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Fery Antal fametszetei, X2

 Fery Antal, a Szerencsrõl elszármazott, immár klasz- 
szikus fametszõ mûvész ex libriseibõl már életében 
készített állandó kiállítást a szülõvárosa, Szerencs, a 
helyi Rákóczi vár múzeumában. Az elmúlt évtizedek 
során azonban a kartonlapok elöregedtek, az ex libri- 
sek megsárgultak, kifakultak. Szükségessé vált egy új, 
korszerûbb és idõtállóbb emlékkiállítás létrehozása. 
Ennek lelkes megvalósításán fáradozott hosszabb idõ 
óta a mûvész leánya Bánkiné Fery Vera és a Zempléni 
Múzeum igazgatója Fazekasné Majoros Judit. Szervezõ 
munkájuk során mozgósították az exlibris-gyûjtõk né- 
pes táborát, akik duplum-példányaikból önzetlen szor- 
galommal összeadták Fery Antal ex-libriseinek egy 
igen gazdag gyûjteményét, amelybõl dr. Nagy Ádám, a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos  munka- 
társa állította össze az új, állandó tárlatot. A különféle 
idõrendben és témákban nagyalakú kartonokra pasz- 
partuzott grafikák keretben és üveg alatt, külön terem- 
ben várják a következõ évtizedek látogatóit, hogy az 
újabb generációk is megismerhessék a város szülötté- 
nek klasszikus értékû életmûvét, amely a magyar 
exlibris-mûvészetnek is egyik csúcspontja.
 2002. május 10-én a múzeum igazgatója meleg 
szavakkal üdvözölte a jelenlévõket, majd átadta a szót 
az állandó kiállítás megnyitására a Budapestrõl érke- 
zett Kass János grafikusmûvésznek és Dr. Soós Imré- 
nek. A Kisgrafika Barátok Köre képviseletében dr. Soós 
Imre emlékezett meg a mesterrõl, akivel hosszú év- 
tizedeken át állandó munkakapcsolatban állt, mond- 
hatnánk tréfásan, mint amolyan "személye körüli 
miniszter", mivel õ fordította a nevére érkezõ sok-sok 
külföldi levelet, az ex-libris megrendeléseket és vála- 
szokat. Felidézte mindig derûs kedélyét, nagylelkû- 
ségét, kedves humorát és a kellemes találkozásokat a 
háziasszony, Valika páratlan konyhamûvészettel terí- 
tett asztalánál.
 Kass János az ország több részérõl érkezett meg- 
jelenteknek az állandó emlékkiállítást az alábbi 
szavakkal adta át:

 "Fery Antal, Szerencs szülötte, Szerencs díszpolgá- 
ra. Életrajzi adatait itt láthatjuk fényképével, s a remek 
egyvonalas, karakteres portréjával egyetemben.
 Jól ismerem õt. A második világháború után egy 
kiállításon dolgoztunk együtt, amelynek a címe az volt 
"Arccal a vasút felé". Ekkor 1947-et írtunk. Ott ismertem 
meg Tónit, ezt az édes embert; édes és angyali hu- 
morral megáldott édessége bizonyára a jobb sorsra 
érdemes szerencsi cukorgyári múltjának és hatásának
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megye siklósi bányájára hatalmas márvány-obeliszk 
emlékeztetett.
 Napjainkra az Országparkból csak a park maradt 
meg. A rongálók "alapos" munkát végeztek. Eltûntek a 
megyéket jelzõ márványtáblák, leszerelték a szökõku- 
takat, esztelen falfirkák láthatók az obeliszken, ellopták 
még az ülõkék, a padok deszkáit is. Csak a természetet 
nem tudták tönkretenni! Az egykor ültetett nemes fák, 
ritka cserjék ma is pompáznak. A parkban mostanra 
eltûntek ugyan a "megyehatárok", a hangulatos terület 
méltóképpen illeszkedik be a gyönyörû Népligetbe.
 A megyék és a fõváros közel 30 évvel ezelõtti, ma is 
"virágzó" együttmûködésére új kisgrafikák hívják fel a 
figyelmet. A 25 lapból álló linómetszet-sorozatot 
Kerékgyártó László készítette, Pesti László és Tarjányi 
Ferenc felkérése alapján. A két neves kisgrafika-barát, 

