
 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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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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