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"…VIRÁGA NINCS MÁR, SEM GYÜMÖLCSE…" 

 A Magyar Rézkarcolók Egyesülete tisztelettel meg- 
hívta a mûvészet barátait Raszler Károly  Kossuth-díjas 
grafikusmûvész fenti címû grafikai kiállításának meg- 
nyitójára a Ráday utcai Galéria IX-be. E nem minden- 
napi eseményre 2002. március 29-én, Nagypénteken 
került sor, s nem véletlenül. Raszler Károly, aki a Képzõ- 
mûvészeti Egyetem Sokszorosító Grafikai tanszékének 
volt évtizedeken át kiváló professzora, az utóbbi évek- 
ben nem jelentkezett túl gyakran újabb mûveinek a 
bemutatásával. Nyugdíjba vonulása óta, bizonyára nem 
véletlenül ismét aktívabb, s most egész  sorozat tollraj- 
zát mutatta be kiállításán. A tárlatot igen népes közön- 
ség, számos volt tanítvány és mûvésztárs jelenlétében 
Vámossy Ferenc Széchenyi díjas egyetemi tanár nyitot- 
ta meg. Lírai hangú megnyitó beszédébõl idézünk 
hosszabb részletet.

 "Nagypénteken jöttünk össze, hogy e különös ün- 
nepen a halált  vagy most inkább a pusztulást - , ezeken 
a gyönyörû tollrajzokon az elhaló élõ anyag sorsát, a 
növények halálát, a természeti környezet pusztulását, s 
az ez által keltett veszélyt végiggondoljuk. Rendkívüli 
érzékenység, elmélyült belsõ világ kell ahhoz, hogy 
valakit � egy jelentõs mûvészt -, ez a pusztulás meg- 
ragadjon s elemezni kezdje, végig kísérje értõ figyel- 
mével és részvéttel e bomlási folyamatot, amit nem a 
természeti környezetbe való visszatérés örök rendje, 
hanem egy váratlan és pusztító kór, a gesztenyefákat 
támadó kéregrák  okoz.
 Tudom, annak a saját környezetnek a pusztulása, 
amiben gyermekként s majd egy életen át éltünk, 
sokakat megragad, mégis úgy érzem, Raszler Károly 
mûvészetében másról, többrõl van szó. 
 Nem a kertjét óvó gazda tiszteletreméltó küzdelmé- 
nek jó néhány állomását akarom most részletezni, ez

Raszler Károly kiállítása a Galéria IX-ben

                                                                   (Radnóti M.)

köszönhetõ, de még inkább belsõ békéjébõl sugárzott, 
egy ma annyira  vágyott meleg családi környezetbõl 
származó, abban felnõtt, kiegyensúlyozott ember világ- 
látása volt. Mély humanizmusa, hazulról, családjából 
hozott idealizmusa,  hallatlan munkabírása,  
akaratereje, fiatalon kiemelte kortársai közül.
 Az "édes ember". Szerencs fia, szerencsés is, a 
szerencse birtokosa is, hiszen mûvészete Szerencsen, e  
gyönyörû várban, e múzeumban talált végleges ott- 
honra és Szerencsrõl induló pályaívét e kiállítás zárja le. 
A játék a Szerencs szóval, a cukorgyárra utaló édes 
jelzõvel kedvemre való volna, de ebben Esterházy az 
igazán járatos, posztmodernül szeretném én is csûrni-
csavarni Szerencset és a cukrot�.
 A gyûjtemény értéke valóban felbecsülhetetlen, 
mert e fába metszett igazgyöngyszemek a huszadik 
század magyar mûveltségének "egyperces novellái" 
(Örkény után szabadon). Ma már ismeretlen ez az 
alkotói alázat, aszkétizmus, fegyelem, amivel a mester 
középkori szerzetesként fába véste mestersége ars 
poeticáját. Pályatársai, barátai, Varga Mátyás, Márk 
Tivadar, Amerigo Tot, nagyszerû nevek. Itt kell meg- 
említenem három másik nevet, akik Fery Antal pálya- 

