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I. A kutatási téma meghatározása, jelentősége, aktualitása 
 

A posztmodern korában formálódó új kultúrtörténeti, művészettörténeti diskurzusok 

egyik központi témája a kép, annak vizuális kultúrában betöltött szerepe, hatása, recepciója. 

Az „iconic turn” nyomán a kutatás területén is végbement az a mélyreható fordulat, mely a 

modern képi technikák, és a vizualitás szerepét hangsúlyozza. Mindezért az ex librisek mint 

vizuális dokumentumok interpretációja napjainkban különösen időszerű, és a téma kutatása új 

hangsúlyokat, nézőpontokat kell kapjon. Erre utal a disszertáció címe is: „Kultúra-tudomány-

művelődés találkozása a XX. sz. ex libriseinek témavilágában”. Az ex librisek mint vizuális 

dokumentumok interpretációja túllép a képzőművészet kifejező eszközeinek vizsgálatán, 

interdiszciplináris és multidiszciplináris jellegű, elemzése pedig gazdag adalékokkal szolgál 

kulturális és tudományos életünk megannyi területéhez. A vizuális literációban, a képek 

„olvasatá”-ban, kulturális recepciójában nagy szerepe van a kultúrtörténeti kontextusnak. 

Több tudomány illetékes a vizuális kommunikáció terén, a kognitív tudományoktól a 

szemiotikán és a művészettörténeten át a társadalomtudományokig. Érinti többek között a 

percepcióelmélet, a kultúraelmélet, a kulturális antropológia, a tartalomelemzés, a 

könyvtártudomány kérdéseit. Ezen irányok bemutatása az ex librisek tekintetében újfajta 

megközelítést, vizsgálati metódust jelent. 

A szoros értelemben vett, könyvjegyként funkcionáló ex librisek funkciójában a XIX–

XX. század fordulójától jelentős módosulás következett be, felszabadulva a könyvhöz 

kötöttségtől, „quasi ex librissé” váltak, azaz többnyire már csak a gyűjtők számára és a 

tulajdonos grafikai gyűjteményének gyarapítása céljából készültek. Az ex libris mindazonáltal 

így is megőrizte possessorjelölő szerepét, önálló grafikai lapként a készíttető (és a grafikus) 

személyének jellemrajza. Mivel azonban a téma a gyűjtők, a könyv(jegy)tulajdonosok 

személyére nézve nem eléggé kutatott, inkább a művészettörténeti, a grafikusokra és 

stíluskorszakokra irányuló megközelítés jellemző – disszertációmban erre az újszerűnek 

számító megközelítésre helyezem a hangsúlyt, új vizsgálati metódusokat,  fogalmakat vezetve 

be a téma szakirodalmába. 
 

II. Kutatási célok,  a kutatás fókuszában álló kérdések 
 

A disszertáció alcímében (A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és 

nemzetközi kontextusban) is jelzetten célom az ex librisek művelődéstörténeti 
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vonatkozásainak feltárásával, nemzetközi kontextusba helyezésével betekintést nyújtani a 

XX. század hazai és nemzetközi kulturális életébe, képet adni a világ ex libris kultúrájáról, 

beleértve ennek intézményesült hátterét is (nagyobb ex libris társaságok, gyűjtemények a 

világban stb.). Az intézményekben (könyvtárakban és múzeumokban) található nagyobb ex 

libris állományok számszerű ismertetése, majd a vizsgálati korpusz leszűkítéseként a 

moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek bemutatása, az ex libris és 

hungarikakutatás összekapcsolása számos új vonatkozást hoz a felszínre. Az ex libris gyűjtők 

személyének egy gyűjtemény egészére kiterjedő kutatása több aspektusból is tágítja a XX. 

századi művelődés- és kultúrtörténetről kialakult képünket – személyi és intézményi 

vonatkozásban egyaránt.  

A kutatás konkrét tárgyát, a vizsgálati korpuszt a moszkvai Rudomino Összorosz Állami 

Idegennyelvű Könyvtár Ritka Könyvek Osztályán fellelhető ex libris anyag (4585 db grafika) 

hungarika könyvjegyei jelentik. A kutatásra, egy hónapos moszkvai tartózkodásra Klebelsberg 

Kuno-ösztöndíj elnyerése adott lehetőséget a számomra 2010-ben.  A hungarika ex libris 

kutatás területi, nyelvi, személyi, ill. tartalmi hungarikumokra egyaránt irányul, azaz olyan ex 

librisekre, melyek magyar grafikus alkotásai, vagy/és magyar tulajdonos számára készítettek, 

vagy/és magyar nyelvűek, vagy/és tartalmukban Magyarországra utalók.  

A kutatás fókuszában álló további kérdések: a hungarika ex librisek készíttetőinek 

szociológiai-demográfiai vizsgálata, a foglalkozás, az életkor, ill. a nemek szerinti arányok 

bemutatása, az intézmények és magánszemélyek számára készült ex librisek viszonya. A 

hungarika szempontból érdekelt, nem magyar nemzetiségű gyűjtők, ill. ex libris készítők 

nemzetiség, foglalkozás szerinti bemutatása nemzetközi szempontból is nagy jelentőséggel 

bír, ráirányítja a figyelmünket a külfölddel való főbb kapcsolódási pontokra. Megjegyzem, 

hogy emellett természetesen az ex librisek hagyományos megközelítési szempontjaitól 

(grafikusok, stíluskorszakok szerinti bemutatás) sem határolom el magam, ezek mintegy 

kiegészítését képezik az új szempontrendszernek.  

Egyrészt célom tehát a szakirodalomban található a témát illető elméleti keret bővítése, a 

hazai exlibrisológiai kutatások területeinek kiszélesítése – az ex libris beemelése a 

tudományos vizsgálat tárgyát jelentő korpuszok körébe. Másrészt prioritást élvező 

szempontként egy külföldi gyűjteményegység hungarika szempontú bemutatásával, 

módszertani irányaival példát mutatok a külföldi gyűjteményekben található magyar 

vonatkozású ex librisek feldolgozásának szempontrendszerére, megközelítési metódusaira, 

mintát adva a további hasonló jellegű kutatásokhoz.  
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III. A kutatási téma szempontjából releváns szakirodalom bemutatása, a 

kutatás helye a téma szakirodalmában 
 
A kutatómunkához, a Rudonimo Könyvtár hungarika ex librisei gyűjtőinek és készítőinek 

beazonosításához több éven át tartó sokirányú, szisztematikus munkára volt szükség, mely 

jelentette egyfelől a téma szakirodalmában való elmélyedést, másrészt a témával foglalkozó 

személyekkel, ex libris gyűjtőkkel való kapcsolatfelvételt, konzultációt, adatgyűjtést – azaz 

primer és szekunder forrásokat egyaránt igénybe vettem. Másrészt az Országos Széchényi 

Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár általam feldolgozott ex libris gyűjteménye mint 

háttérbázis sokirányú alapot jelentett a kutatásokhoz. 

