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Fery Antal fametszetei, X2

 Fery Antal, a Szerencsrõl elszármazott, immár klasz- 
szikus fametszõ mûvész ex libriseibõl már életében 
készített állandó kiállítást a szülõvárosa, Szerencs, a 
helyi Rákóczi vár múzeumában. Az elmúlt évtizedek 
során azonban a kartonlapok elöregedtek, az ex libri- 
sek megsárgultak, kifakultak. Szükségessé vált egy új, 
korszerûbb és idõtállóbb emlékkiállítás létrehozása. 
Ennek lelkes megvalósításán fáradozott hosszabb idõ 
óta a mûvész leánya Bánkiné Fery Vera és a Zempléni 
Múzeum igazgatója Fazekasné Majoros Judit. Szervezõ 
munkájuk során mozgósították az exlibris-gyûjtõk né- 
pes táborát, akik duplum-példányaikból önzetlen szor- 
galommal összeadták Fery Antal ex-libriseinek egy 
igen gazdag gyûjteményét, amelybõl dr. Nagy Ádám, a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos  munka- 
társa állította össze az új, állandó tárlatot. A különféle 
idõrendben és témákban nagyalakú kartonokra pasz- 
partuzott grafikák keretben és üveg alatt, külön terem- 
ben várják a következõ évtizedek látogatóit, hogy az 
újabb generációk is megismerhessék a város szülötté- 
nek klasszikus értékû életmûvét, amely a magyar 
exlibris-mûvészetnek is egyik csúcspontja.
 2002. május 10-én a múzeum igazgatója meleg 
szavakkal üdvözölte a jelenlévõket, majd átadta a szót 
az állandó kiállítás megnyitására a Budapestrõl érke- 
zett Kass János grafikusmûvésznek és Dr. Soós Imré- 
nek. A Kisgrafika Barátok Köre képviseletében dr. Soós 
Imre emlékezett meg a mesterrõl, akivel hosszú év- 
tizedeken át állandó munkakapcsolatban állt, mond- 
hatnánk tréfásan, mint amolyan "személye körüli 
miniszter", mivel õ fordította a nevére érkezõ sok-sok 
külföldi levelet, az ex-libris megrendeléseket és vála- 
szokat. Felidézte mindig derûs kedélyét, nagylelkû- 
ségét, kedves humorát és a kellemes találkozásokat a 
háziasszony, Valika páratlan konyhamûvészettel terí- 
tett asztalánál.
 Kass János az ország több részérõl érkezett meg- 
jelenteknek az állandó emlékkiállítást az alábbi 
szavakkal adta át:

 "Fery Antal, Szerencs szülötte, Szerencs díszpolgá- 
ra. Életrajzi adatait itt láthatjuk fényképével, s a remek 
egyvonalas, karakteres portréjával egyetemben.
 Jól ismerem õt. A második világháború után egy 
kiállításon dolgoztunk együtt, amelynek a címe az volt 
"Arccal a vasút felé". Ekkor 1947-et írtunk. Ott ismertem 
meg Tónit, ezt az édes embert; édes és angyali hu- 
morral megáldott édessége bizonyára a jobb sorsra 
érdemes szerencsi cukorgyári múltjának és hatásának
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megye siklósi bányájára hatalmas márvány-obeliszk 
emlékeztetett.
 Napjainkra az Országparkból csak a park maradt 
meg. A rongálók "alapos" munkát végeztek. Eltûntek a 
megyéket jelzõ márványtáblák, leszerelték a szökõku- 
takat, esztelen falfirkák láthatók az obeliszken, ellopták 
még az ülõkék, a padok deszkáit is. Csak a természetet 
nem tudták tönkretenni! Az egykor ültetett nemes fák, 
ritka cserjék ma is pompáznak. A parkban mostanra 
eltûntek ugyan a "megyehatárok", a hangulatos terület 
méltóképpen illeszkedik be a gyönyörû Népligetbe.
 A megyék és a fõváros közel 30 évvel ezelõtti, ma is 
"virágzó" együttmûködésére új kisgrafikák hívják fel a 
figyelmet. A 25 lapból álló linómetszet-sorozatot 
Kerékgyártó László készítette, Pesti László és Tarjányi 
Ferenc felkérése alapján. A két neves kisgrafika-barát, 

