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   A Székesfehérvárott megjelenõ ÁRGUS címû folyóirat 
2002/7. száma a KBK tagjai számára is igen fontos írásokat 
tartalmaz. Ebben olvastuk szerkesztõnk, dr. Arató Antal 
cikkét arról a lapkivágat-gyûjteményrõl, amelyet dr. Supka 
Magdolna Széchenyi-díjas mûvészettörténész adományozott 
a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárnak. 
Édesapja, a polihisztor írástudó (így nevezi az írásmû címé- 
ben a szerzõ) százezer darabot meghaladó anyagát az 1920-
tól 1948-ig terjedõ idõben megjelent hazai és külföldi lapok- 
ból gyûjtötte össze. A kivágatok felölelik a vallás, a politika, a 
természettudományok, a technika, a mûvészet stb. 
legváltoza- tosabb tárgyköreit, így a kutatók számára 
kiapadhatatlan for- rást jelentenek. Arató Antal cikke a 
gyûjtemény adatainak hasznosságát néhány konkrét példa 
felidézésével is meg- világítja.
 Egy másik helyen a lap szerkesztõségi cikke azokat a mun- 
katársakat köszönti, akik a megjelenés idejében jeles 
évfordu- lóhoz érkeztek. Elsõként Arató Antalról esik szó, aki 
június 21-én töltötte be 60. évét. Hét soron át sorakozatja fel 
az írás a számunkra is annyira kedves Arató Tóni érdemeit, 
akirõl mi is tudjuk, hogy a magyar (kis)grafika avatott 
ismerõje. Székesfe- hérvárott õt elhivatott, vérbeli 
könyvtárosként is ismerik, aki az Árgus olvasószerkesztõje, 
könyvheti író-olvasó találkozók, irodalmi estek végtelenül 
kitartó szervezõje, irodalmi tanács- kozások mentora, a 
határon túli magyar irodalom megismer- tetésének 
fáradhatatlan apostola.
 A köszöntéshez mi is csatlakozunk, amikor Tóni 
barátunk- nak áldásos közhasznú tervei megvalósításához 
további erõt és jó egészséget kívánunk.

   A holland EXLIBRISWERELD 
2002/3. számában Jos van 
Waterschoot cikke olyan könyv- 
jegyeket ismertet, amelyek témá- 
ja az irodalom. A képanyag 13 ex 
librist tartalmaz, híres regény- 
alakok, íróportrék bemutatásá- 
val. Egy barátja emlékezik meg a 
közelmúltban elhúnyt Jan 
Rhebergen-rõl. Az írás honi 
vonat- kozása, hogy három 
illusztrációja közül az egyik 
Drahos István fa- metszete, a 
n e ve s  g y û j t õ  f i a t a l ko -  r i  
portréjával. Végül a lapban kö- 
zölt meglepetésrõl kell szót ejte- 
nünk: Ottmár Premstaller gyer- 
mekek (!) részére készült könyv- 
jegy-sorozatáról .  A gyufásdoboz méretû,  színes 
linómetszetek játék- és mesefigurákat ábrázolnak.

  A japánok THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIATION NEWS- 
LETTER c. folyóiratának 120. száma a neves olasz szakíró, 
Enzo Pellai  munkásságát ismerteti. Az írásból megtudtuk, 
hogy a hazánkban is gyakran emlegetett szakember 10.000 
darabos exlibris-gyûjteménnyel rendelkezik, ebbõl 300 
darab japán mûvészek alkotása.

