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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 életmûkiállítását, 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

2001/3

kedves találkozásainkat az Óbester borozóban továbbra is megtarthassuk és hallgassuk élvezetes történeteit, 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

BÚCSÚ DÁNIEL VIKTORTÓL
bankjegytervezésben. Itt mindig kiváló mûvészegyéni- ségek dolgoztak, hogy csak 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 kisgrafikai 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 librist. 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 megm e g j e l e n n e k
a
Dániel Viktor rézkarca, C3

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. Kereskedelmi 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 tudományát elsajátítsa. Közben, hogy tovább képezze magát, beiratkozott a Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnázium 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
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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
l i b r i s e re d e t é r õ l , j e l e n t õ s é g é r õ l , m a j d
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 ajándékozott kötetekbe ragasztottak be. Az Egyesült Államokban 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, országokat 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-
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A nyitóünnepség végén a jelenlevõk a rendezõ
könyvtár vezetõjének figyelmességébõl finom vörösborral koccintottak, a szívvel-lélekkel, szakszerûen
megrendezett tárlat élményével gazdagabban.
A KBK Egyesületet dr. Mayer József és felesége,
valamint e sorok írója képviselte. A vendégszeretõ házigazdák számukra azt is lehetõvé tették, hogy "mûsoron
kívül" megtekintsék a város helytörténeti gyûjteményét. A könyvtár közelében lévõ épület egyik helyiségében a Budakeszin egykor élt földmûves lakosság
használati tárgyait, szerszámait állították ki. A másik
szobában az Erkel-család itteni tartózkodásának
dokumentumait õrzik. Természetszerûleg kellõ hangsúlyt kap itt a nagy magyar zeneszerzõ egykori
munkássága is.
Soós Imre

