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Galériában rendezték meg bemutatkozó kiállításukat, 
amelyen az egyesület húsz mûvésze állította ki alkotásait. A 
megjelenteket Debrecen Város Önkormányzata Kulturális 
Bizottságának elnöke, Dr. Mazsu János köszöntötte, majd Sz. 
Kürti Katalin mûvészettörténész nyitotta meg a tárlatot.
 

 Budapest X. kerületében a Pataki Mûvelõdési Központ- 
ban június 8-án millenniumi képzõmûvészeti kiállítás nyílt. A 
tárlaton a Kõbányai Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületének 
25 tagja szerepelt. A sok nívós festmény, szobor, fotó és 
textília mellett a kisgrafikát Kõhegyi Gyula történelmi tár- 
gyú alkotásai méltó színvonalon képviselték. 

 Nem a kisgrafikával kapcsolatos, de mivel gyûjtése ahhoz 
hasonlóan nagy népszerûségnek örvend, felhívjuk a figyel- 
met az Iparmûvészeti Múzeum egy újabb kiállítására, amely- 
nek a címe: Párizsi anzix 1900. A júniusban megnyílt és szep- 
tember l6.-áig látogatható kiállításon képeslapok és doku- 
mentumok láthatók a l9. század végét jelzõ, jelentõs magyar 
sikerrel járó világeseményrõl. A látványos tárlat megrendezé- 
se tagtársunk, dr. Horváth Hilda mûvészettörténész immár 
sokadik érdeme.

 Budapesten a Károly körúti Passage galériában július 
folyamán volt látható Olexa József grafikusmûvész kiállítása. 
Egyesületünk tagja ez alkalommal kis- és nagyméretû, igen 
magas színvonalú olajfestményeket mutatott be, de egy 
mappában megcsodálhatták a látogatók nagyméretû rézkar- 
cainak impozáns sorozatát is. A mûvésznek egy másik kiállí- 
tása is nyílt a Budapesti Hilton Dominikánus Kerengõjében, 
ez július 28.-tól szeptember l4.-ig volt megtekinthetõ A címe: 
Nemes angol tájak,  amelyet Berta Tibor szépíró nyitott meg, 
Schellenberg Matthew és Caroline zenei közremûködésével.

 Szép kiállítások sorát rendezte meg az idei nyáron is 
Balatonlellén a Kapoli Múzeum és Galéria. Június 23.-án a 
Németh Imre Lajos grafikus-festõmûvész alkotásaiból meg- 
rendezett tárlatot nyitotta meg Szûcs László, Balatonlelle 
város polgármestere, a mûvészt pedig a galéria vezetõje, 
Ligeti Gábor mutatta be a megjelenteknek. Zenei közremû- 
ködõként Istvánfi Yvett szép régi népdalokat énekelt.
   Július 21.-én ugyanitt Kádár Katalin festõ- és grafikus- 
mûvész alkotásaiból láthatott szép válogatást a megjelent 
népes közönség. Az 1972 óta rendszeresen kiállító, sokoldalú 
mûvész ezúttal is többféle mûfajban, különféle technikákkal 
készült alkotásokat mutatott be: tus- és ceruzarajzokat, szita- 
nyomatú és vegyes technikájú képeket, egyszínû és színes 
rézkarcokat, akvarelleket.

   A Galéria mindkét kiállításán a helyiségeket Hídvégi Mária
kézmûves munkái díszítették; ez utóbbin pedig Farkas 
Dávid és Ligeti Péter népi hangszeres zenével tették még 
hangulatosabbá és élvezetesebbé az alkalmat.

K Ö N Y V E S P O L C

 A svájci gyûjtõk újabb évkönyve 68 oldal terjedelemmel, 
az évek óta megszokott igényes külalakkal jelent meg. Sok 
illusztráció mellett egy eredeti ex librist is tartalmaz: Oswald 
Hennig P7/2 technikával készült lapját.
 Elsõ cikküket dr. Roland Scotti írta, a Brücke 
mûvészcsoport egykori tagja, Ernst Ludwig Kirchner (1880-
1938) ex libriseirõl esik szó az írásban. Ezekbõl 14-et képben 
is bemutatnak. Kirchner 19 lapból álló kisgrafikai alkotás- 
jegyzéke ugyancsak megtalálható a kiadványban. Ezt kedves 
lipcsei barátunk, Horst Gebauer állította össze.

