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 Öt éve, 81. születésnapja elõtt néhány nappal váratlanul � bár tudtuk, hogy szíve elég sokszor 
rendetlenkedik � elhunyt a pécsi kisgrafikai élet egyik kiemelkedõ szervezõ egyénisége, a sokoldalú gyûjtõ, 
kiállítások és találkozók rendezõje, a barát és a munkatárs. Halálával tulajdonképpen megszünt a pécsi 
kisgrafikai élet, mely 1962-tõl mindig és mindenhol jelen volt a baranyai város és vonzáskörzete, illetve a 

hazai és nemzetközi porondon. Az a tevékenység, amit felvállalt, mindenütt elismerést váltott ki, ez 
azonban nemcsak személyének, hanem a magyar és ezen belûl a baranyai ex librisnek és alkalmi 

grafikának is szólt. Kovács József halála után többek összefogásával egy emlékfüzet megjelentetése került 
szóba. Ez technikai okokból és némelyek slendriánságából nem készült el, csupán néhány hosszabb-

rövidebb írás áll jelenleg rendelkezésünkre. Az elkészültekbõl az alábbi kettõt közreadva tisztelgünk Kovács 
József emléke elõtt és emlékezünk mindarra, amit a maga módján és eszközeivel a hazai ex libris mûvészet 

baranyai és határainkon kívüli megismertetéséért tett.

KOVÁCS JÓZSEF EMLÉKEZETE

 Kovács József egyszerû ember volt. Halk szavú. Rö- 
vid mondatokban beszélt. Indulatosnak szinte nem is 
láttam. Tizenöt esztendeig voltam vele � hivatalból is 
�szorosabb kapcsolatban. Ez a szorosabb kapcsolat 
nem jelentette a túl gyakori találkozást. Összejövetele- 
ink mellett inkább a szervezõ munkával függött össze. 
Ritkábban adódott, hogy fehér asztal mellett beszél- 
gettünk. Témánk kivétel nélül a klubélet teendõinek 
megbeszélése  és az ex libris témája volt. Magának a 
mûvészi mûfajnak mélyebb ellemzése, jelenlegi hely- 
zete, és fõleg a sorsa. Õt ennek a tenyérnyi csodának 
jõvõje foglalkoztatta. Mi az oka annak, hogy a fiatal 
mûvészpalánták nem jönnek rá az ízére? Pedig alig van 
mûvészi kifejezési terület, amely kicsi méreteinek elle- 
nére ilyen teljességet tudna tartalmazni. Talán éppen 
ez a sajátságos tulajdonsága, amelyhez leginkább az 
éremmûvészet hasonlítható, kíván meg az alkotójától 
olyan tömörítést, melyet a fiatalok nem vállalhatnak.
 Lássuk csak: a kicsi méretek miatt nagyon precíz 
technikát kiván. Ezt fiatalon kivételes tehetségûeknek 
lehet csak megszerezni. Találó és nagyon tömör kom- 
ponálási megoldásokat lehet csak alkalmazni. Mond- 
hatnánk azt is, hogy tõmondatos egyszerûséget. Igen 
ám! Ez a tõmondatos egyszerûség a kisebb tehetségek- 
nél tartalmatlanságot, ijesztõ ürességet tud eredmé- 
nyezni. Legtöbbször le kell mondani a színekrõl, vagy 
csak nagyon szerényen lehet egy-egy színt alkalmazni. 
Valójában mesterien kell tudni bánni a fekete-fehér 
nyújtotta lehetõségekkel, a pozitív-negatív formák fe- 
szûltségét, avagy egymás egyensúlyát kiélezetten meg- 
teremteni. Aztán itt van a betû, mint elengedhetetlen 