HOMMAGE AN DEIDESHEIM
Ürmös Péter tárlata Németországban

Eredeti méret: 8X5 mm

Eredeti méret: 9X8 mm

Dániel Viktor rézkarcai, C3, nagyításban

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

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 Koppenhágáig 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 mûvésszel ismertetnek meg bennünket, aki fõként exlibris-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 minden mûvészi szabadság mellett, majdnem mindig tárgyi 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 sorolhatók. Az elsõben síknyomású grafikai sorozat mutatja
be a város nevezetes épületeit, helyi érdekességeit
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láthatta a közönség. Ez utóbbiakról elmondta, hogy a
technika évszázadok folyamán nagyméretû, ólomberakásos templomablakok, dísztermek színes ablakain a k k é s z í t é s é re a l a k u l t k i . Tá b l a k é p - s z e r û
alkalmazásuk eléggé ritka, mert érvényesülésükhöz
hátsó megvilágí- tás szükséges. A flamand mûvész
é v s z á z a d o s
t e c h n i k á t
alkalmaz, az egykori eljárások korszerûsítésével. A
színes üvegelemeket ólomszegéllyel rögzíti egymáshoz. Az anyagukban színes darabokon a színárnyalatokat maratással, csiszolással lehet elérni, de az égetve
vagy fújva történt festés is célravezetõ.
Több, mint harminc ilyen üvegfestmény képviselte
Vermeylen mestert a Szent Mihály kápolnában. A megnyitóünnepség folyamán a szokásos teremvilágítás
eloltása után a gótikus katedrálisok üvegablakaiéhoz
hasonló ragyogással tündököltek mûvei, ritka élményt
nyújtva ezzel a jelenlévõknek.
A mûvész grafikáiról szólva Király Zoltán a témaválasztás gazdagságára, a rézkarc és lino mellett kedvenc technikájának, fametszeteinek bravúros, gyakran
többdúcos alkalmazására utalt. A megnyitó közönsége
azt is megtudta szavaiból, hogy Vermeylen tanári
pályafutását 1993-ben akadémiai professzorként
fejezte be. Azóta igyekszik hazája és a magyar kultúra
kapcsolatait kiszélesíteni. Ezt annál hathatósabban
teheti, mert zseniális segítõtársa ebben felesége, egyben pályatársa, Horváth Hermina grafikusmûvész.
Évente sok idõt töltenek Magyarországon. Idõnként
Belgiumból egy-egy mûvészt hívnak meg hazánkba,
akik mûveiket bemutatják Balatonlellén, az immár
országos hírû Kapoli Galériában.
A program további részében Joke van den Brandt
grafikus-kalligráfikus köszöntötte az ünnepelte. (A
mûvésznõrõl tudni kell, hogy férje, Van Damme grafikusmûvésszel a Vermeylen házaspár legszûkebb baráti
körébe tartozik. Kapcsolatuk révén õk is gyakran idõznek hazánkban.) Üdvözlõ szavai végeztével egyedülálló születésnapi ajándék átadására került sor. A kortárs
mûvészek, barátok a világ minden részébõl kezük alkotásával, grafikákkal köszöntötték a flamand mestert.
Ezeket a hírneves szentendrei papírkészítõ mûvész,
Vincze László, egységes méretû, merített papírra
nyomva, díszkötésbe foglalva adta át, miközben a
megnyitó nagyszámú közönsége lelkes ünneplésben
részesítette a 70 éves mestert.
Antoon Vermeylen meghatottan mondott köszönetet mindezekért. A közönség iránti megbecsülésének
jeleként szavai magyar nyelven hangzottak el, majd
minden jelenlevõnek átnyújtotta az erre az alkalomra
készült és stílszerûen merített papírra nyomott
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Antoon Vermeylen
fametszete,
X2
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látható, ám a nagyító- lencse alatt szépen megkomponált grafikai lap jelenik meg. Neves hazai és külföldi
gyûjtõk nevére készült valamennyi.
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
jelenti természetesen, hogy szabad szemmel nem is
látható, ám a nagyítólencse alatt szépen megkomponált grafikai lap jelenik meg. Neves hazai és külföldi
gyûjtõk nevére készült valamennyi.
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Dániel Viktor szinte halála napjáig dolgozott, az
utóbbi idõkben is vállalt ex libris készítést. Hiányozni
fog szerény egyénisége, hiányozni fognak jellegzetes,
egyéni új lapjai. Haláláról csupán egy kis szûkszavú
értesítést kaptak barátai és ismerõsei a gyászoló
családtól: "Dániel Viktor 75.-ik életévében elhunyt.
Temetését szûk családi körben tartottuk."
A kisgrafika barátainak nagy családja is megõrzi õt
emlékezetében, és megõrzik emlékét szerte a világon a
gyûjteményekben rézmetszetei, rézkarcai, ex librisei.
Király Zoltán

VIRÁGOS KISGRAFIKÁK - AZ EZREDFORDULÓ KÖSZÖNTÉSÉRE

Antoon Vermeylen
rajza,
vegyes technika

Az üvegablakok meghitt fénye mellett baráti
beszélgetés kezdõdött ezután, amelynek hangulatát a
frissítõk sorában kínált pompás vörösbor is fokozta. A
megnyitó közönségének egy kisebb csoportja délután
Szentendrén megtekintette Vincze László papírmerítõ
mûhelyét.
Soós Imre

Exlibris-kiállítás a Budakeszi Könyvtárban

A Budapesten élõ két kertészeti szakember: Pesti
László és Tarjányi Ferenc többször szerepelt már lapunkban. Felkérésük alapján Fery Antal készítette az
elsõ "Ex herbario" feliratú fametszeteket. Róluk
1989/3. számunkban esett szó. A parkok és kertek
értékes nö- vényeirõl szóló sorozatuk késõbb
folytatódott. Ezek- hez a munkákhoz sikerült
megszerezniük König Róbert, Ürmös Péter, majd
Kerékgyártó László grafikusmûvészek tevékeny
részvételét. A két mecénás által kilenc magyar könyvtár
részére készíttetett ex librisekrõl 2000/4. számunkban
adtunk számot.
Az ezredforduló emlékére az idén 25 lapból álló
linómetszet sorozatot készített -- felkérésük alapján -részükre Kerékgyártó László. A lapokon a magyar flóra
lágyszárú növényeinek képe látható. Minden lap a
fõváros más-más kerületének, helyesebben: a kerület
helytörténeti gyûjteményének nevét viseli. Budapest
23 kerülete mellett a Kiscelli Múzeum neve is szerepel
egy metszeten. A bevezetõ, címadó képpel így kerekedik ki a 25-ös sorozat.
A kerületek helytörténeti gyûjteményeirõl meg kell
említenünk, hogy ezekben a fõváros történetére vonatkozó, fontos helyi dokumentumokat, emléktárgyakat
õrzik. Közülük némelyik, mint például az óbudai,
komoly nagy múzeummá nõtte már ki magát. Ezzel
szemben van olyan kerület is, mint pl. a hatodik-ként
számontartott Terézváros, ahol még nincs helytörténeti gyûjtemény. A két mecénás nem tesz különbséget
közöttük. Nemcsak, hogy a grafikán "megjövendölték"
ezek várható létrejöttét, hanem még egy-egy vadvirággal (hivatalos néven: lágyszárú növénnyel) is köszöntötték a minden valószínûség szerint hamarosan létrejövõ gyûjteményt. Külön értéke a kisgrafika-sorozatnak, hogy a hozzá mellékelt kísérõszöveg tartalmazza a
kerület történelmi nevét, valamint a növény magyar
elnevezését, alakjának leírását és elõfordulási helyét.

