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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
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Nagy szerencse, hogy a levelet megõrízték és így közkinccsé 
válhat. valószínûleg sok ilyen és hasonló, nagyon fontos és nagyon 
érdekes levél van elhunyt gyûjtõk hagyatékában. Mindannyiunk 
közös érdeke, hogy e levelek megõrzõdjenek. Sok érdekes háttér-
információval szolgálnak korunk egyik jelentõs ága, a sokszoro- 
sító-technikával készülõ ex libris alkotások készítõirõl.

Palásthy Lajos

 Lippóczy Norbert járt itt tegnap azzal a kéréssel, hogy 1973 
szeptemberében nagyobb anyaggal menjek Tarnowba és 
Varsóba kiállításra. � Ami számomra elgondolkoztató; Petõfi és 
Bem-mel kapcsolatos lapoknak is kellene szerepelni �jövõben 
"megalkotandók". Bár az ilyenfajta ábrázolás tõlem nagyon 
távol áll � és nem is érzem a mai mûvészetben szükségét � nem 
hiszem, hogy a közönség számára mondana-e többet, mint aho-  
gyan Benczur történelmi festményeit nézegetjük. � Különösen 
azután nincs kedvem hozzá, hogy a Képcsarnoknál láttam a 
készülõ Petõfi emlékalbum rézkarc-sorozat lapjait � van ott 
minden: kardot rántó Petõfi, ablakon kihajló Szendrey Júlia � 
falu végén kurta kocsma, stb., stb. Elég volt egyszer végiglapozni. 
� Persze mindenfajta tematikus ábrázolásnál fönnáll ennek a 
veszélye, legjobb példa rá a Dózsa kiállítás.
 Ami az emlékkönyvet illeti bármikor szívesen látjuk � ha lesz 
aki fölhozza � mert úgy látszik én nem igen jutok le Egerbe.
 Szíves üdvözlettel
  Lenke
1972. szept. 18.

Diskay Lenke linómetszete, X3

 Szegeden a Ferencesek Alsóvárosi Kultúrházában nyílt 
meg mûvésztagunk, Tóth Rózsa "Angyali érintés" címû kiállí- 
tása 2000. november 7-ikén. Az elhangzott megnyitóbe- 
szédbõl közlünk részleteket.
 "Tóth Rózsa a szegedi Tanárképzõ Fõiskolán, majd a bu- 
dapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán is megszerezte a rajzta- 
nári diplomát. Winkler László, Major Jenõ, Fischer Ernõ és 
Balogh Jenõ voltak tanárai. A grafikai munkára Kopasz 
Márta inspirálta. Orosz nyelvbõl doktorált. 
 Munkáival egyéni és csoportos kiállításokon 1974-tõl 
szerepel. Grafikái eljutottak nemzetközi seregszemlékre, a 
FISAE ex libris kongresszusaira, német, francia, lengyel, 
orosz, spanyol kiállítótermekbe, Románia, Bulgária, Portu- 
gália, Szlovákia, Svájc, Belgium, Dánia és Kína kiállításaira.
 Ismeretségünket Tóth Rózsával a kisgrafikának, azon 
belül az ex librisnek köszönhetjük. Mûvészetérõl példaként, 
tényként mondhatom el, hogy a világ egyik legnagyobb exlib- 
ris-szakembere és gyûjtõje, az Olasz Exlibris Egyesület volt 
vezetõje, Gianni Mantero emlékére és tiszteletére külön ki- 
advány készült. Ehhez 150 mûvész küldött ex librist a világ 
minden részérõl, de csak 60 lapot fogadtak el a terjedelem 
miatt, ezek között Tóth Rózsától kettõt.
 A sokodalú mûvész jelenleg a József Attila Tudomány- 
egyetem gyakorló iskolájában és a HAMIDO mûvészeti ma- 
gán iskolában tanár.
 E tárlata, az Angyali érintés a hely szellemének meg- 
felelõen a mûvész vallási témájú alkotásaiból összeállított 
válogatás. A Biblia erkölcsi kultúránk alapja,tanulságai örök 
érvényûek, így e kiállítás keresztény magyarságunknak mil- 
leniumi évfordulóján nemzetünk életének aktualitása.