elem. A betû saját esztétikájának társulni kell az alak- 
zatok esztétikai képletéhez formában és méretben, de 
még ritmusban is. És eddig csupán a képzõmûvészeti 
nyelvezet egy-két igen fontos elemérõl tettünk 
említést. 
 Hol van a tartalmi telitalálat, ami nélkül nem ex lib- 
ris az ex libris. Különösen, ha tényleges megrendelõrõl 
van szó. Mondjuk azt, hogy Kovács Józsefrõl, aki ember, 
szõlõje van, pécsi illetõségû, ex libriseket gyûjt és még 
valami személyét érintõ nagy alkalomról, évfordulóról 
van szó, vagy talán éppen gyûjtõ partnerének szeretne 
kedveskedni egy ex librisszel. Vagy éppen egy japán 
gyûjtõtársával való kapcsolatuk okából igényel nagyon 
kifejezõ lapocskát kapcsolatuk emlékére. Mindezek 
mellett a felkért mûvésztõl elvárható, hogy a mû a saját 
mûvészi hangján beszéljen, hiszen éppen ennek 
okából fordult hozzá megrendelésével Kovács József. 
De még az is elvárható, hogy ez a kis grafika valljon 
arról is, hogy az alkotója magyar mûvész, mert a 
külföldi gyûjtõnek éppen erre van szüksége. Mind- 
errõl hitelesen és mûvészi fokon valljon tehát, maxi- 
mum 15x15 centiméteres méretben. S ez történhet 
linóleum, vagy fametszet technikájával, avagy mélynyo- 
mású rézkarcban, netán a nagyon munkaigényes réz- 
metszet megoldásban. 
 Mondd Jóskám! A fiatal mûvészpalánta, aki kétség-
telenül folytatója lehet kortársainak és az egyre örege- 
dõ alkotómûvészek munkásságának, milyen elõtanul- 
mányoknak van a birtokában ehhez a nem lebecsülen- 
dõ munkához? Ilyenkor szoktunk egy korty vöröset in- 
ni, hogy legyen erõnk a további gondok ellemzéséhez. 

"...A TENYÉRNYI CSODÁNAK JÖVÕJE..."

Szatyor Gyõzõ  linómetszete, X3Karancsi Sándor linómetszete,
X3
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 A Debrecenben élõ neves grafikusmûvész, Várkonyi 
Károly, aki 1910-ben látta meg a napvilágot, a múlt évben 
töltötte be 90.-ik életévét. Bár az Alföldön született, csa- 
ládja õsi pátriája Abaújszántó volt, ahol családi birtokuk egy 
része ma is megvan, és Karcsi bácsi jó munkakapcsolatban 
áll községével és annak vezetõségével. Jubileumi születés- 
napja alkalmából a múlt év augusztásaban Abaújszántó 
nagyközség képviselõtestülete meghitt ünnepség kereté- 
ben, díszes oklevél kíséretében, amint azon olvasható, 
"Várkonyi Károly grafikusmûvészt a településért végzett 
munkássága alapján ABAÚJSZÁNTÓÉRT kitüntetésben 
részesítette". Mi is melegen gratulálunk a Kisgrafika Barátok 
Köre és az exlibris -gyûjtõk nevében Várkonyi mesternek az 
elismeréshez és mellé további sikereket, jó egészséget 
kívánunk! 

 A Katalóniában, Olotban 1999-ben negyedik alkalom- 
mal megrendezett Nemzetközi Metszetkiállítás katalógusa 
a múlt évben került hozzánk. E katalógusban a nagy nem- 
zetközi mezõnyben az alábbi magyar mûvészek metszetei 
szerepelnek: Bálint Ferenc, Komló; Iscsu Molnár István, Bu- 
dapest; Nagy László Lázár, Cegléd; Sólyom Sándor, Keszt- 
hely, valamint az erdélyi Vincze László Marosvásárhelyrõl. 
Gratulálunk!

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete a múlt 
évben kisgrafikai pályázatot hírdetett és az arra beérkezett 
ex librisekbõl és alkalmi grafikákból ANZIX 2000 címmel 
nemzetközi kisgrafikai kiállítást rendezett Ráday utcai 
kiállítótermében, a Galéria IX-ben.
A 2001. február 9.-én megnyílt tárlaton Pál Tibor, Ferencvá- 
ros alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, mûvésze- 
ket és érdeklõdõket, majd Kozák Csaba mûvészeti író mutat- 
ta be a pályázatra érkezett igen színes, sokrétû, többféle 
stílust és mûvészeti technikát felvonultató speciális grafikai 
gyûjteményt. A fél Európát, sõt még Japánt is képviselõ 
grafikusmûvészek mellett a magyar mûvészek között a KBK 
berkeiben is aktív és népszerû alábbi grafikusaink mûveit 
láthattuk a tárlaton: Feszt László, Kõhegyi Gyula, Olexa 
József és Vén Zoltán. Különlegessége volt a február 13-ig 
nyitva tartott tárlatnak, hogy a legõsibb, hagyományos 
technikáktól a legújabb sokszorosító eljárásokon át a 
számítógépes tervezésû computer-grafikáig mindenfajta 
grafikai technika megjelent a kiállított alkotások között.

