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Vén Zoltán rézmetszetei, C2/2

 Nos, Vén Zoltán karcai, metszetei, litográfiái telis-
tele vannak a legteljesebb megfelelés benyomását 
keltõ "kész" vagy módosított (mûvészettörténeti) 
"tárgyak-  kal" ,  amelyeket bevett  módon,  a  
feldolgozásnak mind- össze a formai mikéntjeként 
érintõen "parafrázisnak" szokás nevezni. Ám ehhez-
ezekhez a mûvész hozzá- teszi a maga kiötlötte formai 
leleményeit, motívumait, "figuráit", s így áll össze a mû 
megéréséhez, élvezetéhez elengedhetetlenül 
szükséges "mese", "fabula". Külön- ben a mû, figurális 
elemei ellenére, a témakörben járat- lan "olvasónak" 
értelemszerûen absztrakt jelek tetsze- tõs halmazaként 
funkcionál. Persze, e mesék és fabulák gyakorta 
feltárulnak a szûkebb literátus közönségnek, s nyilván 
különösképpen evidensek az egyes exlibrise- ket 
megrendelõ igényes, nemzetközi illetõségû értel- 
miségi halandónak.
 Vén Zoltán tehát � mondható némi túlzással � kis- 
grafikáit, nagyobb méretû lapjait sok esetben ilyen 
"kész", "készre formált vagy késznek tûnõ" tárgyakból, 
elemekbõl építi fel, hozza össze sziszifuszi munkával, 
amelyben bármiféle hivalkodó stílszerûség, mesterkélt 
vonaljáték nem játszik szerepet. Ez a "késszé" formálás  
(függetlenül tehát attól, hogy fizikálisan tárgyról, 
személyrõl, esetleg jelrõl van szó), amely természetsze- 
rûen párosul a mûvész maga kreálta, de nem egyszer 
alapos formai összehangolást, harmóniát igénylõ 
figuráival, invencióival, .- immáron a paradoxon szolgá- 
latába szegõdik. Ez tehát itt nem formai sajátosság (a 
"groteszk" sincs jelen ilyen értelemben Vén Zoltán 
munkáiban!), hanem kifejezetten hangulati, valószí- 
nûtlenséggel ötvözõdõ, õsmúltat-régmúltat és jelent 
egybekattintó minõség, amely talán könnyebben felis- 
merszik, humoros-borsos kötõdéseinél fogva is, mint a 
nem egyszer terjedelmesebb kifejezést igénylõ 
"fabula".
 Ennek a paradox minõségnek számtalan megnyilat- 
kozása lehet, s voltaképpen ennek sokféleségében, 
sokszínûségében mutatkozik meg Vén Zoltán oeuvre-
jének sava-borsa, gondolati eredetisége, gazdagsága, 
széles horizontja. Ez az egyszerûen fogalmazva � mert 
hiszen verbálisan fogalmazva annyiféle lehet! � para- 
dox karakter szövi át képletesen az egyes mûveket, 
ennek jelenléte csal ajkunkra enyhe mosolyt, ez lob- 
bantja fel bennünk a megértés szikráját, ez nyitja meg a 
mû behatárolt  szûk vagy tág  horizontját.
 Az eddigiekbõl az is kiviláglott, hogy a vénzoltáni 
paradoxon formai megjelenítéséhez nem áll rendelke- 
zésre valamilyen egységes szabályrendszer, képi-rago- 
zási minta, szerkezeti háló� egyszóval paradigma. A 
mûvész képi gondolkodása nem egyszer kitaposott ös- 
vényen, nem egyszer bejárt pályán halad, hanem foly- 
tonosan sínpárt vált; az egyszer már realizált invenciót 
mindig újabb követi. Mûvészi (grafikai) gondolkodásá- 
nak eredetiségét lényegében ez teszi, invencióinak 
gazdagsága ezt váltja valóra "kész", "késszé formált", a 
maga ismertségükben is invenciózus- olyannyira találó 
elemeivel, hallatlan bõségû grafikai készlettárával, 
amelynek anyagát a különbözõ kultúrák-õskultúrák 
produktumai szolgáltatják. Ezek önmagához szabott 
feldolgozásához kívánok Vén Zoltánnak még hosszú-
hosszú éveket.

Mezei Ottó
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 A Vigadó Galériában október l7-ikén nyílt meg 
König Róbert grafikusmûvész reprezentatív kiállítása, 
amely bemutatta mûvészetének szinte teljes kereszt- 
metszetét, szép válogatásban. Az igen termékeny mû- 
vésznek az utóbbi években készült kisebb-nagyobb 
grafikai sorozatait nehéz lenne együtt, egy helyen kiál- 
lítani, így a jelen összeállítás csak azok néhány darab- 
jával utal a mappák és sorozatok grafikai világára. De 
láthatók voltak a tárlaton a legújabb, ebben az évben 
készült mûvek is.
 A Veszprémi Egyetem két munkatársa, Dr.Garaczi 
Imre és Dr. Kalmár Zoltán nyitotta meg a kiállítást, 
igen népes közönség elõtt. Erre az alkalomra jelent 
meg a címben jelzett, A 4-es méretû, szép kivitelû kiad- 

