
Rosszkor, rossz helyen..?

In memoriam Varga Zsolt „művész-mérnök polihisztor”

Utólag különösen szégyellem magam, amiért néhány hónappal ezelőtt nem tudtam,

hogy valójában ki is Varga Zsolt, a különleges tehetségű magyar formatervező. Mentségemre

szolgál valamelyest, hogy ezzel nem voltam egyedül, még a magukat autós embereknek tartók

körében  sem.  Amikor  a  neten  a  legismertebb  keresőbe  beírva  a  nevét  csupán  néhány

bejegyzést  találtam,  már  tudtam,  hogy  nem  lesz  könnyű  dolgom,  ha  szeretném  igazán

megismerni életművét. Elhatároztam hát, hogy az autentikus és hiteles tájékozódás érdekében

élete jellemző szintereinek, momentumainak szereplőivel személyesen próbálom felvenni a

kapcsolatot. Segítségül tanáromtól, Négyesi Páltól megkaptam Varga Zsolt rokonának, Bus

Károlynak az elérhetőségét. Mielőtt azonban átadnám mindazt, amit a családtagok, barátok,

kollégák,  iskola-  és  munkatársak  nagy szeretettel  meséltek  róla,  álljon itt  elöljáróban egy

rövid életrajzi áttekintés: 

Varga Zsolt 1947.június 17-én Budapesten született. Az Egressy Úti Általános Iskola
után 1962-66 között a Képző- és Iparművészeti  Szakközépiskolába járt.1966-69 években a
Finommechanikai  Vállalatnálelektronikai  műszerész.  1970-től  1975-igaz  Iparművészeti
Főiskola  szerszám-  és  gépipari  formatervezői  szakát  elvégezve  szerzett  diplomát.1975-től
szabad  foglalkozású  ipari  formatervező.  Megalapítja  a  XIII.  ker.  Apály  utcában  Venéczi
Tamással  a  „DoubleV”  formatervező  irodát,  majd  1992-ben  a  Valt  Stúdió  Bt-t.
Tevékenységeinek  központi  területe  a  városi  közlekedés  emberi  érdekekbe nem ütköző új
koncepciójának  kidolgozása.  Számos  díj  (BNV-  telefonkészülék  1978,  Formatervezési
Triennálé, Székesfehérvár - kétszemélyes városi jármű 1988, Dózsa Farkas András-díj 1999)
jelzi munkájának elismerését. 



Logoja, referenciái

Első utam tehát másod unokatestvéréhez, Bus Károlyhoz vezetett. A pesthidegkúti barátságos

hangulatú családi házban egy pohár gyömbér tea mellett beszélgetünk. 

Károly  elmeséli,  hogy  ő  is  „bent  van  a  csapatban”,  amennyiben  alternatív  építő-és

szigetelőanyagok  kutatásával  és  gyártásával,  valamint  veterán  autók  restaurálásával

foglalkozik. Lelkesen csap kedvenc témái közepébe. 

Szorosabb kapcsolatba akkor került Zsolttal, amikor átment hozzá motort szerelni és

tinédzser korának Simson mopedét a rokon kicsit „felpiszkálta”. A tuning olyan jól sikerült,

hogy  amikor  Károly  édesapja  hazafelé  autózott  280-as  Mercédesével,  fiát  még  110-es

tempóval sem érte utol. Később a motorral csodát tevő Zsoltot vonta felelősségre. 

Megtudom,  hogy  a  80-as  évek  elején  Novák  István  gokart-versenyző  részére  olyan

egyhengeres kétütemű motort épített a P20-as Pannónia blokkjából, amivel a kis négykerekű

emelgette az elejét. Kesjár Csaba vízhűtéses, 40-42 lóerős Rotax motorral hajtott gokartjával

így versenyben volt, míg például az MZ-k legfeljebb 20 lóerőt tudtak. 

Varga  Zsolt  gyorsasági  körpályás  modell  autóépítőés  versenyző  is  volt.

Gyertyanélküli, indításkor fellizzított parányi kétüteműi 20.000/perc fordulatig pörögtek. 

