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Varga Mátyás rajza

szobrászmûvész, aki 
majd Amerigo Tot-
ként lett világhírû 
Olaszországban. De 
tanárai is a szakma 
legjobbjai voltak: 
H a ra n g h y  J e n õ ,  
H e l b i n g  Fe r e n c ,  
Sándor Béla, Stein 
J á n o s  é s  Va r g a  
Nándor Lajos.
   Varga Mátyás l930-
ban érkezett Szeged- 
re, a Klebelsberg Ku- 
nó kultúrpolitikájá- 
val kiemelt és kitün- 
tetett városba, ám 
l935-ben már Buda- 
pesten lett a Nemzeti 
Színház díszletterve- 

zõje, sõt a Városi, a Belvárosi, az Operett, a Madách és a 
Vígszínháznak is tervezett dísz- leteket. Majd l94l-tõl a 
Kolozsvári Nemzeti Színházban, három színházi éva- 
don át, száz színdarab díszleteit tervezte és valósította 
meg. A Szegedi Szabadtéri Játékokkal l939-ben egy 
életre szóló szerelem és kapcsolat kezdõdött számára, 
amit Hont Ferenc rendezõvel indítottak el. Ezekrõl a 
nyarakról, a közös munkáról és a közös élményekrõl az 
egy ideig velük dolgozó Fery Tóni bátyánk is szívesen 
beszélt.
 A háború után csak l959-ben indultak újra a szegedi 
nyári fesztiválok. Ettõl kezdve már személyes élménye- 
ink vannak, szegedieknek, olyan feledhetetlen elõadá- 
sokról, mint Madách: Az ember tragédiája, Erkel 
operái, Verdi, Mascagni, Puccini, Bizet, Strauss, Lehár, 
Kacsóh és Kodály halhatatlan mûvei, amelyek díszleteit 
Szege- den mind Varga Mátyás álmodta a színpadra, s 
amelyek- ben a látvány és a mondanivaló szerves 
egységet alkot- nak. Mindenkit lenyûgözött, hogy 
például a Dóm mennyire része lett díszleteinek. Errõl 

zõdhet, ha Szegeden meglátogatja azt a kiállítást, 
amelyet Matyi bácsi és felesége, Anna asszony kitartó 
fáradozással hozott létre a Bécsi-körúti három szintes 
Színháztörténeti Kiállítóházban. Itt mondta egyszer 
Gregor József operaénekes, hogy Varga Mátyás dísz- 
letei között könnyebb énekelni, mert például sokat 
segít egy-egy jó helyen elhelyezett lépcsõ is. Ezt maga 
Matyi bácsi így fogalmazta meg: "A jó díszlet nem 
csupán kellemes látványt akar kelteni, hanem építé- 
szeti és képzõmûvészeti eszközökkel alkalmat teremt a 
jó színpadi játékra, a darab szellemét és céljait 
szolgálva."
 Ám õ nem csak kiváló díszlettervezõ, hanem remek 
grafikus, réz- és fametszõ és kerámikus is volt. Profiz- 
musát, magas színtû mûvészi tehetségét bizonyítják a 
múzeumban kiállított festményei, metszetei, grafikái 
és kerámiái. Kerámia-figurái jó humoráról is vallanak, 
cserépkályhája csempéin pedig magyar történelmi 
személyiségeket formáz meg, egészen a kalandozások 
korától kezdve.
 Legutóbb Szegeden l985-ben az Orvosi Egyetemen, 
2001-ben pedig a Somogyi Könyvtárban rendeztem 
mûveibõl élményt nyújtó kiállítást. Mert utolsó napjai- 
ig folyamatosan alkotó mûvész volt. A díszleteivel ké- 
szült számos magyar film is õrzi a nevét. A millenniumi 
megemlékezések során lelkes segítõtársa volt Nemes- 
kürty Istvánnak. Magas mesterségbeli tudását, a "nagy- 
érdemû" szolgálatát ismerték el azzal, hogy örökös 
tagja volt a szegedi és a budapesti Nemzeti Színháznak.
 Attól kezdve, hogy l937-ben megkapta a Párizsi 
Világkiállítás ezüstérmét, tulajdonosa volt minden je- 
lentõs mûvészeti és állami díjnak, végül l993-ban a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével 
tüntették ki. Embersége, alázata példa mindnyájunk 
számára. Szeged város saját halottjának tekinti.
 Nyugodt, kedves egyéniségét, beszélgetéseink és 
találkozásaink emlékét megõrizzük szívünkben és 
emlékezetünkben.