 EXLIBRIS ABOENSIS a neve a finnek exlibris-egyesületé- 
nek. Ugyanez a cím olvasható 32 oldalnyi terjedelmû szak- 
folyóiratukon is, amely évente négyszer jelenik meg. Elõfize- 
tési díja: 17 Euro. Az egyesületet 1992-ben Turku városában 
alapították. Jelenleg 500 tagot tartanak nyilván a világ min- 

den tájáról. Ennek ellenére a lap szinte kizárólag a finn alko- 
tókkal foglalkozik, számos grafikájuk és az ott folyó társadal- 
mi életrõl készült fotók bemutatásával. Hozzánk legutóbb a 
lap 39. száma érkezett meg. Ennek melléklete Käpi Tarus 
finn grafikusnõ alkotásjegyzéke. A kiadványban közölt fény- 
kép csinos, mosolygós hölgyet mutat, aki 1938-ban született 
és eddig 153 kisgrafikát alkotott. Ezek technikájának nem- 
zetközi jelzését nem tartalmazza a szép kiállítású füzet, amely 
kizárólag finn nyelven íródott, így külföldön nem sok hasznát 
vehetik a gyûjtõk.

 A Londonban megjelenõ BOOKPLATE INTERNATIONAL 
2002/1. száma  terjedelme miatt  inkább könyvnek tekinthe- 
tõ. Elsõ cikkében Cliff Parfit  a korai japán ex librist ismerteti, 
sok képpel. Egy másik cikk Thijs Mauve holland grafikus- 
mûvészrõl szól. (Neve a Van Gogh-irodalomból ismert: a csa- 
lád tagjai rokonságban álltak a festõvel) Közölt alkotásjegy- 
zéke 191 tételt tartalmaz, ezek közül 20-nak a képét is közli a 
lap. Könyvszemléjükben a Szûcs György által összeállított 
Haranghy-alkotásjegyzéket ismertetik, megemlítve, hogy a 
mûvész 386 kisgrafika megalkotója volt. �  A nõmûvészekrõl 
szóló összeállításuk ezúttal az L betûvel kezdõdõ neveket 
tartalmazza. Egyedüli magyar szereplõ itt : László Anna.

 Az USA-beli Cambridge (Mass.) városban 2001-ben új 
folyóirat indult EX LIBRIS CHRONICLE címmel. Hozzánk a 
lap 3. száma jutott el. Ennek elsõ cikke a belga Martin 
Baeyens (1943) grafikusról szól, aki több színben kivitelezett 
szerigráfiáival aratott sok nemzetközi sikert, elnyerve a lap 
szerint  mintegy 50 díjat. (Van Gogh mûvészetének hatására 
készült két pompás lapját tagjaink a KBK egyik összejö- 
vetelén láthatták.) Egy másik cikk az Édenkert kisgrafikai 
ábrázolásáról szól, öt ilyen témájú lap bemutatásával. Ezek  
között szerepel Vadász Endre könyvjegye is, amely mecé- 
nása, Marco Birnholz nevére készült. A lap érdekessége, hogy 
ezen még Ádám egyedül lézeng a Paradicsomban, Éva szüle- 
tése egy másik lapon látható. (Sajnálatunkra a magyar vonat- 
kozású kisgrafikát nem tudjuk bemutatni, a lap illusztráció- 
jának gyenge minõsége miatt.)

 A svájci egyesület, a SELC 
folyóiratának, a SELCEX- 
PRESS-nek 2002. szeptemberi 
számában érdekes cikk jelent 
meg "Az orvosi tevékenység, 
mint motívum" címmel. Az or- 
vosi praxis különbözõ mozza- 
natait 9 kisgrafika mutatja be, 
köztük a legmegnyerõbb 
Frans Masereel itt közölt fa- 
metszete. A német expresz- 
szionista festõ, Max Pechstein 
egy 1942-ben készült ex libri- 
sérõl közölt cikket a Buda- 
pesten is többször megfordult 
német levéltáros-gyûjtõ, Horst 
Gebauer.

 
 Érdekes tartalmi változást figyelhetünk meg a L'EX LIBRIS 
FRANCAIS 224. számában, amely a lap immár hatvannegye- 
dik (!) évfolyamában látott napvilágot. A könyvjegy szélesebb 
körû megismertetésére törekedve ezúttal 53 ex libris képét 
közlik, nagyrészt francia alkotókét. Clemm mûvésznevû alko- 
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KISGRAFIKÁK BODAJKON  A REFORMÁCIÓ VILÁGNAPJÁN