vány. Ebben, váltakozva a mûvész fa- és linómetszetei- 
nek reprodukcióival, szövegrészletek mutatják be sok- 
oldalú megvilágításban König Róbert alkotó mûvésze- 
tét, témagazdagságát, egyéni stílusa sajátosságait, tech- 
nikai bravúrjait, vagyis mindazt, ami benne rejlik 
mûvé- szetének lassan szinte már óriási katedrálissá 
épülõ, reneszánsz-gazdagságú környezet- és 
világábrázolásá- ban. A közölt szövegek részletek vagy 
kiemelések az l990-2001-es évek közötti König-
kiállítások megnyitó- iból, idézetek azoktól a 
mûértõktõl és (szak)íróktól, akik kiállításait 
bemutatták a nézõknek, az alábbi sor- rendben és 
helyszíneken:  dr.  Szõnyi  István,  a  Magyar 
Képzõmûvészeti Egyetem fõtitkára, Budapest,l990; 
Péntek Imre költõ, Székesfehérvár, 1991; Szakolczay 
Lajos irodalomtörténész, Budapest, 1992; Nagy Gáspár 
költõ, Szombathely, l997;Dr. Kalmár Zoltán filozófus, 
Székesfehérvár, 1998; Antall István újságíró, Budapest, 
1998; Frigyesi András rendezõ, Budapest, 2000; 
Oravecz Péter költõ, Csepel; Nagy Gáspár költõ, Siófok, 
2000; Dr. Arató Antal könyvtárigazgató, Székesfehér- 
vár, 2001 és Ács Margit író, Budapest, 2001.
 A borító hátlapján magyar, német és angol nyelven 
olvasható König Róbert alkotói életrajza, a fedõlap bel- 
sõ oldalain pedig színes fényképekbõl összeállított 
montázs mutatja be a mûvész alkotó hétköznapjait, kö- 
zel hozva ezzel a nézõhöz a munkás hétköznapok 
pillanatait és a munka produktumait, az elkészült, 
immár örök érvényû alkotásokat.

 Nyíregyházán a kollégium alagsorában jöttek össze 
rendszeresen azok a fõiskolai hallgatók, akik rajztanári 
pályára készültek és maguk is tehetséggel mûvelték a 
képzõmûvészet valamelyik ágát. Tanáraik irányításával 
igazi kis közösséggé kovácsolódtak és a fõiskola elvég- 
zése után is tovább tartják egymással a kapcsolatot. 
Munkásságuk és együttesük kialakulásáról így vall a 
katalógus elõszavában L.  Menyhért  László 
mûvészettör- ténész: 
 "Hivatalosan 1979-ben alakult meg a mûhely és 20 
esztendeje formálja, alakítja a kollégiumban lakók 
vizuálius környezetét, befolyásolja és irányítja a hallga- 
tók ízlésvilágát, közvetíti a kortárs képzõmûvészet vál- 
tozásait" írja kicsit hivatalos nyelven a pályázati prog- 
ram. De mindez igaz, hiszen a mûvészetrõl folytatott 
kötetlen beszélgetések mellett  a mûhelyben dolgozó 
hallgatók a motorjai a különbözõ mûvésztelepeknek; 
kiállításokat szerveznek-rendeznek, nagysikerû perfor- 
mansz esteket tartanak, vendégelõadókat hívnak, és 
persze nem utolsó sorban dolgoznak. Hogy sikerrel, 
azt többek között az is mutatja, hogy az utóbbi idõben 
egyre többen folytatják tanulmányaikat a Képzõ- vagy 
az Iparmûvészeti Egyetemeken és sokan váltak hivatá- 

sos mûvészekké, valamint rendszeresen vesznek részt 
helyi és országos kiállításokon, biennálékon."
 A 25 fiatal mûvésztanár, akik az ország különbözõ 
vidékein tanítanak, nyaranta sokszor dolgoznak együtt 
a mûvésztelepeken, és ebben a K-Mûhely címû kataló- 
gusban adnak ízelítõt grafikai és egyéb mûvészeti mun- 
kásságukról., valamennyien egy vagy két alkotással. Az 
itt szereplõ képek nagy része is a nyári mûvésztelepe- 
ken született.
 A kitûnõ nyomdatechnikával készült kiadványban 
látható mûvek sokféle technikai eljárással készültek, 
van közöttük fotográfia, olajfestmény, tollrajz, rézkarc, 
linómetszet, plasztika, szerigráfia és sok vegyes tech- 
nikájú grafika. Az olajfestményeket és többszínû
nyomatokat eredeti színekben bemutató katalógust 
Kurucz Tímea szerkesztette és a K-Mûhely 20 éves 
jubileumi kiállítása alkalmából készült.

Király

K   Ö  N   Y   V   E   S   P   O   L   C
KÖNIG RÓBERT: Grafikák és a kiállításhoz kapcsolódó szövegrészletek 1990-2001. (Katalógus).

Szerkesztette: Lelkes Mária. (Budapest, 2001. p. l4.)

KOLLÉGIUMI KÉPZÕMÛVÉSZETI KLUB. K-MÛHELY 1996-1998. (Katalógus)
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Kollégiuma. Nyíregyháza. 1998. p. 44.

König Róbert fametszete, X3
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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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PARADIGMA  -  PARAFRÁZIS  -  PARADOX  -  PARAPLÉ

Szilágyi Imre linómetszete, X3

Szilágyi Imre rézkarca, C3

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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