A kutatómunkához a magyar és külföldi (angol, német, olasz, orosz, francia, dán, finn, 

török, lengyel, szlovén nyelvű) szakirodalmak, források-segédletek alábbi típusai nyújtottak 

segítséget:  

1./ Szakirodalmi művek, disszertációk, szakdolgozatok, könyvek, jubileumi évkönyvek, 

magyar és külföldi periodikák, szaklapok, repertóriumok, adattárak, cím- és névtárak, 

korabeli telefonkönyvek, előfizetői névsorok, temetői (temetkezési) nyilvántartások, 

gyászjelentések, kisgrafikai katalógusok, alkotásjegyzékek, lexikonok, szignótárak. Ehhez a 

kutatás főbb magyar és külföldi helyszínei voltak: Országos Széchényi Könyvtár, Magyar 

Iparművészeti Múzeum Könyvtára, szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 

debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, szerencsi 

Zempléni Múzeum; Rudomino Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár (Moszkva, 

Oroszország), Orosz Állami Könyvtár (Moszkva), Könyvgyűjtők Nemzetközi Szövetsége 

Moszkvai Ex libris Múzeuma (Moszkva), Puskin Szépművészeti Múzeum (Moszkva), 

IMOGA Grafikai és Ex Libris Múzeum (Isztambul, Törökország), Işik University/ Török 

Szépművészeti Egyetem (Isztambul), finn városi könyvtárak (Turku, Raisio) stb.  

A terminológiai kérdések, az ex librisek interpretációja tekintetében a szakirodalmi 

hátteret saját, Szöveg-kép-emlék c. kötetben (Gondolat Kiadó, 2011) megjelent „Az ex librisek 

interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás” c., teoretikus kérdésekkel 

foglalkozó tanulmányomban fejtem ki részletesen. Az ex libris értelmezésében a 

könyvtulajdonjelölő funkcióból quasi ex librissé, önálló grafikai lappá, cédula grafikává válás 

hozott döntő fordulatot (az előbbi kifejezés Oleg Laszunszkijtól, az utóbbi Horváth Hildától 

származik). A posztmodern korában – az interdiszciplinaritás és a vizualitás, az iconic turn 

jegyében – az ex librisek interpretációjának új irányait a W. J. Mitchell-féle kritikai 

ikonológia, a G. Boehm-féle Ikonische Wendung képviseli. A gadameri ontológiai 
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hermeneutika olvasásfogalmát alkalmazva válik lehetővé az ex librisekben megvalósuló 

narratív szerkesztés vizsgálata, mindez az ex libris grafikai epigrammaként való 

értelmezésével. Az ex librisek ikonográfiai és tipológiai elemzése egyaránt lehetséges a 

tulajdonos személye (egyéni vagy intézményi) és a formaelemek oldaláról (heraldikus, 

szimbólumos, tipografikus). Szöveg és kép interreferenciális kölcsönhatása további szálakat 

von be a képek értelmezésébe, a vizuális literációba.  

A kutatás másik iránya az ex libris műfaj történetiségének, fejlődésvonalának bemutatása, 

kiemelten a XX. századbeli, elsősorban a század második felében végbemenő változásokat, 

melyek a vizsgálat korpuszát jelentő moszkvai hungarika ex libris anyag történeti hátterét 

képezik.   

Az ex libris iránti érdeklődés folyamatos meglétét, a műfaj aktualitását jelzi, hogy a XX. 

század folyamán többen, több helyütt is foglalkoztak a téma feltárásával (kiemelten a 

Kisgrafika Értesítő, Kisgrafika, a Magyar Iparművészet és a Magyar Könyvszemle 

folyóiratokban), ám elsősorban a régi, 1900 előtti könyvjegyekkel. Ekkor az ex libriseket még 

inkább a bibliofília, a könyvgyűjtés oldaláról vizsgálták, a gyűjtők könyvtárainak feltárása 

céljából, ill. művészettörténeti szempontokból. A régi magyar ex librisekkel foglalkozók 

közül kiemelkedik Dankó József, Varjú Elemér, Siklóssy László, Lyka Károly, Arady 

Kálmán, Reich Milton Oszkár, Soó Rezső, Nyireő István, Semsey Andor szakírói 

munkássága. Korszakalkotó jelentőségű Varjú Elemér (1873–1944) művelődés- és 

művészettörténész 1895-ben, a Magyar Könyvszemle hasábjain megjelent cikke, melyben az 

ex libris művelődéstörténeti vonatkozásai feltárásának, tudományos szempontú elemzésének 

fontosságát hangsúlyozza.  

A XX. századi ex librisekre vonatkozó, 1920–1970 közt megjelent szakirodalmi írásokat 

Galambos Ferenc A magyar ex libris irodalom bibliográfiája 1920–1970. c. műve foglalja 

össze (Eger, 1972). Galambos bibliográfiájában nem szerepelnek, mert későbbi átfogó jellegű 

alapművek a következők: Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex 

librisei (2001) c., a Teleki Téka köteteiben található ex libriseket feltáró munkája, Horváth 

Hilda: Magyar ex librisek 1525–1985 c. műve (1985), ill. Ürmös Péter Ex libris a 

századfordulótól az ezredfordulóig című, a XX. századi ex libris történetéről az Országos 

Széchényi Könyvtár gyűjteménye kapcsán megjelent tanulmánya (In. A Nemzeti Könyvtár 

Kisnyomtatványtára. Szerk. Cseh Mária. OSZK. Bp. 2002. Osiris, 115–147.)  