 A továbbiakban a Davos városában készült ex librisekrõl, 
valamint az alpesi világot ábrázoló ilyen lapokról közölnek 
cikket. Igen érdekes Brigitte Fuchs írása, melyben ismerteti 
azokat az exlibris-csereajánlatokat tartalmazó leveleket, 
amelyek a század elejérõl származnak, és egy neves svájci 
gyûjtõ hagyatékából kerültek árverés útján a szerzõhöz. A 
csereanyagot kísérõ levelek udvarias (néha több nyelven is 
történt) megfogalmazása ma is idõszerû tanulsággal szolgál.

Soós Imre           

(A Svájci Exlibris Club évkönyve, Nr. 41-2001.)
EX LIBRIS - BUCHEIGNERZEICHEN - KLEINGRAFIK

Németh Imre Lajos rézkarca, C3

Helyesbítés: elõzõ számunk Hírek rovatában (l5.-ik old.) 
az elsõ, maratoni hosszúságú mondat két hibával, illetve 
elírással jelent meg, amelyet ezúton korrigálunk. A mon- 
dat helyesen így hangzik: "Leporellószerûen hajtogatott, 
három lapos, színes reprodukciókkal nyomtatott meg- 
hívó invitálta az érdeklõdõket az egykori kõszegi katona- 
iskola Hunyadi Mátyás Baráti Köre nevében a Három 
vitéz szegénylegény címû, a budapesti Parlament Kávé- 
ház Galériája 2001. Május 7-ikén megnyílt kiállítására".
 Valamennyi érintett, a kiállítók és olvasóink szíves 
elnézését kérjük.
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 König Róbert nevét és alkotásait nem csupán 
Körünkben, hanem országszerte és külföldön is sokan 
ismerik.
 Elég nagy szünetet tartottam a Megkérdeztük ro- 
vat sorozatában, ezért most külön örülök, hogy régi 
kedvelt mûvészeti vezetõnket és egyben újdonsült 
KBK elnökünket faggathatom.
 - Kedves Robi! Tudtommal a hetvenes évek közepén 
végeztél a Képzõmûvészeti Fõiskola grafika tanszé- 
kén. Honnan az indíttatás, tehetséged mikor kezdett 
nyiladozni?
 - Hogy mikor kezdett nyiladozni, azt nem tudom, vi- 
szont azt igen, hogy három éves korom óta rendsze- 
resen rajzolok s amióta értelmesen gondolkodom, 
mindig erre a hivatásra készültem. Lényegében 
mindez tizenkét-tizenhárom éves koromban 
tudatosodott. Eb- ben az otthoni környezet is sokat 
segített.
 - Miért éppen grafikus lettél? Kisgrafikai tevékeny- 
séged hogyan illeszkedik alkotói tevékenységedbe?
 - Szerintem ez alkati kérdés, ezért ebben feltétlenül 
közrejátszott az erõs rajzkészség és az elbeszélõ kife- 
jezésmód igénye. A kisgrafikai tevékenység az alkotó 
munkának szerves része, ezek nagyon sok nagygrafikai 
munkám elõtanulmányaiként születnek  Az ex libris 
számomra különösen kedvelt mûfaj, hiszen a kontak- 
tus-teremtés a megrendelõvel itt a legközvetlenebb.
 - Melyik a hozzád legközelebb álló grafikai eljárás?
 - Valamennyi klasszikus technikai eljárást szívesen 
mûvelem, de hozzám a fametszet készítése áll a leg- 
közelebb.
 - Miként tettél szert közismerten magas technikai 
felkészültségedre?
 - Egyrészt a fõiskolán kitûnõ mestereim voltak, mint 
Raszler Károly és Rozanits Tibor, másrészt a mûfaj 
szépségének vonzása késztetett sok munkára és nagy 
szorgalomra. Sokat segített még a grafikai tanszék jó 
felszereltsége és miliõje.
 - Ha nem mûvész lennél, gyûjtenél-e ex librist? 
Miként tennéd? Cserélnél-e?

