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VARGA HAJDU ISTVÁN ÉS DISKAY LENKE GRAFIKUSMÛVÉSZEK
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SIÓFOKI KÁLMÁN IMRE  MÚZEUMBAN

 Immár húsz éve annak, hogy a Budapesten élt 
Diskay Lenke és Varga Hajdu István grafikusmûvész 
házaspár, szinte egymást követve, eltávoztak az élõk 
sorából. Varga Hajdu István l920. december l6-ikán 
született Barcson és l98l. április 9-ikén hunyt el 
Budapesten.(Az õ révén kötõdtek erõsen mind a ketten 
Somogy megyéhez, a pannón szellemiséghez). 
 A Képzõmûvészeti Fõiskolát l945 - l949 között vé- 
gezte Szõnyi István növendékeként. Már fõiskolás korá- 
ban részt vett a Csontváry-hagyaték megmentésében, 
restaurálásában. 1949-tõl haláláig a Nyomdaipari Szak- 
munkás képzõ Intézetben tanított, nyomdásznemze- 
dékek egész sorát nevelte fel. Németh Lajos írja az l966-
os Varga kiállítás katalógusában: " A népi televénybõl 
jött, mint olyan sokan a magyar írók és mûvészek közül, 
s akár mint két nagy szellemi  példaképe, Egry József és 
Nagy István. A Dunántúlról, Somogyból származik, ma- 
gával hozta egy varázsosan szép táj ritmusának az élmé- 
nyét, és tovább õrzi ezt az emléket, amikor már elsza- 
kadt a természetábrázolástól és útját a nonfiguráció 
felé keresi, mint ahogy megõrizte a két nagy példakép 
életmûvének a tanulságait még akkor is, amikor már 
mûvészetének a formanyelve messze eltért az övéktõl."
 Gazdag grafikai hagyatékát az újszerû és hagyomá- 
nyos megoldások, a nonfiguratív és a népi fogantatású 
stílus ötvözése, kényes, megtalált egyensúlya jellemzi, 
és az az eredendõen természeti látásmód, növényi 
buja- ság, ihletett vonalvezetés, amely grafikáinak 
hitelt, szuggesztivitást ad. A népmûvészetnek nemcsak 
a for- makincsét, hanem a szellemét is   magába szívta. 
Megje- lentek képein a magyar népi kerámia madarai, 
és a népmûvészet díszítõkedve hatotta át ornamentális 
elemeket is felhasználó stílusát.
 Diskay Lenke 1929. augusztus 22-ikén született 
Kiskundorozsmán. Tanulmányait a Képzõmûvészeti 
Fõiskolán 1942-ben kezdte meg, de a háború miatt csak 
1949-ben szerzett diplomát. Varga Nándor Lajos és 
Koffán Károly voltak a mesterei. Grafikáival és textil- 
képeivel 1957 óta rendszeresen szerepelt kiállításo- 
kon. Ex libriseit megismerték az egész világon. Õ is,  

akárcsak festõmûvész férje pedagógus volt,  az Áldás ut- 
cai iskolában tanított. 1980. december 13-án hunyt el 
Budapesten.
 A mûvészházaspárról tudni kell, hogy rendkívül 
értékes életmûvet hagytak maguk után. Sajnos, korai 
haláluk megakadályozta, hogy közismert és  méltó mó- 
don elismert mûvészekké váljanak. Ezért az utókor
feladata, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg
mûvészetüket oly módon, mint a jelen emlékkiállítás. 
Szerény emberek voltak, akik kizárólag a mûvészet 
mûvelõiként, az alkotásnak éltek.
 Varga Hajdu István lendületes vonalhálókból szõtt 
tusrajzai, Diskay Lenke színes fametszetei sajátos mó- 
don épülnek be abba a grafikai hagyományba, amelyet 
Kozma Lajos mûveivel és a gyomai nyomda metszet-
kultúrájával a magyar grafika elindított. E nemes 
vonulatba illeszthetõ Diskay Lenke képeinek világa is. 
Hogy mennyire igaz ez a minõsítés, mindezt jelzik díjai 
(Nemzetközi ex libris kiállítás és pályázat I. díja, Como, 
1971,  Kisgrafikai Biennálé I. díja Helsingör, a Székely 
Mihály emlékpályázat I. díja Jászberény,  Ex libris  
pályázat I. és II. díja Cegléd, 1986, stb.)
 Varga Hajdu István mûvészetének szellemi 
gyökerei Nagy István, Egry József, Barcsay Jenõ 
mûvészetében keresendõk. Õ lírai érzékenységgel, 
Diskay Lenke már-már expresszív temperamentummal 
él. Mindketten sokat tanulmányozták a népmûvészetet, 
a somogyi pásztormûvészek motívumkincseit is. Az 
archaikus hagyományok és a 20. század modern 
mûvészete ötvö- zõdik nemes, magas színvonalon 
kiérlelt stílusukban. A mozgás mindkettõjük képi 
világában a kor dinamikus változását, átalakulását 
érzékelteti. Varga Hajdu István lírai érzékenységgel, 
Diskay Lenke már-már expresszív temperamentummal 
él. A kiállítás sokak számára a felfedezés újdonságával 
hat, pedig a kortárs magyar grafikában a legjobbak 
sorában van a helyük.
 Diskay Lenke készítette el legnagyobb kortárs író- 
ink, költõink, zenetudósaink ex libriseit, Varga pedig a 
könyvmûvészet terén is számottevõ eredménnyel 

