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K Ö N Y V E S P O L C

 Júliusban Mohács város Szõlõhegyérõl a fenti két 
kiadvány érkezett szerkesztõnk címére. Lapunk sokol- 
dalú munkatársa, dr.Lenkey István gazdagította ezek- 
kel a kisgrafika napjainkban gyéren bõvülõ irodalmát. 
 A kettõ közül a nagyobb terjedelmû, 28 oldalas 
keményfedelû füzet a közelmúltban elhunyt dr. Tardos 
Máriáról szóló megemlékezéseket tartalmazza. Az elsõ 
cikket az elhunyt férje, dr .Lenkey  írta. Ebbõl megtudja 
az olvasó, hogy a gyûjtõk körében köztiszteletnek ör- 
vendõ Mária asszony 1938-ban született Mohácson és 
ugyanitt végezte az elemi és középiskolát is. A Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen 1963-ban megszerzett 
diplomájával több helyen körzeti orvosként dolgozott, 
egy ideig a debreceni gyógyszergyár tudományos mun- 

katársa is volt. Elsõ taní- 
tójától kapott szellemi út- 
ravalóját, a családi kör- 
ben szerzett németnyelv 
tudását sokirányú önkép- 
zéssel gyarapította. Bejár- 
ta Európa számos orszá- 
gát. Orvosi hivatásának 
gyakorlása során nem- 
csak a kollégák tiszteletét 
érdemelte ki, hanem igaz 
szívû és tiszta szavú egyé- 
niségével páciensei sze- 
retetét is megnyerte.
 A mûvészetek minden 
ága érdekelte, de külö- 
nösképpen a képzõmû- 

vészethez vonzódott. 1962-tõl tagja volt a kisgrafika-
gyûjtõk táborának. Gazdag exlibris-gyûjteménye

mellett a kapcsolódó szakirodalom is megtalálható. 
Gyûjtõi tevékenységét, egyben egész életét az igényes- 
ség jellemezte s ezt környezetétõl is elvárta. A betegség 
váratlanul tört rá és a bajt méltósággal viselte. Szenve- 
déseitõl ez év január 20-án váltotta meg a halál. A kiad- 
ványban is közölt gyászjelentés szerint ökumenikus 
istentisztelet keretében helyezték hamvait végsõ nyu- 
galomra a mohácsi r.k. temetõben. Az azon résztvevõ 
egyházi személyiségek gyászbeszédein kívül a füzet- 
ben több orvostárs megemlékezése, búcsúlevele is 
olvasható. Végül mintegy négy oldalon át a családhoz 
írt részvétnyilvánító levelek részletei szerepelnek.
 A kiadványt a kisgrafika története szempontjából az 
is érdekessé teszi, hogy abban 15 illusztráció szerepel: a 
dr. Tardos Mária nevére készült ex librisek. Íme az 
alkotók névsora, a közlés sorrendjében: Nagy László 
Lázár, P. Upitis, László Anna, Takács Dezsõ, Moskál 
Tibor, Szatyor Gyõzõ, Fery Antal, Szilágyi Imre, Szökõcs 
Béla, Menyhárt József.
 

 A másik füzet a neves pécsi gyûjtõ, Kovács József 
(1915-1996) emlékét idézi. A 12 oldalas, ugyancsak ke- 
mény borítójú kiadványban elsõként dr. Vargha Dezsõ 
ismerteti a "pécsi kisgrafikai élet nagy alakjának" pálya- 
futását. A Nagykanizsán született Kovács egy pécsi 
nyomdában a könyvkötõ-szakmát tanulta ki. Egy ideig 
papírkereskedõ volt, egyben kölcsönkönyvtárt is nyi- 
tott. Végül a pécsi Szikra Nyomda 40 fõs könyvkötõ-
mûhelyének vezetõjeként ment nyugdíjba. A KBK 
pécsi csoportjának 1962-ben történt megalakulásakor 
õ is ott volt az alapítók között. Késõbb Szentesi Flórián- 
nal sokat fáradozott a kör számára megfelelõ helyiség 

Dr. TARDOS MÁRIA EMLÉKEZETE, Mohács, 2002.
(p.28. Tervezte és a szövegeket válogatta Imolay dr. Lenkey István.)