kertészeti szakember neve helyett csupán névbetûik 
láthatók a grafikákon, melyek mindegyikén egy-egy 
megye, vagy az egyesített városrész szerepel. A hazánk- 
ban termesztett gyümölcsök valamelyikének képe is 
látható a lapokon. Ezeknek csak némelyike jellemzõ az 
adott megye termelési viszonyaira, mint pl. a sárga- 
barack Bács-Kiskun megye, vagy a cseresznye Szolnok 
megye lapján. Ne keressük tehát az okát annak, hogy 
miért szerepel pl. sárgadinnye az Óbuda nevét viselõ 
lapon. Örüljünk annak, hogy vannak még áldozatos 
mecénások, jókezû alkotómûvészek, akik az Ország- 
park közelgõ három évtizedes jubileuma ürügyén 
újabb színt hoztak be a kisgrafika mostani hétköz- 
napjaiba.

Soós Imre
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 Hajdú-Bihar megye és a debreceni Kölcsey közmû- 
velõdési intézet több évtizede ápol kulturális kapcsola- 
tokat a japán Toyama tartománnyal, amelynek kereté- 
ben rangos képzõmûvészeti rendezvényekre is sor 
kerül.
 A múlt év novemberében az I. nemzetközi toyamai 
képzõmûvészeti kiállítás megnyitójára, Hajdú-Bihar 
megye képviseletében, a közmûvelõdési intézet osz- 
tályvezetõje, Angyal László vezetésével Burai István 
festõmûvész, Szilágyi Imre és Tamus István grafikus- 
mûvészek, valamint Király Attila mûvészettörténész 
utazott Japánba. A tárlaton négy ország, Japán, Kína, 
Korea és Magyarország 30-30 mûalkotással vett részt. A 
magyar mûvészek részt vettek a kiállítás alkalmával 
szervezett szimpóziumon is, ahol a fõ téma a mûvészek 
helyzetének országonkénti elemzése volt.

 A Ferencvárosi Pincegalériában Kazinczy Gábor 
grafikusmûvész kiállítása nyílt meg február 21-ikén, 
ahol az érdeklõdõk szép válogatást láthattak a mûvész 
legújabb grafikai mûveibõl. A tárlatot népes közönség 
és a KBK tagságának sok képviselõje jelenlétében 
Baky Péter festõmûvész nyitotta meg.

 Cegléden a Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet 
igazgatósága rendezte meg március 18-ikán délután a 
Kisgrafika Barátok Köre mûvésztagja, a neves grafikus 
és festõmûvész, Nagy László Lázár tárlatát. A Kórház 
tanácstermében Grafikai epigrammák címmel meg- 
nyílt kiállítás, amint az a címébõl is látható, a mûvész 
eddig készült 617 opuszából, ex libriseibõl és kisgra- 
fikáiból tár mintegy 190 alkotást a nézõk elé. A mûveket 
Dr. Koltói Ádám mutatta be a nagyszámú közönség- 
nek, melynek keretében fuvolán közremûködtek a 
ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola tanulói.

 Mûvésztalálkozó Pécsett. Március 19-ikén a Pécsi 
Barátság Klub és a Mûvészbarátok Egyesületének Pécsi 
Csoportja szervezésében, a Dédász Rt. éttermében 
kellemes hangulatú baráti találkozóra került sor.
 Andrell Tamás és Nõt Béla uraknak, az est házigaz- 
dáinak volt a vendége Bálint Ferenc komlói grafikus- 
mûvész és az õt kérdezgetõ Nagy Bandó András 
humorista. A beszélgetés témája a könyvjegy jelentése, 
története, elkészítésének folyamata, valamint a tehet- 
séges grafikusmûvész életútjába való bepillantás volt. 
Hála Nagy Bandó András felkészültségének, az egyéb- 
ként rendkívül szerény és általában szûkszavú mester- 
tõl ezúttal alapos és kielégítõ válaszokat kaphattak a 
résztvevõk. Közben gyönyörködhettek Bálint Ferenc 
egyedi, válogatott lapokból álló kortárs-gyûjteményé- 
ben és az általa készített szép kisgrafikai lapokkal, a 
különleges dombornyomásokkal kiegészített ex 
librisekkel is. Köszönet a házigazdáknak a jól sikerült 
találkozóért. (Szökõcs Béla)

