
Magyar orvosi ex librisek 

Az ex libris az idegen szavak szótára és a lexikonok 
szerint „könyvtábla belsejére ragasztott, a tulajdonos ne
vét (esetleg címerét, jelképét stb.) tartalmazó könyvjegy", 
melynek legjobb magyar megfelelője a Nagy Révai szerint 
a „könyvcímet". Ma a fordításra nem szoruló kifejezése
ink közé tartozik. Gutenberg földjéről indult el, miként a 
könyvnyomtatás, kezdetben olyan művelői voltak, mint 
Dürer és Holbein, ám ez a kisgrafikai műfaj napjaink nagy 
művészeitől sem idegen. Az igényes ex libris tükrözi az 
adott kor stiláris sajátosságait. A hazai történeti festészet 
fénykorában (Madarász Viktor, Székely Bertalan, Lotz Ká
roly) a magyar ex libris szakmától-hivatástól függetlenül, 
egy-egy nemesi címerre jellemző, a ma embere viszont a 
sallangmentes geometriai formákat kedveli. Létezik per
sze egy neoszecessziós irányzat is, amely a szokványos 
motívumok variálásával és a „mindent bele" szemléletével 
aligha alkalmas pallérozottabb ízlés illusztrálására. 

Az ex librisnek vannak általános és speciális elemei. 
Általános, pl. a könyv vagy könyvek, netán gótikus ablak
ban olvasó barát, a Pegazus paripa, mécses és kalamáris. 
A tudós ex librisén szinte elmaradhatatlan állatszímbólum 
a bagoly, ritkábban a macska, tárgyi kellék a kalodaszerű 
íróasztal, rajta lúdtoll és pislákoló kanóc. Ha geográfus a 
tulajdonos, ott a földgömb, ha mérnök, akkor a körző és 
a vonalzó. Ténymegállapító és nem elmarasztaló általáno
sítások ezek, mfert a fő kérdés mégis a hogyan. Ha pedig 
ezt vizsgáljuk, a magyar orvosi ex librisek állják a kritikát. 
Előbb azonban az obligát orvosi motívumokról. Talán 
legáltalánosabb a csontváz, vagy külön a koponya. A 
csontváz, mint anatómiai konstrukció, vagy kaszássá „va
dított" halálszimbólum, amelynek Bichat szavaival „az 
élet erői ellenállnak". 

És természetesen a botra tekeredett kígyó, mint klasszikus 
kellék, a „modern" korból fecskendő, hőméiő. Sebésznél a szike 
és a műtőasztal, belgyógyásznál a pulzustapintás aktusa, szülész
nél a szoptató anya, kutatónál a mikroszkóp, fogorvosnál egy há
romgyökerű őrlő, gyermekgyógyásznál egy egészséges csecsemő 
magasba emelése, tüdőgyógyásznál a röntgenkép, a szemésznél 
az optikai trükk eszközök, és természetcsen az ismertebb latin 
mondások variálása. Nemcsak a magyar orvosi ex librisek jel
lemzői ezek, nagy átlagban mégis „panel-motívumokat" ta
lálunk. 

Nézzük most meg tüzetesebben néhány kiválóságunk 
ex librisét, amelyek többnyire szabályerősítő kivételek. 
Álmási Balogh Kílnak kétoldalt a bőség szarujával koszo
rúzott címere nobilis heraldikai jelvényként hat, a kompo
zíciót azonban Paliasz Athéné szép feje zárja le, baloldalt 
lant, jobb oldalon górcső, középen igazi reformkori szöveg 
az „Álmási Balogh Pá!könyveiből". Két tipikusan nemesi 
címeri ex librist megemlítünk. Egyik a híres professzor 
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Hutára Ferenczé, amely a szepeshelyi Hutyra család okle
velét díszíti. A pajzsban található terpesztett szárnyú stili-

——— zált sasmadár aligha hozható összefüggésbe az állatorvos-
5 4 4 tannal. Hacsak a a megkoronázott sisakrostély alatti 

madár karmai között nem Aesculapius kígyóját véljük fel
ismerni. 

A neves orvostörténész és higiénikus nádudvari Győry 
Tibor ex librise nyilván kombináció. Felül a nádudvari 

< Győry család nemesi címere olyan kardot tartó kentaurral, 
melynek alsóteste oroszlánszerű, felső része királysas, ám 
a pajzs alatt könyvek, a jelmondat pedig: „lelkem a zenéé> 
agyam a tudományé". 

Sokkal egyszerűbb a nagy neurológus Schaffer Káro-
lyé. A bal oldalon koponyacsont, tőle jobbra két könyv, a 
háttérben egy váza, örökzöldlevelekkel. Fent: „Ex libris", 
lent: „Prof. Dr. Caröli Schaffer". 

