az élet minden gazdagsága adja 
az emberi sors hitét s hitelét a jövõért reménykedõ és 
remegõ emberiségnek.

 Az a németalföldi városka, amelynek exlibris-gyûj- 
teményérõl itt szó lesz a térképen Hollandia déli részén 
található. Nevét Neunen-nek írják és Nûnen-nek ejtik 
világszerte. A helység fõként arról nevezetes, hogy 

1883 és 1885 között  itt élt Vincent van Gogh, akinek 
apja ezidõben a reformátusok lelkipásztora volt. A 
rövid, alig tíz éves festõi periódusának felén járó mû- 
vész mintegy 200 olajképet festett itt a mezõn dolgozó 
parasztokról, takácsokról. Számos arckép-tanulmány 
elõzte meg ez idõszak leghíresebb képét, a Krumpli- 
evõk címû olajfestményt.
 Huszonöt évvel ezelõtt Nuenen-ben VAN GOGH 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT létesült abból a célból, 
hogy összegyûjtse és bemutassa a mûvész itteni mun- 
kásságára vonatkozó emlékeket. Megtalálhatók itt a 
róla szóló könyvek, filmek, kiállítási katalógusok, de 
szép számban szerepelnek a gyûjteményben az õt 
ábrázoló, mûveit idézõ mûvészérmek és kisgrafikák is. 
Ezek között megtisztelõ hely illeti meg a magyar 
éremmûvészek alkotásait, ugyanis a világ elsõ Van 
Gogh érmét magyar mûvész: Ferenczy Béni mintázta 
1936-ban.
 Az európai országokból mintegy 30 alkotó olyan ex 
libriseit õrzik itt, mely Van Gogh egy-egy alkotását, vagy 
arcképét ábrázolja. A kisgrafika magyar mûvészei közül 

 Ebben a színpadképben foglalja el helyét a sokak 
által megkérdõjelezett tevékenység, az illusztráció is. 
Minden divat, így divat szidni egy mûfajt is; de a gyer- 
mek elsõ könyve, amit a kezébe vesz, illusztrálva van, és 
a Biblia is, amivel temetni mennek. A teoretikusok 
szerint az illusztráció másodrendû mûfaj, de ez inkább 
itt, Európa szegletében vélemény, s végül nem is a 
szavak, de a mûvek kvalitása szabja meg az értékét és 
rangját minden tevékenységnek és ez mindaddig így 
marad, amíg könyv és könyvtár létezik a földön.

Kass János
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marad, amíg könyv és könyvtár létezik a földön.

Kass János
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centenáriumán emléklapot, amelynek feliratával ("Be 
szép is ily végzetes néppel/Ugyanannak tudni magun- 
kat") utalt öntudatosan nemzeti hovatartozására.
 Az egy-egy témakörbe tartozó grafikák válogatása 
során nem törekedtünk, nem törekedhettünk a teljes- 
ségre. Igyekeztünk minél több jelesebb alkotótól be- 
mutatni lapokat, hogy ezzel is jelezzük a kisgrafika sajá- 
tos lehetõségeinek sokszínûségét, változatosságát. Ezt 
kívánjuk elérni azzal is, hogy bizonyos esetekben (pl. 
Arany János portrék) több mûvész más és más felfo- 
gású, technikájú  metszetét is bemutatjuk. Erkel Feren- 
cet ábrázoló lapok válogatása során különösen jó 
lehetõséget nyújtott erre, hogy évekkel ezelõtt Gyula 
város önkormányzata kisgrafikai pályázatot hirdetett 
híres szülöttérõl.
 A kiállított irodalmi vonatkozású lapok e sorok 
írójának, a zenei vonatkozású lapok pedig Dr. Kisteleki 
Gyõzõné gyûjteményébõl lettek kiválogatva, ám az 
érdem mindenképp a grafikák alkotóié.

Dr. Arató Antal

 Mi inspirálta Picassót Ovidius-illusztrációk megraj- 
zolására, Gustav Dore-t és Szalayt a Don Quijote soro- 
zatra? Dürer miért metszette fába az Apokalipszis Négy 
Lovasát, vagy Buday György Székely népballadái mitõl 
születtek meg? Rembrandt és Chagall után miért van 
szükség újabb Biblia-lapokra? Zichy Mihály Ember 
tragédiája miért fontos nekünk? A gyerekek miért 
firkálnak a falakra s mi kényszeríti fontos közlésre a 
grafittik spontán rajzolóját? William Morris mescalin-
álmai. Weöres és Cocteau firkái, vonalrajzai. Tandori 
levélnyomatai. Hockney Andersen meséi. Albin  
Brunovsky szlovák legendái. Hincz Nyársforgatója, 
Dubois Kerékpárversenye, Pajzán históriája. Kozma 
Lajos és Kner Imre együttmûködése, Matisse tiszta szí-
nei. Maillol Sapphoja. Konecsni Bánk bánja. Szász 
Villon-rajzai. Paul Flora drótkatedrálisa. Cranach Szent 
Cristoforusa. Alois Mucha frivol dámái. Hokusai 
Tengeri vihara. Ismeretlen miniátorok remekmûvei. 
Henri Toulouse-Lautrec litográfiái. Sendac karmos 
gyermekillusztrációi. Oldenberg és Segal. Emil Nolde

és Willy Baumeister. Braque Apollinaire-illusztrációja 
vagy  Josef Beuyss kietlen jégsivataga. Akár a természet 
megszámlálhatatlan verziója, végtelen variációja. Mi 
készteti a madarakat tolluk szivárványszínének csillo- 
gására? A  védekezés, a túlélés, a fajfenntartás, a párzás 
hívójele? A feltûnés vagy az eltûnés? Ez is, az is! Mi 
készteti a gazdagon tenyészõ mûfajt újra és újra új 
mûvek létrehozására, illusztrálására? A megbízók, a 
kiadók, a feladat? Mi inspirál újabb és újabb Biblia-
variációk, értelmezések alkotására? Chagall,  
Rembrandt után ismét? Mi ad értelmet telerajzolni-
festeni a fehér lapokat, majd kinyomtatni száz vagy 
százezer példányban?
 Talán egy lehetséges válasz: a sokszínû természet is 
önmagát reprodukálja a jövõért. A lét gazdagsága teszi 
elviselhetõvé a létet!
 Más szemmel látta a világot a papíruszra pingáló 
egyiptomi írnok. Másképpen ad hírt a kolostori 
magányban munkálkodó középkori miniátor, transz- 
cendens ihlettõl vezérelve. Más képe van a száguldó,

MAGYAR  KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK  KIÁLLÍTÁSA 
AZ  ORSZÁGOS  SZÉCHÉNYI  KÖNYVTÁRBAN

 Nagyszabású kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtárban 2001. április 18-ikán A magyar könyvillusztráció 
Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig címmel. Két nagy teremben, gondos rendezésben mutatták be az elsõ 
világháború végétõl napjainkig a szomszédos országok magyarlakta területeinek magyar nyelvû könyvkiadását, illetve 
válogatást annak képekkel, grafikákkal illusztrált kiadványaiból. Sajnos, nem lehetett teljességre törekedni, hiszen a teljes 
anyag összegyûjtése is hatalmas feladat lenne, ugyanígy azok kiállítása, mégis rendkívül gazdag és érdekes seregszemléje 
volt ez az illusztráció-mûvészetnek, egyúttal seregszemléje az ottani magyar mûvészeknek.
 Ezt követõen másnap, április 19-ikén a meghívott hazai és külföldi magyar szakemberek, kiadóvezetõk és mûvészek 
részvételével tudományos ülésszakot rendeztek a témáról. A program szerint szlovákiai, kárpátaljai, szlovéniai, romániai 
és vajdasági irodalomtörténészek, könyvészek és könyvtárosok adtak számot a két évtized híján egy évszázados  magyar 
könyvillusztrátori és mûvészi munkásságukról. Hazai részrõl  Rényi Krisztina és Sárkány Gyõzõ grafikusmûvészek 
tartottak elõadást Könyvillusztráció tegnap és ma címmel az itthoni kortárs magyar mûvészet helyzetérõl, eredményei- 
rõl. Majd Kass János grafikusmûvész Gondolatok a könyvillusztrációról címû lírai esszéjét olvasta fel az érdeklõdõk 
népes tábora elõtt. Ebbõl közlünk részletet az alábbiakban.

GONDOLATOK A KÖNYVILLUSZTRÁCIÓRÓL
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Szõke György, aquatinta, C5

 Meg kell szoknunk, hogy a Balaton partja a képzõ- 
mûvészeteknek, ezen belül a kisgrafikának is hazája, 
szülõföldje. Most az ex libris készítés terén még kevés- 
sé, de képzõmûvészeti berkekben jól ismert  grafikust 
szeretnénk bemutatni. A Kisgrafiká-ban már egyszer 
szó volt Szõke Györgyrõl (1999/4 szám: Kiállítási kör- 
kép, II. Nemzetközi Kisgrafikai Biennálé. Kolozsvár, 
1999) Gábor Dénes tollából. Az ott felvetett gondolatra 
szeretne reagálni ez a kis cikk, a teljesség igénye nélkül.
 Szõke György 1954-ben Balatonszabadiban szüle- 
tett. Rajzolni a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán tanult, bio- 
lógia-rajz szakon. Azóta is hû maradt a Balatonhoz, fo- 
lyamatosan Balatonszárszón él. Egy eldugott somogyi 
kis faluban, Kötcsén van grafikai mûterme, ahol nyil- 
ván senkitõl sem zavartatva tud elmélyülten dolgozni. 