 A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gyönyörûen felújí- 
tott központi épületének kiállító termében március 19-
ikén rendezték meg Marcali Kiss József festõ és grafi- 
kusmûvész emlékkiállítását. Dr. Fodor Péter a 
Könyvtár fõigazgatója nagy szeretettel emlékezett a 
mûvészre, aki egy idõben munkatársa is volt a fõvárosi 
könyv- tárnak, és meleg szavakkal méltatta nemes 
mûvészetét. A tárlat a korábbi évek grafikai 
sorozataiból Bohócok, Kharon ladikján, stb. mutatott 
be részleteket és váloga- tást festményeibõl is, 
amelyekkel a betegségével is dacoló mûvész hirdette a 
hitet és a szépséget.

 Április 10-ikén, a Költészet Napja alkalmából a 
Magyar Mezõgazdasági Múzeum rendezett érdekes és 
ötletes kiállítást, Szent vegetáció címmel, Olexa József 
festõ- és grafikusmûvész színes grafikáiból. A gyönyö- 
rû, élethû, színes rajzok zöldségféléket és gyógynövé- 
nyeket ábrázolnak, gondosan kiválogatott, rájuk 
vonatkozó 16-19. századi könyvekbõl vett ízes idézetek 
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Nagy László Lázár
fametszete, X2

Nagy Bandó András  - Bálint Ferenc beszélgetés
Fotó: Szökõcs Béla
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KISGRAFIKÁK AZ ORSZÁGPARK JUBILEUMÁRA

 Budapest születési évének az 1873-as esztendõt 
tekintjük, ekkor egyesítették ugyanis Pest városát 
Budával és Óbudával. A századik évfordulót 1973-ban 
ünnepségek rendezésével és több maradandó épület, 
intézmény létesítésével tették emlékezetessé.
 Az ország 19 megyéje ez alkalomból új kertet 
ajándékozott Budapestnek. Az Országpark a Kõbányá- 

hoz tartozó Népligetben több, mint negyvenezer négy- 
zetméteren valósult meg. A parkban minden megye 
megfelelõ területet kapott, hogy azt a reá jellemzõ 
növényekkel, kerti tárgyakkal rendezze be. Csongrád 
megye három folyóját például a parkban megépített 
három csobogó, a Veszprém megyei bazalthegyeket e 
kõvel szegélyezett virágágyak jelképezték. Baranya 

megjelenése jelzi. A múltat képzeletbeli és álomszerû 
világként kezeli s ebbõl mutat valamiféle utat a jelenen 
át a jövõ felé. Ex librisei ezért egy nagy történelmi 
távlatot fognak át oly módon, hogy a mai ember életé- 
ben keresik az esztétika formáló szerepét és jelentõ- 
ségét.
 Alkotói világa az ember és környezete sokarcúságát, 
e sokarcúság gazdagságát s ugyanakkor zûrzavarát kelti 
életre. E sajátos megközelítése világunknak és az em- 
bernek egy képzeletbeli utazás, amelyben az átválto- 
zás, a megújulás és a további lehetõségek csodálatos 
ala- kulása, formálódása biztosít életteret. Ex librisei ko- 
runk tükrei. Bennük van a sok-sok zûrzavar és össze- 
visszaság, az események  múlt és jövõ  érthetetlensége, 
azonban egy olyan grafikai játékosság is, amely szemet 
gyönyörködtetve tanít és vezet.
 Siófokon született 1958-ban. A Pécsi Tanárképzõ 
Fõiskolán földrajz és rajz szakon diplomázott. Jelenleg 
Tatán a Vaszary János Általános Iskolában tanít. Tagja a 
tatai ART6-csoportnak. 
 1988-tól vesz részt hazai és nemzetközi ex libris 
kiállításokon: Pozsonyi I. Ex Libris Triennálé 1995; 
Vilnius 1996, 1997; Budapest Millecentenáriumi ex 
libris kiállítás 1996; Siaulia, nemzetközi ex libris kiállí- 
tás 1998; Pozsonyi II. Ex Libris Triennálé 1998; Barce- 
lona  nemzetközi ex libris kiállítás 2000.

