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MÁRTON LAJOS KIÁLLÍTÁS A CSERKÉSZHÁZBAN

tünkben  még billegve egyensúlyoz a mélység fölött, 
még reménykedhet, hogy kiér a túlsó partra. A kép 
felidézi bennem Ravasz Erzsébet sorsát: a "MÉG" meg- 
szûnt, a tépett idegzetû ember nem tudta, nem is akarta 
elkerülni a megsemmisülést.
 Alakját elnyelte az enyészet, de mûvei élnek és 
hatnak.
 Mindaz, amit leírtam e rövid cikkben, nem több, 
mint néhány gondolatvillanás. Könyvünkben azonban 
az összegyûjtött, gondosan kiválasztott mûalkotások- 
ból kirajzolódik a pálya íve, a vizuális nyelv sokszínû- 
sége, a színek muzsikává varázsolt fényjátéka. Aki kezé- 
be veszi és fellapozza a könyvet, bizonyára megszereti 
Ravasz Erzsébet mûvészetét.
 Lehet-e ennél többet kívánni az olvasótól�?

Pásztor Bertalan

ifjúságot nevelõ több évtizedes munkája szinte egyen- 
lõ volt a hittanoktatással.
 Kár volt elhallgatni, évtizedeken át dobozba zárni 
ezt az életmûvet, hiszen személyiségében egyszerre 
volt jelen a zseniális mûvész, és a kiváló nevelõ. Sok 
idõbe telik, amíg mûvészetének értékei ismét szerves 
részévé válnak az elkövetkezendõ generációk 
nevelésének".

 Márton Lajos részletes pályafutását Bokody József- 
nek, a Cserkészszövetség Gyûjteménye kezelõjének 
tollából ismertetjük:

 Kékesi Lászlóné így emlékezik meg a család régi jó 
barátjáról, Márton Lajos grafikusmûvészrõl:
 "Kezemben tartok egy jókora köteget, benne képes- 
lapok, könyvillusztrációk, ex librisek, egyszóval kisgra- 
fikák. Nagyon sokszor megnéztem már, de nem tudok 
betelni velük. A kedves kisgyermek figurák szinte mind 
élnek, beszélnek, arcukban a tisztaság, a szeretet, a 
jóság. A kis állatfigurák mind lenyûgözõek, a virágok- 
nak illata van.
 Elgondolkozom. Miért kellett ezeket évtizedeken át 
dobozban tartani? Azért, mert alkotójuk Márton Lajos 
festõ- és grafikusmûvész? Sajnos igen. Ezért.
 Emlékezzünk Lajos bácsira! Annak okán is, hogy 
2001. október 19-én "A cserkészek Mártonkája" címmel 
kiállítás nyílt a Cserkészházban (Budapest, II. ker., 
Tömörkény u. 3/a) vallásos tárgyú és az ifjúság számára 
címzett grafikáiból. A kiállítást a mûvész születésének 
110. évfordulója alkalmából rendezte meg a Magyar 
Cserkészszövetség Gyûjteménye.
 Nem hiszem, hogy Lajos bácsit be kellene mutat- 
nom a Kisgrafika azon olvasóinak, akik többnyire az én 
generációmhoz tartoznak.. De lehet, hogy fiatalabbak 
is olvassák, így mégis néhány mondattal � a teljesség 
igénye nélkül � ismertetnék életébõl néhány jellemzõ 
adatot.
 Az 1891-ben született mûvész már kisgyermekko- 
rában rajzolt, ezt tanúsítja az 1930-ban kiadott 30 (!) 
éves jubileumi albuma. Tizenöt éves korától már a 
Zászlónk címû folyóirat rendszeres rajzolója volt. Alko- 
tótevékenységét semmi sem gátolhatta, így sikerült is 
azt, nem csupán a hivatalos stúdiumok révén (pl. Ipar- 
mûvészeti Fõiskola), a legmagasabb fokra fejlesztenie.
 Egyszerû, vallásos környezetben nõtt fel, Istenbe 
vetett hite haláláig elkísérte. Ez tükrözõdik egész élet- 
mûvén, a sok szép templomfreskón, és olajfestmé- 
nyein, amelyek az ország különbözõ pontjain templo- 
maink oltárképeiként láthatók. De ugyanez jellemzõ 
rajzaira is!
 Számos vallásos témájú könyvet illusztrált. Õ volt a 
megteremtõje a magyar cserkész tiszta, jellemes figu- 
rájának.A Zászlónk címû folyóirat illusztrátoraként az 
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 E könyv bevezetõjében a tervezõ-szerkesztõ Varga 
Gábor ismerteti Szilágyi Imre életrajzát és mûvészi 
pályafutását, majd ex libriseibõl mutat be 15 linómet- 
szetû lapot. Amint írja: "E kis kötetkében a gondjaimra 
bízott több száz ex librisébõl mutatok be néhányat. A 
válogatásban arra törekedtem, hogy "könyvjegy-terem- 
tõ" munkásságának több mint két évtizedét fejlõdésé- 
ben érzékelhessük."