 - Bizonyosan gyûjtenék és cserélnék , sõt, eredeti 
funkciójának megfelelõen sok könyvembe 
ragasztanék is. Az ex libris a grafikagyûjtésnek olyan 
formája, amely lehetõséget ad komoly kultúrtörténeti 
jelentõségû gyûjtemények kialakítására, emellett az 
emberi kap- csolatok és tartalmas társasági 
összejövetelek gyakor- lására is.
 - Megtennéd-e, hogy felsorolod az eddigi kiállít- 
ásaidat?
 - Itthon és külföldön egyaránt sok kiállításom volt, 
és sok csoportos kiállításon és pályázaton is részt ve- 
szek. Valamennyit fontosnak érzem, hiszen a mû csak a 
közönséggel együtt él. Viszont a felsorolásra e riport 
terjedelme nem ad lehetõséget.
 - A fentiek alapján kérdezem, hogy mint a Képzõ- 
mûvészeti Egyetem adjunktusának (aki jelenleg már 
doktorandusz), mit jelent számodra a tanítás?
 - A grafikai tanszéken a mûhelyszellem erõs, ami a 
hallgatókkal a kontaktusteremtést is segíti. Ez azért 
fontos, mert valamennyi növendékkel személyre sza- 
bott program szerint foglalkozom. A tanítást az alkotó- 
tevékenység részének érzem és a kettõt szétválasztani 
nem tudom.
 - Láthattuk az Iskolateremtõ mesterek sorozatod 
szép portréit. Szívügyed volt-e a megörökítésük?
 - Igen, valóban szívügyem volt, hiszen ebben az 
intézményben éltem le az életem nagyobbik részét. 
Különösen megrendítõ élmény volt azoknak a meste- 
reknek a portréját elkészítenem, akiket személyesen 
ismertem: Barcsay,  Domanovszky, Somogyi, Bernáth 
Aurél és Varga Nándor Lajos.
 - Szívesen illusztrálsz-e? Gondolok a Dort drumt 
an der Donau  és a Hullámzó vizeken kereszt címû 
mappáidra.
. - Szívesen illusztrálok. Viszont az imént említett két 
mappa nem illusztráció. Az elsõ a magyarországi né- 
metség történetét, kultúráját dolgozza fel huszonkét 
lapban, amely a millecentenáriumra készült. A másik 
mappa a millenniumra jelent meg, tizenkét lapból áll 
és szerves egységet alkot Nagy Gáspár tizenkét részes 
versciklusával, de mindkét mû önálló. A téma közös: a 
pannon kultúrörökség egyetemessége.
 - Közismert a lovakhoz való nagy kötõdésed. Kér- 
lek, beszélj errõl, Szenttamásról és az ottani fal- 
festményeidrõl.
 -Lovakkal mintegy harmincegy éve rendszeresen 
foglalkozom, lovagolok, hajtok és tenyésztek. A  lovas- 
kultúra több ezer éve az egyetemes kultúra szerves 
része. Itt utalhatok az ókori quadriga-versenyekre, 
amelyeknek fontos kultikus jelentõsége és szerepe 
volt. (Négy világtáj, négy évszak, az élet körforgása.) De 
a mûvészet területén maradva: a ló számos irodalmi, 
zenei és képzõmûvészeti alkotás ihletõje. Készülõ disz- 
szertációmnak is a ló dinamikája, mozgásának ritmusa 
lesz a témája. Szenttamáson a volt Almásy kastély mel- 
lett  mûködik az Európa-hírû angol telivér ménes. Ez az 
oázis az Alföld közepén számomra állandó alkotótelep 
és meditációs objektum. Az utóbbi években itt nyílt 
lehetõség arra, hogy a kastély felújítás alatt lévõ ter- 
meibe seccokat készítsek, így murális munkásságom

