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Alk. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SZÉP BÉKÉS ÚJESZTENDŐT KIVÁNNAK ILLYÉS DOK-
TORÉK 1969 (Az Illyés házaspárt galamb repíti szánkón) C3,
80×108 mm

Alk. BOLDOG SZÉP KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS
ÚJESZTENDŐT KIVÁN A HOBOR CSALÁD 1969 (a Szent
családot idéző három figura, felettük hulló csillag) C3, 111×72
mm

Alk. SZÉP KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET KI-
VÁNNAK NÉMETH ISTVÁNÉK PRETORIÁBÓL 1969
(Kisdedet karján tartó női figura, ikonos ábrázolásban) C3,
86×59 mm

Alk. AUGURA BUONNATALE 1968 BUONOAPO-
DANNO 1969 GIANNI MANTERO (Kisjézus a Háromkirá-
lyok körében) C3, 68×86 mm

Alk. NAGYON BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNNAK ILLYÉS
DOKTORÉK 1969-1970 (Összetöpörödött férfi alak, 1969-es
feliratú figurán ül, kezével csecsemőt emel a magasba, rajta
1970-es felirat) C3, 98×65 mm

Alk. BOLDOG BÉKÉS ÚJÉVET KÍVÁN TÖRÖK GRA-
FIKUSMŰVÉSZ 1970 (Ceruzákból megformált lovon ül a mű-
vész) C3, 63×98 mm

Alk. LIETO NATALE E BUON ANNO NOVELLO AU-
GURI PER FAMIGLIA DOTT. RAPPALI (Magyar népvisele-
tes női figura, szárnyakkal, széttárt kezekkel, kötényén felirat)
C3, 101×67 mm

Alk. LIETO NATALE E FELICE ANNO NOVELLO FA-
MIGLIA PALLAY (A Szent Család éneklő, népviseltes gyere-
kek körében, felettük szalagfelirat: Gloria in excelsis Deo) C3,
130×86 mm

Exl. EX LIBRIS N. TÖRÖK (Kezében országalmát tartó
angyal) X2, 95×66 mm

HÍREK

Dr. Lenkey István kitüntetése

Örömmel adjuk hírül, hogy gyűjtőtársunk, Imolay dr. Len-
key István 2009. november 20-án Putnokon – szülőföldje kul-
túrájáért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként –
Pro Gömör-díjban részesült. A díjat az alapító dr. Újvári Zoltán
professzor emeritus adta át a Tompa Mihály Emlékbizottság

megalakulásának 50. és a Holló László Galéria indulásának 15.
évfordulója alkalmából rendezett konferencián. A laudációban
kiemelték azt is, hogy a díjazott elkészítette Józsa János idő-
szaki, Menyhárt József teljes alkalmi grafikáinak és ex librise-
inek alkotásjegyzékét; a Magyar Exlibris című folyóirat
1935-36. évfolyamának repertóriumát; rendszeresen publikál
kisgrafikai témákból; 2008 májusában Putnokon alkalmi grafi-
kákból és ex librisekből összeállított kiállításának teljes anya-
gát a Gömöri Múzeumnak adományozta; a saját céljaira
készíttetett ex libriseken tudatosan vállalta a gömöri hagyomá-
nyokat. (Szép példái ennek a Tompa Mihály, Lenkey János szá-
zados, Gyöngyössi István, Péczeli József, Tóth Ede portréjával
készült Lenkey-könyvjegyek.)

*
VÁRKONYI KÁROLY emlékkiállítás volt 2010 januárjá-

ban a Debreceni Egyetem Művészeti Karán. Ezen grafikai tab-
lók és 9 db olajfestmény került bemutatásra. Január 31-én
töltötte volna be 97. születésnapját.

Egy másik kiállítás ugyanott február 14-én nyílt „Bohém
hangulat” címmel a karikatúra műfajban. Várkonyi karikatúrái
hét darab 35×50-es és egy darab 50×70-es tablón volt felvo-
nultatva. Rajta kívül még két másik grafikus: Gárdonyi Sándor
és Markos Sándor munkáiból állt össze a tárlat. A meghívó
mottója: „Kérem, csak egy arcnyi mosolyt hozzon magával, ígé-
rem, egy tarisznyányi jó kedvvel fog távozni!” Kár, hogy ezek-
ről a kiállításokról csak utólag értesültünk.

*

Józsa János rézkarca, C3, Op. 266, 85×60
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Moskál Tibor grafikusművész „Én látok, ti is lássatok” cím-
mel megjelent színes grafikai albuma, amelyet Békéscsabán
adtak ki a művész 80. születésnapjára és l példány ára 1.000
Ft, megrendelhető az alábbi címen:

Tőkés Gyula
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-39.

*
Békéscsabán jelent meg Moskál Tibor grafikai alkotás-

jegyzéke, amely ex libriseit és alkalmi grafikáit tartalmazza,
kb. 600 tételt. A 32 oldalas kiadványt a művész közreműködé-
sével Király Zoltán állította össze és szerkesztette. Egy példány
ára 300 Ft. Kapható Palásthy Lajos egyesületi titkár címén pos-
tai utánvéttel, vagy személyesen.