Pannónia motorból elsőként épített nagy teljesítményű három hengeres kétüteműt Lács Ferenc

motoros  sárkányrepülőjébe.  Szellemiségében  is  partnere  volt  a  pilóta  legeket  hajhászó

habitusának.  Ezzel  a  géppel  ő  ugratott  először  ejtőernyősöket,  elérte  a  4.000  méteres

magasságot és hatótávolsága határait is folyamatosan feszegette. 

Zsolt  a  kétüteműek  tuningolásában  verhetetlen  volt,  P20-as  blokkokból  négyhengeres

kétütemű  motort  is  készített.  Billenő  kasztnis  háromkerekűt,  és  a  vezetőt  körülölelő

úgynevezett bukózakót is tervezett. Ez bukósisak helyett a versenyzőre felvéve zárt 



karosszériát alkotott, azonban - bár nagy sebességet és biztonságot lehetett volna elérni vele- a

konstrukció nem felelt meg a szabályzatoknak.

Formatervek

Megtudtam, hogy pesthidegkúti házát is maga építette. Mindenben minimalista stílusra

és minimális  méretekre törekvése az épületben is  megnyilvánult.  A ház kicsi,viszont négy

szintes és minden zegzuga ki van használva. Az egyedi és trükkös megoldások mindig és

mindenhol elengedhetetlenek. Alul a garázs és a műhely, ahol megannyi zseniális terv kelt

életre.  A nyílászárók  mindenhol  egységesen  hatvan  centiméter  szélesek,  hogy  az  általa

szabványosított méretű mikro járművek éppen utat találhassanak rajtuk. 

A ház, amit maga épített



Később azonban inkább színházak és kiállítások alkalmi megrendeléseire rendkívül igényesen

és aprólékosan elkészített funkcionális kellékek, díszletek hagyták el a műhely ajtaját.

Élethű díszletek, makettek

A ház építésére egyébként rengeteg időt és energiát fordított, amit egy nyugati menedzsment

biztosan nem engedett volna. Varga Zsoltot tehetsége ennél sokkal többre predesztinálta.

Károly véleménye szerint Zsoltnak nem igazán volt szerencséje a párválasztással. Első

házasságából két gyermeke született, Tímea és Gábor. Fiatal korában Zsolt versenytáncolt, ott

ismerkedett  meg leendő gyermekei  édesanyjával  is.  Kicsit  magának  való  ember  volt,  aki

nehezen  barátkozott.  A  tánc  segíthetett  abban,  hogy  a  kissé  befelé  forduló,  zárkózott

személyiség közelebb kerülhessen másokhoz. Igazán a kerékpározás és a motorozás közben

nyílt  meg,  olyankor  szabadultfel  és  vetkőztele  gátlásait.  Olykor  úgy  robogott,  mint  egy

gyorsvonat. Idősebb korában egyik szemére megromlott látása ellenére nemrég még Hidegkút

egyik  lejtőjének  kanyarjában  látták  lobogó  sáljával  száguldani.  Természetesen  kétkerekű

járművéhez is kieszelt valamilyen trükkös áttételt. Végül neveket és telefonszámokat kapok,

melyeknek nyomába eredek. 

Varga  Gáborral  az  édesapja  által  épített  házban  találkozom.  Szűkös  átjárókon

keresztülhaladva a nappali  egyik sarkában telepedünk le.  A falakon rajzok, a földön és az

asztalon makettek, modellek és relikviák. Egy dosszié „sajtóm” felirattal, benne publikációk,

melyek évtizedek alatt jelentek meg munkáiról. Gábor elmondja, hogy édesapja az üzletben

nem volt  túl  szerencsés.  Az  egyetlen,  Amerikában  ma  is  sorozatban  gyártott  járműve,  a

Kenguru tervezésében alkalmazottként vett részt a GYSGY RehabRT.-velközreműködve. A

terveket egy mozgássérült hölgy vásárolta meg és indította be a gyártást. 