IN MEMORIAM KOVÁCS JÓZSEF. Mohács, 2002.
(p.12. Szerkesztette, tördelte Imolay dr. Lenkey István-Soltra Elemér.)

Frederikshavnba, a találkozóra, amely méltóan képviselte 
végre nemzetközi fórumon a magyar kisgrafikát. Magyar 
részrõl a mûvészek és exlibris-gyûjtõk népes táborát sajnos 
csupán egy fõ, egyesületünk titkára, Palásthy Lajos képvi- 
selte, aki valamelyik következõ összejövetelünkön színes 
beszámolót tart élményeirõl. 

 A Fõvárosi  Szabó Er vin Könyvtár  Kõbányai  
Könyvtárában az ARTOTÉKA szeptember 5-ikén rendezte 
meg Kádár Katalin grafikusmûvész Égbelépõk címû 
kiállítását. A több- féle technikai eljárással dolgozó neves 
grafikus ezúttal is vál- tozatos anyaggal lépett a közönség elé, 
s mûvészetének újabb állomásaként sejtelmes angyal és 
felhõábrázolásaival nyerte meg a látogatók tetszését. A 
tárlatot Krachtowill Mimi mûvé- szettörténész nyitotta meg, 
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készséggel rendelkezett, a magyar kultúrtörténet szá-
mos kiválóságát örökítette meg. Kossuth kortársai közül 
ebben a válogatásban Petõfi, Széchenyi és Görgey, vala- 
mint Bem apó arcképei szerepeltek. Ez utóbbi lengyel 
származású szabadsághõsrõl Perei Zoltán is megemlé- 
kezett lapdúc metszetein. A szabadságharc tábornokai 
közül még kettõnek a portréja volt itt látható. Patay 
Mihály fametszete (Damjanich János) és Józsa János 
rézkarca (Nagy Sándor József) idézte fel alakjukat. De 
említhetünk példát a határon túli magyar alkotók mun-  
kái közül is. Csutak Levente ex librise az ágyúöntõ Gábor 
Áron alakjának állít emléket.
 Visszatérve a Kossuth ábrázolásokhoz, õ érdekes mó- 
don a kortársaihoz viszonyítva ritkábban jelenik meg a 
kisgrafikákon. Ennek lehetett az oka egyrészt, hogy talán 
radikalizmusa, politikai nézetei nem minden korban vál- 
tottak ki egyértelmû lelkesedést, és alakjának felidézése 
nem mindig volt idõszerû. Másrészt a kortársak közül 
többnek a személyéhez volt könnyebb kiegészítõ motí- 
vumokat társítani. Például Széchenyi Istvánt kiragadva, 
õ többször jelenik meg a Lánchíd, a Tudományos Akadé- 
mia épületével, vasúti és hajózási motívumok társaságá- 
ban. Így Petõfihez is gyakrabban kapcsolható egy vers- 
idézet vagy illusztráció. Szép sorozatot rendelt meg 
különbözõ mûvészektõl a körünkbõl sajnos már régen 
eltávozott Tóthpál István, akinek a nevére többek között 
Bálint Ferenc, László Anna, Petry Béla, Várkonyi Károly, 
Vecserka Zsolt és Vén Zoltán készített Petõfi arcképével 
egy-egy exlibrist. Kossuth portréjával kapcsolatos 
hason- ló megrendelés sajnos nem született.
 Elértünk a kompozíciós lehetõségek felvázolásához.
 A karakteres fejforma esetében (lásd Petõfi arcképét 
M. Kiss József linómetszetén) nem szükséges azt kie- 
gészítõ motívummal ellátni. Jubileumi vagy más ünnepi 
alkalomhoz (például Kossuth ceglédi beszéde) ajánlott 
jól azonosítható helyi motívum felhasználása. Ebben az 
esetben a portré mellett fél- és egészalakos ábrázolások- 
kal is találkozhatunk. Várkonyi Károly 1973-ban a 
Kossuth Mûvelõdési Központ számára készített famet- 
szetén kiegészítõ motívum a ceglédi Nagytemplom. A 
szónok elsöprõ lendületû beszédét azon spirális vonalak 
érzékeltetik, amelyek a fej felé vezetik a tekintetet. 
Továb- bi kompozíciós lehetõséget rejtenek a tipografált 
szö- vegrészek, illetve monogramok képbe helyezései is. 
Bizonyos jelképek szintén fontos szerephez juthatnak. 
Józsa János kisgrafikáján az egymást keresztezõ toll, 
kard és papíros itt Kossuth publicisztikai tevékenységét 
jelentik.
 Végezetül meg kell említeni azokat a kisgrafikai al- 
kotókat, akik speciális mûfajban, a bélyegtervezés terü- 
leten tevékenykednek. A hagyományos Kossuth por- 
trék jelentek meg a Nagy Zoltán tervezte háromcímletû 
bélyegsorozaton, amelyet születésének 150. évforduló- 
jára jelentetett meg a Magyar Posta. Füle Mihálynak a 
fekvõ téglalap formájú bélyeggrafikája szintén Kossuth 
ceglédi toborzóbeszédét eleveníti fel. Bicentenáriumi 
év lévén valószínûleg nem az utolsó a sorban a Dudás 
László által tervezett ezévi bélyeg, amelyen a már jól 
ismert arc mellett olyan korabeli motívumok szerepel- 
nek, mint az akkori nyomdagép, a Pesti Hírlap akkori 
fejléce és a Kossuth címer.

