
MŰVÉSZET
Ilosvai Varga István a Kunságban

A hétszázéves Kunhegyes
emlékkiállítással
ünnepelte művész fiát

Korai önarckép

A fennállása 700 éves jubileumát ünneplő Kunhegyes — a megemlékezéseket
októberben tartották — nagy megbecsüléssel emlékezett Ilosvai Varga Istvánra,
a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészére, a ,.kunváros" szülöttére, a jeles
festőre. Szülőházán, a Kossuth út 80. szám alatt emléktáblát lepleztek le, a
nagyközség tanácsházának dísztermeben pedig kiállítást rendeztek korai fest-
ményeiből.

Ilosvai Varga István 1895. augusztus 31-én született Kunhegyesen, édesapja
a város utolsó polgármestere volt. A város ,,cséza-kocsiján" a nagytekintélyű
hivatalnok a még alig néhány éves fiát is rendszeresen magával vitte, amikor
határszemlére indult, ha a környező vidéken volt dolga, ugyanis észrevette,
hogy a gyermek mennyire vonzódik az erdők, mezők, vizek szépségéhez.
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A ma már inkább csak idillikus kunhegyesi táj az Alföld testében még
mindig sajátos. Dosvai Varga István eszmélése első éveiben, a múlt század vé-
gén még inkább változatos, romantikus, ha úgytetszik vadregényes volt. „Ezen
a területen az egykori hordalékkúp anyagból keletkezett szélbarázdák, garma-
dák és maradékgerincek igen jellegzetesek. Helyenként kisebb deflációs lapo-
sok is találhatók. A 6—7 méternél nem magasabb buckák többségét löszös ho-
moktakaró fedi. A buckás területek közé iszapos-agyagos lösszel és réti agyag-
gal fedett felszínek ékelődnek. Ezek a felszínek a holocén időszak legnagyobb
felszínformáló tényezőjének, a Tiszának az emlékei. A feltöltődés különböző
állapotában lévő elhagyott medrek közül a legnagyobb és legépebb a Kakat-ér.
Ez a ma is tekintélyes szélességű és hosszabb szakaszon vízborította és egészen
a múlt század közepéig fenyegette árvizeivel a környéket" — írja tanulmányá-
ban Borsy Zoltán a földrajztudományok doktora. Tegyük hozzá a professzor
megállapításaihoz: több, ma is élő kunhegyesi ember elmondta, hogy nagyapáik
még ladikkal jártak a környező vásárokra, főleg Püspökladányba.

Nagyon természetes, hogy a külszíni formáiban változatos táj növényzete
is igen eltérő, szemet-lelket gyönyörködtető volt, s helyenként ma is az.

Az erdők, mezők, morotvák, nádasok növény- és állatvilága ezernyi csoda
volt a természethez egyre inkább vonzódó gyerek számára. A színek igen korán
gondolati tartalmat nyertek Ilosvai Varga Istvánnál.

— Hároméves múlhattam, amikor egy nyárvégi koraestében észrevettem a
kéket. Szép nagy kertünk volt, s az a szokásom, hogy mielőtt lefeküdtem volna,
kikívánkoztam az orgona- és jázminbokrok közé, a viruló cseresznye- vagy
barackfák alá. Felcsimpaszkodtam apám nyakába s ő körülvitt a kertben.
Apámnak — nyugodjék békében — tengernyi türelme volt hozzám, de hogy
megelőzze bugyuta kérdéseimet — az miért zöld, ez miért piros, miért nem
piros a zöld — inkább mesélt a füvekről, fákról, virágokról, lepkékről, cirpelő
bogarakról, tgy volt ez akkor este is, amikor valahogy a szokottnál hamarabb
elálmosodtam. Kék már az idő, mondtam apámnak. S, hogy kéknek véltem az
estét, nemcsak szüleim későbbi elbeszéléséből tudom> magam is emlékszem rá.
Még az is bennem maradt arról az estéről, hogy macskánk a tetőgerincen lép-
delt és hosszú folytott vinnyogással kereste, hívta párját. A ház cserepei fölött
narancssárga csillagok pislogtak, de csak erősítették a kékre fordult időt —
emlékezett a művész szentendrei műtermében felesége és e sorok írójának je-
lenlétében.