kertészeti szakember neve helyett csupán névbetûik 
láthatók a grafikákon, melyek mindegyikén egy-egy 
megye, vagy az egyesített városrész szerepel. A hazánk- 
ban termesztett gyümölcsök valamelyikének képe is 
látható a lapokon. Ezeknek csak némelyike jellemzõ az 
adott megye termelési viszonyaira, mint pl. a sárga- 
barack Bács-Kiskun megye, vagy a cseresznye Szolnok 
megye lapján. Ne keressük tehát az okát annak, hogy 
miért szerepel pl. sárgadinnye az Óbuda nevét viselõ 
lapon. Örüljünk annak, hogy vannak még áldozatos 
mecénások, jókezû alkotómûvészek, akik az Ország- 
park közelgõ három évtizedes jubileuma ürügyén 
újabb színt hoztak be a kisgrafika mostani hétköz- 
napjaiba.

Soós Imre

Kisgrafika 2002/212

 Hajdú-Bihar megye és a debreceni Kölcsey közmû- 
velõdési intézet több évtizede ápol kulturális kapcsola- 
tokat a japán Toyama tartománnyal, amelynek kereté- 
ben rangos képzõmûvészeti rendezvényekre is sor 
kerül.
 A múlt év novemberében az I. nemzetközi toyamai 
képzõmûvészeti kiállítás megnyitójára, Hajdú-Bihar 
megye képviseletében, a közmûvelõdési intézet osz- 
tályvezetõje, Angyal László vezetésével Burai István 
festõmûvész, Szilágyi Imre és Tamus István grafikus- 
mûvészek, valamint Király Attila mûvészettörténész 
utazott Japánba. A tárlaton négy ország, Japán, Kína, 
Korea és Magyarország 30-30 mûalkotással vett részt. A 
magyar mûvészek részt vettek a kiállítás alkalmával 
szervezett szimpóziumon is, ahol a fõ téma a mûvészek 
helyzetének országonkénti elemzése volt.

 A Ferencvárosi Pincegalériában Kazinczy Gábor 
grafikusmûvész kiállítása nyílt meg február 21-ikén, 
ahol az érdeklõdõk szép válogatást láthattak a mûvész 
legújabb grafikai mûveibõl. A tárlatot népes közönség 
és a KBK tagságának sok képviselõje jelenlétében 
Baky Péter festõmûvész nyitotta meg.

 Cegléden a Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet 
igazgatósága rendezte meg március 18-ikán délután a 
Kisgrafika Barátok Köre mûvésztagja, a neves grafikus 
és festõmûvész, Nagy László Lázár tárlatát. A Kórház 
tanácstermében Grafikai epigrammák címmel meg- 
nyílt kiállítás, amint az a címébõl is látható, a mûvész 
eddig készült 617 opuszából, ex libriseibõl és kisgra- 
fikáiból tár mintegy 190 alkotást a nézõk elé. A mûveket 
Dr. Koltói Ádám mutatta be a nagyszámú közönség- 
nek, melynek keretében fuvolán közremûködtek a 
ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola tanulói.

 Mûvésztalálkozó Pécsett. Március 19-ikén a Pécsi 
Barátság Klub és a Mûvészbarátok Egyesületének Pécsi 
Csoportja szervezésében, a Dédász Rt. éttermében 
kellemes hangulatú baráti találkozóra került sor.
 Andrell Tamás és Nõt Béla uraknak, az est házigaz- 
dáinak volt a vendége Bálint Ferenc komlói grafikus- 
mûvész és az õt kérdezgetõ Nagy Bandó András 
humorista. A beszélgetés témája a könyvjegy jelentése, 
története, elkészítésének folyamata, valamint a tehet- 
séges grafikusmûvész életútjába való bepillantás volt. 
Hála Nagy Bandó András felkészültségének, az egyéb- 
ként rendkívül szerény és általában szûkszavú mester- 
tõl ezúttal alapos és kielégítõ válaszokat kaphattak a 
résztvevõk. Közben gyönyörködhettek Bálint Ferenc 
egyedi, válogatott lapokból álló kortárs-gyûjteményé- 
ben és az általa készített szép kisgrafikai lapokkal, a 
különleges dombornyomásokkal kiegészített ex 
librisekkel is. Köszönet a házigazdáknak a jól sikerült 
találkozóért. (Szökõcs Béla)

 A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gyönyörûen felújí- 
tott központi épületének kiállító termében március 19-
ikén rendezték meg Marcali Kiss József festõ és grafi- 
kusmûvész emlékkiállítását. Dr. Fodor Péter a 
Könyvtár fõigazgatója nagy szeretettel emlékezett a 
mûvészre, aki egy idõben munkatársa is volt a fõvárosi 
könyv- tárnak, és meleg szavakkal méltatta nemes 
mûvészetét. A tárlat a korábbi évek grafikai 
sorozataiból Bohócok, Kharon ladikján, stb. mutatott 
be részleteket és váloga- tást festményeibõl is, 
amelyekkel a betegségével is dacoló mûvész hirdette a 
hitet és a szépséget.