Varga Hajdu István tollrajza Diskay Lenke fametszete, X3
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   Leporellószerûen hajtogatott, három lapos, színes 
reprodukciókkal nyomtatott meghívó invitálta az ér- 
dek lõdõket az egykori kõszegi katonaiskola "Hunyadi 
Mátyás Baráti Köre" és a Parlament Kávéház Galériája 
nevében Keszthelyen A három vitéz szabólegény
címû, 2001. május. 7-ikén megnyílt kiállításra. Egy 
tehetséges mûvészcsalád tagjainak közös tárlatán az 
alábbi három alkotó mûvei szerepeltek: néhai id. vitéz 
Sólyom Zoltán rajztanár és festõmûvész, ny. kir. hon- 
véd õrnagy, vitéz ifj. Sólyom Zoltán festõmûvész, 
egykori Hunyadi növendék és dr. vitéz Sólyom Sándor 
grafikusmûvész, költõ.
  A nívós tárlatot Dr. Boros Péter volt miniszterelnök, 
a Baráti Kör örökös tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. 
Közremûködött még a szintén egykori Hunyadi növen- 
dék Németh Sándor elõadómûvész.

  
 Budapesten az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá- 
lis Egyesület. I .ker. Fõ utca 28. szám alatti kiállítóter- 
mében ez év június 12-ikén nyílt meg a Szegeden élõ és 
alkotó Tóth Rózsa mûvésztanár mûveibõl az Összegzõ 
emlékek címû kiállítás.
 A grafikusmûvész, aki a Kisgrafika Barátok Körének 
is népszerû mûvész-tagja és ex libriseit jól ismerik 
nemcsak a hazai, de a külföldi gyûjtõk is, ezúttal sok- 
oldalú mûvészi munkásságának mintegy a "kereszt- 
metszetét" mutatta be válogatott alkotásainak tárlatán a 
budapesti érdeklõdõknek. Láthattuk itt mûvészi fara- 
gott fa plasztikáit, néhány olajfestményét és virágokat 
ábrázoló színes linómetszeteit, képgrafikáit, remek 
sorozatait, mint például az Ady Endre verseihez készült 
linó-sorozatából mintegy nyolc metszetét, kisgrafikáit, 
valamint néhány darabját a több színnel nyomott, 
Bartók Béla emlékére metszett sorozatának. Ez utóbbi 
kapcsán el kell mondanunk, hogy Japánban kiadták 
Székely Júlia Elindultam szép hazámból  címû Bartók 
életrajzát és a japánok e könyv borítójára Tóth Rózsa 
egyik Bartók-lapját tették illusztrációnak.
 A megnyitón az Egyesület nevében dr. Issekutz 
Sarolta mondott rövid bevezetõt, majd dr. Benedek 
Katalin mûvészettörténész nyitotta meg a kiállítást. 
Elmondta, hogy ez a "nemzetközi örmény-magyar grafi- 

kus" vérbeli magyar mûvész, aki Magyarországon szüle- 
tett, sokat merít a magyar népmûvészet hagyományai- 
ból; s arra is felhívta a figyelmet, hogy maga készíti 
képeinek a fakereteit, amelyeket faragott népi motívu- 
mokkal díszít, olyan gazdag fantáziával, hogy két egy- 
formát aligha lehet találni köztük. Végezetül Tóth 
Rózsa köszönte meg az iránta megnyilvánuló érdeklõ- 
dést, a meleg elismerést, majd a mûvész és közönsége 
közötti baráti beszélgetéssel folytatódott a találkozó.

A Kisgrafika Barátok Köre új tagjai:

Tóth Rózsa linómetszete, X3

Árkay Tessza
linómetszetei, X3
1915

      Bada István, 1173 Budapest, Pesti út 71.
      Baráth Éva, 1113 Budapest, Karolina út 47. II.6.

