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Az utóbbi években hazánk-
ban is megélénkült a „vizuális
kultúra” vagy „pictural turn”2

kifejezésekkel fémjelzett szel-
lemtudományos érdekl�dés.
A képek jelentése, értelmezé-
se, tipológiája szorosan össze-
függ az adott m� funkciójá-
val, az egyes területeknek,
m�fajoknak megvannak 
a maguk specifikus ikonográ-
fiai jellemz�i, problémái, 
szabályai. A kisgrafika, ezen
belül az ex libris m�fajának
ikonográfiai szempontú meg-
közelítése során érdemes 
– H.-G. Gadamer nyomán –
az irodalmi m� és a képz�m�-
vészeti alkotások között léte-
z� analógiákat hasznosíta-
nunk, s ilyen értelemben
tekinthetjük az ex librist 
„grafikai epigrammának”, azaz
mondanivalóját s�rítve meg-
jelenít�, egy-egy ötletre épít�,
emblémaszer� alkotásnak. 
Az ex librisek értékét ugyan-
akkor nemcsak a képz�m�vé-
szet kifejez� eszközei határoz-
zák meg, bennük összegz�dik
több humán tudomány – eze-
ken belül is kiemelten a m�-
vel�dés-, a társadalomtörté-
net, a kommunikációelmélet,
a könyvtártudomány – szá-
mos ismeretanyaga; az ex 
librisek kutatása tehát inter-
diszciplináris és multidiszcip-
lináris jelleg�, bemutatása 
pedig gazdag adalékokkal
szolgál kulturális és tudomá-
nyos életünk megannyi terü-
letéhez. 

Munkahelyem, az Országos
Széchényi Könyvtár ex libris-
állománya jelent�s helyet
foglal el a hazai nagyobb ex
libris gy�jtemények sorában.
Az OSZK kb. 35 ezres pél-
dányszámú ex libris anyagá-
ból az 1900 el�tti, kb. 1000 
ex librist a Régi Nyomtatvá-
nyok Tára, az 1900 utáni kb.
34 ezres anyagot a Plakát- 
és Kisnyomtatványtár �rzi.
Utóbbi anyagrész folyamatos
feldolgozása mellett 2010-
ben egy külföldön végzett fel-
táró munkával is hozzájárul-
tam az ex libris kutatások
kiterjesztéséhez: a moszkvai
Rudomino Összorosz Állami
Idegennyelv� Könyvtár Ritka
Könyvek Osztályán folytat-
tam hungarika ex libris kuta-
tást. Célom – kapcsolódva az
Országos Széchényi Könyv-
tárban folyó széles kör� hun-
garológiai tevékenységhez, 
a külföldi hungarika könyvtá-
ri gy�jtemények3 feltárását
célzó kutatásokhoz – a ma-
gyar vonatkozású ex librisek
feltérképezése volt. Hungari-
ka könyvjegynek tekintettem
azt a kisgrafikát, mely 
magyar grafikus alkotása,
vagy/és magyar tulajdonos
számára készített, vagy/és
magyar nyelv�, vagy/és tar-
talmában Magyarországra
utaló. Azaz területi, nyelvi,
személyi, tartalmi hungariku-
mokat egyaránt kutattam. 
A 4585 kisgrafika közül 784 db
min�sült hungarikának, 

mely a teljes állomány 
kb. 17%-a, jelent�s arány. 
A gy�jtemény id�beli határa 
a 19. század végét�l az 1970-es
évek elejéig jelölhet� meg, 
jórészt témás (szimbolikus)
könyvjegyeket tartalmaz.
Összességében elmondható,
hogy a gy�jtemény rendezett-
sége egy nemzetközi szint�
gy�jt�t állít elénk, aki az 
ex librissel megvalósította 
a nemzetek és kultúrák közti
párbeszédet. 