König Róbert fametszete, X2
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Beszélgetés König Róbert grafikusmûvésszel
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Vén Zoltán rézmetszete, C2

a Katalán Exlibris Egyesület. Ugyanitt hozzánk is "közelálló"
témát, a 20. század elejének bécsi, szeceszsziós ex libriseit 
ismerteti Scheffer osztrák mérnök-gyûjtõ. Illusztrációi között 
olyan neves mûvészek alkotásai láthatók, mint Koloman 
Moser vagy Oskar Kokoschka.
 A katalán exlibris-mûvészek felsorolását tartalmazó, 
immár IV. közleményükben Oriol Divi neve is sorra került. 
Neve alatt hosszasan sorolják fel, kik részére készített könyv- 
jegyet az Európaszerte tisztelt pap-mûvész. Íme a tekintélyes 
magyar gyûjtõi névsor: Bodnár Sándor, Csányi István és 
felesége, Demeter Jenõ, Ebergényi Tibor, Gyenge Gabriella, 
Katona Gábor, Kelemen Béla, Krier Rudolf, Lenkey István és 
családja, Palásthy Lajos, Pittmann Márton, Szepesváriné Rácz 
Mária, Semsey Andor és családja, Túri Tóth Tibor. (Az 
Erdélyben élt Elekes Vencel keresztneve szerint a V-betûnél 
szerepel.)

 A NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT 2001/2. számában 
Klaus Rödel abból az alkalomból közöl cikket, hogy 60 éves a 
dánok exlibris egyesülete, lapjuk pedig elérte az 53. 
évfolyamot. Az utóbbi 23 évben 200-nál több kiállítást 
rendeztek, az Exlibristen kiadó pedig 1967 óta 350 kiadványt 
jelentetett meg.
 A dániai egyesület életének kimagasló eseménye volt két 
nemzetközi kongresszus. Az elsõt 1972-ben Helsingõrben, a 
másodikat 1988-ban Frederikshavn-ban rendezték. Írását a 
szerzõ azzal a gondolattal fejezi be, hogy bár nem dicseked- 
hetnek sok gyakorló exlibris-alkotóval, Dánia az exlibris-
mûvészet igen aktív országai közé számítható.
 Könyvszemléjükben az ausztráliai ex librisekrõl szóló 
kötetet ismertetik. A földrész grafikai kultúrájá- ról nincs sok 
információnk, így meglepetésként hatott, hogy a kiadvány 5 
000 darab, ottani könyvjegy adatait tartalmazza.

 A L'EX LIBRIS FRANCAIS nemcsak tartalmas cikkei, ha- 
nem szinte az egész világra kiterjedõ lapszemléje miatt is az 
élen áll laptársai között. Az év nyarán megjelent 219. 
számukban 14 ország 19 exlibris folyóiratát ismertetik ebben 
a rovatukban, így a francia közönség is értesült a KBK-ban 
történt változásokról és az egyesület megújulásáról.
 A lap mellékletében arról ad hírt, hogy a Belgrádban 
mûködõ Francia Kulturális Központ pályázatot írt ki olyan ex 
libris megalkotására, amelyet beragasztani kívánnak 20 000 
kötetes könyvtáruk minden darab- jába. A pályázat feltételei a 
mostani KISGRAFIKA utolsó oldalán olvashatók.

anyagban a legújabb alkotás Vén Zoltán 2000-ben készült 
rézmetszete. A Svájcban élõ Vermes Júlia részére készült, 
igen szellemes kisgrafikát mi is bemutatjuk.
 Egy másik cikk Lou Strik mûvészetérõl szól, akit a lap a "a 
legidõsebb és leghíresebb" holland exlibris-mûvésznek 
nevez.

   A japánok THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIATION 
NEWSLETTER címû, 16 oldalas folyóiratának 116. szá- mában 
elõször jelent meg az európai exlibris-újságokról szóló 
lapszemle. Ez azért figyelemre méltó, mert a lap általában 
csak japán mûvészekkel foglalkozik. Most néhány európai 
lapról is említés történik, igaz, hogy egy-egy mondatnál nem 
hosszabb terjedelemben. Lapunkról eddig még nem történt 
említés.

