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gulatos ismertetést, úgynevezett "tárlatvezetést" a jelenlévõk- 
nek, köztük sok kisdiáknak, akiknek éppen egész napos 
ifjúsági programsorozata zajlott a házban. Így nagyon sokan 
ismerkedhettek meg a grafika és a kollázs vegyes technikájú 
alkalmazásával.

 Titkárunk október l8-ikán Szegeden tartott beszámolót a 
dániai ex libris kongresszus eseményeirõl. A szegedi KBK 
csoport meghívására ez alkalommal Palásthy Lajos társaságá- 
ban még Harmath Gábor és dr. Soós Imre is részt vett össze- 
jövetelükön Az örvendetesen szép számú szegedi gyûjtõcso- 
port Szepesváriné Rácz Mária vezetésével a nemrég meg- 
épült, pompás Somogyi Könyvtár egyik meghitt hangulatú 
termében tartja havonkénti összejöveteleit, ahol idõnként 
ismertetõ elõadás hallhatnak, vagy könyv- és grafikai bemu- 
tatókat láthatnak a megjelentek.
 Októberi találkozójukat Buday György mûvészete fém- 
jelezte. Az asztalokon az egykor Szegeden élt és alkotott mû- 
vész grafikai lapjait, az általa illusztrált és a róla szóló kiad- 
ványokat tették ki közszemlére a figyelmes szervezõk. Ezek 
egy részét a könyvtár adta kölcsön ez alkalomra, de a szegedi 
gyûjtõk, dr. Nagy Ádám és Szepesváriné is becses ritkaságok- 
kal járultak hozzá az est élményszerûségéhez. A megjelen- 
teket a könyvtár képviselõje köszöntötte, majd Palásthy Lajos 
kongresszusi beszámolója következett. Az est meghívott 
elõadója, Tandi Lajos történész ismertette ezután Buday élet- 
pályáját, munkásságának, eredetiben is bemutatott darabjait. 
Kiemelten foglalkozott az Angliában elhunyt mûvésznek 
azzal a fametszetû portré-sorozatával, amelyet egy angol 
könyvkiadó cég felkérésére készített neves magyar költõkrõl. 
Ezeken a grafikákon nemcsak Buday virtuóz kompoziciós ké- 
pessége, hanem a magyar irodalomban való nagy tájékozott- 
sága is megmutatkozott.
 A hangulatos összejövetel baráti beszélgetéssel és foga- 
dással ért véget. Ennek során a budapesti vendégek megkós- 
tolhatták a szegedi híres Anna forrás kitûnõ vizét is.

 A Pannónia úti Duna Galériában Újabb rétegek címmel 
nyílt meg november 6-ikán és november végéig volt látható 
Korányi Gábor festõ- és grafikusmûvész kiállítása. Az l992 óta 
Amerikában élõ mûvész nem lett hûtlen itthoni közönségé- 
hez és mûvészetének rajongóihoz, hiszen itt is gyakran be- 
mutatja egy-egy tárlaton mûvészete újabb eredményeit, állo- 
másait. Majdnem minden esztendõben részt vesz a Hódme- 
zõvásárhelyi Õszi Tárlaton, sõt az l990, l993, l994 és l999-es 
években annak díjazottja is volt. Örömmel nyugtázhattuk, 
hogy a KBK ll00 éves magyar népmûvészet címmel l996-ban 
meghirdetett millecentenáriumi pályázatán három remek 
aquatinta technikájú kisgrafikájával õ nyerte meg a fõdíjat, a 
Honfoglalás ll00. Évfordulója Emlékbizottság díját és emlék- 
plakettjét. Ezúttal a Duna Galériában a mûvész újabb alkotá- 
saiból többféle technikával készült munkákat: olaj- és pasz- 
tellképeket, borzolással és maratással készült rézkarcokat 
láthattunk. A színes, hatoldalas, erre az alkalomra készült új 
katalógusában így vall magáról Korányi Gábor: "Közel 25 éve 
a pályán,50 éve a Planétán, a számadástól még távol, a mér- 
legelés küszöbén�Mint minden kiállítás, ez is csak töredék  
mivel majdnem tíz éve már távol élek innen  ez a kiállítás még 
töredékesebb, hiszen nem látható a folyamat, nem érzékel- 
hetõ a folyamatosság.  Jobb híján ezt a töredéket ajánlom 
most szíves jóindulatukba." E szerény vallomás ellenére, a 
tárlatot megnyitó Szakolczay Lajos mûvészetkritikus magasra 
értékelte a mûvész legújabb eredményeit, kiemelve a még 
tömörebb, még súlyosabb fogalmazást, a teljesen egyéni lá- 
tás- és ábrázolásmódot A megnyitó közönsége, közöttük szá- 
mos pályatárs,- mûvészek és mûértõk � nagy elismeréssel 
nyugtázta az újabb, remek alkotásokat.

