
� Hogy elmennek nagyjaink, az sem megbocsátható a
sorsnak, de sajnos szükségszerû. Hogy kevés szó esik
elmenetelükrôl, az már nem megbocsátható. Ezért is
fontos feladatunk, hogy jelezzük: életének 87. évé ben,
a közelmúltban elhunyt Varga Gyôzô grafikusmû vész.
Tudjuk, hogy a második világháború után a képzô -
mûvészet minden ágában kirobbanó fejlôdés indult,
majd akadt el az ötvenes években, s lassan tért magá -
hoz minden – mondjuk – a hatvanas években, s jöt -
tek a „gúzsba kötve táncolni” évtizedei. A „robbanás”
szó nagyon is pontos kifejezés a háború utáni magyar
grafika fejlôdésére: mind a képgrafikában, mind az –
akkori nevén – alkalmazott grafikában pontosan ér -
zékelhetô volt. Tudjuk, hogy az alkalmazott grafikai
képzés a negyvenes évek végén a Magyar Iparmû vé -
szeti Fôiskoláról átkerült a Magyar Képzômûvészeti
Fôiskolára, s a Konecsni-„istálló” már innen ontotta
tehetségeit Reich Károlytól Szilvásy Nándorig, Ba -
logh Istvántól Töreky Ferencig, Gunda Antaltól Mu-
ray Róbertig, s „érkezett” Máté András, Darvas Ár -
pád, Ernyei Sándor, Zelenák Crescencia, s képviselte
a reklámgrafika progresszióját a hatvanas évek ele jé -
tôl a Papp Gábor vezette Papp-csoport. Nos, ebbe a
közegbe és generációba csöppent bele Varga Gyôzô
is, aki ugyan szintén az Iparmûvészeti Fôiskoláról ke-
rült át a Képzômûvészeti Fôiskolára, de miután 1947
és 1949 között Köpeczi Bócz István és Kádár György
volt a mestere az „Iparon”, tehát alkalmazott grafikai
képzésben vett részt, a „Képzôn” a sokszorosító gra -
fika szak hallgatója lett, s itt is szerzett diplomát 1954-
ben. Mindig szívesen emlékezett itteni mestereire,
Koffán Károlyra, Tarjáni Simkovics Jenôre, termé -
szetesen Barcsay Jenôre és Rabinovszky Máriuszra.
Ezek a nevek azért fontosak, mert valahol a mélyben
nagyon is meghatározták Varga Gyôzô további szak -
mai útját. Koffán és Simkovics nyomán mindig is fon-
tos volt számára a vonalakból építkezô, tudatos kom -
ponáltságú, többféle sokszorosító grafikai techniká ból
létrejövô mû, Barcsay nyomán fontos volt a figu rális

megfogalmazás egzaktsága, bonyolult beállítá sokban
is bravúros megrajzolása, Rabinovszky Máriusz mû -
vészettörténeti elôadásai nyomán (akiért szintén ra -
jongott) az alapos mûveltség megszerzése. A kor al -
kalmazott grafikusainak mindegyikére természetesen
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Szakmai és személyes emlékezés 
Varga Gyôzô (1929–2015) grafikusra
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Varga Gyôzô:
Illusztráció Garay János
Háry Jánosához / 
Gyôzô Varga:
Illustration to 
the poem The Veteran
(János Háry) 
by János Garay 
[1988] karton, vegyes
technika (Petôfi
Irodalmi Múzeum,
Budapest) / paper -
board miscellaneous
techniques (Petôfi
Literary Museum,
Budapest)