Az ex librisek témájában született doktori disszertációk közül kiemelkedik Dr. Arady 

Kálmáné, aki a régi magyar ex librisekkel foglalkozott: Ex libriseink a mohácsi vésztől 1900-

ig (Bp. Pázmány Péter Tudományegyetem, 1948.), Dr. Horváth Hildáé, aki A magyar ex libris 
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művészet a XX. század elején  (Bp. ELTE, 1986.) címmel a századelő ex libris művészetét 

mutatta be, ill. Dr. Pajor Enikőé, aki A magyarországi ex libris története a kezdetektől a 

második világháborúig (Bp. ELTE, 1988.) című munkájában a XX. század első felének ex 

libris művészetével foglalkozott. E művek mellé illeszthető jelen disszertációm, mely 

főcímében is jelzetten: „Kultúra-tudomány-művelődés találkozása a XX. század ex libriseinek 

témavilágában” az egész huszadik századról ad körképet, ill. e korszakon belül a XX. század 

második felére fókuszál – egy az 1960–70-es években létrejövő külföldi gyűjtemény magyar 

vonatkozásainak középpontba állításával. Nemcsak vizsgálati korpuszában, hanem témájában, 

a megközelítésben is újszerű, ugyanis az ex libris eddig még tudományos igénnyel nem 

elemzett aspektusaira (hungarikakutatás, a gyűjtők, megrendelők személye stb.) koncentrál – s 

mindezt nem a művészettörténész, hanem a művelődéstörténész szemével. 

A külföldi szakirodalomból is kiemelve néhány művet, melyek a kutatás hátterét 

képezték: átfogó monográfiák, tanulmányok (Butler, William E.: American bookplates, 

Primrose Hill Press, London, 2000; Rödel, Klaus: Das heutige europäische Exlibris, D.E.S, 

1970.), szakfolyóiratok (Graphia bulletin, Mitteilungen, Boekcier, Exlibris Wereld, 

Rosszijszkij Ekszlibrisznij Zsurnal stb.), a 20–21. század legnagyobb ex libris művészeit 

bemutató Ex-Libris. Enciclopédia bio-bibliográfica da arte do ex-libris contemporâneo 

(Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris) c. többnyelvű 

sorozat, Artur Mário da Mota Miranda szerkesztésében (Franciscana, Braga, 1985–, 

folyamatos megjelenés alatt). A FISAE (Fédération Internationale des Sociétés d’Amateurs d’ 

Ex-Libris) kongresszusokra megjelentetett kiadványok, katalógusok (Artisti dell’exlibris /Az 

ex libris művészei, I., B.N.E.L., Como, 1968.), a Klaus Rödel által az 1960–70-es években 

megjelentetett Bibliografi over europaeiske kunstneres sorozat (Exlibristen, 1969–) is számos 

személyt illetően adott támpontot.  

Elődeimhez képest kutatásaimat segítette a kortól időben való némi eltávolodás, mely egy 

történész számára mindig segítséget jelent egy adott időszak tényszerűbb értékeléséhez, a 

korról kialakult kép átfogóbb bemutatásához.  

Az ex libris készíttetők, tulajdonosok beazonosítása ilyen jellegű összefoglaló munkák 

hiányában különösen sok háttérkutatást igényelt. Ehhez az 1962-től megjelent Kisgrafika 

folyóirat (eredeti nevén KBK Értesítő, majd Kisgrafika Értesítő) jelentette a fő forrást, ennek 

időszakosan megjelenő vonatkozó rovatai: a gyűjtők fóruma, új tagok, címváltozásokat 

bejelentő listák, cserelisták, halálozási rovatok, a Kisgrafika folyóirat 1994-es és 1997-es évi 

különszámai (Magyar exlibris-gyűjtők arcképcsarnoka 1-2.), ill. a Kisgrafika Barátok Köre 50 

éves évfordulóra megjelentetett jubileumi évkönyve. A témában a vonatkozó katalógusok 
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közül kiemelkedik A szovjet ex libris 1917–1967. című (Szerk. Sz. G. Ivenszkij, Bélley Pál, 

OSZK, Budapest, 1967).  

2./ A Kisgrafika Barátok Köre Irattárában, az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és 

Kisnyomtatványtárában (Diskay Lenke hagyatéka), és egyéni gyűjtők hagyatékában (Semsey 

Andor hagyatéka) található forrásdokumentumok: okiratok, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, 

levelezés, levéltári források.  

A KBK Irattári anyaga, a belépési nyilatkozatok, okiratok, levelezések számos eddig 

publikálatlan adattal szolgáltak, főként az ex libris gyűjtőkre vonatkozólag. A nagy ex libris 

gyűjtő és szakíró, Semsey Andor hagyatéka, és az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 

grafikusi hagyaték, Diskay Lenke anyaga további forrásokkal (levelezés, meghívók, 

belépőjegyek, katalógusok stb.) bővítette a kutatást.  

3./ Internetes honlapok, könyvtárak, muzeális intézmények online elérhetőségei, 

katalógusai, szakirányú digitális adattárak.  

A téma nemzetközi kontextusa bemutatásához áttekintő képet nyújtok a világban 

fellelhető ex libris egyesületekről, melyek az ex libris gyűjtés egyfajta szervezeti hátterét 

jelentik. Az egyesületek honlapjai, az Ex libris Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, a FISAE 

(www.fisae.org) dokumentumai, évkönyvei, a hazai és külföldi ex libris sajtó online 

hozzáférhető dokumentumai is forrásul szolgáltak. Disszertációmban a világ több mint 100 

könyvtárának, múzeumának ex libris állományába betekintést adva egyfajta ex libris 

topográfiát nyújtok, melyhez az adatokat, az erről szóló szakirodalmak egy részét is internetes 

oldalak, az adott ország ex libris egyesületének híradásai, folyóiratai, online katalógusai 

igénybevételével végeztem. A németországi ex libris gyűjtemények bemutatásához kiemelem 

Maria Tetzlaff: Perspektiven für die Erschließung von Exlibris-Sammlungen unter besonderer 

Berücksichtigung der Bayerischen Staatsbibliothek (Bibliotheks- und Medienmanagement, 

Bachelor-Arbeit, Stuttgart, 2008) c. munkáját.  

4./ Egyéb források (személyes kapcsolatok, levelezés, megkeresés, nemzetközi ex libris 

kongresszusokon való részvétel). 