 A budapesti Cseh Kulturális Centrumban nagyszabású, 
de bensõséges kultúrmûsor és köszöntõ keretében nyílt meg 
Tavaszy Noémi festõ-grafikusmûvész Csehországi emlékeim  
címû kiállítása. Ugyanazon a napon, november l3-ikán ugya- 
nis a mûvésznõ születésnapját is ünnepelte a megjelent és a 
termet zsúfolásig megtöltõ közönség. A mûsorban az ének- és 
zeneszámok között elhangzott a neves költõ és mûfordító 
Tavaszy Sándor több verse, amelyeket feleségéhez, Noémi- 
hoz írt. Ezt követõen Csémy Tamás, a Centrum igazgatója 
köszöntötte a mûvészt, majd dr. Szent-Iványi István, a Magyar 
Országgyûlés Európai Integrációs Bizottságának elnöke nyi- 
totta meg a kiállítást. A fõként Prágát, annak városrészeit, 
mûemlékeit, festõien hangulatos utcáit, és egyéb csehországi 
utak emlékeit megörökítõ festmények, pasztellképek, akva- 
rellek és grafikák a helyszínen megvásárolhatók. A befolyt 
összeget a mûvésznõ felajánlotta a csehországi árvízkárosul- 
tak javára.
 Mi is szeretettel köszöntjük Tavaszy Noémit, egyesüle- 
tünk mûvésztagját születésnapján, mind a gyûjtõtársak, mind 
a szerkesztõk nevében, sok-sok alkotó sikert és jó egészséget 
kívánva.

 A Rákospalota Pestújhely  
Újpalota mûvelõdési házai- 
ban november l6 és 24 kö- 
zött megrendezésre került 
Mûvészeti Hét rangos ese- 
ményeként nyílt meg a Cso- 
konai Mûvelõdési Házban 
november 20-ikán körünk 
mûvészeti vezetõjének, 
König Róbert grafikusmû- 
vésznek Vadászkantáta cím- 
mel újabb, nagyszabású kiál- 
lítása. A három helyiségben 
kiállított festmények, pasz- 
tellképek, de zömmel linó- 
és fametszetû alkotások vá- 
logatást nyújtottak a mûvész 

remek ló-ábrázolásaiból, valamint a Bach zenéje ihlette 
Vadászkantáta címû nagyszabású grafikai sorozatából. A 
megnyitón, amelynek bevezetõjeként Lelkes Mária, a mûvész 
neje olvasta fel szép emlékezõ és esszé jellegû írását, szép 
számmal megjelentek körünk mûvész- és gyûjtõtagjai, 
valamint a Képzõmûvészeti Egyetem Grafikai Tanszékének 
hallgatói, König Róbert fiatal, tehetséges tanítványai.

 A Ferencvárosi Pincegalériában november 2l-ikén nyílt 
meg az Art 9, a Ferencvárosi Képzõmûvészek Egyesülete tag- 
jainak  közös kiállítása, ahol a csoporthoz tartozó festõ-, 
grafikus- és szobrászmûvészek mutattak be szép, izgalmas 
válogatást mûveikbõl, közöttük a már magas mûvészeti díjak- 
kal rendelkezõ markáns mesterektõl kezdve a legfiatalabb 
generációig, több mint húsz alkotómûvész Közöttük egyesü- 
letünk, a KBK két mûvésze is szerepelt: Kõhegyi Gyula gra- 
fikáival, Olexa József pedig egyik festményével. Ferencváros 
polgármestere, Dr. Gegesy Ferenc bevezetõ szavai után Dr. 
Pogány Gábor mûvészettörténész beszélt és értékelte a tárlat 
alkotásait. Közremûködött remek énekszámaival a Ferenc- 
városi Bacchus Kamarakórus.
 Ezt követõen az Art 9 nevében Ábrahám Rafael bejelen- 
tette, hogy a Ferencvárosi Képzõmûvészek egyesülete díjat 
alapított, amelyet ezután évente egy alkalommal két-két mû- 
vésznek ítél oda a vezetõség. Elsõ alkalommal most került 
átadásra a díj, amelyet a jelenlevõk elismerõ tapsa közepette 
vett át Kõhegyi Gyula és Ó. Kiss Zoltán grafikusmûvész. 
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

