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Volent Katalin rajza

Mihály szobrászmûvész voltak a mesterei. Tíz éven át 
dekoratõr-grafikusként dolgozott, jelenleg szabadfog- 
lalkozású mûvész.
 Kiállított képein az erdélyi körútja, vagy útjai során 
bejárt vidékek, helységek, tájak, vagy csendéletek ele- 
venednek meg, sokszínû tárháza az ottani kultúrának: 
utcarészletek régi házakkal, templomokkal, udvarok- 
kal, faragott székely kapuk, kapurészletek a faragások- 
kal, korhadozó gyimesközéploki gémes- és kerekes 
kutak, ugyaninnen szobabelsõ, lóistálló és falurészlet, 
székelyudvarhelyi utca hazafelé ballagó tehenekkel, 
kopjafák a vargyasi temetõbõl, és így tovább.
 Valamennyi pasztellképrõl sugárzik az ábrázolt táj 
szeretete, valósághû ábrázolása, hamisítatlan légköré- 
nek, hangulatának megragadása. Ám a képeken meg- 
jelenik az ember is, amelyik ezt a tájat lakja: erdélyi hát- 
térrajz elõtt jelenik meg néhány jeles közéleti híresség 
arcképe, mint Kriza János, Kós Károly, Tamási Áron, 
vagy például Sütõ Andrásnak és édesanyjának a kettõs 
portréja, a háttérben a körösfõi templommal, stb.

 Volent Katalin 1993 óta sok csoportos kiállításon 
szerepelt országszerte, egyéni kiállításai 1995-ben 
Békéscsabán, 1996-ban Szegeden, 1993-ban, 1995-ben 
és 2001-ben Gyulán kerültek megrendezésre. Tagja a 
Gyulai Mûvészek Társaságának, a Mártélyi Szabadisko- 
lának és a Független Magyar Szalonnak. Képei több 
hazai és külföldi gyûjteményben megtalálhatók.

K:Z.

 A Miskolci Galériában 2001. szeptember 3-án nyílt 
meg a magyar rézkarcmûvészet 20. századi nagy 
korsza- kának, az 1920-1929 közötti éveknek a termését 
bemu- tató tárlat. A magyar sokszorosított grafika  
száz éve címet viselõ kiállítássorozat 1997-ben indult 
a z  18 9 5 - 19 2 5  k ö z ö t t  k é s z ü l t  s z e c e s s z i ó s  
könyvillusztrációk be- mutatásával. Ezt követõen a 
modern magyar litográfia kialakulásának kezdeteit 
tárták a nézõk elé. Most pedig az 1920-as években 
reneszánszát élõ rézkarcmûvészet került sorra, 
amelynek bemutatott anyagát a Magyar Nemzeti 
Galéria grafikai osztályának gyûjteményébõl 
válogatták és tárták a közönség elé.
 A Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, Zsákovics 
Ferenc a korabeli kritikákra is hivatkozva elmondta, 
hogy a legújabb kori magyar grafika kialakulásában 
alapvetõ szerepet játszott a Képzõmûvészeti Fõiskolán 
1906 óta mûködõ, Olgyai Viktor nevével fémjelzett 
grafikai osztály, amit az elsõ világháborút követõen 
1921-ben nyitottak meg újra. A mûfaj népszerûségét 
jelzi, hogy abban az évben alakult meg a Magyar Réz- 
karcoló Mûvészek Egyesülete, amelynek tagjai az 1920-
as évek közepére a kiállító mûvészek derékhadát al- 
kották, mint például Aba-Novák Vilmos, Varga Nándor 
Lajos, Patkó Károly, Komjáti Wanyerka Gyula, Tarjáni 
Simkovics Jenõ, és sokan mások.
 Az Olgyai-növendékek egyrészt a 16-17. századi mû- 
fajteremtõ mesterek által használt technikák tanulmá- 
nyozásával, másrészt a reneszánsz mûvészek munkái- 
ból merített tapasztalatokkal teremtették meg saját 
mûvészetüket. Mesterük leginkább Rembrandt alkotá- 
sait állította eléjük mintául, de nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a korai avantgarde hatását sem a fiatal 
mûvészekre. Ez az új grafikus nemzedék pedig nem 
csupán hazánkban, de reprezentatív külföldi kiállítá- 
sokon és szaktárlatokon kapott elismeréseikkel és díja- 
ikkal világszerte megalapozták a magyar képzõmûvé- 
szet megbecsülését.
 A kiállítás sikere ismét igazolta, hogy az úgynevezett 
"fekete-fehér mûvészet" lehet méltó partnere a festé- 
szetnek, ha avatott, nagy mûvészek keze alatt születik.

