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A csehországi KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2009. száma arról ad
hírt, hogy Tomas Hrinac művészük 50 éves kora előtt már több
magas kitüntetésben részesült. 2009-ben a Spanyolországban
rendezett Josep Ribera nemzetközi biennále fődíját nyerte el. –
Egy további cikk arról szól, hogy M. Humplik kiállította japán
ex libriseit a múlt év nyarán egy ostrovi művészeti galériában.
A mintegy 360 darabot kitevő gyűjtemény a XX. század 70 al-
kotójától származik. – A cseh egyesület éves találkozóját 2010.
szeptember 17-19. napján rendezik meg Hradec Králové vá-
rosban.

KÖNYVESPOLC

MOSKÁL TIBOR JUBILEUMI KÖTETE
Egyesületünk egyik alapító tagját, a Békéscsabán élő Mos-

kál Tibort nyolcvanadik születésnapja alkalmából pompás ki-
állítású kiadvánnyal köszöntötte a helyi intézmények és
tisztelőinek tekintélyes sora. A könyv címe: ÉN LÁTOK, TI IS
LÁSSATOK! – idézet Komjáthy Jenő költeményéből. (Kiadta
a Jankay Tibor Művészeti Alapítvány. Nyomdai kivitel: Si-
rályka Nyomda, Békéscsaba.)

A keménykötésű, mintegy 70 lapot tartalmazó kötet első
cikkében Király Zoltán lapunk szerkesztője a grafikus és a
KBK között fennálló gyümölcsöző kapcsolat jelentőségét mél-
tatja. Egy további írás azt az utat vázolja fel, melyet a művész
a Hungária Gumigyár munkapadjától a kisgrafikáig megtett és
amelynek állomásai kiterjedt, sokoldalú művészetét eredmé-
nyezték. Élettörténetének ez a periódusa ugyanitt szlovák nyel-
ven, majd angolul is olvasható. Dicsérendő figyelmesség ez a
helybeli szlovák anyanyelvű lakosság, valamint a művészt
 Európa-szerte ismerő grafikagyűjtők felé.

Két oldalt tesz ki az 1987-ben kezdődött egyéni és számta-
lan csoportos kiállításának felsorolása. A kötet további, terje-
delmesebb részében illusztrációk sora ad képet az olvasó
számára munkásságáról. Tájképeket ábrázoló néhány rézkarca
után ugyanilyen témák szerepelnek az azokat követő 14 linó-
metszeten is. Tr betűjellel közlik négy lavírozott tollrajzát,
 melyek Erdélyben és Bulgáriában tett utazásai emlékei. Réz-
karc-technikával készült, többszínű virágábrázolásai után
könyvjegyek következnek. Harminc színes, magas és mély-

nyomású ex libris, melyek alkotójuk nevét nemzetközileg is-
mertté tették.

Igen ékes bizonyítéka a művész iránti rokonszenv meg-
nyilvánulásának az a névsor, melyet a kötet befejező részében
közölnek. A mű megjelenését elősegítő barátok és intézmények
felsorolásának nagy részét békéscsabai illetőségűek teszik ki,
de támogató jelentkezett még Bajáról, sőt Kaliforniából is.

A kötet szépséghibája, amit nem hallgathatunk el, az a szö-
vegben egyes szavaknak itt-ott előforduló helytelen egybeírása,
mint pl. Élővízcsatorna, Lajosbácsi, Művelődésiház. Ugyan-
csak bántja a szemet a színezett grafikák technikájának Coll
betűjellel történt megjelölése, ami inkább a collage-elnevezést
sugallja. A színezett grafikai lapokon használatos Col a francia
Coloré (színezett) szóból ered, csak így van értelme feltünteté-
sének.

Ne tekintse az olvasó kákán csomót keresésnek ezt a meg-
jegyzést. Inkább a segítő szándékot fedezze fel benne, mely
művésztagunkról a jövőben készülő írásokhoz, például a foly-
tonosan bővülő alkotásjegyzékhez kíván tanáccsal szolgálni.

Külön köszönet illeti a Jankay Alapítvány munkatársát,
Tőkés Gyulát, akinek odaadó szervező és támogató munkássá-
gával, és gondozása alatt valósulhatott meg ez a méltó ajándék.

Mindent összevetve megelégedéssel állapítjuk meg, hogy a
születésnapra készült, ízléses kiadvány méltóképpen mutatja
be Békéscsaba megbecsült polgárát. Konkrét, kézzel fogható
jókívánság ez a 80 esztendős, örökifjú művésznek, akit a jubi-
leum alkalmából e rokonszenvező sorokkal a KBK is köszönt.

Soós Imre

Moskál Tibor fametszete, X2, Op. 463 (1992), 72×62

Moskál Tibor rézkarca, C3, Op. 562 (2007), 55×62

Rose Reinhold (A) fametszete, X2, 64×50



2010/1 KISGRAFIKA 15

XXXIII. NEMZETKÖZI EXLIBRIS KONGRESSZUS
ISZTAMBUL

Törökországban, Isztambulban rendezik meg a soron következő
nemzetközi ex libris kongresszust, 2010. augusztus 25-29. között.