A nagy numizmata, fk/adi Géza ex librisén akár Mar
tinovics Ignác fucsa-sovány-kopasz csuhás alakját látnánk 
kuporogni egy könyvespolc előtt, fent olvasható: „Dr, Fa-
ludi Géza könyve". 

Verebély Tibor sebészprofesszor könyve tipikusan 
szecessziós, de nem tipikusan sebészi. Hatalmas árkádíves 
ablak előtt a makrokozmosz vizsgálására teleszkóp, a mik
rokozmoszéra mikroszkóp. Kint csillagos ég, melyre kutya 
üvölt fel, bent a szemlélődő tudós mellett koponya és per
gamentekercs. Az ablak ívén: „Leges naturae aeternae su-
per omnia ' *, vagyis a „természet örök törvényei mindenek 
felett", baloldalt középen „ex libris", alul: Dr. Verebély 
Tibor, Jellegzetesen sebészi viszont Pető Ernőé, amelyen 
hírül adatik, hogy 1915-ben a szombathelyi hadikórházban 
„chirurgiprincipális*\ Avagy a Loessl János professzoré, 
olvasó alakkal és műtőasztal fölé hajló sebészcsoporttal. 



Haranghy Jenő debreceni származású grafikusművész a 
szülészeti klinikának és Kenézy Gyula igazgatónak is ké
szített ex librist. A klinikáé egy csecsemőt ölben tartó 
anya, Medgyessy Ferenc hasonló, de rusztikus kompozí
ciójának egy idealizáltabb változata. Ha már a gynekoló-
gusoknál tartunk, legmodernebb és legmerészebb TotU 

Béláé: egy fekvő női akt. A lakonikus szöveg: dr. Totis Bé
la könyve. Szenvedélyesen szecessziós Batizfalvy pro
fesszoré. Lovon ülő kaszás halál az anyák felé tart, ám ők 
Semmelweis könyvével torlaszolják el útját. A belgyógyá
szok közül Wiltner Sándor noha „kellékszerűen" pulzust 
számol, a kórterem konstruktivista kompozíciónak is beil
lő, ezért tartjuk említésre érdemesnek. Roth Miklósé, aki
nek kitűnő Korányi Frigyes-életrajzot köszönhetünk, a két 
világháború közötti idők neoromantikáját idézi. Középen 
könyv, melyből a mécsfény küllőnyalábokká erősödik. 
Baloldalt a szocdem-jelvényszerű izomember lecsapni ké
szül a védekező csontvázat, a másik oldalon egy orvos 
emeli fel a lábadozó beteget. „Ex libris Dr. Roth Miklós'* 
olvashatjuk a fényküllők közepén. 

Eisner Manó pszichiáter ex librise azt a forradalmi ro
mantikát idézi, amely összeegyeztethetőnek vélte a mar
xizmust a freudizmussal. Miként József Attila, amikor 
még nem volt reményvesztett. Eisner ex librisén a talapzat 
hatalmas könyv, „Lex" jelzéssel a bordazatán. A talapza
ton egy női és férfiakt égővörös színben és leláncoltan. 
Háttérben hatalmas titoknyitóként Freud műve. Gyűrűként 
olvasható: Dr. Eisner Manó könyve, A dejitológiát képvi
selje dr. Gáspár Andor ex librise. Középen két ember egy
más fogát húzza, baloldalt holló a hollópák vájja ki a sze

mét, jobboldalt pedig vicsorgó ordasok a kor farkastőrvé
nyét érzékeltetik. Nem erőszakolt, ott a „L'esprit de notre 
époque"jelzés. Végül, de nem utolsósorban, Magyar ím-
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re professzor ex librisét találtuk igazi geometrikus remek
lésnek. Kitárt lapok fölött sokszögű tintatartó, benne 
fekete-fehér lúdtoll, a háttérben szegletes kontúrú gyomor. 
Valószínűleg csak az orvos látja annak, a síkban ábrázolt 
fekete U alakú edény másfajta tartály is lehet, ám az 
emésztőszervek nagy szakértője mifajta rezervoárt kívánt 
volna tolla elé? Amelynek tulajdonosa, egyáltalán nem 
mellesleg, szépíró is volt. 

Aki tudja, hogy Hültl Hümér professzor könyvtárát 
nagyrészt a halál filozófiájával foglalkozó művek alkották, 
nem lepődik meg azon, hogy az ő piciny ex librisén egy ho
mokóra látható. A mulandóság legegyszerűbb és legősibb 
szimbóluma, ahogy arra a virtuóz sebész nyílván rádöbbent. 

Az orvosi ex librisek sokatmondóak. 
Élet- és korrajz olvasható ki belőlük. 

Szállási Árpad dr, 