Ürmös Péter
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 1998-ban, az 1848-as szabadságharc 150. évforduló- 
ján a KBK Egyesület nagyszabású kiállítást rendezett 
történelmi témájú ex librisekbõl és kisgrafikákból.
 Erre az alkalomra 32 oldalas kétnyelvû katalógus 
készült "Magyar történet múzsája" címmel. Az elsõ kiál- 
lításra a Budatétényi Galériában került sor, majd ezt 
követõen a válogatás még több helyen szerepelt. Az 
anya- got tizennégy gyûjtõ és grafikus, valamint a KBK 
archí- vumából állítottuk össze, így valóban széleskörû 
váloga- tásról beszélhetünk. A kiállítási tablókat illetve a 
kata- lógust böngészve néhány kérdés fogalmazódik 
meg bennünk.
 Hogyan alakulhatott ki a tipikus Kossuth portré? 
Kortársaival összevetve miért találkozunk ritkábban az 
õt ábrázoló alkotásokkal? Milyen kompozíciós elveket 
fedezhetünk fel ezeken a képeken?
 Ha átnézzük az alkotásokat, amelyeken Kossuth Lajos 
szerepel, legtöbbjükön egyazon arcforma jelenik meg. 
Az arcot körszakáll keretezi, amit az állon kiborotváltak. 
A felsõajakig vágott, kicsit pödrött bajusz nem ér a 
szakállig. Az enyhén hullámos haj jobbról balra fésült; 
ezek mind állandó, azonos motívumok. A tekintet már 
változó: néhol nyílt és ábrándozó, jövõbe tekintõ, más- 
hol kemény és határozott. Mindez merõben eltér a róla 
készült 1877-es torinói fényképtõl. Itt a megõszült, dús 
szakáll összenõtt a bajusszal, ami az alsó ajakig ér. A 
hajdani sötét haj is már a múlté, de a fésülés módja nem 
változott. A szûkre nyitott szemhéjak alól határozott 
tekintettel néz ránk, a fénykép hetvenöt éves korában is 
kemény férfiemberként ábrázolja. Torinói tartózkodása 
alatt s ezt megelõzõen amerikai útja alatt is többször 
megörökítették. Még a ravataláról is készített rajzot Réti 
István, késõbb aztán nagyobb méretben meg is festette. 
A korabeli újságok szerkesztõségei akkoriban nem foto- 
gráfusokat, hanem rajzolókat küldtek a különbözõ hely- 
színekre. Így a Vasárnapi Újság olvasóit Kimnach László 
tudósította rajzaival Kossuth torinói életérõl, majd 
késõbb az ottani gyászünnepségrõl. Mindezekbõl kide- 
rül, hogy számos ábrázolás közül lehetett volna válasz- 
tani, mégis ugyanazon mintához tértek vissza a késõbbi 
korok alkotói. Ennek okai között mindenekelõtt az a ma- 
gyarázat adódik, hogy a szabadságharcot megelõzõen 
már létezett olyan Kossuth portré, amelyet nagyon nagy 
példányszámban terjesztettek. Az akkor divatos kõ-
nyomatú grafikai technikával ezt a litográfiát August 
Prinzhofer bécsi mûvész készítette az 1848-as pozsonyi 
országgyûlés alkalmával. Az akkori híresztelések szerint 
mintegy ötvenezer példányt nyomtattak belõle, amely 
szám bizonyára túlzott, de mutatja az ábrázolás népsze- 
rûségét. Ugyanúgy ábrázolja Barabás Miklós Kossuthot 
annak az évnek a tavaszán Pestre érkezésekor, bár itt a 
háttér és a ruházat nyilvánvalóan megváltozott. Ha meg- 
nézzük az elsõ magyar felelõs minisztérium arcképtab- 
lóját, ott is hasonlóan karakteres félprofillal jelenik meg. 
Ezeket a képeket azután számos másolatban terjesztet- 
ték. Midõn Kossuth Lajos a szabadság és a nemzeti 
függetlenség szimbólumává vált, óhatatlanul a róla elter- 
jedt addigi ábrázolásokkal forrt egybe alakja a nép 
képzeletében. Ehhez a tipikus Kossuth ábrázoláshoz 
fordultak késõbb is a következõ korok mûvészei.
 A bevezetõben említett kiállításon szereplõ Fery 
Antal ex librisén az ismert arckép mellett a monoki szü- 
lõházat is láthatjuk. Fery mester kiváló jellemábrázoló 
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 Tellinger István magányos mûvész. Magányossága 
nem az emberi lélek zárkózottságából fakad, nem is 
környezetének motiváltságából. Sajátos életút az Övé, 
amelyben a konok kitartással párosuló, teremtõ szán- 
dékból eredõ alkotói vállalása egyre jobban a felismert, 
saját törvényeinek delejébe került.
 Tellinger a kezdetben par exelence grafikusként in- 
dul  és  igazán a miskolci  grafikai  mûhely 
holdudvarához tartozva, kisgrafikáival szerez 
elsõsorban elismertsé- get magának. A grafikusi 

