
 A L'EX LIBRIS ITALIANO 2000. szeptember-decem- 
beri száma közli az 1996-tól 2000-ig terjedõ években 
megjelent cikkeinek felsorolását, a szerzõk névsorá- 
ban. Közöttük az olasz exlibris-élet valamennyi kiváló- 
sága szerepel, külföldi szerzõ csak elvétve, magyar 
cikkíró neve pedig egyáltalán nem fordul elõ ebben a 
rangos tartalomjegyzékben. 

 A belgiumi BOOKMERK 2001/1. számában Gisele 
Broos, a Graphia új elnökasszonya köszönti az olvasót. 
Írásában tiszteletteljes szavakkal emlékezik meg elõd- 
jérõl, Vercammenrõl, aki 20 éven át látta el igen ered- 
ményesen ezt a tisztséget. Az eredetileg flamand 
nyelvû lap teljes szövegét német fordításban is közlik. 
Ebben elsõ helyen olvashatók azok a kódszavak, 
melyek segítségével az Interneten bizonyos exlibris-
témák elérhetõk.
 "Még több fényt az exlibris-mûvészet dzsungelébe" 
címmel a szerkesztõ, Luc van den Briele  foglalja  össze 
az exlibris-pályázatok kiírásánál kívánatos követelmé- 
nyeket. Fontosnak tartja, hogy az ex libris egy ma élõ 
személy, vagy egy ma létezõ intézmény  nevére készül- 
jön. Kerülendõk az olyan ál- /pszeudó-/ kisgrafikák, 
mint "Ex libris Sint-Niklaas" vagy "Ex libris Lago 
Maggiore". (Az elsõ esetben egy város, a második eset- 
ben egy itáliai tó lenne a tulajdonos!) A cikk a közel- 
mútban lezajlott nagyobb exlibris-pályázatok kiírásait 
veszi nagyító alá, kimutatva azok gyenge pontjait. Ezek 
alapján szükségesnek tartja a FISAE által olyan minta-
szabályzat kidolgozását, melyben a pályamûveknél 
alkalmazandó helyes  szövegtõl a beküldendõ példány- 
számig sok feltételt egyöntetûen szabályoznak. Így 
talán nem fordul elõ olyan eset, mint ami a közelmúlt 
egyik pályázatán történt, amikor is egy cseh mûvész 
bolgár intézmény nevére angol szövegû ex librist 
készített.
 A hazánkban is jól ismert Gerard Gaudaen  cikke 
André Vercammen és a Graphia kapcsolatáról szól. Az 
1958-ban megalakult belga társaság elsõ tagjai között 
szerepelt az akkor még a Belga Kongóban élõ gyûjtõ. A 
gyarmatország szabaddá válása után Vercammen csa- 
ládjával együtt Sint-Niklaasban telepedett le. Ekkor már 
jelentõs gyûjteményt mondhatott magáénak. A nevére 
készült mintegy száz lap között Drahos István és Nagy 
Árpád Dániel mûvei is szerepelnek. (Egy Drahos-lap a 
cikk illusztrációi között látható) 1980-ban a Graphia 
elnökévé választották s ezt a tisztséget 20 éven át 
töltötte be. A közelmúltban egészségi okok miatt 
mondott le tisztségérõl.
 Jan Yperman cikkében ezúttal 26 illusztráció 
kíséretében a könyvjegyeken szereplõ virág-ábrázolá- 
sokat elemzi. A változatos, igen szép képanyagban a 
magyar ex librist Nagy Árpád Dániel és Moskál Tibor 
1-1 lapja képviseli.
 Hatvanadik születésnapja alkalmából szinte min- 
den exlibris-folyóirat megemlékezik Klaus Rödelrõl. A 
belga lap cikkébõl megtudtuk, hogy a neves gyûjtõ, 
szervezõ, szakíró és könyvkiadó nevére 1967 és 2000 
között 1392 ex librist készített 28 ország 350 mûvésze. 