A  mozgáskorlátozottak  számára  készült  autó  a  hátsó  ajtón  át  betolható  önhajtós

kerekesszékből vezethető. Fordulékony és kicsi, maximális sebessége 45 km/óra, egy 



feltöltéssel  70–100  kilométert  tesz  meg.  Segédmotoros  kerékpárra  érvényes  vizsgával

vezethető.

http://designtoimprovelife.dk/electric-powered-vehicle-with-shut-body-and-auxiliary-engine-for-disabled-people-brand-name-kenguru/

Megtudom továbbá, hogy Zsoltot fiatal korában Rózsa György, az Autó-motor újság

motoros  rovatának  szerkesztője  fedezte  fel,majd  próbálta  folyamatosan  mentorálni.  Azt

sikerült  elérnie,  hogy Zsolt  elvégezze  az  Iparművészeti  Főiskolát,  de  azta  tanácsot,  hogy

külföldön próbáljon szerencsét, azonban nem fogadta meg. Zsolt szabad ember volt,  aki a

hobbijának  élt.  Úgy  érezte,  hogy  itthon  is  boldogul,  hiszen  tele  volt  ambícióval  és

kreativitással. Lelkesedését sokan kihasználták. Mivel valamiből meg is kellett élnie, ezért

többnyire  kevés  pénzért,  de  mégis  örömmel  dolgozott.  Burokban  élt,  amiből  nem jött  ki

információ.  Családi  élete  a  munka  mellett  szükségképpen  némileg  háttérbe  szorult.

Gyermekei  véleményét  viszont  olykor  megkérdezte  munkáival  kapcsolatban:  kérte,  hogy

válasszák ki a nekik legjobban tetsző változatot a papírra skiccelt vázlatok közül. Magánéleti

ars poeticája szó szerint a következő volt: „Tudok egyedül lenni, ha tudom, hogy nem vagyok

egyedül”. Erre a hitvallására valóban szüksége volt mind a különböző szerelőműhelyekben,

mind a háza garázsában egyedül töltött több ezer munkaóra alkalmával.

Varga Zsolt otthoni műhelye

http://designtoimprovelife.dk/electric-powered-vehicle-with-shut-body-and-auxiliary-engine-for-disabled-people-brand-name-kenguru/


Gábor végül rengeteg képes és írásos anyagot bocsát rendelkezésemre.

Ezután  Szabó II Lászlóhoz, a Zalka Máté Motoros Klub (Bp IX. Liliom utca 13)

legendás motorversenyzőjéhez vezetett az utam. Családi házában fogadott előszobába állított

motorjával,  majd  a  nappaliban  vett  minket  körül  hatalmas  érem,  oklevél-  és

kupagyűjteménye. 

„Szabó II László életében legenda lett. Ő volt a magyar motorkerékpár sport igazi virtuóza,

aki  22  bajnokságot  tudott  nyerni  terepen  és  betonon,  sorozatban  diadalmaskodott  a

nemzetközi  futamokon  itthon  éppúgy,  mint  a  világ  legveszélyesebb  körének  tartott

nürburgringi pályán”.

Elmesélte, hogy Zsolt a hetvenes években MZ 125-öse tuningolásában és szerelésében vett

részt, mellyel VB futamokon sikeresen szerepelt. A motorokat akkoriban közúton tesztelték,

például  a  még  gyér  forgalmú  Ferihegyi  úton,  vagy  az  akkor  épülő  M7-es  autópálya

Martonvásárig elkészült szakaszán.

Zsolt a jobbkeze volt, aki mindent megoldott. Ha adódott egy probléma, akkor egy darabig

nézegette-méregette, majd kicsit gondolkodott, elővett egy papírt és lerajzolta a megoldást. 

Szabó úr Varga Zsoltnak a kétüteműek terén végzett munkáját és zseniális megoldásait szintén

méltatta.  Két,  három,  sőt  úgynevezett  körben  felömlős  rendszerű  kétüteműt  is  konstruált.

„Értékes aranyrög volt, akit nem fedeztek fel”-mondta. 

Szabó úr szerint az volt a tragédiája, hogy túlságosan befelé forduló és visszahúzódó volt.



De amilyen halkan beszélt,  olyan vadul vezetett.  Dőlve kanyarodó háromkerekűt készített,

azzal száguldozott. 

Állandóan  kísérletezett.  MZ  karburátorba  olyan  Schubert-tűt  tervezett,  aminek  a  szögét

elnyújtotta, így minden fordulatszámon jól adagolható volt, egyenletesen húzott. Olyan két

karburátoros kétüteműt tervezett,  amin elől-hátul voltak a karburátorok, két oldalt  pedig a

leömlők. De mielőtt beindították volna, kiment Németországba elektromos autókat készíteni.