A kutatás során fény derült
a gy�jt� személyére: az orosz
nemzetiség� Jevgenyij Nyiko-
lajevics Minajev, a tudomá-
nyok doktora, m�vészettörté-
nész, ismert m�gy�jt�,
szakíró. Az 1970-es minszki
magyar kisgrafika- és ex libris-
kiállításon jelen volt a ma-
gyar Kisgrafika Barátok Köre
vezet�ségéb�l Réthy István,

Beszédes ex librisek: 
a kultúra nemzetközi hírnökei1
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Semsey Andor. Erre az alka-
lomra készült J. Ny. Tyihano-
vics linómetszete, Réthy 
István nevére. (1. sz. ábra)
A magyar vezet�k ekkor sze-
mélyesen is találkoztak Mina-
jevvel, a moszkvai Ex libris
Klub tagjával.4

A moszkvai gy�jtemény-
ben összesen 80, nemzetközi-
leg elismert magyar grafikus ex
librisei szerepelnek, köztük a
legnagyobb példányszámban:
Fery Antal, Drahos István,
Stettner Béla, Bordás Ferenc,
Kertes-Kollmann Jen�, Meny-
hárt József, Nagy László Lázár,
Takács Dezs�, Nagy Arisztid5

stb. alkotásai. 

A világhír� Fery Antal
(1908–1994) ex libriseire 
a klasszicizáló, realista stílus
jellemz�. Könyvjegyei ikono-
gráfiáját, tematikáját éppúgy
jellemzi a természeti értékek,
fák, virágok, ill. állatok
(N19/68) ábrázolása, mint 
a m�emlékek bemutatása, 
a híres emberekr�l készített
portrék (Gutenberg profilja,
N19/42), in memoriam és
hommáge lapok, újévi, kará-
csonyi, húsvéti üdvözl�k.
Több ipse fecit (azaz saját
névre szóló) lapot is készített,
ezek közül kiemelném 

a 60. születésnapjáról meg-
emlékez�, saját portréját áb-
rázolót: „Hatvan éves lettem
én… Ifjúságom kezdetén. Fery
Antal, 1968” (N19/76). A szö-
veg felidézi József Attila „Har-
minckét éves lettem én…”
kezdet�, Születésnapomra c.
versét. (2. sz. ábra).

A közel ezer ex librist és al-
kalmi grafikát készít� Drahos
István (1895–1968) grafikus 
a csereforgalom révén nagy
nemzetközi elismertségre tett
szert. Témavilágát a könyvek,
a történelmi jelenetek, a népi
motívumok megjelenítése
mellett a szerelem, az erotika
jellemzik, de nem hiányoz-
nak a gunyoros hangvétel�,
ironikus ábrák sem. A Gom-
bos László jászberényi bíró
számára az 1968-as mexikói
olimpiai évre alkotott ex libri-
sen dobogókon álló sportolók
láthatók, olimpiai lánggal, 
az olimpiai jelszóval: Altius,
citius, fortius! (Gyorsabban,
magasabbra, er�sebben!,
N21/60). (3. sz. ábra)

Stettner Béla (1928–1984)
grafikus, szobrász, 1959–1984
között a Kisgrafika Barátok

Köre m�vészeti vezet�je,
többségében fa- és linómetsze-
teket alkotott. Saját bevallása
szerint „m�vészi grafikájának
vázlatává, folyamattanulmá-
nyává vált az ex libris”6.
Mondanivalóját gyakran 
expresszív stílusjegyekkel je-
lenítette meg. Különös, meg-
nyújtott test�, aszkétikus 
figuráival, vonalas kompozí-
cióival sokoldalú érzelmi ha-
tást tud kifejezni. Életképszer�
helyzetek megjelenítése mel-
lett számos kisgrafikát készí-
tett nevezetes eseményekhez
kapcsolódóan. A régmúlt 
történelmébe vezet vissza 
a görög mitológia hírhedtté
vált jelenete: Párisz a három
– a legszebbnek járó aranyal-
máért – veteked� istenn�vel,
Héra, Aphrodité és Pallasz
Athéné alakjával (N22/96).
(4. sz. ábra) Portréi közül ki-
emelkedik Ady Endre ábrázo-
lása (N22/93), Semsey Andor
profilképe (N22/77). 

