
A Szervátiusz Alapítvány 2009. november 23-án tartotta
meg díjátadó ünnepségét a Budavári Hilton Anjou-termében.
Ezen többek között a kolozsvári származású, jelenleg Tisza-
kécskén lakó Bardócz Lajos grafikusművész kapta meg az idei
Szervátiusz Jenő díjat.

*
„Ketten a palettán” címmel Terényi István és Ürmös Péter

közös kiállítása nyílt 2009. december 10-én a Bp. XVI. kerületi
Erzsébetligeti Színház Aula galériájában (1165 Budapest, Hu-
nyadvár u. 43/b). Megtekinthető 2010. január 11-ig.

KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK

A milánói székhelyű Arti Grafiche Colombo nyomdaipari
magáncég fennállásának ötvenedik évfordulójára nemzetközi
ex libris pályázatot hirdetett, amelynek támogatására közel har-
minc szponzort sikerült megnyernie. Megnevezésük a kataló-
gus elején olvashatók, közöttük olasz és andalúziai ex libris
egyesületek mellett nyomdaipari cégeket és grafikai stúdiókat
is találunk. Az első díjat Pietro Paolo Tarasco nyerte. A pályá-
zatra 213 művésztől 354 mű érkezett. Magyarországról Budai
Tibor, König Róbert és Ürmös Péter szerepelt a seregszemlén
egy-egy rézkarcával. A kiállítást szeptember 18-tól egy hóna-
pon keresztül láthatták az érdeklődők.

*
A lengyelországi Ostrów Wielkpolskiban tizenharmadik al-

kalommal meghirdetett kisgrafikai és ex libris biennálén szép
magyar siker született. A díjazottak között örömmel olvastuk
Molnár István Iscsu nevét is, aki Győri László részére készített
mélynyomású lapjával szerepelt a rangos kiállításon. A bíráló
bizottság rajta kívül még tizenhat magyar grafikus művét tar-
totta érdemesnek a kiállításra. A KBK egyesület tagjai közül
Havasi Tamás, Nagy László Lázár, Salamon Árpád és Ürmös
Péter szerepelt metszetével a tárlaton, amelyet november 5-től
december 12-ig nézhetett meg a közönség a helyi múzeumban.

*
A Shanghai Fuxianzhai Exlibris Museum szokásos évi ér-

tesítői közül a negyedik ezúttal a harmadik meghívásos nem-
zetközi ex libris kiállítás katalógusaként is szolgált. Az október
elsejei dátummal megjelent kiadvány sajnos kevés angol
nyelvű szöveget tartalmazott, ennek ellenére a nagyszámú szí-
nes reprodukció miatt európai szemnek is kitűnő műélvezetet
nyújt a lapozása. A díjazottak nagy része kínai művész, két
nevet találunk az Európai Unió területéről; Martin R. Baeyens
és Jiri Brazda nem ismeretlenek a mi számunkra sem. Egyéb-
ként döntő számban a szovjet utódállamok művészei kaptak
meghívást a kiállításra, így fehérorosz, orosz, örmény és ukrán
alkotóknak főleg mélynyomású lapjai uralják a mezőnyt. A
KBK egyesület tagjai közül Salamon Árpád és Ürmös Péter
egy-egy metszete látható a 104 oldalas kiadványban.

Ürmös Péter

LAPSZEMLE

(Szerkeszti Soós Imre)

A Debrecenben 700 példányban megjelenő NÉZŐ ● PONT
c. folyóirat 28. kötete a szokásos gazdag tartalommal körpano-
rámát ad Debrecen és az egész ország kulturális eseményeiről.
Tartalmának második felében a Múzeumi kurír rovatban
 kezdődnek a kisgrafikát érintő magvas írások a laptulajdonos-
szerkesztő Vitéz Ferenc tollából. Elsőként a Keresi Ferenc ügy -
buzgalma révén létrejött nagyszabású debreceni kiállításról
közöl beszámolót. Nemcsak az eseményről tudósít gazdag kép-
anyaggal, hanem igen helyesen az ex libris jelentőségét és tör-
ténetét is felvázolja, jó szolgálatot téve ezzel az ex libris
népszerűsítésének. A cikk dokumentum-értékét fokozza a tár-
laton szerepelt művészek névsorának egy egész oldalra terjedő
közlése. (A művészek felsorolásaVasné Tóth Kornélia jóvoltá-
ból szintén elérhető honlapunkon: www.kisgrafika.hu/archi-
vum/vasne.htm – A Szerk.)

Reisinger Jenő a KBK induló éveinek meghatározó egyé-
nisége volt, akire még élő tagjaink (közéjük tartozik e sorok
írója is) baráti szeretettel, kegyelettel emlékeznek. Felejthetet-
len alakját idézi fel a szerkesztő, amikor a Holló László ha-
gyatékából származó öt grafikai lapról ír, melyen a neves gyűjtő
részére készülő könyvjegy 30 vázlata látható. A megemléke-
zést szolgálja Reisingernek a Nyireö-gyűjteményben őrzött
három lapjának közlése is. Ezek egyikének alkotója Menyhárt
József volt, akinek alkotásjegyzékében (Lenkey István össze-
állítása) 21 Reisinger névvel ellátott lap szerepel, mutatva az
alkotó és a gyűjtő között fennállt szoros kapcsolatot.

Lapunk ez évi 2. számának meleg hangú ismertetése után
híradás olvasható Plamenko Cengic horvát grafikus hajdúbö-
szörményi exlibris-kiállításáról. A lap további részében egy sor
kulturális folyóirat legfrissebb számának ismertetése olvasható
és szinte vége sincs a képzőművészeti vonatkozású híranyag-
nak. Megtisztelő feladat lenne számunkra a merítés e bőség-
ből, azonban lapunk terjedelme ezt már nem engedi meg.

♣
A finnek 32 oldalas, gazdagon illusztrált folyóirata, az EX-

LIBRIS ABOENSIS 67. számában egyre több fényképet közöl
egyesületi életük eseményeiről, és az azokon résztvevőkről, így
az inkább társasági lapnak tekinthető. Az immár saját nevét vi-
selő rovattal rendelkező Leila Lehtiranta azt a kérdést veti fel,
szűnőben van-e az ex libris népszerűsége? A kérdésre válasza
nemleges, ezt személyes tapasztalatai alapján adja.

♣
A svájci SELCEXPRESS 77. számának első cikke a zsidó-

ság két legfontosabb vallási szimbólumáról, a hét- és nyolckarú
gyertyatartóról szól, melyeket gyakran ábrázolnak a művészek
könyvjegyeiken. Jelentésüket az írás alapján a következőkben
fejtjük ki:

A hétkarú gyertyatartó a menóra, a zsidóság legfontosabb
vallási szimbóluma, még Izrael állam címerében is szerepel.
Menóra állt a jeruzsálemi nagytemplomban és azt mindenkor
csak a papok gyújthatták meg. A hetes szám hitviláguk szerint
az Isten bölcsességét jelképezi. A nyolckarú gyertyatartó, a
 chanukka, az ilyen nevű ünnepen szerepel. A makkabeusok fel-
kelésére emlékeztet, mely az idegen római uralom ellen tört ki.
A Talmud szerint a győztesek annyi olívaolajat zsákmányoltak,
amennyivel a gyertyát egy napig tudták volna égetni. Csoda
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Salamon Árpád tusrajza, P1, 27×68

http://www.szervatiusz.hu
http://www.corvin16.hu
http://www.exlibris-selc.ch/index.php?page=links