Több grafikai és alkotómûvész egyesületnek a tagja, de 
immár a KBK-nak is. Munkái megtalálhatók a veszpré- 
mi Laczkó Dezsõ Múzeumban, a siófoki Kálmán Imre 
Múzeumban, továbbá a Magyar Nemzeti Galériában. 
Szerepel egyéni kiállításokon, és csoportos kiállításo- 
kon is. Ezek felsorolása hosszadalmas lenne, csak 
néhány: 1983 Ajka, 1985 Hatvan, 1991 Kötcse, 1981, 
1986, 1990 Ajkai Õszi Tárlat, az Országos Miskolci Gra- 
fikai Biennálékon, Kisgrafika 2000 Budapest-Vigadó 
Galéria, IV. Latin-Amerikai és I. Nemzetközi Kisgrafikai 
Kiállítás Rosario, Argentina, ahol elismerõ oklevelet is 
kapott. 2001-ben Feketén-Fehéren Milleniumi Grafikai 
Kiállítás, Budapesten a Mûcsarnokban. Természetesen 
több díjnak, kitüntetésnek is tulajdonosa, többek 
között 1994-ben a Nemzeti Kulturális Alap díját nyerte 
el, de különdíjat kapott Lengyelországban (1999), 
elismerõ oklevelet Kolozsvárott (1999), hogy csak a 
szempontunkból érdekesebbeket említsük.
 Kapcsolatban állt Bagarus Zoltánnal, ismerõsei, 
barátai között tartja számon Jáger István, Ürmös Péter 
grafikusokat, már csak ezen az alapon is ismeri, érté- 
keli az ex librisben rejlõ lehetõségeket.
 Grafikai alkotásai elsõsorban réztechnikával készül- 
nek; rézkarc, hidegtû, aquatinta, stb. Munkái nem figu- 
rális ábrázolások, hanem teljesen elvont, nonfiguratív, 
színes foltok, vonalak halmaza, így mindenkinek jogá- 
ban áll azt látni benne, amit akar. A mai technikai 
eredmények mellett, amikor már a fotofilmre való 
fényképezés is lassan idejétmúlttá válik, mert mágnes- 
lemezre rögzíti a kamera a színes képet, amikor a 
másolástechnika  nemcsak fekete-fehér, hanem színes 
másolatokat is gyönyörû kivitelben tud készíteni, 
érthetõ a mûvész  törekvése, hogy olyat alkosson, ami 
újszerû, ami megismételhetetlen (legalábbis olyan 
technikai  kivitelben). Ahogy Csabai Tibor, a mûvész 
méltatója fogalmaz, csak annak van jelentõsége, ami 
közvetlenül a mûvész kezétõl származik.
 Szívesen találkoznánk munkásságával az ex libris 
területén is, biztosan tudna újat, érdekeset nyújtani. 
Hogyan lehet ezt a szabad stílust, mely a mûvész sajátos- 
sága, névvel ellátott, személyhez köthetõ, az ex libris 
tulajdonosát is jellemzõ ábrázolássá fejleszteni? Ez az a 
szép feladat, melyre biztosan van lehetõség, alkotói 
fantázia, de igény is van rá.

 Kívánunk sok sikert Szõke Györgynek további alko- 
tói tevékenységéhez.

Palásthy Lajos

SZÕKE GYÖRGY GRAFIKUS ÉS FESTÕMÛVÉSZ

ció, mint az eredetileg ide tartozó egylovas kocsin 
utazók csoportja. Míg a történeti hûséghez ragaszkod- 
va  a veduta-képen  semmit nem változtatott, az 
eredeti- vel ellentétben itt a magyar vitéz készteti 
menekülésre a törököt. A történeti hûséghez azonban 
hozzátartozik, hogy a vár így is kétszer (1594-ben és 
1683-ban) a törö- kök kezére került. Mindezen 
motívumokat barokkos ornamentika keretezi, alul és 
felül a városnév és címer középvonalra helyezésével a 
szimmetriatengelyt  hang- súlyozza a mûvész.
 A keretdísz egyben a barokk-kori megújhodást is

 jelképezheti, hiszen a város mai arculata akkor alakult 
ki Esterházy Károly elképzelései szerint. Címerét is ott 
vigyázza a kõoroszlán eredeti helyén, a kastély sarkán. 
Párban figyelnek, fáradt mosolyuk akár a történelem 
fintoraként is értelmezhetõ: a hõsiesen védett várban 
(városban) lakott a török, a labanc és az orosz is. 
 Vén Zoltán rézmetszete 2000 Ft + ÁFA áron megren- 
delhetõ a könyvtár címén (dr. Hermann István igazga- 
tó, Jókai Mór Városi Könyvtár, 8500 Pápa, Várkastély)

Ürmös Péter



 A L'EX LIBRIS ITALIANO 2000. szeptember-decem- 
beri száma közli az 1996-tól 2000-ig terjedõ években 
megjelent cikkeinek felsorolását, a szerzõk névsorá- 
ban. Közöttük az olasz exlibris-élet valamennyi kiváló- 
sága szerepel, külföldi szerzõ csak elvétve, magyar 
cikkíró neve pedig egyáltalán nem fordul elõ ebben a 
rangos tartalomjegyzékben. 

 A belgiumi BOOKMERK 2001/1. számában Gisele 
Broos, a Graphia új elnökasszonya köszönti az olvasót. 
Írásában tiszteletteljes szavakkal emlékezik meg elõd- 
jérõl, Vercammenrõl, aki 20 éven át látta el igen ered- 
ményesen ezt a tisztséget. Az eredetileg flamand 
nyelvû lap teljes szövegét német fordításban is közlik. 
Ebben elsõ helyen olvashatók azok a kódszavak, 
melyek segítségével az Interneten bizonyos exlibris-
témák elérhetõk.
 "Még több fényt az exlibris-mûvészet dzsungelébe" 
címmel a szerkesztõ, Luc van den Briele  foglalja  össze 
az exlibris-pályázatok kiírásánál kívánatos követelmé- 
nyeket. Fontosnak tartja, hogy az ex libris egy ma élõ 
személy, vagy egy ma létezõ intézmény  nevére készül- 
jön. Kerülendõk az olyan ál- /pszeudó-/ kisgrafikák, 
mint "Ex libris Sint-Niklaas" vagy "Ex libris Lago 
Maggiore". (Az elsõ esetben egy város, a második eset- 
ben egy itáliai tó lenne a tulajdonos!) A cikk a közel- 
mútban lezajlott nagyobb exlibris-pályázatok kiírásait 
veszi nagyító alá, kimutatva azok gyenge pontjait. Ezek 
alapján szükségesnek tartja a FISAE által olyan minta-
szabályzat kidolgozását, melyben a pályamûveknél 
alkalmazandó helyes  szövegtõl a beküldendõ példány- 
számig sok feltételt egyöntetûen szabályoznak. Így 
talán nem fordul elõ olyan eset, mint ami a közelmúlt 
egyik pályázatán történt, amikor is egy cseh mûvész 
bolgár intézmény nevére angol szövegû ex librist 
készített.
 A hazánkban is jól ismert Gerard Gaudaen  cikke 
André Vercammen és a Graphia kapcsolatáról szól. Az 
1958-ban megalakult belga társaság elsõ tagjai között 
szerepelt az akkor még a Belga Kongóban élõ gyûjtõ. A 
gyarmatország szabaddá válása után Vercammen csa- 
ládjával együtt Sint-Niklaasban telepedett le. Ekkor már 
jelentõs gyûjteményt mondhatott magáénak. A nevére 
készült mintegy száz lap között Drahos István és Nagy 
Árpád Dániel mûvei is szerepelnek. (Egy Drahos-lap a 
cikk illusztrációi között látható) 1980-ban a Graphia 
elnökévé választották s ezt a tisztséget 20 éven át 
töltötte be. A közelmúltban egészségi okok miatt 
mondott le tisztségérõl.
 Jan Yperman cikkében ezúttal 26 illusztráció 
kíséretében a könyvjegyeken szereplõ virág-ábrázolá- 
sokat elemzi. A változatos, igen szép képanyagban a 
magyar ex librist Nagy Árpád Dániel és Moskál Tibor 
1-1 lapja képviseli.
 Hatvanadik születésnapja alkalmából szinte min- 
den exlibris-folyóirat megemlékezik Klaus Rödelrõl. A 
belga lap cikkébõl megtudtuk, hogy a neves gyûjtõ, 
szervezõ, szakíró és könyvkiadó nevére 1967 és 2000 
között 1392 ex librist készített 28 ország 350 mûvésze. 