 jóvoltából a szerzõhöz került gyûjteménye mintegy tíz- 
ezer lapból áll, ennek jelentõs részét a 20. század máso- 
dik felének hazai alkotásai teszik ki. A 60-as évektõl 
tudatosan készíttetett magának ex librist, amellyel 
közel 3.000 darabos könyvtárának köteteit is ellátta. 
Száznál több saját könyvjegyet mondhatott magáénak, 
ezek alkotói  mintegy 7 külfölditõl eltekintve  a kortárs 
magyar mûvészek voltak. Közülük néhányat a füzet 
illusztrációi között is szerepeltet a szerkesztõ. Ezek 
alkotói: Várkonyi Károly, Kékesi László, Takács Dezsõ, 
Szatyor Gyõzõ, Nagy Árpád Dániel, Stettner Béla, 
Andruskó Károly, Ürmös Péter, P. Upitis, Maria 
Leboroni, Kertes-Kollmann Jenõ.
 Csak egyetérteni lehet a füzet szerkesztõjével, aki 
Kovács Józsefet a pécsi csoport meghatározó gyûjtõ-
egyéniségének nevezi. Vezetésével ugyanis a kisgrafi- 
ka-gyûjtés Pécsett jó három évtizeden át meghatározó 
kulturális tényezõként szerepelt. Ennek maradandó 
dokumentuma lesz a Mohácson testet öltött két hasz- 
nos kiadvány is.

Soós Imre

biztosításában, a kör tevékenységében. A Pécsett ren- 
dezett két országos kongresszus és a Moháccsal közö- 
sen létrehozott elsõ "Dunamenti" találkozó 
lebonyolítá- sában múlhatatlan érdemeket szerzett. 
Hazai és kül- földi mûvészek munkáiból számos 
kiállítást rendezett, anyagukat Pécs után több baranyai 
városban is bemu- tatták. A pécsi gyûjtõkör 1991-ben 
egyesületté alakult át. Ebben és a további mûködésben 
Kovácsnak elévül- hetetlen érdemei voltak, amint azt 
személyes részvéte- le alapján joggal állapítja meg a 
cikk írója. 
 Meleg hangú, a személyes együttmûködés élmény- 
anyagával gazdagított emlékezés következik ezután. 
Soltra  Elemér festõmûvész, aki Martyn Ferenc halála 
után a klub mûvészeti vezetõje lett, beszámol a Kovács- 
csal történt együttmûködésérõl, miközben ragyogó 
megfogalmazását adja az ex libris lényegének, rendel- 
tetésének, keresve az okát a mûfaj iránt a mûvészek 
körében napjainkban tapasztalható érdektelenségnek.
 Mint gyûjtõrõl, a füzet szerkesztõje, dr. Lenkey 
István emlékezik meg Kovács Józsefrõl, õt ebben a 

