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 A katalógus 77 kiállító egy munkájának képét közli, igen 
helyesen felsorolva a pályázó születési évét és helyét, posta- 
címét, 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 mind- 
össze 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 pszeudó-
exlibris foga- lomkörébe tartozik.
 A kiállítás anyagát öttagú bizottság válogatta, élén dr. 
Arató Antal (és nem András!) szerkesztõnkkel, aki e mûkö- 
désére 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".

 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.

 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.
 

   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 felsoro-  lásával. A tekintélyes terjedelmû 
beszámoló Budapest szelle- mi életének egyik nagyszerû 
dokumentuma, mely elsõsor- ban Galambos Tibor igazgató-
fõtitkár szervezõ munkáját minõsíti. Gratulálunk!
 
 A barcelónai Galerie Sofie ez év májusában kiállítást ren- 
dezett 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 Párizs- 
ban. Fényképek felhasználásával készült, s a füzetben bemu- 
tatott 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 

 A Nyíregyházi Fõiskolán augusztus 9. és 30. között 
mutatták be a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a nyíregy- 
házi könyvtárak által meghirdetett I. Nemzetközi Ex Libris 
Pályázat résztvevõinek alkotásait. (Sajnálatos módon a KBK 
titkára csak a kiállítás katalógusának kézhezvételekor érte- 
sült 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.

Jorga Ferenc linómetszete, X3

Fery Antal fametszete, X2

S Z E M L E
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Néhány nap múlva kopogtam a mester mûter- me 
ajtaján. Szívélyesen fogadott. Teljes szabadságot 
biztosított! A grafikai technikák mellett naponta aktta- 
nulmányokat is folytathattunk, közvetlen, humorral fû- 
szerezett korrektúrát is kaptunk.  Mesterem, Varga N. 
Lajos akkor metszette fába híres történelmi sorozatát. 
Rövidesen én is bekapcsolódtam a dúcok nyomtatásá- 
ba. Akkor láttam, milyen nagy történelmi elõtanul- 
mányokat 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, termé- 
kenyen hatott rám a Nagy Mester személye, munkabírá- 
sa és környezete. Részt vettem mindennapi munká- 
jában. Egy alkalommal lementünk a földszinti raktárba. 
Csodálatomra ott egy nyomdagépet láttam, szedõszek- 
rényekkel. 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 zavarom- 
ban egy szép napon a Mester elé álltam és elmondtam 
tervemet: kellene csinálnunk egy balladáskötetet, nö- 
vendék társaim készítenének egy-egy metszetet. Elõke- 
rült Erdélyi János balladáskötete. Kiválasztottuk a 
verseket és megkezdõdött egy új korszak: a könyv- 
nyomtatás a Fõiskolán! Varga N. Lajos zseniális mûvészi 
tudása mellett az volt a legcsodálatosabb, hogy a gra- 
fika mûvészetét egységes átfogó szemlélettel tudta mû- 
velni. Már a kétéves angol ösztöndíját arra használta, 

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. Meste- 
remet is megcsapta a könyvnyomtatás bûvös szele. 
Temérdek elfoglaltsága mellett egy szép napon a szedõ- 
szekrény elõtt láttam, rakta a betûket sorjában. Meg- 
született elsõ könyve! Szövegét írta, tördelte és met- 
szette hozzá az illusztrációkat! Majd újabb könyvek 
születtek. Részt vettem az illusztrációs anyag, Dürer-, 
Aman Jost- és japán metszetek másolatainak a metszé- 
sében. 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 embe- 
rek. 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 dol- 
gozott. 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, akvarellfes- 
tésben, rajzolásban is részt vettem. Mindig termékenyí- 
tõen hatott rám biztos rajztudása, ecsetkezelése. Város- 
képeknél a rézlemezre tükörképet karcolt. Köszönöm 
a sorsnak, hogy pályám kezdetén megismerhettem.
 Amit tõle tanultam és kaptam, a munkásságomat 
segítette.