A nemzetközi kontextus megteremtéséhez az eddig említett kutatásokon túl felvettem a 

kapcsolatot több külföldi intézménnyel (Jaroszlavl Képzőművészeti Múzeum, Puskin 

Szépművészeti Múzeum stb.), ill. több intézménybe személyesen is eljutottam: Orosz Állami 

Könyvtár (Moszkva), Könyvgyűjtők Nemzetközi Szövetsége Moszkvai Ex libris Múzeuma 

(Moszkva), Imoga Museum (Isztambul) stb. Két Nemzetközi FISAE Ex libris Kongresszuson 

való személyes részvétel – XXXIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszus, 2010, Isztambul, 
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Törökország; XXXIV. Kongresszus, 2012, Naantali, Finnország – tovább tágította a 

látókörömet nemzetközi szinten, és további személyek, források bevonását tette lehetővé.  

A kutatómunka fontos részét jelentette az intézményeken túl az érintett egyének, ill. 

leszármazottaik, ismerőseik megkeresése. A fontosabb adatközlőim közt kiemelem a KBK 

jelenlegi titkárát, Palásthy Lajost. Rajta kívül Bánki Veronika, Katona Csaba, Kőhegyi Gyula, 

Semsey Andorné, Kopp Antal, Nagy László Lázár, Szölgyémy Pál, Ürmös Péter stb. neveit 

említem. A külföldiek közül Klaus Rödel (Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling, 

igazgató), Gian Carlo Torre (Università degli Studi di Genova, professzor), Nyina Zsarkova 

(Jaroszlavl Képzőművészeti Múzeum, tudományos munkatárs), Nágya Morozova Gyerkas 

(Puskin Múzeum, tudományos munkatárs) szolgáltak bővebb információkkal.   
 
 
IV. A disszertáció fejezeteinek funkciója, egymásra épülésük  
 

Az első, bevezető fejezetben kijelölöm a kutatási témát, a kutatás korpuszát, céljait, főbb 

irányait, metodikáját, ismertetem a szakirodalmi hátteret.  

Ezt követően a 2–4., történeti áttekintő fejezetekben az ex libris fogalmi, teoretikus 

megközelítését történeti változásaiban (a XVI. századtón napjainkig) mutatom be, felvázolva 

az ex libris készíttetés és gyűjtés terén bekövetkező főbb szemléletbeli változásokat, a 

nevesebb könyv(jegy)gyűjtőket és készítőket, alapvetően hazai viszonylatban. A XX. 

században megjelenő intézményesült formáknak, a kibontakozó egyesületi életnek, a 

Kisgrafika Barátok Köre és annak vidéki hálózata bemutatásának is teret szentelek. Az egyéni 

mellett az intézményi ex librisekre is kitérek, példákat hozva a magyarországi 

intézményekben található nagyobb könyvjegy-gyűjteményekre. Az interdiszciplinaritás 

jegyében bemutatom a napjainkban, a posztmodern korában megjelenő új értelmezési 

lehetőségeket, az „iconic turn” hatását az ex librisek interpretációjára, a vizuális literáció 

fogalmát. Az ex librisek tipizálása tekintetében a possessor szempontú kutatások számos új 

aspektust indukálnak.  

Ezt követően az 5. fejezettől nemzetközi kontextusba helyezem a témát, mely az első 

nemzetközi kongresszusoktól a FISAE megalakulásán át, a tagszervezetek bemutatását is 

tartalmazza, napjaink nemzetközi ex libris életének bemutatásáig terjedően. Kiemelten szólok 

a XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszusról (1970), melynek színhelye Magyarország volt. 

A 6. fejezetben nemzetközi ex libris topográfiát nyújtok, bemutatva a világ nagyobb – 

múzeumokban és könyvtárakban található – ex libris gyűjteményeit, ennek láncolatába 

helyezve a kutatás forrásanyagát képező moszkvai Rudomino Könyvtár ex libris anyagát. 
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A 7. fejezettől a hungarológia és ex libris kutatás, a hungarika ex libris fogalmának 

definiálásán túl a magyar vonatkozású ex libris anyag külföldi gyűjteményekben való 

előfordulásának bemutatása következik. 

A 8-12. fejezetben térek rá a moszkvai Rudomino Könyvtár ex libris kollekciójának, 

hungarika ex libriseinek részletes elemzésére, a gyűjtemény többféle aspektusból való 

bemutatására, ezek kapcsolódási pontjaira. 

Bemutatom a kutatás helyszínét, a gyűjtemény létrehozóját, az ex libris anyag rendszerét 

(8. fejezet), nemzetköziségét, időbeli és térbeli határait, főbb számadatait (9. fejezet), a 

feldolgozás módszereit, szempontrendszerét (10. fejezet). A 11. fejezetben az 1960–70-es 

évek magyar grafikaéletének mint háttérnek átfogó bemutatása (11.1. fejezet) után következik 

a moszkvai anyagban szereplő  egyéni névre szóló (11.2. fejezet), ill. intézményi ex librisek 

(11.3. fejezet) ismertetése. E során külön kitérek a hungarika ex librisek főbb típusaira: 

magyar grafikus alkotásai (magyar vagy külföldi megrendelőnek), magyar tulajdonos számára 

készítettek (magyar vagy külföldi grafikus által), magyar nyelvűek, vagy/és tartalmukban 

Magyarországra utalók. (Mindezen szempontok közül már egynek az érvényesülése esetén 

hungarika ex librisről beszélhetünk.) Kiemelt hangsúlyt helyezek a magyar megrendelők 

számbavételére, melynek egy gyűjtemény tekintetében való rendszerezett feltárása új területe 

a kutatásnak. Az ex libris rendelőket a gyűjteményben való előfordulásuk gyakorisága 

alapján, ill. a foglalkozásuk szerinti rendszerben mutatom be. Külön kiemelem a híres, 

közismert magyar emberek nevére készült ex libriseket. A külföldi (főként lengyel, orosz, 

német, osztrák, olasz, svéd, svájci, holland, spanyol, cseh, belga, dán stb.) grafikusok, ill. 

megrendelők feltárása nemzetközi kontextusba helyezi a témát.  