A motorversenyek ismertebb helyszínei, ahol Zsolt végig segédkezett, a következők

voltak: Pécs, Szeged, Kaposvár, Szajol, Népliget, Városliget, Budai Vár, Hármas-határhegy.

Érdekes és látványos volt  például a  Tabán-Vár-Moszka tér  körverseny,  de háztömb körüli

futamokat  is  rendeztek.  Akkoriban  a  hétvégeken  délelőtt  motorversenyekre,  délután

futballmeccsekre  jártak  az  emberek.  Varga  Zsolt  abban  az  időbentársadalmi  munkában

dolgozott a motorsportban kollégáival. Ők voltak az "aktívák", akik például hátsó lengővillát

készítettek túlórában. Versenyzéshez 1:25 arányú üzemanyag-keveréket használtak, melyheza

Budaörsi reptérről hozott, repülőgépekben alkalmazott nagy viszkozitású olajat közvetlenül a

futamok előtt  kevertek  benzolba,  hogy tökéletesen  homogén  legyen.  Az MHSZ-tőlingyen

kaptak  alkatrészeket  és  járműveket,  a  motorokat  kötélen  vontatták  a  versenyekre.  Zsolt  a

futamok utáni oldott légkörben is visszafogott volt, míg Szabó II általában annyit kért, hogy

csak ültessék le mellé a lányokat…

Varga Zsolt Szabó II kisfiának, Attilának is készített Nyitrai István közreműködésével egy

felpiszkált és mutatós Simsont. Ennek előzménye az volt, hogy a fiúcska titokban egy ideje

már spontán utcai versenyeken motorozott.  Ilyenkor minden felesleges tartozékot leszerelt,

hogy egy esetleges bukás után ne tudódjon ki a csínytevés. Megtudtam továbbá, hogy Zsolt

SpáthTibor motorversenyzőnek is a jobb keze volt, ezért felé vettem az utam.

Amikor a könyvekkel és relikviákkal teli lakásba érkeztem,  SpáthTivadar (motoros

berkekben  Tibor)örömmel fogadott, majd nagy szeretettel és lelkesedéssel kezdett beszélni

Zsoltról  és  a  vele  töltött  évekről,  hihetetlenül  emlékezve  annak  minden  apró  részletére.

Elmeséli,  hogy az  1971 őszén a  Népligetben,  majd az  1973-ban Franciaországban történt

balesetei  után  sok műtéten  esett  át.  A megpróbáltatások  után  12  évig  éjjel  nappal  tanult,

ugyanis orvosai szerint többé nem versenyezhetett. Varga Zsolttal szintén Rózsa György, az

AM  rovatvezetője  ismertette  meg:  „Hoztam  neked  valakit,  aki  benzingőzzel  fertőzött  és

legalább olyan őrült, mint te. Szerintem jól ki fogtok jönni”.

Így  is  lett.  Spáth  úr  elmondása  szerint  Zsolt  vagy  a  klubban  (ZMMK),  vagy  a

műhelyében tevékenykedett éjjel-nappal, mégis közben könnyedén végezte a főiskolát. 



Spáth Tibor verseny közben

Aképen látható versenymotort sajátos módon építették. Németországból szó szerint a

szemétből  hoztak  el  egy  motorkerékpár  vázat.  Gyári  fékdobokat  és  hátsó  teleszkópokat

(Girling) használtak fel, de az áramvonalidomot, a sárvédőt, a kormányt, a tankot, az ülést stb.

mind maguk készítették. Fontos szempont volt, hogy a súlypont alacsonyra kerüljön, valamint

a motor keskeny és könnyű legyen. Felállították a vázat, majd faragással elkészítették fából,

vagy gipszből az alkatrészeket. A motor olyan szépre és jóra sikeredett,  hogy a következő

futamon Opátijában mindenki azt hitte, hogy ez az új gyári MZ. A 32 mm átmérőjű helyett

36-os  Norton  karburátort  alkalmaztak.  A torkot  és  a  szívócsövet  is  ellipszis  formájúra

képezték ki, így minden fordulaton jobban feltöltötték a munkateret. Ezért történhetett meg,

hogy a Népligetben rendezett 30 körös verseny befutójánál Szabó II László mindössze 20 cm-

rel  tudott  nyerni  Spáth  motorja  előtt.  Pedig  a  gyári  MZ-t  Szőllősi  Zsiga  készítette  fel  és

202km/h-t tudott 12.200/perc fordulaton. Spáth motorja kezdetben 173 km/h-ra volt képes, de

néhány év alatt sikerült elérniük, hogy a negyedikként kifejlesztett hengerrel és dugattyúval a

motor végre partiban volt a győzelemért.