Szepesváriné Rácz Mária

2001. Somogyi Könyvtár: Varga Mátyás kiállítás
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   Nyolcvan évvel ezelõtt nyerte el városi rangját Sal- 
gótarján, ahol ebben az évben kiemelkedõ rendezvé- 
nyekkel emlékeztek meg az évfordulóról. Ilyen neve- 
zetes esemény Molnár Iscsu István grafikusmûvész 
VÁROSOM címû kiállítására, mely 2002. augusztus 30-
án nyílt meg a Nógrádi Múzeum kisgalériájában.
 A ZSAN MA RAY dobegyüttes meglepõ hatású zene- 
száma után a házigazda, Szvircsek Ferenc múzeumigaz- 
gató köszöntötte a nagy számban megjelent közönsé- 
get. Egyben felhívta a figyelmet, hogy a város szülötté- 
nek, az 55. születésnapját ekkor ünneplõ mûvésznek az 
alkotásait két helyen állították ki. Munkáinak kisebb, de 
nem kevésbé jelentõs csoportja ugyanis a múzeumtól 
nem messze levõ József Attila  Mûvelõdési Házban volt 
megtekinthetõ.
 A tárlatot a kiállítás rendezõje, Pataki Gábor mûvé- 
szettörténész nyitotta meg, utalva a látott anyag rend- 
hagyó voltára, az alkotások "könnyed alázattal meg- 
rajzolt" elemeire, minden egyes képrészlet sajátos, 
külön-külön történetére.
 A kiállítóterem közepén a mûvész Városom címû 
rézkarc-installációja magasodott. A várost megjelenítõ, 
méteres nagyságúra felnagyított rézkarc-részletek e 
nagymultú és biztató jövõ elé nézõ várost jelképezték. 
(Képünkön ennek részletét mutatjuk be.) A szülõföld 
iránti szeretet képi megnyilvánulásának tekinthetõ a 
bejárat közelében látott fotó-mozaik is, melyet a jubi- 
láló mûvész Salgótarján legjellemzõbb épületeirõl, 
tárjairól készült fényképeibõl állított össze.
 A terem  falain szellemes elrendezésben a mûvész 
nagyméretû rézkarcait láthatta a közönség. Valameny- 
nyi a mostanra kiteljesedett alkotói világ újabb reme- 
kelése. A négy-négy lemezrõl nyomott Pixeleim-soro- 
zat, a Király I-II-III, vagy a Jelek címet viselõ óriásgrafi- 
kák szomszédságában megkapó kontrasztként fedez- 
tük fel a mindössze 2 centiméter magasságú, de 60 
centiméter kiterjedésû Határsáv címû lapot. Ennek a 
térkép-részletnek is beillõ rézkarcnak Salgótarjánban 
történt szerepeltetése azért telitalálat, mert a városba 
látogató turista meglepetéssel tapasztalhatja, hogy itt a 
trianoni országhatár sok helyen a kertek alatt húzódik.
A grafikák bravúros láttatási módjára egy négy lapból 
álló rézkarc elhelyezése tette fel a koronát. Ezek a lapok 
ugyanis a terem csupasz kövezetén voltak láthatók. 
Igaz, hogy felületüket a látogatók lábnyomától "golyó- 
álló" üveglap védte. A kiállítás elõterében tárlóban 
Iscsu mûvészkönyveit vehette szemügyre a látogató, 
mint ahogy ugyancsak  tárlókban, a megnyitó során 
említett kultúrházban állították ki 20-nál több könyv- 
és borítótervét. Ezek tekintélyes mennyisége, megka- 
pó megjelenése már magában is egy kiállítás élményét 
kínálta. A József Attila Mûvelõdési Ház a város központ- 
jában, a bányászkodás fénykorában épült, az impozáns 
Karancs szálló szomszédságában uralja a fõteret. Eme- 
letén harminc méteres mozaikkép emlékeztet az egy- 
kori dicsõségre. Nem kevésbé pompás elõcsarnoká- 
ban láthatta a közönség Molnár István 32 ex librisbõl 
álló sorozatát. A lapok  arasznyi méretük ellenére  nem 
vesztek el a terem hatalmas méretei között, ugyanis 
mindegyikük paszpartuval ellátva, egységes keretben 
mutatkozott meg a nézõk elõtt. Meg kell vallani, ilyen 