Az előzetes információk szerint a részvételi díj 170 euró
lesz, kísérőknek 150 euró. Az összeget 2010. május 3-ig kérik
befizetni az alábbi bankszámlák valamelyikére:

Istanbul Ekslibris Dernegi
Bank neve: Yapi Kredi Istinye Branch.
Számlaszám: (EUR) 249-80354040
Swift Code: YAPITRIS
IBAN: TR80 0006 7010 0000 0080 3540 40

Vagy:
Istanbul Ekslibris Dernegi
Bank neve: Akbank Maslak Branch.
Számlaszám: (EUR) 0645 0092044
Swift Code: AKBKTRIS
IBAN: TR90 0004 6006 4503 6000 0920 44

A kongresszus tervezett programja:
Augusztus 25 szerda: Regisztráció és csere.
Augusztus 26 csütörtök: 9 órától csere, 9-18 óráig látogatás

a Hagia Sophia múzeumban, a Kék mecsetben és a Topkapi pa-
lotában. Kötetlen látogatás a Nagy Bazárban és vásárlás. 18-
24 óráig körülnézés a Beyoglu Istiklal utcában és vacsora.

Augusztus. 27 péntek: 9 órakor ünnepélyes megnyitó. 10
órától kiállítások megnyitása: 1. Nemzetközi ex libris pályázat;
2. I. Uchida, H. R. Scheffer és a Moszkvai Exlibris múzeum
anyagából kiállítás. 3. Régi könyvek kiállítása. 4. Az előző
kongresszusok fotói.

11-16 óráig csere. 16-19 óráig látogatás az isztambuli Ex-
libris Múzeumban és az IMOGA grafikai művészetek múzeu-
mában. 20.30-tól 24 óráig fakultatív vacsora a Kervansaray
étteremben (költsége 70 euro).

Augusztus 28. szombat: 9-11 óráig a FISAE delegációk ér-
tekezlete. 11-től 12.30-ig kerekasztal beszélgetés: „Árusítani
vagy nem árusítani.” 9-14 óráig a csere folytatása. 14.30 és
17.30 között tengeri utazás a Boszporuszon. 19.30-tól 23 óráig
záró bankett.

Augusztus 29. vasárnap: 9-12 óráig utolsó alkalom a cse-
rére, résztvevők eltávozása. 10 órától háromnapos fakultatív
kirándulás Cappadóciába, költsége 389 euro.

Részletes információ: http://www.istanbulekslibris.org,
http://www.fisae.org

A Kongresszuson való részvételhez a következő adatokat
kell megadni:
Keresztnév (First name):
Vezetéknév (Surname):
Nemzetiség (Nationality):
Férfi (Male) vagy nő (Female):
Cím (Address):
Telefon, fax, mobilszám, e-mail cím
Kísérő személyek (Accompaning persons):
Milyen nyelvet beszél: English, German, French, Russian, Spa-
nish, Italien.

Részt kíván-e venni az augusztus 27-i pénteki ebéden (ára
70 euro): igen, nem

A kappadóciai úton részt kíván-e venni (augusztus 29-31.,
ára 389 euro): igen, nem

Ezen kívül mellékelni kell 1 darab igazolványképet, az azo-
nosítási jelvényhez.

Ezt a regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb 2010. május 3-ig
kell eljuttatni aláírva, dátummal ellátva prof. Hasip Pektas cí-
mére: Isik University Faculty of Fine Arts, Buyukdere Cad. No:
106 TR-34398 Maslak-Sariyer Istanbul, Törökország.

Akik szervezett utazás keretében kívánnak részt venni a
kongresszuson, sürgősen jelentsék szándékukat a titkárnak,
mert a résztvevők számától függ, hogy lehet-e külön autó-
buszt indítani. A 7 napos utazás várható költsége 110 000
forint.

EGYESÜLETI HÍREK

Egyesületünk pénzügyi téren 2009. december 31-ét a követ-
kező eredményekkel zárta: bankban lekötött betét 1 250 000 Ft.
Folyószámlán 105 365 Ft. Kézipénztárban: 82 026 Ft. Kifize-
tetlen számlánk nem volt. Már decemberben többen befizették
a 2010. évi tagdíjat. 2009-ben a Nemzeti Civil Alapprogramtól
100 000 Ft támogatást kaptunk (490 000 Ft-ot kértünk), ezt a
folyóiratunk megjelentetésére fordítottuk. 2010-ben ismét pá-
lyázunk, 490 000 Ft-ot kérve.

A tagdíjat viszont az intézőbizottság az őszi ülésén, az egyre
növekvő árak miatt 2010-re 2000 Ft-ban állapította meg. Kül-
földiek változatlanul 30 euro tagdíjat fizetnek.

Honlapunkon (www.kisgrafika.hu) igyekszünk friss híreket
közölni (kiállítások, események stb.).

www.istanbulekslibris.org

A Kisgrafika Barátok Egyesülete
 internetes honlapja a
www.kisgrafika.hu

címen érhető el.

HIRDETÉS

Kérem azokat a kisgrafika barátokat és művészeket,
akiknek Várkonyi Károlytól 1928–1968-ig terjedő idő-
szakból exlibrisek vannak a tulajdonukban, küldjenek
nekem eredeti méretű fénymásolatokat, mert szeretnék a
munkáiból összeállítani egy azonosító kollekciót. Sajnos
ebből az időszakból nagyon kevés nyomat és nyomódúc
maradt fenn. Viszonzásul ugyanennyi eredeti nyomatot
küldök a munkáiból, de küldhetnek az e-mail címemre is
másolatot az eredeti nyomatméret közlésével és ha ele-
gendő az e-mail másolat, hasonló módon el tudom kül-
deni, csak kérek e-mail vagy postai címet.

Várkonyi Zsolt
4031 Debrecen, Derék u. 207. II./4.
e-mail: varkonyi.zsolt@ipmedia.hu