A legtöbb alkotás, 93 lap, Vincas Kisarauskas nevéhez 
fûzõdik, de Andruskó Károly is elõkelõ helyet foglal el 
itt 69 alkotásával. A fenti idõtartam alatt a Rödel által 
életre hívott könyvek, brossúrák, grafikai mappák 
száma elérte a 371-et.

 A szlovéniai egyesület OBVESTILA c. lapjának 147. 
számában arról ad hírt, hogy éves közgyûlésükön újra 
elnökükké választották Ervin Kralj urat. A titkár ugyan- 
csak Rajko Pavlovec úr maradt. Az egyesület második 
negyedévi programajánlata ezúttal is bõvelkedik érde- 
kes eseményekben. Májusban például vezetõvel meg- 
tekintik Közép-Európa legnevezetesebb mocsár vidé- 
két Ljubljana közelében. Júniusban kirándulást 
tesznek a Juliai Alpokba, ahol felkeresik az I. 
világháború emlékmúzeumát is.

 A Dániában megjelenõ EXLIBRIS NYT 2001/1. 
számának melléklete a dán egyesület (Dansk Exlibris 
Selskab) tagjainak cserelistája. Több, mint száz gyûjtõ 
címét, gyûjtési területének megjelölését tartalmazza ez 
a 12 oldalas kiadvány, melyben nemcsak dán gyûjtõk, 
hanem több neves külföldi  exlibris-barát is szerepel. 
Egyetlen magyar név a Zentán élõ Andruskó Károlyé.

 A THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIATION NEWS- 
LETTER április elsején megjelent 115. számában egy 
japán grafikus címét és ajánlatát olvastuk. A mûvész 50 
db C3 technikájú ex libris elkészítését 70.000 jen 
hono- ráriumért vállalja. (Mivel a mai árfolyam szerint 
100 jen 240 forintnak felel meg, a kisgrafika egy 
magyar gyûjtõ számára 170.000 Ft-ba kerülne) 
Ugyanitt olvasható T. Matsubishi  cikke, mely a japán 
egyesület 1944 - 45-ös tevékenységét tekinti át. Bár 
akkor már évek óta dúlt a háború, hagyományos 
exlibris-naptáruk kiadását még 1945-ben is folytatták. 
Igaz, a kiadás a hadi események miatt áprilisban 
megszûnt. A szerzõ megjegyzi: négy hónap múlva 
atombomba robbant a szépséges Hiro- shima város 
felett. (Megjegyzés: A negyedéves japán lap éves 
elõfizetési díja 8.000 jen, melynek ellenében az 
érdeklõdõ gyûjtõ a hagyományos exlibris-kalendáriu- 
mot is megkapja)

 A luxemburgi Pierre Roberti Kör lapja, az EX 
LIBRIS, 32. számában arról ad hírt, hogy Hedwig 
Pauwels, a nálunk is jól ismert és keresztneve ellenére 
férfi grafikusmûvész munkássága elismeréseként  
Luxemburg Nagyhercegség koronarendjének lovag- 
keresztjét kapta. A belga alkotó fõként arcképeket 
ábrázoló ex libriseirõl vált híressé. Így érthetõen nagy 
érdeklõdés kísérte a Luxemburgban ez év májusában 
megrendezett kiállítását "Az arckép az exlibrisen" 
címmel.
 Jo Kohn ugyanitt közöl cikket az ex libriseken 
ábrázolt mezõgazdasági munkákról. A 36 bemutatott 

Kisgrafika2001/2 11

S z e m l e

Kisgrafika 2001/26

 Kiállításunkon zömmel sokszorosító eljárással 
(fametszet, linómetszet, rézkarc stb.) készült alkalmi 
kisgrafikák, emléklapok, valamint  többségükben  ex 
librisek tekinthetõk meg. Ezeken a metszeteken, a 
könyv tulajdonosát jelzõ mûvészi ex libriseken ugyanis 
legtöbb esetben a megrendelõ által kedvelt írók, zene- 
szerzõk, mûvészek portréi, mûemlékek ábrázolásai és 
egyéb olyan motívumok jelennek meg, amelyek fel- 
idézik és megörökítik kulturális örökségünk maradan- 
dó értékeit.
 A könyvjegy mint mûalkotás a képzõmûvészetek 
epigrammája, mert a mûvésznek kis felületen kell kife- 
jeznie mondanivalóját. Ezt, az ex librisben rejlõ sûrített 
kifejezési lehetõséget, az aforizmaszerûséget a legna- 
gyobb mûvészek  Dürer, Cranach, Holbein, Picasso, 
Matisse  is felismerték. Itt kell megemlítenünk: az ex 
librisek sokszorosító grafikai eljárással (fa- és linómet- 
szet, rézkarc stb. ) készülnek, a mûvész által aláírt, 
többnyire  számozott, eredeti mûalkotások. Készíté- 
sükre, akár a múltban, ma is jeles képzõmûvészek 
vállalkoznak. Az ex libris gyûjtése a viszonylag olcsó 
kedvtelések közé tartozik. Ha gyûjtõ készíttet magának 
egy metszetet, s azt az eredeti (fa, linóleum stb.) dúcról 
1-200 példányban kinyomtatja, majd elküldi a hazai  és 
külföldi cserepartnereknek, akkor ugyanannyi, ám 
minden esetben más grafikát kap cserébe.
 Az ex libris tehát  akár a könyvekbe ragasztják vagy 
gyûjteményekben õrzik, akár kiállításokon mutatják be  
sajátos utat jár be: a könyvtõl, olvasástól elválasztha-
tatlan életünkbe szerényen belépve a maga módján  
hirdeti  a mûvészet erejét.

 A kiállításokon bemutatott kisgrafikák zömmel az 
elmúlt évtizedekben, évszázadokban születtek, sajnos 
alkotóik közül sokan már nincsenek közöttünk. Min- 
denesetre munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a 20. 
századi magyar exlibris-mûvészet jelentõs nemzetközi 
megbecsülésnek örvend: Diskay Lenke, Fery Antal, 
Kékesi László, Perei Zoltán, Stettner Béla, Varga 
Nándor Lajos és mások több nemzetközi pályázaton, 
kiállításon nyertek különféle díjakat, elismeréseket. 
Ugyanezt mondhatjuk el azokról a romániai magyar 
mûvészekrõl is (Bálint Ferenc, Deák Ferenc, Hervai 
Katalin, Vincze László stb.), akiknek a kisgrafikái 
megtekinthetõk a kiállításon. (A magyar írókat ábrázo- 
ló, illetve a magyar írók könyvjegyeit megelõzõen 
néhány híres  - köztük erdélyi  könyvtár ex libriseit is 
bemutatjuk, hiszen ezek a közgyûjtemények mind 
hozzájárultak és hozzájárulnak ma is a magyar iroda- 
lom népszerûsítéséhez, megõrzéséhez. Az író- portrék 
között, Szenci Molnár Istvánét követõen még egy 
érdekes ex librist láthatunk: a Magyar Köztársaság által 
1947-ben a Bolyai János Tudományegyetem részére 
ajándé kozott könyvekbe ragasztották.)
 A bemutatásra kerülõ grafikák válogatása során arra 
is törekedtünk  jelezve kulturális örökségünk megtar- 
tásának a szándékát szerte a világban, hogy a romániai 
mûvészek  mellett a más országokban élõ alkotók 
(Petry Béla  USA) munkáit, illetve az ott élõ grafikabará- 
tok (Vermes Júlia  Svájc, Dalmay Árpád  Ukrajna) részé- 
re készített könyvjegyeket is bemutassuk. A Beregszá- 
szon élõ Dalmay Árpád pl. 1977-ben J. Tyihanovics 
grafikusmûvésszel készíttetett Ady Endre születésének

IRODALOM ÉS ZENE AZ EX LIBRISEKEN

       A Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálat által a millennium tiszteletére, az olvasás évének meghirdetése, egyben 
a könyvhét alkalmából rendezett kulturális  események egyik rangos eseménye volt az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ- 
ban megnyílt  Irodalom és zene az ex libriseken címû kiállítás. Dr. Arató Antal, a székesfehérvári Megyei Könyvtár 
igazgatója ismertette a megjelentek elõtt a kiállított kisgrafikákat, a rendezés és válogatás szándékait, amelyet az 
alábbiakban közlünk.

