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a KBK-hoz, ő hozta létre és megszűnéséig vezette egyesületünk
ceglédi gyűjtőcsoportját, többekkel kedveltette meg a kisgrafi -
ka gyűjtését. Művészeti előadások megszervezése mellett a
ceglédi országos kisgrafika találkozó lebonyolítása is az ő nevé -
hez fűződik. Országos jelenség: a tagság elöregedése vetett vé -
get a csoport tevékenységének.

Csemői – vagy ahogy a helyi tájszólás mondja: csemei –
tár latát lapunk munkatársa is felkereste. Barátunk szerénysé -
gére jellemző, hogy a beszélgetés során csak egy félmondattal
hozta szóba kisgrafikájának az olimpiával kapcsolatban elért
sikereit. Amint a tőle kapott katalógusból megtudtuk, a Peking -
ben működő Kínai Művészeti Szövetség kisgrafikai kiállítást
rendezett egy olasz és egy spanyol város polgármesterével kar -
öltve. Az olimpiai eszme kínai ünnepe köré csoportosított anya-
gát mindhárom rendezőhelyen bemutatták. A kiállítás-sorozat
harmadik állomásán, az „olasz csizma” sarkantyúja fölött
található Francavilla városban 2009 januárjában ér majd véget.
Amint a kiállítás kurátora a magyar művésszel gratuláló levelé -
ben közölte, a tárlatra beérkezett 398 lapból a zsűri 133-at talált
kiállításra alkalmasnak. Ezek között – egyedüli magyar mű -
vész ként – szerepel Nagy László Lázár címlapunkon bemuta-
tott alkotása is, melyhez gratulálunk!

Soós Imre

HÍREK

ÚJ FERY ANTAL KIÁLLÍTÁS SZERENCSEN
A szerencsi Zempléni Múzeumban Fery Antalnak több mint

húsz éve állandó kiállítása van, amely az általa készített kb.
2500 fametszetből 300-at mutat be. A művész születése 100.
évfordulója alkalmából a múzeum vezetője, Fazekasné Majoros
Judit felajánlott egy szép termet egy újabb Fery Antal kiállítás
számára. A kiállítás címe „100 év-100 mű – 100 éve született
Fery Antal”.

Ebben a teremben a művész egyéb grafikai alkotásaiból ál-
lítottunk ki.

Az egyik tabló a klisé technikájú exlibrisekből mutat be egy
csokrot.

Egy másikban a művész Mátyás királyt ábrázoló fametsze-
tei láthatóak, tekintettel a Mátyás évfordulóra.

A Nemzeti Galériában lefotóztattunk néhány Fery plakátot,
ezek a következők:

– Magyar művészeti kiállítás, Stockholm, 1939
– Magyar képzőművészeti kiállítás, 1942
– Magyarország – Hortobágy (Konecsni jól ismert plakátja,

Fery Antal betűivel) (é.n.)
– Kisgrafikai kiállítás a Fényes Adolf teremben (é.n.)
– Budapest 2000 év óta a gyógyfürdők városa (é.n.)
– Budapest fürdőváros (é.n.)
– Állatkert (1933)
Kiállítottuk a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

Egyesülete által 2007-ben reprodukált 1938-as könyvnapi Fery
plakátot is.

Még utána kell nézni, hogy a Széchényi Könyvtárban és a
Nemzeti Múzeumban milyen Fery plakátok találhatók: ezeket
is ki lehet majd állítani.

A budapesti Bélyegmúzeum szívességéből igen sok törté -
nel mi témájú bélyegterv is szerepel a kis kiállításon. Ezek a há-
ború előtti és alatti évekből valók (Széchenyi és művei, Magyar
nagyasszonyok stb.).

Úgy érezzük, hogy a szép látványon túl a látogatók ezen a
kiállításon történelmi ismereteiket is gyarapíthatják.

Fery Vera
�

Fery Antal 1908. június 12-én született Szerencsen,  tíz -
gyermekes családból. Bádogos segéd a szerencsi cukorgyárban,
amikor felfigyelnek rajztehetségére és ösztöndíjjal Budapestre
küldik az Iparművészeti Iskolába, ahol Varga Nándor Lajos
növendékeként grafikusi oklevelet kap.

Alkalmi grafikákat, plakátokat készít, aktívan részt vesz is-
kolatársának, Varga Mátyásnak munkájában a Szegedi Szabad -
téri Játékok díszleteinek tervezésében.

Első nemzetközi sikerét a Hortobágyot népszerűsítő
plakátjával éri el – sőt jelentős sikert ér el a bélyegtervezésben,
amikor a szép, ún. Katona-sor záróértékét Ő tervezi meg.

Közben megtanulja a fametszés művészetét, s fokozatosan
az ex libris (könyvjegy) műfajban készíti csodálatos alkotásait,
felvonul fametszetein a magyar történelem, annak személyei, a
művészvilág ismertjei, s a kisgrafika gyűjtők örömére a KBK
elnökeként a baráti kör tagjainak is készített sok-sok ex librist.

Művésztársai és a baráti körben is mindenki szerette tiszta
emberségéért, szellemes volt (4 soros kis versei ma mindenki -
ben élnek), szoros barátság fűzte Berda József költőhöz, akiről
több grafikát is készített – de nemcsak a magyar művészvilág
hanem nemzetközileg ismert művészek, írók, mind szerepelnek
alkotásain. Számos nemzetközi kiállításon vett részt.

Kettőezernyolcvan fametszetet készített, amelyek nemcsak
itthon, de a világban mindenütt megtalálhatók a gyűjtők féltve
őrzött gyűjteményében.

Szerencs díszpolgárává fogadta és életműve elismerésekép-
pen a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje kitüntetés -
ben is részesült.

