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ségben maradtak közé tartozott Albrecht Dürer egy- 
kori lakóháza is. Aki egy kicsit is érdeklõdik a mû- 
vészettörténet, vagy akár  Nürnberg múltja iránt, az 
nem hagyhatja el úgy a várost, hogy az itt berendezett 
múzeumba ne látogasson el. A ház szobáit a korabeli 
metszetek alapján olyan bútorokkal rendezték be, 
amelyek a mûvész idején is használatosak voltak. 
Eredeti felszerelés csupán a fõzõkonyhában maradt 
fenn, ám ettõl függetlenül teljesen átérezhetõ a kor 
hangulata, különösen úgy, hogy a szobák ablakain 
kipillantva szinte ugyanaz a látvány tárul az 
érdeklõdõ szeme elé, mint amit Dürer is láthatott a 
XV-XVI. szá- zad fordulóján. A mûvész több 
munkájának repro- dukciója csodálható meg a 
házban berendezett kiállí- tások révén, de akit 
mûvészetének technikai oldala érdekel, azt sem éri 
csalódás. Külön tárlóban helyez- ték el a 
munkaeszközöket, az általa használt festékek- bõl egy-
egy mintát, mi több, egy korabeli nyomdagép 
utánzata is megtalálható az egyik szobában, amelyen 
a látogatók maguk is elkészíthetnek egy-egy reprót, 
ha úgy hozza kedvük. A ház földszinti részén pedig 
egy elsötétített helyiségben Dürer és a korabeli 
Nürnberg mindennapjait bemutató film pereg non- 
stop: a látogató tetszése szerint pillanthat bele a 
filmbe. Mindez így együtt szinte visszavarázsolja az 
érdeklõdõket a reneszánsz világába.
 Nürnberg tehát a magáénak érzi Albrecht Dürert. 
Joggal. De nem lehet említés nélkül hagyni, hogy mi, 
magyarok is legalábbis bizonyos mértékig  magunké- 
nak vallhatjuk Dürer örökét. Ismert, hogy a legelsõ 
máig is fennmaradt olyan metszet, amelyet mai fogal- 
maink szerint is kétségkívül ex librisnek nevezhe- 
tünk, Albrecht Dürer munkája 1516-ból. Minthogy 
Dürer családja a Gyula melletti Ajtós községbõl 
(Békés megye) származott el Nürnbergbe (erre utal a 
név is: Türer = Dürer), így elmondhatjuk, hogy 
Magyarországnak is van némi köze az ex libris 
születé- séhez. Hogy a kisgrafika iránt érdeklõdõk 
Magyaror- szágon is mindig  kiemelt figyelmet 
fordítottak Dürer mûvészetére, az is bizonyítja, hogy 
miután 1932-ben létrejött az elsõ országos ex libris-
egyesület, a MEGE, a debreceni ex libris készítõket és 
gyûjtõket tömörítõ egyesület, 1935-ben a mûvész 
nevét vette fel: 55 gyûj- tõ és mûvész ekkor alapította 
meg Nagy József laká- sán az Ajtósi Dürer Céhet. A név 
ötlete Nagy Józseftõl származott: oka a Dürer 
mûvészete iránti tisztelet mellett az volt, hogy a 
kortárs debreceni alkotók kö- zül többen is, 
elsõsorban Gáborjáni Szabó Kálmán, a Dürer-féle 
fametszési technika hívei és mûvelõi voltak.
 Mindezen tények ismeretében csak javasolni tu- 
dom minden kisgrafika iránt érdeklõdõnek, hogy ha 
teheti, látogasson el Nürnbergbe és ne mulassza el 
megtekinteni Albrecht Dürer egykori lakóházát. Aho- 
gyan a helyiek ápolják a nagy mûvész örökségét, 
példaként szolgálhat bárki számára: Dürer mûvészete 
Nürnbergben nem csak a múlt, hanem a jelen része is.

 A múlt év októberében a Magyar Országos Levél- 
tár képviseletében részt vehettem a 71. alkalommal 
megrendezésre került Német Levéltári Napon.
Minthogy ennek az egyik legszebb német város, 
Nürnberg adott otthont, szabadidõmet a város múlt- 
jának és jelenének megismerésére fordíthattam. Erre 
egyebek mellett kiváló lehetõséget kínált, hogy a 
város 2000-ben ünnepelte elsõ fennmaradt írásos 
említésének 950. évfordulóját és ebbõl az alkalomból 
egész éves rendezvénysorozatnak adott otthont. Az 
egészséges lokálpatriotizmus számos megnyilvánulá- 
sa mellett az ünnepségsorozat hangulatának egyik 
legkarakterisztikusabb jellemvonása volt Albrecht 
Dürer (1471-1528) alakjának megidézése. A rene- 
szánsz mûvészet e sokoldalú zsenijére Nürnberg már 
a maga korában is  joggal  büszke volt. Ez nyilvánult 
meg abban, hogy a városi tanács megadta számára azt 
az erkölcsi és anyagi elismerést, aminek hiánya oly 
sok mûvész életét nehezítette meg. Ugyanakkor látni- 
való volt, hogy a Dürer iránti tisztelet és csodálat sem- 
mit sem csökkent a halála óta eltelt majd fél évezred 
óta. Nürnberg Der Dürerstadt, hirdették nemes egy- 
szerûséggel a szórólapok, óriásplakátok, idegenfor- 
galmi prospektusok, sõt a mûvész arcképével díszí- 
tett különféle ruhadarabok is.
 A nürnbergi Dürer-kultusz központi színhely a 
mester egykori háza. Köztudott, hogy Nürnberg a 
második világháború során óriási károkat szenvedett 
el a bombázások következtében, ám a németek a 
rájuk olyannyira jellemzõ kitartással, szinte minden 
lerom- bolt épületet az eredetihez hasonló alakban 
teremtet- tek újjá. A királyi vár és az annak kapuja elõtt 
meghú- zódó néhány épület, így pl. a város legrégebbi 
háza, egy 1300-as évek derekán épült favázas ház 
azonban átvészelte a háborút.  Az utókor 
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1947-ben a Képzõmûvészeti Fõiskola rajz szakának a növen- 
déke, itt Barcsay Jenõ a mestere. Vonzalma a költészethez 
egyre hangsúlyosabb, így a Pázmány Péter Tudományegye- 
tem magyar irodalom-szociológia-filozófia szakán folytatja 
tanulmányait.

