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ezekben kereste a lehetõséget az önkifejezésre, 
önmeg- valósításra. De a vívódó természetû alkotó nem 
érte be ezzel, gyorsabb reagálásra is alkalmas mûfajt 
keresett és találta meg azt a grafikában. Mindig fontos 
eszköz- nek tekintette a rajzolást: portrék, aktok, 
különbözõ kompozíciók sorozatain keresztül 
analizálta a vonal kifejezési lehetõségeit, mûvészi 
értékét. A grafikai technikák elsajátítása sem állította 
megoldhatatlan fel- adatok elé, de azért a maga harcát 
meg kellett vívnia. Ez az érési folyamat igen fontos a 
már fõ tevékenységi körének tekinthetõ kisgrafikában 
(az utóbbi hét évtõl eltekintve), amely nem tartozik a 
képzõmûvészet könnyebb "szakterületei" közé, hiszen 
az alkotónak kis méretekben igen sok követelményt 
kell kielégítenie. Alkotásai között sok igen frappáns 
megoldást találunk; a komortól, a tragikustól, a 
filozófikus szimbolikától a játékos derûig, árnyalt 
fogalmazással tudja magát kife- jezni. Ötletbeli 
önállósága,  úgy látszik ,  kimeríthetetlen.  A 
természethez való erõs kötõdése, a gondolkodva élés 
és alkotás állandó feszültsége kisgrafikáinak és más 
munkáinak is sajátos dinamizmust ad. A grafikai tech- 
nikák közül a fametszetet és a rézkarcot kedveli leg- 
jobban, a mélynyomás többféle lehetõségét is szereti 
alkalmazni, ám a pasztell sem idegen tõle.
 Kisgrafikái ma már ismertek szerte a világon, kiállí- 
tásokra sok meghívást kapott és kap ma is. Rangos 
magán- és közgyûjtemények õrzik munkáit. Az elmúlt 
közel három évtizedben l6o-nál is több belföldi, de fõ- 

 A siófoki Kálmán Imre Emlékmúzeum Galériája 
rendszeresen mutatja be a kortárs magyar mûvészet 
jeles alkotóit és mûvészetük legújabb eredményeit. Ez 
év õszén Szilágyi Imre grafikusmûvész kiállítása került 
megrendezésre, amelyet a galéria vezetõje és a múze- 
um igazgatója, Matyikó Sebestyén József nyitott meg, 
méltatva az alföldi mûvész színes alkotói világát, amint 
az alábbiakban olvasható.

 A Debrecenben élõ mûvész a nagyon változatos 
hajdú-bihari képzõmûvészet képviselõje: határozott és 
rokonszenves egyéniség. Olyan kultúrájú mûvész, aki 
nagyszerûen fel tudta dolgozni magában a debreceni 
grafika legnemesebb hagyományait ugyanúgy, mint 
napjainknak a különbözõ izmusokból eredõ absztrakt, 
gondolati, megjelenési formáját tekintve nonfiguratív, 
a látvány eszközeivel is élõ, a színek a foltok és elbi-  
zonytalanodott vonalak érzelmeket, indulatokat felkor- 
bácsoló játékát.
 Szilágyi Imre alapvetõen hajdúsági ihletettségû 
mûvész, soha nem vált partikulista- provinciális alkotó- 
vá. Mûvészetének éppen az az egyik legnagyobb 
értéke, hogy a helyit, a lokálist mindig általánossá, 
egyetemes- sé tudta formálni anélkül, hogy a 
gyökereitõl, mûvé-szete hagyományaitól elszakadt 
volna. Egyben ez egyik legnagyobb érdeme, ez amaz 
organikus szemlélet és gyakorlat, aminek elvtelen, 
globalizáció felé haladó világunkban külön értéke van.