Varga Mátyás

Varga Nándor Lajos
fametszete, X2

 Életének 9l. évében, 2001. július l3-ikán csendben 
elment Debrecen szerelmese, Várkonyi Károly grafi- 
kus 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 ven- 
dégszerepelt 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 Iparraj- 
ziskola grafikai osztályára iratkozott be, ahol tanára, 
Zombori Moldován vezette be a grafikai mûvészet 
rejtettebb titkaiba.

ELHUNYT VÁRKONYI KÁROLY GRAFIKUSMÛVÉSZ
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Ürmös Péter: Deideshelm, vegyes technika

Ürmös Péter linómetszetei, X3

Hommage an Deidesheim címmel. A második rész 
szintén városrészleteket mutat be, a hagyományos ak- 
varell-technikával. A harmadik csoport pedig a mûvész 
külföldi biennálékon szerepelt grafikáiból nyújtott 
válogatást.
 Az elõadó különösen az erre az alkalomra készült 
sorozatát emelte ki a vedégszereplõ mûvésznek:
 "E kiállítás igazi csúcspontja nem is az exlibris-
mûvész bemutatása, hanem a Hommage an Deides- 
heim sorozat, amelyben a Deidesheim szó minden 
egyes betûjével egy-egy deidesheimi látványosság 
grafikailag jól visszatükrözött  ábrázolása ötvözõdik. A 
vegyes technikával készült ciklusban a mûvész papír- 
sablonnal dolgozik, az elõször strukturális alapot 
akvarelltechnikával díszíti. Az eredmény izgalmas és 
sokatmondó, és kijelenthetem, hogy itt a grafikai 
technika és a nyomdatechnika hátterében magas tech- 
nikai tudás rejlik. A lapok egyazon szinten mutatják be 
az akadémiai grafikust a színalkotóval, amelyek közlik 
velünk, hogy ennek így és nem másként kell lenniük. A 
Deideshim szó így, ebben a teljesen egyéni kifejezési 
formában új grafikai dimenziót nyert. A kiállítás címe 
"tisztelet" sok mindenért. Hommage a mûvészért, sok- 
oldalúságáért és technikai tudásáért, magukért a tech- 
nikákért, amelyekkel izgalmas találkozni, Mehringer 
asszonyért, aki a mûvészt bizonyos értelemben Pfalz 
számára felfedezte. Vegyük az Hommage-t komolyan és 
tiszteljük a mûvészetet, Deidesheimet, mert megéri 
újra és újra hódolni mindannyiuknak."
 A nagy ünnepélyességgel rendezett és nagy sikerrel 
zárult kiállítást augusztus 31-ig láthatta az érdeklõdõ 
közönség. Ürmös Péternek pedig gratulálunk a KBK 
tagjainak nevében is a szép külföldi elismeréshez.

