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legjobb műveket a lehetőségek
szerint honorálják is. Ehhez azonban
kellett egy intézmény is, a Med -
gyessi Ferenc Gimnázium és Művé -
sze ti Szakközépis ko la, valamint egy
lelkes támo gató, Keresi Ferenc, aki
nemcsak a szerve zés ben, hanem me -
cé nás ként, anyagilag is hozzájárult a
pályázatok sikeréhez.

Lezárult immár a II. Pályázat és
Kiállítás. Jelentősen kibő vült a ha-
sonló jellegű iskolák (Eger, Miskolc,

Nyír egy há za, Békéscsaba, Szeged) diákjainak részvételével.
Jelenleg már folyik a III. Diákpályázat és Kiállítás szervezése,
bízva abban, hogy a jelentkezők és a kiállítók száma az orszá -
gosra és a nemzetközire bővítéssel jelentősen emelkedni fog.

Jelen sorok írójának alkalma volt a 2005-ös első kiállítás
anyaga egy részének, majd a második (2007) teljes anyagának
megtekintésére. A látottak alapján feltétlen meg kell említeni,
hogy az elsőhöz képest nem csak a pályázatok száma, de a
kiállítók ismereteinek tárháza is jelentősen bővült. A résztvevők
megismerték a kisgrafika, az ex libris szakmai követelményeit,
adottságait, lehetőségeit. Megemlítendő még a témák változa -
tos sága, kivitelezése, valamint a tudatalatti élmények szürrea -
lis ta, néha groteszk megfogalmazásától a majdnem naturalista
megvalósításig; az egyvonalas rajztól a bonyolult, formában és
gondolatokban gazdag grafikákig.

Örömmel fedeztem fel a mélynyomás különböző válfajait
(rézkarc, akvatinta) – amelyek között meglepően érett alkotá-
sok is szerepeltek –, valamint a ma már közismertnek számító
magasnyomású linómetszet mellett a modern, színes szitanyo -
ma tokat. Sajnos a klasszikus fametszettel nem találkoztam,
aminek az oka nagy valószínűséggel az, hogy a dúcnak megfe -
le lő fa nehezen beszerezhető.

Felfedezhető volt továbbá, hogy a fiatal kiállítók a tanultak
mellett újabb eszközöket és módszereket, valamint új kifejezési
formákat is keresnek önkifejezésükre. A jövő és a lehetőség
előttük áll; reméljük, hogy a továbbiakban is találkozni fogunk
a képzőművészet olykor rögös útját járó fiatalok alkotásaival.

Végezetül meg kell köszönnünk a szervezők nem kevés fá-
radozását, hogy változó időnkben lehetővé tették e kisgrafikai
pályázatok és kiállítások megvalósulását.   Nagy László Lázár

EX LIBRIS–KISGRAFIKA KIÁLLÍTÁS
DEBRECENBEN

Ízléses, négyoldalas meghívó adta hírül, hogy 2008. január
12-én Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti
Körének Kossuth Klubja kiállítást rendez a budapesti Kisgrafi -
ka Barátok Köre művészeinek és gyűjtőinek ex libriseiből. A
reprezentatív, szakmai és esztétikai nézőpontból egyaránt nagy -
szerűen összeállított tárlaton nemcsak a jelenkori, Magyaror -
szágon élő és alkotó művészek szerepelnek: Budai Tibor, Imre
Lajos, Kerékgyártó László, Kőhegyi Gyula, Olexa József, Réti
András, Sajtos Gyula, Tavaszi Noémi, Ürmös Péter, Varga Edit,
Varga Péter és Vályi Csaba, hanem Csíkszeredáról Imets
László, Palicsról Ivanyos Sándor és Szlovéniából Salamon
Árpád is. A három jeles exlibris-gyűjtő, Dr. Mayer József,
Palásthy Lajos és Szászné Gasztonyi Mária pedig 2-2 tablón
mutatták be a különféle mesterek által nevükre készített ex
libriseiket. Ízlésfejlesztő és művelődési céljain túl a kiállítás
aktualitását az is jelezte, hogy a Kisgrafika Barátok Köre a jövő
évben, 2009-ben ünnepli megalakulásának és fennállásának 50.
évfordulóját, s ez annak előkészítését is motiválja. Amint a
helyi művészek, Szilágyi Imre és a néhai Várkonyi Károly
kisgrafikáival illusztrált meghívó jelzi: „A kiállítást megnyitja
Király Zoltán, egyetemünk volt hallgatója, költő-műfordító”,
akinek ott elhangzott megnyitó beszédéből idézzük az alábbi
részletet:

„Örömmel fogadtam a meghívást, hogy bevezessem a
látogatókat e kiállítás alkalmával az ex librisek, a kisgrafika
varázslatos világába. Amint a meghívó is jelezte, valamikor a
Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója voltam, kerek
négy esztendeig, itt kaptam meg irodalom szakos tanári diplo-
mámat, s azt hiszem, nem véletlen, hogy e várost megszeret -
tem. A művészet szeretetét is itt erősítette meg, mélyítette el
bennem néhai kedves tanárom, Dr. Koczogh Ákos sok-sok elő-
adása, akitől művészetelméletet tanultunk; így biztosan része
van abban, hogy én most itt állok.

Debrecen városának értékes, komoly művészeti hagyomá-
nyai vannak. Bár most a művészeteknek csupán egy kis te -
rületé ről, a grafikáról, sőt, a grafikai műfajok közül is csak a
kis gra fi káról van szó, mégis, ennek is mélyre nyúlnak a gyöke-
rei. A XVIII. század közepétől a Református Kollégiumban
műkö dő tehetséges rézmetsző diákokra gondolunk itt elsősor-
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ban, de sok minden egyébre is. Az ex libris készítése, majd
gyűjtése valójában a XIX. sz. végén, a XX. sz. legelején vált
igazán népsze rűvé. Az 1932-ben létrejött budapesti MEGE
(Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete), majd
a szegedi Grafikabarátok Köre után harmadikként 1935-ben,
Debrecen ben alakult meg az Ajtósi Dürer Céh, amely
szervezetten felvállalta a grafika és a kisgrafika ügyét; neves
személyiségek csoportosulásával, mint Békés István, Gáborjáni
Szabó Kál mán, Nagy József, Vadász Endre és Berei Soó Rezső,
a mű gyűjtő professzor. Olyan aktivitással dolgoztak, hogy ők
adták ki a Magyar Exlibris c. folyóiratot, és rangos kiállításokat
rendeztek. A Kisgrafika Barátok Köre tagjai jól ismerik azokat
a debreceni és hajdúsági művészeket és alkotásaikat, akik ex
librisekkel is foglalkoznak, így Józsa Jánost, Szilágyi Imrét, az
ifjabb korosztályból Vincze Lászlót, aki néhány éve még
Budapesten dolgozott, és nagyra becsült tagja egyesületünk-
nek.”

Ezt követően röviden és tömören ismertette a hallgatóság-
gal, hogy mit is értünk a „kisgrafika” és az „ex libris” fogalmak
alatt, mik a műfaji sajátosságaik, milyen értékeket hordoznak,
miért gyűjtik őket, valamint néhány érdekességet mondott el a
műfaj másfél évszázados fejlődéstörténetéből. Majd ismertette
a jelenlévőkkel a Kisgrafika Barátok Köre 50 esztendős törté -
netét, jelenlegi működését.

Mindezek után köszönetet mondott a debreceni Klub veze -
tő ségének és tagságának – elsősorban a főszervező Dr. Lenkey
Bélának –, hogy lehetőséget biztosítottak e szép tárlat bemuta-
tására, amelynek a helyszíne a Debreceni Egyetem Élettudo-
mányi Épülete Galériája s amely tulajdonképpen az intézmény
délkeleti főbejáratának padlótól a tetőzetig üvegfallal beépített
tágas és hosszú előcsarnoka. Végül megköszönte a KBK
tagjainak: Kerékgyártó László, Kőhegyi Gyula, Ürmös Péter,
Varga Péter és Vincze László festő-grafikus művészek önkéntes
és önzetlen munkáját, akik megtervezték, technikailag meg -
való sí tot ták, és a helyszínen be is rendezték az impozáns,
magas művészi szintű kiállítást.