futását ösztönözték, figyelemmel kísérték: dr. Semsey 
Andor, Galambos Ferenc és dr. Soós Imre.
 Az egykori barátok mûvei értõ kezekben vannak, 
köszönet ezért a múzeum igazgatójának, Fazekasné 
Majoros Juditnak, köszönet dr. Nagy Ádám tanár úrnak, 
aki közel egy éves munkával készítette elõ a kiállítást. 
Köszönet Rácz János mûvész úrnak a kiállítás precíz 
installálásáért és köszönet a Fery családnak a segítsé- 
gért. Szerencs fia, a szerencse fia, a város díszpolgára 
mûveivel van jelen itt közöttünk. Csak néhány dologra 
szeretném felhívni a figyelmüket.
 Ha Önök körbenéznek, itt láthatják Fery Antal 
önarcképeit fába metszve. Gondoljunk Rembrandtra, 
ifjú korától idõs koráig tartó önarcképsorozatára, vagy 
Picasso önarcképeire. Itt láthatjuk, hogyan lesz törté- 
nelem az Aldo Moro olasz miniszterelnök számára 
készített ex librisbõl. A vár fába metszett képe egyben a 
múzeum emblémája is, levélpapírján ez szerepel, sõt, 
ma reggel kézbe véve a Szerencsi Híreket, a címlapon is 
örömmel láttam viszont a metszetet. Így lesz a mûvé- 
szetbõl alkalmazott grafika, s a mûvészi grafikából 
történelem."

Szerk.

Fák. Raszler Károly rézkarca, C3, C5
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 Az alkalmazott grafika mûvészeinek a Vajdaságban 
mûködõ egyesülete februárban exlibris-kiállítást 
rendezett Szabadkán. A tárlatot ízléses kiállítású 
leporelló kísérte, amely szerkesztõbizottságunkhoz is 
eljutott. Közel 40 könyvjegy képe látható ezen a 
színpompás kiadványon. Az alkotók között több 
magyar mûvész neve is szerepel.

 A Londonban megjelent BOOKPLATE INTERNA- 
TIONAL 2001/2. száma Jupatov orosz grafikus alko- 
tásjegyzékét közli. Az 1911-ben Rigában született mû- 
vész a mai napig 545 könyvjegyet készített.  Az ex libris 
nõ-mûvészeinek lexikonából ezúttal a J és K betûs 
neveket közlik. Magyar név nem szerepel ebben az 
összeállításban. Kopasz Márta nevének hiánya a mun- 
ka alaposságát kérdõjelezi meg.
  A szlovéniai OBVESTILA 151. számának magyar vo- 
natkozása, hogy címlapján az Erdélyben élõ Vecserka 
Zsolt grafikusmûvész 1973-ban készült fametszetét 
közli.

 A  MITTEILUNGEN DER Ö.E.G. 2002. évi márciusi 
számában Ottmar Premstaller portréja kíséretében 
közlemény jelent meg arról, hogy "a neves gyûjtõt, 
mûvészt, írót, szerkesztõt, elgondolásokkal rendelkezõ 
tanácsadót, szervezõt, kiállításrendezõt és cserepart- 
nert" az osztrák gyûjtõk egyesülete tiszteletbeli elnö- 
kévé választotta. Oskar Kokoschka négy exlibris-
vázlatának képét közli a lap abban a reményben, hogy a 
neves festõ életmûvébõl még további hasonló grafikák 
kerülnek elõ.

 A L'EX LIBRIS FRANCAIS 2002/1. száma  a 
közelmúltban lezajlott elnökválasztás ürügyén  
közölte Franciaország eddigi köztársasági elnökeinek 
névsorát és mûködésük idõtartamát, Napóleontól 
napjainkig. A névsorban vastag betûkkel szedték 
azoknak az elnö- köknek a nevét, akik nevüket viselõ ex 
librissel rendel- keztek. Az 1958-ban létrejött 5. 
köztársaság elnökei közül De Gaulle, Pompidou és 
Mitterrand  nevére készült ilyen kisgrafika, amelyeket 
képpel és szöveggel ismertetnek, a korábbi öt elnök 
könyvjegyével együtt. 
 Ez a lapszám három exlibris-pályázat feltételeit is 
közli. Fordításukat titkárunk körünk mûvésztagjainak 
közvetlenül megküldi.