 Április 10-ikén, a Költészet Napja alkalmából a 
Magyar Mezõgazdasági Múzeum rendezett érdekes és 
ötletes kiállítást, Szent vegetáció címmel, Olexa József 
festõ- és grafikusmûvész színes grafikáiból. A gyönyö- 
rû, élethû, színes rajzok zöldségféléket és gyógynövé- 
nyeket ábrázolnak, gondosan kiválogatott, rájuk 
vonatkozó 16-19. századi könyvekbõl vett ízes idézetek 
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Nagy Bandó András  - Bálint Ferenc beszélgetés
Fotó: Szökõcs Béla
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"…VIRÁGA NINCS MÁR, SEM GYÜMÖLCSE…" 

 A Magyar Rézkarcolók Egyesülete tisztelettel meg- 
hívta a mûvészet barátait Raszler Károly  Kossuth-díjas 
grafikusmûvész fenti címû grafikai kiállításának meg- 
nyitójára a Ráday utcai Galéria IX-be. E nem minden- 
napi eseményre 2002. március 29-én, Nagypénteken 
került sor, s nem véletlenül. Raszler Károly, aki a Képzõ- 
mûvészeti Egyetem Sokszorosító Grafikai tanszékének 
volt évtizedeken át kiváló professzora, az utóbbi évek- 
ben nem jelentkezett túl gyakran újabb mûveinek a 
bemutatásával. Nyugdíjba vonulása óta, bizonyára nem 
véletlenül ismét aktívabb, s most egész  sorozat tollraj- 
zát mutatta be kiállításán. A tárlatot igen népes közön- 
ség, számos volt tanítvány és mûvésztárs jelenlétében 
Vámossy Ferenc Széchenyi díjas egyetemi tanár nyitot- 
ta meg. Lírai hangú megnyitó beszédébõl idézünk 
hosszabb részletet.

 "Nagypénteken jöttünk össze, hogy e különös ün- 
nepen a halált  vagy most inkább a pusztulást - , ezeken 
a gyönyörû tollrajzokon az elhaló élõ anyag sorsát, a 
növények halálát, a természeti környezet pusztulását, s 
az ez által keltett veszélyt végiggondoljuk. Rendkívüli 
érzékenység, elmélyült belsõ világ kell ahhoz, hogy 
valakit � egy jelentõs mûvészt -, ez a pusztulás meg- 
ragadjon s elemezni kezdje, végig kísérje értõ figyel- 
mével és részvéttel e bomlási folyamatot, amit nem a 
természeti környezetbe való visszatérés örök rendje, 
hanem egy váratlan és pusztító kór, a gesztenyefákat 
támadó kéregrák  okoz.
 Tudom, annak a saját környezetnek a pusztulása, 
amiben gyermekként s majd egy életen át éltünk, 
sokakat megragad, mégis úgy érzem, Raszler Károly 
mûvészetében másról, többrõl van szó. 
 Nem a kertjét óvó gazda tiszteletreméltó küzdelmé- 
nek jó néhány állomását akarom most részletezni, ez

Raszler Károly kiállítása a Galéria IX-ben

                                                                   (Radnóti M.)

köszönhetõ, de még inkább belsõ békéjébõl sugárzott, 
egy ma annyira  vágyott meleg családi környezetbõl 
származó, abban felnõtt, kiegyensúlyozott ember világ- 
látása volt. Mély humanizmusa, hazulról, családjából 
hozott idealizmusa,  hallatlan munkabírása,  
akaratereje, fiatalon kiemelte kortársai közül.
 Az "édes ember". Szerencs fia, szerencsés is, a 
szerencse birtokosa is, hiszen mûvészete Szerencsen, e  
gyönyörû várban, e múzeumban talált végleges ott- 
honra és Szerencsrõl induló pályaívét e kiállítás zárja le. 
A játék a Szerencs szóval, a cukorgyárra utaló édes 
jelzõvel kedvemre való volna, de ebben Esterházy az 
igazán járatos, posztmodernül szeretném én is csûrni-
csavarni Szerencset és a cukrot�.
 A gyûjtemény értéke valóban felbecsülhetetlen, 
mert e fába metszett igazgyöngyszemek a huszadik 
század magyar mûveltségének "egyperces novellái" 
(Örkény után szabadon). Ma már ismeretlen ez az 
alkotói alázat, aszkétizmus, fegyelem, amivel a mester 
középkori szerzetesként fába véste mestersége ars 
poeticáját. Pályatársai, barátai, Varga Mátyás, Márk 
Tivadar, Amerigo Tot, nagyszerû nevek. Itt kell meg- 
említenem három másik nevet, akik Fery Antal pálya- 