Keresi Ferenc, ifj., 4029 Debrecen, Domb  u. 1.
 Szõke György grafikus, 8624 Balatonszárszó, Fõ u. 58.



Kisgrafika2001/2 3

 Xantus Géza tárlatának anyaga válogatás két, krono- 
lógiailag is elkülönülõ sorozat darabjaiból, melyek 
nemcsak mûfajukban, technikájukban térnek el, ha-  
nem témájukban, a bennük felvetett kérdésekben is; 
formailag és tartalmilag is az életmû két külön korsza- 
kát képviselik.
 A korábbi fázist is a kiállított 14 aquatinta nyomat 
képezi, melyek többsége az 1990-es évek második felé- 
bõl származik. Tematikailag a sorozat több eleme a gra- 
fikának, mint illusztratív mûfajnak a hagyományába 
illeszkedik, a választott témát - a Jelenések könyvét, a 
Dance Macabre tematikát - azonban a mûvész szemé- 
lyes keresztény hitén átszûrve, a jelenkor aktualitásá- 
hoz illeszkedve dolgozta fel. Az apokaliptikus víziók 
egyszerre szólnak az emberiség megsemmisülésének 
veszélyérõl és a pusztulás után beálló új világrendrõl. A 
kompozíciók mindenütt zártak, a fekete háttér elõtt 
világító testek, formák térben és idõben is a végtelen- 
ben lebegnek, örvénylenek. Konkrét aktualitással bír a 
Balkáni keselyûk címû kép, amely a balkáni háborúk 
borzalmait, az erõszakot, a világ felborult egyensúlyát 
allegorikus képekkel idézi fel. Máshol a mindennapok- 
ból, személyes élményekbõl merített témák kapnak 
teret: a chagalli, álmon átszûrt motorizált környezet, az
intim emberi kapcsolatokat a terhelõ feszült csend. 

Egy-egy késõbbi darab azonban (Tárgyaink) már a 
pasztellrajzok világa felé mutat: megjelenik bennük az 
Universum közepén öntörvényûen, mindentõl függet- 
lenül formálódó tér, melyben a formák szigorú rendbe 
formálódva, egymáson áthatolva, idõtlen mozdulatlan- 
ságban jelennek meg.
 A grafikákhoz használt aquatinta technika során a 
rézlemez sajátos felületkezelését a mûvész gyantapo- 
ros bevonat alkalmazásával éri el. A lemez ezután több 
alkalommal kerül maratásra, ezáltal kifinomult tónus- 
beli eltérések érhetõk el. Az eredmény némiképp az 
akvarellhez hasonlít, ahol a vonalas kompozíció mellett 
a feketétõl a fehérig terjedõ árnyalatok is érzékelhetõk, 
de a mûfajból fakadó sajátosságoknak megfelelõen 
nagy szerepet  kapnak az éles kontúrok, az erõs kon- 
trasztok, az erõteljes fény-árnyék hatás is. A munkafo- 
lyamat hosszú, aprólékos, átgondolt, kevés teret enged 
a pillanatnyi érzéseknek.
 Egészen más nyelvezet jellemzi a kiállítás másik ré- 
szét alkotó pasztellmûveket: a színes papírlapra felvitt, 
gyors munkát megkívánó pasztelltechnika a spontán 
benyomások rögzítésének kedvez. A tematika is kiszé- 
lesedik: a grafikák illusztratív jellegû vagy konkrét él- 
ményekben gyökerezõ jeleneteit, valamint az egyéb, 
korábbi mûvekben központi szerepet kapó biblikus 
jeleneteket, a szûkebb értelemben vett haza, Erdély ha- 
gyományaiból táplálkozó motívumkincset felváltják a 
létnek és a hitnek az egyetemes, egzisztenciális problé- 
mái: az Istenhit, az emberi esendõség, a bûn és Meg-   
váltás kérdései, a test és a lélek viaskodása. Elõrebukott 
és összetört, magába roskadt, vívódó alakok népesítik 
be ezt a világot, vádló és bûnbánó figurák kettõsei; 
gyöt- rõdõ, lázas, mezítelenségükben kiszolgáltatott 
aktok, Füssli szorongásos rémálom-ábrázolásait idézõ 
víziók. Mögöttük-mellettük azonban ellenpontként � 
és az életmûben új elemként � fák, építészeti elemek 
jelen- nek meg, melyek állandóságot, nyugalmat, 
stabilitást sugallnak, s elrejtik a ködös formák között 
felderengõ emberi formát. A római ihletésû 
épületrészletek között felismerhetõk a Ponte Sisto ívei, 
a Colosseum árkádos alépítményének alagútszerû 
formái, Borromini loggiá- jának oszloptõi, Augusztus 
mauzóleumának monu-  mentális  tömbje. 
Mindezentúl azonban az épületfor- mák szimbolikus 
tartalma a meghatározó: a torony erõt, a híd köteléket, a 
megközelíthetõséget, az Isten- hez jutás útját sugallja, 
éppúgy, mint a többször meg- jelenõ ókeresztény 
analógikus szimbólum, a lépcsõ, a felemelkedés 
lehetõségét kínáló jákobi lajtorja. A templom elõtt 
idõtlenségben úszó keresztre feszített Krisztus-alak 
már a sorozat megdicsõült és feltámadt Üdvözítõ 
alakjaihoz kapcsolódik, amelyekben a megváltás Xantus Géza, aquatinta, C5