 A BOOKMERK  2002/1. számában Luc van den 
Briele mutatja be Peter Kocak szlovák mûvészt 11 
illusztráció kíséretében. (Érdekes véletlen, hogy 
éppen a mostani számunkban közlünk mi is 
ismertetést az Eperjesen élõ alkotóról)
 Jan Iperman ezúttal a férfi és nõ kapcsolatát meg- 
jelenítõ könyvjegyeket veszi számba 28 alkotás képé- 
nek elemzésével. A magyar kisgrafikát Müller Árpád, 
Kaveczky Zoltán és Karancsi Sándor egy-egy lapja 
képviseli.

 A Szabadkán megjelenõ HÉT NAP címû lap 2002. 
február 13-ai számában figyelemre méltó cikk jelent 
meg a Vajdasági Ex Libris Társaság helybeli 
kiállításáról, 

kortárs mûvészekbõl és gyûjtõkbõl áll. Már több helyen 
rendeztek tárlatot.
 Az ex libris történetének áttekintése után a kiállítás 
katalógusát ismerteti a cikkíró Gyermán Tibor. A kiad- 
ványból arról értesül az olvasó, hogy Újvidéken már a 
XVIII. Században voltak mecénások. A város többnem- 
zetiségû kultúrája hozzájárult az ex libris népszerûsí- 
téséhez is. Az elsõ exlibris-gyûjtõ Bogdan Stanojevic 
nevének említése után Andruskó Károly  következik, 
aki köztudomásúan a képzõmûvészet nemzetközi te- 
kintélyû mûvelõje. Az elmondottak alapján egyetér- 
tünk a cikk szerzõjével, aki szerint a tárlat  már a mûfaja 
miatt is érdekes színfoltja volt Szabadka képzõmûvé- 
szeti kínálatának.

 A SZEGEDI SZÉPÍRÁS címû havi folyóirat 2001. 
novemberi számában "A világ leghíresebb mini- 
könyvese" címmel P.Z. írását közölte. A cikk alcíme  
Andruskó Károly fába metszett évtizedei  elárulja, 
hogy a hazánkban is jól ismert, nagy népszerûségnek 
ör- vendõ mûvészrõl lesz szó, aki 1915-ben született 
Zentán. Közel négyezerre tehetõ ex libriseinek a szá- 
ma, festõként megörökítette szülõvárosa múltjának 
eseményeit, a városkép jellegzetes elemeit. Kimagasló 
eredményeket ért el mintegy 200 minikönyvével is.

 Közülük a legnagyobb  sikert 1974-ben A kapa 
címû, száz példányban megjelent 5 x 5 mm-es méretû 
könyvével aratta. A minikönyvek címének felidézé- 
sével a szerzõ nem csak az azok készítésével járó 
technikai bravúrra utal, hanem kiemeli Andruskó 
Károly rendíthetetlen magyarságát, értékmentõ lokál- 
patriotizmusát és példaértékû hazaszeretetét is.

 A Debrecenben megjelenõ SZÉP KERTEK c. folyó- 
irat 2002. évi 20. számának egyik cikke Tarjányi Ferenc 
okl. kertészmérnökrõl szól. Az Ormos-éremmel kitûn- 
tetett, most 80 esztendõs szakember élete során szá- 
mos parkot, kertet épített, emellett részt vett az egye- 
temi hallgatók gyakorlati képzésében is. Nyugdíjas- 
ként ma is tevékenyen védi, ápolja környezetét.
 Neve nem ismeretlen az ex libris barátai elõtt, 
ugyanis lapunk több cikke szólt már azokról az alkalmi 
grafikákról, amelyek közparkjainkat, természeti 
értékeinket népszerûsítik. Ezek a sorozatok legutóbb 
Kerékgyártó László mûtermében készültek. Pesti 
László és Tarjányi Ferenc névbetûivel ellátva hirdetik a 
két mecénás grafikaszeretetét. Egy idõ óta mindketten 
a KBK tagjai.