                                                                             K.Z

 A budapesti Ferenczy István utca 14. szám alatti 
ARTE aukciós iroda immár kilencedik grafikai árveré- 
sét tartotta meg decemberben a Centrális Galéria helyi- 
ségében. Az aukcióra vitt 228 grafikai alkotás között 
több, a 20. század elejérõl származó ex libris is szere 
pelt, melyek fogadtatásáról az alábbiakban számolunk 
be:
 Nagy Sándor  linometszetû lapja, amely Lyka 
Károly nevére készült, 3.000 Ft kikiáltási árral szemben 
4.000 Ft-ért kelt el. A mûvésznek Olgyai Viktor részére 
ké- szült rézkarca a kikiáltási áron 4.000 Ft-ért cserélt 
gaz- dát. Egy linómetszetû könyvjegye 4.000 Ft-ról 
indulva 10.000 Ft-os vételárat ért el.
 Sassy Attila Vénusz születését ábrázoló klisé-ex 
librisét 8.000 Ft induló árral szemben 22.000 Ft-ért 
vették meg. Eladatlan maradt viszont két, egyenként 
5.000 Ft-os áron meghirdetett klisé technikájú 
könyvjegye.
 Kislinger színes fametszete 3.000 Ft kikiáltási áron 
nem talált vevõre, Severini  linóját pedig 1.000 Ft-ért 
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Szilágyi Imre linómetszete, X3

 A tagok érdeklõdésére jellemzõ, hogy az V. Orszá- 
gos Kisgrafikai Találkozón Debrecenben l978. július 
2-ikán többen megjelentek a böszörményi körbõl.
 A mûvelõdési központban l979. október l5-ikén 
nyílt meg az akkor nemzetközileg egyik legismertebb 
magyar mûvészünk, Stettner Béla kiállítása, melyet je- 
les fõvárosi szaktekintély, Dr. Supka Magdolna elõa- 
dása vezetett be. A közönség 27 tablón láthatta a mû- 
vész könyvjegyeit, továbbá 9 nagyméretû monotípiá- 
ját�  olvashatjuk a Kisgrafika l979/3. számában. A kiállí 
tásról a Hajdú-Bihari Naplóban Lázár Imre november 
l-jén írt részletes ismertetést.
 A kör alapító tagjának, Szilágyi Imrének több alka- 
lommal jelentek meg ex librisei az országos szaklap- 
ban. Így l982-ben a Tadeus Koduké és Kovács Zoltán 
Zsolté, l983-ban Földi Jánosé, l992-ben Lenkey Istváné.
 A Krier Rudolfnak készített könyvjegye l997-ben a 
címlapot díszíti. Ugyanebben a számban adja közzé 
Lenkey István Szilágyi mûvészetének minden részletre 
kiterjedõ elemzését, az Újvári Zoltán, Lenkey István és 
Kövér Sándorné nevére készült ex librisek kísére- 
tében.
 l992-ben Barcelonában a Sport és ex libris címû 
kiadványban látható Szilágyi kisgrafika, l993-ban pedig 
a belga  Graphia  címû grafikai szaklap illusztrációkkal 
színesítve ír mûvészetérõl. Teljes alkotásjegyzéke azon- 
ban eddig nem jelent meg. Ezért is nagy öröm, hogy 
napjainkban ezt a hiánypótló munkát, � hihetetlen am- 
bícióval a Városi Bélyeggyûjtõ Kör titkára, Csernáth 
Gábor végzi. A Szilágyi-opuszjegyzék elkészülte váro- 
sunk jó hírét növelhetné itthon és külföldön egyaránt.
 A kisgrafika-gyûjtõ kör Hajdúböszörményben a 80-
as évek végén megszûnt. Újjászervezésének szüksé-
gességét ezzel az emlékezéssel is szeretnénk hang- 
súlyozni.