A legtöbb alkotás, 93 lap, Vincas Kisarauskas nevéhez 
fûzõdik, de Andruskó Károly is elõkelõ helyet foglal el 
itt 69 alkotásával. A fenti idõtartam alatt a Rödel által 
életre hívott könyvek, brossúrák, grafikai mappák 
száma elérte a 371-et.

 A szlovéniai egyesület OBVESTILA c. lapjának 147. 
számában arról ad hírt, hogy éves közgyûlésükön újra 
elnökükké választották Ervin Kralj urat. A titkár ugyan- 
csak Rajko Pavlovec úr maradt. Az egyesület második 
negyedévi programajánlata ezúttal is bõvelkedik érde- 
kes eseményekben. Májusban például vezetõvel meg- 
tekintik Közép-Európa legnevezetesebb mocsár vidé- 
két Ljubljana közelében. Júniusban kirándulást 
tesznek a Juliai Alpokba, ahol felkeresik az I. 
világháború emlékmúzeumát is.

 A Dániában megjelenõ EXLIBRIS NYT 2001/1. 
számának melléklete a dán egyesület (Dansk Exlibris 
Selskab) tagjainak cserelistája. Több, mint száz gyûjtõ 
címét, gyûjtési területének megjelölését tartalmazza ez 
a 12 oldalas kiadvány, melyben nemcsak dán gyûjtõk, 
hanem több neves külföldi  exlibris-barát is szerepel. 
Egyetlen magyar név a Zentán élõ Andruskó Károlyé.

 A THE NIPPON EXLIBRIS ASSOCIATION NEWS- 
LETTER április elsején megjelent 115. számában egy 
japán grafikus címét és ajánlatát olvastuk. A mûvész 50 
db C3 technikájú ex libris elkészítését 70.000 jen 
hono- ráriumért vállalja. (Mivel a mai árfolyam szerint 
100 jen 240 forintnak felel meg, a kisgrafika egy 
magyar gyûjtõ számára 170.000 Ft-ba kerülne) 
Ugyanitt olvasható T. Matsubishi  cikke, mely a japán 
egyesület 1944 - 45-ös tevékenységét tekinti át. Bár 
akkor már évek óta dúlt a háború, hagyományos 
exlibris-naptáruk kiadását még 1945-ben is folytatták. 
Igaz, a kiadás a hadi események miatt áprilisban 
megszûnt. A szerzõ megjegyzi: négy hónap múlva 
atombomba robbant a szépséges Hiro- shima város 
felett. (Megjegyzés: A negyedéves japán lap éves 
elõfizetési díja 8.000 jen, melynek ellenében az 
érdeklõdõ gyûjtõ a hagyományos exlibris-kalendáriu- 
mot is megkapja)

