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A tárlat céljának a magyar kul-
túra külföldi megismertetését, 
népszer�sítését tekintette. Ma-
gyar részr�l a kurátor Vasné dr. 
Tóth Kornélia, az Országos Szé-
chényi Könyvtár tudományos 
munkatársa volt, aki  Ex libris 
és képkultúra. Modern magyar 
ex librisek (Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár – Kossuth 
Kiadó, 2016) cím� könyvének 
anyagából 22 tablón, 14 tema-
tikai csoportban mutatta be a 
modern magyar ex libriseket, 
rajtuk keresztül adva betekin-
tést a magyar kultúrtörténetbe, 
a 20–21. századi magyar grafi-
kusok és megrendel�k világá-
ba. A motívumok a következ� 
témák köré szervez�dtek: iro-
dalom, történelem, mitológia, 
vallás-egyház, képz�m�vészet, 
zene, topográfia, néprajz, fog-

Kultúrtörténet a kisgrafikákon
MAGYAR– FINN EX L IBRIS K IÁLL ÍTÁS FINNORSZ ÁGBAN

Vasné dr. Tóth Kornélia

2022. október 6-án Kulttuurihistoriaa pienoisgrafiikassa. 
Unkarin ja Suomen modernien exlibristen värikäs 
kuvasto / Kultúrtörténet a kisgrafikákon. A modern 
magyar és finn ex librisek sokszín� képi világa címmel 
magyar–finn ex libris kiállítás nyílt a Liszt Intézet 
– Helsinki Magyar Kulturális Központ U galériájában. 

A Helsinki Magyar Kulturális Központ épülete és Szabó Endre igazgató

lalkozás-hobbi, címer, könyv, 
növény- és állatvilág, étkezés.

A magyarhoz társult továb-
bi 10 tablónyi finn kisgrafikai 
anyag, melyet Erkki Tuominen, 
a Finn Exlibris Egyesület (Suo-
men Exlibrisyhdistys) elnöke 
válogatott. A kulturális vonat-
kozások mellett különösen a 
természethez f�z�d� viszonyt 
mutatták be ezek az ex librisek.

Az október 6-i megnyitón 
Szabó Endre igazgató köszön-
tötte a jelenlév�ket, majd el-
hangzott Vasné dr. Tóth Kor-
nélia  finn nyelvre fordított 
tárlatbemutató szövege Sanna 
Tiirikainen tolmácsolásában. 
Ezt követ�en Olli Ylönen – a 
finn egyesület alelnöke – el�-
adását hallgathatták meg az ér-
dekl�d�k. 

A kiállítást – melyhez work-
shopok is kapcsolódtak – a 
Finnországi Magyarok Egyesülete 
(FME) és az októberi Helsinki 
Könyvvásár is hirdette. 

A 2022. november 25-ig 
megtekinthet� kisgrafikai tár-
lat magyarok és finnek, min-
den korosztály és bármilyen 
foglalkozású, érdekl�dési kör� 
ember számára maradandó él-
ményt nyújtott.

További információk a Hel-
sinki Magyar Kulturális Köz-
pont honlapján olvashatók.

Részlet Vasné dr. Tóth Kor-
nélia kurátori szövegéb�l: 
„[…] A tárlat gazdag kultúr-

történeti körképet ad a 20–21. 
századi kisgrafikákról, azok 
gy�jt�ir�l és készít�ir�l. 

Vasné dr. Tóth Kornélia, a tárlat 
kurátora
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A tablókon a grafikák alatt 
jelölve van a készít� grafiku-
sok neve, de a tablók nem az 
alkotók, hanem az ex librisek 
ikonográfiája szerinti temati-
kus rendszerben, 14 f� csoport-
ra bontva mutatják be a könyv-
jegyeket – a kiállítás alapját 
jelent� képes album szerkeze-
tét követve. 

Külön tablók reprezentálják 
a magyar történelem és irodalom, 
a képz�m�vészeti és zenei élet 
nagyjait és f�bb eseményeit. 

A történelmi tablók a honfog-
lalástól az els� magyar királyo-
kon, Szent Istvánon és Lászlón 
át napjainkig mutatnak be vo-
natkozó ex libriseket, köztük 
Mátyás királyt, a reformkor és 
az 1848–49-es szabadságharc 
emblematikus alakjait ábrázo-
lókat, az I. és a II. világhábo-
rú sorsfordító helyszíneit, az 
1956-os eseményeket, az �rku-
tatást szemléltet�ket. 

Kékesi László linómetszete (1989)

Sokak el�tt nem ismert, hogy 
a neves magyar írók-költ�k, a 
magyar történelem jeles alakjai 
közül számosan rendelkeztek 
saját ex librisszel, például Ba-
bits Mihály, Radnóti Miklós, 
Juhász Ferenc és Faludy György 
költ�k; Károlyi Mihály minisz-
terelnök és Horthy Miklós kor-
mányzó. Több magyar híresség 
számára az utókor által emléket 

állító ex libris, hommage lap 
készült, ezeken gyakori a port-
réjuk vagy valamely alkotásuk, 
tevékenységük felidézése. 