Fery Antal fametszetei, X2
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Formája szerint beszélhetünk nagyobb, vagy normál-
méretû grafikákról és kisgrafikákról, funkciójuk sze- 
rint pedig három csoportba oszthatók: képgrafikák 
vagy szabadgrafikák, alkalmi grafikák és ex librisek. 
 Moskál Tibor vasesztergályosként, napi munkája 
mellett a Hungária Gumigyár szakkörében kezdte 
mûvészeti tanulmányait Antal Irén és Szõnyi Ferenc 
festõmûvészek vezetése és irányítása alatt, akiktõl elsa- 
játította a legfontosabb alapismereteket. Már ekkor 
kitûnt tehetsége a szén- és ceruzarajzokban. Eredeti 
mestersége, szakmai tudása befolyásolta késõbbi mû- 
vészi fejlõdésének irányát, amint tanára, Antal Irén 
megfogalmazta: "A szerszám, a vas, a megfogható ke- 
mény anyag és annak szeretete az alkalmazott grafikai 
eljárások irányába terelte munkásságát. A fa, a rézle- 
mez, mint közvetítõ eszköz kellett ahhoz, hogy a 
képzõmûvészet nyelvén beszélni tudjon." Így lett mes- 
tere a fametszetnek, a linoleummetszetnek és a réz- 
karcnak. Ehhez kitûnõ magániskolák vezették el. A 
rézmetszést és a rézkarcot a múlt század elsõ felének 
híres grafikusmûvészénél, Kaveczky Zoltánnál tanul- 
ta, majd a kitûnõ pénzjegy- és bélyegtervezõ, réz- 
metszõ Nagy Zoltánnál. A rajzolást és a fametszést is 
igazi, klasszikus nagymesternél, Varga Nándor Lajos- 
nál tanulta tovább és sajátította el, aki az 1950-es évek 
közepéig a Képzõmûvészeti Akadémia tanszékvezetõ 
professzora volt, de a szocializmus "diktatúrája" eltávo- 
lította onnan és kényszernyugdíjazta. Ám õ otthoná- 
ban mag köré gyûjtötte azokat a tehetséges fiatalokat, 
akik nem járhattak fõiskolára, és egészen haláláig, 
1978-ig oktatta õket a rajzmûvészet mesterségére. Ezt 
nevezték el a kortársak és nevezzük ma is "Varga Akadé- 
miának". sok jó mûvész került ki ebbõl a szabadiskolá- 
ból .  Moská l  T ibor  i t t  kerül t  k apcsola tba  
tanfolyamtársa, a neves gyûjtõ és szakember, dr. 
Semsey Andor révén a Budapesten 1959-ben 
megalakult Kisgrafika Barátok Köre Mûvelõdési 
Egyesülettel, amelynek tagjai a kisgrafika és az ex libris 
gyûjtõi, valamint az ezeket készítõ mûvészek. Õ is 
b e k a p c s o l ó d ot t  a z  E g ye s ü l e t  m u n k á j á b a ,  
megismerkedett számos grafikus kollégá- val, hazai és 
külföldi gyûjtõkkel, akik egyre több ex librist rendeltek 
tõle, így országosan, sõt nemzetközi szinten ismert és 
elismert mûvésszé vált. 
 Moskál Tibor avatott mestere e szûkre szabott felü- 
letek mûvészetének. Stílusában realista és érthetõ, ám 
fantázia-gazdagon, gyakran szimbolikusan fogalmaz. A 
klasszikus hagyományokat folytatva jeleníti meg és 
fedezi fel újra számunkra a mindennapok élményeit, a 
való világot. Tartalmilag is nagyon gazdag világ ez. 
Láthatunk tájakat mûemlékeket, szép tárgyakat, nép- 
mûvészeti motívumokat, történelmünk és irodalmunk 
sok-sok jelentõs eseményének és személyeinek a meg- 
jelenítését. Különösen gazdagon ábrázolja a növény-
világot, annak is legszebb részét, a virágokat. Ebben 
páratlan a magyar exlibris-mûvészek között és életmû- 
vének is ez az egyik legszebb, legnépszerûbb, bár 
egyben legmunkaigényesebb területe is: a több dúcról 
nyomott színes virágok. Nem véletlen, hogy nagyon 
sok ismert külföldi gyûjtõ rendel tõle lapot s ezeket 
elõszeretettel keresik az újabb gyûjtemények tulajdo- 
nosai. De ugyanilyen mesteriek és bravúrosak virágos 
rézkarcai is, egyszínûek és színesek egyaránt. Ma már 
ex libriseinek és alkalmi grafikáinak a száma meg- 

 Az életmû-válogatásban láthatunk néhány nagysze-
rû, karakteres ceruzarajzot, majd Moskál-mester mûvé- 
szetének másik jelentõs területét, a szabad- vagy kép- 
grafikát. E témában sikerrel szerepelt már az 1960-as 
évek végén a Budapest a kisgrafikában címû tárlaton. 
Majd az évek során elkészíti két nagyobb lélegzetû 
sorozatát, az egyik a Balaton és környéke mûemlékei 
(várakat, várromokat, mûemlék épületeket mutat be) 
és az Erdély-sorozat a másik, amelyekbõl itt is kapunk 
ízelítõt. E fa- és linómetszetekrõl egyik értékelõje, dr. 
Arató Antal azt írja: "A hagyományos témákban is újat 
hoz: kerüli a mûemlékekhez kötõdõ romantikus han- 
gulatok felidézését, amire egyébként a fekete-fehér 
színek drámaisága jó lehetõséget kínál. Ehelyett a 
várromokat, templomokat a tájba építve (vagy éppen 
kiemelve onnan) elsõsorban a maguk esendõségében, 
a megmaradás-elmúlás sajátos konfliktusában idézi 
elénk." Még erõteljesebb és karakteresebb sorozata a 
Bulgária legszebb tájai és mûemlékei címû, lavírozott 
tollrajz ciklusa, sajnos, ebbõl nem mutat be a tárlat 
ízelítõt sem, amely azonban bemutatásra  került 1993 
õszén Bulgáriában a Szófiai Magyar Kulturális 
Intézetben. Komoly sikerére jellemzõ, hogy a szófiai 
bemutatót követõen még hét bulgáriai városban 
mutatták be a kiállítást és a sajtó nagy elismeréssel 
számolt be róla. 
 Hogy Moskál Tibor tehetsége és szívós kitartása 
méltó helyére emelte mûvészetét és általános elisme- 
rést váltott ki mind a gyûjtõk, mind a szakemberek és a 
közönség körében, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy számtalan közös és egyéni kiállításon szerepelt 
eddig mind itthon, mind külföldön. Csak a jelentõ- 
sebbeket említve: több alkalommal Budapesten, Buda- 
fokon, majd Szerencsen, Cegléden, Dorogon, Jász- 
berényben, külhonban pedig Dániában, Portugáliá- 
ban, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában. 
 Bár a közmondás szerint "senki sem próféta a maga 
hazájában", s valóban, hazai mûvészeinknek itthon 
nem szórják két marokkal az elismerést, de a tehetség 
kiemelkedik. Moskál Tibor, több elismerõ oklevelén 
túl, 1965-ben elsõ díjat nyert a Fõváros grafikai pályáza- 
tán, díjazott volt a balatoni Kisgrafikai Biennálén, mely- 
nek eredményeként a Keszthelyi Múzeum sok alkotá- 
sát õrzi, majd addigi munkássága elismeréseként 
Szocialista Kultúráért kitûntetésben részesült, (mivel 
abban az idõben még nem volt Köztársasági Tiszti Ke- 
reszt). Reméljük, most már eljön az ideje eddigi élet- 
mûve összefoglaló értékelésének és elismerésének is.
 Az elmondottak alapján, ha végignézzük a tárlatát, 
amely bár csak válogatás egy igen gazdag életmûbõl, 
láthatjuk, hogy mûvészetének alapja a természet és az 
élet, de nem csupán másolja azt, amit lát és láttatni akar, 
hanem önmagában összefoglalja és újraalkotva jeleníti 
meg, ezáltal a mûvészet régiójába emeli. Itt hadd 
idézzem M. Kiss Pál egy másik szép értékelését: "A 
sokszor csak néhány centiméter nagyságú lapokon 
rajzai lélekkel teli finom ábrázolások. Távol áll tõle 
minden ornamentális stilizálás. Egyetlen célja van: a 
megkapó jellemzés, hogy a megfigyelésbõl keletkezett 
víziót minél hívebben adja vissza."
 Kívánjuk Moskál Tibornak, hogy mûhelyébõl még 
sok szép alkotás kerüljön ki, mindnyájunk örömére. 
Ehhez kívánunk jó egészséget és alkotókedvet.

Király Zoltán
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szerepel Menyhárt József, Gáborjáni Szabó Kálmán 
és Vén Zoltán. Kortárs mûvészünket a Lippóczy Miklós 
részére készült boros témájú rézmetszete képviselte.

 A terjedelmében igen lecsökkent dániai NORDISK 
EXLIBRIS TIDSSKRIFT 2001/1 száma mindössze 16 ol- 
dalon jelent meg és csak négy cikket tartalmaz. Ezek 
közül Klaus Rödel írása Zbigniew  Dolatowski lengyel 
grafikusmûvész elhunytáról emlékezik meg. A cikkíró 
figyelemre  méltó közlése, hogy az 1927-ben született 
mûvész volt az elsõ lengyel grafikus, akit a dán gyûjtõk  
� mûvei alapján � megkedveltek. Az iránta megnyilvá- 
nult rokonszenv bizonysága, hogy az elhunyt mûvész 
alkotásjegyzékében sok dán gyûjtõ szerepel. A cikk 
annak a szomorú ténynek az említésével fejezõdik be, 
hogy Henrik Feilhauer és Janusz Szumanski rövid 
idõn belül történt elhunyta után a szerzõ most a 
harmadik lengyel barátot veszítette el.

