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MÉG EGYSZER A KOSSUTH ÉVFORDULÓRÓL
Kossuth szelleme  Sárospatakon

 Lapunk elõzõ számában (2002/3) Kossuth Lajos 
születésének kétszázadik évforulója kapcsán láthattuk 
azt az igen gazdag összeállítást, amely bemutatta 
Kossuthnak és kortársainak a megjelenítését kisgrafi- 
kákon és ex libiriseken. Ebbõl is kitûnt, hogy e munkák 
nagy része olyan grafikusmûvészek mûhelyébõl került 
ki, akik vagy Zemplén megyébõl származnak, vagy 
életük során valamilyen kapcsolatba kerültek ezzel a 
tájegységgel, a Sárospataki Református  Kollégiummal, 
a tokaji hegyvidékkel, a megye híres mûemlékeivel és 
intézményeivel, stb. A kisgrafikák egy másik, jelentõs 
részét pedig olyan gyûjtõk rendelték és csináltatták a 
mûvészekkel, akik szintén innen származtak vagy pata- 
ki és sátoraljaújhelyi diákok, tanárok, lelkészek, stb. 
voltak, így erõsen kötõdtek e helyekhez és az itteni 
hagyományokhoz. 
 Hogy csak a legismertebbeket említsük, pl. Fery 
Antal, a magyar ex libris mûvészet egyik legnagyobb, 
immár klasszikus mestere Szerencsen született és élet- 
mûvében több mint félszáz ex libris és grafika idézi e 
tájat, Kossuth alakját és azokat a helyszíneket, ahol 
született, tanult és tevékenykedett. Imre Lajos 
grafikus- mûvész egész kisgrafikai sorozatot készített a 
pataki Kollégiumról,  alapításának 450-edik 
évfordulója alkal-  mából. De említhetjük a 
közelmúltban elhunyt kiváló mûvészt, Czinke 
Ferencet, akinek fa- és linómetszetû grafikáin is oly 
gyakran megjelennek ezek a témák. Érdekességként 
meg kell említenünk, hogy a pataki Kollégium két 
rajztanára: Bálint József a 20. század elsõ felében, dr. 
Bertha Zoltán pedig a második felében, bár 
festõmûvészek voltak, de szintén készítettek néhány  
ex  librist. A  gyûjtõk közül talán a  legismertebb dr. 
Petrikovits László szerencsi orvos volt, akinek számos 
különféle gyûjteménye mellett  ex libris gyûjteménye 
is jelentõs., vagy a volt pataki diák Béres Ferenc ének- 
mûvész, aki már életében Sárospatak városának ado- 
mányozta mûgyûjteménye nagy részét. De hogy 
marad- junk a házunk táján, lapunk fõszerkesztõje: 
Király Zoltán, és szerénységem is Patakon végeztük 
középis- kolai tanulmányainkat, s ez a kötõdés meg is 
jelenik  ex libriseinken.
 Mint ismeretes, Kossuth Lajos a  zempléni Monok 
községben született l802. szeptember l9-ikén. Így ter- 
mészetesen gyermek és ifjúkorát itt és a magyar Felvi- 

patakon tanult. Miután Mária Terézia rendelkezése 
alapján létrejön a négy magyarországi jogakadémia 
(Debrecen, Sárospatak, Pápa és Kecskemét), a hazai jog 
tanításában különösen a Sárospataki Fõiskola jeleske- 
dik, mivel itt tanított a magyar jogtörténeti tanszék 
híres professzora, Kövy Sándor, aki 38 esztendei ok- 
tató-nevelõ munkájával iskolát teremtett, fiatal jogá
szok egész sorát képezte. E Jogakadémián tanult 
Kossuth is, szeme itt szokott a fényhez, fejlõdõ szelle- 
me itt merült bele elõször a sorskérdésekbe, kapott jó 
politikai eligazítást Kövy professzor óráin, itt szívta 
magába a független magyar állam, a haladás eszményét 
és a szabadság szeretetét. Sárospatakon a kollégium 
bejáratának boltozata alatt relief ábrázolja a nevezetes 
esetet Kövy és Kossuth között. Egyszer Kossuth indít- 
ványára vele együtt több joghallgató átrándult a szom- 
szédos Újhelyre egy báli mulatságra és másnap az órá- 
kon nem jelentek meg. A szigorú professzor aztán kér- 
dõre vonta a mulasztókat és az õszinte vallomásokból 
kiderült, hogy Kossuth volt a kezdeményezõ, mire õ 
dorgálásként a következõ szavakkal fordult kedves 
tanítványához: "Amice Kossuth, magából még nagy 
országháborító lesz!"