 A kiállítás bepillantást nyújt a mûvész teljes munkássá- 
gába, közelebb visz bennünket Tóth Rózsa megismerésé- 
hez. Alkotásai, megõrízve tárgyilagosságukat, szólnak hoz- 
zánk, de nem bõbeszédûek. Különféle technikák mestere- 
ként gazdag anyaggal mutatkozik be: rajzok, grafikák, feke-
te-fehér és színes nyomatok, akvarellek, olajfestmények, 
vegyes technikájú képek és faragott szobrok dicsérik keze 

TÓTH RÓZSA: ANGYALI ÉRINTÉS

Tóth Rózsa linómetszete, X3
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 A bostoni kongresszusról közöl beszámolót az olasz 
exlibris-egyesület elnöke, Luigi Bardi a L'EX LIBRIS ITALIANO 
2000. július-augusztusi számában. Irásából értesültünk a 
találkozó résztvevõinek nemzetek szerinti megoszlásáról. A 
28.-ik kongresszuson 1 osztrák, 3 belga, 22 kínai, 2 cseh, 3 
dán, 4 finn, 2 francia, 5 német, 1 izraeli, 20 japán, 5 mexikói, 
8 holland, 1 lengyel, 18 orosz, 10 spanyol, 2 svéd, 3 svájci, 2 
ukrán, 3 angol és az Egyesült Államokból 25 gyûjtõ vett 
részt. Összesen 140 fõ, közöttük nem szerepel magyaror- 
szági gyûjtõ. Távolmaradásunkat a nagyon magas költségek 
indokolták, hiszen még a leggazdagabb országokat is csak 
néhány fõ képviselte.

 A luxemburgi egyesület EX LIBRIS címû folyóiratának 31-
ik száma néhány jeles személyiségük fényképét közli. Itt 
szerepel az egyesület titkárának Jo Kohn úrnak az arcképe 
is. A kép exlibris-körökben meglehetõsen szokatlan, ugyanis 
a neves szakember katonai egyenruhát visel. Mint a közle- 
ménybõl megtudtuk, Kohn úr a Koszovóban mûködõ huma- 
nitárius misszió tagjaként nemrég emlékérem-kitüntetés- 
ben részesült.

 –"A hatvanas években a dán gyûjtõk számára fogalom- 
má vált a Halléban élõ Ullrich Bewersdorf" – így kezdõdik a 
NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT 2000/3. számában az az 
írás, amely a neves német fametszõ mûvészt 80.-ik születés- 
napja alkalmából köszönti. A cikket a mester több ex librise 
illusztrálja, 1964-ben készült önarcképét mi is bemutatjuk.

– A szerkesztõ a fiatal francia grafikusnõ, Patricia Nick-Dad 
munkássságára hívja fel a figyelmet, négy mûve színes 
illusztrációjának a közlésével.
– Ugyancsak a fenti dán lap 2000/4. számában Klaus Rödel 
köszönti "Finlandia Nagyasszonyát", a most 80 esztendõs 
Helmiriita Honkanen grafikusmûvészt. A szerzõ szerint a 
finn mûvésznõ életvidám alkotásai "nem utalnak arra, hogy 
alkotójuk már a nyugdíjas korban van".
– Négy rézmetszetének a bemutatásával emlékezik meg a 
lap Vén Zoltánról, akirõl azt írják, hogy "kétségtelenül Európa 
legjobb rézmetszõ mûvészei közé tartozik".

A közlemény végén nincs szerzõi aláírás, de szinte bizonyos, 
hogy Klaus Rödel szerkesztõ megállapítása ez, aki résztve-
võje volt a budapesti kongresszusnak is. Rödel úr most 60 
éves, 1980 óta szerkeszti a NET-et. Születésnapja alkal- 
mából meleg szeretettel köszöntjük !

 A Balatoni Régió hetilapja, a KESZTHELY ÉS VIDÉKE 
múlt évi decemberi számában cikk jelent meg "Akik tettek 
Keszthelyért" címmel, amely szerint a közelmúltban úgy dön- 
tött a képviselõtestület, hogy kulturális és mûvészeti munká- 
ért, valamint szakmai és közösségi munka elismeréséért 
Keszthely Városáért, illetve Keszthely Város Szolgálatáért 
kitüntetéseket ad át, arra érdemes személyeknek. Az ünne- 
pi eseményre a testület november 30.-iki ülésén került sor. 
Örömmel láttuk, hogy a KBK mûvésztagja, kedves kollé- 
gánk, dr. Sólyom Sándor is a kitüntettek között van, aki 
Keszthely Városáért elismerést kapott. 1964 óta él Keszt- 
helyen, 1971-tõl rendszeresen vesz részt grafikai kiállításo 
kon. A városban eddig 12 önálló tárlata volt. Grafikai mun- 
kásságát elismerték Lengyelországban, Olaszországban. 
Hogy csak a jelentõsebb külföldi szerepléseit említsük, 
1996-ban ott volt a csehországi Chrudimban rendezett ex 
libris világkiállításon 635 grafikus között. Kínában a Pekingi 
Nemzetközi Kisgrafikai Pályázaton munkái egyedül képvi- 
selték a magyar mûvészetet, 1999-ben pedig a franciaor- 
szági Colmarban állította ki mûveit. Verses és prózai 
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Önarckép

Ullrich Bewersdorf
fametszete, C2

S z e m l e

Vén Zoltán rézmetszete, C2




