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� A miniatûr könyvek gyûjtése az 1970-es, 1980-as
években aranykorát élte hazánkban. Bizton állíthat -
juk, hogy akkoriban nagyhatalom voltunk a könyv ki -
adás és -mûvészet e sajátos területén. A minikönyvek
nemzeti bibliográfiáját Janka Gyula, az egykori Egye-
temi Nyomda igazgatója állította össze öt – termé -

sze tesen az ilyen kiadványoknak megfelelô méretû –
kötetben, 3000–3500 példányban. Vagyis ennyi ko -
moly gyûjtô létezett az általában egy-egy nyomda
kö ré szervezôdô mintegy tucatnyi klubban.

A kisgrafika és a miniatûrkönyv-kiadás egymásra
találása spontán módon, személyes kapcsolatok útján
ment végbe ugyanezen években. Andruskó Károly
zentai fametszô többtucatnyi kötettel jelentkezett,
többek között a kétévente tartott Nemzetközi Ex

Néhány gondolat a miniatûr könyvek múltjáról
és jelenérôl újabb kötetek megjelenése kapcsán

�

Sassy Attila (Aiglon):
Harsányi Kálmán

könyve (ex libris) /
Attila Sassy (Aiglon):

Bookplate 
of Kálmán Harsányi 
[Budapest, 1910]

papír, klisé
(Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) /
paper, cliché (Museum

of Applied Arts,
Budapest) 

[18,8x11,8 cm]

Fortuné Bovard: Ex libris Otto Bertschi / 
Fortuné Bovard: Ex libris Otto Bertschi

Bázel, 1904, papír, klisé (Iparmûvészeti Múzeum,
Budapest) / Basel, 1904, paper, cliché 

(Museum of Applied Arts, Budapest) [14,2x10,2 cm]
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libris Kongresszusok kapcsán, de dolgozott magyar
önkormányzatok, intézmények megrendelésére is.
Ugyancsak meg kell említenünk a híres szegedi fa -
metszô, Buday György, vagy a nemzetközileg elis mert
mûvész, Kopasz Márta kis kötetét (Szeged, 1983; Sze -
ged, é. n.); sajnos, nincs terünk a többi rangos kiad -
vány felsorolására.

A gyûjtôi divatok gyakran változnak, s ez a minia tûr
könyvekre is igaz. „Gyûjtôi piacuk” az ezredfordu ló ra
gyakorlatilag összeomlott. Ebben nem kis szerep ju -
tott annak a kiadói dömpingnek, amely a helyi párt-

és szakszervezetek, az állami intézmények politikai
tárgyú kiadványai megjelentetésének volt köszön he -
tô. A rendszerváltás körüli években sorra szûntek meg
a gyûjtôi klubok, s mára lényegében csak egyetlen egy
maradt talpon: Békéscsabán, a Tevan- és Kner-ha -
gyo mányokat ápoló MMBKT, azaz a Magyar Mi nia -
tûr és Bibliofil Könyvészek Társasága.

Vezetôjük Barabás Ferenc könyvtervezô tipográ fus,
grafikusmûvész, aki a lipcsei Hochschule für Grafik
und Buchkunst aspiránsaként tökéletesítette szakmai
tudását. Elsô találkozásom több mint 5 éve, pontosan
2011-ben esett vele, amikor is egy idôs „amerikás”
magyar, egy par excellence gyûjtô kollekciójáról ké -
szülendô kétnyelvû (angol–magyar) miniatûr kiad -
vány tervével kerestem meg, melynek kedvezô fo gad -
tatása megalapozta kettônk – a könyvtervezô és sze -
mélyem, a kiadó-szerkesztô – mindmáig tartó együtt -
mûködését, s bátran mondhatom, barátságát.

Kétnyelvû (angol–magyar, esetenként német–ma -
gyar) minikönyveink számozott példányban jelentek s
jelennek meg, 65 x 80, illetve 67 x 96 milliméteres
formátumban. Ez a két méret biztosítja ugyanis leg -
jobban a finom grafikai vonalak, részletek hû vissza -
adását és a kísérôszöveg olvashatóságát.

Szinte magától adódott, hogy ezek a tematikus kis
kötetek az ex librishez, a kisgrafika legszemélyesebb –
s véleményünk szerint egyik legnehezebb, ugyan -
akkor legtalányosabb – mûfajához kötôdjenek. Így
látott napvilágot összesen hét ex librises minikönyv,
melyek közül minden bizonnyal a 2016-ban megje len-
tek a legizgalmasabbak. A magyar szecessziós ex lib risek
/ Art Nouveau Bookplates from Hungary és a Külföldi
szecessziós ex librisek / Art Nouveau Bookplates All over
Europe címû kötetek anyaga egyaránt az Iparmû vé -
szeti Múzeum gyûjteményébôl származik, és Hor -
váth Hilda fôosztályvezetô válogatása, a kísérôszöveg
is az ô tollát dicséri. A két kötet megjelenése kapcso -
lódott a szecesszió világnapjának programjaihoz is.

A legújabb ex libris minikönyv: egy, az Iparmû vé -
szeti Múzeumnak ajándékozott magángyûjtemény
legkiválóbb lapjaiból összeállított válogatás, Erdélyi
ex librisek címmel.

BALÁZS KÁROLY
kiadó-szerkesztô

Az Erdélyi ex librisek könyv borítója / 
Cover of the volume Bookplates from Transylvania

[Cellmed Invest Bt. – Magyar Miniatûr és Bibliofil
Könyvészek Társasága, Budapest–Békéscsaba, 

2017, 10x7 cm]
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