 
 Csongrád megye neves irodalmi folyóirata, a 
TISZATÁJ nem tartozik a kisgrafikai lapok közé. A 
2001/5. számáról most azért teszünk említést, mert a 
kiadványt Vén Zoltán  tizenegy rézmetszetû 
kisgrafikája illusztrálja. Közöttük ex librisek, újévi 
üdvözletek, valamint szabad grafikai lapok egyaránt 
megtalálhatók. Mindegyikre az alkotó sajátos humora 
és a míves kivitelezés egyaránt jellemzõ. Oázist jelentõ, 
üde színfoltok ezek az egyébként igen tartalmas lap 
112 oldalnyi betû-tengerében.
 A közölt kisgrafikákat Szakolczay Lajos cikke kísé- 
ri. Ebben a szerzõ az ex librisek motímumkincsének 
gazdagságát emeli ki. Egyben néhány példával felidézi
Vén Zoltánnak a rézmetszet és rézkarc mellett a lito- 
gráfia kifejezõerejét is felhasználó alkotói korszakát.
Ennek eredményei  terjedelmük és technikájuk miatt  
a lapban nem voltak bemutathatók, de a szerzõ szerint 
"lebilincselõ gazdagsággal mutatják Vén Zoltán formai 
virtuózitását, filozofikus életbölcsességét."

 Megélénkülõ szellemi élet, tartalmas programok 
jellemzik 2001-tõl a KBK havonkénti összejöveteleit. 
Minden hónap elsõ szerdáján a délután 6 órai kezdet 
megalakulása óta hagyományos idõpontja a negyven 
éves múltra visszatekintõ gyûjtõi csoportosulásnak. A 
Fészek Mûvészklubban egykor megalakult KBK az 
elmúlt évtizedek során több helyen is ülésezett.
 Közülük ezúttal csak a Pilvaxot, az Andrássy úti 
Opera éttermet és az ELTE tanári klubját említjük meg. 
Néhány év óta újra a Fészek ad helyet a havi összejöve- 
telnek, melyek a múlt évben már annyira ellaposodtak, 
hogy csupán 6-8 fõnyi megjelent érdeklõdõ rövid 
beszélgetésébõl álltak.
 Az új évezred elsõ találkozóján, a januári KBK-
összejövetelen Palásthy Lajos a tagoktól tartalmas 
program vállalását kérte s ennek hatása a következõ 
hónapokban az egyre növekvõ résztvevõi létszámban 

is megmutatkozott.  Februárban Katona Csaba tartott 
beszámolót Nürnbergben tett látogatásáról. Levéltáros 
gyûjtõtársunk utazásának legnagyobb élménye az ott 
rendezett Dürer-kiállítás volt. Beszámolója során � do- 
kumentumok bemutatásával  nemcsak a nagy német 
mûvész életmûvét ismertette, hanem ezúttal egy kultu- 
rált világjáró személyes élményeivel is gazdagodott a
 hallgatóság.
 Márciusban dr. Soós Imre tartott rögtönzött bemu- 
tatót Van Gogh mûvészetére utaló ex libriseinek gyûj- 
teményébõl. Lapunk szerkesztõje fél évszázada tanul- 
mányozza a nagy holland festõ munkásságát és annak 
magyarországi visszhangját. Ez utóbbinak bizonyítéka 
az a mintegy 25 ex libris is, melyek magyar mûvészek 
alkotásai. A bemutatón további 25 darab külföldi kis- 
grafika is szerepelt, az alkotók valamennyien Van Gogh 
szellemét idézték. A bemutató meglepetéseként Soós

 Mûvészházaspár emlékezete: a fenti címmel terje- 
delmes cikk jelent meg az ÚJ EMBER c. hetilap 2001. 
Május 6.-i számában  Matyikó Sebestyén József tollából. 
A tanulmány Diskay Lenke  (1929-1980) és férje, Varga 
Hajdú István (1920-1981) életét, grafikai munkásságát 
ismerteti, igen alaposan és részletesen. Leírja életútju- 
kat, ismerteti mestereiket. Felvázolja grafikai mûveik 
jellemzõ sajátosságait, senki mással össze nem téveszt- 
hetõ stílusukat. Mindketten pedagógusok voltak és Bu- 
dapesten tanítottak. Varga Hajdú Istvánnak elsõsorban 
festõi és könyvmûvészeti alkotásai jelentõsek, de alko- 
tott tusrajzzal készült ex libriseket is. Diskay Lenkét 
olvasóinknak nem kell bemutatni, hiszen sokan még 
személyesen is ismertük, valamint rendszeresen köz- 
lünk beszámolókat, méltatásokat munkásságáról. Mint 
a cikkbõl megtudhatjuk, Varga Hajdú Istvánnak a ka- 
posvári Rippl-Rónay Múzeumban vannak alkotásai, to- 
vábbá a barcsi Múzeumban amely helységben egyéb- 
ként született  állandó emlékkiállítása. Diskay  Lenke 
ex libriseibõl pedig a siófoki Kálmán Imre Múzeum 
õriz egy kollekciót.
 Ide kívánkozik az a fenti cikktõl független informá- 
ció, hogy Diskay Lenke ex libriseinek közel teljes 
gyûjteménye nemrégen került árverésre az ismert 
budapesti árverezõházban.

Palásthy Lajos
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Imre diavetítéssel bemutatta azokat a Van Gogh képe- 
ket, amelyek nyomán az ott látott mintegy félszáz ex 
libris megszületett.
 Áprilisban dr. Kékesi László számolt be arról a hatal- 
mas rendszerezõ munkáról , melyet  családja segítségé- 
vel  néhai édesapja életmûvének megörökítése érdeké- 
ben végez. Bemutatta azt a tekintélyes terjedelmû 
kötetet, amely Kékesi László 254 ex librisének részletes 
katalógusa. Ugyancsak könyvbe gyûjtötték össze a 
mûvész 500 darabot kitevõ kisgrafikai vázlatait. Szán- 
dékában áll összegyûjteni és megtekinthetõvé tenni a 
mûvész mintegy 10 ezer darabra terjedõ levelezését.
 Két vaskos kötetet tesz ki majd Kékesi László 
levelezõlap-terveinek gyûjteménye az 1944 és 1992 
közötti idõbõl. Ezek izgalmas dokumentumai lesznek 
az elmúlt mozgalmas történelmû esztendõknek! A mû- 
vész élete során 258 magyar bélyeget tervezett. Ezek 
kötetben való közreadása ugyancsak hiányt pótol 
majd. Kékesi alkotásainak jelentõs csoportját õrzi és 
mutatja be a simontornyai vármúzeum. A városhoz 
családi kapcsolatok fûzték mûvészünket.
 A Kékesi család fent vázolt tevékenysége tiszteletet 
érdemlõ, egyedülálló vállalkozás egy nagy mûvész 
életmûvének megismertetése, közkinccsé tétele 
érdekében.
 Május elsõ szerdáján a Fészekben összegyûlt tagság 
"tanulmányi kirándulásra" indult, hogy megtekintse 
König Róbert grafikusmûvész újabban, Budapesten 
készült faliképeit. Az Operaház szomszédságában, a 
Hajós utca egyik üzlethelyiségében reprezentatív szó- 
rakozóhelyet kíván létesíteni egy vállalkozó. A meny- 
nyezetet szekkó-technikával készült képek díszítik. A 
terjedelmét illetõen is tekintélyes feladatot König
Róbert a törökszentmiklósi lovas-kastély nagysikerû 
szekkóinak tapasztalataival gazdagodva bravúros 
köny- nyedséggel teljesítette. Igen rövid idõ alatt, 
mindössze 2 hónap alatt végezte el a 120 
négyzetméternyi falikép megfestését. A képek témája 
igen jól  i l l ik a  helyszínhez.  Az Operaház 
szomszédságában lévõ épület mennyeze- tén ugyanis 
Mozart Varázsfuvala c. operájának cselek- ménye 
kapott ihletett képi megfogalmazást.
 Június elsõ szerdáján ismét a Fészekben tartotta 
összejövetelét a KBK.
 Ezúton is felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy július 
és augusztus hónapokban  az elõzõ évekhez hason- 
lóan  összejövetelt nem tartunk.

  
 Április végén nyílt meg a Madách utcai Godot 
Galériában az EROTIKUS GRAFIKA 2000 címû kiállí- 
tás. Mint a katalógusból megtudtuk, ez volt a rendszer- 
változás utáni második ilyen témájú tárlat. Harminchat 
mûvész különbözõ technikával készült alkotásait
láthatta a közönség. A kisgrafika mûvészei közül 
Ábrahám Ráfael, Kazinczy Gábor, Sárkány Gyõzõ, 
Sulyok Gabriella, Szurcsik József és Vén Zoltán szere- 
pelt a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Grafikus- 
mûvészek Szövetsége által támogatott kiállításon.