Andruskó Károly 
linómetszete, X3
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Oriol M.Divi
fametszete, X2

 A dániai NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT  2002/1. 
száma az exlibris-élet néhány neves személyiségének 
nekrológját közli. Köztük emlékeznek meg a nemrég 
elhunyt Várkonyi Károlyról is. "A nagy grafikusok közé 
tartozott, - írja a lap  aki a fa- és linómetszetet egyaránt 
alkalmazta, jellegzetes, könnyen felismerhetõ magyar 
stílust teremtve." A 80 évesen eltávozott holland Lou 
Strik-rõl úgy emlékeznek meg, mint aki kisgrafikáiban 
tükröt tartott az emberiség elé. A 94 éves korában 
elhunyt Helmer Fogedgaard méltatása során megemlí- 
ti a lap, hogy személyében Dánia az ex libris legna- 
gyobb személyiségét veszítette el. 1965 óta szerkesz- 
tette lapjukat.

 A holland királyi család részére az idõk során 
készült könyvjegyeket mutatja be írásban és képben 
Jos van Waterschoot az EXLIBRISWERELD 2002. évi 
tavaszi számában. Hírt olvastunk itt arról is, hogy az 
ország 80.000 darabból álló Jansen-gyûjteménye 
múzeumba került. A hágai Mermanno Múzeum 
könyvjegyeinek száma ezzel kb. 330.000 darabra 
emelkedett.  Antikvá- riumuk tavaszi ajánlatában 
Román Károly 20 darabos és Tempinszky István 
egyenként 10 darabos két-két könyvjegy-összeállítását 
csomagonként 10 gulden ki- kiáltási áron szerepeltetik.

 A THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIATION 118. szá- 
ma beszámol arról, hogy a Taiwan szigetén élõ gyûjtõk 
megtartották elsõ találkozójukat. Egyesületük, a 
Taiwan Bookplate Society, 113 tagot számlál. Számuk 
az összejövetel nyomán közel száz fõvel gyarapodott.  A 
16 oldalas lapban több mint 40 könyvjegyet képpel is 
be- mutatnak. Szokásuk szerint ezek kivétel nélkül 
japán mûvészek alkotásai.

 "Az ex libris ismertetése" címmel korábban soro- 
zatot indított az AFCEL, a franciák exlibris-egyesülete. 
Eddig csak híreket olvashattunk a kiadványról, most 
végre eljutott hozzánk a 2001. novemberében meg- 
jelent 15. füzet, amely Albert Decaris (1901-1988) 
munkásságának ismertetését és alkotásjegyzékét 
tartalmazza.
 A nálunk kevésbé ismert francia grafikus a fõiskola 
elvégzése utáni években elnyerte Róma város grafikai 
nagydíját. 1926-tól haláláig Párizsban élt. Ezalatt 
mintegy 200 könyvet illusztrált, 500 bélyeget tervezett. 
Faliképei számos középületben láthatók. A Becsület- 
rend tisztjének életmûvében 80 db. rézmetszetû ex 
libris is szerepel, képüket és leírásukat a tetszetõs, 64 
oldalas kiadvány tartalmazza. Ennek utolsó lapján az a 
kisgrafika szerepel, amelyen az alkotó bejelenti a gyûj- 
tõknek e világból az ismeretlenbe történt "elutazását".

 A 2000. évi DÁNIAI ORVOSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 
közölte Erik Skovenborg tanulmányát az Aeskulap-
témájú könyvjegyekrõl, A görög-római mondák sze- 
rinti Asclepios  Apollónak volt a fia. Õt tekintették az 

orvoslás istenének, aki nemcsak gyógyított, hanem 
értett a halottak feltámasztásához is. Gyakran ábrázol- 
ták a botjára csavarodó kígyóval, ez utóbbi szerintük a 
bölcsesség jelképe volt. Ilyen elõzmények után termé- 
szetes, hogy napjainkban az egykori istent az orvosok 
szerepeltetik ex libriseiken. Ezeket gyûjtötte össze és 
mutatja be külön lenyomatként is megjelent tanulmá- 
nyában a dán szerzõ. A 37 színes illusztrációt tartal- 
mazó, ízléses kiállítású füzetet háromezer példányban 
jelentette meg a Dansk Exlibris Selskab, azaz a dán 
gyûjtõk egyesülete. Képei között szerepel az itt bemu- 
tatott, magyar vonatkozású könyvjegy, Oriol M. Divi 
katalán pap-mûvész alkotása is.

