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 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
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"BELSÕ ARCHITEKTURA" - VÁSÁRHELYI ANTAL GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA 

 Budapesten a Ráday utca 49. szám alatt mûködõ 
Erlin Galériában nyílt meg 2002. április 25-ikén  Belsõ 
architektúra címmel a mûvész grafikai kiállítása.
 Elõjáróban meg kell említenünk, hogy õ a szerve- 
zõje és vezetõje a Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesü- 
letének, amely jogutóda az 1921-ben hasonló néven 
létrejött egyesületnek; s immár három éve mûködik 
mai formájában, és másfél éve mai helyén, a Ráday utcá- 
ban, a hozzá kapcsolódó Galéria IX-cel és a sok funk- 
ciót betöltõ grafikai mûhelyekkel. Kiállító helyiségük- 
ben rendszeresen mutatkoznak be a hazánkban mûkö- 
dõ különbözõ idõszakos és állandó jellegû mûvésztele- 
pek és mûhelyek.
 Lehetõség nyílik külföldi társzervezetek kiállításai- 
nak a megrendezésére is és egyéni bemutatkozásokra, 
többségében a már 90 fõt számláló tagság részére, de 
minden professzionális grafikusmûvésznek, továbbá a 

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete tagjai- 
nak. A mûhelyek biztosítják a grafikai mûvek elõkészí- 
tését és a rézkarcok, rézmetszetek, hidegtûnyomatok, 
litográfiák, linó- és fametszetek nyomtatását is, tehát a 
mûhelyhasználatot.
 Vásárhelyi Antal az erdélyi Szatmárnémetiben szü- 
letett, belsõépítészi és grafikai tanulmányait 1969-1973 
között Bukarestben végezte. 1979-ben telepedett át 
Budapestre, ahol eleinte szabadfoglalkozású grafikus- 
mûvészként dolgozott. Majd 1982-1989 között a Fiatal 
Mûvészek Klubjának volt a vezetõje, ahol több száz 
kiállítást szervezett és rendezett, valamint társmûvé- 
szeti programok koordinálásával foglalkozott. 1989-tõl 
közel tíz éven át Németországban, Nürnbergben élt és 
alkotott. 1998-tól a hazai mûvészeti élet aktív részt- 
vevõje. Kiállítás-sorozatot szervezett "Hommage a 
M.C.Escher" címmel a képzõmûvészet e különleges 

Nem zárkózik el a közelmúlt és a jelen ábrázolásától 
sem, elég ennek igazolására a Csatatér címû tusrajzára, 
vagy a Paraszti világ alkonya címû montázsára 
hivatkozni.
 A mûvésztrió legfiatalabb tagja, Ürmös Péter, a 
legközelebb áll mûveiben a mai kor megjelenítéséhez, 
a jövõ megidézéséhez. Tudjuk róla, hogy mûvésszé 
vá l á s a  s o r á n  s z í n d i n a m i k a i  é s  é p í t é s z et i  
formatervezési tanulmányokat is folytatott. Ezek 
eredményét látjuk a Velence, Salzburg, Róma, stb. 
épületeivel foglalkozó lapjain és szép számban 
szerepel színes lapjain is. A tudományos fantasztikus 
irodalom lelkes híveként ezúttal több mûvén a jövõ 
felé irányítja a közfigyelmet. Így például a Csillagközi 
üzenet címû rézkarcán azt az emblémát villantja fel, 
melyet az emberiség küldött a világûrbe, saját létérõl, 
civilizációjáról. Schizomeeting címû litográfia-
sorozata a tudatos és tudat alatti világ összefüggéseire 
utal.

 Király Zoltán megnyitóbeszédét az immár fél 
évszázados múlttal és hagyományokkal rendelkezõ 
KBK jelentõségének kiemelésével fejezte be, ugyanis 
mindhárom kiállító igen tevékeny, köztiszteletben álló 
tagja az exlibris-barátok említett egyesületének.

 A kiállítás rendezése a három mûvész között fenn- 
álló baráti együttmûködést példázza. Másokkal ellen- 
tétben nem igyekeztek mûveiket egymástól elkü- 
lönítve bemutatni. Egy-egy falon békésen megfértek 
egymás mellett mindhármuk azonos szellemiséget 
tükrözõ alkotásai. Egyikük sem igyekezett a másikra 
licitálni, így tárlatukon kiegyensúlyozott mértéktartás, 
harmónia uralkodott. Példaként szolgálhatna ez 
nemcsak mûvészeti életünkben, hanem a mai közélet 
egyéb területein is.

Ürmös Péter fametszete, X2

Kõhegyi Gyula rézkarca, C2
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Vásárhelyi Antal tusrajzai

ÉRTESÍTÉS

 Kérjük azokat az egyesületi tagjainkat, akik a 2002. évre 600,- Ft tagdíjat fizettek, hogy a jelen 
számmal együtt kapott csekkel szíveskedjenek azt 1.200,- Ft-ra kiegészíteni.

 Az éves tagdíj 2002-ben 1.200,- Ft

 Összejöveteleinket minden hó elsõ szerdáján, délután 18 órakor tartjuk a Fészek Klubban. 
Július és augusztus hóban a nyári szünet miatt nincs összejövetel.

Új tagjaink:
Havasi Tamás grafikus    4300 Nyírbátor, Szentvér u. 9.
Kurcsis László grafikus    9022 Gyõr, Bisinger sétány 10.
Matyikó Sebestyén József múzeum-igazgató  8600 Siófok, Fõ u. 254.
Palásthy Lenke     Jugoszlávia-2400 Subotica (Szabadka)
       Vlad Majakovskag 33.
Szabó Béla      9153 Öttevény, Fõ u. 57.
Takács Gábor       Románia 3400 Cluj-Napoca (Kolozsvár)
       Str. Plopilor Nr. 34.

alkotója tiszteletére, valamint a "Mûvészet ma I-II-III." 
sorozatot, amelyek jelentõs értékeket mutattak fel a 
magyarországi grafikai mûvészet terén. Nagyméretû 
egy vagy többszínû grafikái is egy külön utat járó 
mûvész izgalmas, bonyolultságában is lenyûgözõ, 
szuverén világát tárják elénk. Escher blikkfangos 
grafikai bravurjainak a XX.-XXI. század fordulóján, az 
architektura meghökkentõen modern motívumaival 
válik nem folytatójává, hanem mai újjáteremtõjévé, 
ultramodern megfogalmazójává a belsõ archtektúrá- 
nak. A reprezentatív kiállítást Szepes Hédi mûvészettör- 
ténész nyitotta meg, a népes érdeklõdõ közönség és a 
mûvészeti élet számos jeles képviselõje jelenlétében. 

Király Zoltán