 Hogy mindez így van, hogy Szilágyi Imre szorosan 
vett debreceni léte ellenére általánossá, egyetemessé 
tudta formálni mondanivalóját a grafika megannyi 
eszközével, mûfajával, mi sem jobb bizonyítéka, mint 
az, hogy mûvészünk napjainkban lett, vagy lesz kétlaki. 
Cserszegtomajon vásárolt házában szép mûtermet ren- 
dezett be és úgy tervezi, hogy az év felét Debrecenben, 
a másik felét pedig a Keszthely és Hévíz vonzásában 
lévõ Cserszegtomajon tölti, Balatoni témák, vonalak, 
színek, formák, hangulatok szebbnél-szebb lapokon 
való megelevenedõ rögzítésével.
 Szilágyi Imre többdúcos linómetszetei, fekete-fehér 
és színes linotípiái, toll- és színes ceruzarajzai, rézkar- 
cai karakteres mûvészi tartásról tanúskodnak. Magas 
színvonalú technikai tudás, a fantázia végtelen virágot-
virágzása, régit és jövendõt dajkáló, egyedül és állandó-

külföldi elismeréseként a Portugáliában megjelenõ
Kortárs Ex Libris Mûvészek Enciklopédiája több mint 
harminc kötetre tervezett sorozatának 2000-ben meg- 
jelent kötetében bemutatják és méltatják mûvészetét, 
munkásságát.
 Az utóbbi években a grafika mellett ismét fest. Errõl 
tanúskodik az l994-ben Cegléden rendezett Utazása- 
im I. címû kiállítása, amelyben párizsi élményeit szí- 
nekben is rögzítette, majd l996-ban az Utazásaim II., 
amely szintén Ceglédrõl indult, aztán a szegedi Somo- 
gyi Könyvtárban, az Ajkai Városi Múzeumban és a tatai 
Helyõrségi Klubban is láthatta a közönség.
 Jelen kiállításán Nagy László Lázár "fogadott városá- 
ról", Ceglédrõl és annak környezetérõl vall grafikákon 
és olajfestményeken, alig ismert vagy ismeretlen "szín- 
tereket és színhelyeket" fedez fel, amelyek 
remélhetõen kellemes emlékeket és hangulatokat 
keltenek a mûvé- szetszeretõ látogatókban."
 A fõként Ceglédrõl és környékérõl összesereglett 
nagyszámú közönség a megnyitó után baráti beszélge- 
tésen köszöntötte a mûvészt, akik között ott voltak a 
kisgrafika és az ex libris lelkes gyûjtõi, sõt Budapestrõl 
a Kisgrafika Barátok Köre néhány aktív tagja is. Közis- 
mert, hogy a mûvész talán félezernél is több ex librist 
készített már a hazai és a külföldi gyûjtõk számára, s ez- 
által szinte az egész világon ismerik és számon tartják 
ez irányú munkásságát. A KBK nevében gratulálunk 
mûvésztagunk újabb alkotói sikeréhez!

K.Z.

SOKRÉTÛ JÁTÉKOSSÁG
Szilágyi Imre grafikáiról
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S Z E M L E
 A németországi DIE RHEINPFALZ címû lap 2001 június 6-
án megjelent 129. számában egész oldalas cikkben számol be 
Ürmös Péter grafikusmûvészünk Deidesheimben rendezett 
kiállításáról. (Az eseményrõl elõzõ számunkban adtunk hírt.) 
Az írás részletesen elemzi a tárlaton látott akvarelleket, kie- 
melve közülük a város mûemlékeit ábrázoló lapokat. Ugyan- 
akkor "Álomvilág"-nak nevezi a mûvész rézkarcainak, litográ-
fiáinak témaválasztását. Ex libriseirõl szólva idézi a kiállítást 
kísérõ kiadványt, mely szerint a mûvész hazája egyik vezetõ 
exlibris-mûvésze.

 Az ausztriai Pettenbach-ban található SCHRIFT UND 
HEIMAT-MUSEUM gyakran rendez exlibris-kiállításokat is. 
2001-ben ilyen kiállítás nyílt meg Tranquillo Marangoni 
olasz grafikus fametszeteibõl. Az esemény meghívója a mû- 
vészt úgy jellemzi, hogy õ korunk Itáliájának jelentõs famet- 
szõje, Mariaelisa Leboroni (Perugia), Cristiano Beccaletto 
(Milano) és Furio de Denaro (Trieszt) mellett. Marangoni 
1912-ben született Pozzulo del Friuli-ban és 1992-ben hunyt 
el Genovában. Munkássága hazánkban is ismert, megbecsült. 
Emlékezésül reá egy ex librisét közöljük.