 A luxemburgi Pierre Roberti Kör lapja, az EX 
LIBRIS, 32. számában arról ad hírt, hogy Hedwig 
Pauwels, a nálunk is jól ismert és keresztneve ellenére 
férfi grafikusmûvész munkássága elismeréseként  
Luxemburg Nagyhercegség koronarendjének lovag- 
keresztjét kapta. A belga alkotó fõként arcképeket 
ábrázoló ex libriseirõl vált híressé. Így érthetõen nagy 
érdeklõdés kísérte a Luxemburgban ez év májusában 
megrendezett kiállítását "Az arckép az exlibrisen" 
címmel.
 Jo Kohn ugyanitt közöl cikket az ex libriseken 
ábrázolt mezõgazdasági munkákról. A 36 bemutatott 
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 Kiállításunkon zömmel sokszorosító eljárással 
(fametszet, linómetszet, rézkarc stb.) készült alkalmi 
kisgrafikák, emléklapok, valamint  többségükben  ex 
librisek tekinthetõk meg. Ezeken a metszeteken, a 
könyv tulajdonosát jelzõ mûvészi ex libriseken ugyanis 
legtöbb esetben a megrendelõ által kedvelt írók, zene- 
szerzõk, mûvészek portréi, mûemlékek ábrázolásai és 
egyéb olyan motívumok jelennek meg, amelyek fel- 
idézik és megörökítik kulturális örökségünk maradan- 
dó értékeit.
 A könyvjegy mint mûalkotás a képzõmûvészetek 
epigrammája, mert a mûvésznek kis felületen kell kife- 
jeznie mondanivalóját. Ezt, az ex librisben rejlõ sûrített 
kifejezési lehetõséget, az aforizmaszerûséget a legna- 
gyobb mûvészek  Dürer, Cranach, Holbein, Picasso, 
Matisse  is felismerték. Itt kell megemlítenünk: az ex 
librisek sokszorosító grafikai eljárással (fa- és linómet- 
szet, rézkarc stb. ) készülnek, a mûvész által aláírt, 
többnyire  számozott, eredeti mûalkotások. Készíté- 
sükre, akár a múltban, ma is jeles képzõmûvészek 
vállalkoznak. Az ex libris gyûjtése a viszonylag olcsó 
kedvtelések közé tartozik. Ha gyûjtõ készíttet magának 
egy metszetet, s azt az eredeti (fa, linóleum stb.) dúcról 
1-200 példányban kinyomtatja, majd elküldi a hazai  és 
külföldi cserepartnereknek, akkor ugyanannyi, ám 
minden esetben más grafikát kap cserébe.
 Az ex libris tehát  akár a könyvekbe ragasztják vagy 
gyûjteményekben õrzik, akár kiállításokon mutatják be  
sajátos utat jár be: a könyvtõl, olvasástól elválasztha-
tatlan életünkbe szerényen belépve a maga módján  
hirdeti  a mûvészet erejét.

 A kiállításokon bemutatott kisgrafikák zömmel az 
elmúlt évtizedekben, évszázadokban születtek, sajnos 
alkotóik közül sokan már nincsenek közöttünk. Min- 
denesetre munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a 20. 
századi magyar exlibris-mûvészet jelentõs nemzetközi 
megbecsülésnek örvend: Diskay Lenke, Fery Antal, 
Kékesi László, Perei Zoltán, Stettner Béla, Varga 
Nándor Lajos és mások több nemzetközi pályázaton, 
kiállításon nyertek különféle díjakat, elismeréseket. 
Ugyanezt mondhatjuk el azokról a romániai magyar 
mûvészekrõl is (Bálint Ferenc, Deák Ferenc, Hervai 
Katalin, Vincze László stb.), akiknek a kisgrafikái 
megtekinthetõk a kiállításon. (A magyar írókat ábrázo- 
ló, illetve a magyar írók könyvjegyeit megelõzõen 
néhány híres  - köztük erdélyi  könyvtár ex libriseit is 
bemutatjuk, hiszen ezek a közgyûjtemények mind 
hozzájárultak és hozzájárulnak ma is a magyar iroda- 
lom népszerûsítéséhez, megõrzéséhez. Az író- portrék 
között, Szenci Molnár Istvánét követõen még egy 
érdekes ex librist láthatunk: a Magyar Köztársaság által 
1947-ben a Bolyai János Tudományegyetem részére 
ajándé kozott könyvekbe ragasztották.)
 A bemutatásra kerülõ grafikák válogatása során arra 
is törekedtünk  jelezve kulturális örökségünk megtar- 
tásának a szándékát szerte a világban, hogy a romániai 
mûvészek  mellett a más országokban élõ alkotók 
(Petry Béla  USA) munkáit, illetve az ott élõ grafikabará- 
tok (Vermes Júlia  Svájc, Dalmay Árpád  Ukrajna) részé- 
re készített könyvjegyeket is bemutassuk. A Beregszá- 
szon élõ Dalmay Árpád pl. 1977-ben J. Tyihanovics 
grafikusmûvésszel készíttetett Ady Endre születésének

IRODALOM ÉS ZENE AZ EX LIBRISEKEN

       A Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálat által a millennium tiszteletére, az olvasás évének meghirdetése, egyben 
a könyvhét alkalmából rendezett kulturális  események egyik rangos eseménye volt az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ- 
ban megnyílt  Irodalom és zene az ex libriseken címû kiállítás. Dr. Arató Antal, a székesfehérvári Megyei Könyvtár 
igazgatója ismertette a megjelentek elõtt a kiállított kisgrafikákat, a rendezés és válogatás szándékait, amelyet az 
alábbiakban közlünk.