           K.Z.
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Nyugatra hurcolták, ahol amerikai fogságba került. 
Kalandos úton tért haza, de itt újabb meghurcoltatás 
várt rá. Végül 1946-ban visszatérhetett családjához.
 A sok viszontagság után azt hitte, most már a 
nyugalmas alkotás ideje következik, de tévedett. Hiába 
lépett be a Magyar Képzõmûvészek Szakszervezetébe, 
hiába vett részt a debreceni mûvészeti munkákban és 
kiállításokban, az akkori szellem nem kedvezett a hozzá 
hasonló tiszta jellemeknek. Még a mûtermétõl is meg 
akarták fosztani, amit csak Legfelsõbb Bírósági hatá
rozattal tudott megtartani, noha évek óta abban 
dolgozott.
 Rajztanár lett a debreceni 109. sz. Ipari Szakmun- 
kásképzõ Iskolában. Tanítványai imádták, mert a 
merev mûszaki rajz mellett megismertette velük a 
szabadkézi rajzot és a mûvészettörténetet is. 
Abaújszántón kis csa- ládi "vára" jelentette számára az 
igazi kikapcsolódást, ahol baráti körben, vörösbora 
mellett átadhatott vala- mit nagy élettapasztalatából és 
nemes mûvészetébõl.
 Grafikusként a fa- és linómetszés mellett a rézkarco- 
lást is mûvelte. Realista megfogalmazással nyúlt a 
témákhoz, s ha kellett, a szatíra eszközeit is igénybe 
vette. Rézkarcaiban a finomság, fametszeteiben a ke- 
mény, tiszta szerkezetre való törekvés jellemezte. Jó 
érzéke volt a téma eredeti feldolgozásához. Az élet 
humanista mûvésszé érlelte. Ezt tükrözi négy linó- 
metszetbõl álló sorozata, amellyel részt vett Soha többé 
háborút címmel a New York-i Avant Gard világpályá- 
zaton. Felsorolni is sok lenne a magyar és idegen orszá- 
gok városait, amelyekben kiállításokon szerepelt. 
Sikerrel vett részt az 1946-ban Nancyban, 1972-ben 
Helsingörben, 1976-ban Pécsett és 1976-ban Debrecen- 
ben kiírt pályázatokon. Megalakulása óta tagja volt a 
Kisgrafika Barátok Körének, részt vállalt annak sok-sok 
munkájában. Az utóbbi idõben a heraldikával, e sokáig 
tiltott területtel is foglalkozhatott, amelynek szintén 

Andruskó Károly linómetszete, X3

Várkonyi Károly önarcképe

 Befejezve középiskolai tanulmányait, 1931-ben 
Berlinben élõ nagybátyjához utazik, s az õ segítségével 
Albert Reimann képzõmûvészeti iskolájában képezi 
magát. Innen küldte el versenymunkáját a londoni 
Golden Cocherell Press emblémapályázatára, ahol má- 
sodik díjat kapott. Ezután párizsi és olaszországi tanul- 
mányútra indult. Majd itthon beiratkozott a Képzõ- 
mûvészeti Fõiskolára, ahol Benkhardt Ágost festõ keze 
alatt dolgozott.
 Sajnos, anyagi okok miatt meg kellett szakítania 
tanulmányait. Visszatért Debrecenbe, ahol megélheté- 
sét a merkantil grafikai munkák biztosították. Ám 
emellett festett és az 1935. október 29-ikén bejegyzett 
Ajtósi Dürer Céh munkájába is bekapcsolódott. Ezt 
követõen egymás után kerültek ki keze alól az alkalma-
zott grafikák, az ex librisek és könyvborítók, s rend- 
szeres résztvevõje a kiállításoknak. 1936-ban meg- 
nõsült és visszatért Budapestre, a Földmûvelésügyi 
Minisztérium Kultúrmérnöki Hivatalában vállalt mun- 
kát. Két év múlva visszakerült Debrecenbe, itt a Horto- 
bágy hasznosítási munkálataiban vett részt. Ebben az 
idõszakban festette kubikos témájú képeit és hortobá- 
gyi tájképeit. Ezek a témák megjelentek akkor készült 
linómetszetein is. 1943-ban behívták katonának. A II. 
Világháború megtörte mûvészi munkáját. Mint térké- 
pész zászlóst, a frontra vezényelték. Szerencséjére a 
hadmûveleti osztály fõnöke, Simonffy-Tóth Ernõ fel- 
ismerte emberi és mûvészi értékét és segítette, hogy a 
háborúban is mûvész maradhasson: a hadmûveleti 
szakrajzokon kívül szerkesztõje és illusztrátora lett a 
Hadmûveleti Nagyító és a Kárpáti Híradó címû alkalmi 
kiadványoknak. Ám a háború nem kedvez a szabadelvû 
lapoknak, így ezeket megszüntették, s amikor õ utol- 
jára Vadító címmel úgynevezett búcsúszámot akart 
kiadni, s emiatt a Gestapo is kereste, fõnökei, köztük 
Kéri Kálmán ezredes is, megmentették. Késõbb mégis 
letartóztatták és Sopronkõhidán volt fogágban, majd 
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 Szomorú szívvel kell búcsúznunk ismét Körünk 
egyik régi tagjától, a grafikusmûvész Dániel 
Viktortól. Tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. 
A Normafánál, séta közben véletlen baleset áldozata 
lett. Hetvenöt éves volt.
 Budapesten született 1926. május 24-én. Kereske- 
delmi középiskolát végzett, majd nyomdászként 
helyezkedett el. A nagy rézmetszõ mester, Horváth 
Endre ajánlására került a Magyar Pénzjegynyomdába,
ahol kiváló grafikusmûvészek tervezték, metszették a 
magyar, és gyakran még külföldi bankjegyeket is.
   A rajztehetséggel megáldott fiatalember itt kapott 
kedvet a grafika mûvészetéhez. Nagy Zoltán és Leszek 
Ferenc segítette, hogy a rézkarc és a rézmetszés tudo- 
mányát elsajátítsa. Közben, hogy tovább képezze ma- 
gát, beiratkozott a Képzõ- és Iparmûvészeti Gimná- 
zium esti tagozatára, ahol Perecz Jenõ és Takács Tamás 
(aki korábban egy ideig Sárospatakon is volt rajztanár), 
vezették be az elméleti ismeretek birodalmába. Majd 
ezt követõen Jaschik Ákos szabadiskolájában képezte 
magát.
 A háború után a Pénzjegynyomda munkatársaként 
részt vett a hazai pénzkiadás munkálataiban és a 