1994. június 30-án fejezte be nemes életét.
Művein keresztül velünk maradt, emlékét őrizzük.

Mayer József
�

Fery Antal születésének 100. évfordulója emlékére a
Népliget Líciumos tábláján 2008. augusztus 14-én egy gyer-
tyánfát ültettünk.

(Gyertyán – Carpinus betulus, Betulaceae. Európában
honos, 10-15 méter magas fa, kérge sima, szürke. Levele 6-10
cm hosszú, kihegyezett tojásdad alakú, fűrészes szélű. Virágai
jelentéktelenek, makkocskáinak buroklevele háromkaréjú,
vadtakarmány. Fehér fája kemény, szerszámnyél nek, esztergá-
lyozásra és fametszet készítésére alkalmas. Jó tűzifa.)

Herceg Géza – Pesti László – Tarjányi Ferenc
�

Szlovéniában élő tagtársunknak, Salamon Árpádnak 2008
augusztusában Franciaországban, Bessansban nyílt kiállítása,
melyen mintegy 32 grafikai lap, linómetszetek, ex librisek
kerülnek bemutatásra.

�
A tatai „Angyalok és Tündérek Galériá”-ban Szentessy

László „Metszetek” címmel jubileumi kamara-kiállítást rende -
zett. Az augusztus 16-án nyílt kiállítás szeptember 13-ig volt
látható.

�
Ízléses kiállítású, 16 oldalas füzet emlékezteti a látogatót

Ürmös Péter és ugyanilyen nevű nagyapja kiállítására, mely
augusztus végén Pápán került megrendezésre. Nem kell közü -
lük a fiatalabbik művészt bemutatnunk, ő ugyanis egyesületünk
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igen tevékeny tagja, aki számos írásával is hozzájárult lapunk
színvonalának emeléséhez. Szabadkán 1879-ben született
nagy apja a tanítói oklevél megszerzése után a Képzőművészeti
Főiskolára iratkozott be. Művei a Műcsarnok és a Nemzeti Sza -
lon kiállításain szerepeltek. Tanárként számos külföldi tanul -
mány úton vett részt, ezeken készült képei országos tárlatokon
szerepeltek. 1915-től Szentendrén élt 1925-ben bekövetkezett
haláláig.

A Pápán látott anyagot később Répcelakon is bemutatják.
�

A 35. Nyírségi Ősz keretében Nyíregyházán a Centrál sza -
lon ban rendezett tárlatot „Biblia és reneszánsz” címmel Ta vaszy
Noémi. A kiállítás október végéig tekinthető meg.

�
Kolozsvárról Takács Gábor tagtársunk megküldte nekünk

jövő évi naptárát, melyben Pekka Heikkilä gyűjteményéből
válogatott kisgrafikákat közölt. Az orosz, észt és litván alko-
tóktól származó ex librisek a finnek nemzeti eposzának, a
Kalevalának egyes mozzanatait ábrázolják. Köszönjük a külde -
ményt, gratulálunk az elgondoláshoz és annak megvalósítá -
sához!

�
Imre Lajos művész tagtársunk felesége és munkáinak ihle-

tője hosszas szenvedés után 2008. augusztus 15-én elhunyt. Ba-
rátunk fájdalmában osztozunk.

�

2008 szept. 8-án elhunyt Ráczi Győző putnoki tagtársunk.
Emlékét megőrizzük!

�
Várkonyi Károly grafikus és festőművész élettörténetét

könyv formájában megírta és kiadta a fia, melyben életét és
munkásságát sok grafikával és fényképpel illusztrálja. Festmé-
nyeiről és színezett grafikáiról a könyvben 16 oldalas színes
melléklet is található.

A könyv ára 1500 forint, mely megren del hető a szerzőnél
(Várkonyi Zsolt 4031 Debrecen, Derék u. 207. II./4) vagy a
KBK titkáránál, Palásthy Lajosnál. A befolyó összegek a gra-
fikai alkotásjegyzék kiadására kerül felhasználásra.

�
BÁNKI VERA (Fery Veronika) fordításának sikere.
A 2008-as könyvhét egyik legfigyelemreméltóbb kiadványa

volt a budapesti egykori angol nagykövet Bryan Cartledge
magyar történelem könyve, amely Bánki Vera fordításában je-
lent meg.

A Magyar Nemzet Magazinja egyoldalas cikkben riportot
közölt (a kitűnő művészeti író Lőcsei Gabriella tollából) „Bánki
Vera a könyvkiadás csodáiról, fordítói kockázatvállalásról és a
vágtázó Pegazusról” címmel.

Bánki Vera e riportban maghatóan emlékezik meg Édesap-
járól, Fery Antalról. Ttavaly ugyanis a jubileumi könyvhét al-
kalmából a könyvárjegyzék fedőlapján Édesapjának az 1938-as
könyvnapokat köszöntő, emlékezetes pegazusa látszik.

Az 1938-as könyvünnepre rendelt Fery Antal plakáton is a
– kék égen vágtázó Pegazusból – Orosz István segítségével
2007-ben lett ismét könyvheti jelkép és plakát, mindannyiunk
örömére.

Gratulálunk Bánki Verának a kitűnő emlékező riportjához!
Mayer József

�

Ez a Németh Nándor ex libris, mely Kanadából került elő,
nincs benne a Németh Nándor alkotásjegyzékben. (Az Alko-
tásjegyzék titkárunknál, Palásthy Lajosnál kapható, 500 Ft/db)

�
A mellékelt Pethő Ilona nevére készült rézkarc (mérete:

73×65 mm) alkotója ismeretlen. Pethő Ilona a Szerencsen élt,
Petrikovits László or vos, kisgrafika- és képeslapgyűjtő felesége
volt. Ki tud valamit az alkotóról?

Németh Nándor fametszete, X2, 130×80