König Róbert
linómetszete, X3

2, a házigazda Dánia 22 fõ, Anglia 4, Finnország 8, 
Franciaország 1, Németország 35(!), Hollandia 15, 
Hong Kong 4, Olaszország 3, Japán 7, Litvánia 1, Len- 
gyelország 8, Portugália 1, Oroszország 13, Svájc 2, 
Szlovákia 1, Spanyolország 7, Svédország 4, Tajvan 3, 
Ukrajna 3, és végül az USA 8 fõvel vett részt a 
találkozón.
 Mint látható, a Távol-kelet erõsen elõretör. Magyar- 
országról egyedül Palásthy Lajos képviselte a hazai 
gyûjtõtársadalmat. A nyomda ördöge, hogy Anton 
Vermeylen grafikust is magyarországinak írták, belga 
címével. Viszont neje, Horváth Hermina a belgákhoz 
volt sorolva, magyar címmel. Sajnos azonban, hogy a 
Vermeylen-Horváth házaspár végül nem tudott részt 
venni az eseményeken. Szintén nagy kár, hogy 
külföldön élõ hazánkfiai sem voltak ott.
 A magyar egyesület 5 lapos fametszetû mappával 
ajándékozta meg a résztvevõket. Ezt a mappát 
egyesületünk tagjai is, mint tagi illetményt kapják. 
Bizonyos, hogy hírünket a világban megerõsí
ti, miszerint létezünk, gyûjtõink gyûjtenek, alkotóink 
pedig munkálkodnak.
 Rajtunk kívül Szlovénia is egy kis kiadvánnyal ked- 
veskedett a megjelenteknek: "Ex libris Árpád Sala- 
mon." Mint a szövegbõl kiderül, a mûvész 1930-ban 
Szabadkán, magyar családban született. A füzetben li- 
nómetszet (X3, X3/2) technikájú ex librisek reproduk- 
ciói vannak. A mûvész címe: Arpad Salamon, Akereva 4, 
SLO-3210 Slovenske Konjice, Szlovénia. Ezeken kívül a 
belgák és az amerikaiak folyóiratuk egy-egy számát 
adták ajándékképpen. A gazdagabb, nagyobb egye- 
sületek nem lepték meg a résztvevõket kiadvánnyal. (A 
lengyelek a malborki kiállítás katalógusát hozták.)
 Az eseményeket két hangverseny, egy kirándulás és 
egy ünnepi bankett tette színesebbé. A hangversenye- 
ket Magdeléna Witczak lengyel szopránénekesnõ adta, 
zongorakísérettel. Az egyik a frederikshaveni temp- 
lomban, a másik a helyi gimnázium dísztermében 
hangzott el.
   A kirándulás során Dánia legészakibb csücskéig 
mentünk, útközben megtekintettük a környék neveze- 
tességeit. Az ünnepi vacsorára egy elegáns szálloda 
éttermében került sor, és nagyon jó hangulatban telt el.
 A delegációk megbeszélésén augusztus 31-én dél- 
elõtt 27 ország számos egyesületének képviselõje vett 
részt. Új tagként egy spanyol, az argentínai és a taivani 
egyesület került felvételre.
 A megbeszélések egyik fõ témája volt a technikai jel- 
zetek (Barcelonai sziglák) felfrissítése, korszerûsítése. 
Hosszabb vita után a jelenlevõk egyszerû, de az eddigi- 
hez képest bõvített listát fogadtak el, és határozatot 
hoztak, hogy ez lehetõleg 4-6 évig ne változzon. Fontos, 
hogy a különbözõ nyelvû fordításokat összhangba kell 
hozni. Az egyesületek törekedjenek arra, hogy más 
grafikai társaságok is alkalmazzák e jelöléseket. A FISAE 
nagy publicitást ad a listának, és ezt kéri a tagegye- 
sületektõl is.
 A következõ, XXX. kongresszus rendezésének jogát 
Ausztria kapta meg, amit 2004. július 14-17. közötti 
idõpontban Wels-ben kívánnak megtartani. 2002-2004 
között a FISAE elnöke dr. Ottmar Premstaller  Ausztria; 
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   2002. augusztus 29 - szeptember 1. között került 
megrendezésre az ex libris alkotó- és gyûjtõ-élet 
kiemelkedõ jeles eseménye, a kétévenként megtartott 
Nemzetközi Ex libris Kongresszus. Az ex libris gyûjtõ 
egyesületek 1966-tól a FISAE, mint összefogó nemzet- 
közi szervezet (alapítói között a KBK is ott volt) meg- 
alakulása óta ezen esemény alkalmával találkoznak 
egymással a gyûjtõk és mûvészek, és határoznak ezen 
területet érintõ fontosabb tennivalókról, problé- 
mákról.