 Miután Kossuth l824-ben Pesten ügyvédi vizsgát 
tett, l824-l832 között Zemplén megyében ügyvéd, sõt 
l83l júniusában a sátoraljaújhelyi vármegyei közgyûlé
sen a lengyelek mellett mondott beszédével kezdõdött 
közéleti szereplése. Nem véletlen tehát, hogy kultuszá- 
nak egyik megteremtõje és táplálója éppen Patak lett. 
Már az l848-as napokban  büszkék voltak itt a diákok 
nagy elõdjükre, de Kossuth is meleg hálát érzett a Fõ- 
iskola iránt. A pataki diákság késõbb is erõs ragaszko- 
dását fejezte ki pl. abban az "emlékiratában", amelyet 
l884-ben küldtek el neki a számûzetésbe. Majd a Pataki 
Jogászegylet l889-ben tiszteletbeli "dísztagjává" válasz- 
totta és õt errõl díszes oklevélben értesítették. A tanári 
kar szintén oklevelet küld neki, amelyben azt írják: "A 
Gondviselés kiváló kegyének köszönhetjük, hogy a 
Rákócziak iskoláját Kossuth történelmi nagy nevével 
gazdagabbá tette"

Fery Antal fametszete, X2

Bertha
Zoltán,

klisé
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 Feszt László l964-ben egy amerikai grafikai kiállí- 
táson találkozott elõször a kollográfiával. Tudta-e akkor 
(alighanem csak sejtette), hogy életét-mûvészetét dön- 
tõen fogja befolyásolni az anyagnyomat. A kollográfia 
mint a sík rendezettségét, a grafikai lap felületének 
összhatását, a motívumok, a fent és a lent sokszor egy- 
mással ütközõ drámaiságát az alakzatok (a mértani és 
az organikus alakzatok) és a jelek kozmikus egységét, 
az õsi és modern vonalakkal és foltokkal megidézhetõ 
"hitvilágát", a japán ecsetírásból kifejlõdõ ábra és a 
konstruktivizmusra utaló forma kontrasztját, és még 
mi mindent egyként tükrözõ technika. Technika? Sok- 
kal inkább az önkifejezést, egy szemérmes, visszahúzó- 
dó lélek grafikai világának megteremtését segítõ 
magatartásforma. 
 Mert Feszt László a megpillantott, elemi erejû csoda 
után egyre inkább megbizonyosodott abban, hogy igaz 
és jó úton jár. Ahogyan az évtizedek folyamán egyre 
jobban absztrahálódott jóllehet a figuralitást nyomok- 
ban még õrzõ nagy hatású lapjainak világa, lírai ab- 
sztraktja úgy lett egyre vallomásosabb, kitárulkozóbb. 
Paradox, ezzel a nyílt érzelem-megvallással nyomatai- 
nak gondolatisága is észrevehetõbbé vált. Leginkább 
azáltal, hogy sajátságos filozófia-rendszerében amely- 
nek fókuszában az áll, hogy egzakt fölismerés ide vagy 
oda, mindenkinek joga van a szépre  ebben a kiküzdött 
magánmitológiában (és egyre határozottabban) kezd- 
tek megmutatkozni az õt izgató-foglalkoztató kérdé- 
sek. Nem csupán az, hogy mi végre vagyunk a világon, 
hanem az is, hogy a józsefattilai "több vagyok a soknál, 
mert az õssejtig vagyok minden õs" mint összetartozás-
tudat, mint az egymáshoz tartozó zárt-szabadok 
(nemcsak személyek, de korok, világnézetek) harcon 
belüli õsegysége megjeleníthetõ-e a sokszorosított 
g r a f i k a  e s z k ö z é ve l .  É s  a  p e r s p e k t í v a ,  a  
háromdimenziós tér idõk folyamán való (nem egészen 
teljes) megszû- nése amit már Ditrói Ervin is észrevett a 
mûvészetrõl írott tanulmányában-kismonográfiájában 
(Kriterion, l98l) � a képi kifejezõerõ intenzitását 
tekintve pótolha- tó-e a mitológia, valljuk be, igen 
hatásos jelképeivel?
 Ha igen, márpedig határozottan erre az álláspontra 
kell jutnunk, akkor a formájával (és filozófiai-
mitológiai mögöttesével) több grafikai lapon szereplõ, 
akár fõmotívumként, akár a nyomólemezre ötvös-szer- 
számmal fölvitt, "belekalapált" díszítõmotívum ként 
jelen lévõ csigavonal (spirális), szem, madár, kutya, ör- 
vény, kereszt, koszorú-korona, labirintus, írás, kör, 
négyszög, rózsa, lépcsõ, oltár, kapu, stb. nem csupán a 
képmezõ síkját díszíti, nem egyszer  fõmotívumként  a 
szerkezeti feszültséget is növelve, hanem értelmezési 
körével a látványon túl a grafikai lapokról  tágabban az 
életrõl való tudásunkat is gazdagítja. 
 S ez a Kompozíció 10/72-re (aquaforte-mezzotinto) 
éppúgy érvényes, mint az egyszerûségében is döbbe- 
netes Kereszt (1993) címû kollográfiára. A Kompozíció 
10/72 alsó és felsõ világa (az álló Feszt-grafikákra jobbá-
ra jellemzõ ez a szerkezeti megosztottság) barnás fe- 
kete színével, fõként a mezzotintó feketéjének és fehé- 
res szürkéjének melankóliájával puha, bársony érzetet, 
megnyugvást kelt bennünk. Bár a felsõ rész "likas" 
foltja, vagyis ahogy a téglavörös Nap (egy örök idõktõl 
fogva meglévõ õssejt formájában?) rávilágít a barna 