Varga Gyôzô:
Illusztráció Csokonai

Vitéz Mihály Az estve
címû verséhez / 

Gyôzô Varga:
Illustration to the 

poem The Evening by
Mihály Csokonai Vitéz

[1958] papír, tempera
(Petôfi Irodalmi

Múzeum, Budapest) /
paper, tempera (Petôfi

Literary Museum,
Budapest)
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jellemzô volt a rajzolás, a rajzi komponáltság alap -
vetô fontosságának tudása, Varga Gyôzô ehhez egész
pályáján végigívelôen ragaszkodott, annál is inkább,
mivel szintén egész életmûvén végigvonulóan mind -
két identitását ôrizte. Vagyis igényes tervezôgrafikussá
vált, s ugyanakkor sajátos illusztratív felfogásával, kép-
grafikai munkássága is jelentôs. Az egyedi eljárások
közül alkalmazta a ceruzát, tintába mártott tollal és
ecsettel készített mûveket, születtek lavírozott mun -
kái, valamint fametszetek, kônyomatok, rézkarcok.
Tervezôgrafikai munkásságában kiemelkedô a Bar tók-
és Kodály-mûvek hanglemez-összkiadásának – a mint egy
350 darabból (!) álló kollekciónak – borítóterve zése,
mintegy kétszáz színházi és filmplakátjának rend kí -
vüli jelentôsége, melyek közül csak felvillantásként
hadd említsük meg a legendás Macskák, az Antonio
Gades Budapesten vagy az Orfeum plakátját. A Hököm
Színpad (a Karinthy Színház elôdje) Mágnás Miska-
plakátjának eredeti rajzisága, betûinek elevensége,
tipográfiai izgalma arról is tájékoztat, hogy a darab
díszlettervezôje nem más, mint Varga Gyôzô. Ugyan-
akkor hangsúlyosak sorozatokból álló képgrafikai
munkái, melyek jellemzôek voltak alkotói habitusára.
Gondoljunk akár A kékszakállú herceg vára kapcsán
készült tizenegy grafikai lapjára, de ide sorolhatóak 
a hasonló mûegyütteseket jelentô, A csodálatos man -
da rinhoz, a Háry Jánoshoz vagy a Csongor és Tündéhez
készített sorozatai. Ezek kapcsán érzékeljük Varga
Gyôzô kivételes affinitását a kultúra és a mûvészet iránt.
Nem foglalkozott politikai vagy kereskedelmi plaká tok
tervezésével, de például annál jelentôsebbek könyv-
illusztrációi, melyek összekapcsolódtak borító- és kö -
téstervezéssel Petronius verseitôl Mikszáth Kálmán-
regényekig. Munkásságában jelentôs súlya van utazá si
élményei feldolgozásainak is. Varga Gyôzô már fiatal
korától kezdve, minden áldozatot meghozva járta a
világot, annak szinte minden földrészét: felkeresve
azok jeles kulturális emlékeit, bejárva azok képtárait,
galériáit. Hihetetlen gazdagsággal volt rá ihletô ha -
tással Itália (kb. száz rajz ismeretes tôle), de ugyanígy
a görög szigetek, Velence, nem is beszélve Párizsról.
Rajzokat, litográfiákat és rézkarcokat készített élmé -
nyeibôl, benyomásaiból. Sok vonalból építkezô at -
moszferikus rajzai minden esetben a genius loci köz -

vetlen hatásait tükrözik. Mûveltségét jelzi, hogy an -
golul, németül és franciául is beszélt, így a világban
mindenütt otthonosan érezhette magát. Így is volt.
Teljes életet élt, amibôl kiemelkedett a színház és a
komolyzene iránti érdeklôdése. Színházi affinitására
utal, hogy a 2005-ben kiadott, általa szerkesztett és
írt Önéletrajz – Autobiografika címû kötetének elsô ol -
dalán ez olvasható: „színház már volt, és én ott voltam”.
A hetvenes, nyolcvanas években mindennapi lát vá -
nya volt Budapest koncerttermeinek, Operájának egy
elegáns úr, aki feszes, egyenes tartásával inkább dip -
lomatának nézett ki, mint mûvésznek. Hogy ez az úr
Varga Gyôzô volt, azt onnan is tudjuk, hogy rajz -
mappája is mindig vele volt, s folyamatosan készített
vázlatokat, krokikat, skicceket. Miközben saját szak -
má jában, a tervezôgrafikában – noha becsülték tevé -
kenységének igényességét – kissé különcnek számí -
tott, s végsô soron ez volt a „pozíciója” a képgrafi ká -
ban is, addig a zenei életben intenzív, mély, baráti,
szakmai kapcsolatokat ápolt jeles személyiségekkel.
Büszke lehetett például arra, hogy Kodály Zoltánnal
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Varga Gyôzô: Illusztráció Csokonai Vitéz Mihály Az estve címû verséhez / 
Gyôzô Varga: Illustration to the poem The Evening by Mihály  Csokonai Vitéz