 A gyõri MÛHELY címû folyóirat elõször szerepel 
lapszemlénkben. 2001/5. száma 92 oldal terjedelem- 
ben a filozófia idõszerû kérdéseivel foglalkozik. Az 
ízléses külsejû, több illusztrációt tartalmazó lappél- 
dány megformálása Kurcsics László érdeme. A neves 
grafikusmûvészt ebben az évben már tagjaink között 
üdvözölhetjük.
 A KBK március havi összejövetelén a Fészek Klub- 
ban Szabó Attila fotómûvész ismertetése nyomán meg- 
ismerkedhettünk szabadgrafikai lapjainak nagyobb 
válogatásával is. Ugyancsak õ alakítja ki az ottani Nem-  
zeti Színház GYÕRI MÚZSA címû folyóiratának impo- 
záns megjelenési formáját is. (Ez utóbbi lap 2001. 
novemberi számában fényképpel kísért méltatása ol- 
vasható). A mûvész egy helyen így nyilatkozott 
munkás- ságáról: "Terveztem díszletet, plakátot, 
emblémát, csi-  náltam könyvet, folyóiratot, 
mézeskalácsból szabadság- szobrot". Sokoldalú 
tehetségére az ex libris barátai is joggal számíthatnak.

 Luxemburg gyûjtõinek egyesülete, a Pierre Roberti 
Kör ebben az esztendõben ünnepelte megalapításá- 
nak 15. évfordulóját. Elnökük, István von Habsburg-
Lothringen köszönti a tagságot EX LIBRIS c. lapjuk
2002. februári számában. Cikkébõl értesültünk arról is, 
hogy a kör tekintélyes kiállító-standdal szerepel majd a 
2002. évi könyvfesztiválon.

S Z E M L E
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Sajtos Gyula linómetszete, X3

HÁROM GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA RÁKOSPALOTÁN

 A fõváros XV. Kerületében, a Csokonai Mûvelõdési 
Házban március 20.-án nyílt meg a KBK három mûvész- 
tagjának közös kiállítása. Ez alkalommal Kõhegyi Gyu-  
la, Sajtos Gyula és Ürmös Péter grafikusok válogatott 
alkotásait láthatta három héten át a közönség a Rákos- 
palotán lévõ, meghitt hangulatú, igazi "kultúrotthon- 
ban" (Mennyivel barátságosabb szó ez, mint a napja- 
inkra elterjedt, nagyon hivatalos ízû mûvelõdési ház 
kifejezés!)
 A tárlatot lapunk fõszerkesztõje, Király Zoltán nyi- 
totta meg, beszéde elsõ mondataiban arra utalva, hogy 
a három alkotó mûvein a grafikai mûfajok és technikák 
gazdag változataival ismerkedhet a látogató. Nem tért 
ki az életpályák ismertetésére, mivel az esemény ízléses 
kiállítású meghívóján ezt mindhárom mûvész a kiállí- 
tott alkotások felsorolásával egyidejûleg megtette. 
Helyette inkább a tárlaton szereplõ mûveket elemezte.
 Kõhegyi Gyulánál kiemelte a mûvésznek a magyar 
múlt, a történelmi események iránti érzékenységét, az 
akkori idõk szellemiségének megidézõ képességét. Az 
Ómagyar Mária-siralom, vagy az ópusztaszeri király- 
szobrok grafikai megidézése bravúros, színes linómet- 
szeteken történt, de üde színfoltjai voltak a kiállításnak 
Kõhegyi temperával festett, színpompás tájélményei 
is.

 Memento-1956 címû lapja a forradalom emlékét idézte 
a szemtanú-mûvész lelkesültségével.
 Ugyancsak a történelem ihletésében születtek meg 
Sajtos Gyula tusrajzai, linómetszetei, rézkarcai is. 
Egyik lapján a hármas koporsóban eltemetett hun ki- 
rályig, Attiláig vezeti fantáziánkat, egy linómetszetén 
Szent István székesfehérvári koporsóját szerepelteti.