 A század- és ezredvégen készült és az új évezred elsõ 
esztendejét köszöntõ kisgrafikák közül Vén Zoltán rézmet- 
szetét közöljük. A lap vallási jellegû témája a középkorban 

Várkonyi Károly fametszete, X2

gyakori ábrázolásokra utal vissza. Ékes bizonyitéka ez a 
mûvész korokat átfogó fantáziájának, a múlt értékei iránt 
megnyilvánuló, immár hagyományos érdeklõdésének.

A Kisgrafika Barátok Köre új tagjai:

Csernáth Gábor   4220 Hajdúböszörmény, 
   Jókai u. 2/1. fsz. 2.
Pesti László   1085 Budapest, Horánszky u. 12.
Skornyák Ferencné   2030 Érd, Iglice u 10.
Szentessy László  grafikus 
   2890 Tata, Ady Endre u. 11.
Torre, dr. Gian Carlo   17031 Albegna,
   Via Patrioti 37/13, Italia

A budapesti csoport összejöveteleit minden hónap elsõ 
szerdáján tartja d.u. 18 órakor a Fészek Klubban,
Budapest, VII. Kertész u. 36.

A szegedi csoport összejöveteleinek programja 2001. elsõ 
félévében:
Február 16.: Dr. Szõkefalvi Nagy Erzsébet elõadása a 
frankfurti könyvkiállításról,ritkaságok bemutatásával

Március16.: Szilágyi Magdolna tagtársunk bemutatója ex 
libris gyûjteményébõl

Április 20.: Dr. Krier Rudolfra emlékezünk, a nevére készült 
ex librisek kiállításával

Május 11.: Varga Mátyás grafikai kiállításának alkalmából 
vendégünk a mûvész

Június 15.: Dr. Oltvayné Klára gimnáziumi tanár - festészeti 
hobbijáról 

Vén Zoltán rézetszete, C2
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 Német barátaink folyóirata, a MITTEILUNGEN DER 
D.E.G. 2000/3. számában könyvismertetés olvasható a 
Lipcsében megjelent "Egy cseppet a szerelem borából" c. 
kötetrõl. Gussek szerzõ könyve 100 boros témájú, erotikus 
ex librist mutat be és elemez. A cikket kisérõ illusztrációban 
örömmel fedeztük fel Nagy László Lázár rézkarc-ex librisét, 
amely dr. Lippóczy Miklós nevét viseli.

Budapest XII. kerületének igen színvonalas folyóirata, a 
HEGYVIDÉK januári számában a kisgrafika számára fontos 
cikket közölt. Ebben Schelken Pálma ismerteti Németh 
Nándor (1910-1978) kisgrafikai alkotásjegyzékét, mely 
titkárunk, Palásthy Lajos szerkesztésében, a  balatonfûzfõi 
Palásthy Kiadó gondozásában a múlt esztendõben jelent 
meg. A számos színes képet is közlõ kerületi lap a hely- 
történet forrásául is szolgáló cikkek sorát jelenteti meg. 
Olvasóinak száma –a kerület nagy kiterjedése miatt is –igen 
magas.

 Elõzõ számunk Hírek rovatában, a 14. oldalon arról tet- 
tünk említést, hogy a Bostonban megrendezett FISAE -kong- 
resszus alkalmával Kína jogot kapott arra, hogy 2003-ban 
rendkívüli kongresszust szervezhessen "a FISAE-embléma 
használatával". Sajnálattal közöljük, hogy szerkesztõnk 
félreértette az idegen nyelvû szöveget, melyben valójában 
arról volt szó, hogy a kínai találkozó rendezõi nem használ- 
hatják a nemzetközi szövetség emblémáját, mert ez elté- 
rést jelentene a FISAE-kongresszusok évtizedek során köve- 
tett gyakorlatától. A tévedésre Svájcban élõ kedves gyûjtõ- 
társunk, Vermes Júlia hívta fel figyelmünket, akinek ezért 
ezúttal is köszönetet mondunk. Olvasóink kritikáit a jövõben 
is szívesen fogadjuk !