 Önálló kiállításai: Neszmély(1995), Baja (1997), 
Tata (1997,1998, 2000), Tatabánya (1989)
 Címe: H-2890 Tata, Agostyáni út 80.

Lenkey István

Réti András linómetszete, X3

Kerékgyártó László linómetszetei, X3
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König Róbert fametszete, X2

Olexa József grafikája

mûvész vezette Soproni Egyetemi Képzõmûvészeti 
Kört látogatta, majd Horváth János  festõmûvésznél 
tanult, aki segítette mûvészpályája elindulását. 1992-tõl 
számos hazai és külföldi kiállításon szerepeltek alko- 
tásai, Nyíregyházától Sopronig és Európától Japánon át 
az Amerikai Egyesült Államokig.
 A rendkívül munkaigényes nagyméretû rézkarctól, 
és annak különféle technikai eljárásaival készült vegyes 
technikáktól a kisgrafikáig terjed modern hangvételû 
grafikáinak sokszínûen széles skálája. 1966-tól tagja a 
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének és 
több szakmai szövetségnek. 2001-tõl vezeti a Barcsi 
Nemzetközi Mûvésztelep rézkarc mûhelyét. Tagja  a 
KAPOS-ART mûvészeti egyesületnek és kuratóriumi 
tagja a gyõri Grafikai Mûhelynek.
 Budapesti kiállítását Dr. Pogány Gábor nyitotta meg 
a Galéria IX-ben.

 Gyulai Liviusz grafikusmûvész kiállítását láthatta a 
közönség május hónap folyamán a rákospalotai Csoko- 
nai Mûvelõdési Házban.

 A Magyarországi Németek Háza (Budapest, VI. kerü- 
let Lendvay u. 22) rendezésében május 8-án nagysza- 
bású kiállítás nyílt meg Wort und Bild címmel König 
Róbert grafikusmûvész alkotásaiból. A reprezentatív 
épület igényes belsõ kiállítású rendezvénytermeiben a 
mûvész nagy és középméretû grafikai sorozatait, 
Mozart: Varázsfuvola, és Bach Vadászkantáta címû mû- 
veinek képi megjelenéseit mutatta be a fametszetein, 
akvarell, pasztell és olajfestményein. Ismét megcsodál- 
hattuk bravúros fametszõ-technikáját, gazdag fantá- 
ziával teremtett dinamikus kompozícióit. A tárlatot 
Lelkes Mária és Frigyesi András nyitotta meg, Pócsik 
Viktor (fuvola) és Pagonyi András (tangóharmonika) 
zenei közremûködésével, amelyet május 30-ig látogat- 
hatott az érdeklõdõ nagyközönség.

címadó versét Remenyik Sándor 1925-ben írta, amely 
méltó keretbe foglalja azokat az egyszerû növényeket  
zöldségeket, szerény külsejû, ám annál értékesebb 
vagy veszedelmesebb gyógyító erejû füveket  
amelyeknek a képei éppen a költészet napján kerülnek 
bemutatásra�A kiállítás alapgondolata, a "találd meg az 
egyszerûben a nagyszerût", szerencsésen párosult 
Olexa József képzõmûvész sajátságosan kifinomult 
ábrázolásmódjával, a szokatlan, meghökkentõ ötletek 
szeretetével. A régi századok gyönyörûséges szépiro- 
dalmi és kertészeti írásaiból vett idézetek, a régies, ízes 
szavak, a pontos jellemzések egy olyan világba vará- 
zsolnak bennünket, ahol az ember és a természet 
kapcsolata még a helyén volt."  A megnyitót, és a tárlat 
anyagából készült ízléses könyv bemutatóját Berta 
Tibor szépíró tartotta. A KBK nevében ezúttal is 
gratulálunk mûvész-tagtársunknak a sikeres, szépen 
megrendezett tárlathoz.