  Az idén ismét Dánia 
volt a házigazda. A dán 
egyesület vezéralakja, mo- 
torja, Klaus Rödel lelkes 
munkája eredményekép- 
pen a Kongresszus Frede-
rikshavn-ben, ebben a 
hangulatos jitlandi észak-
dán városkában ülésezett. 
A résztvevõk ragyogó nap- 
sütésben (bár a nap itt és 
ilyenkor már nem emel- 
kedik nagyon magasra) és 
kellemes, langyos idõjá- 
rásban élvezhették a szí- 
nes és változatos progra- 

mokat. Mintegy 10 kiállítás tette változatossá az ese- 
ményeket. Mindegyikrõl részletes katalógus is készült, 
ezeket a résztvevõk megkapták.
 A kiállítások zászlóshajója a malborki Múzeummal 
közösen szervezett ex libris pályázat anyaga volt. Bár 
errõl mûvésztagjainkat idõben külön hírlevélben 
értesítettük, ezen egyetlen magyar pályázó sem indult, 
csak Romániából, Temesvárról Alexandru Jakabházi 
vett részt, aki 2 db. C3 technikájú lappal szerepelt. A 
név magyar származást sejtet. A kiállításról 142 lapos 
színes katalógus készült. A díjazások: I. díj: Vladimir 
Zuev (orosz), II. díj: Wojciech Luczak (lengyel), III. díj: 
Oleg Denyisenko (ukrán) és Elzbieta Radzikowska 
(lengyel), megosztva. További egyéb díjak is kiosztásra 
kerültek, amelyeket három lengyel és egy bolgár 
grafikus kapott.
 További kiállítások: A svéd királyok és nemesek sup- 
ralibrisei; A 20. század második felének kiemelkedõ 
lengyel ex librisei;  Boros témájú e librisek; Léda és a 
hattyú témájú e librisek; Német szecessziós lapok; Jan 
Konupek cseh grafikus; Dán ex librisek; Hong Kongi 
ex librisek; Japán ex librisek; és Hornhaver dán 
grafikus munkái.
 Az itt említett kiállítások némelyikén több esetben 
magyar mûvészek alkotásaiból is válogattak a rende- 
zõk. (Az egyik helybeli könyvüzlet kirakatában mint- 
egy 6 darab szõlõs-boros témájú ex libris is ki volt téve, 
az egyik Dániel Viktornak Komáromi Imre gyûjtõ 
részére 1970-ben készített rézkarca.)
 A jelenlevõk megkapták a Kongresszuson résztve- 
võk fényképes, névvel és címmel ellátott listáját, amely- 
bõl az is kiderül, ki a gyûjtõ és ki grafikus. A Föld min- 
den része képviseltette magát. Ausztráliából ketten, 
Ausztriából (mindössze) négyen, Belgiumból  9 fõ, Bul- 
gáriából 1, de Kínából 11 személy érkezett. Csehország  
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elsõ helyettese Klaus Rödel, Dánia; második helyettese 
James Keenan, Anglia.
 A XXXI. kongresszusra pályázott Malbork (Lengyel- 
ország), Svájc és Kína. Végül is Malbork visszalépett, de 
minden köztes évben kiállítást szervez. Kína várni fog 
2008-ig (olimpiai év), így Svájc lesz ennek a kongresz- 
szusnak a házigazdája. Ha Kína speciális hétvégét kíván 
rendezni, nemzetközi részvétellel, ezt a FISAE úgy érté- 
keli, mint elõkészületet a kongresszusra.
 A 4. kiadása jelent meg a FISAE Directory of Book- 
plate Collectors and Designers címû kiadványnak, 
amely a FISAE tagegyesületei tagjainak névsorát tartal- 
mazza. A magyar tagnévsort idejében eljuttattuk a szer- 
vezõkhöz, így abban szereplünk. Azonban voltak orszá- 
gok, ahol nem nagyon törõdtek azzal, hogy a kiadvány 
teljes legyen.
 A Bookplate International folyóiratban Edith A. 
Right a nõi ex libris mûvészekrõl közöl összeállítást. 
Kérik ehhez a társegyesületek segítségét. Mi már elin- 
dítottuk ennek az összeállítását. Még gond az angol 
fordítások elkészítése. Kérjük, aki ebben segíteni tud, 
vegye fel titkárunkkal a kapcsolatot.
 Ugyancsak a delegátusok határoztak a következõk- 
rõl: az ex libris pályázatok kiírásához egységes szabály 
kidolgozása látszik szükségesnek. Luc van den Briele-t 
kérték fel erre. A számítógépes ex libris tervezést a 
továbbiakban a FISAE elfogadja és szabályaiba beveszi.  
FISAE internetes oldalt kell létesíteni, az anyagi 
lehetõségek függvényében.

 Számítógépeken az ex librisek katalogizálására kü- 
lönbözõ programok léteznek. Az egyes szoftverek 
egybevetése, illetve egységesítése kívánatos. Minden 
érdekelt figyelmébe ajánlva!
 Dr. Ivan Panenka (Szlovákia) hosszabb fejtegetést 
nyújtott be az ex libris gyûjtés helyzetérõl, problémá- 
iról, jövõjérõl. Erre külön visszatérünk, mivel utólag az 
egyik finn egyesület is csatlakozott Panenka úr felve- 
téseihez. 
 Ugyancsak Panenka úr ajánlotta, hogy az ex libris 

élet területén kiemelkedõt nyújtó személyek részére 
valamiféle elismerést kellene létesíteni. Ennek megfe- 
lelõen elismerõ oklevél, illetve érem alapítása került 
elfogadásra, az alábbi ötféle ágazatra:
 1./ Udo Ivosk érem ex libris ösztöndíj létesítésének 
elismerésére
 2./ A. W. Franks érem a gyûjtés támogatóinak.
 3./ H. Fogedgaard érem az ex libris gyûjtemények, 
múzeumok fejlesztéséért.
 4./ G. Mantero érem az ex libris népszerûsítéséért, 
(nevelés, pályázatok, stb.)
 5./ A Brunovsky érem az ex libris tervezésért.
   A részletek kidolgozására a FISAE vezetõsége kapott 
megbízatást. Ezzel a mintegy két óra hosszat tartó 
értekezlet lezárult..
 A kongresszus ideje alatt mindvégig igen élénk ex 
libris csere folyt a résztvevõk között. A távolkeletiek 
nagyon szép anyagokat hoztak, és mindenkivel szíve- 
sen cseréltek.
 Panenka úr 11 pontból álló vitaindító anyagot tárt a 
delegátusok elé. Ennek lényege, hogy a kongresszusok 
költsége egyre magasabb, amit a szegényebb országok 
gyûjtõi már nem tudnak megfizetni. Így ezek egyre ki- 
sebb létszámmal bonyolódnak, ami ismét költségnö- 
velõ hatású. Nem kellõen körvonalazott a FISAE hatás- 
köre, hacsak a következõ kongresszus helyszínének 
kijelölését nem tekintjük annak. Az egyes ex libris 
pályázatok egymástól eltérõ követelményeket támasz- 
tanak, amelyek elsõsorban az illetõ rendezõ ország 
alkotóinak kedveznek. Két, három, vagy négy technika 
van preferálva. Néhány mûvész szabad grafikát készít, 
melyen az ex libris szót, vagy egyéb rövidítést alkalmaz.
 A következmény kézenfekvõ: néhány kreatív mû- 
vész eredményesen készít ex librist, a többség ötletek 
nélkül, de a kevésbé képzett és fizetõképes gyüjtõkört 
szolgálja ki.
 Problémát jelent az ex libris méretének kérdése. 
Ezenkívül fel kellene osztani az ex libriseket olyan 
szempontból is, hogy könyvbe beragasztásra készül- 
nek, vagy csak gyûjtési célra. Nincs kellõ véleménycse- 
re a gyûjtõk között sem.
 Természetes a váltás az idõs gyûjtõk és alkotók, 
valamint a csekély számú fiatal között. Ismerünk gyûj- 
tõt, aki mögött fél évszázados gyûjtõtevékenység áll. 
Példaként említette a holland Johann Souvereint. Fel- 
vetette az elismerõ oklevél vagy érem alapítását is, 
amellyel a kongresszus, mint fentebb láttuk, foglal- 
kozott is.
 A legtöbb mai egyesület a 19. illetve 20. század for- 
dulóján alakult. Vannak azonban jóval fiatalabb, nem 
ilyen történelmi múlttal rendelkezõ egyesületek, ame- 
lyek felkarolása a nagy egyesületek kötelessége. Kie- 
melkedõ példáként állította a kongresszus delegátusai 
elé az 1992. évi bratislavai európai ex libris találkozót.
   (Panenka úr felvetései érdekesek, mindenben azon- 
ban nem lehet egyetérteni vele, de hát nem is ez egy 
vitaindító irat célja.) Idõközben a finn Exlibris 
Aboensis egyesület is körlevelet küldött, amelyben 
csatlakozik Panenka úr problémáihoz. Lényege, hogy a 
szerényebb anyagi körülményekkel rendelkezõknek is 
legyen lehetõsége részesülni az ex libris gyûjtés 
örömében.

