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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

Szilágyi Imre linómetszete, X3
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Volent Katalin rajza

Volent Katalin rajza

Mihály szobrászmûvész voltak a mesterei. Tíz éven át 
dekoratõr-grafikusként dolgozott, jelenleg szabadfog- 
lalkozású mûvész.
 Kiállított képein az erdélyi körútja, vagy útjai során 
bejárt vidékek, helységek, tájak, vagy csendéletek ele- 
venednek meg, sokszínû tárháza az ottani kultúrának: 
utcarészletek régi házakkal, templomokkal, udvarok- 
kal, faragott székely kapuk, kapurészletek a faragások- 
kal, korhadozó gyimesközéploki gémes- és kerekes 
kutak, ugyaninnen szobabelsõ, lóistálló és falurészlet, 
székelyudvarhelyi utca hazafelé ballagó tehenekkel, 
kopjafák a vargyasi temetõbõl, és így tovább.
 Valamennyi pasztellképrõl sugárzik az ábrázolt táj 
szeretete, valósághû ábrázolása, hamisítatlan légköré- 
nek, hangulatának megragadása. Ám a képeken meg- 
jelenik az ember is, amelyik ezt a tájat lakja: erdélyi hát- 
térrajz elõtt jelenik meg néhány jeles közéleti híresség 
arcképe, mint Kriza János, Kós Károly, Tamási Áron, 
vagy például Sütõ Andrásnak és édesanyjának a kettõs 
portréja, a háttérben a körösfõi templommal, stb.

 Volent Katalin 1993 óta sok csoportos kiállításon 
szerepelt országszerte, egyéni kiállításai 1995-ben 
Békéscsabán, 1996-ban Szegeden, 1993-ban, 1995-ben 
és 2001-ben Gyulán kerültek megrendezésre. Tagja a 
Gyulai Mûvészek Társaságának, a Mártélyi Szabadisko- 
lának és a Független Magyar Szalonnak. Képei több 
hazai és külföldi gyûjteményben megtalálhatók.

K:Z.

 A Miskolci Galériában 2001. szeptember 3-án nyílt 
meg a magyar rézkarcmûvészet 20. századi nagy 
korsza- kának, az 1920-1929 közötti éveknek a termését 
bemu- tató tárlat. A magyar sokszorosított grafika  
száz éve címet viselõ kiállítássorozat 1997-ben indult 
a z  18 9 5 - 19 2 5  k ö z ö t t  k é s z ü l t  s z e c e s s z i ó s  
könyvillusztrációk be- mutatásával. Ezt követõen a 
modern magyar litográfia kialakulásának kezdeteit 
tárták a nézõk elé. Most pedig az 1920-as években 
reneszánszát élõ rézkarcmûvészet került sorra, 
amelynek bemutatott anyagát a Magyar Nemzeti 
Galéria grafikai osztályának gyûjteményébõl 
válogatták és tárták a közönség elé.
 A Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, Zsákovics 
Ferenc a korabeli kritikákra is hivatkozva elmondta, 
hogy a legújabb kori magyar grafika kialakulásában 
alapvetõ szerepet játszott a Képzõmûvészeti Fõiskolán 
1906 óta mûködõ, Olgyai Viktor nevével fémjelzett 
grafikai osztály, amit az elsõ világháborút követõen 
1921-ben nyitottak meg újra. A mûfaj népszerûségét 
jelzi, hogy abban az évben alakult meg a Magyar Réz- 
karcoló Mûvészek Egyesülete, amelynek tagjai az 1920-
as évek közepére a kiállító mûvészek derékhadát al- 
kották, mint például Aba-Novák Vilmos, Varga Nándor 
Lajos, Patkó Károly, Komjáti Wanyerka Gyula, Tarjáni 
Simkovics Jenõ, és sokan mások.
 Az Olgyai-növendékek egyrészt a 16-17. századi mû- 
fajteremtõ mesterek által használt technikák tanulmá- 
nyozásával, másrészt a reneszánsz mûvészek munkái- 
ból merített tapasztalatokkal teremtették meg saját 
mûvészetüket. Mesterük leginkább Rembrandt alkotá- 
sait állította eléjük mintául, de nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a korai avantgarde hatását sem a fiatal 
mûvészekre. Ez az új grafikus nemzedék pedig nem 
csupán hazánkban, de reprezentatív külföldi kiállítá- 
sokon és szaktárlatokon kapott elismeréseikkel és díja- 
ikkal világszerte megalapozták a magyar képzõmûvé- 
szet megbecsülését.
 A kiállítás sikere ismét igazolta, hogy az úgynevezett 
"fekete-fehér mûvészet" lehet méltó partnere a festé- 
szetnek, ha avatott, nagy mûvészek keze alatt születik.