Dr. Varga Gábor

 A Magyar Rézkarcolók Egyesülete a GALÉRIA IX-ben 2002. február 1. és február 14.-ike között rendezte meg a 
Törökszentmiklós közelében található, s a lótenyésztõ telepérõl is nevezetes Szenttamás pusztán a nyaranta 
mûködõ mûvésztelep fiatal alkotóinak kiállítását.
 A fiatal mûvészeket, � akik nemrég végezték el a Képzõmûvészeti egyetemet, vagy annak még ma is hallgatói, � 
Lelkes Mária  belsõépítész mutatta be a megjelenteknek és lírai hangú bevezetõjével nyitotta meg a tárlatot, az 
alábbiak szerint:

A SZENTTAMÁSI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA

Májusi rózsák nyíltak éppen,
bodza bomlott és orgonák,
mikor a ló elleni készült.
Sokszor pihent, döcögve járt.

Pöttöm legényke jártatta lassan
virágos réten és dalolt.
Mire fáradtan hazaértek,
az ég kék vállán ült a hold.

Az istállóban, puha almon,
tajték verte ki, remegett,
szuszogtak, fújtak, fekve nézték
szétterült hasú tehenek.

Amikor a kazlak is aludtak,
s a Göncöl rúdja délnek állt,
a ló megellett. Sokáig nyalta
Leragadt szemû csikaját.

Anyja mellett aludt a jövevény,
dunnából kiszakadt pehely.
Sose terült a szalma szebben,
nem aludt így a hó, a tej. 

Juhász Ferenc
C S I K Ó E L L É S

 Piros kalappal jött a hajnal,
intett és aztán elfutott.
A csikó fölállt. Csomós kis lába
reszketett, akár a habok. 

S hogy az ablakon bedugta kék orrát
a reggel, s rájukszagolt,
anyja hasát döfködte vidáman,
hamvas pofával megszopott.
 
Lombok susogtak összevissza,
tyúkok kotortak, boldogok,
irigységükben elhervadtak
Az aranyszirmú csillagok. 

 Ahogy körbenézek, csodálkozó arcokat látok�
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 Tisztelt jelenlévõk! Nincs mit csodálkozni! Persze tudom, hogy most Budapest szívében, az utóbbi évek egyik 
legszebben alakuló utcájának galériájában vagyunk s a falakról sem csak a versben idézett világ tárul elénk. De 
összefüggés mégis csak van; mert ne feledjük, gondolatban innen több mint 100 km-re járunk, azon a vidéken, 
ahol a hagyományos életforma sok helyen ma is természetes egységben marad meg, úgy, hogy szervesen ki is 
egészült a motorizált világ adottságaival. S az a helyszín, ahol a mûvésztelep nyaranta mûködik, ugyancsak meg- 
tartotta a természethez kapcsolódó arculatát. Persze, itt már nem teljesen úgy, mint ahogyan azt Juhász Ferenc e 
versében megjeleníti. De az ellés valósága bizony nagyon is élõ valóság Szenttamás Imre-majorban is. Aki tehát 
odalátogat, a kiscsikók mindennapi látványa mellett sok rendhagyó élménnyel gazdagodhat még. Nyílván ez a 
természetközelség a fõ vonzerõ a mûvésztelep résztvevõi számára: maga az Almásy-kastély, a körülötte lévõ 
arborétum, mellette az angol telivér ménes a legelõvel s kissé messzebb a távlatos õsgyep. S ez az egész mesevilág 
izolált a külvilágtól; testet-lelket frissítõ oázis a Nagykunság szélén, amit a szellem embere meditációs objektum- 
ként jelölne meg a saját térképén.
 Nem véletlen tehát, hogy a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem képgrafika-szakos hallgatói közül néhányan 
mindig olyan szívesen jönnek ide forró nyarakon, s általában egyetemi tanulmányaik befejezése elõtt. A mûvész- 
telepiek persze nem azonos módon élik meg az itt tölthetõ idõt. Van aki mindvégig rajzol, anyagot gyûjt, van aki 
filozófikusan töltekezik, összegez, vagy más például számtalan fotót készít, de valamennyien élvezik az idõt- 
lenséget s azt, hogy a lüktetõ városi létbõl végre idecsöppenhettek. 
 Az élmény, a tapasztalás pedig észrevétlenül elraktározódik. A mellettem álló kiállítók is megélték már 
Szenttamás varázsát. Éppen ez jelenti számukra a kohéziót. Ennek a helyszínnek sajátos kisugárzása van, ami 
bennük etikai erõvé válik. S mostanában, amikor az emberi  és tegyük hozzá, még az állati - élet értéke is olyan 
nagyon változó lett, igen nagy adomány az állandóság megtapasztalása egy ilyen nyugodt környezetben, ami 
fogódzó lehet belsõ bizonytalanságaink idõszakaiban.
 Csak a magam tapasztalatából kiindulva mondhatom: ha már hosszabb idõ telik el Szenttamástól távol s 
ráadásul keserûbb hétköznapok következnek, számtalan bosszúsággal, bizony ilyenkor ismét csak egy vers az, 
ami akkori hangulataimat a leginkább kifejezi: 