futását ösztönözték, figyelemmel kísérték: dr. Semsey 
Andor, Galambos Ferenc és dr. Soós Imre.
 Az egykori barátok mûvei értõ kezekben vannak, 
köszönet ezért a múzeum igazgatójának, Fazekasné 
Majoros Juditnak, köszönet dr. Nagy Ádám tanár úrnak, 
aki közel egy éves munkával készítette elõ a kiállítást. 
Köszönet Rácz János mûvész úrnak a kiállítás precíz 
installálásáért és köszönet a Fery családnak a segítsé- 
gért. Szerencs fia, a szerencse fia, a város díszpolgára 
mûveivel van jelen itt közöttünk. Csak néhány dologra 
szeretném felhívni a figyelmüket.
 Ha Önök körbenéznek, itt láthatják Fery Antal 
önarcképeit fába metszve. Gondoljunk Rembrandtra, 
ifjú korától idõs koráig tartó önarcképsorozatára, vagy 
Picasso önarcképeire. Itt láthatjuk, hogyan lesz törté- 
nelem az Aldo Moro olasz miniszterelnök számára 
készített ex librisbõl. A vár fába metszett képe egyben a 
múzeum emblémája is, levélpapírján ez szerepel, sõt, 
ma reggel kézbe véve a Szerencsi Híreket, a címlapon is 
örömmel láttam viszont a metszetet. Így lesz a mûvé- 
szetbõl alkalmazott grafika, s a mûvészi grafikából 
történelem."

Szerk.

Fák. Raszler Károly rézkarca, C3, C5
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 Az alkalmazott grafika mûvészeinek a Vajdaságban 
mûködõ egyesülete februárban exlibris-kiállítást 
rendezett Szabadkán. A tárlatot ízléses kiállítású 
leporelló kísérte, amely szerkesztõbizottságunkhoz is 
eljutott. Közel 40 könyvjegy képe látható ezen a 
színpompás kiadványon. Az alkotók között több 
magyar mûvész neve is szerepel.

 A Londonban megjelent BOOKPLATE INTERNA- 
TIONAL 2001/2. száma Jupatov orosz grafikus alko- 
tásjegyzékét közli. Az 1911-ben Rigában született mû- 
vész a mai napig 545 könyvjegyet készített.  Az ex libris 
nõ-mûvészeinek lexikonából ezúttal a J és K betûs 
neveket közlik. Magyar név nem szerepel ebben az 
összeállításban. Kopasz Márta nevének hiánya a mun- 
ka alaposságát kérdõjelezi meg.
  A szlovéniai OBVESTILA 151. számának magyar vo- 
natkozása, hogy címlapján az Erdélyben élõ Vecserka 
Zsolt grafikusmûvész 1973-ban készült fametszetét 
közli.

 A  MITTEILUNGEN DER Ö.E.G. 2002. évi márciusi 
számában Ottmar Premstaller portréja kíséretében 
közlemény jelent meg arról, hogy "a neves gyûjtõt, 
mûvészt, írót, szerkesztõt, elgondolásokkal rendelkezõ 
tanácsadót, szervezõt, kiállításrendezõt és cserepart- 
nert" az osztrák gyûjtõk egyesülete tiszteletbeli elnö- 
kévé választotta. Oskar Kokoschka négy exlibris-
vázlatának képét közli a lap abban a reményben, hogy a 
neves festõ életmûvébõl még további hasonló grafikák 
kerülnek elõ.