Fery Antal fametszetei, X2
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Nagy László Lázár rézkarca, C3

centenáriumán emléklapot, amelynek feliratával ("Be 
szép is ily végzetes néppel/Ugyanannak tudni magun- 
kat") utalt öntudatosan nemzeti hovatartozására.
 Az egy-egy témakörbe tartozó grafikák válogatása 
során nem törekedtünk, nem törekedhettünk a teljes- 
ségre. Igyekeztünk minél több jelesebb alkotótól be- 
mutatni lapokat, hogy ezzel is jelezzük a kisgrafika sajá- 
tos lehetõségeinek sokszínûségét, változatosságát. Ezt 
kívánjuk elérni azzal is, hogy bizonyos esetekben (pl. 
Arany János portrék) több mûvész más és más felfo- 
gású, technikájú  metszetét is bemutatjuk. Erkel Feren- 
cet ábrázoló lapok válogatása során különösen jó 
lehetõséget nyújtott erre, hogy évekkel ezelõtt Gyula 
város önkormányzata kisgrafikai pályázatot hirdetett 
híres szülöttérõl.
 A kiállított irodalmi vonatkozású lapok e sorok 
írójának, a zenei vonatkozású lapok pedig Dr. Kisteleki 
Gyõzõné gyûjteményébõl lettek kiválogatva, ám az 
érdem mindenképp a grafikák alkotóié.

Dr. Arató Antal

 Mi inspirálta Picassót Ovidius-illusztrációk megraj- 
zolására, Gustav Dore-t és Szalayt a Don Quijote soro- 
zatra? Dürer miért metszette fába az Apokalipszis Négy 
Lovasát, vagy Buday György Székely népballadái mitõl 
születtek meg? Rembrandt és Chagall után miért van 
szükség újabb Biblia-lapokra? Zichy Mihály Ember 
tragédiája miért fontos nekünk? A gyerekek miért 
firkálnak a falakra s mi kényszeríti fontos közlésre a 
grafittik spontán rajzolóját? William Morris mescalin-
álmai. Weöres és Cocteau firkái, vonalrajzai. Tandori 
levélnyomatai. Hockney Andersen meséi. Albin  
Brunovsky szlovák legendái. Hincz Nyársforgatója, 
Dubois Kerékpárversenye, Pajzán históriája. Kozma 
Lajos és Kner Imre együttmûködése, Matisse tiszta szí-
nei. Maillol Sapphoja. Konecsni Bánk bánja. Szász 
Villon-rajzai. Paul Flora drótkatedrálisa. Cranach Szent 
Cristoforusa. Alois Mucha frivol dámái. Hokusai 
Tengeri vihara. Ismeretlen miniátorok remekmûvei. 
Henri Toulouse-Lautrec litográfiái. Sendac karmos 
gyermekillusztrációi. Oldenberg és Segal. Emil Nolde

és Willy Baumeister. Braque Apollinaire-illusztrációja 
vagy  Josef Beuyss kietlen jégsivataga. Akár a természet 
megszámlálhatatlan verziója, végtelen variációja. Mi 
készteti a madarakat tolluk szivárványszínének csillo- 
gására? A  védekezés, a túlélés, a fajfenntartás, a párzás 
hívójele? A feltûnés vagy az eltûnés? Ez is, az is! Mi 
készteti a gazdagon tenyészõ mûfajt újra és újra új 
mûvek létrehozására, illusztrálására? A megbízók, a 
kiadók, a feladat? Mi inspirál újabb és újabb Biblia-
variációk, értelmezések alkotására? Chagall,  
Rembrandt után ismét? Mi ad értelmet telerajzolni-
festeni a fehér lapokat, majd kinyomtatni száz vagy 
százezer példányban?
 Talán egy lehetséges válasz: a sokszínû természet is 
önmagát reprodukálja a jövõért. A lét gazdagsága teszi 
elviselhetõvé a létet!
 Más szemmel látta a világot a papíruszra pingáló 
egyiptomi írnok. Másképpen ad hírt a kolostori 
magányban munkálkodó középkori miniátor, transz- 
cendens ihlettõl vezérelve. Más képe van a száguldó,