 A Barcelónában megjelenõ EX-LIBRIS c. szaklap 24. 
számában arról emlékezik meg, hogy 12 évvel ezelõtt alakult 

H Í R E K
 A Miskolci Galériában a közelmúltban rendezett nagy- 
szabású életmû-kiállítása után július folyamán Budapesten, a 
Duna Galériában láthatta a közönség Tellinger István kiállí- 
tását. A Dráva utcai kiállítóhelyiségben kizárólag nagyméretû 
festményeit állította ki az 1940-ben Munkácson született és 
jelenleg Miskolcon élõ grafikusmûvész, akinek neve 
kisgrafikái révén jól ismert a gyûjtõk körében is. (A Miskolci 
Galéria által kiadott, róla szóló reprezentatív kötetet lapunk 
1997/2. számában Király Zoltán ismertette.) A rendkívüli 
mûgonddal rendezett tárlaton látott, pasztell- és vegyes tech- 
nikával készült absztrakt festmények az 1996-tól 2001-ig 
terjedõ idõszak termékei. Tellinger István tárlata �színvona- 
las anyagára tekintettel -- Budapest nyári kulturális életének 
jelentõs eseménye volt.
 
 A Szerkesztõbizottság örömmel és köszönettel nyugtázza 
az Olvasók elismerõ vélemény-nyilvánítását, melyet lapunk 
megújult formájával kapcsolatban szóval és írásban kifejez- 
tek! Egy Svájcból érkezett levélbõl idézzük az alábbiakat:

   "Örömömre szolgált, milyen pozitív változásokat lehet 
benne észlelni. Jobb a papír, jobb a nyomás. Tartalmilag is 
sok érdekes cikk olvasható a lapban. A KBK megélénkült 
életérõl is érdeklõdéssel olvastam."
 Sikert aratott a dr. Lenkey István által összeállított, leg- 
újabb tartalomjegyzék is. Egy olvasónk véleménye: "Különös 
köszönet a nagyszerû tartalommutatóért. Jó szempontok 
szerint lett összeállítva, jól kezelhetõ, igazi segítség a gyûjtõk- 
nek." Többek kérdésére közöljük, hogy az esztendõ elsõ két 
lapszámának összeállítását Vincze László grafikusmûvész-
tagtársunk "társadalmi munkában" végezte, amit ezúton is 
köszönünk!
 Továbbra is várjuk a lap formáját és tartalmát illetõ olvasói 
megjegyzéseket!

 A nagy múlttal és értékes mûvészeti hagyományokkal 
rendelkezõ Debrecenben, a hagyományok ápolása érdeké- 
ben a múlt évben megalakult a Grafikusmûvészek Ajtósi 
Dürer Egyesülete. Ez év június 7-én a debreceni Mû-Terem

,
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jelentõs része itt található. A témák egy része kapcso- 
lódik a helyi lovaskultúrához, de a legjelentõsebb fal- 
festmény-együttes a millenniumi kápolnában látható. 
A téma a Szent Imre legenda, és Szent Gellért élete.
 Legújabb murális munkám Budapesten található az 
Operaház melletti Papageno-páholyban, amely Mozart 
Varázsfuvolájának a feldolgozása.
 - Köztudott, hogy a szintén alkotómûvész, szép- 
szemû, széplelkû Lelkes Mari igazi társad. Az õ lénye 
mennyiben segített mûvészi kibontakozásodban és 
az élet gyakorlati részében?
- A feleségem valóban igazi társam, s huszonhat éve 
történt megismerkedésünk óta õ alkotótárs, erõforrás, 
biztonság, és ha szükséges, az életünk valamennyi 
területén a legmegbízhatóbb iránytû.
 - Nagyon érdekel, hogy most mit javasolsz a KBK 
újraéledéséhez?
 - Ami most elindult; szélesítve azzal, hogy az ex libris 
és a grafika-gyûjtés jelentõségét a köztudatba jobban 
bevigyük. Például biztosítani a legközelebbi könyvheti 
megjelenést, a médiák felé állandó kapcsolatot terem- 
teni, a Kör életét továbbra is tartalmas programokkal 
színesíteni, továbbá szorosabban együttmûködni a 
vidéki körökkel.
 - Végezetül szívesen hallanánk a közeli, és távo- 
labbi terveidrõl és vágyaidról, hiszen életkorban 
éppen ebben az esztendõben érkezel a fél évszázad- 
hoz, amely bizony jeles születésnap!
 - Tervem és vágyam rengeteg van. Kívánságom a jó 