Amikor futamokra indultak, megbeszélték Zsolttal, hogy Tibor éjfélkor lefekszik, mert

másnap reggel pihenten kell rajthoz állnia. Ekkor még mindkét motor szét volt szedve, de

Tibornak sosem volt  kétsége afelől,  hogy a rajtnál minden rendben lesz.  Zsolt  egész éjjel

dolgozott.

1965-től - amikor Zsolt még a szüleivel a VII. Csengeri utcában lakott - 1973 április

10-ig, Tibor nagy balesetéig alkottaknyerő párost.



Spáth  úr  szerint  Zsolt  nagyon kreatív  volt,  térben kiválóan látott  és  gondolkodott.

Zseniális  ötletek  és  megoldások  jellemezték.  Egyszer  egy  Panni  robogóból  gyönyörű

motorkerékpárt  készített,  melyhez  még  egy  műanyag  vajtartót  is  felhasznált  a  fényszóró

házaként.  Úgy  gondolja,  hogy  részben  bizonytalan  magánéleti  háttere,  részben  állandó

munkahely  hiányában  elfogadott  alkalmi  megbízásai  gátolták  a  szakmai  kiteljesedésben.

Mindig tervezni szeretett volna, számára a külföld lett volna az ideális terep, ahol fizetőképes

kereslet volt a termékekre. Bár végzettsége szerint nem volt mérnök, biztosan nemzetközileg

is sikeres és elismert járműtervező lehetett volna. Emberileg pedig röviden így jellemezte:

„Kenyérre lehetett kenni”. 

Spáth  Tibor  ma  rajzasztalnál,  tudományos  szinten  vívja  harcát  a  kétüteműekkel,  próbálja

megfejteni a titkukat, hogy vajon mitől is mennek igazán.

Ezután  Grünwald  Istvánt  kerestem fel,  akinekZsoltot  szinténszellemi  támogatója,

Rózsa György mutatta  be 1973 táján.  Mindketten a  sebesség megszállottjai  voltak,  együtt

jártak  gokart-versenyekre.  István  Bozay  Dezsőnél,  az  első  magyar  formatervezőnél  (2-es

villamos  csuklós  szerkezete,  Siemens  rádiók)  tanulta  a  mesterséget.  Korábban  fekvő

kerékpárok  tervezésével,  fejlesztésével  is  foglalkozott,  bár  megemlíti,  hogy  ilyen  irányú

törekvések  már  a  harmincas  években  is  léteztek.  Mégis  fontos  területnek  érzi,  mivel  a

közlekedési balesetekben az álló testhelyzet a legveszélyesebb. Zsolttal a Margitszigeten ma

is működő „családi bicikli” tervezésében és kivitelezésében dolgoztak együtt.

Állandó nézetbeli különbségük volt az ideális mini-autó kerekei számának tekintetében. Zsolt

három kerékre  esküdött  és  ebből  nem engedett.  István  szerint  nem kellett  volna  ennyire

makacsul és megszállottan ragaszkodnia az elképzeléseihez, még ha a formatervezés feladata

részben az  új,  alternatív  megoldások felkutatása  is.  Kiállításokra  és  autószalonokra  jártak

együtt, ahol mindketten érdeklődtek az újdonságok iránt. De Zsoltot semmi sem térítette le az

útjáról.  Hibájaként említi,  hogy hajlamos volt  beletemetkezni  egyes  megoldásokba, illetve

bizonyos  részletekbe,  így nem lehetett  mindig  objektív  és  globális  rálátása  a  feladatokra.

Tapasztalata  szerint  Zsolt  nehezen  kommunikált,  így  nem  volt  simulékony  partner  az

együttműködésben. Mindenesetre az idő a kerekek számát illetően egyelőre Istvánt igazolja:

abringa üzlet azóta is négy keréken gurul a Margitszigeten.