megtisztelõ "tálalásban" még nem láttunk könyvjegye- 
ket kiállítva. A bemutatásnak ez a módja a mûvésznek a 
kisgrafika iránti megbecsülését és elkötelezettségét  
mutatja, egyben példaként szolgálhat késõbbi exlibris-
kiállítások rendezõi számára  is.
 A közelmúltban megjelent Kortárs Magyar Mûvé- 
szeti Lexikon Molnár Istvánt a "középkori illumináto- 
rok posztmodern reinkarnációja" jelzõvel illeti. Ötven- 
ötödik születésnapján Salgótarjánban megnyílt emlé- 
kezetes kiállítása azt mutatta, hogy Iscsu mostanra már 
túllépett a kódexmásolók, képrajzolók nem lebecsü- 
lendõ szintjén és életmûve, mely még sok új meglepe- 
tést ígér számunkra, napjaink magyar grafikusmûvé- 
szetének legértékesebb teljesítményei közé tartozikl.

MOLNÁR ISTVÁN JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA SALLGÓTARJÁNBAN

"Városom". 
Molnár Iscsu István rézkarc-installációi
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Sólyom Sándor linómetszete, X3

Szt. Antal. Varga Mátyás linómetszete, X3

 l890-ben testvére, Kossuth Lujza meglátogatta a Jog- 
akadémiát, ahol a fogadáskor azt tapasztalhatta: "sehol 
úgy nem szeretik Kossuthot, mint Patakon". Az ifjúság 
l892-ben emléktáblával jelöli meg a házat, amelyben 
joghallgatóként lakott, l894-ben, a nagy temetésen pe- 
dig Patak jogászhallgatói küldöttséggel képviseltették 
magukat és hat hetes gyászt fogadtak. A város l895-ben 
"a modern magyar állam megteremtõjének" emlékére 
Kossuth Alapítványt létesít, l902-ben születésének 

 A magyar színházmûvészet kiemelkedõ alakja, 
a kiváló grafikus, díszlettervezõ, keramikusmûvész, 
Kossuth-díjas, Kiváló Mûvész, Szeged város díszpol- 
gára, a Kisgrafika Barátok Körének egykori elnöke, 
Varga Mátyás életének 92-ik évében eltávozott az élõk 
sorából.
 Budapesten született l9l0. december l-jén. Iparos 
édesapja szigorúan nevelte, de a gyermek Mátyás a 
ferencvárosi Koppány utcai lakásban fel-felmászva a 
diványra, gyakran gyönyörködött a falon függõ fest- 
ményben, Kézdi Kovács László sejtelmes színekben 
pompázó, ködös parkot, fákat és rózsabokrokat ábrá- 
zoló képében, amit édesanyja kapott nászajándékba. 
Vonzalmát a képekhez, de különösen a színházhoz az is 
befolyásolhatta, hogy a mama gyakran elvitte magával a 
Városi Színház és a Király Színház elõadásaira.
 A Gyáli úti polgári iskola pedagógusai jó érzékkel 
ösztönözték képességei kibontakozását. Edvi Illés Je- 
nõtõl és Hofbauer Károlytól elsajátította a rajzolás és a 
festés alapismereteit és tizennégy évesen már az ön- 
képzõkör díszletfestõje. Ehhez édesanyjától is kap esz- 
mei és gyakorlati segítséget: a konyhában együtt ügyes- 
kedik össze a díszletelemeket.
 Az Iparmûvészeti Fõiskola díszítõ-festõ osztályában 
folytatja tanulmányait, ahol olyan kiváló osztálytársai 
vannak, mint Fery Antal grafikus, Márk Tivadar jel- 
meztervezõ, Gyarmathy Miklós, aki késõbb a Folies 
Bergeres mûvészeti vezetõje lett Párizsban, és Tóth 