Az ex librisek mellett az alkalmi grafikákra, in memoriam lapokra is kitérek (11.4. 

fejezet), melyek gyakran átfedést mutatnak a könyvjegyek kategóriájával. Ehhez kapcsolódik 

a különleges ex libris típusok, speciális tulajdonoskategóriák (univerzális ex librisek, ipse fecit 

lapok, pszeudo ex librisek stb.) bemutatása (11.5. fejezet).  

Az ex librisek mint a „lieux de mémoire” eszközei, a könyvjegyek művelődéstörténeti 

szempontú ikonográfiai elemzése tovább tágítja a könyvjegyekről kialakított képet (11.6. 

fejezet). Az ex librisek tematikája alapján felállítható főbb csoportok: könyvet, könyvolvasást 

ábrázoló ex librisek; topográfiai ex librisek; szőlős-boros és étkezéssel kapcsolatos, 

gasztronómiai tárgyú ex librisek; nőábrázolások, erotikus ex librisek; néprajzi-irodalmi 

hagyományt őrző ex librisek; irodalmi emlékezet, intertextualitás az ex libriseken; mitológiai-

történelmi tárgyú ex librisek; foglalkozásjelölő, hobbikra utaló emblematikus ex librisek; 
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gyűjtésre, hobbira utaló ex librisek; önreflektáló, a művészetre utaló ex librisek; neves 

személyek emlékezete – portré ex librisek. 

A 12. fejezet összegzi a Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek bemutatását, főbb 

eredményeit, felmutatva a kutatás további irányait, lehetőségeit is.  

A 13. fejezet a disszertáció egész témájára visszautalva az ex librisek művelődéstörténeti 

szempontú megközelítését, a kultúra-tudomány-művelődés irányában való kapcsolódási 

pontjait, általam bemutatott szempontjait, lehetőségeit értékeli.  

A disszertációt bibliográfia, ill. mellékletek (táblázatok, diagramok, képek) zárják (14-16. 

fejezet).  
 

V. Kutatási eredmények, tézisek megfogalmazása 
 

A disszertációban igazolást nyert az a megállapítás, mely szerint az ex librisek mint 

vizuális dokumentumok interpretációja túllép a képzőművészet kifejező eszközeinek 

vizsgálatán, interdiszciplináris és multidiszciplináris jellegű, elemzése pedig gazdag 

adalékokkal szolgál kulturális és tudományos életünk megannyi területéhez. A képek 

„olvasatá”-ban, kulturális recepciójában nagy szerepe van a kultúrtörténeti kontextusnak, 

melynek bemutatása az ex librisek tekintetében újfajta megközelítést, vizsgálati metódust, 

számos feltáratlan aspektust jelent. 

Disszertációmban az eddigi törekvéseket meghaladó, átfogóbb körképet festek az 

intézményekben (könyvtárakban és múzeumokban) található ex libris állományokról. Ezen 

gyűjtemények típusai a rendezettség tekintetében: általános gyűjtemények, régi (jórészt 

heraldikus) nyomatok gyűjteménye, tematikus, ill. nyomtatott technika, és tipográfia szerint 

osztályozott, vagy művészek szerinti csoportosításban összerakott, ill. nemzetek szerint 

elkülönített gyűjtemények, az ex libris szót más latin kifejezéssel helyettesítő lapok 

gyűjteménye (ex numismaticis, ex musicis, ex eroticis, ex graficis stb.).  

A Rudomino Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár mint a disszertáció szempontjából 

kiemelt gyűjtemény, vizsgálati korpusz hungarika ex libriseinek rendszerezett feltárása és 

bemutatása a fentiekben felvázolt okokból meghatározó jelentőségű – az állomány 

katalogizálásával, majd ezt követő elemzésével példát nyújtok a gyűjteményekben található 

(hungarika) ex librisek minél egységesebb szempontok szerinti feldolgozására, és a további 

kutatási lehetőségekre. 

A kutatómunka eredményei közül meghatározónak bizonyult a gyűjtemény létrehozója 

személyének (az orosz Jevgenyij Nyikolajevics Minajev) beazonosítása.  
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A Minajev-gyűjtemény rendezettsége nemzetközileg széles spektrumot mutat, a szereplő 

országok: Anglia, Ausztria, Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Finnország, Franciaország, 

Hollandia, Japán, Jugoszlávia, Kanada, Kína, Lengyelország, Magyarország, Németország, 

Norvégia, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szovjetunió, USA. E 

sorban Magyarország kiemelkedő arányt képvisel, mely a magyar-orosz kapcsolatok erőteljes 

meglétét mutatja a vonatkozó időszakban, mely a Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei 

készítési idejét tekintve az 1960–70-es évek. Ez időszakban az ex libris élet élénkülésének 

lehetünk tanúi nemzetközi szinten is (megalakuló egyesületek, a FISAE létrejötte, szakirányú 

folyóiratok megjelenése stb.). E sorba illeszkedik az 1959-ben megalakuló magyar Kisgrafika 

Barátok Köre tevékenysége, mely szervezettel jó kapcsolatban állt az orosz Minajev is, kinek 

részletesen vizsgált ex libris gyűjteménye így lehet a nemzetközi rendszerű gyűjtemények, és 

a hungarikakutatás mintapéldája.  

A hungarika ex librisek feltárására irányuló kutatás főbb eredményei számadatokban: a 

Rudomino Könyvtárban őrzött Minajev-gyűjtemény 4585 darab kisgrafikájából 784 bizonyult 

hungarikának, mely a teljes anyag 17,1%-a, jelentős arány. A 39 db, országok szerint 

rendezett mappa összesen 3911 darab ex librist, ill. alkalmi grafikát tartalmaz. A mappák 

közül 5 a teljesen magyar vonatkozású, azaz hungarika anyag: N11 (92 db), N19 (80 db), N21 

(63 db), N22 (106 db), N38 (102 db). Ezek mellett az N8 mappa nagy része szintén magyar 

anyagnak bizonyult, a 75 dokumentumból 50 példány a hungarika. Ezeket összesítve: a N1–

N39-es jelű mappák 3911 kisgrafikájából összesen 778 db a hungarika. Ehhez adódik még a 

32 db szabadlapos, többségében német-osztrák vonatkozású albumban szereplő összesen 674 

kisgrafikai alkotás közt szereplő 6 db hungarika. A teljes anyagban így a hungarikák össz-

száma: 784 db. 

