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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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Ürmös Péter
rézkarca,
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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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SZÍNHELYEK ÉS SZÍNTEREK

Kiállítások:
Nemzetközi exlibris kiállítás 2000-2002
közös rendezvény a lengyel malborki 
Kastélymúzeummal.
(Cím: Malbork Zamek Museum, Ul. Staro Scinska 1, 
82200 Malbork, Lengyelország.)
(Mûvésztagjainkat errõl külön kiértesítettük, mivel a 
beküldési határidõ 2001 dec. 1. volt.)
Helyszín: a frederikshavn-i Mûvészeti Múzeum -- 
katalógussal.
A svéd királyok és nemesek superexlibrisei.
Helyszín: a frederikshavn-i Mûvészeti Múzeum -- 
katalógussal.
A lengyel exlibrismûvészet csúcspontja a 20. 
évszázad második felében.
Helyszín: Maskinhallen -- katalógussal.
Szõlõs-boros, valamint Léda és a hattyú témájú 
ex librisek.
Helyszín: a Frederikshavn-i Könyvtár -- 
katalógusokkal.

Lesz továbbá zenei program, kirándulás, elõadás, 
delegációk találkozója, könyv és ex libris vásár.
Szálláslehetõségek ügyében megkereséseket 
közvetlenül:
Frederikshavn Turistbureau, Brotorvet 1.
DK 9900 Frederikshavn, Dánia
tel.: (0045) 9842 3266  fax: 9842 1299
Tájékoztató árak: kétágyas  egyágyas
Szálloda     450-1150   300-900 dán k.
Privátszállás    200-400   150-250
Ifjúsági szállás   200    100
Kemping     100    75
Nyári házak    kérés szerint

 Szeptember l9-ikén Cegléden, a Helyõrségi Klub 
tágas, reprezentatív kiállítótermében nyílt meg a város- 
ban élõ és alkotó Nagy László Lázár festõ- és grafikus- 
mûvész újabb tárlata. Bár ezúttal zömmel olajfestmé- 
nyeibõl nyújtott bõ válogatást, amelyek Cegléd város- 
képeit, hangulatos utcáit, nevezetes épületeit, szép 
tájait örökítik meg, néhány tabló bemutatta grafikai 
munkásságát is, ex libriseit, fa- és rézkarc technikával 
készített kisgrafikáit, vegyes technikájú nagyobb mére- 
tû grafikai lapjait. Külön tárlóban láthatták a látogatók 
az életmûvének nevezetesebb állomásait jelzõ kiállítá- 
sok katalógusait, mûvészeti lapok róla szóló cikkeit és a 
mûvészetérõl megjelent könyveket, kiadványokat. A 
megjelentek tájékoztatására négyoldalas kiállítási 
"kalauz" szolgált, amelyben a mûvész méltatójának a ne- 
ve ugyan nem szerepel, de az elõ- és hátlapon Nagy 
László három festményének színes reprodukciója te- 
remt hangulatot a mûvek alaposabb szemléletéhez, a 
remek kompozíciók és a gazdag színvilág élvezetéhez. 
Ebbõl idézzük a mûvész méltatását.
 "Nagy László Lázár kiállítása a tehetségét következe- 
tes, nehéz gyakorlással, tanulással kibontakoztató sze- 
mélyiség újabb bemutatkozása. Útja sok pályatársáéval

rokon, csupán nehezebb, gyötrelmesebb, olyan, amin 
nem mindenki tud végigmenni. Õ hatvanhatodik élet- 
évéig megtette ezt a nehéz utat és lett sokszor kiállító 
képzõmûvész. A festészet oldottabb, kötetlenebb mû- 
fajával ismerkedett meg elõször, a színek fogták meg,

Részvételi díj: résztvevõk: 200 euro (1500DK)
     kísérõk: 100 euro (750DK)

Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2002. április 1.-ig.

Mindenki figyelmébe: tekintettel a Kongresszus 
rendezvényeire, (minthogy lista kerül kiadásra a részt- 
vevõkrõl fotóval), és a gyakran kaotikus helyzetre a 
résztvevõk érkezését illetõen, a Kongresszus szervezõi 
csak azokat tudják figyelembe venni, akik a határidõig 
bejelentkeznek. Késõbbi jelentkezõk csak a szervezõk 
külön engedélyével vehetnek részt a kongresszuson. 
Be nem jelentett vendégeket nem tudnak fogadni és a 
banketten sem vehetnek részt.

A jelentkezéshez a következõ adatok szükségesek:
Vezetéknév
Keresztnév
Cim, postai irányítószámmal, ország.
Milyen nyelvet beszél: német, angol, francia, egyéb.
Dátum, aláírás.
Mellékelni kell egy fényképet (pl. útlevélbe való 
méretût) a résztvevõk listájához.

Az adatokat a Kongresszus titkárságához kell 
elküldeni, cím:
Kongres-Sekretariatet, P.O.Box 47, DK 9900 
Frederikshavn, Dánia
A részvételi díjat 2001 április 1- ig el kell juttatni a 
következõ számlaszámra:
Postgiro danois No. 16996742, 29. internationale 
exlibriskongres, DK 9900 Frederikshavn.

                 Palásthy Lajos titkár.