Palásthy Lajos

Nagy László Lázár, X2
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tójuk 14 ex librisét bõséges magyarázat is kíséri: bemutatja a 
tulajdonost, ismertetve annak foglalkozását, hobbiját, stb. 
összefüggést keresve mindezek és a kisgrafikai ábrázolás kö- 
zött. Érdekesség még a lapban a svájci író, Jean Giono  ex 
librise és egy Dali által készített "könyvjegy". Ez utóbbi akva- 
rell-technikával készült, így csak nyomdai úton sokszorosít- 
ható. A lap "címzettje" sem akárki: Federico Garcia Lorca.

 A BOOKMERK 2002/3. 
számának elsõ cikke 70. szüle- 
tésnapja alkalmából köszönti 
Frank-Ivo Van Damme belga 
grafikus mûvészt, egyben 18 al- 
kotását képben is bemutatja. A 
hazánkban is gyakran megfor- 
duló alkotó rézkarc-exlibrisei a 
mesteri módon megjelenített 
ruhátlan szép hölgyek miatt 
népszerûek. Jan Yperman a mû- 
vészeket ábrázoló könyvjegye- 
ket szedte ezúttal csokorba, hal- 
latlanul gazdag illusztrációs 
anyag: 46 kép kíséretében. A 
cikkben tárgyalt kisgrafikák 
között szerepel László Anna, 

Fery Antal és Stettner Béla egy-egy, valamint Kertes-
Kollmann Jenõ két alkotása. Stettner Béla Van Gogh napra- 
forgóit ábrázoló, két színben nyomott linómetszetérõl 

Fery Antall fametszete, X2

li a szerzõ, hogy a virágokat és a vázát kellemes szürke szín- 
nel, a szöveget pedig a holland mûvész színvilágára utaló 
pompás (herrlich) narancs-színben nyomták. A cikk 
kiegészí- téseként közlik a lap több korábbi számának adatait, 
melyek- ben hasonló mûvész-ábrázolások találhatók.

 Huszonnyolc színes fénykép közlésével az exlibris-iroda- 
lomban elsõként színesen  közöl kongresszusi beszámolót a 
dán folyóirat. Kiemeli a találkozó jó hangulatát, amely a 172 
résztvevõ körében napról-napra emelkedett. A legfontosabb 
kiállításuknak a Nemzetközi ex libris 2000-2002 c. tárlatukat 
tartják, amelyre a beküldött 1431 könyvjegybõl mindössze- 
sen 372 darabot választott ki a zsûri 26 ország 132 mûvé- 
szétõl. A szigorú bírálat a kiállítás nívóját emelte, példaként 
szolgálva a jövõre nézve is.

 Az EXLIBRIS ABOENSIS kongresszusi beszámolójának 
illusztrációjaként többek között Haranghy Jenõ 1930-ban 
Nagy Sándor nevére készült ex librise szerepel. Egy másik 
közlemény a FISAE tagegyesületeinek nevét és címét tartal- 
mazza. Harminchat ország felsorolása olvasható itt, némely 
országban kettõ, Kínában pedig 3 egyesület mûködik. Öröm- 
mel tapasztaltuk, hogy a KBK nevét és címét végre helyesen 
közölték!  A cikkek sora az erdõ-ábrázolásokkal foglalkozó 
írással végzõdik, melyet 16. ex libris képe kísér.