Kerékgyártó László
linómetszete,
X3

E sorok írója nem sokat ért a botanikához, de valószínûtlennek tartja, hogy a VIII. kerületnek nevezett
Józsefvárosban bárki is úton-útfélen találkozni fog a
linómetszetén ábrázolt "illatos ibolyával". Ezért jobbnak látja a nézõnek azt ajánlani, ne keressen összefüggést a kerület flórája és a lapokon megidézett növények között. Nem botanikai atlasz készítésérõl volt
szó. A sorozat ugyanis a lokálpatriotizmusnak, a honszeretetnek olyan szívvel-lélekkel kitervelt kisgrafikai
megnyilatkozása, melyet a grafika barátai csak dicsérendõ kezdeményezésnek, vizuális élményt nyújtó
eredménynek tekinthetnek.
Soós Imre

Beszámoló a sárospataki találkozóról.
A millennium tiszteletére és az olvasás évének
meghirdetése alkalmából kulturális események
sorozatát rendezte meg a Budakeszi Könyvtár.
Egyik ilyen rendezvényükként június 5-én
délután nyílt meg az IRODALOM ÉS ZENE AZ EX
LIBRISEKEN címû kiállítás. Az ott szereplõ
irodalmi vonatkozású lapok dr. Arató Antal, a
zenével kapcsolatos ex librisek pedig dr. Kisteleki
Gyõzõné gyûjteményébõl kerültek a kiállításra.

Az irodalom mellett a zenei témájú kisgrafikák
szerepeltetése azért volt indokolt ezen a helyen, mert a
fõváros közvetlen szomszédságában fekvõ város
kegyelettel õrzi Erkel Ferenc emlékét. A Himnusz
megzenésítõje ugyanis életének egy részét Budakeszin
töltötte. A város fõterén áll a zeneköltõ bronz mellszobra, a róla elnevezett utcában, az Erkel-család egykori
nyaralójának falán pedig márványtábla hirdeti, hogy a
neves zeneszerzõ "többször pihent meg e falak között".

2001. aug. 10-én egy kicsiny, de lelkes csapat jött
össze a Sárospataki Kollégium boltíves bejárója alatt. A
kánikulai hõség nem volt akadály az érkezõk elõtt. Akik
már délelõtt odaértek, a sárospataki termálfürdõben
lubickoltak, így védekezve a meleg ellen. Tehették ezt
annál is inkább, mert a szálláshelytõl nem volt messze.
A további változatos és érdekes, tanulságos program
megszervezõje, a helyet jól ismerõ, egykori pataki diák:

Király Zoltán volt. Az õ érdeme az olcsó, de mégis
megfelelõ szállás biztosítása. Az épületben csak a mi
társaságunk volt. A vasút és buszállomástól árnyas
parkon keresztül vezet az út a Református Kollégium
Gimnáziumához. A parkban sárospataki és más
hírességek szobrai láthatók, többek között Lórántffy
Zsuzsanna, Kazinczy Ferenc (akinek egyébként nagy
metszetgyûjteménye is volt).

