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 Az Olvasás évéhez kötõdõen nyílt meg a Balaton- 
lellei Napok címû rendezvénysorozat keretében Fery 
Antal emlékkiállítása a balatonlellei városi 
könyvtárban ez év augusztus 2-án. A 30 táblán 
bemutatott mintegy 300 fametszetû ex libris és alkalmi 
kisgrafika széles körû bepillantást nyújtott Fery Antal 
mûvészetébe.
 A grafikák különbözõ témák szerint lettek csopor- 
tosítva, így � a hely szelleméhez kapcsolódva� a kiállí- 
tás a híres magyar könyvtárak részére (Pesti János és 
Tarjányi Ferenc által készíttetett) ex librisekkel kezdõ- 
dött. Ezt követték a magyar történelmi személyisége- 
ket, mûemlékeket felidézõ, majd az írók, festõmûvé- 
szek, tudósok portréit ábrázoló metszetek, a szõlõs-
boros ex librisek, a karácsonyi és újévi üdvözlõ lapok, 
néprajzi vonatkozású kisgrafikák. Mindezek jól ismer- 
tek Fery Antal grafikáinak gyûjtõi, mûvészetének tisz- 
telõi körében, ám e "hagyományos", a korábbi kiállítása- 
in többször megtekinthetõ motívumok köre ezúttal 
újabbakkal egészült ki: önálló tablókon lettek bemutat- 
va a hajókat (többségükben dr. Katona Gábor részére 
készült), az állatokat ábrázoló könyvjegyei, vagy éppen 
a numizmatikai vonatkozású ex librisei stb.
 Mindezzel e sorok írója, a kiállítás rendezõje arra 
akarta � kicsit önmagával is  szembesülve� felhívni a 
tárlatlátogatók figyelmét, hogy Fery Antal elõtt valójá- 
ban nem voltak megoldhatatlan feladatok, a megrende- 
lõ igényeihez, kéréseihez alkalmazkodva, ám saját ér- 
tékrendjét következetesen érvényesítve mindig olyan 
ex libriseket készített, amelyek megfeleltek a megren- 
delõ egyéni elvárásainak, ugyanakkor mások számára 
is (napjainkban és a jövõben egyaránt) egyetemes, 
közös- ségi mondandójuk van és lesz.
 Nemzeti kulturális örökségünk, hagyományaink 
legfontosabb mozzanatait örökítette meg maradandó 
alkotásain, s tegyük hozzá, népszerûsítette itthon és 
külföldön. Minden bizonnyal elfogulatlanul állíthat- 
juk, hogy e tekintetben  önként  vállalt feladatként,  
szerényen és hallgatagon "családi" mûtermébe vissza- 
vonultan, utolérhetetlen teljesítményt nyújtott. Amint 
dr. Soós Imre Fery Antal fametszeteinek alkotásjegy- 
zéke IV. rész. (Bp. 1995, 16 p.) címû kiadványban olvas- 
hatjuk, a mester a Kálvin Kiadó által közreadott mini- 
könyvekhez közölt illusztrációkkal együtt mintegy 
2400 fametszetû kisgrafikát, ex librist készíttetett. 
Joggal feltételezhetjük, hogy a metszeteit a megrende- 
lõk átlagosan 400 példányban nyomtatták ki (és cserél- 
ték), de ha esetenként ez a szám kevesebb is, akkor 
hozzászámíthatjuk önálló mappáiban közreadott met- 
szeteinek a hazai és külföldi folyóiratokban közölt 
illusztrációinak sokaságát, tehát elfogadhatjuk az átla-  

 Mint ismeretes, a kétévenként rendezett Nemzetkö- 
zi Exlibris Kongresszus színhelyéül Bostonban az elõ- 
zõ Kongresszus Dániát jelölte meg. Ennek megfelelõen 
Dánia Frederikshavn-ben 2002 aug. 29. és szept. 2. kö- 
zött a Dán Exlibris Társaság (DES) és a frederikshavni 
Mûvészeti Múzeum együttmûködésével tartja meg e 
nevezetes eseményt.