 Az ország egyik legrégibb búcsújáró helye, a Fejér 
megyei Bodajk község mostantól kezdve a honi kisgra- 
fika történetébe is bekerült. Október 31-én ugyanis itt 
nyílt meg a REFORMÁTUSSÁG A KISGRAFIKÁKON 
címû kiállítás, amelyet az alábbiakban ismertetünk.
 A Reformáció Világnapján megnyílt tárlat céljára a 
Bodajki Református Gyülekezet bocsátotta rendelke- 
zésre a régi parókia épületébõl létesített kiállítási há- 
zát. Megrendezését a Megyei Könyvtár és a Vörösmarty 
Társaság fémjelezte, grafikai anyagát dr. Arató Antal, 
Király Zoltán és dr. Kisteleki Gyõzõné gyûjteményébõl 
válogatták.

 A kiállítás megnyitását a bodajki református temp- 
lomban megtartott istentisztelet elõzte meg, ahol a 
gyülekezet kórusán kívül a Károli Gáspár Református

Egyetem diákjai is szerepeltek. Az énekeket Szebik 
Attila vezényelte. A község lakosai és a nagyszámú ven- 
dégsereg elõtt Szakáts Gergely negyedéves teológus-
hallgató tartott ünnepi prédikációt, majd Veres Péter 
lelkipásztor úr szólt a Reformáció Világnapjáról. Az 
istentisztelet végén a jelenlevõk átvonultak a Kiállítási  
Házba, amelynek elsõ szobájában terített asztalok, a 
további kettõben pedig a kiállítás tablói várták az 
érdeklõdõket.
 Arató Antal c. könyvtárigazgató közvetlen hangvé- 
telû megnyitójában elõször is bemutatta a vendégként 
érkezett mûvészeket, gyûjtõket és a KBK képviselõit. A 
kiállítás anyagáról szólva annak bemutatási módját, a 
grafikák témák szerinti és nem az alkotók neve alapján 
történt csoportosítását emelte ki. Egy-egy tablón 
ugyanis több mûvésznek ugyanarra a témára vonatko- 
zó lapjai kerültek egymás mellé, aszerint, hogy azokon 
pl. a Biblia, a reformáció nagy alakjai, vagy nevezetesen 
református templomok szerepeltek. Külön-külön tab- 
lón mutatták be a rendezõk az erdélyi fejedelmek 
portréit, a református írókat, költõket, Sárospatakot 
vagy Debrecent megidézõ kisgrafikákat, stb. (Egy tab- 
lón Fery Antal Van Gogh-témájú fametszetei is láthatók 
voltak. A festõ apja ugyanis református lelkipásztor volt 
és maga is hosszú idõn át végzett prédikátori 
tevékenységet.)

 A nézõsereg csodálattal szemlélte a gazdag anyagot, 
mely két szobát töltött meg és közel 50 hazai és kül- 
földön élt vagy élõ mûvész munkásságát idézte fel, 
köztük nem is egynek remekbe készült alkotásával. 
Érdekességként említjük meg, hogy a Bodajkon élõ 
Almádi István míves réz- és linómetszeteit (Kölcsey-
portré, stb.) is láthattuk a kiállításon.
 A megnyitó ünnepélyes hangulatát emelte Király 
Zoltán író, mûfordító, pataki öregdiák közremûkö- 
dése. Lapunk fõszerkesztõje ez alkalommal Illyés Gyula 
egy versét tolmácsolta a hallgatóknak, majd egy saját 
versét is felolvasta. Az ünnepség lefolyását a Bodajki 
Televízió az istentisztelettõl kezdve végig rögzítette.
 A sikeres kiállítás megrendezésében oroszlánrészt 
vállalt dr. Arató Antal, lapunk szerkesztõje, aki a tablók 
tartalmának megformálásától a tárlat megrendezéséig 
terjedõ hatalmas munkát elvégezte. A szívélyes  hangu- 
latú találkozó ízes móri bor és a gyülekezet tagjainak 
"mûvészetét" dicsérõ sütemények elfogyasztásával ért 
véget. A szíves vendéglátásért köszönet illeti meg Veres 
Péter lelkipásztort és kedves feleségét.
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