bankjegytervezésben. Itt mindig kiváló mûvész-
e g y é n i -  s é g e k  d o l g o z t a k ,  h o g y  c s a k  a  
legjelentõsebbeket említ- sük: Nagy Zoltán, Füle 
Mihály, Gál Ferenc, Vertel József, Kékesi László, Vén 
Zoltán .Rangot jelentett e névsor egyik tagjának lenni. 
Dániel Viktornak ez sikerült.
 Az 1960-as évek végén dr. Illyés Sándor László, a 
Kisgrafika Barátok Köre neves gyûjtõ tagja ösztönözte, 
hogy készítsen ex libriseket. Õ is belépett a KBK-ba, 
ahol rövidesen népszerû lett a gyûjtõk körében. Elsõ 
ízben 1970-ben a budapesti FISAE Kongresszuson 
jelentkezett az alkalomra készített rézkarc-lapjaival, 
majd 1972-ben a helsingõri kongresszuson már kis- 
grafikai kiállításon is szerepelt. 
 Feltûnést keltett szõlõs-boros témájú munkáival. Ez 
a téma akkoriban lett népszerû, fõként Lippóczy 
Norbertnek a híres gyûjteménye és annak kiállítása 
folytán. Egyre több külföldi gyûjtõ rendel nála ex lib- 
rist. Témavilága egyre bõvül, az alkalmi grafikák 
mellett szívesen ábrázol virágot, mûemlék-épületeket, 
város- képeket, vagy teszi át rézlemezre klasszikus 
mesterek (pl. Dürer) rajzait. Ex librisein meg-
m e g j e l e n n e k  a  

bankjegyeken nagy mûvészi tökéllyel alkalmazott 
hullámzó vonalhálós díszítõkeretek, díszítõelemek 
motívumai. Ritka vállalkozás az a kis mappája, amit Dr. 
Illyés S. László sugallatára és kérésére állított össze mini 
ex libriseibõl. Az alig 4-5 cm-es rézlemezekre karcolt
kis alkalmi grafikáinak és ex libriseinek a képmérete 
nem haladja meg az egy négyzetcentimétert. Olyan is 
akad közöttük, amelyen a kép vagy ábra mellett három 
név, két helységnév, két dátum és az "ex libris" felirat is 
szerepel, s képmérete mindössze 4x8 milliméter. Ez azt 