                                                                             K.Z

 A budapesti Ferenczy István utca 14. szám alatti 
ARTE aukciós iroda immár kilencedik grafikai árveré- 
sét tartotta meg decemberben a Centrális Galéria helyi- 
ségében. Az aukcióra vitt 228 grafikai alkotás között 
több, a 20. század elejérõl származó ex libris is szere 
pelt, melyek fogadtatásáról az alábbiakban számolunk 
be:
 Nagy Sándor  linometszetû lapja, amely Lyka 
Károly nevére készült, 3.000 Ft kikiáltási árral szemben 
4.000 Ft-ért kelt el. A mûvésznek Olgyai Viktor részére 
ké- szült rézkarca a kikiáltási áron 4.000 Ft-ért cserélt 
gaz- dát. Egy linómetszetû könyvjegye 4.000 Ft-ról 
indulva 10.000 Ft-os vételárat ért el.
 Sassy Attila Vénusz születését ábrázoló klisé-ex 
librisét 8.000 Ft induló árral szemben 22.000 Ft-ért 
vették meg. Eladatlan maradt viszont két, egyenként 
5.000 Ft-os áron meghirdetett klisé technikájú 
könyvjegye.
 Kislinger színes fametszete 3.000 Ft kikiáltási áron 
nem talált vevõre, Severini  linóját pedig 1.000 Ft-ért 
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 A tagok érdeklõdésére jellemzõ, hogy az V. Orszá- 
gos Kisgrafikai Találkozón Debrecenben l978. július 
2-ikán többen megjelentek a böszörményi körbõl.
 A mûvelõdési központban l979. október l5-ikén 
nyílt meg az akkor nemzetközileg egyik legismertebb 
magyar mûvészünk, Stettner Béla kiállítása, melyet je- 
les fõvárosi szaktekintély, Dr. Supka Magdolna elõa- 
dása vezetett be. A közönség 27 tablón láthatta a mû- 
vész könyvjegyeit, továbbá 9 nagyméretû monotípiá- 
ját�  olvashatjuk a Kisgrafika l979/3. számában. A kiállí 
tásról a Hajdú-Bihari Naplóban Lázár Imre november 
l-jén írt részletes ismertetést.
 A kör alapító tagjának, Szilágyi Imrének több alka- 
lommal jelentek meg ex librisei az országos szaklap- 
ban. Így l982-ben a Tadeus Koduké és Kovács Zoltán 
Zsolté, l983-ban Földi Jánosé, l992-ben Lenkey Istváné.
 A Krier Rudolfnak készített könyvjegye l997-ben a 
címlapot díszíti. Ugyanebben a számban adja közzé 
Lenkey István Szilágyi mûvészetének minden részletre 
kiterjedõ elemzését, az Újvári Zoltán, Lenkey István és 
Kövér Sándorné nevére készült ex librisek kísére- 
tében.
 l992-ben Barcelonában a Sport és ex libris címû 
kiadványban látható Szilágyi kisgrafika, l993-ban pedig 
a belga  Graphia  címû grafikai szaklap illusztrációkkal 
színesítve ír mûvészetérõl. Teljes alkotásjegyzéke azon- 
ban eddig nem jelent meg. Ezért is nagy öröm, hogy 
napjainkban ezt a hiánypótló munkát, � hihetetlen am- 
bícióval a Városi Bélyeggyûjtõ Kör titkára, Csernáth 
Gábor végzi. A Szilágyi-opuszjegyzék elkészülte váro- 
sunk jó hírét növelhetné itthon és külföldön egyaránt.
 A kisgrafika-gyûjtõ kör Hajdúböszörményben a 80-
as évek végén megszûnt. Újjászervezésének szüksé-
gességét ezzel az emlékezéssel is szeretnénk hang- 
súlyozni.

Dr. Varga Gábor

 A Magyar Rézkarcolók Egyesülete a GALÉRIA IX-ben 2002. február 1. és február 14.-ike között rendezte meg a 
Törökszentmiklós közelében található, s a lótenyésztõ telepérõl is nevezetes Szenttamás pusztán a nyaranta 
mûködõ mûvésztelep fiatal alkotóinak kiállítását.
 A fiatal mûvészeket, � akik nemrég végezték el a Képzõmûvészeti egyetemet, vagy annak még ma is hallgatói, � 
Lelkes Mária  belsõépítész mutatta be a megjelenteknek és lírai hangú bevezetõjével nyitotta meg a tárlatot, az 
alábbiak szerint:

A SZENTTAMÁSI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA

Májusi rózsák nyíltak éppen,
bodza bomlott és orgonák,
mikor a ló elleni készült.
Sokszor pihent, döcögve járt.

Pöttöm legényke jártatta lassan
virágos réten és dalolt.
Mire fáradtan hazaértek,
az ég kék vállán ült a hold.

Az istállóban, puha almon,
tajték verte ki, remegett,
szuszogtak, fújtak, fekve nézték
szétterült hasú tehenek.

Amikor a kazlak is aludtak,
s a Göncöl rúdja délnek állt,
a ló megellett. Sokáig nyalta
Leragadt szemû csikaját.

Anyja mellett aludt a jövevény,
dunnából kiszakadt pehely.
Sose terült a szalma szebben,
nem aludt így a hó, a tej. 

Juhász Ferenc
C S I K Ó E L L É S

 Piros kalappal jött a hajnal,
intett és aztán elfutott.
A csikó fölállt. Csomós kis lába
reszketett, akár a habok. 

S hogy az ablakon bedugta kék orrát
a reggel, s rájukszagolt,
anyja hasát döfködte vidáman,
hamvas pofával megszopott.
 
Lombok susogtak összevissza,
tyúkok kotortak, boldogok,
irigységükben elhervadtak
Az aranyszirmú csillagok. 

 Ahogy körbenézek, csodálkozó arcokat látok�




