
teljesítmény volt a 43 ország 996 alkotójától beérkezett 3237 ex
libris. Egyik olvasónk reflexiója nyomán közöljük, hogy ez
arról árulkodik, miszerint világszerte ismét megnőtt az érdek-
lő dés az exlibris-műfaj iránt, ugyanis például Belgiumból 70,
Csehországból 20 művész küldött be anyagot. Magyarországról
mindössze 9-en, viszont a résztvevő hazai, tehát török grafi-
kusművészek száma 499 fő volt.

�
Örömmel kaptuk a hírt, hogy Litvániában a Siauliai Humán

Egyetem megalakulásának 50. évfordulója alkalmából meghir -
de tett ex libris pályázaton a ceglédi Nagy László Lázár grafi-
kusművészünk beküldött műveit a zsűri KÜLÖNDÍJJAL
jutalmazta és erről elismerő oklevelet állítottak ki a nevére,
amelyet mellékelten be is mutatunk.

FELHÍVÁS

Fery Antal hozzátartozói, barátai és tisztelői emléktáblát
kívánnak elhelyezni Fery Antal egykori lakhelyének bejáratá-
nál. Ehhez kérik az anyagi támogatást az emléktábla elhelye -
zésének szervezői. Az adományokat titkárságunkra kérik
el jut tatni 2008. május 1-ig. A pénzküldeményen fel kell tüntet -
ni, hogy az emléktábla céljára.

2008. február 26-án Magyarkanizsán 93 éves korában
elhunyt Andruskó Károly grafikusművész.

Zentán temették el, előtte a zentai városházán
gyászülést tartottak.

LAPSZEMLE

A belga BOOKMERK 24. számának bevezető írása beje-
lenti az eddigi szerkesztő távozását. A most 77 éves Luc Van
den Briele 30 évvel ezelőtt legfeljebb nyolc évi időtartamra
vállalta el ezt a nem könnyű tisztséget. A szolgálatból 28 év
lett, mialatt a korábbi Graphia hatvan és a közben Bookmerk-
re változtatott folyóirat huszonnégy számát szerkesztette. Sokat
írt is, számos cikkét idéztük lapunkban. Búcsúzóul azt a
tanácsot adta utódjának, hogy mindig hallgasson az olvasó
szavára, annak ellenére, hogy ebben a funkciójában a sikert
csak kiskanállal eheti. (Az új szerkesztő nevét a későbbi
számban közlik majd.)

A továbbiakban alapos, sok képpel kísért elemzése
olvasható J. Nozdrin orosz és E. Penkov bolgár művészeknek.
A tavaly elhunyt orosz művésztől, Kalasnyikovtól kegyeletes

szavakkal búcsúzott a távozó szerkesztő, megemlítve, hogy a
fametszet nagy mesterétől a lap mintegy 50 alkotását közölte.

A szám illusztrációi közül bemutatjuk D. Bekker rézkarcát,
mely a négy őselemet (föld, tűz víz, levegő) jeleníti meg. A

szám mellékleteként megkaptuk az elmúlt négy esztendő
(2004-2007) összevont tartalomjegyzékét. Ebből kitűnt, hogy
ez idő alatt magyar grafikusok az alábbiak szerint szerepeltek:
Müller Árpád és Salamon Árpád 3-3, Andruskó Károly és
Menyhárt József 2-2, Fery Antal, Haranghy Jenő, Gáborjáni
Szabó Kálmán, László Anna, Szigeti István és Vén Zoltán 1-1
művének közlésével.

♣
Rendkívül érdekes melléklettel érkezett hozzánk Németor -

szág ból a MITTEILUNGEN DER D.E.G. 2007/3. száma: A ti -
zen két oldalas füzet tartalmazza a német egyesület 413 tagjának
címét, telefonszámát és szinte minden másodiknál az interneten
való elérhetőségét. A fenti létszámból 69 fő művész. Harminc-
három könyvtár – köztük a British Múzeum – kapja rend sze re -
sen lapjukat. Szel le mes újítás a listában, hogy a postai irányí-
tószámok sorrendjé ben lakóhelyenként közlik a tagok nevét.
Így bárki megtudhat ja, hogy egy-egy mil li ós nagyváros ban kik
foglalkoznak exlibris-gyűjtéssel.

A német egyesület április 25-én Wurz  bach ban tartja éves
találkozóját. Ezen a részvételi díj 75 euró, tagok szá má ra 10
euró val ke ve  sebb. – Egy cikkük olyan kisgrafiká kat ismertet,
me lyen ceruza ábrázolás sze re pel. Ebből mind össze 3 ismere-
tes, vala mennyi Egbert Herfurth alkotása. A képeket kísérő írás-
ból meg tudtuk, hogy a ceruzát 1550-ben találták fel. A XVII.
században Nürnberg lett a kisipari gyártás központja. Az áttö-
rést 1840 körül a Faber gyár megalapí tása jelentette. Ebben
ugya nis már gőzgépeket alkalmaztak. 1866-ra az 500 főt fog -
lalkozató gyár éves termelése 15 mil lió darabra emelkedett. Ké -
sőbb Ba jor ország ban sok ilyen gyár működött, miközben
Nürnberg ben 1906-ban évente már 400 millió ceruzát gyártottak.

A lap eddig Picasso két ex librisét közölte. Most újabb két
képét láttuk.

♣
Az EXLIBRIS NYT 2007/3. száma régi dániai exlibris

kiadványokról szólva eredeti színekben közli öt kisgrafika
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David Bekker (Ukrajna) rézkarca, C3 (2006)