 Elõzetes információk:
A Kongresszus címe: 29. FISAE-Kongress
   Frederikshavn Kunstmuseum
   P.O. Box 47.
   DK 9900 Frederikshavn
Színhely: Frederikshavn, MASKINHALLEN, Skolegade 
8. (szemben a Kunstmuzeummal).

gosan 400 példányos megjelenést (és publikációs köz- 
lést). Ami azt jelenti, hogy a mester grafikái mintegy 
960 ezer példányban forogtak közkézen. A hazai és
külföldi kiállításain (a sajnálatos módon megszûnt sze- 
rencsi állandó tárlatán) bemutatott grafikáinak a nézõ- 
it is számolva nyugodtan elmondhatjuk, hogy Fery 
Antal grafikáival, s mindazzal a megõrzésre, megisme- 
résre méltó kulturális örökséggel, amirõl az elõbb szót 
ejtettünk, mintegy 1 millió ember szembesült, ismer- 
kedett, barátkozott nem egyszer mint magam is  a  meg- 
ismerés, a felfedezés örömteli érzésével. Ami termé- 
szetesen elválaszthatatlan attól az esztétikai élménytõl, 
amit grafikái keltenek, s amirõl külön kellene szól- 
nom. (Mentségemre szóljon, hogy errõl már sokan, sok 
helyütt írtak.)
 Többek között ezek a gondolatok is elhangzottak a 
rekkenõ hõségben tartott megnyitó ünnepségen, ahol 
ennek ellenére szép számmal jelentek meg az érdek- 
lõdõk (köztük a mûvész unokája), akiket  Balázs Anna 
és Papp Edina fuvolajátéka után  a város 
önkormányzati képviselõje, dr. Szomolányi István  
köszöntött.
 Végezetül meg kell említenünk és köszönnünk, 
hogy a kiállítás kezdeményezésében és rendezésében 
(akár az elmúlt évben Lajos Ferenc emlékkiállításának 
megszervezésében) elévülhetetlen érdemei vannak a 
Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár könyvtárveze- 
tõjének, Kovács Ágnesnek, s az intézmény igazgatójá- 
nak, Gombos Emilnek. A színvonalas kisgrafika, grafika 
a Ligeti Gábor által vezetett Kapoli Múzeum mellett im- 
már egy másik intézményben is otthonra lelt Balaton- 

FERY ANTAL EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

A 29. FISAE EXLIBRIS-KONGRESSZUS DÁNIÁBAN, 2002-BEN

  Arató Antal  

 A szeptember 14-16 között megrendezett kiskúnhalasi 
Nemzetközi Szüreti Fesztivál keretében szép kiállítást is meg- 
tekinthettek a résztvevõk Ex libris szõlõvel és borral címen. A 
bemutatót a Szilády Áron Református Gimnázium egyik test- 
vérintézménye és az általunk is jól ismert Herbert Schwarz 
német gyûjtõtárs és exlibris-szakértõ jóvoltából közösen ren- 
dezték. A tablókon sok nálunk is jól ismert külföldi, és 
természetesen magyar mûvész alkotásaival, valamint exlibris-
gyûjtõ nevével találkoztunk.
 

 Budapesten a VI. kerületi Eötvös utca 7. szám alatt mûkö- 
dõ Történeti Hivatalban "1956 képei"  címmel rendeztek 
kiállítást. Közel negyven mûvész grafikája, olajképe idézi itt 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeit. 
Az alkotások nagy részét külföldön, emigrációban élt vagy élõ 
magyar mûvészek készítették, de nagy számban láthatunk 
fontos mûveket itthon maradt mûvészeinktõl is. Van az 
anyagban tenyérnyi vázlat és van nagyszabású kompozíció, 
van plakát, amely harcra buzdít és van rajzsorozat, amely 
visszatekintve dokumentálja lépésrõl-lépésre mindazt, ami a 
forradalom lázasan, tragikusan szép napjaiban történt. A 
tárlat rendezõje az alkotások születésének idõbeli határát 
1959-cel húzta meg. Láthatók Szalay Lajos, Baranyay András, 
Marosán Gyula, Szántó Piroska rajzai Kondor Béla látomásos 
olajképe, Pleidell János és Bényi Árpád plakátjai utóbbi a 
Szabad Magyarországot! feliratot viseli és a börtönt hozta 
alkotójának a kádári Magyarországon � , Bálint Endre hatal- 
mas kompozíciója, a Halottak napja, vagy éppen  Szõnyi 
István két expresszív rézkarca. Fontos lenne, hogy elõkerül- 
jön például az a nyomódúc, amelyrõl Pleidell János Eskü- 
szünk, hogy rabok tovább nem leszünk!  szövegû plakátja 
készült, hogy végül a forradalom ikonográfiája tejessé váljék.
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Diskay Lenke fametszetei, X2/2

Várkonyi Károly
tollrajza

 A Debreceni Orvostudományi Egyetem Elméleti Galériá- 
jában október 7-ikén, vasárnap délelõtt Kovács Gerzson  
grafikusmûvész és Várkonyi Zsolt fotográfus rendezett 
közös tárlatot Várkonyi Károly grafikusmûvész emlékére, 
megi- dézve az elmúlt nyáron 91 éves korában elhunyt kiváló 
mes- tert. Korábbi mûvei mellett bemutatták élete utolsó 
éveiben készült grafikáit, ceruza- és tollrajzait.
 A kiállítást Dr. Gomba Szabolcs professzor nyitotta meg, 
amelynek ünnepi hangulatát emelte Simor Ottó  érdemes 
mûvész és a DOTE Monteverdi Kórus közremûködése.