 Kárász Artúr, a Nemzeti Bank egykori parasztpárti el- 
nöke 1907-ben született Kolozsvárott. Pártja "szalámizása" 
idején külföldre távozott. Késõbb a Világbank igazgatójaként 

sokat segített több dél-amerikai és ázsiai ország gazdasági tal- 
praállításában. A Bethlen Gábor Könyvkiadó gondozásában 
1990-ben jelent meg 80 év a Föld körül címû önéletírása. Az 
élvezetes stílusban megírt kötet nem tartozik a kisgrafika 
irodalmába. Egy ott említett esemény miatt azonban meg kell 
emlékeznünk róla. Gyermekkori élményei között (a 18. olda- 
lon) megemlíti a szerzõ, hogy az elsõ világháborút követõ 
nyomorgó idõkben szüleinek sikerült õt feljuttatni egy Svájc- 
ba induló u.n. gyermekvonatra. (Ismeretes, hogy ezidõben 
Hollandia és Svájc sok kiéhezett magyar gyermek 
feltáplálását vállalta.) Svájcban egy Irlet nevû protestáns pap 
vette õt pártfogásába és viselte gondját felejthetetlen 
szivélyességgel, egész svájci tartózkodása alatt. "Pastor Irlet" a 
svájci gyermek- akció vezetõje az édesapja volt Ruth Irlet 
néhai svájci kisgra- fika-gyûjtõnek, aki ugyancsak nagy 
barátja volt Magyarország- nak. Többször járt hazánkban, 
tanulta is a magyar nyelvet. Mindkettõjükrõl lapunk 1999/3. 
számában emlékeztünk meg, így örömmel nyugtázzuk, hogy 
irántunk való rokon- szenvük más helyen is szóba került, 
maradandó emléket hagyva róluk az utókor számára is.

 A Japánból érkezett THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIA- 
TION NEWSLETTER 117. számában arról olvastunk, hogy 
2001. júniusban 86 éves korában elhunyt Yoneiro Sato, az or- 
szág legidõsebb fametszõ mûvésze.  Egy másik hír arról szól, 
hogy Japánba tett utazása során Ivan Panenka kellemes dél- 
utánt töltött el neves exlibris-mûvészek és gyûjtõk társaságá- 
ban. Ennek során nagy tetszéssel fogadták ismertetését a 
jelenkori szlovák ex librisrõl. A jelenlevõk csupán azt sajnál- 
ták, hogy vendégük kevés szlovákiai csereanyaggal 
rendelkezett. 

 A dán gyûjtõk EXLIBRIS NYT c. lapjának 2001/3. számá- 
ban Klaus Rödel arról tudósít, hogy a neves gyûjtõ, könyv- 
kiadó és lapszerkesztõ Helmer Fogedgaard  a gyûjteményét a 
Frederikshavnban mûködõ dán Exlibris Alapítványnak aján- 
dékozta. Ennek során 80.000 ex libris és mintegy 2.000 darab 
kisgrafikai szakkönyv került köztulajdonba. A nagylelkû ado- 
mányt késõbb még 3.000 darab mûvészeti tárgyú szakkönyv 
is követte.
 Ebben a számban 3 különbözõ nyelven jelentették meg a 
Dániában 2002-ben rendezendõ nemzetközi kongresszus 
részvételi feltételeit. Ezt lapunk más helyén közöljük.

 A szlovéniai gyûjtõk OBVESTILA c. lapjának 148. száma 
figyelemre méltó magyar vonatkozást tartalmaz: a címlapon a 
nemrég elhunyt Várkonyi Károly fametszete látható. Az 
1953-as keltezésû grafika Petrovics Sándorné nevére készült 
és azon Fekete István kedvelt állatregényeinek szereplõi: a 
gólya, a vidra, stb. egy csoportban láthatók.