   Százkilencven oldalas, szép kivitelû kötettel emléke- 
zett meg alapításának hatvanadik évfordulójáról a dá- 
nok exlibris-egyesülete, a DES (Dansk Exlibris 
Selskab). A könyvben valamennyi írás a dán nyelven 
kívül német és angol fordításban, esetenként rövid 
tartalmi összefoglalásban is olvasható. Az évfordulós 
megemlékezések mellett az elsõ írásokban az idén a 
Dániában megrendezendõ FISAE Kongresszusra 
irányul a figyelem., Ugyanis szívügye a dánoknak ez a 
találkozó, amelynek harmadízben adnak már helyet, az 
1972. évi helsingõri és az l988-as frederikshavni talál- 
kozó után. Közben szó esik a dán tagság elöregedé- 
sének problémájáról is, hiszen a tagok átlagéletkora 70 
év fölött van. Klaus Rödel  találóan említette meg ezzel 
kapcsolatban, hogy amikor 1965-ben az egyesület tagja 
lett, õ volt köztük a legfiatalabb. És ma is õ!
 A továbbiakban hosszabb-rövidebb tanulmányok 
olvashatók. Elsõként Klaus Rödel: Psaligráf exlibris 
címû írása az ollóval kivágott, vagy más szóval "sziluett 
mûvészet" körébe tartozó könyvjegyekrõl szól. Ennek a 
technikának korábban olyan neves mûvelõi voltak, 
mint a meseíró Andersen, vagy a híres francia festõ, 
Matisse. Több jelenkori dán alkotó jár a nyomukban. 
Egyikük alkotását itt bemutatjuk.  Per Christensen (sz. l936) munkásságának ismer- 

tetését 99 darabból álló alkotásjegyzéke követi. Kiadó- 
sabb, és az alkalmazott technikák változatossága jellem- 
zi Lorentz May  opuszlistáját: 1963 és l998 között 266 
könyvjegyet készített. Az 1997-ben elhunyt Erik 
Skjöldborg hagyatékában mintegy száz könyvjegy 
szerepel. Kellemesen színes alkotásai közûl néhánynak 
a képét is bemutatják. A hagyatékot a Frederikshavn 
Kunstmuseum õrzi. Klaus Rödel más cikkébõl nap- 
jaink dániai mûvészetének figyelemre méltó alakját 
ismerjük meg: Antonio Vivianot, aki Sziciliában szüle- 
tett 1960-ban, de közel egy évtizede Dániában él, ahol 
tanítással is foglalkozik.. Fõ törekvése, hogy szebbé 
tegye a környezõ világot. Grafikáin ötvözi a számító- 
gépes munkát az akvarellel.
 A kötet végén Klaus Rödel gyûjteménye legszebb 
színes ex libriseinek, lapjainak a közlésével írja meg 
gyûjtõi élményeit mûvészek és cseretársak nevének, 
kongresszusok eseményeinek a felidézésével. Ezek so- 
rán szeretettel emlékezik meg Diskay Lenkérõl, akinek 
színes fa- és linómetszetei egykor elbûvölték az 
európai gyûjtõket. Jól sikerült eseményként ír az 1970-
ben Budapesten megrendezett Nemzetközi 
Kisgrafikai Kongresszusról, amikor a vasfüggöny 
mögött találkoz- hattak kelet és nyugat exlibris-barátai.

Soós Imre

 Örömmel üdvözöljük a nagyszerû kezdeményezést, 
mind a sorozat színes gazdag tematikája miatt, mind 
pedig azért, mert sokoldalúan segít megismerni Debre- 
cen és környékének mûvészeti életét, hagyományait és 
jelenkori törekvéseit. Valódi kis "gyöngyszemek" birto- 
kosa lesz, akinek sikerül hozzájutnia e "kiskönyvtár" 
egy-egy darabjához.