 Az Újpesti Galériában február folyamán emlékkiállítás 
nyílt Berda József születésének 99. évfordulója alkalmából. 
A tárlaton bemutatták a költõ életére vonatkozó dokumen- 
tumokat, fényképeket, láthatók voltak életében megjelent 
verseskötetei. Az egyik tablón örömmel fedeztük fel Fery 
Antal nagyméretû fametszetét a költõ arcképével.
A KBK néhai elnökét meleg barátság fûzte Berdához, akinek 
arcképét több kisgrafikáján megörökítette. Az esemény 
meghívójára Kékesi László Berda-emléklapját nyomtatták.

 Sólyom Sándor kisgrafikái voltak láthatók február 
hónapban a budai Szentháromság téri kulturpalotában. A 
Sólyom mûvészcsalád tagjainak festményei, intarziái mel- 
lett a Keszthelyen élõ grafikusmûvész ex librisei képviselték 
a kisgrafikát. Nívós lapjai közül is kiemelkedtek a régi 
magyar templomokat ábrázoló linómetszetei, amelyek 
Kundermann Jenõ, ajkai gyûjtõ részére készültek.

 Az új, immár harmadik évezred elsõ jelentõs irodalmi 
ünnepét, a Madách-ünnepséget január 19-ikén rendezték 
meg Balassagyarmaton.

Ennek keretében a Madách Imre Városi Könyvtárban adta át 
a 2001. évi Madách-díjakat Nógrád Megye Közgyûlésének 
elnöke, Becsó Zsolt. Örömmel és elismeréssel közöljük a 
kitüntetettek névsorát: Tempfli József nagyváradi megyés- 
püspök, dr. Supka Magdolna Széchényi-díjas mûvészet- 
történész és Õze János néptáncos. Gratulálunk a szép elis- 
meréshez a KISGRAFIKA gyakori szerzõtársának, a kedves 
Manna néninek és kívánunk még sok sikert, tervei meg- 
valósításához jó egészséget !

H Í R E K

Szilágyi Imre 
linómetszete,
X3

Stettner Béla linómetszete, X3
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 Mert ugye már tizedik, vagy ki tudja hányadik helyecs- 
ke, ahol a klubunk életét élheti. Állandóan költözköd- 
nünk kell, mert eredeti tulajdonosa, vagy használója 
megváltozott és egészen más célra akarja használni a 
helyiségeket. Így kellett a Ságváriból eljönnünk, pedig 
már egészen jól éreztük magunkat, az öregek is mind 
odataláltak és meg is szokták a kedves családi összejö- 
veteleket, a Mikulás-esteket, a tombolát, az összehor- 
dott süteményeket. Most a Nevelõk Házának vendég- 
szeretetét kell kérnünk. Ezt is meddig lehet igénybe 
venni? Talán a Mûvészetek Háza lehet még alkalmi 
tanyánk, vagy talán az Ifjúsági Ház.
 Jóska tele van gonddal! De további tervekkel is. 
Pénzt kellene szerezni a Duna-menti országok, grafi- 
kusmûvészek és ex libris gyûjtõk I. Nemzetközi Talál- 
kozójának megrendezéséhez, amelynek gazdája Pécs 
és Mohács lehetne. Ez 1991-ben történt. Felkerestük az 
alpolgármestert Pécsett is, Mohácson is. Minden be- 
jött. Szép sikerrel le is bonyolódott. Pécsett a házigazda 
az Ifjúsági Ház volt, Mohácson a Bartók Béla Mûvelõ- 
dési Központ. Ám ez a kezdet volt csak, mert az ilyet 
folytatni kell és illik úgy, hogy Pozsony is szervezze 
meg, de Bécs is, meg Belgrád is.
 Legutoljára a Kalamáris Kisvendéglõbe jártunk 
össze néhányan. Jóska telefonál és jön. Nálunk, harma- 
dik emeleti lakásunkban találkozunk. Súlyos tragédiá- 
kon van túl. Meghalt a fia, fiatalon. Ott van egy unokája. 
De közben nagyon nehéz a helyzete, mert felesége is 
gyógyíthatatlan beteg. Végül magára marad. Ilyen álla- 
potában köszöntöttük 80-ik születésnapján. Éremmel 
ajándékoztuk meg. Megható ünnepség volt. Érezte 
szeretetünket. De ezután mégis magára maradt.