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete egyre gyako- 
ribb és gazdagabb kiállítási programjában nyomon követhet- 
jük nem csupán a magyar, hanem a külföldi kortárs grafikai 
mûvészet sok neves alkotójának vagy csoportjának mûvésze- 
tét, új irányzatok és új technikák megjelenését és kialakulását 
is.  Ez év július 27-ikén König Róbert alkotásaiból láthatott itt 
a közönség reprezentatív válogatást, amelyet Ács Margit író 
méltatott, és mutatott be a közönségnek.
 Ugyanitt, a Galéria IX-ben október 5-ikén került sor egy 
másik, nem mindennapi tárlatra: a New York-i Rézkarcolók 
Egyesülete kiállításának megnyitójára. A színvonalas, komoly 
mûvészi értéket felmutató grafikák 25 mûvész alkotásai. A 
tárlatot Brian H. Guss, az Amerikai Egyesült Államok buda- 
pesti nagykövetségének kulturális attaséja és Kökény Mihály 
országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Az alkotásokat Kozák 
Csaba mûvészeti író méltatta. Megjelent a megnyitón a ma- 
gyar származású James J. Kéry mûvészeti manager, aki azt 
tervezi, hogy viszonzásképpen a jövõ évben New Yorkban 
rendezi meg a Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete 
mûvészeinek a kiállítását.

 A közelmúltban jelentette meg a szolnoki Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár a "25 éves a Verseghy Nyelvmûvelõ 
Verseny"  címû kiadványt, amely az intézmény által 

 Egyesületünk tagja, Budai Tibor képzõmûvész Lélekabla- 
kok címû kiállítását szeptember 20-ikán Salgótarjánban nyi- 
totta meg dr. Koplik Judit mûvészettörténész, a Nógrádi 
Múzeumban. A tárlatot november 17. napjáig láthatta a 
közönség.

Pleidell János plakátja
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Nagy László Lázár rézkarca, C3,C5

SZÍNHELYEK ÉS SZÍNTEREK

Kiállítások:
Nemzetközi exlibris kiállítás 2000-2002
közös rendezvény a lengyel malborki 
Kastélymúzeummal.
(Cím: Malbork Zamek Museum, Ul. Staro Scinska 1, 
82200 Malbork, Lengyelország.)
(Mûvésztagjainkat errõl külön kiértesítettük, mivel a 
beküldési határidõ 2001 dec. 1. volt.)
Helyszín: a frederikshavn-i Mûvészeti Múzeum -- 
katalógussal.
A svéd királyok és nemesek superexlibrisei.
Helyszín: a frederikshavn-i Mûvészeti Múzeum -- 
katalógussal.
A lengyel exlibrismûvészet csúcspontja a 20. 
évszázad második felében.
Helyszín: Maskinhallen -- katalógussal.
Szõlõs-boros, valamint Léda és a hattyú témájú 
ex librisek.
Helyszín: a Frederikshavn-i Könyvtár -- 
katalógusokkal.

Lesz továbbá zenei program, kirándulás, elõadás, 
delegációk találkozója, könyv és ex libris vásár.
Szálláslehetõségek ügyében megkereséseket 
közvetlenül:
Frederikshavn Turistbureau, Brotorvet 1.
DK 9900 Frederikshavn, Dánia
tel.: (0045) 9842 3266  fax: 9842 1299
Tájékoztató árak: kétágyas  egyágyas
Szálloda     450-1150   300-900 dán k.
Privátszállás    200-400   150-250
Ifjúsági szállás   200    100
Kemping     100    75
Nyári házak    kérés szerint