Király Zoltán

DANSK EXLIBRIS SELSKAB 1941-2001.
(Dán jubileumi kiadvány)

Inger Sörensen ollókivágása
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A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI KISGRAFIKA-GYÛJTÉS MÚLTJÁBÓL
(1978-1997)

   A mûvész Székelyudvarhelyen, 1891. február 27-én 
született. A budapesti Nagymezõ-utcai polgári iskola 
után az Iparmûvészeti Fõiskolát végezte el. Számos 
ifjúsági folyóirat grafikusaként vált ismertté. A cserké- 
szek közkedvelt "Mártonkája" vázlatfüzettel és ceruzá- 
val járta a cserkésztáborokat, a hazai és külföldi rendez- 
vényeket. Mindenhol ott volt, pár gyors vonallal min- 
dent élethûen megörökített az utókor számára. Az 
alacsony, tömzsi kis embert csendesnek, melegszívû- 
nek ismerték. Kedves mosolyával az egyik legismer- 
tebb magyar cserkész volt a világon. Képei is ilyenek 
voltak, mosolygós, vidám gyermekarcai, játékos moz-
dulatai jellemzõek.
 Több mint tízezer rajzot készített, könyveket, 
regényeket illusztrált. Negyvennél több templomban 
találhatjuk meg oltárképeit vagy freskóit, pl. Balassa- 
gyarmaton ,  Bácshadikfa lván ,  Csongr ádon,  
Cibakházán, Göllén, Gyöngyösön, Jászberényben, 
Nagyecseden, Simontornyán, Szentesen, Szécsényben, 
Szolnokon és a váci szeminárium kápolnájában. 
Nagyon szép freskói találhatók többek között a 
máriabesnyõi kapucinus templomban, és a budapesti 
Szépvölgyi úton lévõ Segítõ Mária kápolnában. Sajnos 
az utóbbi képek megrongálódtak és azokat 
lemeszelték. A kápolna jelenleg zárva van.

 A Kisgrafika Barátok Köre 1959-ben alakult meg 
Budapesten. Célja a kevésbé tehetõs gyûjtõk és a szak- 
terület egymásra találásának segítése. A jó példa nyo- 
mán elõbb nagyobb városaink (Debrecen, Szeged, 
Pécs), majd a kisebbek (Cegléd, Makó, Ajka,stb.) is 
csatlakoztak a nemes ügyhöz.
 Hajdúböszörményben is viszonylag korán, 1978. 
január l6-ikán alakult meg a Baráti Kör a mûvelõdési 
központban. Ebben nagy érdeme volt többek között 
Székelyhidi Ágostonnak, a nemzetközi mûvésztelep 
akkori vezetõjének, Éles Péternek, a Magyar Képzõmû- 
vészek Országos Szövetsége megyei titkárának, az 
ismert mecénásnak, Szilágyi Imrének, a Felsõfokú 
Óvónõképzõ Intézet grafikusának, Lázár Imrének, a 
könyvtár vezetõjének és Szabó László mûvelõdásiház-
igazgatónak.

 Az alakuló ülésen hazánk egyik legnagyobb gyûj- 
tõje, Dr. Lenkey István tartott elõadást Az ex libris és a 
kisgrafika címmel. Egyidejûleg bemutatták az alábbi, 
országosan és nemzetközileg ismert mûvészek l0-10 
lapját: Diskay Lenke, Fery Antal, Józsa János, Stettner 
Béla, Szilágyi Imre és Várkonyi Károly.
 Április l6-ikán ismét nagyszabású kiállítást nyitott 
meg a mûvelõdési központban Szabó László A szovjet 
ex libris és kisgrafika címmel. Az anyag "erõsségét" 
mutatta, hogy korábban az Országos Széchényi Könyv- 
tárban volt látható. A böszörményi kör hírét növelte, 
hogy az országos szaklap, a Kisgrafika l978/2-3. számá- 
ban Dr. Lenkey István bemutatta az egyik alapító tag, 
Szilágyi Imre munkásságát, továbbá itt volt olvasható 
Lázár Imre Írók és költõk az ex libriseken  címmel 
publikált írása.

 Elsõ nagy tárlatát 1916-ban rendezte. Hosszú éveken 
keresztül együtt dolgozott tanítványával és munkatár- 
sával, Kékesi Lászlóval. Számos templom mellett az 
1938-as Szent Jobb vonat díszkocsiját is együtt festet- 
ték.
 Sok vallásos tárgyú képeslapja mellett több mint 
500 cserkész-témájú képeslapja is megjelent. Ezekbõl 
több album is készült. Sajnos, a cserkészetet ábrázoló 
rajzai 1948-ban az úttörõkkel történt egyesítéskor a 
Cserkészházból elvesztek, illetve azokat elégették.
 1953. január 26-án Budapesten hunyt el. A Farkaréti 
temetõben temették el, de születésének 100. évfor- 
dulóján, 1991. október 18-án a hamvait tartalmazó ur- 
nát a budapesti Margit körúton lévõ Országúti Feren- 
ces templomba hozták. 1993. május 4-tõl ugyanebben 
az urnafülkében nyugszik tanítványa, munkatársa és 
barátja, Kékesi László is.
 Halála után hagyatékának nagy része elkallódott. 
Szerencsére Kékesi László, majd kedves felesége a 
náluk lévõket megõrizték. Így jöhetett létre ez a kiállí- 
tás, melynek fõvédnöke özv. Kékesi Lászlóné volt, 
megnyitotta dr. Roszmusz András, a Cserkészszövet- 
ség elnöke, majd a mûvészt Bokody József méltatta.