 A Kisgrafika Barátok Köre rendszeres havi összejö- 
veteleinek májusi klubestjét május 8-án a budai vár-
negyedben mûködõ Litea könyvszalon-és teázóban
rendezte meg. A helyszínváltoztatás oka, hogy itt került 
bemutatásra az év elején a Balassi Kiadó Budapest és a 
Polis Kiadó Kolozsvár közös kiadásában megjelent, 
Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai 

 Egyesületünk tagja, Budai Tibor grafikusmûvész 
kiállítását az Érd Városi Mûvelõdési Központban április 
25-ikén M. Nagy Péter újságíró nyitotta meg. A mûvész 
eddig mintegy félszáz egyéni és kilencven csoportos 
kiállításon mutatta be mûveit. 

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday 
utcai galériájában nyílt meg április 27-ikén Szõcs Géza 
grafikusmûvész kiállítása. Az aktív és termékeny mû- 
vész eddigi életpályájának különlegessége, hogy miu- 
tán Nyíregyházán leérettségizett, a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetem erdõmérnöki karán szerzett diplo- 
mát. Egyetemi évei alatt a Soltra E. Tamás  szobrász- 
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RÉTI ANDRÁS VILÁGA

 A magyar grafikusok középnemzedékéhez tartozik 
Réti András. Pályájának meghatározója a Pécsi Tanár- 
képzõ Fõiskolán kialakult grafikai mûveltség és szak- 
mai gyakorlat. A legkülönbözõbb technikai  megoldá- 
sokkal próbálkozva igyekszik tetten érni a mai ember 
mindennapi problémáit és örömeit, oly módon, hogy 
sajátos technikai  eszközeivel juttatja szóhoz az egyén, 
az ember és a saját világszemléletét, világértelmezését. 
E világértelmezés összefüggésben van a sámánok 
csodálatos világával. Minden esetben az alól az égig érõ 
fa alól datálódik, ahol a magyar és a közép-európai 
pásztor kezdte az eredetmondát és amely alatt folytatta 
azt a dicsõséges sorozatot, ami a továbbélés mellett a 
nép, a nemzet fennmaradását, megerõsödését és nem 
utolsó sorban a széleskörû hely- és térfoglalást fogja 
egybe. 
 A kísérletezõ, a részletekben elmélyülõ, mesélõ ked- 
vû Réti András idõnként irracionálisan  és groteszkül 
meséli el a történeteket egy-egy ex librisen is. Ábrázolá- 
sainak hangneme sokszor meghökkentõ, sokszor két- 
ségbeejtõen távoli, mégis egy-egy mozzanatában mai, 
mához szóló. Mához szólását nem csupán hagyomá- 
nyos és modern technikai  megoldásai révén hozza kö- 
zel a nézõhöz, hanem azáltal is, hogy összekapcsolja az 
évezredek múló idejét a jelennel, s közben egy-egy 
technikai megoldásával a jövõ felé mutatva kíván mara- 
dandót alkotni.
 Linóleummetszeteinek sajátos törvényszerûségei- 
vel a mindennapok valóságát bontakoztatja ki. E sajátos 
törvényszerûség a sámán-világ és a bibliai eszmeiség 
összefüggésében és modern korunk ábrázolástechni- 
kai módszereinek kapcsolatából épül és lesz elõremu- 
tatóvá.
 Rézkarcai és CAD (elektro vagy komputer grafika) 
technikával készült alkotásai csupán nyomatékosítják, 
vizuálisan erõsítik és még inkább érzékelhetõvé teszik 
korunk, immár a 21. század, és világunk, emberlétünk 
sokszor nehezen átlátható, megélhetõ törvényszerû- 
ségeit. Korunk és világunk törvényszerûségei a 
"földön-túli szörnyek" felmutatásával arra a nagyon is 
valóságos eszmére mutatnak, hogy mi itt nagyon is 
földiek vagyunk. Komputer (CAD) grafikái a kísérle- 
tezõ mûvészt mutatják, aki a hagyományos, nemes  
technikák mellett a modern kor eszközeit is hajlandó 
önkifejezési eszközként az alkotás céljainak a szolgá- 
latába állítani. Ezzel az eszközzel vonalas és festõi hatá- 
sokat is elérve, kapcsolódik a múlthoz és jövõhöz 
egyaránt. 
 Ex librisein, különbözõ esztétikai minõségek mel- 
lett, a formanyelve is különféle, ez természetesen kö- 
vetkezik a mûfaj sajátosságából, hiszen az ex libris 
személyre szabott, egyedi kell, hogy legyen.