 Nemes Nagy Ágnes verse, A lovak és az angyalok tehát önmagamhoz vezet. Nem hinném, hogy hasonló 
gondolatok még nem fogalmazódtak volna meg másokban is, hiszen néha szinte látomásként felidézõdnek 
bennem a legelészõ csikók, a kancák ,az istállózörejek, macskákkal, fecskékkel, pockokkal, sündisznókkal, s a 
kastélypark nem mindennapi növényeivel, esténként elsuhanó baglyaival, denevéreivel.� Mesének tûnik? Meg- 
lehet! Valóság mégis! Éppen ez fûzi a helyhez és egymáshoz a mûvésztelepieket. Ez a valóságos mese jelenti 
szakmai és emberi sokféleségük közös pontját. És lassan, a kívülálló számára közvetlenül kezdõdik meg egy 
folyamat mindannyiukban, külön-külön: a metamorfózis. Mert ugyan ki tudja megmondani, hogy az érzékeny 
egyéni szûrõkön mikor és miként pereg át a letisztuló, továbbgondolt élmény s végül hová is jut el szimbiózisban 
más élményekkel, azonosulásokkal, látomásokkal? Nagy és örök titok ez, az alkotók gyakran tudatos, mégis 
legtöbbször ösztönös titka.

Most pedig a titkok tudóiról essék néhány szó�
 Magától értetõdik, hogy a hölgyekkel kezdem. Az illendõségen túl azért is, mert õk kortalanok, annál is in- 
kább, hiszen még mindketten az egyetem hallgatói s jelenleg negyedévesek.
 Formanek Barbara itt most litográfiákkal szerepel, Kovács Valéria pedig rézkarcokat állított ki. Mindkettõ- 
jükre az jellemzõ, hogy megnyugtató és megalapozott a szakmai és intellektuális felkészültségük. Bízom abban, 
hogy õket a jövõ is igazolja majd! 
 A korábbi esztendõkben  diplomakészítésük idõszaka elõtt Peternák Zoltán és Orbán János volt mûvész- 
telepi vendég.
 Orbán János alkotói érzékenységén már akkor is elcsodálkoztam. Elég volt csak alaposabban szemügyre 
vennie valamit a környezetében, s abból egész rövid idõn belül már kisgrafika született, olyan magától értetõdõ 
természetességgel, mint ahogyan más levegõt vesz.
 Peternák Zoltánt már akkor is legfõképpen az illusztrálás lehetõsége érdekelte. Emlékszem, hogy abban az 
idõben szép, kiérlelt, veretes metszeteket készített. Az Almásy-kastély egyik szobájában mindig szívesen nézem 
érzelmekkel telített, intuitívan átírt lovas rajzát s számomra egy ottani kis linómetszete is igen kedves. Most ide is 
linómetszeteket hozott, bemutatkozásként�
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"Mert végül semmi sem marad,
csak az angyalok s a lovak

Csak állnak lent az udvaron
az angyalok meg a szobámban;
csellengnek néha szinte százan  

egy lény mit is tesz önmagában?
Feldobrokol s ismét megáll,
vagy szárnyát csattogtatja olykor,
mint egy szellõzködõ madár.