Az ex libris készítőket, a grafikusokat nézve a Minajev-gyűjteményben összesen 80, 

nemzetközileg elismert magyar grafikus ex librisei szerepelnek, a legnagyobb 

példányszámban: Fery Antal, Drahos István, Stettner Béla, Bordás Ferenc, Kertes-Kollmann 

Jenő, Menyhárt József, Nagy László Lázár, Takács Dezső, Nagy Arisztid stb. alkotásai. A 

magyar grafikusok összesen 677 ex librise átfogó képet nyújt az 1960–70-es évek 

könyvjegyművészetéről. 

Az ex libris készíttetés főbb magyarországi „csomópontjai”-ról is képet kaphatunk az 

elemzés során. Ezek, egy jellemző példával: Budapest és vonzáskörzete (Stettner Béla), 

Szerencs és környéke (Fery Antal), Szeged (Buday György), Debrecen (Menyhárt József), 

határainkon túli terület tekintetében pedig Zenta (Andruskó Károly). 
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A hungarikák külföldi vonatkozásai tekintetében folytatott elemzés szerint a magyarok 

számára ex librist készítők, ill. magyaroktól ex librist rendelők közt a következő nemzetiségek 

szerepeltek: orosz, lengyel, német, osztrák, cseh, belga, holland, svájci, francia, észt, holland, 

dán, svéd, olasz stb. A magyar gyűjtők számára ex librist készítő külföldi grafikusok közül 36 

művész szerepelt a Rudomino Könyvtár állományában, összesen 109 ex librissel, ill. alkalmi 

grafikával, közülük a legnagyobb példányszámban J. Szuszkiewicz, B. J. Tomecki, F. Kühn, 

J. Ny. Tyihanovics, F. von Bayros, J. Ny. Goljakovszkij stb. alkotásai. 

Az exlibrisológiai kutatások szempontjából új terület a gyűjtők, a 

könyv(jegy)tulajdonosok személyének a gyűjtemény egészére kiterjedő kutatása. Ennek 

kvantitatív vizsgálatát a rudominos anyag magyar ex libris készíttetőire vonatkozóan 

végeztem el. A kisgrafikákon szereplő 377 „tulajdonosból” kikerültek a külföldi gyűjtők, az 

intézmények részére készült lapok, ill. a nem egyértelműen beazonosítható tulajdonosú 

(monogramos, csak vezetéknévvel vagy keresztnévvel jelölt) lapok, így a 252 magyar 

tulajdonosból 230 különböző magyar személyt jelölő tulajdonos képezte a vizsgálat tárgyát. 

Több év kutatómunkája eredményeként ezek közül mint a név hordozója (ez lehetett valamely 

ismert megrendelő rokona, hozzátartozója stb.) beazonosításra került 180 személy, ebből 165 

egyén foglalkozása is beazonosíthatónak bizonyult. A többi személy kilétére nézve az átnézett 

források (belépési nyilatkozatok, KBK tagsági listák, cserejegyzékek, lexikonok, jegyzékek 

stb.) és szakirodalom egyike sem nyújtott támpontot, ill. a személyes megkeresések, 

kapcsolatfelvételek során sem akadt, aki beazonosítsa őket. Ennek több oka is lehet: a család 

kihalása, az utódok érdektelensége a téma iránt, és főleg az ex libris gyűjtőket vizsgáló 

szakirodalomi írások, adatok gyér volta. 

Az ex libris rendelők közül kiemelkedően sok lap szerepel Réthy István (68 db), 

Galambos Ferenc (45 db), Semsey Andor (34 db), Szigeti István (22 db) nevére. Viszonylag 

nagyobb példányszámot képviselnek még Bordás Ferenc (11 db), Petrikovits László (11 db), 

Gombos László (9 db), Kertész Dénes (9 db), Erdélyi István (7 db), Fery Antal (5 db), Nagy 

Árpád Dániel (5 db), Nagy Dezső (5 db), Réthy Júlia (5 db), Szölgyémy Pál (5 db), Semsey 

András (5 db) nevére készült lapok. A híres magyar gyűjtők sorából kiemelkedik Réthy 

István, Galambos Ferenc, Semsey Andor, Szigeti István neve. A közismert, de ex libris 

gyűjtéssel széles körűen nem foglalkozó emberek közül Berda József (1902–1966) költő, Hofi 

Géza (1936–2002) színész, humorista, Jandó Jenő (1952–) zongoraművész, Kodály Zoltán 

(1882–1967) zeneszerző, népzenekutató, Szász Endre (1926–2003) festő, grafikus, Ortutay 

Gyula (1910–1978) néprajztudós, művelődéspolitikus, Radnóti Miklós (1909–1944) költő, 

Károlyi Mihály gróf (1875–1955) politikus nevei szerepelnek. 
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A foglalkozás szerinti megoszlás, az ex libris gyűjtők szociológiai-demográfiai vizsgálata, 

kvantitatív elemzése számszerűsítve a következő eredményeket mutatja. Az ex libris gyűjtők, 

és szervezeti bázisuk, a Kisgrafika Barátok Köre tagsága a következő három fő csoportra 

osztható: művész, gyűjtő- és pártoló tagság. A KBK elsődlegesen grafikai egyesület 

funkciójából adódóan természetesen következik, hogy a tagság többsége grafikus, akik 

gyakran maguk számára készítenek ex librist, tehát gyűjtők is egyben. Így érthető, hogy a 

rudominos anyag tulajdonosai közül a legnagyobb számban képzőművészek szerepelnek (34). 

Őket követik az orvosok (18), a mérnökök (13), szépírók (12), a jogászok (12), tisztviselők 

(8), előadóművészek (8), könyvtárosok (6), technikusok, műszaki szakemberek (5), 

intézményigazgatók (5), újságírók (4), nyomdászok (4), tanulók (4). Két fővel szerepelnek a 

zeneszerzők, szakmunkások, papok (lelkészek), művészettörténészek, közgazdászok. 

Mindössze egy személy fordul elő a következő foglalkozásokat tekintve: politikus, 

numizmatikus, könyvelő, kiadó, katona, idegenvezető, gyógyszerész, fordító, filmrendező, 

dekoratőr.  