*
Kedves régi tagunk, Krajcsi Tiborné leánya fiatalon várat-

lanul elhunyt. Nevére több ex libris is készült. Részvétünk.

*
Grafikai kiállítás volt a Csokonai Galériában 2010. február

18-tól március 10-ig, „Így látjuk a világot” (mesterek és tanít-
ványok) címmel, a Szentendrei Művészeti Szakközépiskola di-
ákjai és tanárai munkájából. A tanárok között Varga Péter
András, körünk tagja is szerepelt.

*
A kaposvári Petőfi Sándor Emlék-

könyvtárban Bálint Ferenc munkái ke-
rültek bemutatásra
2010. január 1-től
március 31-ig.

LAPSZEMLE

(Szerkeszti Soós Imre)

Vitéz Ferenc egyszemélyes lapja, a NÉZŐ●PONT 29. kö-
tete 130 oldalnyi terjedelemmel jelent meg Debrecenben. A
Kálvinista Róma fontos bázisa a hazai kisgrafikának, így hé-
zagpótló írásnak tekinthetjük a folyóirat egyik cikkét, mely a
„Kálvinista vonások” az ex libriseken címet viseli. A mintegy
20 oldalra terjedő írás – gazdag képanyag kíséretében – a ma is
ható Kálvin-örökséget kutatja fel több művészünk kisgrafiká-
jában. Az önként vállalt feladat teljesítéséhez az illusztris szerző
legalább száz ex librist vizsgált meg és közülük többjüket a ta-
nulmány, képének közlésével, részletesen elemez is.

Egy-egy alkotást közöl az alábbi grafikusművészektől:
Nagy Árpád Dániel, Fáy Aladár, Kékesi László, Kertes-Koll-
mann Jenő, Istenes-Iscserkov András, Németh Nándor, Drahos
István, Várkonyi Károly. Két-két alkotással szerepel: Vén Zol-
tán, Józsa János és Sólyom Sándor. Négy alkotást láttunk Szi-
lágyi Imrétől. És végül a fametszet felejthetetlen mesterét, Fery
Antalt hat lapja képviseli ebben a rangos galériában.

Megjegyezzük még, hogy négyoldalas, külön cikk szól Só-
lyom Sándor kisgrafikáiról, közülük hatot képben is bemutatva.

A vastag füzet a fentieken felül a kultúra számos területét
érintő, gazdag ismeretanyagot közöl. Ezek távolabb esnek la-
punk témakörétől. Közülük példaként azért megemlítjük, mi-
lyen fontos adatok találhatók a lapban és annak 823. oldalán. Itt
kezdődik ugyanis a hazánkban Kálvinról készült képzőművé-
szeti alkotások felsorolása, mely a téma iránt érdeklődők mun-
káját könnyíti meg, ezért azt figyelmükbe ajánljuk.

♣
A német egyesület elnöke, Gernot Blum most ünnepli 70.

születésnapját. Ebből az alkalomból köszönti őt MITTEILUN-
GEN DER DEG című lapjukban Thoms alelnök. Megemlíti,
hogy a szenvedélyes gyűjtő részére mintegy 500 könyvjegy ké-
szült. Tizenhárom könyvet jelentetett meg, most készül a kö-
vetkező.

Az egyesület új cserelistáját a lap mellékleteként kapták
meg az olvasók. Ebben mindössze 23 gyűjtő címe szerepel,
gyűjtési területeinek felsorolásával.

A tagság iránti figyelmességük jele, hogy név szerint előre
köszöntik azokat a gyűjtőket, akik 2010-ben érik majd el a 80
év feletti életkort. A tekintélyes lista végén egy 90 éves és két
93 esztendős gyűjtő szerepel.

♣
Az OBVESTILA 182. száma a szlovén egyesület negyed-

évi programját közli. Eszerint minden hónapban kiállítás láto-
gatás vagy előadás várja a tagságot.

♣
A SELCEXPRESS 78. száma vezető helyen emlékezik meg

a berlini fal lebontásáról, annak 20. évfordulója alkalmából. A
szöveg mellett közlik Vén Zoltán ilyen témájú lapját, lapját,
mely C. Zeckai részére készült.

Háromoldalnyi cikk szól a 250 évvel ezelőtt született Schil-
ler német költőfejedelemről. Rövidebb írást közölnek G. F.
Händelről, halálának ugyancsak 250. évfordulója alkalmából.

A „Kis Herceg” ritkán szerepel az ex libriseken. Eva Mast-
hoff ez alkalommal írása kíséretében 7 ilyen témájú grafika
képét is közli.

♣

Bagarus Zoltán rézkarca, C3, 105×65

Bálint Ferenc rézmetszete,
C3/C5, 40×28

Bálint Ferenc
rézmetszete,
C3/C5 (2009),
38×27


