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 Havasi Tamás nevével már találkozhattunk lapunk 
hasábjain is, amikor beszámoltunk a Rákospalotai 
Kincsõr Alapítvány millenniumi kiállításáról 2001/1 
számunkban. Ott láthattuk munkáját néhány más fiatal 
mûvész társaságában, de láthattuk újra 2001. novem- 
berében is.
 Tudnunk kell róla, hogy Tiszalökön született 1972. 
dec. 8-án. Életének szintere a Nyírség, elõször Nyíregy- 
háza, majd Nyírbátor, ahol most is lakik. Tanárnak ké- 
szült a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán, rajz-
biológia és környezetvédelem szakon. 2000-ben a Ma- 
gyar Iparmûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszékén 
szerez diplomát, fõ szakterülete a vizuális-környezet- 
kultúra és multimédia.
 Ezek az elõtanulmányok ki is jelölik életpályáját: 
dolgozott tervezõ grafikusként, és mûködött a tanári 
pályán is. 1996. óta a Bessenyei György Tanárképzõ 
Fõiskola (most Nyíregyházi Fõiskola) Rajz Tanszékén 
elõször laboránsként, 1997-tõl tanársegédként, 2001-
tõl fõiskolai adjunktusi munkakörben dolgozik.
 Többek között vizuális kommunikációt, grafikát, új 
médiumokat: videót, animációt, vizuális kommuniká- 
ció módszertant tanít. Tagja a Magyar Alkotómûvészek 
Országos Egyesületének, a Barzó Endre Társaságnak, 
és a Vizuális Nevelõk Kollégiumának. Munkáival 
rendsze- resen szerepel különféle kiállításokon, pl. az 
51-ik Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár Magyar 
Pavilonjá- ban, a magyar ex librisek kiállításán 1999-
ben. Legutol- jára a kaposvári Ex libris 2OO1-kiállításon 
mutatta be újabb mûveit.
 Mindezekbõl látható sokirányú érdeklõdése, amely- 
bõl nem marad ki az ex libris iránti vonzódása sem. 
Megkereste Egyesületünket is, mivel elméleti anyagot 
gyûjt az ex librisrõl, valamint az alkalmi kisgrafika mû- 
faji sajátosságairól.
 Csak örömmel üdvözölhetjük, hogy az ország e vi- 
szonylag távoli pontján egyre jobban kezd körvonala- 
zódni egy határozott érdeklõdés, tájékozódási igény az 
ex librissel, illetve annak gyûjtésével kapcsolatban.
 A mûvész címe: Havasi Tamás,  4300  Nyírbátor, 
Szentvér u.9 
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 Az elmúlt esztendõben mind a budapesti, mind a szegedi 
kör színes, élvezetes és hasznos programokkal rendszeresen 
megtartotta összejöveteleit. Szeretnénk viszont többet hallani 
az ajkaiakról.
 Folyóiratunk, a Kisgrafika változatlan terjedelemben, 
2OO1-tõl már fehér papíron, s elmondhatjuk, hogy jó színvo- 
nalon igyekszik az eseményekkel lépést tartani.
  Kiadtuk az elmúlt öt év Tartalommutatóját is. Fontos, hogy 
tagjaink minél több híradással, tanulmányokkal és cikkekkel 
segítsék a szerkesztõség munkáját és tegyék egyéni hangvételû 
anyagaikkal színesebbé  a lapot.
 A múlt nyáron Sárospatakon tartottunk kellemes hangu- 
latú összejövetelt. Ebben az évben nem tervezünk ilyet, tekin- 
tettel a dániai ex libris kongresszusra. De 2003-ra ötleteket 
kérnénk egy jó országos találkozóra és annak programjára. 
Színvonalas munkát csak a tagság összefogásával lehet elkép- 
zelni és végezni..
 Pénzügyi helyzetünk 2001. dec. 31-ikén:   