MAGYAR  KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK  KIÁLLÍTÁSA 
AZ  ORSZÁGOS  SZÉCHÉNYI  KÖNYVTÁRBAN

 Nagyszabású kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtárban 2001. április 18-ikán A magyar könyvillusztráció 
Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig címmel. Két nagy teremben, gondos rendezésben mutatták be az elsõ 
világháború végétõl napjainkig a szomszédos országok magyarlakta területeinek magyar nyelvû könyvkiadását, illetve 
válogatást annak képekkel, grafikákkal illusztrált kiadványaiból. Sajnos, nem lehetett teljességre törekedni, hiszen a teljes 
anyag összegyûjtése is hatalmas feladat lenne, ugyanígy azok kiállítása, mégis rendkívül gazdag és érdekes seregszemléje 
volt ez az illusztráció-mûvészetnek, egyúttal seregszemléje az ottani magyar mûvészeknek.
 Ezt követõen másnap, április 19-ikén a meghívott hazai és külföldi magyar szakemberek, kiadóvezetõk és mûvészek 
részvételével tudományos ülésszakot rendeztek a témáról. A program szerint szlovákiai, kárpátaljai, szlovéniai, romániai 
és vajdasági irodalomtörténészek, könyvészek és könyvtárosok adtak számot a két évtized híján egy évszázados  magyar 
könyvillusztrátori és mûvészi munkásságukról. Hazai részrõl  Rényi Krisztina és Sárkány Gyõzõ grafikusmûvészek 
tartottak elõadást Könyvillusztráció tegnap és ma címmel az itthoni kortárs magyar mûvészet helyzetérõl, eredményei- 
rõl. Majd Kass János grafikusmûvész Gondolatok a könyvillusztrációról címû lírai esszéjét olvasta fel az érdeklõdõk 
népes tábora elõtt. Ebbõl közlünk részletet az alábbiakban.

GONDOLATOK A KÖNYVILLUSZTRÁCIÓRÓL
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Szõke György, aquatinta, C5

 Meg kell szoknunk, hogy a Balaton partja a képzõ- 
mûvészeteknek, ezen belül a kisgrafikának is hazája, 
szülõföldje. Most az ex libris készítés terén még kevés- 
sé, de képzõmûvészeti berkekben jól ismert  grafikust 
szeretnénk bemutatni. A Kisgrafiká-ban már egyszer 
szó volt Szõke Györgyrõl (1999/4 szám: Kiállítási kör- 
kép, II. Nemzetközi Kisgrafikai Biennálé. Kolozsvár, 
1999) Gábor Dénes tollából. Az ott felvetett gondolatra 
szeretne reagálni ez a kis cikk, a teljesség igénye nélkül.
 Szõke György 1954-ben Balatonszabadiban szüle- 
tett. Rajzolni a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán tanult, bio- 
lógia-rajz szakon. Azóta is hû maradt a Balatonhoz, fo- 
lyamatosan Balatonszárszón él. Egy eldugott somogyi 
kis faluban, Kötcsén van grafikai mûterme, ahol nyil- 
ván senkitõl sem zavartatva tud elmélyülten dolgozni. 