Kékesdi  Gábor  szintén Zsolt  kortársa,  bár  két  évvel  utána végzett  a  Főiskolán.És

ahogyan  ez  általában lenni  szokott,  az  alsóbb  osztályba  járók mindig  jobban figyelnek a

végzősökre. De Varga Zsoltnak egyébként is híre volt a diákok között. Már akkoriban jelentek

meg cikkek róla az AM-ban. Csepel motorkerékpárjával árkon-bokron át repesztett, ebben élte

ki magát. Gábor részben emiatt érezte rokon léleknek magát Zsolttal, részben pedig - bár 



értelmiségi családból származott - a műszaki dolgok és az olaj szaga őt is hatalmába kerítette.

Próbált  az  idősebbek  diplomamunkájából  tanulni,  Zsolt  összecsukható  háromkerekűje  is

felkeltette az érdeklődését. 

Diplomamunkája

Diplomamunkája miatt Zsolt állandó időzavarban volt, mert nem készültek el a tervek

szerint  az alkatrészek,  ezért  néhányan – köztük Gábor is  –  besegítettek neki.  Zsolt  óriási

lelkesedéssel,  akaraterővel  és  energiával  tevékenykedett.  Mindketten  elektroműszerészek

voltak és később mindkettőjüket a villanymotor bűvölte el. Gábort az Ikarus felé próbálták

terelni,  de ő elektromos robogót szeretett  volna készíteni.  Csepelen szakértő és segítőkész

környezetben  készült  diplomamunkája,  a  Fluxus  I.  Cseh  gyártmányú  dina-startert  épített

robogóba, amit a gyáriaktól kapott,  majd megvásárolta a modellt  a Főiskolától. Felkereste

Zsoltot, aki addig még csak robbanó motorokkal foglalkozott. Megmutatta neki a motort, ami

induláskor nagyot rántott és a meghajtás elmozdulása miatt néha le is dobta a láncot. Zsolt

azonnal készített egy merevítő bordát, ami egyszerre megoldotta a problémát. Gábor ekkor

jött rá, hogy kinccsel ismerkedett meg. Később Zsolt is az elektromos hajtás felé fordult, 



együtt jártak villanymotoros gokart-versenyekre és kiállításokra (Bécs, Genf, Németország,

Ausztria). Mint már tudjuk, Zsoltnak a három kerék és a minimál dizájn volt a fixa ideája.

Látásának  romlása  ellenére  habból  csodálatos  és  szimmetrikus  modelleket

szobrászkodott. 

Habból faragott „szobrai”

2009-ben azonban egy alkalommal nem tudta értelmezniaz óra mutatóit. Gábor ekkor

sejtette  először,  hogy  Zsolt  egészégével  probléma  lehet.  Zsoltot  specializálódott

szakembernek és egyúttal érzelmi beállítottságú művésznek is tartja, akinek a munkáján kívül

minden más  periférikus.  Művész-mérnök polihisztornak titulálja.  Megbízható,  jó  barátnak

ismerte meg,  aki nagyvonalú, szeretetreméltó és egyszerű. Mérnöki agya mindig a funkcióra

fókuszált, a kapcsolatteremtés nehezen ment neki. 

Kékesdi Gábor a valódi tehetségek szerénységével említi, hogy jelenleg a Fluxus II. projekt

megvalósításán dolgozik.

Varga Zsolt  a Németországban,  Überlingenben működő,  Szabolcsfi  Péter vezetette

ProkarmbH-nál (www.prokar.de) is dolgozott a 90-es évek közepétől 2008-ig.

A cég  elektromos  hajtású  kisautókat  készített  gyerekek  számára,  akik  autócentrumokba

telepített,  életszerűen  berendezett  KRESZ-pályákon  vezethették  a  vonzóan  elkészített

sikermodellek (Beetle, Mini, A osztály) kicsinyített másait.