BÚCSÚ DÁNIEL VIKTORTÓL

 A rendszerváltozás évei hozták meg számára az 
erkölcsi elismerést. Visszakapta katonai rangját és 
jogo- san megítélt nyugdíj-kiegészítését. Abaújszántó 
méltán tisztelte meg a Díszpolgár címmel. Debrecen 
város is érezte, hogy tartozása van a mûvésszel 
szemben s 1998. december 4-ikén az Orvostudományi 
Egyetem galériá- jában nyitották meg életmû-
kiállítását, amely óriási sikerrel zárult. Ez évben még 
egy elismerés érte: az újra megalakult Ajtósi Dürer Céh 
megválasztotta tisztelet- beli elnökének.
 Sajnos, rövid, súlyos betegsége meggátolta, hogy 

 kedves találkozásainkat az Óbester borozóban továb- 
bra is megtarthassuk és hallgassuk élvezetes történe- 
teit, elõadásait és tanácsait. 2001. július 11-én vettünk 
végsõ búcsút Karcsi bácsitól Debrecenben, ahol a 
hatalmas tömeg, a három autó virág és a búcsúztató 
szép szavak bizonyították, hogy értékes embert és 
mûvészt veszítettünk el.
   A Kisgrafika Barátok Köre Egyesület is jelen volt a 
szomorú búcsúzáson. Sírjára mi is elhelyeztük a 
szeretet és az emlékezés virágait.

 Mayer József                                                                                                            

Dániel Viktor rézkarca, C3

Dániel Viktor rézkarcai, C3, nagyításban

Eredeti méret: 8X5 mm Eredeti méret: 9X8 mm
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Sárkány Gyõzõ szitanyomata, S

Néhány száz méterrel távolabb az Erkel háztól 
ugyancsak márványtábla jelzi Mezei Mária, a neves 
színésznõ egykori lakóházát. Õ itt töltötte élete utolsó 
éveit és teste a budakeszi temetõben talált végsõ 
nyugalmat.)
 A tárlat ünnepélyes megnyitásakor a 
könyvtár igazgatója, Béresné Dávid Magdolna 
köszöntötte a megjelenteket. Bereczky Erzsébet 
tanárnõ ihletett zeneszólója a kellõ hangulatot 
teremtette meg a látni- valókhoz, amelyeket 
megnyitó szavak kíséretében az anyagot 
válogató Arató Antal ismertette. Beszélt az ex 
libris eredetérõl,  jelentõségérõl,  majd 
tablónként haladva méltatta a kiállított anyagot, 
megemlékezve a 20. század elhúnyt nagy magyar 
grafikusairól /Diskay Lenke, Fery Antal, Kékesi 
László, Perei Zoltán, Stettner Béla, Varga Nándor 
Lajos/, akik nagyban hozzájárultak a magyar ex 
libris nemzetközi megbecsüléséhez. Örömmel 
állapította meg, hogy magas színvonalú 
alkotásokkal szerepelnek itt a romániai magyar 
mûvé- szek, felhívva a figyelmet Bálint Ferenc, 
Deák Ferenc, Hervai Katalin, Vincze László 
lapjaira.
 Megnyitójában néhány érdekes ex librisre külön is 
utalt. Ilyen az a kisgrafika, melyet a Magyar Köztársaság 
által 1947-ben az erdélyi Bolyai Egyetem részére aján- 
dékozott kötetekbe ragasztottak be. Az Egyesült Álla- 
mokban élt Petry Béla ex librisei a magyar kisgrafikát 
gazdagították. Vermes Júlia, Svájcban élõ gyûjtõ Bartók 
és Kodály emlékére készült ex libriseit belga mûvész, 
Hedwig Pauwels karcolta rézlemezbe. A beregszászi 
Dalmay Árpád Ady-emléklapját orosz mûvész 
készítette, ékes példájaként a kisgrafika népeket, orszá-
gokat összekötõ szerepének.
 A kiállítás ízlésesen elrendezett anyaga számszerint 
134 darab kisgrafika 19 tablón került a falakra.
 A legtöbb mû a magyar fametszés felejthetetlen 
mesterét, Fery Antalt képviselte. A könyvtár az 
eseményre néhány oldalas katalógust készített, amely- 