 Lapjai szerteágazó, bonyolult történeteket, izgal- 
mas cselekményeket és nem utolsó sorban az álom és a 
képzelet világát, olykor a valóság feletti, szürrealista 
dimenziók világát jelenítik meg. Az így keletkezett 
"görbe tükör" valóságunkat mutatja, a messzibe veszõ 
múlt és a még láthatatlan jövõ között. Kifejezési esz- 
közeinek egyik esztétikai minõségét a groteszk és a rút

Réti András linómetszetei, X3

 Újévi lapjával 1998-ben Szlovákia elsõ díját érdemel- 
te ki. Nemzetközi pályázatokon lapja "mention hono- 
rable" elismerést kapott 1993-ban Kievben, 1995-ben 
Ostravában és 1996-ban az olaszországi Cueno-ban. 
1997-ben érmet nyert Litvániában, ugyanakkor a len- 
gyelországi Lublin város elnökének díját ítélték oda 
egyik fémmetszetének.
 Alkotásaival eddig 37 külföldi kiállítson szerepelt.  

Idõszerûnek tartjuk, hogy munkásságát a magyar ex- 
libris-barátok tábora is  megismerje, lapjai a haza gyûj- 
teményekbe is bekerüljenek  és magyar tulajdonos-
nevekkel is gyarapodjék tekintélyes alkotásjegyzéke. 
 A mûvész címe: Peter Kocak  SL-080 01 Presov, 
Bajkalska 9., Slovakia

Soós Imre 
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Molnár C. Pál fametszete, X2

K Ö N Y V E S P O L C

 A múlt év végén a fent jelzett budapesti és 
kolozsvári könyvkiadók közös vállalkozásaként  látott 
napvilágot a közelmúlt ex libris irodalmának egyik 
legszebb, nagy- szerû kiállítású és mind tartalmában, 
mind illusztrációs anyagában hézagpótló magyar 
kiadványa. A könyv az erdélyi könyvesház, a 
marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár (az úgy 
nevezett Teleki Téka és a Bolyai Kollé- gium könyvtára 
összevont anyaga) köteteiben található ex libriseket 
mutatja be. A ma több mint 200 000 kö- tetes 
gyûjteményben több ezer ex librist hordozó található. 
Deé Nagy Anikó és a Teleki Könyvtár munka- társai sok 
éves munkával gyûjtötték ki e könyvekbõl a 
könyvjegyeket és igyekeztek ezekrõl a lehetõ legpon- 
tosabb katalógust összeállítani. Ennek ellenére, amint 
a szerzõ írja: "A régi könyvekben lévõ ex librisek sajtó 
alá rendezése évekig váratott magára. Megfelelõ szak- 
könyvek hiányában különösen a tulajdonosok azonosí- 
tása okozott nehézséget. Csak a közelmúltban kerül- 
hetett sor a külföldi könyvtárakban lévõ ex libris-kata- 
lógusok, szakkönyvek helyszíni tanulmányozására. A 
könyvjegytulajdonosok azonosítását az Országos Szé- 
chenyi Könyvtár, az MTA Könyvtára, a bázeli Egyetemi 
Könyvtár és a zürichi Zentralbibliothek szakirodalmá- 
nak felhasználásával végeztem."