Varga Zsolt által készített kisautók

http://www.prokar.de/


Az autómodelleket, valamint a pályák különböző tereptárgyait (benzinkutak, bódék, oktató

állomások)  teljes  egészében  Zsolt  tervezte  és  készítette  el  prototípusaikat.És  bár  a  mini-

autókba végül  standard villanymotorok kerültek beépítésre,  időközben ezek fejlesztésével,

teljesítményük és hatásfokuk növelésének lehetőségeivel is behatóan foglalkozott. A járművek

és kiegészítőik kis sorozatú gyártása ma is folyik. Kollégái,  Scherrer József és  Kapuvári

László, akik elsősorban lakatos munkákat, illetve a fém vázak elkészítését végezték, szívesen

beszélnek  róla.  Elmondják,  hogy  Zsolt  a  tervezésben  nagyon  „penge”  volt.  Mindig  úgy

konstruált, hogy a termék könnyű, kicsi, funkcionális és feltétlenül látványos legyen. Ezért

néha akár még más szempontokat is hajlandó volt feláldozni valamely

est a szépség és a dizájn oltárán. Ők is megerősítik, hogy a tojás forma és az elektromos hajtás

megszállottja  volt.  Semmivel  nem  lehetett  felhúzni,  kiakasztani,  a  nyugodtság  és  a

megfontoltság  jelképének  tartották.  Soha  nem  káromkodott,  viszont  voltak  humoros

beszólásai. Nem járt szórakozni, mindig a munkája körül forogtak a gondolatai. Folyamatosan

azzal  küzdött,  hogy  gyártásra  alkalmas,  konkrét  terméket  tudjon  létrehozni.  Imádott

száguldani, agresszíven és gyorsan vezetett.

Varga Zsolt motorozik

Scherrer egy hosszabb út után meg is fogadta, hogy soha többé nem ül be mellé. Utolsó autója

egy ezüst színű Toyota Celica volt, amit azonban egy idő után már nem is vezethetett. A kis

Aosztály  elkészítése  közben  vették  észre  kollégái,  hogy  a  folyamatos  gondolkodás  és

koncentrálás,  illetve  elképzelései  megvalósítása,  gyakorlatba  átvitele  egyre  több  gondot

okozott neki. Ezek voltak betegségének első jelei, tünetei. 



Volt felesége,Erzsébet (Csöpi) így jellemezte: „érzékeny, jó ízlésű, a minimalizálás

mellett elegáns és praktikus megoldásokat kereső. Tiszta- és jólelkű, kedves, őszinte, kissé

zárkózott ember”.

Végül  pedig  következzék  a  legautentikusabb  forrás:  Varga  Zsolt  életéről  és

munkásságáról  beszéljen  Varga  Zsolt maga.  Alábbi  gondolatait  Lelkes  Péteriparművész,

egyetemi magántanár vetette papírra a magyar dizájnereket bemutató könyvében. A szerző

csak ennyit fűzött hozzá: „Kollegális viszonyban voltunk, nagyon értette a dolgát”.

„Szerencsés korban keveredtem a főiskolára, amikor még tartott az organikus korszak, amit én

leginkább emberközelinek tartok. A designnak nagyobb volt a szellemi értéke, mint ma, és a

főiskolán is jó volt a hangulat. A főiskola elvégzése utáni munkalehetőséget az akkori állami

műszaki fejlesztési alap segítette elő. A cégeknek a pénzt valahogy el kellett költeniük, így

olyan megbízások is születtek,  amik sohasem valósultak meg. Venéczi Tamással kezdtünk

együtt dolgozni. Ebben az időben volt olyan témánk is (gyermekkerékpár és gyermek tricikli),

amit  egy szövetkezet  mindenáron  meg  akart  valósítani,  de  a  TRIAL letiltatta,  mivel  sok

szovjet triciklit hozott be az országba. Nagy számítógép-szekrények burkolatát is terveztük és

le  is  gyártottuk.  Szegény  ember  vízzel  főz,  mert  csupán  vákuumszívó  technológia  állt

rendelkezésünkre  (egy  PPC-nk  formatervezési  díjat  is  nyert  egy  külföldi  kiállításon).

Hasonlattal  élve -  „János bácsi  reszelőjére és  kalapácsára kellett  tervezni”-  amit  azután a

nyugati csúcstechnológiás termékekkel hasonlítottak össze.

— Milyen volt Magyarország gazdasága a 70-es években?

— Langyos  víz.  Viszonylagos  nyugalom -  egyik  nap ment  a  másik  után.  Iparilag

szegényes fejlődés, álmodozás komolyabb feladatokról. A bizonyítási vágy bennünk volt. Ha

minden megvalósulhatott volna, a tervekhez megfelelő lett volna a technológiai háttér, igazibb

sikereket  érhettünk  volna  el.  Munkához  csak  kapcsolatokon  keresztül  lehetett  jutni,  így

legalább 5 év kellett ahhoz, hogy elég széles legyen a "bedolgozott" területünk.