 Késõbbi találkozásunk, ügyintézés okából, már há- 
zunk bejárati kapujánál zajlott, liftünk nincs, neki meg- 
mászhatatlanul nehéz lett az emelet. A továbbiakban 
maradt a Kalamáris, mert lakásába nem szívesen hívott. 
� Tudod az már átváltozott egy öreg ember 
férõhelyévé. Hogy meg tud változni a világ az ember 
körül, még a régi meghitt otthon is!
 1985 körül kerültem vele hivatali kapcsolatba, 
Martyn Ferenc halála után. Úgy gondolta, hogy én lép- 
jek Martyn helyébe. Megtettem. Szivélyes volt a kapcso- 
latunk, talán baráti is. A szervezési és szakmai kérdé- 
sekrõl elmélyülten tudtunk eszmét cserélni. Ismertük 
egymás világát. A vállalásainkat korrektül teljesítettük. 
A klubélet fenntartását akarata szerint nem tudtuk 
megoldani. Ex libris alkotók fiatalokból nem nõttek fel, 
gyûjtõk sem.

 Egy kérdés a pécsi KBK életében mindvégig ho- 
mályban maradt elõttem. 1962-ben alakult meg, két 
nagyon lelkes mozgatója volt akkor, Szentesi Flórián és 
Kovács József. Abban az idõben Szentesi volt az agili- 
sabb. Valaminek történnie kellett ahhoz, hogy e két 
kitartó, lekes ember elhidegült egymástól. Maradt 
Kovács, az õ szívós makacsságával, amely mozgatta a 
pécsi KBK életet. Tagjai folyamatosan elhaltak, a 62-es 
baráti társaság kiöregedett, újak nem jöttek a helyükbe.
Most, amikor e sorokkal emlékezem kiváló szervezõnk- 
re, Kovács Józsefre, egyúttal elismerem és nagyra 
becsülöm Szentesi Flóriánt is, aki az "utolsó mohikán" 
volt a pécsi KBK alapítói közül.

Soltra Elemér

Takács Dezsõ linómetszete, X3

 Ha nagyon egyszerûen akarnék fogalmazni, azt mondanám, 
hogy az ex libris és az alkalmi grafika gyûjtése terén "mindenevõ" 
volt. Nem dobott el egyetlen lapot sem, azzal a szándékkal sem tett 
félre semmit, hogy jó lesz majd a kezdõ gyûjtõknek, hanem dobo- 
zos rendszerû gyûjteményében mindent a helyére tett. Vallotta, 
hogy minden ex libris és alkalmi kisgrafika a hazai kultúrának a ré- 
sze, készüljön bármiféle technikával a klisényomattól a rézmet- 
szettig. Ezért gyûjteménye a számtalan nagyon értékes, a hazai és 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedõ minõségû, tematikájú és 
technikai megoldásaiban is rendkívülinek számító alkotások mel- 
lett több gyenge színvonalú lapot is tartalmaz. 
 A "mindenevõ" gyûjtõ saját nevére és családja részére készült 
lapokra is jellemzõ a fentebbi megállapítás.
            Mindenekelõtt vessünk pillantást a gyûjteményre, amely az 
örökösök jóvoltából hozzám került. Közel 10 ezer lapból áll, és
jelentõs részét a huszadik század második felének hazai alkotásai 
teszik ki. Viszont nem elhanyagolható mennyiség a két háború 
közötti pécsi kisgrafika sem. Sajnálatos azonban, hogy ennek az 
anyagnak a lehetõ legteljesebb összeszedésére nem törekedett és 
nem ügyelt arra sem, hogy jeles pécsi kollekciók, mint pl. a 
Jakabos Zoltán gyûjteménye ne szóródjanak szét. Ismereteink 
szerint a Jakabos-gyûjtemény a legteljesebbek közé tartozott.
 Kovács József kora ifjúságától kezdve gyûjtögetett: kezdetben 
szakmájából következõen � mint könyvkötö � az újrakötendõ 
könyvek borítóiról áztatta le az ex libriseket, majd a nyomdai 
mun- kálatok során készült nyomatokból tett el egy-egy darabot. A 
60-as évektõl már tudatosan készíttetett grafikákat magának és 
családjának, egyfelõl könyveik megjelölésére, másfelõl csere- 
anyagnak. Közel 3000 darabos könyvtárának mindegyikében ott 