 Festõ és grafikus ugyan nem lett Nagy László, de mint 
illusztrátoránál, Kondor Bélánál a vers, nála a képzõmûvészet 
a látásmódját költészetében is meghatározó tükörkép, a ví- 
gasz, "egy másik életmû töredéke", a teljesség. Dylan Thomas, 
Szécsi Margit vagy Miguel Hernández illusztrációi Vigh 
Tamás szerint a legjobbak közé emelik, akár a komponálást, 
akár a technikai fortélyokat tekintjük. Kedves mûfaja a réz- 
karc. Kéziratai javán a töprengésben született rajzok kerge- 
tõznek, elkalandozva, belebonyolódva szerkentyûk, szob- 
rocskák, bútordarabok vázlataiba. Híres mûvészportréi 
Adytól - Weöresig, és a feleségérõl, Szécsi Margitról készültek. 
A rajztudás nála kamaszkorától természetes, elsõdleges.
 Képszerkesztõként elvárta a mesterség nimbuszát, a kí- 
sérletezõktõl is. Kézmûves alaposság és egyetemes világlátás. 
Ez teremt összhangot képzõmûvész kortársaival. 
Törvénysze- rû, hogy képverseiben oldódik fel végre a dráma 
a játékosság- gal, mintha egész életében ezt kereste volna."
 A kiállítást Döbrentrei Kornél költõ nyitotta meg, Bubik 
István színmûvész közremûködésével, amely 2001. decem- 
ber 31-ig tekinthetõ meg.

országos, sõt újabban már nemzetközi verseny történetérõl 
nyújt érdekes áttekintést. A kiadvány szerkesztõje, valamint a 
verseny kezdeményezõje és szervezõje, Pápayné Kemenczey 
Judit érdemeként, a terjedelmes füzetben színes reproduk- 
ciók mutatják be a díjazottak oklevelén szereplõ grafikákat: 
Diskay Lenke két fametszetét, Fery Antal fametszetét 
(op.1193) és Meggyes László rajzát. Mivel Diskay Lenkének 
ezek a kisgrafikái kevésbé ismertek a gyûjtõk körében, öröm- 
mel mutatjuk be azokat, noha jól tudjuk, hogy a színes több-
színnyomatú grafikák sokat veszítenek eredeti hatásukból. 
(a.a.)

 A budapesti XV. Kerületi Csokonai Mûvelõdési Házban 
október 24-ikén négy fiatal grafikusmûvész: Havasi Dóra, 
Kurucz Tímea, Danka Attila és Havasi Tamás alkotásaiból 
nyílt kiállítás. A mûvészek az 1979-ben, a nyíregyházi Besse- 
nyei György Tanárképzõ Fõiskola tehetséges fiatal növen- 
dékeinek közremûködésével, oktatóik támogatásával alakult 
K-Mûhely tagjai, akik immár grafikusmûvészekként, önálló 
tárlatokon mutatják be mûveiket. A kiállítást a fiatal mûvé- 
szek mestere, Szepessy Béla grafikus-mûvésztanár nyitotta 
meg.

 Október hónapban rendezték meg Székesfehérvárott a 
HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM HETÉT. Az öt napos 
találkozó során a Szent István Mûvelõdési Házban Üzenet 
Erdélybõl címmel kiállítás nyílt a romániai magyar mûvészek 
ex libriseibõl. A kiállítást rendezte és az érdeklõdõknek be- 
mutatta Arató Antal és Gábor Dénes.

 Székesfehérvárott a Szent István Mûvelõdési Házban a 
Szent Korona Galéria rendezett nagyszabású kiállítást Nagy 
László költõ festményeibõl, grafikáiból és kézirataiból "Ime, 
a kéz" címmel. Amint a meghívóban olvashatjuk, "Nagy László 
festõnek, grafikusnak indult, kiváló pápai rajztanára bíztatá-  
sára. 1946-tól Budapesten az Iparmûvészeti Fõiskolán tanul,

BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Nagy László tollrajza
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