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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.