 Az angol Walter Crane (1845-1915) emlékét idézte 
fel az Iparmûvészeti Múzeumban márciusban megnyílt 
kiállítás. A budapesti intézmény tájékoztatója szerint a   

neves iparmûvész, illusztrátor és festõ az ottani mûipar 
és az új ízlés teremtõ apostola volt. A mûvészet és a 
mindennapi élet összekapcsolásán fáradozott. Az ipar- 
mûvészet legtöbb területén (üvegablak, mozaik, csem- 
pe és kerámia, falikárpit, tapéta) jelentõs mûveket 
alkotott. Ismertté tették nevét gyermekkönyv-illusztrá- 
ciói is. 1900-ban az Iparmûvészeti Múzeum nagyszabá- 
sú Crane-kiállítást rendezett, amelyen több tervrajzát 
és illusztrációját  megvásárolta az intézmény. A mûvész 
ekkor családjával együtt járt hazánkban. Itteni tartóz- 
kodása alatt is dolgozott: több mûvet, ex libriseket és 
rajzokat készített. Közülük néhány a kiállításon is 
látható volt.
 Az érdekes dokumentumokat, köztük az 1900. évi 
budapesti tárlat vendégkönyvét is bemutató kiállítást 
dr. Horváth Hilda mûvészettörténész rendezte.

 Remek kiállítást láthattak április elsõ felében az 
Újpesti Galéria látogatói. Az Angol akvarell magyar 
ecsettel címû tárlat meghívóján közel száz mûvész neve 
szerepelt, akik a kiállítás címének megfelelõen  kizáró- 
lag a hagyományos vízfestési eljárással készült alkotá- 
sokat küldhettek ide.
 A Magyar V ízfestõk Társasága a kerület 
mûvészeinek csoportjával együttmûködve igen magas 
színvonalú "mûvésztalálkozót" hozott létre, melyen a 
régi technika mai mondanivalót hordozva szólt a 
nézõkhöz. Az egységesen egyszerû, ízléses keretbe 
foglalt vízfestmé- nyek stílusa a természetelvû 
világlátástól az absztrak- cióig terjedt.
 Békésen megfértek egymás mellett, mert jó mûvek, 
nívós képek kerültek a közönség elé. A színpompában 
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Moskál Tibor linómetszetei, X3

 Ezeknél a mûveknél a színes hordozó csupán fizikai 
alapként szolgál, nem biztosít teret s nem szab határo- 
kat a kompozíciónak. Az irracionális térben, a saját 
fizikai törvényeik által uralt világban létezõ elmondott, 
légies, áttetszõ formákat villódzó fények  teszik 
fokozottan látomásszerûvé. A paletta visszafogott, a 
több monokróm alkotás mellett a sárgák-barnák-szür- 
kék kifinomult kombinációi dominálnak. A vörös csak 
alkalmanként, hangsúlyos összetevõként lép fel. A 
változatos színû alap kromatikájában mindenütt kiegé- 
szíti a színes krétát, a hideg pasztellszínektõl a feketéig 
halad, majd meleg színekben oldódik fel.

 Moskál Tibor, a grafika jeles mestere Budafokon 
született 1930-ban, ott élt és alkotott 1995-ig, amikor a 
sorsa úgy hozta, hogy Békéscsaba legyen az új otthona. 
Nem véletlen tehát, hogy alkotásainak nagy részén 
láthatók Budafok és környéke jellegzetes tájai, kedves 
városrészei, mûemlékei, házai.
 Mûvészi pályájának indulását így jellemzi néhány 
sorban Dr. M.Kiss Pál mûvészettörténész: "Apja kíván- 
sága szerint a fiatalember a vasesztergályos szakmát 
választja, de az édesanyjától örökölt hajlam a mûvészet 
felé tereli érdeklõdését. Onnan indul el, ahonnan õsi 
kezdetekor a mûvészet: az elsõ vonal felfedezésétõl. 
Rendkívüli hit, akarat és heroikus erõ szükséges ahhoz, 
hogy minél teljesebb odaadással a vonalak, formák és

színek világa felvehesse útját."  Ez a tömör összefogla- 
lás utal arra, hogy Moskál Tibor a grafikai mûfajoknak 
lett igen sokoldalú mestere és mûvésze, bár készített 
pasztellképet és olajfestményt, sõt más mûvészeti ága- 
kat is kipróbált. Mégis megmaradt a grafikánál, amely a 
szakma szerint "a mûvészetek anyja", s õ is ebben tudja 
legjobban kifejezni önmagát.
 Hogy eligazodjunk Moskál Tibor tárlatának mûfaji 
sokféleségében, hadd soroljam fel a grafikai mûvészet -
nek azokat a válfajait, amelyeket a mûvész általában 
alkalmaz: ceruza és tollrajz, ecsetrajz és akvarell, famet- 
szet, linoleummetszet, rézkarc, borzolás, foltmaratás, 
illetve ezek gyakori közös, vagy együttes alkalmazása, 
amit röviden vegyes technikának nevezünk.

 Ezekben a mûvekben kiteljesedik az az új térkon- 
cepció, amelynek megteremtése az utóbbi években 
foglalkoztatta a mûvészt, s amelyet saját szavaival így 
fogalmazott meg: a képeket "a dimenziók áttörése 
jellemzi, a három dimenzió mellé fellép egy új: egy égi 
transzcendens dimenzió, egyik alak átmegy a mási- 
kon, nem takarják egymást. Ahogy feltámadása után 
Jézus valóságos alakban jelenik meg, de átmegy a falon, 
a bezárt ajtókon, úgy járnak át ezek az alakok egymáson 
és a tárgyakon."

Sallay Dóra

MOSKÁL TIBOR ÉLETMÛ-KIÁLLÍTÁSA BÉKÉSCSABÁN

    Békéscsabán a Lencsési úti Közösségi Ház kiállítótermében nyílt meg 2001. március 26-ikán Moskál Tibor életmû-
kiállítása, illetve abból egy válogatás, amely teljes sokrétûségében, mûfaji sokféleségében mutat be az életmûbõl a 
nézõknek annyit, amennyit a terem méretei megengedtek.
       A szépen megrendezett tárlaton megjelent nagyszámú közönség elõtt lapunk fõszerkesztõje, Király Zoltán mutatta be a 
Kisgrafika Barátok Köre egyik alapító mûvésztagja életpályáját, és munkásságát. Ebbõl közlünk hosszabb részletet.
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 Xantus Géza tárlatának anyaga válogatás két, krono- 
lógiailag is elkülönülõ sorozat darabjaiból, melyek 
nemcsak mûfajukban, technikájukban térnek el, ha-  
nem témájukban, a bennük felvetett kérdésekben is; 
formailag és tartalmilag is az életmû két külön korsza- 
kát képviselik.
 A korábbi fázist is a kiállított 14 aquatinta nyomat 
képezi, melyek többsége az 1990-es évek második felé- 
bõl származik. Tematikailag a sorozat több eleme a gra- 
fikának, mint illusztratív mûfajnak a hagyományába 
illeszkedik, a választott témát - a Jelenések könyvét, a 
Dance Macabre tematikát - azonban a mûvész szemé- 
lyes keresztény hitén átszûrve, a jelenkor aktualitásá- 
hoz illeszkedve dolgozta fel. Az apokaliptikus víziók 
egyszerre szólnak az emberiség megsemmisülésének 
veszélyérõl és a pusztulás után beálló új világrendrõl. A 
kompozíciók mindenütt zártak, a fekete háttér elõtt 
világító testek, formák térben és idõben is a végtelen- 
ben lebegnek, örvénylenek. Konkrét aktualitással bír a 
Balkáni keselyûk címû kép, amely a balkáni háborúk 
borzalmait, az erõszakot, a világ felborult egyensúlyát 
allegorikus képekkel idézi fel. Máshol a mindennapok- 
ból, személyes élményekbõl merített témák kapnak 
teret: a chagalli, álmon átszûrt motorizált környezet, az
intim emberi kapcsolatokat a terhelõ feszült csend. 