 A KBK szegedi csoportjának idei gazdag prog- 
ramja keretében került sor május 11-ikén a Somogyi 
Könyvtárban a világszerte ismert, Szegeden élõ, nagy- 
nevû díszlettervezõ, keramikus és grafikusmûvész 
Varga Mátyás grafikai kiállítására. A gazdag élet- 
mûbõl ezúttal ex libriseket, alkalmi grafikákat és 
nagyméretû képgrafikákat láthatott újra a közönség, 
amelyek fametszet, linómetszet és rézkarc techniká- 
val készültek. A megnyitó után az idõs mester, a 
népszerû Matyi bácsi beszélt életérõl, emlékeirõl és 
tanítómesterérõl a Kör tagjai és az érdeklõdõ 
közönség elõtt. Ebbõl közlünk itt részletet.

 Rég volt, még a húszas évek végén, az iparmûvészeti 
iskolában évfolyamtársam volt Varga Árpád. Lenyû- 
gözõ jelenség: az akkori egyetemi század karpaszomá- 
nyos õrmestere, a civil növendékek között. Szívélyes, 
meleg barátság fejlõdött ki köztünk. Késõbb megtud- 
tam, hogy fivére a Képzõmûvészeti Fõiskola tanára, a 
grafika mûvészetét okítja felsõ fokon. Egy szép napon 
Árpád barátom így szólt hozzám: " -Gyere velem, elme- 
gyünk a Fõiskolára, bemutatlak a bátyámnak!"
 A Nagykörúton sétálva tele izgalommal szõttük 
terveinket. A Fõiskola komor hangulata lenyûgözött. 
Semmi nyomát nem találtam az eddigi iskolai élménye- 
imnek. Mikor beléptünk a grafikai osztály ajtaján, meg- 
csapott egy eddig ismeretlen szag: a terpentin, a petró- 
leum, a savak egyvelege. A belsõ teremben a mester, 
Varga Nándor Lajos dolgozott. Éppen egy félaktot 
karcolt hidegtû technikával. Rövid bemutatkozás után

egészség, mert akkor a tervek és vágyak is megvaló- 
sulnak.
 - Úgy vélem, hogy  ily módon  érdemes volt hozzád 
közelebb férkõzni, ami bizonyosan az olvasóknak is 
öröm, hiszen az egyéniséged talán túlzottan szerény. 
Köszönet a tartalmas beszélgetésért! Magam és a Kör 
tagjai nevében töretlen alkotókedvet, az óhajtott jó 
egészséget és  megelõlegezve  boldog születésnapot kí-
vánok! A következõ ötven évben is sok szép alkotás- 
sal örvendeztess meg bennünket!

Szászné Mara 

König Róbert fametszete, X2

Varga Nándor Lajos linómetszete, X3

EMLÉKEZÉS MESTEREMRE, VARGA NÁNDOR LAJOSRA

a mester folytatta munkáját, én pedig elkezdtem ismer- 
kedni a csodálatos világgal. A falakon Aba Novák, 
Istokovits Kálmán, László Gyula karcai, metszetei. Az 
elsõ találkozás utáni nagy élményekkel gyarapodva, 
izgatottan vártam az üzenetet, hogy állandó látogatója 
lehetek-e a grafikai osztálynak. Megjött az üzenet, 
kinyílt elõttem a mennyország kapuja.