 Szeptember l9-ikén Cegléden, a Helyõrségi Klub 
tágas, reprezentatív kiállítótermében nyílt meg a város- 
ban élõ és alkotó Nagy László Lázár festõ- és grafikus- 
mûvész újabb tárlata. Bár ezúttal zömmel olajfestmé- 
nyeibõl nyújtott bõ válogatást, amelyek Cegléd város- 
képeit, hangulatos utcáit, nevezetes épületeit, szép 
tájait örökítik meg, néhány tabló bemutatta grafikai 
munkásságát is, ex libriseit, fa- és rézkarc technikával 
készített kisgrafikáit, vegyes technikájú nagyobb mére- 
tû grafikai lapjait. Külön tárlóban láthatták a látogatók 
az életmûvének nevezetesebb állomásait jelzõ kiállítá- 
sok katalógusait, mûvészeti lapok róla szóló cikkeit és a 
mûvészetérõl megjelent könyveket, kiadványokat. A 
megjelentek tájékoztatására négyoldalas kiállítási 
"kalauz" szolgált, amelyben a mûvész méltatójának a ne- 
ve ugyan nem szerepel, de az elõ- és hátlapon Nagy 
László három festményének színes reprodukciója te- 
remt hangulatot a mûvek alaposabb szemléletéhez, a 
remek kompozíciók és a gazdag színvilág élvezetéhez. 
Ebbõl idézzük a mûvész méltatását.
 "Nagy László Lázár kiállítása a tehetségét következe- 
tes, nehéz gyakorlással, tanulással kibontakoztató sze- 
mélyiség újabb bemutatkozása. Útja sok pályatársáéval

rokon, csupán nehezebb, gyötrelmesebb, olyan, amin 
nem mindenki tud végigmenni. Õ hatvanhatodik élet- 
évéig megtette ezt a nehéz utat és lett sokszor kiállító 
képzõmûvész. A festészet oldottabb, kötetlenebb mû- 
fajával ismerkedett meg elõször, a színek fogták meg,

Részvételi díj: résztvevõk: 200 euro (1500DK)
     kísérõk: 100 euro (750DK)

Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2002. április 1.-ig.

Mindenki figyelmébe: tekintettel a Kongresszus 
rendezvényeire, (minthogy lista kerül kiadásra a részt- 
vevõkrõl fotóval), és a gyakran kaotikus helyzetre a 
résztvevõk érkezését illetõen, a Kongresszus szervezõi 
csak azokat tudják figyelembe venni, akik a határidõig 
bejelentkeznek. Késõbbi jelentkezõk csak a szervezõk 
külön engedélyével vehetnek részt a kongresszuson. 
Be nem jelentett vendégeket nem tudnak fogadni és a 
banketten sem vehetnek részt.

A jelentkezéshez a következõ adatok szükségesek:
Vezetéknév
Keresztnév
Cim, postai irányítószámmal, ország.
Milyen nyelvet beszél: német, angol, francia, egyéb.
Dátum, aláírás.
Mellékelni kell egy fényképet (pl. útlevélbe való 
méretût) a résztvevõk listájához.

Az adatokat a Kongresszus titkárságához kell 
elküldeni, cím:
Kongres-Sekretariatet, P.O.Box 47, DK 9900 
Frederikshavn, Dánia
A részvételi díjat 2001 április 1- ig el kell juttatni a 
következõ számlaszámra:
Postgiro danois No. 16996742, 29. internationale 
exlibriskongres, DK 9900 Frederikshavn.

                 Palásthy Lajos titkár.

Nagy László Lázár kiállítása Cegléden
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 Kolozsvárott kitüntették Feszt László grafikusmûvészt. 
Ha beszélhetünk kolozsvári grafikai iskoláról, márpedig ez a 
fogalom általánosan ismert, úgy ezt nagyrészt neki köszön- 
hetjük. Stílusteremtõ alkotómûvészeti munkássága mellett 
közel fél évszázada foglalkozik mûvészképzéssel, amelynek 
elkötelezett híve és amellyel a mai napig sem hagyott fel. A 
legkülönbözõbb grafikai technikák bravúros alkalmazása 
mellett a kollográfia úttörõje és hazai megteremtõje.
 Nem véletlen tehát, hogy csak keveseknek kijáró, 
újonnan alapított magasrangú országos elismerésben  
részesítették, amelyet Kolozsvárról egyedül Feszt László 
mondhat magáé- nak. A Hûséges Szolgálat Nemzeti 
Érdemrend lovagi fokoza- tát nyáron vehette át a mûvész 
eddigi tevékenysége, különle- gesen magas mûvészi 
adottságai elismeréseképpen.
 Feszt László az ezredfordulón töltötte be hetvenedik élet- 
évét. A most kiosztott, de még a múlt év decemberében oda- 
ítélt kitüntetés egy nem mindennapi mûvészi karrier méltó 
elismerése. Kár, hogy az anyaországi illetékesek és az itteni 
mûvésztársadalom kevesebb figyelmet fordít nemzetközileg 
is jól ismert és elismert mûvészeink megbecsülésére, érde- 
meik elismerésére. A KBK Egyesület tagsága nevében gratu- 
lálunk a mûvésznek, aki gyönyörû ex libriseivel is méltán 