KOVÁCS JÓZSEF, A GYÛJTÕ
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díszelgett egy-egy ex libris, természetesen a legkülön- 
bözõbb korszakok kedvenceitõl. Jelölte könyveit Fery 
Antaltól Andruskó Károlyon, Bánsági Andráson át 
Tavaszy Noémi, Várkonyi Károly vagy a pécsi Takács 
Dezsõ és Szatyor Gyõzõ alkotásaival. Sajnos, könyvtárát 
az örökösök antikváriumban értékesítették s így ki tud- 
ja, hová szóródnak szét a könyvek az ex libris jelölés 
ellenére is. Könyvtárának zöme abból az idõbõl maradt 
meg, amikor kölcsönkönyvtárat tartott fenn Szent- 
lõrincen, még az államosítás elõtt.
 A budapesti KBK hatására (1959) alakult meg a 
pécsi csoport 1962-ben. Õ is bekapcsolódott a csoport 
munkájába s elõtte is megnyílt � most már szervezett 
formában � a gyûjtés útja és kapuja. Hazai és nemzet- 
közileg elismert mûvészek lapjai gyarapították állomá- 
nyát. Ebben a korszakban elsõsorban az akkori szocia- 
lista országok mûvészeivel, gyûjtõivel kerûlt kapcsolat- 
ba. Vízválasztó az 1970-ik évi budapesti ex libris-kong- 
resszus, ez észrevehetõ a gyûjtemény összetételén is, 
mivel megnyílt a cserekapcsolat lehetõsége nyugat
felé. A késõbbi FISAE kongresszusok és egyéb külföldi 
találkozók bõvítették a lehetõségeket.
 Kovács József száznál több, saját és családja nevére 
készült ex librist és alkalmi grafikát tudhatott magáé- 
nak. Ezekbõl 6-7 alkotás volt csak határainkon kívüli 
mûvész munkája, mint Karancsi Sándor, Peteris Upitis, 
Leboroni, Siegmund Sos, Kobi Baumgartner, Remo 
Wolf. A többivel a hazai ex libris hírnevét növelte. 
Széles körû levelezést folytatott, különösen azt követõ- 
en, hogy õ került a pécsi csoport élére. Gazdag levele- 
zését halála elõtt egy-két évvel a Baranya megyei 
Levéltárnak adta át. 
 Tematikus gyûjtésre � amint a fentiekbõl követke- 
zik � tudatosan soha nem törekedett, de voltak témák, 
amelyek közel álltak a szívéhez. Elsõsorban szakmájá- 
val, a könyvkötészettel és nyomdászattal kapcsolato- 
sak, másodszor az irodalom és az íróportrék, harmad- 
szor pedig � s lehet, hogy ezt kellett volna elsõ helyen 
említenem � Pécs és Baranya történelme, építészete. E 
három témakörben szinte folyamatosan rendezte a ki- 
állításokat Pécsett és a megye számos helyén. Olyan 
gyûjtõ volt, aki nemcsak magának, a dobozainak, eset- 
leg néhány kollegájának gyûjtött. Fáradságot nem

kímélve, a legkülönbözõbb témájú kiállításai anyagát is 
készséggel rendezte tablókká, ha valaki hozzá fordult. 
Egy alkalommal megkérdeztem: hányszor lapozta át 
gyûjteményét kiállításrendezés céljából? � Évente 5-6 
alkalommal � válaszolta. Sajnálatos, hogy e kiállítások- 
nak nem maradt fenn elég dokumentációja (katalógus, 
szórólap, a helyi sajtó híradásai, stb) mert elég nehéz 
követni ezeknek az útját Pécsváradtól Vajszlóig, 
Siklósig, stb.
 Kovács József gyûjtötte az ex librisszel és kisgrafi- 
kával kapcsolatos mappákat, katalógusokat, irodalmat 
is. Ezeket feldolgozva itt is sajnálkoznom kell, hogy 
nem törekedett teljességre, még a legszûkebb környe- 
zetét illetõen sem. Ennek ellenére lakása félszobájában 
több méternyi polcot töltött meg ez az anyag, a dobo- 
zokba gyûjtött cikk-kivágatokkal együtt.
 Kovács József e nemes szenvedélye szakmájának 
szeretetébõl és minden szépség iránti nyitottságából 
táplálkozott. E kettõ tette õt a pécsi csoport meghatá- 
rozó gyûjtõ-egyéniségévé. Szervezõképessége, aktívi- 
tása és nem utolsósorban széleskörû emberi és társa- 
dalmi kapcsolatai teremtettek olyan lehetõséget, hogy 
az ex libris és grafika gyûjtése � az õ részvételével, majd 
vezetésével � több mint három évtizeden át meghatá- 
rozó kulturális tényezõként lehetett jelen Pécsett.
 A "mûgyûjtés" csaknem fél évszázadon át õt is ki- 
emelte a mindennapok taposómalmából, s megterem- 
tette számára saját kis világát, amelyben valami módon 
léte és lénye kiteljesedett, s ezzel nem csupán õ, hanem 
környezete is gazdagodott, hiszen értéket gyûjtõtt s 
nevelt erre másokat is.