Bordás Ferenc (1911–1982)
népi realista fest�- és grafikus-
m�vész képi világában a szür-
realisztikus (id�nként 
expresszionista) vonások 
ötvöz�dnek egyfajta sajáto-
san dekoratív, meseszer�, 
idealizált látásmóddal, finom
vonalvezetéssel. A motívum-
kincs gyakran ismétl�d� ele-
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mei: madár- és virágábrázolá-
sok, csendéletek, portrék. 
(5. sz. ábra).

Menyhárt József (1901–1976)
„Debrecen krónikása”, szám-
talan, a város utcáit, tereit
megjelenít� m�vet készített.
Grafikáinak színkultúrája 
a fény-árnyék gazdag átmene-
tén alapul. Különleges, népies-

realista világot elevenít meg
lapjain, pl. a Réthy István szá-
mára készített újévi grafiká-
kon a szerencsét, b�séget 
jelképez� motívumokkal. 
(6. sz. ábra)

Nagy László Lázár (1935-)
ceglédi grafikus alkotásai kö-
zül kiemelném a Bartók Béla
és Beethoven nevére szóló, 
a zeneszerz�k portréit ábrázo-
ló in memoriam lapokat. 
Az egyik legsikerültebb, saját
nevére készített könyvjegye
az egyiptomi írnok szobrát
idézi fel (N38/13). (7. sz. ábra)

Tempinszky István (1907–
1979) térképész, alezredes és
grafikusm�vész. „M�vészeti
tevékenysége igen változatos
volt. Mint térképész, m�vész
volt a javából, de mint m�-
vész sem tudott h�tlen lenni
a térképészethez.”7 Rézmet-
szet� alkotásai amellett, hogy
mértani szerkesztettség�
kompozíciók, dekorativitá-
sukkal t�nnek ki. Gyakori té-
mája a várábrázolás, az udvari
élet, a katonaság, a harc meg-

jelenítése. Számos portré ex
librist alkotott, a Rosanna 
Betocchi részére készített
könyvjegyen pl. Mátyás és
Beatrix profilja szerepel címer-
rel, a Budai Várral (N38/21). 

A Minajev-gy�jtemény
hungarikáinak sorát folytat-
hatnám még Kertes-Koll-
mann Jen�, Takács Dezs�,
Nagy Árpád, Nagy Arisztid,
Diskay Lenke, László Gyula stb.
alkotásaival. (9-12. sz. ábra)

A Rudomino Könyvtárban
talált hungarika ex librisek
nemcsak a hazai, hanem a
külföldi ex libris kutatások
számára is jelent�séggel bír-
nak, új adatokkal szolgálnak.
E kisgrafikák, a kultúra e nem-
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zetközi követei – a m�vészet
világnyelvén megszólalva –
nemcsak a magyar grafika-
életr�l, a m�vészekr�l, ha-
nem az ex librisek készíttet�i-
r�l, a megrendel�kr�l is hírt
visznek a világ minden tájára:
„…a jó ex libris nemcsak jó
grafika, hanem a lap tulajdo-
nosának egyéniségér�l, foglal-
kozásáról, kedvteléseir�l is
vall, az egyéniséget közvetlen

vagy közvetett eszközökkel, 
realitásokkal vagy szimbólu-
mokkal, egyszer�en vagy átté-
telesen úgy ragadja meg, hogy
a perszonifikáció egyedi és
utánozhatatlan legyen. A jó
ex libris Janus-arcú m�alkotás:
a tulajdonos és a m�vész leg-
bels�bb énjét egyaránt a világ
elé tárja…”8 A múltat a jelen-
nel összekötve, határainkon
is átívelve üzen a jöv�nek. 
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