 A nyitóünnepség végén a jelenlevõk a rendezõ 
könyvtár vezetõjének figyelmességébõl finom vörös- 
borral koccintottak, a szívvel-lélekkel, szakszerûen 
megrendezett tárlat élményével gazdagabban.
 A KBK Egyesületet dr. Mayer József és felesége, 
valamint e sorok írója képviselte. A vendégszeretõ házi- 
gazdák számukra azt is lehetõvé tették, hogy "mûsoron 
kívül" megtekintsék a város helytörténeti gyûjtemé- 
nyét. A könyvtár közelében lévõ épület egyik helyisé- 
gében a Budakeszin egykor élt földmûves lakosság 
használati tárgyait, szerszámait állították ki. A másik 
szobában az Erkel-család itteni tartózkodásának 
dokumentumait õrzik. Természetszerûleg kellõ hang- 
súlyt kap itt a nagy magyar zeneszerzõ egykori 
munkássága is.

Soós Imre

 A németországi Deidesheimben június 3-án nyílt 
meg Ürmös Péter  grafikusmûvész kiállítása. A francia 
határ közelében található Deutsche Weinstrasse régió 
kisvárosában, a pünkösdi ünnepségsorozathoz 
kapcsolódóan, a Helga Mehringer Galériában a város 
polgármestere köszöntötte az egybegyûlteket. Ezt 
követõen Wolfgang Diehl, landaui mûvészettörténész 
mondott megnyitóbeszédet, azaz tárlatismertetésnek 
is beillõ elõadást, különös tekintettel a tematikai és 
mûfajtörténeti érdekességekre. Amint a bevezetõben 
mondotta:
 "Egy nemzetközi mûvészvilág Tokiótól Koppenhá-
gáig szervezi kiállításait, ami a legtöbb mûvészetbarát 
számára, fõként Németországban, alig ismert. Ennek
keretében e kiállítás számára sajátos helyet találtak 
Deidesheimben, ahol most Ürmös Péter grafikus mû- 
vésszel ismertetnek meg bennünket, aki fõként exlib- 
ris-mûvészként ismert. A kisgrafikusok nemzetközi 
mûvészvilága és az ex-libris mûvészet ma nem csupán 

egy megbecsülést érdemlõ hagyományt folytat új 
utakon, hanem megvan saját szükségszerûsége és 
törvényszerûsége is. E kisformátumú grafikának min- 
den mûvészi szabadság mellett, majdnem mindig tár- 
gyi magva van, hiszen a mûvész által választott, vagy a 
rendelõ által megadott témát dolgoz fel. Ezért 
találhatunk rendkívül sokféle tematikus csoportosítást 
a motivumgyûjteményekben."�
 Ezt követõen W. Diehl ismertette a megjelentekkel 
Ürmös Péter életútját és mûvészi pályáját. Különösen 
az általa használt alkalmazott grafikai technikák 
sokféleségét emelte ki, hiszen e mûfajban a technikák 
ismerete a döntõ. Ezért volt látható e tárlaton is fa-és 
linómetszet, rézkarc, hidegtû és akvatinta, litográfia és 
az egyes elemek ötvözete is, a vegyes technika. Majd 
Ürmös Péter kiállított mûveit vette nagyító alá. Ugyanis 
a tárlaton bemutatott mûvek három csoportba sorol- 
hatók. Az elsõben síknyomású grafikai sorozat mutatja 
be a város nevezetes épületeit, helyi érdekességeit  

Ürmös Péter tárlata Németországban
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