Összeállította: P-y L

Márton Lajos grafikái
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K Ö N Y V E S P O L C

 Az ex libris egyre gyakoribb elõfordulását a honi 
mûkereskedelemben örömmel nyugtázzuk.

 Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday utcai kiállí- 
tó termében február 15-én. Az  idõrõl-idõre visszatérõ 
és ott alkotó 24 grafikusmûvész mutatta be a 
közelmúlt- ban, többnyire sokszorosító grafikai 
technikákkal ké- szült újabb mûveit, 1-1 alkotótól egy 

 T íz  évvel  ezelõtt ,  1992-ben jelent  meg 
Debrecenben a Bibliofil Mûhely elsõ könyvecskéje, 
amelyet azóta  tudomásom szerint  már 17 hasonló 
formátumú és kivi- telû könyvecske követett. A kolofón 
adataiból a címlap belsõ oldalán kiderül, hogy 
valamennyi  könyv a Debre- ceni Bibliofil Mûhely 
Baráti Köre számára készül 100 sorszámozott 
példányban. A színes borítójú, 14,5 x 10,5 cm méretû, 
és nem több, mint maximum 2 ív (32 oldal) terjedelmû 
kötetek tervezõje, gondozója, felelõs kiadója, vagyis 
megszületésüknek a "bábája" a debre- ceni Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola tanára, dr. 
Varga Gábor, aki egyúttal a Magyar Bibliofil Társaság 
tagja is. Valamennyi könyvet debreceni, vagy a város 
vonzásköréhez valamilyen módon kapcsolódó mûvész 
illusztrációi díszítik.
 A sorozat 1992-ben Varga Gábor írásával indult A 
szõlõ és a bor a Bibliában címmel, amelyben váloga- 
tott bibliai idézetek tárják elénk a szõlõmûvelés, a bor- 
készítés, a borivás és a mértékletesség bibliai példáit, 
normáit, az egykori Barcsay-tanítvány, a Miskolcon élõ 
Bozsik István grafikusmûvész klasszikusan szép, a 

 A további könyvecskék változatos tematikai gazdag- 
sága bizonyára hozzájárul a sorozat sikeréhez, hiszen e 
régió irodalmi, népmûvészeti, képzõmûvészeti és tu- 
dományos életének bemutatását, panorámájának 
gazdagítását tûzte ki céljául, vagyis teszi mindnyájunk 
közkincsévé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy van közöt- 
tük több verseskötet (pl. Bényei József: "Tebenned 
bíztunk" címmel összeválogatott "istenes" versei Józsa 
János illusztrációival); történelmi, irodalmi, szocioló- 
giai tanulmányok (pl. dr. Varga Gábor: Érdekességek a 
reformkori Debrecenbõl, vagy szintén tõle a Szabó 
Dezsõ és Debrecen), stb.; néprajzi témák (pl. Laki 
Lukács László: Szõttesek és keresztszemesek Lakról,  
Makoldi Sándor és Sándorné: Apokrif rajzok és imák) 
valamint képzõmûvészeti kötetek, egy-egy mûvész 
bemutatásával (pl. Cs. Uhrin Tibor vagy Bozsik István 
tollrajzai,; Szilágyi Imre exlibrisei)
 A kiadványsorozat bemutatására éppen ez adta az 
indítékot, hiszen annak harmadik kötete tartalmazza 
egyesületünk mûvész-tagjának, Szilágyi Imre hajdúbö- 
szörményi mûvésztanárnak, jelenleg Debrecenben élõ 
grafikusmûvésznek a kisgrafikáit, amely a sorozatszer- 
kesztõ Varga Gábor jóvoltából került a kezünkbe.

 A többnyire nagyobb méretû grafikák sok érdekes, 
izgalmas, új megoldást és a vegyes technikák bravúros 
alkalmazását is bemutató világát tárták fel e "klasszikus" 
mûfajnak. A hazai mûvészek között a "nagyvilágot" egy 
holland, két svéd és négy erdélyi magyar mûvész kép- 
viselte. A kiállított mûveket és a megjelent alkotókat 
P.Szabó Ernõ mûvészettörténész mutatta be az 
érdeklõdõknek.

A DEBRECENI BIBLIOFIL MÛHELY könyvsorozatáról
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