már kezdetektõl él egy festõi indíttatás is. Egy idõ után 
nem csak rajzai keresik a szín kifejezõ erejét, hanem 
változó képalakítási szándéka is egyre erõteljesebben 
vonzza a festészet eszköztárának  közelébe.
 Grafikáinak az a szürreális világa, amely a mély tu- 
datalattiból is merítve gazdag asszociációs lehetõsé- 
geket teremtett, egyszerre a kalligrafikus egyszerûsítés  
irányába mozdul el. A beszédesség helyett a jelterem- 
tés, a narratív hangnembõl a visszafogott szûkszavúság 
felé.

 Tellinger István miskolci festõ- és grafikusmûvész munkásságának megértéséhez, az abban való elmélyülé
shez igen nagy segítséget nyújt ez a reprezentatív, szinte egész eddigi mûvészetét átfogó és bemutató katalógus. 
Hogy valójában mit jelent ez a laikusok számára nonfiguratív mûvészet, erre a kérdésre a kiállítás rendezõje, dr. 
Dobrik István ad érthetõ, világos választ a katalógus elõszavában, amely magyarul és angolul is olvasható. Ezt 
követik a mûvek illusztrációi, mintegy 24 egész-oldalas (kb. 20-x30 cm méretû) színes és 26 fekete-fehér alkotás 
facsimiléje. Majd következik a kiállított mûvek "Képjegyzék" címû felsorolása: három teljes oldalon 303 mû 
leírása, amelyek között sokféle technikai eljárás szerepel a ceruza- és tusrajztól a sokszorosító grafikai 
technikákon át a vegyes eljárásokig, a pasztelltõl a színes tuson keresztül az olajképig. Egy teljes oldalt foglal el a 
mûvész eddigi kollektív és egyéni kiállításainak felsorolása 1967-tõl 2001-ig; majd a róla szóló írások, katalógus-
elõszók, cikkek és tanulmányok válogatott bibliográfiája következik. A nagyszerû mûnyomó papíron, kiváló 
nyomdatechnikával készült katalógus végén Duett címmel két beszélgetés olvasható, ahol a mûvészt interjú- 
szerûen kérdezgeti mûvészeti elveirõl és törekvéseirõl fia, Tellinger András.
 Ezúttal a kötet bevezetõjét közöljük.

TELLINGER ISTVÁN 2001. Katalógus. 
(Megjelent a Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeumban  2001. április 12-tõl május 31-ig 

rendezett gyûjteményes Tellinger kiállítás alkalmából. Miskolc. p. 48.)
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Kossuth Lajos születésének kétszázadik évfordulójára:

Kossuth portrék a kisgrafikákon (Ürmös Péter)
Kossuth és kortársai magyar ex librisek tükrében (Király Zoltán)

Kiállítási körkép: Fery Antal ex librisei Zebegényben (Köpöczi Rózsa), 
Pap Piroska csongrádi kiállítása (Apró Ferenc),

Réti András tatai tárlata (Király Zoltán)
Könyvespolc: Lenkey István: Dr. Tardos Mária és Kovács József emlékezete;

Tellinger István 2001. (Dobrik István)
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R É S U M É