Imre századik évfordulóján nagy ünnepséget szervez- 
nek. A pataki ifjak is részt vettek l904-ben a pesti nagy 
Kossuth-ünnepségen, ahol sírjára a pataki vár faláról 
szedett borostyánlevelekbõl font koszorút helyeztek 
el. A pataki Jogakadémia tanácstermében pedig el-
helyezik Deák Geyza tanár-festõmûvész Kossuthról 
készült festményét.
 Sárospatak mindmáig vállalja Kossuth örökségét. 
Amikor l95l-ben a kommunista diktatúra megszüntette 
a Teológiai Akadémiát, majd l952-ben államosították a 
Református Kollégiumot, a régi tanári kar még ke-
resztülvitte, hogy az iskola híres Angol-internátusát 
Kossuth Kollégiumnak nevezzék el.
 Az iskolakertben l973-ban felavatták Kossuth Lajos 
szobrát, Marton László szobrászmûvész alkotását. Pár 
évvel ezelõtt pedig két volt pataki diák közbenjárásával 
és segítségével a Chichagoban élõ, szintén volt pataki 
diák, a nagy mûgyûjtõ Szathmáry Lajos a pataki 
Rákóczi Múzeumnak ajándékozza híres, sok száz da- 
rabból álló Kossuth-relikvia gyûjteményét.
 A pataki ifjúság legnagyobb ünnepének, március l5-
ikének középpontjában mindig ott áll Petõfi mellett 
Kossuth alakja is, mint eszménykép. Ezt fejezi ki  a 
pataki diákoknak az a levele is, amit még Turinba írtak 
Kossuthnak: "Életének minden pontja a legnagyobb 
fényben el nem érhetõ, de követésre méltó példaként 
áll elõttünk!". Érthetõ ezek alapján, hogy a kisgrafiká- 
kon, a személyre szóló ex libriseken is oly gyakran 
idézik alakját és szellemét.

Mayer József

IN MEMORIAM VARGA MÁTYÁS
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Kolozsvári
Feszt László
linómetszete,
X3

 Még a nyomda közelébe se került a fenti írás kéz- 
irata, amikor a Mûvész újabb remeklésével lepte meg 
barátait, a megnyitóünnepség résztvevõit. A kiállítás 
teljes anyagát könyvben is megörökítõ, 350 számozott 
példányban megjelent, 15x13 cm-es mini kiadvány 
nemcsak a tárlaton szerepelt mûvek felsorolását, azok 
fényképét tartalmazza, hanem olvasható benne Pataki 
Gábor megnyitóbeszéde, a szöveg angol fordításával 
együtt. A megnyitóünnepség közönségérõl készült 
fényképek kísérik ez utóbbi oldalakat.
 Molnár Iscsu István VÁROSOM c. könyvében, a 
borító belsõ oldalain a mûvésznek a szülõváros rész- 
leteirõl készült fotó-mozaikja látható. Így a salgótarjáni 
nagyszabású tárlat méltó módon dokumentálva kerül  
be a mûvészet történetébe.