Gyermekkora színélményeiről barátjának, Kampis Antal jeles művészet-
történésznek is többször beszélt. Kampis Antal ezeket az emlékezéseket így ösz-
szegezte könyvében: .,.. .a festő önkéntelen emlékezéssel vagy más beszédtárgy-
ra vetített hasonlattal, mélázó gyöngédséggel idézi fel szülőfalujának és kör-
nyékének biztató indításait, főképpen színességét, levegős fény- és ködvarázs-
lásait. Szavai nyomán előttünk "Salifc kékké az alkonyodás, lángol fel tűzokádó
torokként a vörös-sárga agyaggödör, s válik lebegő tarka-hímes szövedékké a
nyárvégi virágos tarló. A szülőfalu említései oly őszinték s oly bensőségesek,
hogy ezután ellenvetés nélkül el kell hinnünk azt, hogy a kisgyermek szin-
cmlékeivel később a fiatal festőben nem tudott megbirkózni sem Nagybánya,
sem Tihany.
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Másik monográfusa Csapó György így kezdi könyvét: „Kevés olyan fes-
tőnk van, akinek munkásságában annyira erős nyomot hagyott volna a termé-
szettől kapott gyermekkori impulzus, mint Ilosvai Varga Istvánéban. Egész
életműve a természettel való szoros kapcsolatra épül; képein ez az alapélmény
fogalmazódik meg kiapadhatatlan változatossággal. Szeme már korán rányílt a
környező világra; felfogta, hogy ö maga is része a nagy körforgásnak, amelybe
egyaránt beletartoznak emberek, fák, virágok, madarak, nádasok. Talán nem
tévedek, ha azt állítom: ennek mély átérzése és költői kifejezése adja művé-
szetének különleges tartalmát."

A kunhegyesi elemi iskola elvégzése u*án néhány évre megszakadt a
Kakat-parti idill, a jászberényi gimnázium tanulója lett, nem is akármilyen
osztályba került — ezt mindig büszkén emlegette — Gyetvai János, Háy
László és Háy Mihály voltak ezidöben a legközelebbi barátai. S Jakab a kecses
röptű holló, ..aki" követte gazdáját Kunhegyesről a jász fővárosba, sőt regge-
lente az iskola kapujáig is elkísérte, sőt egy fa tetején mindig meg is várta,
együtt mentek haza.

Kunhegyesi kertben (1923)
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Ilosvai Varga István rajzkészségét és színérzékét a jászberényi gimnázium-
ban fedezte fel rajztanára. Módszeres stúdiumokat szervezett a tehetséges nö-
vendék számára, de Ilosvai Varga István szívesebben kóborolt a városkörnyéki
kiserdőkben, a Zagyva partján, a számára még ismeretlen homokdűnéken, sző-
lősorok között. A jász föld virágai fölött hamar felfedezte a tarka szárnyú lep-
kék színorgiáit, s innen indult lepkegyűjtő szenvedélye, amelynek eredménye-
ként az utolsó szentendrei évtizedében már ..nemzeti érdekű magángyűjte-
mény"^ volt. Megint csak a színek! S a lepkék tarka változatossága, a felfede-
zések gyors egymásutánja, ezek egyszerű megörökítése akvarellt követelt! Az
iskolai alakrajzok helyett a természetben látott idillek akvarelljei gyűltek:
„talán nyolcadikos lehettem, amikor a jászberényi papírbolt befogadta a ké-
peim. Ez volt életem első kiállítása". Iskolatársától a későbbi neves festőtől,
Gecse Árpádtól tudjuk, hogy a ..zsengéknek" komoly sikerük volt, s mindenki
meg volt győződve, hogy a maturáló Ilosvai Varga István a Képzőművészeti
Főiskolán tanul majd tovább. Nem így történt. Eleget tett édesapja kívánsá-
gának, jogra iratkozott be az egyetemen. Nem sokára behívták katonának, de
a fővárosban maradhatott: ekkor Kernstok Szabadiskolájában tanult. 1917-ben
felvették a Képzőművészeti Főiskolára, Balló Ede növendéke lett. Mesterét
nagyon tisztelte, de akadémizmusának ellen állt. Témáit régi élményeiből me-
rítette, sűrűn hazajárt Kunhegyesre és Jászberénybe. (Szülei ezidőben a jász
városban laktak.) 1920-ban a jászberényi Novotka-könyvkereskedésben rendez-
hetett kiállítást, ez sorrendben a második tárlata volt. Az ott kiállított képei
közül az 1916-ban festett Három birs maradt ránk, a művész haláláig nem vált
meg ettől, szobája falain függött. „Húsz évesnyi voltam amikor ezt festettem,
de ma is magaménak vallom, úgy érzem, itt a helye a többi kedves képem kö-
zött." Egy 1917-ben datált remek ceruzarajz bizonyítja még, hogy a fiatalember
mennyire a Kunhegyest övező lápok világához kötődött.