Csak állnak és nincs semmi más, 
csak látvány és csak látomás,
csak láb, csak szárny  az út, az ég,
bennük lakik a messzeség  

Oly távol vannak, oly közel.
Talán õk már nem hagynak el."
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 A holland EXLIBRISWERELD 2001/4 számának elsõ 
cikke a tanítás mozzanatait ábrázoló könyvjegyekkel 
foglalkozik, 20 illusztráció kíséretében. Ezek egyike 
Nagy Árpád két színben nyomott fametszete. (Az 
illusz- trációt gyenge minõsége miatt  sajnálatunkra  
nem tud- juk bemutatni.) A grafika egy tanterem 
belsejét ábrá- zolja, falán Magyarország térképével. A 
padok üresek, a tanulók még nem érkezek meg. Csak a 
katedrán ül nagy fekete tábla elõtt a tanár, aki 
nagyítóval a kezében albu- mot lapozgat. A nyitott kötet 
lapjain beragasztott bélye- gek látszanak. A szerzõ, J. 
Waterschoot a fentiek szerint írja le a látványt, 
megjegyezve, hogy az albumba ragasz- tott képecskék 
talán ex librisek is lehetnek. A fametszet felirata: Vitéz 
Esztergálos Ferenc könyveibõl. Egy má- sik cikkben 
ugyanez a szerzõ tudósít arról, hogy Antoon 
Vermeylen belga mûvészt 70. születésnapja alkalmával 
Budapesten kiállításán köszöntötték.

 A Dániában megjelenõ NORDISK EXLIBRIS TIJDS-
SKRIFT 224. számú füzetében olvasható, hogy Portugá- 
liában megjelent Mota Miranda exlibris enciklopédiá- 
jának 28. kötete. Ebben több külföldi mûvész mellett 
Kõhegyi Gyula és Ürmös Péter képviseli hazánk grafi 
kus-mûvészetét. A számhoz mellékelték a lap korábbi- 
két évfolyamának (a 213-220. füzetnek) tartalomjegy- 
zékét. Ebbõl kiderül, hogy a lap ezen idõ alatt csupán 
egyetlen magyar mûvészrõl, Vén Zoltánról közölt kép- 
pel kísért ismertetést.

 A másik dán folyóirat, az EXLIBRIS NYT 2001/4. 
számában egy cikk azt kifogásolja, hogy az Itáliában 
2002-re tervezett Leonardo-pályázat kiírását a múlt 

 A gyászoló család nevében és képviseletében a leg- 
nagyobb vesztes, Dr. Lenkey István levelével, mély 
meg- rendüléssel és szomorú szívvel kaptuk Mohácsról 
a gyászjelentést, hogy a Kisgrafika Barátok Köre tagja, 
régi kedves gyûjtõtársunk, Dr. Tardos Mária belgyó- 
gyász szakorvos, nyugalmazott háziorvos 2002. 
február 4-én, életének 64-ik évében örökre eltávozott 
az élõk sorából. Egyik szép, fekete kökörcsint ábrázoló, 
(Mos- kál Tibor fametszete) ex librisének közlésével 
idézzük emlékét és megõrizzük szívünkben, a KBK 
valamennyi tagjának nevében

A Szerkesztõség

 A múlt nyáron Gyulán, a Posta épületében rende- 
zett kiállításon helyi mûvész alkotásaiban gyönyörköd- 
hettek a látogatók. Volent Kati festõ-grafikus-
dekoratõr mutatta be pasztellel színezett tollrajzait: 
Erdélyrõl készült grafikai sorozatát.
 A mûvésznõ Koszta Rozália festõmûvész tanítvá- 
nyaként kezdte pályafutását, majd Szegeden a Tömör- 
kény István Mûvészeti Szakközépiskolában végezte el a 
grafika szakot. Itt Magos Gyula festõmûvész és Fritz 

vek beküldési határideje 2001. december 31. napja volt.
 Az olaszországi eset nem áll egyedül. Az exlibris-
pályázatok feltételeinek késõi idõpontban történõ ki- 
küldése ugyancsak gyakori jelenség az elektronikus 
hírközléssel büszkélkedõ Európában. 
 