1000-1000 mû) még mindig keresi méltó helyét. Varga 
Hajdunak a kaposvári  Rippl-Rónai Múzeumban talál- 
hatók szép számmal alkotásai, valamint a Barcsi 
Múzeumban, állandó emlékkiállításán láthatók. Diskay 
Lenke legszebb ex libriseibõl a Siófoki Kálmán Imre 
Múzeum gyûjteménye, valamint az Országos 
Széchényi Könyvtár õriz szép kollekciót.

 A két grafikusmûvész emlékkiállítását 2001. 
március 1-jén Horváth János Milán mûvészettörténész 
nyitotta meg és Somogyi Gyula, Siófok város alpolgár- 
mestere mondott köszöntõt.

Matyikó Sebestyén József
múzeumigazgató

Xantus Géza kiállítása a Római Magyar Akadémián (2001. március 29-31.)

UTAK

 Ugyanitt nyílt meg májusban a Keresztek címû 
tárlat, amelyen magyar grafikusmûvészek mintegy 
negyven alkotása volt látható, valamennyi keresztfor- 
mákat ábrázolt. Tirts Tamás elmélyült megnyitó szavai 
után Szepes Hédi mûvészettörténész vezette végig a 
kereszt történetét, elemezte annak ábrázolási formáit, 
jelentését és hatását. Kisgrafikát is alkotó mûvészeink 
közül Ábrahám Rafael, Feszt László és Vén Zoltán 
mûveit láthattuk e tárlaton, amelyrõl az András-keresz- 
tet mutatjuk most be, Vén Zoltán: Szent András, a 
vasutasok védõszentje címû grafikájának közlésével.

sem szûkölködõ látnivalók között a kisgrafika mûvé- 
szei közül egy-egy alkotásával szerepelt Ábrahám 
Rafael, Kõhegyi Gyula és Vincze László.

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday 
utcai kiállítótermében, a Galéria IX-ben március 28. és 
április 13. között láthatták az érdeklõdõk a Kortárs 
japán grafika c. kiállítást, amely érdekes válogatást 
mutatott be a japán grafikusmûvészek mai ábrázolási 
törekvéseirõl, grafikai stílusairól. A hagyományos sok- 
szorosító technikáktól (fa- és linómetszet, rézkarc, stb.) 
a legújabb kísérletekig (számítógépes grafika, kollázs-
technika, xerox és egyéb) igen sokféle és változatos 
anyagot láthattak a látogatók, többnyire elvont, gyak- 
ran, gyakran nonfiguratív tartalommal is. A ritka él- 
ményt jelentõ kiállítást Demszky Gábor fõpolgármes- 
ter és Hernádi Miklós író-szociológus nyitotta meg, 
népes közönség elõtt.

 A Miskolci Galéria pompás kivitelû meghívója adta 
tudtunkra, hogy Tellinger István képzõmûvész gyûjte- 
ményes kiállítása 2001. április 12-ikén nyílt meg a 
patinás Rákóczi-házban.
 A neves grafikusmûvész, akit legutóbb lapunk 
1997/2-es számában mutattunk be olvasóinknak, ked- 
veli és mûveli a kisgrafikát, s bár ex libris nem túl 
gyakran kerül ki alkotómûhelyébõl, ez alkalommal 
örömmel mutatunk be újabban készült ex librisei kö- 
zül két lapot, õszinte köszönettel, hogy azokat 
eljuttatta szerkesztõségünknek. A tárlatot dr. Veres 
László, a Hermann Ottó Múzeum.igazgatója nyitotta 
meg.
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Vén Zoltán rézmetszete, C2

Tellinger István linómetszetei,. X3