 OTP lekötött betét:  1,500 000 - Ft
 OTP folyószámlán:  160 135 - Ft
 Kézi pénztárban:   53 16l - Ft
 Összesen:    1,713 096 - Ft
 Mint látható, éves bevételeink (tagdíjak, adományok, 
l00 000 Ft pályázati pénz) és kiadásaink (nyomda- és posta- 
költség, terembérlet, az év elsõ felében a Bírósági Nyilván- 
tartásban és a folyóirat engedélyében történt változások át- 
vezettetésének költségei, OTP kezelési költsége, ami önma- 
gában volt 20 308 .-Ft!) nagyjából fedezték egymást. Bízunk 
benne, hogy a 2002-ik évet is hasonló eredménnyel zárhatjuk.
 A tagdíj a 2002. évre változatlanul 1200.- Ft. Külföldi tag- 
jainknak 20 dollár vagy 22 euro. Ezt kérnénk mielõbb be-
fizetni, személyesen vagy a mellékelt csekken.
 A budapestiek összejöveteleiket ezután is a Fészek Klub- 
ban (Kertész u. 36) tartják, minden hónap elsõ szerdáján, 
délután l8 órakor. Júliusban és augusztusban a klubélet 
szünetel.
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 EX LIBRIS 2001 címmel igen szép kiállítású füzetet 
jelentetett meg a kaposvári Képírás Mûvészeti Alapít- 
vány. A Petõfi Emlékkönyvtárban 2001. december 27. 
napjától két hónapon át látogatható tárlat egyik állomá- 
sa volt a KÖNYV címmel megindított kiállítás-sorozat- 
nak. Ehhez készült a kiadvány, melynek kétoldalnyi, 
igényes elõszavában Wágner Zita az ex libris 
történetét tekinti át. (Írása értékei ellenére vitába kell 
szállnunk egy megállapításával. Szerinte ugyanis az ex 
libris leg- helyesebb fordítása a könyvcímer. Ezt a szót 
erõltetett- nek és feleslegesnek tartjuk, ugyanis a 
könyvjegy szó már évtizedek óta szerepel a 
köztudatban. Az idegen szavak Bakos Ferenc által 
szerkesztett szótára is ezt használja.)
 Tizenkilenc kisgrafika képe következik az elõszó 
után. A jól sikerült illusztrációkról azonban csak az al- 
kotó nevét és országát tudja meg az olvasó. A közölt 
könyvjegyek méretének és fõképpen technikájának 
közlése az ilyen jellegû kiadványban elengedhetetlen! 
A kiállításon résztvevõk névsorában 29 alkotó 
szerepel, közülük 16 hazánkfia. Nagyobb létszám (5 fõ) 
képviseli itt Jugoszláviát, 2-2 mûvész pedig Bulgáriát és 
Horvát- országot. Makedónia, Németország, Románia 
és Ukraj- na 1-1 mûvésszel szerepel.
 A kellemes, sárga színû papírra nyomott füzetet 
örömmel üdvözöljük, mert jó szolgálatot tesz a könyv- 
jegy ügyének Somogyban és  az elõszó angol szövege 
révén  külföldön is. A kiadvány külalakja Nagy József 
kaposvári nyomdáját dicséri.

 A L'EX LIBRIS ITALIANO 2001. évi decemberi szá- 
m a  m u t a t j a ,  h o g y  F i n g e s t e n  m û v é s z e t e  
kimeríthetetlen téma a szakirodalom számára. Ezúttal 
az olasz lap közöl cikket róla Mirabella tollából, tíz 
illusztráció kíséreté- ben. Két további cikk a japán ex 
libris képi világát igyekszik megfejteni, nem kevesebb, 
mint 23 illusztrá- ció bemutatásával.
 Lapszemléjükben 14 ország exlibris-sajtójának leg- 
újabb számait ismertetik, köztük lapunk tavalyi 2. szá- 
mát is. Végül 20 könyvjegy képe szerepel abban a 
többoldalas rovatban, melynek címe: Exlibris ricevuti  
azaz: Kapott ex librisek.

 A L'EX LIBRIS FRANCAIS 220. száma Meyer-Noirel 
asszony kezdeményezése alapján André Gastmans 34 
olyan alkotását közli, mely nem gyûjtõ, csak exlibris-
barát részére készült. Az eredeti méretben közölt lapok 
minden darabját magyarázat kíséri, megvilágítva a lap 
tulajdonosa és a grafikai ábrázolás összefüggéseit. A 
neves flamand grafikus életmûvében száznál több 
ilyen alkotás szerepel, ezek jegyzéke a cikk után 
olvasható.

 A katalán gyûjtõk EX-LIBRIS c. lapjának 25. száma 
arról közöl cikket, hogy 1917 és 1922 között egy másik 
exlibris-gyûjtõ egyesület is mûködött Spanyolország- 
ban Ibériai könyvjegy-gyûjtõk névvel.

Francesco Orenes cikke a nõi akt és az erotika szerepé- 
rõl szól az ex libris világában. A szerzõ az akt-ábrázo- 
lásokat négy csoportba sorolja: egyszerû, szimbolikus, 
mitologikus és erotikus ábrázolások. A kilenc illusztrá- 
ció között Drahos István két fametszete szerepel. Az 
egyiket bemutatjuk, amely szimbolikus értelmû.

 A L'EX LIBRIS FRANCAIS 221. számának nagy részét 
J. Chassaing cikke tölti ki. Ebben a szerzõ Jocelyn 
Mercier  (1926) francia grafikus "hasznos" ex libriseit 
szedi csokorba. Mintegy 50 képet közöl a mûvésztõl, 
amelyekrõl a tulajdonos foglalkozása egyértelmûen le- 
olvasható. A lap az alkotó 330 darabot kitevõ alkotás- 
jegyzékét is közli, szokatlan módon, ezúttal a lapok 
tulajdonosainak ábécé-sorrendjében.

 A Londonban megjelenõ BOOKPLATE INTERNA- 
TIONAL 2001/1. száma, 116 oldalas terjedelme miatt 
inkább könyvnek, mint folyóiratnak tekinthetõ. Lap- 
szemlénkben most elõször szereplõ számában a szak- 
emberek számára érdekes cikk jelent meg az ukrajnai 
superlibros-okról, azaz olyan régi könyvekrõl, melyek 
kötésén a tulajdonos címere, esetleg neve szerepel.  
Rövid cikk szól az 1940-ben született Yanagida japán 
grafikusról, akit a japán fametszet hagyományainak 
legjobb õrzõjeként méltatnak.  Közel 30 oldalt tesz ki 
az ex libris nõ-mûvészeinek bemutatása, pedig itt csak 
a G-J betûvel kezdõdõ neveket szerepeltetik a világ 
minden tájáról. Magyar név nem szerepel e lexikon-
szerû közleményben. 
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