 Az Ausztriában megjelenõ MITTEILUNGEN DER 
Ö.E.G. 2001. decemberi száma tudatja olvasóival, hogy 
hosszas súlyos betegség után 2001. október 26-án 
elhunyt Christine Premstaller asszony. Az érte szóló 
gyászmisét az elhunyt pap-fia mutatta be St. Georgen 
plébánia-templomában.
 Ugyanitt olvastuk, hogy dr. Ottmar Premstaller 
közremûködésének eredményeként a FISAE 30. nem- 
zetközi exlibris kongresszusát a felsõ-ausztriai Wels-
ben rendezik meg 2004. július 14-17. napjain.

 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 
KRÓNIKÁS címû lapja nem tartozik a kisgrafikával fog- 
lalkozó folyóiratok közé. A lap 2001/4. számáról itt 
most azért emlékezünk meg, mert az abban megjelent 
egyik cikk szerzõje a KBK vezetõségének tagja.
 "Archiv Net" címû írásában Katona Csaba 
levéltáros arról ad hírt, hogy munkahelye, a Magyar 
Országos Levéltár az Internet segítségével próbálja 
szélesebb körben ismertetni a gyûjteményében õrzött 
iratokat. Ezek közül a legnagyobb érdeklõdés a 
közelmúlt doku- mentumai, az 1945-1989 közötti 
történések felé irá- nyul. A cikk szerint adatközlésük 
elsõ száma máris olvasható az Interneten. Bízunk 
benne, hogy ennek az egyedülálló kezdeményezésnek 
idõvel hasznát veszik majd az ex-libris történetének 
kutatói is.

H Í R E K
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König Róbert linómetszete (részlet), X3