formán, az artisztikusan megjelenített szépségen túl- 
lépve, ha a tábla alsó részének csigavonal szimboliká- 
jára figyelünk, eszünkbe juthat a Jelképtár magyará- 
zata. Vagyis, hogy a csigavonal kozmikus szinten az 
idõciklusok (világkorszak, napév, holdhónap) jelképe 
is, a természet évenkénti meghalásának és újjászüle- 
tésének a szimbóluma.
   A Feszt-grafika attól eleven, hogy a mûvész sosem 
mondja ki  fõképp nem didaktikusan, elbeszélõ módon 
� a benne kavargó, õt a megdolgozandó lemez elé 
ültetõ élményeket, a külvilágból eredõ gonoszt és a 
személyes én fájdalmát, hanem mesteri módon, 
mívesen, egy kódexíró precizitásával és szorgalmával 
megjeleníti. Nem véletlen, hogy a megfeszítettségre, a 
Krisztus halálára emlékeztetõ Kereszt (durván ácsolt, 
falusi mestertõl származó tajkolási módozatával) ezút- 
tal a keresztalakok közül a K-jelût, vagyis a latorkeresz- 
tet formázza. A stilizált fej köré szövõdõ, és tulajdon- 
képp az egész grafikát keretezõ töviskoszorú ezért 
egyidejûleg valódi és hamis, mert nem tudjuk, csak 
sejtjük, hogy ki került a lator helyére. A nagy szürke- 
ségnek ez az üzenete: a fölcserélhetõség egyúttal 
dráma is.
 Ehhez hasonló okfejtéssel, szimbólum-magyarázat- 
tal, az érzékien élénk színeken és absztrakt formákon 
(foltokon, vonalakon) túl eljuthatunk a lényeg megkö- 
zelítéséig. Vagyis hogy a Látomás (kollográfia, 1972) a 
lépcsõ és az oltár jelképének a megfejtésével lesz teljes 
értékû világmagyarázat, a Sans titre  Cím nélkül (aqua- 
forte, mezzotinto, 1981) pedig azzal, ha az egyszerûsé- 
gében is rejtélyes dombornyomás hieroglifáin túl egy 
kis idõt áldozunk a kapu megvilágosító értelmezésére 
is. Egyetlen a sok közül: Krisztus maga is lehet kapu, 
hiszen a templomkapuk mandorlában ülõ Krisztus-
alakjai az õ szavait idézik: "Én vagyok a kapu. Aki rajtam 
keresztül megy be, üdvözül (Jn 10,9)".
 És akkor nem szóltam még a Tánc (aquaforte-relief, 
mezzotinto, 1983) dombornyomásban megjelenõ, s a 
lap alsó részén aranyban tobzódó japán-ecsetírás pik- 
togramjairól, az In Memoriam Joan Miro (aquaforte-
relief, mezzotinto, 1985) kék tulipánjáról, a virágke- 
hely arany száráról, s a fehér omega mint dombor- 
nyomás artisztikus, a példaképre utaló jeleirõl, s nem 
különben a Mágikus jel (kollográfia, 1992) négy fekete 
karom közt szenvedõ áldozatáról.
 Kolozsvári Feszt László élete-boldogsága szenvedé- 
se sokszorosított grafikaként is lenyûgözõ. Egy szob- 
rász se lehetne szerelemesebb viszonyban az anyaggal, 
mint õ. Az ilyen nagy hatású mestert, az ilyen kiváló 
mûvészt � kapott-e komolyabb mûvészeti díjakat? � 
sokkal jobban meg kellene becsülni. Ezzel a gesztussal 
nem õ, sokkal inkább mi gazdagodnánk.

Szakolczay Lajos

Kolozsvári
Feszt László

linómetszete, X3
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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 
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Kolozsvári Feszt László grafikái a Galéria IX-ben
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