Nagy László Lázár kiállítása Cegléden
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 Kolozsvárott kitüntették Feszt László grafikusmûvészt. 
Ha beszélhetünk kolozsvári grafikai iskoláról, márpedig ez a 
fogalom általánosan ismert, úgy ezt nagyrészt neki köszön- 
hetjük. Stílusteremtõ alkotómûvészeti munkássága mellett 
közel fél évszázada foglalkozik mûvészképzéssel, amelynek 
elkötelezett híve és amellyel a mai napig sem hagyott fel. A 
legkülönbözõbb grafikai technikák bravúros alkalmazása 
mellett a kollográfia úttörõje és hazai megteremtõje.
 Nem véletlen tehát, hogy csak keveseknek kijáró, 
újonnan alapított magasrangú országos elismerésben  
részesítették, amelyet Kolozsvárról egyedül Feszt László 
mondhat magáé- nak. A Hûséges Szolgálat Nemzeti 
Érdemrend lovagi fokoza- tát nyáron vehette át a mûvész 
eddigi tevékenysége, különle- gesen magas mûvészi 
adottságai elismeréseképpen.
 Feszt László az ezredfordulón töltötte be hetvenedik élet- 
évét. A most kiosztott, de még a múlt év decemberében oda- 
ítélt kitüntetés egy nem mindennapi mûvészi karrier méltó 
elismerése. Kár, hogy az anyaországi illetékesek és az itteni 
mûvésztársadalom kevesebb figyelmet fordít nemzetközileg 
is jól ismert és elismert mûvészeink megbecsülésére, érde- 
meik elismerésére. A KBK Egyesület tagsága nevében gratu- 
lálunk a mûvésznek, aki gyönyörû ex libriseivel is méltán 

H Í R E K

Feszt László linómetszete, X3/3

 A Finnországban megjelenõ EXLIBRIS ABOENSIS 34. 
számában két cikk is foglalkozik a sakk-ábrázolásokkal a kis- 
grafikában. Az írásokat kísérõ 13 illusztráció között szerepel 
Kékesi László néhai mûvészünk itt bemutatott lapja is. (A  
kép aláírásban szereplõ 100 % azt jelenti, hogy a fametszetet 
az eredeti méretében közölték.)

 A L'EX LIBRIS ITALIANO 7. évfolyamának 2.száma kelle- 
mes színû sárga papíron, 48 oldal terjedelemben jelent meg. 
Három kortárs-mûvészt monográfiaszerûen bemutató írások 
után érdekes dokumentumokat közölnek: Michel Fingesten 
eddig ismeretlen rajzait, tábori postai levelezõlapjait. A nagy 
mûvész most elõször publikált mûvei Olaszországban, két 
különbözõ koncentrációs táborban készültek. A cenzúra mi- 
att ezekre csak néhány sort írhatott, így közölnivalóit  fõként 
rajzban mondta el. Mivel a mûvész nem élte túl a tábor vi- 
szontagságait, üzenetei megrázó dokumentumai egy korszak 
embertelenségének. Egy másik cikkbõl szereztünk tudomást 
arról, hogy Carlo Chiesa gyûjteménye (50.000 ex libris, 
1.000 szakkönyv és 2.000 szabadkõmûves témájú kötet) aján- 
dékozás folytán a svájci Chiasso város központi könyvtárába 
került. A neves gyûjtõ a FISAE egyik megalapítója, többször 
járt hazánkban. Rokonszenves személyét barátság fûzte több 
mûvészünkhöz. Öt oldalas európai lapszemléjükben részle- 
tesen ismertetik lapunk ez évi 1. számát, nem feledkezve el a  
KISGRAFIKA új postacímének közlésérõl sem. Olasz baráta- 
ink figyelmességét köszönettel nyugtázzuk! A szerkesztõség- 
hez beérkezett ex librisek között az elsõ helyen reprodukál- 
ják König Róbert C3-C5 technikával készült lapját, melyet a 
lap tulajdonosa, G.Capasso bocsátott ily módon a nyilvános- 
ság elé.

 Az Ausztriában megjelenõ MITTEILUNGEN DER Ö.E.G. 
56. évfolyamának 1. számában olvasható, hogy Budapesten 
2001. július 27-én megnyílt Anton Vermeylen kiállítása.  A 
következõ, 2. számban az osztrák egyesület ez évi évkönyvé- 
nek megjelenésérõl olvastunk közvéleményt. A 60 oldalas 
kiadvány 200 példányban látott napvilágot, 40 illusztrációjá- 
ból 7 eredeti grafika. Ára: 400 Schilling.
 E lapszám hat illusztrációja között szerepel Bálint Ferenc 
madaras rézkarca. Az ex libris W. Wiszkocsil nevére készült.

 Hatvannégy oldal terjedelemben jelent meg a 
MITTEILUNGEN DER D.E.G. 2001. évi összevont 2/3. száma. 
Német barátaink lapja ebben adta hírül, hogy a DEG  jövõ évi 
találkozóját 2002. május 3-5. napjain rendezik meg Deggen-
dorfban, a "Bajor Erdõ fõvárosában". A részvételi díj 

részére: 120 DM. A találkozó alkalmából pályázatot is kiírtak 
mûvészek és gyûjtõk részére, ezen azonban csak az egyesület 
tagjai vehetnek részt. A DEG ez évi találkozóját Stralsundban 
tartották. Errõl szóló képes beszámolójukból többek közt 
arról is értesültünk, hogy a PF-lapok versenyében gyûjtõi el- 
sõ díjban részesült Vermes Júlia, Svájcban élõ tagtársunk. 
Gratulálunk! Díjnyertes lapjának alkotója V. Zuev orosz mû- 
vész. A hírek között történik említés arról, hogy 2001. júli- 
usban Budapesten ünnepélyes keretek között köszöntötték 
Antoon Vermeylen flamand mûvészt 70. születésnapja alkal- 
mából. Kiállítása és a bensõséges esemény elõkészítése 
Horváth Hermina és Vincze László érdeme. 

Kékesi László fametszete, X2