Soós Imre

 Ki emlékszik arra, hogy Kolozsvári Feszt Lászlónak  
a mûvész l990-tõl használja a kincses városra utaló elõ- 
nevet  l970-ben volt egy, a szakmai körökben is nagy 
érdeklõdést keltett kiállítása a Magyar Nemzeti Galériá- 
ban (akkor még az intéznény a mostani Néprajzi Mú- 
zeum helyén székelt).Feszt László fõiskolai tanárként, 
mesterként a grafikában már ekkor csodát mûvelt. Ha 
csupán egyetlen kollográfiáját (anyagnyomatát) emlí- 
tem, az Ernst Múzeum "Felezõidõ"  Romániai magyar 
mûvészet l965-75 címû kiállításán újólag szereplõ Lé- 
lekhajót (l969), már meghatározható a sokszorosított 
grafikában ugyancsak unikumnak számító lapjainak 
emelkedettsége. A rajztudás, a mívesség, az anyag a 
megmunkálandó nyomólemez  határtalan szeretete, a 
mûvész variációs képessége, a szépre szomjazó szemet 
minduntalan fölfedezésre ösztönzõ alakító erõ és mo- 
tívumgazdagság tenné, hogy test és szellem együvé tar- 
tozása már ekkor harminc év elõtt  költészetként jelent 
meg a Lélekhajó címû lapon? Bizonyára mindezek 
közrejátszottak abban, hogy a kolozsvári grafikai iskola 
meghatározó személyiségének, aki (ma már nyugod- 
tan összegezhetünk: csaknem ötven éve szolgálta a Ion 
Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskola grafikai szakán a 
mûvészképzést), sikere legyen. Ám nem hagyható fi- 
gyelmen kívül a személyiség kisugárzása, ami két szóba 
sûríthetõ: a teremtés boldogság. Teremtés, vagy afelé 
vezetõ út természetesen a különféle kísérletezés is, 
melynek révén a hagyományos sokszorosított grafikai 
technikák, eljárások (acélmetszet, rézkarc, rézmetszet 
vagy annak egyik válfaja a mezzotinto) egyetlen lapon 
új technikákkal keverednek (dombornyomat, kollográ- 

fia), ami által a különféle színárnyalatok, a foltok lágy- 
sága és a vaknyomás kemény kontúrjai, érdekesebbnél 
érdekesebb textúrákat eredményeznek.

 A Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete Ráday utcai kiállítótermében szeptember 27-ikén telt ház elõtt 
nyílt meg az Erdélyben élõ Kolozsvári Feszt László grafikusmûvész kiállítása, akinek legfõbb mûfaja a sokszo- 
rosító grafikai eljárásokkal készült nagyobb méretû képgrafika. Azonban sok szép ex libris is készült már vésõje 
alatt. A neves publicista-mûgyûjtõ, Gábor Dénes  a Kisgrafika l973/l-es számában akkor ezt írta róla: " Az ex libris 
területére nemrégen robbant be, akkor azonban olyan teljes fegyverzettel jelent meg, hogy elsõ nyilvános 
szereplésén, a XIV. Nemzetközi Ex libris Kongresszuson máris elnyerte a pályázat II. díját. Ex librisei a legvá
ltozatosabb technikákkal és mûvészi felfogásban készültek. Linóleum-, fa- és rézmetszetei, rézkarcai, vagy 
kombinált technikával készült kollográfiái új, friss színt hoztak az ex libris mûfajába."
 Most több mint három évtized múltán ismét láthattuk válogatott mûveinek a bemutatóját, amelyen a mûvész 
is megjelent. Mûvészetét Szakolczay Lajos  irodalom-mûvészetkritikus méltatta az alábbiak szerint:

"Király III." 
Molnár 

Iscsu 
István 

rézkarca, 
C3

Kolozsvári Feszt László grafikái a Galéria IX-ben
ÕSI ÉS MODERN LÉLEKHAJÓ




