
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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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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