 A hollandiai EXLIBRISWERELD 2001. évi õszi száma (44. 
évf. 3. sz.) Jos van Waterschoot terjedelmes cikkét közli a 
szöveges ex librisekrõl. Az illusztris szerzõ 15 kép bemuta- 
tásával elemzi ezeket a rendhagyó lapokat, melyeken az ábra 
mellett versek, hosszabb idézetek, sõt zenemûvek kottarész- 
letei is szerepelnek. A lap mellékletét képezõ õszi grafikai ár- 
verési tájékoztatójuk 159 tételben, különbözõ nemzetiségû 
kisgrafikai csomagot kínál megvételre. Két magyar mûvész 
neve is szerepel az ajánlatok között: Bordás Ferenc 9 famet- 
szetû ex librise 10 Gulden és Gál Ferenc 3 rézmetszete 15 
Gulden kikiáltási árral.

Tranquillo Marangoni
fametszete, X
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 A most ismertetendõ, A4 formátumú kiadvány cí- 
mét  annak hosszúsága miatt  nem látszott célszerûnek 
közölni. A fejrész helyett a cikk szövegében való meg- 
ismétlésének azonban nincs akadálya, ezért itt közöl- 
jük magyar fordításban a keményfedelû borító teljes 
szövegét: Játékkártyák és kártyajátékok témájára 
készült ex librisek és kisméretû grafikák. Issy-
les-Moulineaux város nemzetközi pályázata. 
Francia játékkártya múzeum és médiatár.
 A Párizs déli elõvárosának számító helységben bi- 
zonyára virágzó exlibris-kultúra élhet. Ékes bizonysága 
a 64 oldalas, szép kiállítású füzet, amelybõl azt is 
megtudtuk, hogy ez már a tizennegyedik (!) száma "az 
ex libris megismertetését szolgáló" kiadvány-soroza- 
tuknak. A nemzetközi pályázatra 28 országból, 286 
alkotótól hatalmas anyag érkezett be, de a zsûri ezekbõl 

680-at tartott érdemesnek az elbírálásra. A legnagyobb 
számban , 109 résztvevõvel , a házigazda Franciaország 
szerepelt. A pályázók számának sorrendjében követke- 
zett Oroszország 37, Ukrajna 31, Argentína 22, Cseh 
Köztársaság 15, és Lengyelország 11 fõvel. Hazánkat 
hét mûvész képviselte: Budai Tibor, Nagy László 
Lázár, Réti András, Szentessy László, Szilágyi Imre, 
Ürmös Péter és Vén Zoltán. 
 A város nagydíját az ex libris kategóriában az argen- 
tin  Esteban Grimi számítógépes technikával készült 
munkájának ítélte oda a 14 tagú zsûri. (Ezt az eljárást a 
katalógus CAO betûkkel jelzi a francia "Conception 
assistée par ordinateur" fogalom rövidítéseként.) A kis 
méretû grafikák között ugyanezt a díjat  rézkarcával az 
orosz Jurij Nozdrin nyerte el. Második díjat nyert a 
helybeli Goslier nevû mûvész kétszínnyomású rézkar- 
cával. Az említetteken kívül még 12 különbözõ díjat 
osztottak ki a pályázók között. Magyar nevekkel az úgy- 
nevezett "finalisták" között találkoztunk. A válogatás 
során a legjobbaknak tartott mûvek alkotói között 
Nagy László Lázár és Vén Zoltán szerepel, amihez 
mindkettõjüknek gratulálunk!
 A remek nyomdatechnikával készült kiadvány 32 
színes és 100 fekete-fehér illusztrációt tartalmaz. Ez 
utóbbiak között látható Nagy László Lázár, Szentessy 
László, Szilágyi Imre és Vén Zoltán alkotása. Ugyanitt 
találtuk a Szlovénia színeiben indult Salamon Árpád 
lapját is. A szép kiadványt lapozgatva egyetértésünkkel 
iktatjuk ide a pályázat eredményét értékelõ Pierre 
Séjournant úrnak, az AFCEL alelnökének a kiadvány- 
ban megfogalmazott gondolatát:
 "Az alkotások bõsége és a témák változatossága 
azt mutatja, hogy a játékkártya és a kártyajáték 
bõséges inspirációs forrást jelent napjainkban is a 
grafikusok számára".