K. Z.

KISGRAFIKA AZ „ALAGÚT VÉGÉRõL”
VÉN ZOLTÁN egyre sokasodó kisgrafikai meggyőző

lenyomatai nemcsak az alkotó ragyogó rézmetsző készségének,
hanem egyben tanúi fantáziájának, alapos jártasságának kultú -
ránk legeldugottabb ösvényein is. Elég csak az utóbbi hónapok
termését áttekinteni, melyek motívumai között szerepel Ma -
chia velli és Pallasz Athéné éppúgy, mint Jákob létrája vagy a
neje „kérőit” halomra nyilazó Odisszeusz. Számos ex librisén
idézte fel már a festészet, szobrászat legnevezetesebb alkotása-
inak elemeit is. Ezek sorába tartozik Leonardo milánói Utolsó
vacsorájának sajátos humorral átkomponált, szellemes válto -
zata, vagy Rembrandt Százforintos lapjának napjainkban is idő-
szerű kisgrafikai példabeszéde.

A nagy elődök szellemisége iránti alázattal nyúl ezekhez a
témákhoz és mértéket tartva, a jó ízlés határait át nem lépve tart
görbe tükröt a néző elé. 2007 decemberében készült újévi lapját
ismét a festészet ihlette meg. Belejátszott ebbe a napjainkban
eluralkodott bizonytalanság érzése. Manapság ugyanis nem -
csak a kisember, hanem a jómódú „menő fejek” is joggal teszik
fel a kérdést: Vajon mit hoz a jövő?

Ez a kérdés foglalkoztatta a művészt is, amikor legújabb
rézmetszetű lapját elkezdte. Gondolatainak képbe formálása ér-

dekében ezúttal Michelangelo felé fordult: a Sixtusi kápolnában
látható freskójának kiragadott részletét hívta segítségül.

A világhíres példaképről el kell mondani, hogy az alkotója
II. Gyula pápa megbízásából 1509 és 1511 között teljesen egye-
dül készítette el a hatalmas freskó-ciklust. Ennek egyik cso-
portja Krisztus őseit, a másik a prófétákat és szibillákat, a
legnagyobb méretű mennyezeti képek pedig a világ teremtését
ábrázolják. Vén Zoltán új kisgrafikája a teremtés 4. napját idézi,
amikor az Úr megalkotta a Napot, a Holdat és a csillagokat.

A freskón a Teremtő kinyújtott jobbkarja előtt hatalmas
gömb: egy születő égitest látszik. Helyette a magyar kisgrafikán
rézkarc-technikával készült fekete folt érzékelteti az „alagutat”,
melynek végét a művész már látja, ahogyan ezt a grafika saját
kezűleg írt jelmondatában jelzi. A politikusok napjainkban
gyakran használt szólamát azonban Vén finom iróniával idézi,
hiszen az alagút vége – ha ugyan a képmező bal felső sarkában
feltűnő pontocskát annak lehet tekinteni – bizony nagyon távol
van. Sokkal konkrétabb megfogalmazását a jövőnek a Teremtő
balkeze jelzi, ezt azonban művészünk csak angol nyelven látta
jónak kifejezni, azt is csak a semmit érzékeltető balkéz
színfoltjába rejtve el.

A világűrbeli helyszín, a felhők birodalmának szellemes ér-
zékeltetését szolgálja a nyomólemez alsó szélének szabálytalan
hullámvonala. Az egyenes vonalat száműző Hundertwasser
örülne ennek a leleménynek, mely ugyanolyan meglepő újítása
Vén Zoltánnak, mint amikor mellőzi a grafika szokásos met -
szett feliratát. Az alagút végéről saját kezűleg írt biztatása és a
Gárdonyitól vett humoros jókívánsága reményt, megnyug vást
sugall a drámai látványtól megilletődött nézőnek.

Soós Imre
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