Lenkey István

Bálint Ferenc rézkarca, C3

 Diskay Lenke korán elhunyt grafikusmûvészünket (1924-1980) sokan ismerték gyûjtõink közül. Kedves, 
közvetlen személyisége mindenkit meghódított. Mûvészete, mellyel az ex libris és az alkalmi grafika területén oly 
sokat alkotott, teljesen egyéni, könnyen felismerhetõ, csak õrá jellemzõ. Életét, mûvészetét lapunkban is, máshol 
is sokan, sokszor ismertették, alkotásait poszthumusz kiállításokon is megcsodálhattuk. Ex libris alkotásairól 
opuszjegyzék is készült Debrecenben, 1981-ben, így munkássága jól áttekinthetõ.
 Elõkerült egy levél, amelyet Diskay Lenke 1972-ben írt Ebergényi Tibor, azóta már szintén elhunyt egri gyûjtõ- 
nek. A levelet jelenlegi tulajdonosának engedélyével az alábbiakban adjuk közre, amely nagyon szépen meg- 
világítja mûvészi felfogását, vívódásait, terveit. Íme  a levél:

Kedves Tibor,
 megkaptam levelét. � A pályázatok elmúltak és "megnyerõd- tek" az igaz, de még mindig nem tudok biztos 
határidõt mondani. � Lehet, sõt biztos igaza van; az ex libris az én igazi területem � mégis a nagy lapok izgat- 
nak és foglalkoztatnak állandóan. Talán azért mert nem fedeztem még föl a lehetõségeit a magam számára
� most megint Miskolc a Téli tárlattal kínál lehetõséget (beadás okt.2.) � de ne ijedjen meg, már itt van az 
asztalomon a feladatsor: 
 1.) Gárdonyi emléklap, 2.) Dobó emléklap, 3.) megyei Könyvtár Eger, 4.) Ebergényi lap, 5.) egy borító és egy 
6.) gyermekkönyvtári ex libris? � erre vonatkozóan nem találtam meg a pontos szöveget. Amint látom, egy fél 
esztendõre való feladat.

MÛVÉSZI HITVALLÁS – MAGÁNLEVÉL KERETÉBEN
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írásaival rendszeresen szerepel irodalmi lapokban és folyó- 
iratokban, emellett kortárs spanyol költõk mûveit fordítja 
magyarra. Az utóbbi három évben prózai és verses munkái, 
valamint grafikái a Helikon örksége és a Tóparti üzenet címû 
antológiákban jelentek meg. Önálló grafikai füzetben 1997-
ben ex librisei láttak napvilágot. Szeretettel köszöntjük tag- 
társunkat ebbõl az alkalomból !

 A MÛÉRTÕ múlt évi decemberi számában Murádin Jenõ: 
A könyvtáros és a könyvjegyek címmel közölt írása Gábor 
Dénes gyûjteményét ismerteti. A Kolozsváron élõ, ma már 
nyugdíjas könyvtáros és lapszerkesztõ gyûjteménye 30 ezer
 darabból áll. Lehetséges, hogy nem ez a legnagyobb gyûjte- 
mény az országban, mert a brassói Emil Bologa bõrgyógyász 
szakorvos kollekciója valamivel elõtte jár. A Gábor-gyûjte- 
mény szakszerûen rendezett országok, mûvészek, techni- 
kák szerint, belõle akár reprezentatív kiállítás anyaga is kivá- 
logatható. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár egykori munka- 
társa 1965-ben kezdett el gyûjteni Soó Rezsõ akadémikus 
buzdító levele alapján. Jelenleg 22 ország mintegy 200 gyûj- 
tõjével áll levelezõ cserekapcsolatban. A cikkbõl azt is meg- 
tudja az olvasó, hogy Gábor Dénes érdeme volt egy 8200 
lapból álló kisgrafika-gyûjtemény köztulajdonba kerülése. 
Boros József nagyprépost könyvjegy-gyûjteménye ugyanis a 
szétszóródástól menekült meg azáltal, hogy az õ tanácsára 
ezt a válogatottan szép anyagot az Egyetemi Könyvtár meg- 
vásárolta. Örömmel olvastuk a nívós hazai folyóirat fenti cik- 
két, mely egy határainkon túli magyar gyûjtemény létére 
hívta fel a közfigyelmet. A tulajdonos Gábor Dénesnek pedig 
– aki egyébként a KBK régi tagja is – tevékeny és eredmé- 
nyes nyugdíjas esztendõket kívánunk !