 A legkorábban  növendékként  Lévai Ádám ismerkedhetett meg Szenttamással. Abban az idõben nagyméretû 
linók kerültek ki a keze alól, de mostanra már váltott, fõként rajzokat készít. Õ  karakterébõl adódóan  sohasem 
nélkülözte a játékosságot. Mindenre nyitott, pajkos természete úgy mozdult rá a legkisebb jelenségre is, mint 
kismacska a mozgó gombolyagra s ilyenkor se látott se hallott, minden idegszálával csak az õt érdeklõ tárgyra 
figyelt.  Örömmel látom, hogy ez a bohókás, kissé fintoros emberi és szakmai magatartása mit sem változott�
 Csomós Zoltán teljesen az ellentéte. Higgadt, szemlélõdõ alaptermészettel és olyan belsõ mélységgel, amit 
munkái is visszatükröznek. Külön figyelmükbe ajánlom két nagy linómetszetét, amelyek érzékenyek, eszté- 
tikusak, igényesek és rendkívül kultúráltak. Tudom, sokat dolgozik, amit kiállításai is igazolnak. 
 König Róbert � Hát � Róla beszélnem a legnehezebb, hiszen a legközelebbi hozzátartozóm, immár 27 éve. De 
komolyra fordítva a szót: õ az, aki a kezdetektõl, már 1983-tól mindenéves résztvevõje a telepnek. Az a vágya, hogy 
a kultúra "szigetévé" alakuljon Imremajor, megtartva mostani izoláltságát, s továbbfejlõdhessék úgy, hogy 
elmélyülésre, háborítatlanságra ezután is lehetõsége maradjon az odalátogatóknak és az ott élõknek egyaránt. 
Egy grafikai mûhely megteremtése számára a fõ cél.
 A most látható fametszetein helyi inspirációk is segítették Bach Vadászkantátájának feldolgozását. Itt a téli 
lovasbálok és lovászvacsorák hangulata ötvözõdik a zeneirodalom elsõ világi kantátájának motívumaival, külön- 
leges érzelmi töltést, hangulati erõsítést adva a grafikai megfogalmazáshoz.
 Kitûnik talán az eddig elmondottakból, hogy az Almásy-kastélynak és környékének "nemesi" múltja is van. Sõt! 
Ez alapvetõ tény. Nemcsak az épületeken érzõdik mindez, még akkor is, ha azok némelyike még renoválásra vár, 
hanem magában a lóállományban is, ahol Kincsem, Imperiál s a jelenleg világszerte legkitûnõbb angol telivér 
mén, Galileo "rokonsága" is megtalálható. Errõl persze a pedigree "illetékesei" mit sem tudnak, "õk" csak nap mint 
nap, gyanútlan idõtlenségben ropogtatják a zabot és a szénát�..
 Úgy érzik, elkanyarodtam? Nem hinném! Mert a lótenyésztés általános tanulságai más területeken is meg- 
szívlelendõk. Türelem és szívósság; együtt. Igazán jól ezt a szenttamási ménes nemzetközi ismertségû szak- 
embere, Babochay György tudja, aki folyamatosan "bábáskodik" a mûvésztelep lebonyolításában is.
 "Omnis Nobilitas ab Equo"  Minden nemesség a lótól származik. Errõl a nemességrõl is beszéltem az imént�
 Legyünk méltók erre a nemességre! De remélem nem érzik úgy, hogy közben lóvá tettem Önöket! Egészen 
más volt a szándékom! Az, hogy ne csak óhaj maradjon minden eddigi tisztességes törekvés!  A hely tehát kötelez!
Szenttamáson eddig  a képzõmûvész vendégek mellett  és éppen az õ jóvoltukból, mások is megfordulhattak 
m á r .
 A többször is idelátogató rangos költõ-vendég, Nagy Gáspár például�. Szép õszökön számomra nagyon is 

 Nem, nem súlytalan a lét, még az angyal szívének is súlya van � , de azért az angyal még felettünk lebeg, s 
Imremajorban még az õ szíve is megkönnyebbül, bennünket elkísérve.
 Kérem, pillantsanak egy kicsikét oldalt! Csak lopva, óvatosan!
 Ugye, nem kell elfordítanom a fejem, hogy magas is lássam: a kiállítók arcán most földereng egy angyali 
mosoly. Az a mosoly, ami miatt összejöttünk, ami nem más, mint egy helységnév az emlékeivel, a remé
nyeivel, bizakodásunk szerint a folytatás lehetõségeivel.
 Ez a létezõ helyszín a varázslatosan csengõ név: SZENTTAMÁS.

 Ezután pedig már nem is maradt más teendõm, csak annyi: nézzenek majd alaposan körül!
Azt pedig külön köszönöm, hogy meghallgattak!
                                                                                                                                                                    Lelkes Mária

�." Mikor az októberi csillagos égen
átaraszol egy kicsi angyal
szárnyait ügyesen zsebre gyûrve
nem száll de könnyedén halad

szívem fölé mégis súlya van
szívének pedig szinte tollpihe
létezést ígért�"
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 Turku finn kikötõváros svéd neve: Abo. Ezt õrzi 
címében a finn gyûjtõk folyóirata, az EXLIBRIS ABO- 
ENSIS (Fordítása: Abo-i könyvjegy). Az 1992 óta meg- 
jelenõ lap 36. számában új rovatot indít Ismeri Ön? 
címmel. Ebben rendszeresen közlik majd azokat a 
kisgrafikákat, melyek meghatározásához az alkotó vagy 
tulajdonos kilétének tisztázásához az olvasók segítsé- 
gét kérik. (A kezdeményezést lapunk is szívesen követ- 
né. A jövõben készséggel adunk nyilvánosságot egy-
egy meghatározatlan alkotásnak a közléssel.)

