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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 könyvjegyet 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.)

Vén Zoltán rézmetszete, C2
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

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 dicsekedhetnek sok gyakorló exlibris-alkotóval, Dánia az exlibrismûvészet 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.

H Í R E K
A Miskolci Galériában a közelmúltban rendezett nagyszabású életmû-kiállítása után július folyamán Budapesten, a
Duna Galériában láthatta a közönség Tellinger István kiállítását. 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 technikával készült absztrakt festmények az 1996-tól 2001-ig
terjedõ idõszak termékei. Tellinger István tárlata színvonalas anyagára tekintettel -- Budapest nyári kulturális életének
jelentõs eseménye volt.

"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, legújabb tartalomjegyzék is. Egy olvasónk véleménye: "Különös
köszönet a nagyszerû tartalommutatóért. Jó szempontok
szerint lett összeállítva, jól kezelhetõ, igazi segítség a gyûjtõknek." Többek kérdésére közöljük, hogy az esztendõ elsõ két
lapszámának összeállítását Vincze László grafikusmûvésztagtársunk "társadalmi munkában" végezte, amit ezúton is
köszönünk!
Továbbra is várjuk a lap formáját és tartalmát illetõ olvasói
megjegyzéseket!

A Szerkesztõbizottság örömmel és köszönettel nyugtázza
az Olvasók elismerõ vélemény-nyilvánítását, melyet lapunk
megújult formájával kapcsolatban szóval és írásban kifejeztek! Egy Svájcból érkezett levélbõl idézzük az alábbiakat:

A nagy múlttal és értékes mûvészeti hagyományokkal
rendelkezõ Debrecenben, a hagyományok ápolása érdekében 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 kapcsolódik a helyi lovaskultúrához, de a legjelentõsebb falfestmény-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, szépszemû, 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 teremteni, a Kör életét továbbra is tartalmas programokkal
színesíteni, továbbá szorosabban együttmûködni a
vidéki körökkel.
- Végezetül szívesen hallanánk a közeli, és távolabbi terveidrõl és vágyaidról, hiszen életkorban
éppen ebben az esztendõben érkezel a fél évszázadhoz, amely bizony jeles születésnap!
- Tervem és vágyam rengeteg van. Kívánságom a jó
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König Róbert fametszete, X2

egészség, mert akkor a tervek és vágyak is megvalósulnak.
- 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 kívánok! A következõ ötven évben is sok szép alkotással örvendeztess meg bennünket!
Szászné Mara

EMLÉKEZÉS MESTEREMRE, VARGA NÁNDOR LAJOSRA
A KBK szegedi csoportjának idei gazdag programja keretében került sor május 11-ikén a Somogyi
Könyvtárban a világszerte ismert, Szegeden élõ, nagynevû díszlettervezõ, keramikus és grafikusmûvész
Varga Mátyás grafikai kiállítására. A gazdag életmûbõl ezúttal ex libriseket, alkalmi grafikákat és
nagyméretû képgrafikákat láthatott újra a közönség,
amelyek fametszet, linómetszet és rézkarc technikával 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. Lenyûgözõ jelenség: az akkori egyetemi század karpaszományos õrmestere, a civil növendékek között. Szívélyes,
meleg barátság fejlõdött ki köztünk. Késõbb megtudtam, hogy fivére a Képzõmûvészeti Fõiskola tanára, a
grafika mûvészetét okítja felsõ fokon. Egy szép napon
Árpád barátom így szólt hozzám: " -Gyere velem, elmegyünk a Fõiskolára, bemutatlak a bátyámnak!"
A Nagykörúton sétálva tele izgalommal szõttük
terveinket. A Fõiskola komor hangulata lenyûgözött.
Semmi nyomát nem találtam az eddigi iskolai élményeimnek. Mikor beléptünk a grafikai osztály ajtaján, megcsapott egy eddig ismeretlen szag: a terpentin, a petróleum, a savak egyvelege. A belsõ teremben a mester,
Varga Nándor Lajos dolgozott. Éppen egy félaktot
karcolt hidegtû technikával. Rövid bemutatkozás után