Nagy százalékos arányt képviselnek a képzőművészek mellett az irodalommal, a 

könyvekkel közeli kapcsolatban álló szépírók, ill. a pedagógusok, könyvtárosok, 

előadóművészek. Az orvosok, mérnökök, jogászok mint mecénások szintén jelentékeny 

számban képviseltetik magukat. 

Az ex librisek tulajdonosjelölő funkciója leginkább a foglalkozásra (ill. hobbira) utaló ex 

librisekben jut kifejezésre. Ezek nagy számaránya az ex libris készíttetők foglalkozását 

bemutató fejezetben szintén igazolást nyer, ill. az ex librisek e típusa sok esetben a tulajdonos 

beazonosításának kiindulópontját képezhette.  

A Rudomino Könyvtár anyagával ugyanakkor egy viszonylag szűk vizsgálati korpusz, 

egy konkrét, külföldi gyűjteményben szereplő ex libris rendelők kerültek bemutatásra, 

fókuszálva az 1960–70-es évekre. Az ex libris gyűjtők foglalkozás szerinti bemutatásánál 

mindezért az árnyaltabb, több szempontú bemutatáshoz szükségesnek tartottam két további 

forráscsoport bevezetését: a Kisgrafika Barátok Köre belépési nyilatkozataiból (1959-2003) 

leszűrhető adatokat, ill. a KBK tagság rendelkezésre álló 1971-es foglalkozási statisztikáját 

mint országos arányszámokat.  

A három különböző időpontban, helyzetekben mért adatok komparatív elemzése többféle 

keresztmetszetből mutatja be a XX. század második fele ex libris készíttetőinek foglalkozás 

szerinti megoszlását, bizonyos szempontokból kiegészíti egymást. Ugyanakkor a három 

felmérés összehasonlító vizsgálatát több tényező (az elemzett időintervallum csak részbeni 

lefedettsége, vizsgált korpuszok mennyiségi és milyenségi különbsége) nehezítette.  
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Mindezek mellett is egybehangzás volt megfigyelhető a következőkben. Feltűnő az 

értelmiség, a szellemi foglalkozásúak dominanciája. Az előzetes hipotézisnek megfelelő a 

képzőművészek nagy számaránya; a rudominos anyagban 20,6%, a KBK 1971-es 

foglalkozási statisztikája szerint 25,2%, a KBK belépési nyilatkozatai (1959–2003) alapján 

17,6%. A pedagógusok, szépírók, mérnökök, könyvtárosok, orvosok, jogászok, 

intézményigazgatók, egészségügyi alkalmazottak, papok-lelkészek, újságírók, 

előadóművészek is viszonylag nagyobb arányban képviseltetik magukat. A tisztviselők, 

hivatalnokok viszonylag nagy számarányú csatlakozása az 1960–70-es években a szocialista 

kultúrpolitikának volt köszönhető.  

Az eddigiekben levont konzekvenciák nem általánosíthatók minden korra, alapvetően a 

XX. század második felének társadalmi viszonyait tükrözik. A foglalkozások széles skálája 

mutatja az ex libris gyűjtés és készíttetés széles körű elterjedtségét, melyet elősegített 

ekkoriban a Kisgrafika Barátok Köre 1959-es megalakulása, majd ennek nyomában a hazai és 

nemzetközi szintű népszerűsítő előadások, kiállítások, kiadványok, katalógusok sora. 

A magyar megrendelők nemek szerinti megoszlása tekintetében a férfiak dominanciáját 

tapasztalhatjuk. A rudominos anyagban a nemét tekintve beazonosítható 246 egyedi névből 

170 a férfi, 76 a nő, azaz a férfiak aránya meghaladja a 2/3-ot (69% – 31%). Az 1959–2003-as 

belépési nyilatkozatok adatai a nők százalékos arányában némi emelkedést mutatnak: 314 a 

férfi, 192 a nő, ez 62,06% és 37,94% arányt jelöl. Azaz a két nem aránya az országos 

statisztikában közelebb került egymáshoz, a rudominosénál kisebb százalékbeli eltérést mutat. 

Az ex libris gyűjtők, ill. KBK tagok korukat tekintve főként a közép- és idősebb 

korosztály közül kerülnek ki. Ezt támasztják alá a KBK vizsgált belépési nyilatkozatai. A 

legtöbb, 18 fő 30 évesen lépett be, 34 évesen 26 fő.  Az adatok tanúsága szerint a KBK tagság 

többsége 26–70 éves kora között lépett be a Kisgrafika Barátok Körébe, azaz a tanulók száma 

eltörpül a már munkaviszonyban állókhoz képest (a rudominos anyagban ez mindössze 2,4%). 

A nyugdíjas korosztály a mai napig jelentős számban képviselteti magát a tagok között.  

 A vizsgált orosz Minajev-gyűjtemény hungarika ex libris megrendelői nemzetiség 

szerinti megoszlása tekintetében érthető a magyarok kiugróan magas aránya (75%) a 

külföldiekhez (25%) képest. További tanulságokkal szolgál a külföldi megrendelők – akik 

számára magyar grafikusok készítettek ex librist – nemzetiség szerint csoportosított 

bemutatása, ahol adatok állnak rendelkezésre, a foglalkozás feltüntésével. A külföldi 

tulajdonosok nevére 140 ex libris készült, mely 85 tulajdonost jelent. Az anyag 

nemzetköziségét az ex librisek nyelvi sokfélesége is jelzi. A legtöbb könyvjeggyel 

szerepelnek a következő megrendelők: Sz. G. Ivenszkij (10), A. Leier (9), P. Pfister (5), K. V. 
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Merzin (5), P. Ambur (4), H. Blokland (4), S. Kotarski (4), E. Kuiv (4), K. Rödel (4), L. M. 

Zsitomirszkij (4), G. Mantero (3).  

A beazonosítható 69 külföldi megrendelő nemzetiség szerinti megoszlása a következő. Az 

élen az olasz megrendelők állnak 14,4%-kal, majd a németek 13,04%-kal, bizonyítva a 

magyar grafikusok ismertségét ezen országok irányába. Az oroszok és a hollandok 10,14%-os 

aránya is jelentősnek mondható, mivel orosz gyűjtő gyűjteményéről van szó, érthető az orosz 

megrendelők nagy aránya. A továbbiakban a dánok, az észtek és a lengyelek következnek 

8,7%-kal, aztán a belgák, osztrákok és a franciák 4,35%-kal. A portugálok és a szlovének 

2,9%-kot érnek el. A sor végén a finnek, szerbek, csehek, görögök, japánok találhatók 1,45%-

al, azaz 1-1 ex librissel. Ezen adatok bizonyítják a magyar grafikaélet, grafikusok 

világviszonylatban is jelentős hírnevét. 