 A 32 oldalas, jó nyomdatechnikával készült folyóirat 
fõként finn alkotók lapjait közli. Kellemes meglepetést 
jelentett a pénzérméket ábrázoló könyvjegyekrõl szóló 
cikkük. Ennek egyik képe ugyanis Vertel József rézmet- 
szete. A világszerte ismert bélyegtervezõnek a kisgrafi- 
kai munkássága is jelentõs. Kár, hogy ezen alkotásainak 
jegyzéke a mai napig nem jelent meg nyomtatásban. A 
finn lapban bemutatott alkotásának a közlésével emlé- 
kezünk meg Vertel Józsefrõl, akinek opuslistáját öröm- 
mel közöljük, amint elkészül.

 A szlovéniai Ljubljana városban megjelenõ OBVES- 
TILA címû, négyoldalas kiadvány 149. számának cím- 
lapján  a karácsonyi ünnepekre utalással  Fery Antal 
1973-ban készült, Op. 904. számú fametszetét közölte. 
A lapon a bibliai Háromkirályok láthatók, felettük a 
"Gloria in excelsis Deo" felirattal.

 A belga BOOKMERK (korábban: Graphia) 2001/3. 
száma az elsõ helyen közli a hazánkban is gyakori 
vendég Gerard Gaudaen alkotásjegyzékének második 
részét az 1996. május 2001. szeptember közötti idõ- 
szakról, a 608-tól 711-ig terjedõ opus-számokkal. (A 
jegyzék elsõ részét, az 1947-tõl 1996. áprilisáig terjedõ 
idõben készült 607 lap adatait a Graphia 126. száma 
közölte, de külön füzetben is kiadták.) A könyvjegyek 
tulajdonosai sorában egyetlen magyar név, Horváth 
Hermina grafikus-mûvésznõé szerepel.
 Ötven évvel ezelõtt, tanulóéveik idején ismerkedett 
meg Gaudaen a honfitárs Antoon Vermeylen-nel. Kap- 
csolatuk emlékeit is idézi a következõ cikkben, amikor 
70. születésnapja alkalmából köszönti Vermeylen mes- 
tert. A színes beszámolót közös élményeikrõl készült 
két fénykép és az ünnepelt hat alkotásának képe kíséri.

 Yperman cikke a mitológiai témájú ex libriseket 
veszi számba, 12 grafika bemutatásával. Vén Zoltán  két 
lapja is szerepel ezek között. A Párkákat ábrázoló réz- 
metszetrõl megjegyzi a szerzõ, hogy a magyar mûvész 
erõteljes portrét ad errõl a "kegyetlen hármasfogatról". 
Hozzáteszi, hogy a kisgrafika könyvjegyként is meg- 
állná a helyét. (Ez ügyben tévedett a szerzõ: a lap ugyan- 
is valóban ex libris. Tulajdonosának, Gernot Blum-nak 
a neve ott látható a szövõszéken.)

 Az Apolló és Daphne címû Vén-ex librisrõl elisme- 
réssel említi, hogy ezen a jó és meglehetõsen bátor 
alkotáson egységet alkot a szöveg és a téma. Az alkotó 
hûségesen adja vissza az egykori eseményeket, amikor 
is az erõszakosan fellépõ Apolló elõl a mitológiai folyó 
leánya babérfává változik.
 Az új grafikákat bemutató rovatukban Sonja Brijs 
belga grafikusnõ könyvjegyét közlik, mely a Nyíregy- 
házi Móricz Zsigmond Könyvtár részére készült. A lito- 
gráfia technikával készült és kézzel színezett lap mese-
alakjainak megemlítésével a szerzõ (J.Y) arra utal, hogy 
a pályázati munka gyermekkönyvtár részére készült. 
Hiányolja, hogy nem magyar szöveg szerepel a lapon. 
Nem tartja ugyanis normális dolognak, hogy egy ma- 
gyar könyvtár könyvjegyein angol szöveg jelezze a 
tulajdonost. A szerzõ szerint ebben a pályázati szabály- 
zat készítõje is ludas.

Vertel József
rézmetszete,

C2

Vén Zoltán rézmetszete, C2

Antoon Vermeylen fametszete, X2