 La Hongrie fête en 2002 le 200ème anniversaire de la naissance de Lajos Kossuth, personnalité de premier plan de la lutte pour 
l'indépendence hongroise de 1848-49. Dans son article Péter Ürmös fait connaitre des ex libris portant le portrait de Kossuth. Zoltán 
Király écrit sur les petites gravures représentant les contemporains du premier ministre mentionné.
 Dans la Courbe du Danube, à Zebegény on a organisé l'exposition commémorative d' Antal Fery. Nous publions le discours 
inaugural de Rózsa Köpöczi, historien d'art du musée de la localité. Piroska Pap artiste-membre du groupe de Szeged de la KBK a 
exposé ses toiles et aquarelles dans la ville de Csongrád. A cette occasion nous publions l'article du docteur Ferenc Apró écrivain, 
historien d'art. 
 A l'occasion de son exposition organisée à Tata, András Réti a présenté ses ex libris originals, récemment créés. Nous publions le 
compte rendu sur l'exposition mentionnée.
 Dans la rubrique Bibliophilie István Dobrik écrit sur l'art d'István Tellinger à l'occasion de son exposition de Miskolc, en analysant 
aussi le catalogue de cet événement. Imre Soós fait connaitre deux publications récentes d'István Lenkey, notre collaborateur y ravive le 
souvenir de deux collectionneurs célèbres décédés: József  Kovács et Mária Tardos.
 Rubriques ultérieures: Nouvelles, Revue de presse, Bibliophilie.
.
ERRATUM:
 Dans le résumé de notre numéro précédent (2002/2) le premier aliéna fut publié incomplètement. Voici le texte juste:
 Peter Kocak (1961) artiste graveur slovaque vit à Presov. La liste de ses créations contient environ 300 ex libris, créés avec virtuosité, 
en utilisant plusieurs variations de la héliogravure. Dans l'article premier Imre Soós fait connaitre son carrière artistique en mentionnant 
aussi les plusieurs prix imposants obtenu par le jeune artiste.
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A kiadványt támogatta a 

 Soha nem volt túlságosan a természet utánzásának 
foglya. Már a kezdetektõl megfigyelhetõ mûvészetében 
a formatartalmak naturalizmus ellenessége, a deformá- 
ció egyenértékének hangsúlyozása. A valósággal való 
szembenézésekor a két alapvetõ lehetõség közül nem a 
látható valósággal kelt versenyre, tehát nem a szépítet- 
len, nemesítõ utánzás mellett döntött.
 Jelentéseket akart szemléletesen megjeleníteni. 
Nem utánozni a formákat, hanem önállóan kitalálni.
Nem tapasztalati, hanem képzelet alkotta képeket 
alkotni, szimbólumokat honosítani, képzõdményeket 
formálni. Ez a magatartás, kiteljesedõ festészetében
fokozottan érvényesül. Az emberi kapcsolatokat, a 
makrokozmosz és mikrokozmosz vonzásában a 
természet- ember- tárgy- második természet viszony- 
rendszerét, a végtelen világban a véletlen törvénysze- 
rûségeit bogozgató mûvészi attitûdjét egyre jobban a 
tapasztalati valóság egyezményes formáinak hatása alól 
való menekülés, a tárgyi világon való áthatolás, az 
anyag meghaladásának vágya, a szellem erejének 
bûvössége hatja át.
 Az életmûvét átszövõ sajátos szimbólumok is egy

különös metamorfózison esnek át, hogy olyan forma- 
komplexumokká szervezõdjenek, amelyek már tárgyi 
tartalmat nem tükröznek. Nem jelentenek másodran- 
gú, a tapasztalati világból nyert, ezért annak alárendelt 
valóságot, hanem környezetünk dolgaival és tárgyaival 
egyenrangú elsõrendû valósággá lépnek elõ. 
 A fegyelmezõ racionalitás szorításában születõ, 
ugyanakkor belsõ érzéseket közvetítõ rajzi és festõi 
letétek így válhatnak a mûvész által létrehozott kép- 
zõdmények öntörvényûségének hírnökeivé. Ezek már 
nem érzékelésünk tereit másoló térben mozognak, ha- 
nem szellemi imaginárius rendekben, ahol csõdöt 
mondanak érzékelési tapasztalataink mércéi. Kitûzött 
többértelmûség, tartalmilag többértékû és formailag 
többrétegû, vagyis különbözõ képzeteket keltenek és 
kapcsolnak össze az érzékelések visszaadása helyett.
Az alkotásokon érezhetõen a beleérzés ösztöne vias- 
kodik az absztrakció ösztönével. Teremtõ küzdelmük, 
ütközéseik vagy éppen békés összefonódásuk adja 
Tellinger István mûvészetének sajátos dinamikáját, 
magánmítosszá sûrûsödõ magányosságát.

Dobrik István 