A Rudomino Könyvtárban végzett felmérés alapján az egyéni névre készült és az 

intézményi ex librisek egymáshoz viszonyított aránya: a 377 tulajdonosból mindössze 8 a 

tisztán intézményi, mely elenyészően kicsi arány, összesen 2,12%. Az intézményi ex 

librisekből 4 a könyvtár, 1 az iskola,1 a múzeum, 1 a szervezet nevére készített ex libris. Ez a 

kis százalékos arány csak némileg marad le a további két felmérés adataihoz viszonyítva. 

Összehasonlítási alapul szolgálhat ebből az időszakból a KBK 1971-es tagságára vonatkozó 

felmérés, mely szerint ez évben a 308 főből 10 könyvtár, 2 iskola, 4 múzeum tartozott a 

szervezethez mint intézményi tag, mely 5,19%. A KBK tagjainak áttekintése a belépési 

nyilatkozatok (1959–2003) fényében az 540 belépő közül 34 intézményi tagot jelöl: ezek közt 

23 könyvtár, 6 múzeum, 3 klub, 1 szakkör és 1 tanács szerepel. Ezek összesített aránya: 

6,29%. Mindhárom felmérés adatai igazolják az intézmények jóval kisebb arányú (7% alatti) 

részvételét az ex libris életben és készíttetésben az egyéni tagokhoz, megrendelőkhöz képest. 

Emellett az intézmények részére készített lapok viszonylag kis számának oka, hogy az ilyen 

típusú ex librisek – mint az intézményi ex librisek általában – kevésbé kerülnek magángyűjtői 

forgalomba. 

Az ex librisek és alkalmi grafikák (azaz: valamely neves alkalomra, eseményre, 

évfordulóra készített kisgrafikai alkotások) együttes jelenléte az ex libris gyűjteményekben 

általánosan megszokott jelenség, szétválasztásuk szinte lehetetlen, a két típus ugyanis gyakran 

átfedi egymást. A Minajev-gyűjteményben található alkalmi grafikák (138 db) fajtáik szerint a 

következő csoportokba sorolhatók: in memoriam lap, hommáge lap, eljegyzésre, 

házasságkötésre, ill. házassági évfordulóra készített kisgrafika, kongresszusi lap, ünnepi 

könyvhétre készített kisgrafika, kiállítás alkalmából készített lap, húsvéti üdvözlő, karácsonyi 

és újévi üdvözlő, köszönőlap, születési értesítés, születésnapról megemlékező lap, valaminek a 
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megalakulása alkalmából készített kisgrafika, cserekérő lap, gratulációt kifejező lap, 

meghívó. Ezek közül legnagyobb számban az újévi üdvözlők (53) és a kongresszusi lapok 

(48) szerepelnek, majd az in memoriam (10) és a házasságkötési (7) lapok. A XIII. budapesti 

Nemzetközi Ex libris kongresszusra alkotott alkalmi grafikák a többihez viszonyított nagy 

számaránya azzal magyarázható, hogy időpontilag az 1970-es kongresszus volt az a 

találkozási pont, ahol a Rudomino Könyvtár anyagában talált ex libris megrendelők (és 

grafikusok) a legnagyobb számban együttesen jelen voltak. 

A Rudomino Könyvtár hungarika könyvjegyei mint a „lieux de memoire” eszközei 

bemutatásához a hátteret az ex librisek ikonográfiai szempontú tipológiai vizsgálata képezi. 

Az ex librisek mint élő múzeumok, „emlékezeti helyek”, a magyar kultúrkincsek 

megörökítésével, a nemzeti emlékezet ápolásával nemcsak építik, hanem alakítják is a 

nemzeti hagyományt. A művek értelmezésével mi, befogadók is szerepet kapunk az 

emlékezet, a kultusz formálásában. Az ex librisek mint képi üzenetek ikonográfiája a 

művelődés- és társadalomtörténet, irodalom, építészet, vallás, zene világába egyaránt 

betekintést ad, lehetőséget nyújtva a tudományok közti átjárásra. Főbb tematikai csoportjaik: 

könyvet ábrázoló, topográfiai (tájat, épületet bemutató), szőlős-boros és étkezéssel 

kapcsolatos, nőt ábrázoló, erotikus ex librisek, néprajzi-irodalmi hagyományt őrző, 

mitológiai-történelmi témájú, önreflektálóan a művészetre utaló, portré ex librisek. Gyakoriak 

a megrendelő foglalkozását, hobbiját egy-egy jellemző szimbólummal kifejező könyvjegyek, 

ill. az elvont eszméket, a közös kulturális örökség részévé lett mítoszokat megjelenítő 

allegorikus alkotások.  

Összegezve: Az ex libris a szöveg és a kép interreferenciális viszonyában értelmezhető, 

mondanivalóját sűrítve megjelenítő, gyakran szimbolikus jelentéstartalmakat hordozó 

kisgrafikai alkotás, melynek kutatása számos tudományág ismereteit előhívja. Az ex libris 

kutatása a mai modern, a vizuális kultúra korában új hangsúlyokat, nézőpontokat kell kapjon, 

melynek középpontjában értékközvetítő funkciója áll. Egy külföldi gyűjteményegység 

hungarika szempontú bemutatásával, annak újszerű megközelítési módozataival, a kutatás 

lehetőségei számos új aspektusának felmutatásával célom az exlibrisológiai kutatások új 

irányainak felmutatása, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, azaz egyfajta úttörés. A 

kutatás tárgyát jelentő, a moszkvai Rudomino Könyvtár Ritka Könyvek osztályán fellelhető 

ex libris anyag hungarika vonatkozásai révén a XX. század magyar kulturális életébe nyújt 

betekintést, de tágabb kontextusba helyezve a témát, a világ számos országának ex libris 

életéről is képet kaphatunk – miközben több szervezet, kulturális intézmény, a tudományos 

élet, a művelődés nagy alakjai is szerepelnek a bemutatásban. 
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