Egy-egy késõbbi darab azonban (Tárgyaink) már a 
pasztellrajzok világa felé mutat: megjelenik bennük az 
Universum közepén öntörvényûen, mindentõl függet- 
lenül formálódó tér, melyben a formák szigorú rendbe 
formálódva, egymáson áthatolva, idõtlen mozdulatlan- 
ságban jelennek meg.
 A grafikákhoz használt aquatinta technika során a 
rézlemez sajátos felületkezelését a mûvész gyantapo- 
ros bevonat alkalmazásával éri el. A lemez ezután több 
alkalommal kerül maratásra, ezáltal kifinomult tónus- 
beli eltérések érhetõk el. Az eredmény némiképp az 
akvarellhez hasonlít, ahol a vonalas kompozíció mellett 
a feketétõl a fehérig terjedõ árnyalatok is érzékelhetõk, 
de a mûfajból fakadó sajátosságoknak megfelelõen 
nagy szerepet  kapnak az éles kontúrok, az erõs kon- 
trasztok, az erõteljes fény-árnyék hatás is. A munkafo- 
lyamat hosszú, aprólékos, átgondolt, kevés teret enged 
a pillanatnyi érzéseknek.
 Egészen más nyelvezet jellemzi a kiállítás másik ré- 
szét alkotó pasztellmûveket: a színes papírlapra felvitt, 
gyors munkát megkívánó pasztelltechnika a spontán 
benyomások rögzítésének kedvez. A tematika is kiszé- 
lesedik: a grafikák illusztratív jellegû vagy konkrét él- 
ményekben gyökerezõ jeleneteit, valamint az egyéb, 
korábbi mûvekben központi szerepet kapó biblikus 
jeleneteket, a szûkebb értelemben vett haza, Erdély ha- 
gyományaiból táplálkozó motívumkincset felváltják a 
létnek és a hitnek az egyetemes, egzisztenciális problé- 
mái: az Istenhit, az emberi esendõség, a bûn és Meg-   
váltás kérdései, a test és a lélek viaskodása. Elõrebukott 
és összetört, magába roskadt, vívódó alakok népesítik 
be ezt a világot, vádló és bûnbánó figurák kettõsei; 
gyöt- rõdõ, lázas, mezítelenségükben kiszolgáltatott 
aktok, Füssli szorongásos rémálom-ábrázolásait idézõ 
víziók. Mögöttük-mellettük azonban ellenpontként � 
és az életmûben új elemként � fák, építészeti elemek 
jelen- nek meg, melyek állandóságot, nyugalmat, 
stabilitást sugallnak, s elrejtik a ködös formák között 
felderengõ emberi formát. A római ihletésû 
épületrészletek között felismerhetõk a Ponte Sisto ívei, 
a Colosseum árkádos alépítményének alagútszerû 
formái, Borromini loggiá- jának oszloptõi, Augusztus 
mauzóleumának monu-  mentális  tömbje. 
Mindezentúl azonban az épületfor- mák szimbolikus 
tartalma a meghatározó: a torony erõt, a híd köteléket, a 
megközelíthetõséget, az Isten- hez jutás útját sugallja, 
éppúgy, mint a többször meg- jelenõ ókeresztény 
analógikus szimbólum, a lépcsõ, a felemelkedés 
lehetõségét kínáló jákobi lajtorja. A templom elõtt 
idõtlenségben úszó keresztre feszített Krisztus-alak 
már a sorozat megdicsõült és feltámadt Üdvözítõ 
alakjaihoz kapcsolódik, amelyekben a megváltás Xantus Géza, aquatinta, C5

1000-1000 mû) még mindig keresi méltó helyét. Varga 
Hajdunak a kaposvári  Rippl-Rónai Múzeumban talál- 
hatók szép számmal alkotásai, valamint a Barcsi 
Múzeumban, állandó emlékkiállításán láthatók. Diskay 
Lenke legszebb ex libriseibõl a Siófoki Kálmán Imre 
Múzeum gyûjteménye, valamint az Országos 
Széchényi Könyvtár õriz szép kollekciót.

 A két grafikusmûvész emlékkiállítását 2001. 
március 1-jén Horváth János Milán mûvészettörténész 
nyitotta meg és Somogyi Gyula, Siófok város alpolgár- 
mestere mondott köszöntõt.

Matyikó Sebestyén József
múzeumigazgató

Xantus Géza kiállítása a Római Magyar Akadémián (2001. március 29-31.)

UTAK

 Ugyanitt nyílt meg májusban a Keresztek címû 
tárlat, amelyen magyar grafikusmûvészek mintegy 
negyven alkotása volt látható, valamennyi keresztfor- 
mákat ábrázolt. Tirts Tamás elmélyült megnyitó szavai 
után Szepes Hédi mûvészettörténész vezette végig a 
kereszt történetét, elemezte annak ábrázolási formáit, 
jelentését és hatását. Kisgrafikát is alkotó mûvészeink 
közül Ábrahám Rafael, Feszt László és Vén Zoltán 
mûveit láthattuk e tárlaton, amelyrõl az András-keresz- 
tet mutatjuk most be, Vén Zoltán: Szent András, a 
vasutasok védõszentje címû grafikájának közlésével.

sem szûkölködõ látnivalók között a kisgrafika mûvé- 
szei közül egy-egy alkotásával szerepelt Ábrahám 
Rafael, Kõhegyi Gyula és Vincze László.

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday 
utcai kiállítótermében, a Galéria IX-ben március 28. és 
április 13. között láthatták az érdeklõdõk a Kortárs 
japán grafika c. kiállítást, amely érdekes válogatást 
mutatott be a japán grafikusmûvészek mai ábrázolási 
törekvéseirõl, grafikai stílusairól. A hagyományos sok- 
szorosító technikáktól (fa- és linómetszet, rézkarc, stb.) 
a legújabb kísérletekig (számítógépes grafika, kollázs-
technika, xerox és egyéb) igen sokféle és változatos 
anyagot láthattak a látogatók, többnyire elvont, gyak- 
ran, gyakran nonfiguratív tartalommal is. A ritka él- 
ményt jelentõ kiállítást Demszky Gábor fõpolgármes- 
ter és Hernádi Miklós író-szociológus nyitotta meg, 
népes közönség elõtt.

 A Miskolci Galéria pompás kivitelû meghívója adta 
tudtunkra, hogy Tellinger István képzõmûvész gyûjte- 
ményes kiállítása 2001. április 12-ikén nyílt meg a 
patinás Rákóczi-házban.
 A neves grafikusmûvész, akit legutóbb lapunk 
1997/2-es számában mutattunk be olvasóinknak, ked- 
veli és mûveli a kisgrafikát, s bár ex libris nem túl 
gyakran kerül ki alkotómûhelyébõl, ez alkalommal 
örömmel mutatunk be újabban készült ex librisei kö- 
zül két lapot, õszinte köszönettel, hogy azokat 
eljuttatta szerkesztõségünknek. A tárlatot dr. Veres 
László, a Hermann Ottó Múzeum.igazgatója nyitotta 
meg.
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Vén Zoltán rézmetszete, C2

Tellinger István linómetszetei,. X3
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VARGA HAJDU ISTVÁN ÉS DISKAY LENKE GRAFIKUSMÛVÉSZEK
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SIÓFOKI KÁLMÁN IMRE  MÚZEUMBAN

 Immár húsz éve annak, hogy a Budapesten élt 
Diskay Lenke és Varga Hajdu István grafikusmûvész 
házaspár, szinte egymást követve, eltávoztak az élõk 
sorából. Varga Hajdu István l920. december l6-ikán 
született Barcson és l98l. április 9-ikén hunyt el 
Budapesten.(Az õ révén kötõdtek erõsen mind a ketten 
Somogy megyéhez, a pannón szellemiséghez). 
 A Képzõmûvészeti Fõiskolát l945 - l949 között vé- 
gezte Szõnyi István növendékeként. Már fõiskolás korá- 
ban részt vett a Csontváry-hagyaték megmentésében, 
restaurálásában. 1949-tõl haláláig a Nyomdaipari Szak- 
munkás képzõ Intézetben tanított, nyomdásznemze- 
dékek egész sorát nevelte fel. Németh Lajos írja az l966-
os Varga kiállítás katalógusában: " A népi televénybõl 
jött, mint olyan sokan a magyar írók és mûvészek közül, 
s akár mint két nagy szellemi  példaképe, Egry József és 
Nagy István. A Dunántúlról, Somogyból származik, ma- 
gával hozta egy varázsosan szép táj ritmusának az élmé- 
nyét, és tovább õrzi ezt az emléket, amikor már elsza- 
kadt a természetábrázolástól és útját a nonfiguráció 
felé keresi, mint ahogy megõrizte a két nagy példakép 
életmûvének a tanulságait még akkor is, amikor már 
mûvészetének a formanyelve messze eltért az övéktõl."
 Gazdag grafikai hagyatékát az újszerû és hagyomá- 
nyos megoldások, a nonfiguratív és a népi fogantatású 
stílus ötvözése, kényes, megtalált egyensúlya jellemzi, 
és az az eredendõen természeti látásmód, növényi 
buja- ság, ihletett vonalvezetés, amely grafikáinak 
hitelt, szuggesztivitást ad. A népmûvészetnek nemcsak 
a for- makincsét, hanem a szellemét is   magába szívta. 
Megje- lentek képein a magyar népi kerámia madarai, 
és a népmûvészet díszítõkedve hatotta át ornamentális 
elemeket is felhasználó stílusát.
 Diskay Lenke 1929. augusztus 22-ikén született 
Kiskundorozsmán. Tanulmányait a Képzõmûvészeti 
Fõiskolán 1942-ben kezdte meg, de a háború miatt csak 
1949-ben szerzett diplomát. Varga Nándor Lajos és 
Koffán Károly voltak a mesterei. Grafikáival és textil- 
képeivel 1957 óta rendszeresen szerepelt kiállításo- 
kon. Ex libriseit megismerték az egész világon. Õ is,  