é. n., papír, tempera (Petôfi Irodalmi Múzeum, Budapest) / n. d., paper, tempera
(Petôfi Literary Museum, Budapest)
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Varga Gyôzô:
Illusztráció Tóth Árpád

Körúti hajnal címû
verséhez / Gyôzô Varga:

Illustration 
to the poem Avenue
Dawn by Árpád Tóth  

é. n., papír, tus,
akvarell (Petôfi

Irodalmi Múzeum,
Budapest) / n. d.,
paper, India ink,

watercolour (Petôfi
Literary Museum,

Budapest)
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nemcsak egy medencében úszhatott a Lukács uszo -
dában, de a nagy zeneszerzô bizalmába is fogadta –
akirôl talán legjobb krétarajzait készíthette, s melye -
ket Kodály szívesen is dedikált… Így az sem véletlen,
hogy saját szakmájának szervezetein túl a Magyar
Ko dály Társaságnak alapító tagja is lehetett, de tagja
volt a Liszt Ferenc Társaságnak is.

Varga Gyôzô még nyolcvanadik évének betöltése
után is aktív életet élt. Kiállításokat kérelmezett, ter -
vezett (inkább kevesebb sikerrel), de az sokunk szá -
mára öröm volt, hogy Petôfi A helység kalapácsa címû
hôskölteményéhez – Petôfi nevezi így – készült, élet -
örömrôl tanúskodó, felszabadult rajzait 2010-ben be -
mutathatta a Petôfi Irodalmi Múzeumban, s hogy
ugyanebben az évben kiállítást rendezhetett Párizs -
ban. Több mint nyolcvan egyéni tárlatot rendezett
itthon és külföldön, s szinte megszámlálhatatlan cso -
portos kiállítás résztvevôje volt, szintén itthon, és
nyugodtan fogalmazhatunk így: szerte a világban. Még
nyolcvanon túl is szorgalmasan mászta meg a Trom -
bitás utcai mûterméhez vezetô rengeteg lépcsôt. S bár
már pályája elején, 1965-ben világraszóló szakmai
kitüntetésben részesült Edinburghban, ahová mûveit
titokban juttatta ki, s kapta meg a Nemzetközi Gra -
fikai Fesztivál elsô díját, s késôbb több nívódíjat nyert
el, és szinte egyedülálló, hogy hatszor kapta meg a
Szép Magyar Könyv verseny díját 1960 és 1965 kö -
zött, végül is itthon nem részesült jelentôs mûvészeti
díjban. Ezt fájlalta, bár örömmel töltötte el a Magyar
Köztársasági Érdemrend kitüntetés, melyben 1994-
ben részesítették.

Aztán Varga Gyôzô eltûnt sokunk szeme elôl. Be -
széltünk is róla sokat, akik próbáltuk ôt hívni tele fon-
ján, de otthon nem vette fel. Intézetben hunyt el az
elmúlt év novemberében, s ez év januárjában ve het -
tünk tôle végsô búcsút. Legyen ez az írás emlé ke zés,
s jelzése annak, hogy életmûve egyike a 20. századi
magyar grafikai kultúra legjobb teljesítményeinek.

FELEDY BALÁZS
mûvészeti író

A Petôfi Irodalmi Múzeum Képzômûvészeti Gyûjteményében
található mûvek reprodukcióját a múzeum bocsátotta

rendelkezésünkre.
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