H Í R E K

Feszt László linómetszete, X3/3

 A Finnországban megjelenõ EXLIBRIS ABOENSIS 34. 
számában két cikk is foglalkozik a sakk-ábrázolásokkal a kis- 
grafikában. Az írásokat kísérõ 13 illusztráció között szerepel 
Kékesi László néhai mûvészünk itt bemutatott lapja is. (A  
kép aláírásban szereplõ 100 % azt jelenti, hogy a fametszetet 
az eredeti méretében közölték.)

 A L'EX LIBRIS ITALIANO 7. évfolyamának 2.száma kelle- 
mes színû sárga papíron, 48 oldal terjedelemben jelent meg. 
Három kortárs-mûvészt monográfiaszerûen bemutató írások 
után érdekes dokumentumokat közölnek: Michel Fingesten 
eddig ismeretlen rajzait, tábori postai levelezõlapjait. A nagy 
mûvész most elõször publikált mûvei Olaszországban, két 
különbözõ koncentrációs táborban készültek. A cenzúra mi- 
att ezekre csak néhány sort írhatott, így közölnivalóit  fõként 
rajzban mondta el. Mivel a mûvész nem élte túl a tábor vi- 
szontagságait, üzenetei megrázó dokumentumai egy korszak 
embertelenségének. Egy másik cikkbõl szereztünk tudomást 
arról, hogy Carlo Chiesa gyûjteménye (50.000 ex libris, 
1.000 szakkönyv és 2.000 szabadkõmûves témájú kötet) aján- 
dékozás folytán a svájci Chiasso város központi könyvtárába 
került. A neves gyûjtõ a FISAE egyik megalapítója, többször 
járt hazánkban. Rokonszenves személyét barátság fûzte több 
mûvészünkhöz. Öt oldalas európai lapszemléjükben részle- 
tesen ismertetik lapunk ez évi 1. számát, nem feledkezve el a  
KISGRAFIKA új postacímének közlésérõl sem. Olasz baráta- 
ink figyelmességét köszönettel nyugtázzuk! A szerkesztõség- 
hez beérkezett ex librisek között az elsõ helyen reprodukál- 
ják König Róbert C3-C5 technikával készült lapját, melyet a 
lap tulajdonosa, G.Capasso bocsátott ily módon a nyilvános- 
ság elé.

 Az Ausztriában megjelenõ MITTEILUNGEN DER Ö.E.G. 
56. évfolyamának 1. számában olvasható, hogy Budapesten 
2001. július 27-én megnyílt Anton Vermeylen kiállítása.  A 
következõ, 2. számban az osztrák egyesület ez évi évkönyvé- 
nek megjelenésérõl olvastunk közvéleményt. A 60 oldalas 
kiadvány 200 példányban látott napvilágot, 40 illusztrációjá- 
ból 7 eredeti grafika. Ára: 400 Schilling.
 E lapszám hat illusztrációja között szerepel Bálint Ferenc 
madaras rézkarca. Az ex libris W. Wiszkocsil nevére készült.

 Hatvannégy oldal terjedelemben jelent meg a 
MITTEILUNGEN DER D.E.G. 2001. évi összevont 2/3. száma. 
Német barátaink lapja ebben adta hírül, hogy a DEG  jövõ évi 
találkozóját 2002. május 3-5. napjain rendezik meg Deggen-
dorfban, a "Bajor Erdõ fõvárosában". A részvételi díj 

részére: 120 DM. A találkozó alkalmából pályázatot is kiírtak 
mûvészek és gyûjtõk részére, ezen azonban csak az egyesület 
tagjai vehetnek részt. A DEG ez évi találkozóját Stralsundban 
tartották. Errõl szóló képes beszámolójukból többek közt 
arról is értesültünk, hogy a PF-lapok versenyében gyûjtõi el- 
sõ díjban részesült Vermes Júlia, Svájcban élõ tagtársunk. 
Gratulálunk! Díjnyertes lapjának alkotója V. Zuev orosz mû- 
vész. A hírek között történik említés arról, hogy 2001. júli- 
usban Budapesten ünnepélyes keretek között köszöntötték 
Antoon Vermeylen flamand mûvészt 70. születésnapja alkal- 
mából. Kiállítása és a bensõséges esemény elõkészítése 
Horváth Hermina és Vincze László érdeme. 
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