Több grafikai és alkotómûvész egyesületnek a tagja, de 
immár a KBK-nak is. Munkái megtalálhatók a veszpré- 
mi Laczkó Dezsõ Múzeumban, a siófoki Kálmán Imre 
Múzeumban, továbbá a Magyar Nemzeti Galériában. 
Szerepel egyéni kiállításokon, és csoportos kiállításo- 
kon is. Ezek felsorolása hosszadalmas lenne, csak 
néhány: 1983 Ajka, 1985 Hatvan, 1991 Kötcse, 1981, 
1986, 1990 Ajkai Õszi Tárlat, az Országos Miskolci Gra- 
fikai Biennálékon, Kisgrafika 2000 Budapest-Vigadó 
Galéria, IV. Latin-Amerikai és I. Nemzetközi Kisgrafikai 
Kiállítás Rosario, Argentina, ahol elismerõ oklevelet is 
kapott. 2001-ben Feketén-Fehéren Milleniumi Grafikai 
Kiállítás, Budapesten a Mûcsarnokban. Természetesen 
több díjnak, kitüntetésnek is tulajdonosa, többek 
között 1994-ben a Nemzeti Kulturális Alap díját nyerte 
el, de különdíjat kapott Lengyelországban (1999), 
elismerõ oklevelet Kolozsvárott (1999), hogy csak a 
szempontunkból érdekesebbeket említsük.
 Kapcsolatban állt Bagarus Zoltánnal, ismerõsei, 
barátai között tartja számon Jáger István, Ürmös Péter 
grafikusokat, már csak ezen az alapon is ismeri, érté- 
keli az ex librisben rejlõ lehetõségeket.
 Grafikai alkotásai elsõsorban réztechnikával készül- 
nek; rézkarc, hidegtû, aquatinta, stb. Munkái nem figu- 
rális ábrázolások, hanem teljesen elvont, nonfiguratív, 
színes foltok, vonalak halmaza, így mindenkinek jogá- 
ban áll azt látni benne, amit akar. A mai technikai 
eredmények mellett, amikor már a fotofilmre való 
fényképezés is lassan idejétmúlttá válik, mert mágnes- 
lemezre rögzíti a kamera a színes képet, amikor a 
másolástechnika  nemcsak fekete-fehér, hanem színes 
másolatokat is gyönyörû kivitelben tud készíteni, 
érthetõ a mûvész  törekvése, hogy olyat alkosson, ami 
újszerû, ami megismételhetetlen (legalábbis olyan 
technikai  kivitelben). Ahogy Csabai Tibor, a mûvész 
méltatója fogalmaz, csak annak van jelentõsége, ami 
közvetlenül a mûvész kezétõl származik.
 Szívesen találkoznánk munkásságával az ex libris 
területén is, biztosan tudna újat, érdekeset nyújtani. 
Hogyan lehet ezt a szabad stílust, mely a mûvész sajátos- 
sága, névvel ellátott, személyhez köthetõ, az ex libris 
tulajdonosát is jellemzõ ábrázolássá fejleszteni? Ez az a 
szép feladat, melyre biztosan van lehetõség, alkotói 
fantázia, de igény is van rá.

 Kívánunk sok sikert Szõke Györgynek további alko- 
tói tevékenységéhez.

Palásthy Lajos

SZÕKE GYÖRGY GRAFIKUS ÉS FESTÕMÛVÉSZ

ció, mint az eredetileg ide tartozó egylovas kocsin 
utazók csoportja. Míg a történeti hûséghez ragaszkod- 
va  a veduta-képen  semmit nem változtatott, az 
eredeti- vel ellentétben itt a magyar vitéz készteti 
menekülésre a törököt. A történeti hûséghez azonban 
hozzátartozik, hogy a vár így is kétszer (1594-ben és 
1683-ban) a törö- kök kezére került. Mindezen 
motívumokat barokkos ornamentika keretezi, alul és 
felül a városnév és címer középvonalra helyezésével a 
szimmetriatengelyt  hang- súlyozza a mûvész.
 A keretdísz egyben a barokk-kori megújhodást is

 jelképezheti, hiszen a város mai arculata akkor alakult 
ki Esterházy Károly elképzelései szerint. Címerét is ott 
vigyázza a kõoroszlán eredeti helyén, a kastély sarkán. 
Párban figyelnek, fáradt mosolyuk akár a történelem 
fintoraként is értelmezhetõ: a hõsiesen védett várban 
(városban) lakott a török, a labanc és az orosz is. 
 Vén Zoltán rézmetszete 2000 Ft + ÁFA áron megren- 
delhetõ a könyvtár címén (dr. Hermann István igazga- 
tó, Jókai Mór Városi Könyvtár, 8500 Pápa, Várkastély)

Ürmös Péter