A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után visszatért Kunhegyesre. El-
mondta: a gyermekkori álomvilágát szerette volna egyeztetni a valósággal. A
szülőföldtől többet kapott, mint remélt. A gyerekkor varázslata nem illant el
mint a reggeli pára, s minden a vásznaira kívánkozott. Induló élete legtermé-
kenyebb éveit élte, egymást követték a kiállításai: A Jász-Nagykun Szolnok
megyei lapok 1924. november 6-i számában olvastuk: „A múlt vasárnap ért
véget Kunhegyesen Ilosvai Varga István festőművész harmadik kiállítása. Előb-
bi kiállításai óta sokat fejlődött. A kiállítás mintegy 40 képe közül igen sok el-
kelt." A félreértések elkerülése végett: a fiatal művész harmadik kiállítása
valóban Kunhegyesen volt, s ezt a következő két évben — tehát 1922—1924
között — még másik két tárlat követte. Nem írhatjuk, hogy sorrendben a
negyedik és ötödik, hiszen közben Debrecenben is kiállított, s a kunhegyesi
tárlatait rendszeresen bemutatta Karcagon is, de a többi kun városban is.

1924 őszén Ilosvai Varga István képei honoráriumából elutazhatott Párizs-
ba tanulmányútra. „A falu elfogadott engem festőjének, mindent megvá-
sárolt amit bemutattam a lakosságnak. Ez volt az én első megméretésem, mu-
kritikám s ezt a méltatást érthetően életem legszebb emlékei között orzom ma
is.'

1925 teléig volt Párizsban, majd újra visszatért Kunhegyesre. Nagyon sokat
tanult a francia fővárosban, szakmai tudása tovább tökéletesedett, nem lenne
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való azt állítani, hogy Párizs „levegője" nem volt hatással művészetére, bár
ott saját szavai szerint egyetlen egy képet sem festett, annál több vázlatot ké-
szített, s még inkább a múzeumokat, a kiállító szalonokat járta.

Az idei októberben szülőhelyén rendezett kiállításán bemutatott húszegy-
néhány, eddig többségükben lappangónak vélt képe közül az erős színdinami-
kával alkotott Kunhegyest kertben (1923), az ugyanazon évben festett, a lige-
tek sorványfás fény-árnyék viszonyait nagyszerűen visszaadó Ariéri erdő, a
természet megújulását, a víz és a nap csillogását mesterien tükröző Tavasz
Kunhegyesen (1924) a legfigyelemre méltóbbak. Az utóbbi két képen jól fel-
ismerhetően jelentkezik — a fák robosztussága ellenére — az a légiesség, amely
későbbi festészetének egyik sajátossága. A rend kedvéért jegyezzük meg, hogy
egy igen korai (1Ö12) — még Varga Istvánként aláírt — kép is a tárlat anyaga
között van: tudomásunk szerint ez a legelső munkáinak egyike, jól mutatja az
akkor még csak tizenéves fiú rácsodálkozását a természetre, de képszerkesztése
már ennek a zsengének is sokatígérő.

Az előzőeknél — 1922—1924 — még gazdagabb és tökéletesebb Ilosvai Var-
ga kunhegyesi alkotó korszakának második része, amely a Párizsból hazatérte
után kezdődött, s élményanyagával átszövi a szentendrei évtizedeket is.