Varga Nándor Lajos linómetszete, X3

a mester folytatta munkáját, én pedig elkezdtem ismerkedni 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.
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Varga Nándor Lajos
fametszete, X2

Néhány nap múlva kopogtam a mester mûter- me
ajtaján. Szívélyesen fogadott. Teljes szabadságot
biztosított! A grafikai technikák mellett naponta akttanulmányokat is folytathattunk, közvetlen, humorral fûszerezett korrektúrát is kaptunk. Mesterem, Varga N.
Lajos akkor metszette fába híres történelmi sorozatát.
Rövidesen én is bekapcsolódtam a dúcok nyomtatásába. Akkor láttam, milyen nagy történelmi elõtanulmányokat folytatott egy-egy lap megkomponálásához.
Tõle kaptam a száldúcot és hozzáfogtam az elsõ
metszetemhez, Találkozás volt a címe. A próbanyomat
után megmutattam mûvemet. Humoros véleménye az
volt: "Lesz ez még jobb is!".
Minden szabadidõmet a Fõiskolán töltöttem, termékenyen hatott rám a Nagy Mester személye, munkabírása és környezete. Részt vettem mindennapi munkájában. Egy alkalommal lementünk a földszinti raktárba.
Csodálatomra ott egy nyomdagépet láttam, szedõszekrényekkel. Érdeklõdésemre elmondta a gép történelmi
jelentõségét: ezen nyomtatták a versailles-i békekötés
(l9l9) okmányait, diktátumát. (Ezt igazolta rajta egy
réztábla is).
A fametszetes történelmi sorozat lapjai egymás után
születtek. Közben támadt az az ötletem, hogy a halott
gépet és betûket életre kellene kelteni. Nagy zavaromban egy szép napon a Mester elé álltam és elmondtam
tervemet: kellene csinálnunk egy balladáskötetet, növendék társaim készítenének egy-egy metszetet. Elõkerült Erdélyi János balladáskötete. Kiválasztottuk a
verseket és megkezdõdött egy új korszak: a könyvnyomtatás a Fõiskolán! Varga N. Lajos zseniális mûvészi
tudása mellett az volt a legcsodálatosabb, hogy a grafika mûvészetét egységes átfogó szemlélettel tudta mûvelni. Már a kétéves angol ösztöndíját arra használta,
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hogy feldolgozta a British Múzeum hatalmas grafikai
gyûjteményét. Egyéb lapokról a méretezésen kívül
vázlatot is készített. Jó volna ezt az értékes anyagot
közkinccsé tenni!
A balladáskötet megszületett, szerény külsõvel,
japán módra fûzve. Munkánkat siker koronázta. Mesteremet is megcsapta a könyvnyomtatás bûvös szele.
Temérdek elfoglaltsága mellett egy szép napon a szedõszekrény elõtt láttam, rakta a betûket sorjában. Megszületett elsõ könyve! Szövegét írta, tördelte és metszette hozzá az illusztrációkat! Majd újabb könyvek
születtek. Részt vettem az illusztrációs anyag, Dürer-,
Aman Jost- és japán metszetek másolatainak a metszésében. Nagy lelkesedéssel vettem részt e mûvészileg
megújuló vállalkozásban.
Az õ munkásságát és eszmei tartalmát ugyanaz a
szándék irányította, mint Kós Károlyét. Iparkodtam
mindent ellesni, megtanulni. Volt rá alkalmam, mert
sok-sok napot töltöttünk együtt. A tanítványból lassan
szûk baráti köréhez tartoztam, baráttá fogadott.
Mindig tiszteltem benne az embert, az alkotó mûvészt.
Nehéz napjaiban is mellette voltam. A zsidótörvény az
Andrássy úti házat, amelyben családjával lakott, zsidó
házzá, gettóvá jelölte ki. Oda gyûjtötték be a zsidó
családokat.
Ott maradt a lakásukban, vállalta az üldözöttek
mindennapi szenvedését. Többször meglátogattam, a
lépcsõházban, a folyosókon ültek, feküdtek az emberek. Csak nagy óvatos léptekkel tudtam köztük feljutni
a mester lakásába.
A "nagy kanyar" után megalázó évek jöttek. A
Fõiskola elvesztése és sok-sok minden. Hosszú zaklatás,
herce-hurca után sokáig nagyon bizonytalan volt a
mindennapi lét, a megélhetés. Tudatában volt, hogy új
korszak kezdõdik! A fõiskolai mûtermét elveszítette,
lakása alakult át mûteremmé. Nem vett rajta erõt a
csüggedés. A metszõ acél karcolótû folyamatosan dolgozott. Még sok-sok halaszthatatlan programja volt a
mesternek. Ha hideg volt a mûterem, mert elfogyott a
tüzelõ, gondoskodtunk róla. Jóban-rosszban mellette
voltunk. A javuló mindennapi melasz-korszak után,
szerdai napok délutánján a baráti kör nálunk jött össze
beszélgetésre: itt Varga Nándor, a Mester volt a
fénypont.
Sok éven át a közös kirándulásokban, akvarellfestésben, rajzolásban is részt vettem. Mindig termékenyítõen hatott rám biztos rajztudása, ecsetkezelése. Városképeknél a rézlemezre tükörképet karcolt. Köszönöm
a sorsnak, hogy pályám kezdetén megismerhettem.
Amit tõle tanultam és kaptam, a munkásságomat
segítette.
Varga Mátyás

ELHUNYT VÁRKONYI KÁROLY GRAFIKUSMÛVÉSZ
Életének 9l. évében, 2001. július l3-ikán csendben
elment Debrecen szerelmese, Várkonyi Károly grafikus mûvész, a mindenki által szeretett Karcsi bácsi, aki
grafikáival, ex libriseivel, alkotásaival meghódította a
hazai és külföldi gyûjtõk nagy táborát. Debrecenben
született 1910. január 31-ikén, ahol éppen akkor vendégszerepelt az operaház, amelynek muzsikusa volt az
édesapja és feleségével érkezett a vendégjátékra. Ez
meghatározta késõbbi debreceni kötõdését.

Elemi és középiskolai tanulmányait a fõvárosban
végezte, ahol már kitûnt rajztehetsége. 1926-ban a
Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani
Társaság kiállításán olyan sikert aratott, hogy kiemelték
és Ács Lipót keramikus festõ és Bíró József festõ külön
tanították. Középiskolai tanulmányai után az Iparrajziskola grafikai osztályára iratkozott be, ahol tanára,
Zombori Moldován vezette be a grafikai mûvészet
rejtettebb titkaiba.
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S Z E M L E
A Nyíregyházi Fõiskolán augusztus 9. és 30. között
mutatták be a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a nyíregyházi könyvtárak által meghirdetett I. Nemzetközi Ex Libris
Pályázat résztvevõinek alkotásait. (Sajnálatos módon a KBK
titkára csak a kiállítás katalógusának kézhezvételekor értesült az eseményrõl.)
A 18x13 cm méretû, jó nyomdatechnikával készült
katalógus címlapja nem nyerte el tetszésünket. A pályázatra
beküldött kisgrafikák összeszabdalt papírfecnijeibõl kirakott
borítólap inkább az ex libris ellenpropagandáját szolgálja.

A belga BOOKMERK 2002/2.száma arról ad hírt, hogy a
Sint-Niklaas Exlibris Centruma által Ballon-utazás címmel
kiírt pályázat elsõ díját a mélynyomás kategóriájában az olasz
Luciano Ragozzino nyerte el. Magasnyomású munkájával
egy alig ismert cseh mûvész került a kategória élére.

Fery Antal fametszete, X2
Ebben a számban Jan Yperman folytatja a tematikus ex
librisekrõl szóló sorozatát. Ezúttal a zeneszerzõket ábrázoló
lapokat veszi számba 33 illusztráció kíséretében. Örömünkre
magyar alkotások is szerepelnek az igényes anyagban. Az
illusztris szerzõ ez alkalommal Torró Vilmos, Fery Antal,
László Anna és Gál Ferenc egy-egy kisgrafikáját méltatja.

Jorga Ferenc linómetszete, X3
A katalógus 77 kiállító egy munkájának képét közli, igen
helyesen felsorolva a pályázó születési évét és helyét, postacímét, továbbá a reprodukált alkotás méretét és technikáját.
Az itt szereplõ alkotók a világ számos országát képviselik
Argentínától Belgrádig, Kanadától Rigáig. Kár, hogy az
örvendetesen nagy számú külföldi résztvevõ között mindössze hat magyar névvel találkozunk. A KBK mûvészeit König
Róbert és Nagy László Lázár képviseli.
A lapok tulajdonosaiként sok lapon szerepel a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete vagy ennek a névnek az angol
fordí- tása, amit feltehetõen a kiírás ajánlott a pályázóknak.
Helyes lett volna a szövegbe az ál-ex librisek beküldését
megelõzõ feltételt is beiktatni. A katalógusban szereplõ Ex
libris literature és Ex libris 99 szövegû kisgrafika ugyanis a
ma már világszerte nemkívánatosnak tartott pszeudóexlibris foga- lomkörébe tartozik.
A kiállítás anyagát öttagú bizottság válogatta, élén dr.
Arató Antal (és nem András!) szerkesztõnkkel, aki e mûködésére tekintettel is megérdemelte volna, hogy keresztnevét
és az általa képviselt Kisgrafika Barátok Köre Egyesület nevét
helyesen nyomtassák ki.
A nyíregyházi pályázat kiírása elismerést érdemlõ
vállalkozás volt. Kívánjuk, hogy a folytatás legyen mentes a
fentiekben szóvátett, segítõ szándékkal észrevételezett
"bakiktól".

Szerkesztõségünk is megkapta azt a 36 oldalas, nagyalakú
füzetet, mely a FÉSZEK MÛVÉSZKLUB EGYESÜLET
tevékeny- ségérõl szóló beszámolót tartalmazza. A kiadvány
idõrendi sorrendben sorolja fel az 1995-tõl 2000-ig terjedõ
idõben a Klubban rendezett zenei és irodalmi esteket,
hangversenye- ket, kiállításokat, stb..., a közremûködõk
névszerinti felsorolásával. A tekintélyes terjedelmû
beszámoló Budapest szelle- mi életének egyik nagyszerû
dokumentuma, mely elsõsor- ban Galambos Tibor igazgatófõtitkár szervezõ munkáját minõsíti. Gratulálunk!
A barcelónai Galerie Sofie ez év májusában kiállítást rendezett 13, fõként spanyol nemzetiségû grafikus alkotásaiból.
Az alkotóktól egy-egy színes lapot is bemutató, ízléses
kiállítású füzet az EXLIBRIS címet viseli. Ebben Francesc
Orenes, a katalán egyesület elnöke méltatja a mûvészeket,
szót ejtve az ex libris idõszerû kérdéseirõl is. A kiállítók
között egy magyar névvel is találkoztunk! Az 1944-ben
Magyarországon született Michel Hosszú 1949 óta él Párizsban. Fényképek felhasználásával készült, s a füzetben bemutatott négy ex librise 3-4 éves leánygyermekeit ábrázolja. (A
mûvészrõl szívesen közölnénk további részleteket.)
A holland EXLIBRISWERELD 2001/2. számának fél
terjedelmét foglalja el Jos de Waterschoot cikke, melyben a
szerzõ a konyhamûvészet barátai részére készült ex libriseket
tekinti át, 19 illusztráció kíséretében.
Az elemzett alkotások sora a 30-as évekbõl származó
lapokkal kezdõdik és napjainkig terjed. Az igényes

