
2012. június 21-én az ELTE Bölcsészet-
tudományi Kar Informatikai és Könyv-
tártudományi Intézete emlékezetes 
ünnepséget rendezett Vincze Erika tipog-
ráfus képadományának átadása alkalmá-
ból, melynek keretében köszönetünket
fejezhettük ki nagylelkû felajánlásáért,
az intézet termeit díszítõ grafikáiért.

A vendégeket Kiszl Péter intézetigaz-
gató üdvözlõ és méltató szavait követõen
Károly Krisztina, az ELTE BTK oktatási
és tanulmányi ügyek dékánhelyettese kö-
szöntötte, majd Köntös Nelli egyetemi ta-
nársegéd ismertette a mûvésznõ szakmai
életútjának fontosabb állomásait.

Vincze Erika Pakson élõ tipográfus
2008-ban jeles minõsítéssel végezte el a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem felsõ-
fokú tipográfusképzését. Tagja a Magyar
Tipográfusok Egyesületének (TypoSza-
lon), melynek egyik alapítója Voit Krisz-
tina, az ELTE Könyvtártudományi 
Tanszékének egykori vezetõje. Az Infor-
matikai és Könyvtártudományi Intézet-
nek adományozott alkotások a TypoSza-
lon évenkénti tárlata és az Országos 
Tervezõgrafikai Biennálé keretében több
kiállításon szerepeltek már, láthatók vol-

tak többek között a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeumban, a Képzõmû-
vészeti Egyetemen, az Olof Palme 
Házban, az Aranytíz és a Ráday utcai
Peter Wilhelm Galériában is.

Vincze Erika mûvészetének meghatá-
rozó személyisége Kiss István Ferenczy
Noémi-díjas grafikusmûvész, tipográfus,
egyetemi oktató (Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetem és Nyugat-magyarországi
Egyetem Alkalmazott Mûvészeti Intézet,
Sopron) és Maczó Péter docens
(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Mé-
dia Intézet Tervezõgrafika Tanszék), akik
kísérõ és értõ figyelemmel voltak munkái
iránt. Szintén nagy hatással volt rá Virág-
völgyi András mûvészettörténész,
Voronkó Vera és Horváth Janisz tipográ-
fus, betûrajzoló, továbbá Nádai Ferenc és
Bornemisza Rozi grafikusmûvész, akik
oktatóként adták át a tudásukat az egye-
temi évek alatt.

A mûvésznõ húszas éveiben a paksi
Városi Mûvelõdési Központ dekoratõre
volt, ecsettel írta a különbözõ rendezvé-
nyek plakátjait, egyenként. A harmincas
éveiben azonban a számítógép és a
nyomtatók megjelenése feleslegessé tette
ezt a fajta képességet. A tipográfus ma-
napság jobbára számítógépen tervez. Sa-
ját bevallása szerint megbarátkozott 
a helyzettel, tudja, érzi, hogy szükség van
mindkettõre, a volumen- és kódexíró, a
kiadványszerkesztõ tipográfus és webde-
signer egy emberben manifesztálódhat.
Az Informatikai és Könyvtártudományi
Intézet termeiben kiállított képek compu-
teres tervezõgrafikai munka eredményei,
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amelyek eredetileg hagyományos techni-
kával, kézírással készültek.

A kalligráfus a saját, csak rá jellemzõ
betûvel ír. Kötetlen, lendületes szabad
kézírással vagy olykor aprólékos, míves
kidolgozottsággal. A mûvésznõ Ráskay
Lea domonkos rendi apáca kései utóda-
ként, csak éppen nem a Nyulak szigetén,
hanem a saját otthona csendes nyugalmá-
ban „körmöl”. Teheti, mert családja ins-
pirálja, támogatja és biztosítja a kézírás
számára elengedhetetlenül fontos nyu-
godt környezetet.

Megtisztelõ és örömteli esemény,
hogy az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kara és Kiszl
Péter habilitált egyetemi docens jóvoltá-
ból az Informatikai és Könyvtártudomá-
nyi Intézet múzsák lakaként befogadhat-
ta a mûvésznõ digitalizált tervezõgrafikai
képeit. Reméljük, hogy a jövõben az ere-
deti kalligráfiák – nagyjából kétszáz al-
kotás – kiállítása is megvalósulhat.

Az intézetben közkinccsé tett harminc
kalligráfia és számítógépes grafikai nyo-
mat megtekintése mellett a rendezvény
keretében lehetõség nyílt az Informatikai
és Könyvtártudományi Intézet megújult
oktatási tereinek és könyvtárának bejárá-
sára is. ■
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