Az igézet folytatódott, a művész újra felfedezi szülőfaluját. A Falusi utca
eső után (1925) közvetlenül a párizsi kőrengeteg, a mindig jól tisztított nagy-
városi aszfalt már-már megszokott látványát követően fogant, kiemeli a kora-
beli magyar falu szegénységét. A csutkaszárból készült kerítés, a tenyérnyi
ablakú nádfedeles ház, a széljárásban görbült fák, az eső, az olvadás pocsolyái
nemcsak mint látvány ihletik, feléledő szociális érdeklődésének —• amely Szent-
endrén teljesedik ki — első képi megjelenítése.

Különösen gazdag alkotásokban a szülőfalujában töltött utolsó esztendő,
1926. Színei mélyülnek, sötétebbek lesznek, az idill már ritkább, Korai önarc-
képén a meditatív vonások igen erősek.

A „megkerült" 1926-ban készült festményei közül csak a Kakát él régi és
teljes színpompájában, a Falu vége Kunhegyesen zártságot, elszigeteltséget,
elmaradottságot sejtet; a Kunhegyesi kisutea, és a Kunhegyesi részlet belülről
láttatja az előző gondolatot. Nemcsak a fák, a házak jeleznek roggyantságot,
de a képeken megjelenő emberek is. A Kunhegyesi utca — ez a festmény is-
mert a műtörténészek előtt, sokáig a művész tulajdonában volt, majd egy szol-
noki magángyűjtőhöz került — szintézise az említetteknek, nehéz úton ballag
egy roskatag léptű ember a deszkapalánkos kerítések mellett.

1926-ban megnősült és a fővárosba költözött. „.. .pesti hónapos szobákban
álmodoztam a műteremről. Nyomorúságos idők voltak. 1928-ban a Nemzeti
szalonban állítottam ki Kovács Margittal és Ruzicska Györggyel, — ez volt a
pesti bemutatkozásom. Két nyáron Nagybányán festettem, harmadszorra már
nem tudtam elmenni, annyi pénzem se volt. Különben se találtam ott meg ön-
magam, hiányzott a Kunság..."

1934-től Szentendrén élt, az ottani korai képein — jól nyomon követhetők
a kunhegyesi élmények. A Munkából hazafelé (1935) a Munkálkodó asszonyok
(1936), a Szegény ember (1938), a Napszámosok (1940) egytől-egyig jellegze+es
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kűri figurák. A Kaszások sötét, komor háttér előtt már robosztus figurák,
mintha a földből nőttek volna ki. Mozdulatlanul várnak. Elcsigázottak és félel-
metesek egyszerre. Móricz Zsigmond sűrűvérű, nehézkezű emberei. Szinte várja
a néző, hogy az „egyszer jóllakott" ember belevágja a kést a hatalom megtes-
tesítőjébe. „Kunhegyesi szomorú emlékem gyümölcse ez a képem is." — mond-
ta 1974. május 3-án a műtermében. Akkor láttam utoljára. 1978. december 18-án
meghalt.

Élete utolsó éveinek nagy álma volt, hogy korai, kunhegyesi alkotó korsza-
kának képeit még egyszer együtt láthassa. Ez a vágya nem teljesülhetett, annál
is inkább nem, mert nem tudta — az idő távlatából — hogy melyik festménye
hová került. A háború alatt számos képe gazdát cserélt, a környező kúriák
elpusztultak, a művész okkal, joggal szenvedett a „hol keressem őket" gondo-
latától.

A képek egy része most 60 év után mégis megkerült, kunhegyesi, szolnoki
családok féltve őrzött kincsei. Sajnos egyik híres munkája a Fészek tolvajok
még most is lappang valahol. A képet 1924-ben a vármegye vette meg, — azóta
nyoma veszett. Reménykedjünk, hogy egyszer az is megkerül.

A 700 éves jubileum alkalmával rendezett kiállítás eléggé nem méltányol-
ható érdeme — miután helyi szervezők felkutatták a művész korai képeit —,
hogy most még bekerülhetnek ezek a művek Ilosvai Varga István életműkata-
lógusába. Csak ezután lehet majd Ilosvai Varga életműkiálíítást rendezni, hi-
szen a kiállított képek feltárják a műtörténészek előtt Ilosvai Varga István
életútjának korai szakaszát is.

TISZAI LAJOS

Falusi utca eső után (1925)
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