Soós Imre

 Olaszországi tagtársunk, Gian Carlo Torre doktor 
minden eddiginél terjedelmesebb Don Quijote témájú 
kiállítást rendezett saját gyûjteményébõl a Finale 
Ligure településen található Santa Caterina kolostor- 
ban, amely 2001 június 2 és július 15 között volt látható. 
Majd a válogatást október 26-ikán nyitották meg újra a 
látogatók elõtt Trentóban, a városi könyvtárban. A tár- 
lat kurátora és a katalógus szerkesztõje egyaránt Torre 
doktor.
 A "Don Chisciotte nell'ex libris" címû katalógus elsõ 
részében több tanulmány olvasható olasz, spanyol és 
angol nyelven. Az ex libris történetét bemutató, követ- 
kezõ rövid írás után Cervantes életrajzát és fõmûvének 
keletkezési körülményeit olvashatjuk, majd a korabeli 
irodalmi hagyományokat, az olasz fordítások történe- 
tét, az elsõ grafikai megjelenítéseket tárják elénk a 
témák szakértõi. A sort a Don Quijote a katalán ex 
libriseken címû tanulmány zárja. Ezeket több táblázat 
egészíti ki. A bibliográfiához érve már találunk magyar 
vonatkozású adatokat. Elõbb Meskó Anna és Póka 
György hasonló témájú, 1977-es diplomamunkája ol- 
vasható a jegyzékben, majd Andruskó Károly 1982-es

 kiadványa szerepel a forrásmunkák között. Ezeket kö- 
veti a mûtárgyjegyzék, amely szinte páratlan körképét 
nyújtja a huszadik század könyvjegy-mûvészetének. 
Közel 700 mûvész 2300 Don Quijote témájú ex librisé- 
nek adatait tartalmazza. Közöttük sok magyar névvel 
találkozunk. A tanulmányok között rengeteg reproduk- 
ció is látható, fõleg olyanok, amelyeket Torre úr elõzõ 
katalógusaiban még nem szerepeltetett, sõt a tavalyi és 
az idei lapokból is ad már válogatást.
 A magyar mûvészek  ex libriseinek reprodukciói az 
alábbi sorrendben követik egymást: Várkonyi Károly, 
Nagy László Lázár, Kazinczy Gábor, Xantus Géza, 
Kõhegyi Gyula, Ürmös Péter, Vén Zoltán, Molnár 
Dénes és Andruskó Károly, akitõl egyébként a jegy 
zékben ötven Don Quijote lap szerepel. E felsoroltakon 
kívül a mûtárgyjegyzék még 37 magyar mûvész alko- 
tását tartalmazza, Árkossy Istvántól Vecserka Zsoltig ex 
libris mûvészeink színe-javát.
 A 145 oldalas katalógus Albengában készült ezer 
példányban. Ebbõl száz darab római számmal jelölt és 
l6 eredeti nyomattal ellátott különleges kötet.

Ürmös Péter

DON QUIJOTE AZ EX LIBRISEKEN. CERVANTES  EXLIBRISEK NEMZETKÖZI SZEMLÉJE. Katalógus.
Szerkesztette: Gian Carlo Torre. 2001. Albenga. P. 145.

JÁTÉKKÁRTYÁK  -  KISGRAFIKÁKON. Francia kiállítási katalógus.
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an jelen-való: mindig változó, a megragadás káprázatá- 
ról üzennek. A viszonylag kis felületek ugyan téri tömö- 
rítésre késztetik, de megtalálja a módot a finom, míves 
részletek érvényesítésére.
 Tudja, honnan jött, és hogy mi szûkebb táj-hazájá- 
nak megõrzendõ, legalábbis a mûvészet segítségével 
még megõrizhetõ értéke. "Volt egyszer egy�" címû so- 
rozata hajdúböszörményi öreg kapukat, oromfalakat, 
fejfákat, cégéreket, a régmúlt Debrecen már nem 
létezõ fragmentumait mutatja be utódainak, 
mesélgetõ, emlé- keztetõ bölcs emberként. A mesélõ 
ábrázolás szürreális eszközei jelentik mûvészetének 
gerincét. Aggodalmai világunkért olykor nyugtalan, 
sõt zaklatott képi láto- másokhoz vezetnek.
 Izgatja az erdélyi kultúra megörökítve-megtartása, s 
ezért vállalkozott egyedi grafikáin túl illusztrálásra is, 
pl. Kányádi Sándor verseskötetéhez, Székelyhidi 
Ágoston: Napló Erdélyrõl könyvéhez az "Erdélyi 
tükör"-höz és Nyírõ József "halina-könyveinek" újbóli 
kiadá- sához.
 A jelen kiállításon szerepel Szilágyi Imre Erdély 
sorozata, továbbá a "Hangszer ördöge" ciklusa, mely 
mákgubólétünk mintegy végsõ, szürrealisztikus figyel- 
meztetése, felgyorsult korunk, átalakuló környezetünk 
vívódásaként  jelenik meg. Továbbá mesesorozatának 
lapjai szintén originálisak, köztük  a "Kis tolvaj", a "Há- 
rom Pierrot"�
 Legújabb mûvei részletezõbbek, ez különösen linó- 
montázsaira jellemzõ. Nagyobb léptékû színfoltokat 
rendez egymás mellé, és gyakran építi be mûveibe az 
apró lékosan megrajzolt természeti formákat. Szeret 
játszani és a humor nála esztétikai kategória. Mese és   
valóság eggyé válik mûvein: templomok felett sajtból 
van a hold; Kupidó vidám csínytevéseit karcolja lemez- 
re; lepke, bogár repdes ciklámen légterében s a szir- 
mok akár a mennyország kupolája apró koboldok kal, 
fanfáros angyalkákkal. Illúziók, melyek ha vizuálisak, 
megszépítik  napjainkat�

Matyikó Sebestyén József

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday 
utcai galériájában, a GALÉRIA IX-ben október l9-ikén 
került megrendezésre Vén Zoltán  grafikusmûvész ju- 
bileumi kiállítása. A részben korábbi, részben egészen 
új litográfiákból, rézmetszetekbõl és vegyes technikájú 
grafikákból válogatott tárlat híven mutatta be a mûvész 
humoros-szatírikus, kaján vagy megértõ mosolyra fa- 
kasztó képi világát. A nagy számban megjelent érdek- 
lõdõket Ferencváros polgármestere, Dr. Gegesy Ferenc 
köszöntötte, majd Dr. Mezei Ottó mûvészettörténész 
nyitotta meg a kiállítást és üdvözölte a stílszerûen piros 
"paraplé" alatt álló hatvanéves mûvészt, jubileumi tár- 
lata alkalmából:

 Vén Zoltán grafikusmûvész jubileumi kiállításának 
címadása meglehetõsen zavarba ejtõ: Paradigma - Para- 
frázis  Paradox -. (s.ráütésként) Paraplé. De lássuk csak! 
A felsorolásból a (képi) parafrázis akár önálló mûfaj- 
ként is értelmezhetõ, egy bizonyos kölcsönzött motí-

vum (motívumpáros) egyéni átírására, feldolgozására 
vonatkoztathatóan. A paradox(on) a mûben foglalt 
helyzet, képi állítás látszólagos vagy valóságos lehe- 
tetlenségére utal, felismerése-elfogadása az emberi 
elme jártasságától, kedélyvilágunktól függ.
 E két fogalom köré csoportosítható mûvek nagy 
számban találhatók Vén Zoltán ouvre-jében. Az elsõ- 
höz, a parafrázishoz, illetve a motívumátvételhez kap- 
csolódóan meg kell jegyezni, hogy múlt század végi 
gyakorisága � egyazon mûvész esetében különöskép- 
pen! � másként értelmezõdik, mint korábbani, a 
korábbi századokban való mérsékeltebb elõfordulása, 
amikor is mindössze az átvétel, az átírás formai külön- 
bözõségérõl volt szó. (Elég e tekintetben Picasso 
Velazquez-átírásaira hivatkozni).Az újabb idõk motí- 
vumkölcsöne, kölcsönzése-átírása összefügg a 7O-es 
évek nálunk is megjelent és késõbb is dívó "talált tár- 
gyak", objet trouvé-k nem elõzmények nélküli kultuszá- 
val ,  i l letve a  század elej i  kezdeményezõk 
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