A kronologikusan felépített 
történelmi, irodalmi tablók 
mellett számos példa akad a 
topografikus, Magyarország vi-
lágörökségi, történelmi-nem-
zeti emlékhelyeit bemutató 
ex librisekre, melyek közt pél-
dául Budapest, az esztergomi 
Várhegy, a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely, a debreceni refor-
mátus nagytemplom, a Horto-
bágy szerepel. 

Az ex librisek sokszín�ségét 
reprezentálandó néprajzi, val-
lási vonatkozású könyvjegyek 
éppúgy láthatók, mint étke-
zéssel, növény- és állatvilággal
kapcsolatos témák vagy köny-
vet, címert ábrázoló ex librisek. 
Megjelenítést nyer a tárgyi és 
szellemi néprajz képi és motí-
vumvilága: fafaragások, hím-
zésminták, népies életképek. 
Nagy számarányt képvisel-
nek a foglalkozásjelöl� ex libri-
sek, ezek közt különösen nép-
szer� az orvos, jogász, kovács, 
bányász, nyomdász, könyvtá-
ros, pedagógus szakmákra uta-
lás, de találhatunk a különféle 
hobbikra utaló könyvjegyeket 
is, mint a bélyeggy�jtés, a nu-
mizmatika, az ex libris gy�jtés. 
A vallási-egyházi vonatkozású 
tablók bibliai motívumokat, il-
letve hagiográfiai (azaz a szen-
tek életével kapcsolatos) vonat-
kozásokat dolgoznak fel. 

Saját kedvenceim azok a lapok, 
melyek ismert költ�ink-íróink 
részére készültek, például Ba-
bits Mihály, a Nyugat els� nem-
zedékének kiemelked� költ�je 
nevére szólóan Kozma Lajos 
építész, iparm�vész; Radnóti 
Miklós számára Buday György 
grafikusm�vész, fametsz�, a 
Szegedi Fiatalok M�vészeti Kol-

légiumának tagja alkotott ex 
librist. 

A Rákóczi-szabadságharcot 
idéz�en nevemre készült pél-
dául K�hegyi Gyula alkotá-
sa II. Rákóczi Ferenc alakjával, 
de több más kortárs grafikus-
tól (Ürmös Péter, Imets László 
stb.) is rendeltem a témában 
ex librist. Impozáns Perei Zol-
tán fametszetsorozata a 13 ara-
di vértanúról, mely Galambos 
Ferenc jogtanácsos-bibliográ-
fus, jeles ex libris gy�jt� nevé-
re szóló ex libriseken szerepel, 
ezekb�l is láthatunk példát a 
tárlaton, a kötet pedig a teljes 
sorozatot bemutatja. 

Végezetül egy kis összegzés, 
miért fontos és miben újszer� 
ez a kiállítás (és az alapját jelen-
t� Ex libris és képkultúra cím� 
kötet):
� a vizualitás eszközeivel min-

den korosztály és bármilyen 
foglalkozású, érdekl�dési kö-
r� ember számára színes be-
tekintést ad a magyar kultúr-
történetbe; 

� kevésbé ismert képi ábrá-
zolásokon mutatja be az ér-
dekl�d�k számára a magyar 
kultúrtörténetet, nem a meg-
szokott képeken, iskolai tan-

Buday György fametszete (1932)
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könyvekb�l ismert ábrákon, 
grafikákon-festményeken 
keresztül;

� tematikailag nézve a kép-
anyag a magyar nemzeti em-
lékezet része és eszköze;

� a 20–21. századi grafika je-
les magyar alkotóinak (köz-
tük Fery Antal, Diskay Lenke, 
Drahos István, Haranghy 
Jen�, Kékesi László, König 
Róbert, Menyhárt József, 
Nagy László Lázár, Sassy 
Attila, Stettner Béla, Várko-
nyi Károly, Zádor István stb.) 
ábrázolásvilágába, alkotói 
stílusába nyerhetünk bete-
kintést; a szerepl� grafiku-
sok közt többen ma is alko-
tó, kortárs m�vészek (Havasi 
Tamás, K�hegyi Gyula, Ür-
mös Péter, Vén Zoltán);  

� a bemutatott képanyag az ex 
libris készíttet�k, a m�gy�j-
t�k oldaláról nézve is fontos 
forrás, gondoljunk csak pél-
dául a kisgrafikakör egykori 
titkára, Réthy István, vagy 
a Galambos Ferenc, Semsey 
Andor, Soó Rezs�, Lippóczy 
Norbert, Szíj Rezs� nevére 
szóló ex librisekre!  

A tárlat anyagán keresztül jó 
elmélyedést, örömteli felfede-
z�utat kívánok a magyar ex lib-
risek és a magyar kultúrtörté-
net világában!” 

Fotók a kiállításról, készítették a Liszt Intézet – Helsinki Magyar 
Kulturális Központ munkatársai

M A G Y A R  G R A F I K A  O N L I N E  I S !

Honlapunkon a nyomtatott megjelenéseinken túl friss szakmai hírek, 

online hírlevél feliratkozási lehet¢ség vár! További hírekkel szolgáljuk a szakmai 

közönség érdekl¢dését FB oldalunkon több, mint 2000 követ¢vel, zárt tematikus 

FB csoportokkal, Youtube csatornánkkal. Tarts velünk 2023-ban is!

www.mgonline.hu
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