 Az ajkai Kisgrafika Barátok Köre az elmúlt nyáron kiállí- 
tást rendezett a helyi Városi Könyvtárban. Ezúttal Krajcsi 
Tiborné gyûjtõtársunk, aki mint pedagógus, fõként irodalmi, 
mûvészeti és zenei vonatkozású ex libriseket és alkalmi 
grafikákat gyûjt, most A könyv dicsérete címmel állította 
össze gyûjteményébõl a tárlat tematikáját, amelyet a közön- 
ség nagy érdeklõdése kísért. Szintén örvendetes hírünk, 
hogy a KBK ajkai csoportjának jeles tagját, Tilhof Endre 
nyugalmazott könyvtárigazgatót Ajka város díszpolgárává 
választották Ezúttal a gyûjtõk nevében is szívbõl gratulálunk 
a megtiszteltetéshez és elismeréshez

 Szabadkán a városnapi ünnepségek keretében 2002. 
szept. 2-án kiállítással egybekötött könyvbemutatót tartottak 
a Városi Könyvtár dísztermében. A XVII. századból õrzött 
régi és ritka kiadványok katalógusát vehettük kezünkbe, 
miközben a patinás könyvek is elõttünk sorakoztak. Lehetett 
lapozni, meglehetett érinteni. A gyûjteményben (222db.) 
nagyszerû díszlapok, rézmetszetek voltak láthatók, valamint 
ex librisek, supralibrisek is. A katalógus készítõiKunkin 
Zsuzsanna könyvtári tanácsos, az intézmény igazgatója és 
Kiss Gusztáv bibliográfus engedélyével a kedves olvasónak 
készítettem néhány másolatot az ex librisekrõl:

Quintilianus: 1698-ban kiadott Declamationnes c. könyvébõl  
Ex bibliotheca Resenbergiana és Giulio Strozzi: La Venetia 
edificata�, 1624-ben kiadott könyvébõl  Ex libris N.B.P.V.

 A jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság V. Vándorkiál- 
lítása Szabadkán nyílt meg 2002. okt. 3-án a képzõmûvészeti 
találkozó épületében. A kiállítás idei eszmei meghatározása: 
Az alkotás õszintesége. A nagyszámú, több mint félszáz mûvé- 
szi alkotás között festmények, grafikák, kerámiák, szobrok, 
de  ex libris is volt látható. Az egyetlen ex libris kiállító 
Ivanyos Sándor grafikus volt (aki egyébként szegedi 
csoportunk tag- ja). Õ az Iparmûvészeti Fõiskolát végezte 
Budapesten, 1945-ben, és Palicson illetve Szegeden él és 
alkot. Szakterülete a grafika, formatervezés, illusztráció. A 
k i á l l í t á s  k a t a l ó g u s a  e x  l i b r i s e i t  i s  k ö z ö l t e .                                               
P a l á s t h y  L e n k e

 Körünk egykori tagja, Széky Piroska grafikusmûvész l966 
és l983 között készült alkotásait mutatta be október hónap- 
ban a rákospalotai Csokonai Mûvelõdési Ház. A mûveket a 
kõbányai ARTOTÉKA kölcsönözte.

 Október 8-ikán Békéscsabán az Ifjúsági Házban érdekes 
kiállítás nyílt, amely a Csabai Életfa Nyugdíjasház idõs lakói 
által létrehozott Kreatívkör alkotó közösségének munkája- 
ként jött létre. A huszonnégy táblából álló kollázs-sorozat 
grafikai alapját Moskál Tibor grafikusmûvész, körünk tagja 
készítette, a képeket alkotó kollázs-anyagot (sás, nádbuga, szí- 
nes falevél, gally, bogyó, stb.), vagyis a természet adta alkotó- 
elemeket a nyugdíjasház lakói gyûjtögették össze és segítet- 
tek az összeállításban. A kiállítást az Ifjúsági Ház igazgató- 
helyettese, Herczeg Tamás költõ nyitotta meg, majd az igen 
látványos, mûvészi kompoziciókról Moskál Tibor tartott han- 




