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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