hány csak egy-két példányban fordul elõ, míg néme- 
lyekbõl több száz, olykor ezer darab is létezik. Talál- 
hatók olyanok is köztük, amelyek nem kimondottan ex 
librisnek készültek, de mivel könyvbe ragasztva marad- 
tak fenn, nem kétséges, hogy a könyvjegy funkcióját 
töltik be, vagyis a tulajdonos megjelölésére szolgálnak. 
Ilyenek például a kézzel írott vagy nyomtatott, csak 
szöveget tartalmazó cédulák, pecsétek, bélyegzõk, rub- 
likás klisényomatba írt adatok és nyilvántartási 
számok, stb. A könyvben bemutatott legrégibb 
könyvjegy 1568-ból a szatmári Paksi Mihály 
ajándékozási szöveges ex librise, a legújabb pedig 
1972-ben, készült, amely sze- rint Halász József 
marosvásárhelyi bankigazgató 1200 kötetes könyvtára 
leánya ajándékaként került a Teleki-Bolyai Könyvtárba.
 A könyv három nagy részre oszlik. Az elsõ része Ex 
librisek régi könyvekben címmel a szerzõ tanulmánya, 
amelyben közel 50 oldal terjedelemben tudományos 
alapossággal elemzi mindazt, amit a publikált könyv- 
jegyekrõl tudni kell és felderíthetõ volt. Összefoglalja a 
könyvjegy történetét, az ex libris-készítés technikáját, a 
korszakokat és stílusokat, hat nagyobb csoportba oszt- 
va bemutatja az ex libris-fajtákat (intézményi, ajándé- 
kozási, jutalom, foglalkozásra utaló, házastársi stb) 
majd tíz csoportba sorolja azok gazdag formakincsét 

DEÉ NAGY ANIKÓ: A MAROSVÁSÁRHELYI TELEKI-BOLYAI KÖNYVTÁR EX LIBRISEI.
Balassi Kiadó, Budapest  Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001. p.103 + I-XCVI. Ill.

László Zsuzsa újságíró szerkesztõ-riporter tartott 
beszédet az iskola tanulóinak és énekkarának meghitt 
közremûködésével. 

tár ex librisei címû könyve. A hiánypótló jelentõségû, 
nagyon szép kiállítású könyvet (amelyet e számunk 
Könyvespolc rovatában részletesen bemutatunk) a 
Balassi Könyvkiadó kereskedelmi igazgatója, Orbán 
György ajánlotta a megjelentek figyelmébe, akik között 
nagyobb számban a KBK Egyesület ex-libris és kisgra- 
fika-gyûjtõ tagjai foglaltak helyet. Elõadása végén 
felhívta az inkább a bibliofiliát kedvelõk, érdeklõk fi- 
gyelmét a Balassi Kiadó egyéb, gyönyörû kiadványaira, 
például az 1536-ban kiadott, Pesti Mizsér Gábor 
magyar nyelvû Új  Testamentumának facsimile-
kiadására, vagy a Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-
kiadó illusztrá- cióinak MINTAKÖNYVE c. hasonmás 
kiadványára, amelyben a nyomda fa-, linó vagy 
rézmetszetû könyv- díszei, képes illusztrációi láthatók 
az 1836 és 1875 közötti évekbõl.

 A Molnár C. Pál Baráti Kör tisztelettel invitálta az 
érdeklõdõket a XI. kerületi Petõfi Sándor Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola aulájában május 
16-án délután megnyílt kamara-kiállításra. A bemuta- 
tott alkotások, a Molnár C. Pál Baráti Körhöz tartozó 
mûvészek munkái sokrétû, változatos és színes 
összeállításban adtak ízelítõt Búza Barna, Csiby Mihály, 
Krasznai János, Mendlik Lajos, Molnár C. Pál, Németh
Nándor, Marosvári György, Tavaszi Noémi, Ürmös
Péter, Varga Hanna és két meghívott mûvész, Kovács 
Attila és Marosvári Attila sokféle mûvészeti technikát 
alkalmazó ábrázoló mûvészetérõl. A tárlatot megren- 
dezõ Ürmös Péter mûvész-tanár bevezetõ sorai után 