 A L'EX LIBRIS FRANCAIS 2002/1. száma  a 
közelmúltban lezajlott elnökválasztás ürügyén  
közölte Franciaország eddigi köztársasági elnökeinek 
névsorát és mûködésük idõtartamát, Napóleontól 
napjainkig. A névsorban vastag betûkkel szedték 
azoknak az elnö- köknek a nevét, akik nevüket viselõ ex 
librissel rendel- keztek. Az 1958-ban létrejött 5. 
köztársaság elnökei közül De Gaulle, Pompidou és 
Mitterrand  nevére készült ilyen kisgrafika, amelyeket 
képpel és szöveggel ismertetnek, a korábbi öt elnök 
könyvjegyével együtt. 
 Ez a lapszám három exlibris-pályázat feltételeit is 
közli. Fordításukat titkárunk körünk mûvésztagjainak 
közvetlenül megküldi.

 A BOOKMERK  2002/1. számában Luc van den 
Briele mutatja be Peter Kocak szlovák mûvészt 11 
illusztráció kíséretében. (Érdekes véletlen, hogy 
éppen a mostani számunkban közlünk mi is 
ismertetést az Eperjesen élõ alkotóról)
 Jan Iperman ezúttal a férfi és nõ kapcsolatát meg- 
jelenítõ könyvjegyeket veszi számba 28 alkotás képé- 
nek elemzésével. A magyar kisgrafikát Müller Árpád, 
Kaveczky Zoltán és Karancsi Sándor egy-egy lapja 
képviseli.

 A Szabadkán megjelenõ HÉT NAP címû lap 2002. 
február 13-ai számában figyelemre méltó cikk jelent 
meg a Vajdasági Ex Libris Társaság helybeli 
kiállításáról, 

kortárs mûvészekbõl és gyûjtõkbõl áll. Már több helyen 
rendeztek tárlatot.
 Az ex libris történetének áttekintése után a kiállítás 
katalógusát ismerteti a cikkíró Gyermán Tibor. A kiad- 
ványból arról értesül az olvasó, hogy Újvidéken már a 
XVIII. Században voltak mecénások. A város többnem- 
zetiségû kultúrája hozzájárult az ex libris népszerûsí- 
téséhez is. Az elsõ exlibris-gyûjtõ Bogdan Stanojevic 
nevének említése után Andruskó Károly  következik, 
aki köztudomásúan a képzõmûvészet nemzetközi te- 
kintélyû mûvelõje. Az elmondottak alapján egyetér- 
tünk a cikk szerzõjével, aki szerint a tárlat  már a mûfaja 
miatt is érdekes színfoltja volt Szabadka képzõmûvé- 
szeti kínálatának.

 A SZEGEDI SZÉPÍRÁS címû havi folyóirat 2001. 
novemberi számában "A világ leghíresebb mini- 
könyvese" címmel P.Z. írását közölte. A cikk alcíme  
Andruskó Károly fába metszett évtizedei  elárulja, 
hogy a hazánkban is jól ismert, nagy népszerûségnek 
ör- vendõ mûvészrõl lesz szó, aki 1915-ben született 
Zentán. Közel négyezerre tehetõ ex libriseinek a szá- 
ma, festõként megörökítette szülõvárosa múltjának 
eseményeit, a városkép jellegzetes elemeit. Kimagasló 
eredményeket ért el mintegy 200 minikönyvével is.

 Közülük a legnagyobb  sikert 1974-ben A kapa 
címû, száz példányban megjelent 5 x 5 mm-es méretû 
könyvével aratta. A minikönyvek címének felidézé- 
sével a szerzõ nem csak az azok készítésével járó 
technikai bravúrra utal, hanem kiemeli Andruskó 
Károly rendíthetetlen magyarságát, értékmentõ lokál- 
patriotizmusát és példaértékû hazaszeretetét is.

 A Debrecenben megjelenõ SZÉP KERTEK c. folyó- 
irat 2002. évi 20. számának egyik cikke Tarjányi Ferenc 
okl. kertészmérnökrõl szól. Az Ormos-éremmel kitûn- 
tetett, most 80 esztendõs szakember élete során szá- 
mos parkot, kertet épített, emellett részt vett az egye- 
temi hallgatók gyakorlati képzésében is. Nyugdíjas- 
ként ma is tevékenyen védi, ápolja környezetét.
 Neve nem ismeretlen az ex libris barátai elõtt, 
ugyanis lapunk több cikke szólt már azokról az alkalmi 
grafikákról, amelyek közparkjainkat, természeti 
értékeinket népszerûsítik. Ezek a sorozatok legutóbb 
Kerékgyártó László mûtermében készültek. Pesti 
László és Tarjányi Ferenc névbetûivel ellátva hirdetik a 
két mecénás grafikaszeretetét. Egy idõ óta mindketten 
a KBK tagjai.

Andruskó Károly 
linómetszete, X3