önmagában a növénykórélettan számtalan védõeszkö- 
zének elemzéséhez tartozik, hanem azokra az elmé- 
lyült tanulmányokra kell felhívnom a figyelmet � több 
mint száz rajz, egy õszülõ mester bensõséges világának 
"Õszikéi" �, amelyek e romlás figyelemmel kisérésébõl, 
belsõ fájdalommal is járó rögzítésébõl születtek és 
bennem Baudelaire-re emlékezve! A romlás virágainak 
Tóth Árpád vagy Szabó Lõrinc csodálatos fordítás-
szövegeinek hangját, zenéjét szólaltatja meg.
 Etûdök ezek ugyanúgy, mint az elmúlt évtizedek jó 
néhány sorozata, csak talán mások, belül, lélekben még 
érettebbek, hiszen e büszke, gyönyörû hatalmas fák 
sebeinek gondozásából, az ápoló kézbe rögzõdött moz- 
dulatok lelki újraélésébõl fakadnak�
 Halálra ítélt fák csak csonkolás, fertõtlenítés hosz- 
szabbítja életüket, ha csak, esetleg, a kór elleni immun-  
reakciók majd meg nem mentenek egyeseket.  Sajátos 
küzdelem ez a természet megõrzéséért, ami ennél is 
szélesebb világot kelt fel. Nem véletlenül vezette az 
alkotót ismét kedves költõihez e nyolc éve tartó küz- 
delem s a választott sorok valóban minden belsõ rez- 
dülést elárulnak.
 Radnóti Miklós és Tóth Árpád világa jelenik meg a 
mester grafikáiban is és a szavak sajátos zenéje írja a 
látvány mellé a fájdalmat:
 "madara elhallgatott,
 �Virága nincs már -, sem gyümölcse�"
 Amíg élet van bennünk, sarjadás, sejtek cserélõ- 
dése, újra és újraszületés, tenni akarás, amíg kezünkbe 
vesszük a tollat  a kalligrafiához szolgáló finom, puha 
tollat vagy csak közönséges mását, az írótollat, addig 
élünk ember módjára, hittel, belsõ világgal és kifejezõ 
formákkal vagy szavakkal, s ha virág nem is születik, de  
mint egyes rajzokon a pusztuló kõvé váló fa sebeinek 
krátere mellett ott sarjadzik néhány fiatal levél, 

szebb, finomabb és üdébb, mint jó néhány virág, 
hiszen életjel, titok és sarjadás.
 "Görcs húzta fák"  Radnóti szavaival  e képek szen- 
vedõ alakjai: "�emlékként õrzik gyermeki korod e régi 
fák�", mondja a "Háborús napló" s ezt az emléksort 
idézik fel a vékony, finom vonalú keresztek a képeken, 
a fák halálának hozzánk szóló szimbolumai. A roncso- 
lódó felületek szûkülnek a rajzokon, a pusztulás tekto- 
nikus erõi uralkodnak a kráterek, repedések világán, a 
romlás elmélyülõ rétegeit tárják fel az ugyanarról a 
sebrõl szóló, egymást hosszabb idõvel követõ rajzon, a 
folyamatokat rögzítve az elmúlás hírnökei. "Fa szikla" 
lesz belõlük, szoborszerû torzó marad csak, amelyek 
még állékonyak, de egyre  fogynak, megrendülnek és 
apadnak, elváltoznak, ritmikájuk átalakul, míg ki kell 
õket végül dönteni. E rajzok követik és ábrázolják e 
pusztulás eurithmiáját.
 A gyökerekbõl azonban új hajtások sarjadnak, ami- 
bõl a betegeket ki kell emelni, csak a nem fertõzötteket 
lehet tovább nevelni. Ezek a rajzok ezért az életrõl és 
halálról szólnak, s nem csak a gesztenyefákról, hanem 
az emberi világról is.
 1995. VIII. 3: az egyik torzó rajza, bár még néhány 
levél is él. Egyik oldalát villám, a másikat szélvihar pusz- 
tította el, a megmaradt rész már szinte csontváz. Igen, 
ilyenné válunk. De amíg át tudjuk érezni a fák pusztu- 
lásának fájdalmát s amíg kevés reményû és sok munkát, 
áldozatot kívánó küzdelmet vívunk, addig nem mond-  
hatjuk, hogy nincs már virágunk. Ezek a rajzok a leg- 
szebb virágok, amit öreg fa hozhat, hiszen sok száz éves 
életbõl, életfolyamatból, egy emberi család világából 
fakadnak. 
 Az öreg fa méltó virágot hoz. Örök szimbólum az, 
hogy Nagypéntek, az élet megújulása, legyõzi a halált.

Vámossy Ferenc