 A L'EX LIBRIS FRANCAIS 217. számában közli a francia- 
országi Chamalieres-ben lezajlott Hasznos ex libris pályázat 

Sólyom Sándor  linómetszete, X3

eredményét. (A gyûjtõk és mûvészek számára korábban kiírt 
versengés feltételei lapunkban is olvasható voltak. ) A lap
szerint 37 országból, 297 pályázótól – köztük 106 franciától 
– 441 ex libris érkezett a zsûrihez. Ebbõl 158 darab készült 
mélynyomású, 144 pedig magasnyomású technikával, 
egyéb módszerrel 139 lapot készítettek. Magyarországot 5 
pályamû képviselte. Hat katégóriában ítéltek oda díjakat, 
amelyek a szokástól eltérõen ezúttal nem pénzösszegek 
voltak, hanem neves mûvészek készítettek ex libriseket a 
nyertesek kívánsága szerinti témával. A szép kivitelû 
katalógus 100 francia frankért szerezhetõ meg a francia 
egyesülettõl. A magyar gyûjtõk közül Szepesváriné Rácz 
Mária ex librise szerepel e rangos kiadványban.
 Francia testvérlapunk egy fél oldalon át ismerteti a 
KISGRAFIKA legutóbbi két számát. Elismeréssel írnak Vén 
Zoltán munkásságáról, nemrég megjelent második alkotás- 
jegyzéke kapcsán. Közleményük illusztrációja Vincze László 
linómetszete, amelyet mellékelten bemutatunk.

 A Debrecenben megjelenõ ALFÖLD címû irodalmi, 
mûvészeti és kritikai folyóirat 2001/2. számában Fery Antal 
(1908-1994) grafikusmûvész 9 fametszetû ex librisével ta- 
lálkozik az olvasó. A kisgrafikákból négyet a kemény borító- 
lap oldalain, a többit pedig a 120 oldalas kiadvány lapjain re- 
produkáltak az eredetivel megegyezõ, vagy a férõhely által 
kínált méretben.
 Szöveges méltatás itt ezúttal nem jelent meg a mûvész 
munkásságáról, a könyvjegyek mégis jól illenek a folyóirat 
szellemiségéhez, ugyanis valamennyi lapon magyar író, 
költõ portréja látható, Csokonaitól Kosztolányiig. A kisgrafi- 
kai irodalomban is jó hírnevet szerzett debreceni Piremon 
Nyomda e termékének tipográfiáját Kass János grafikus- 
mûvész végezte.

 BÖSZÖRMÉNYI SZEMLE címmel indult új folyóirat (alcí- 
me szerint évente négyszer megjelenõ kulturális és hon- 
ismereti periódika) Hajdúböszörményben amelynek alapító 
szerkesztõje dr. Varga Gábor, és elsõ két száma 2000-ben 
már megjelent.
Az igen gazdag tartalmú folyóiratot átlapozva örömmel 
fedeztük fel, hogy az I. évfolyam 2. számában a Debrecen- 
ben élõ Szilágyi Imre grafikusmûvész, aki a böszörményi 
Óvóképzõ Fõiskola mûvésztanára is, Mi a kisgrafika címmel 
egyoldalas ismertetõt írt az alkalmi grafikáról és az ex 
librisrõl, azok történetérõl, technikájáról, funkciójáról és 
nevelõ hatásáról. Illusztrációként a mûvész hét ex librisének 
reprodukciója látható az új folyóiratban, bõséges példát is 
szolgáltatva ezzel írásához.

Vincze László linómetszete, X3