akárcsak festõmûvész férje pedagógus volt,  az Áldás ut- 
cai iskolában tanított. 1980. december 13-án hunyt el 
Budapesten.
 A mûvészházaspárról tudni kell, hogy rendkívül 
értékes életmûvet hagytak maguk után. Sajnos, korai 
haláluk megakadályozta, hogy közismert és  méltó mó- 
don elismert mûvészekké váljanak. Ezért az utókor
feladata, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg
mûvészetüket oly módon, mint a jelen emlékkiállítás. 
Szerény emberek voltak, akik kizárólag a mûvészet 
mûvelõiként, az alkotásnak éltek.
 Varga Hajdu István lendületes vonalhálókból szõtt 
tusrajzai, Diskay Lenke színes fametszetei sajátos mó- 
don épülnek be abba a grafikai hagyományba, amelyet 
Kozma Lajos mûveivel és a gyomai nyomda metszet-
kultúrájával a magyar grafika elindított. E nemes 
vonulatba illeszthetõ Diskay Lenke képeinek világa is. 
Hogy mennyire igaz ez a minõsítés, mindezt jelzik díjai 
(Nemzetközi ex libris kiállítás és pályázat I. díja, Como, 
1971,  Kisgrafikai Biennálé I. díja Helsingör, a Székely 
Mihály emlékpályázat I. díja Jászberény,  Ex libris  
pályázat I. és II. díja Cegléd, 1986, stb.)
 Varga Hajdu István mûvészetének szellemi 
gyökerei Nagy István, Egry József, Barcsay Jenõ 
mûvészetében keresendõk. Õ lírai érzékenységgel, 
Diskay Lenke már-már expresszív temperamentummal 
él. Mindketten sokat tanulmányozták a népmûvészetet, 
a somogyi pásztormûvészek motívumkincseit is. Az 
archaikus hagyományok és a 20. század modern 
mûvészete ötvö- zõdik nemes, magas színvonalon 
kiérlelt stílusukban. A mozgás mindkettõjük képi 
világában a kor dinamikus változását, átalakulását 
érzékelteti. Varga Hajdu István lírai érzékenységgel, 
Diskay Lenke már-már expresszív temperamentummal 
él. A kiállítás sokak számára a felfedezés újdonságával 
hat, pedig a kortárs magyar grafikában a legjobbak 
sorában van a helyük.
 Diskay Lenke készítette el legnagyobb kortárs író- 
ink, költõink, zenetudósaink ex libriseit, Varga pedig a 
könyvmûvészet terén is számottevõ eredménnyel 

Varga Hajdu István tollrajza Diskay Lenke fametszete, X3
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   Leporellószerûen hajtogatott, három lapos, színes 
reprodukciókkal nyomtatott meghívó invitálta az ér- 
dek lõdõket az egykori kõszegi katonaiskola "Hunyadi 
Mátyás Baráti Köre" és a Parlament Kávéház Galériája 
nevében Keszthelyen A három vitéz szabólegény
címû, 2001. május. 7-ikén megnyílt kiállításra. Egy 
tehetséges mûvészcsalád tagjainak közös tárlatán az 
alábbi három alkotó mûvei szerepeltek: néhai id. vitéz 
Sólyom Zoltán rajztanár és festõmûvész, ny. kir. hon- 
véd õrnagy, vitéz ifj. Sólyom Zoltán festõmûvész, 
egykori Hunyadi növendék és dr. vitéz Sólyom Sándor 
grafikusmûvész, költõ.
  A nívós tárlatot Dr. Boros Péter volt miniszterelnök, 
a Baráti Kör örökös tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. 
Közremûködött még a szintén egykori Hunyadi növen- 
dék Németh Sándor elõadómûvész.

  
 Budapesten az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá- 
lis Egyesület. I .ker. Fõ utca 28. szám alatti kiállítóter- 
mében ez év június 12-ikén nyílt meg a Szegeden élõ és 
alkotó Tóth Rózsa mûvésztanár mûveibõl az Összegzõ 
emlékek címû kiállítás.
 A grafikusmûvész, aki a Kisgrafika Barátok Körének 
is népszerû mûvész-tagja és ex libriseit jól ismerik 
nemcsak a hazai, de a külföldi gyûjtõk is, ezúttal sok- 
oldalú mûvészi munkásságának mintegy a "kereszt- 
metszetét" mutatta be válogatott alkotásainak tárlatán a 
budapesti érdeklõdõknek. Láthattuk itt mûvészi fara- 
gott fa plasztikáit, néhány olajfestményét és virágokat 
ábrázoló színes linómetszeteit, képgrafikáit, remek 
sorozatait, mint például az Ady Endre verseihez készült 
linó-sorozatából mintegy nyolc metszetét, kisgrafikáit, 
valamint néhány darabját a több színnel nyomott, 
Bartók Béla emlékére metszett sorozatának. Ez utóbbi 
kapcsán el kell mondanunk, hogy Japánban kiadták 
Székely Júlia Elindultam szép hazámból  címû Bartók 
életrajzát és a japánok e könyv borítójára Tóth Rózsa 
egyik Bartók-lapját tették illusztrációnak.
 A megnyitón az Egyesület nevében dr. Issekutz 
Sarolta mondott rövid bevezetõt, majd dr. Benedek 
Katalin mûvészettörténész nyitotta meg a kiállítást. 
Elmondta, hogy ez a "nemzetközi örmény-magyar grafi- 

kus" vérbeli magyar mûvész, aki Magyarországon szüle- 
tett, sokat merít a magyar népmûvészet hagyományai- 
ból; s arra is felhívta a figyelmet, hogy maga készíti 
képeinek a fakereteit, amelyeket faragott népi motívu- 
mokkal díszít, olyan gazdag fantáziával, hogy két egy- 
formát aligha lehet találni köztük. Végezetül Tóth 
Rózsa köszönte meg az iránta megnyilvánuló érdeklõ- 
dést, a meleg elismerést, majd a mûvész és közönsége 
közötti baráti beszélgetéssel folytatódott a találkozó.

A Kisgrafika Barátok Köre új tagjai:

Tóth Rózsa linómetszete, X3

Árkay Tessza
linómetszetei, X3
1915

      Bada István, 1173 Budapest, Pesti út 71.
      Baráth Éva, 1113 Budapest, Karolina út 47. II.6.

Keresi Ferenc, ifj., 4029 Debrecen, Domb  u. 1.
 Szõke György grafikus, 8624 Balatonszárszó, Fõ u. 58.
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40. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. 
Kiadja a "Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési Egyesület".
1125 Budapest, Városkúti köz 2/C., postacím: 1538 Budapest, Pf. 519.

Szerkesztõbizottság: dr. Arató Antal, Király Zoltán (fõszerkesztõ), dr. Soós Imre.
Felelõs kiadó: Palásthy Lajos titkár

Kass János  metszete

T A R T A L O M
Varga Hajdú István  és  Diskay  Lenke emlékkiállítása   Siófokon.  (Matyikó Sebestyén  József)

Xantus  Géza  Tárlata  Rómában  (Sallay  Dóra)
Moskál  Tibor  válogatott életmû - kiállítása  Békéscsabán  (Király  Zoltán)

Irodalom  és  zene  a  kisgrafikákon. Budakeszi kiállítás  (Arató Antal)
Gondolatok a könyvillusztrációról (Kass János).
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 A K.B.K. vezetõsége 2001. augusztus 10-12. között kirándulást és ex-libris cserét szervez 
Sárospatakra, az õsi iskolavárosba, amelyre szeretettel meghívja az Egyesület tagjait, család- 
tagjaikkal együtt.

Érkezési idõ: javasoljuk augusztus 10. (péntek) délutánt, hogy 11-én és 12-én legyen idõnk a 
gazdag programra.

Találkozóhely, eligazítás: a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma boltíves kapu- 
bejárója alatt.

Program: az õsi Református Kollégium és a Nagykönyvtár (ezen belül az exlibris-
gyûjtemény), Béres Ferenc képtár, a Vöröstorony múzeuma a Rákóczi várban és a Vártemplom 
megtekinté- se, kisgrafika és ex-libris csere (helyiség biztosított).
Szálláslehetõségek: diákkollégium (1.200 Ft/fõ/éjszaka), helyi szállodában, panziókban.
Étkezés: önellátás, ill. étteremben, helyi kisvendéglõkben.

 Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy részvételi szándékukat a hozzávetõleges létszám meg- 
állapítása és a szállásrendelés miatt legkésõbb 2001. július 20-ig jelezzék Palásthy Lajos 
fõtitkárnak (1538 Budapest, Pf. 519., Tel.: 06-1/395-17-58) vagy a KISGRAFIKA Szerkesztõsé- 
gének (Király Zoltán fõszerkesztõ, 1367 Budapest, Pf. 75., Tel.: 06-1/317-08-11).

 Örülnénk, ha az ország minden részérõl üdvözölhetnénk Sárospatakon gyûjtõtársainkat.
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