Úgy alakult,  hogy amikor  végeztünk  a  főiskolán,  már  azokat  a  munkaterületeket,  ahol  a

nagyobb  megbízások  előfordultak,  a  felettünk  végzett  generáció  elfoglalta.  Mivel

versenyeztetés  nem  volt,  -így  nagy  volumenű  munkákhoz  nem  jutottunk.  Ezért  későn

kerültünk kapcsolatba a járműiparral is. A Hódgéppel is már csak akkor találkoztunk, amikor

már  elindult  a  leépülésük.  Megbízásukra  egy városi  3  kerekű  2  személyes  zárt  járművet

építettünk, majd hiába kaptunk rá ipari minisztériumi nívódíjat, mégsem valósult meg. Nem

segített a Fehérváron kapott formatervezési Triennálé díj sem. Próbáltunk saját fejlesztésben -

egy 2 kerekű mikro-robogót megvalósítani, de időhiány miatt félkészen maradt. Végül 



elkészült egy 3 kerekű ( mono-el ) egyszemélyes elektromos segédmotor kategóriába sorolt

robogó, ami már a huszadik század végére jellemző fejlettségi színvonalat jelentett.

Közben  egyre  közeledett  a  rendszerváltás  időszaka,  mindenáron  gyártót  kerestem  a

robogóhoz,  ahelyett,  hogy  rendszeresen  közlekedtem  volna  vele,  úgy  valószínűen  sok

emberrel kerültem volna kapcsolatba.

Ezt  annak ellenére mondom, hogy a próbálkozások is  sok tanulságot  hoztak  -  volt  olyan

befektetőcsoport, melynek megbízottja azért jött Magyarországra, hogy tárgyaljon a mono-el

közös gyártásáról. Sajnos semmi nem lett belőle, mert csődbe jutottak időközben.

Visszatérve az indíttatásomra, nem véletlen, hogy a jármű, illetve minden, aminek kereke van,

érdekel. Már általános kisiskolás koromban olvasgattam a "Ternait" és egyéb szakkönyveket,

ami oda vezetett, hogy egy öreg 1500-as Fiatot hatodikos koromban már időnként javítgattam.

Első ilyen ténykedésem az volt, hogy sógorom reggel mérgelődött,  hogy az ötödik henger

mindig  "beköpi"  a  gyertyát,  pedig  vasárnap  szeretne  az  autóval  kirándulni.  Amíg  elment

dolgozni, levettem a hűtőt, a hengerfejet, a kartert, alulról lebontottam a hajtórúdcsészét és

felülről kihúztam a dugattyúval együtt. Mikor hazajött, már az utcán a dugattyúval fogadtam,

hogy erre szerezzen be új olajlehúzó- gyűrűt. A szomszédok, akik ezt látták, „padlót fogtak”.

Később  persze  még  a  sebességváltót  is  kétszer  kiszedtem  (egyedül!),  hogy  a  kuplungot

felújítsam.  A próbákhoz  persze  egy  vastag  kemény  díszpárnára  is  szükségem  volt,  mert

különben nem láttam volna ki a kocsiból. Nem egyszer kértek meg, hogy "húzzak be" egy-

egy  makacs  öreg  járgányt,  hogy  beinduljon.  Azért  négy  év  múlva,  16  évesen  lett

jogosítványom is - igaz, hogy először csak motorkerékpárra. Ez időtájban keveredtem be a

gyorsasági  motorsportba,  ahol  több  évig  "turkáltam"  Spáth  Tibor  majd  Szabó  II.  László

motorjaiban.  Később  a  gokartosok  is  megtaláltak  -  ott  rengeteg  motort,  vázat  kellett

"kitalálni". Még rally Wartburg motorokat, Trabantból, P20-ból készült sárkánymotorokat is

kellett csinálnom. Ez az előélet a sok műszaki tervezésekkel adta meg az alapot ahhoz, hogy

kedvencem a járműipar legyen a kerékpártól a turistabuszig. 

Barátommal  a  80-as  években  Bécsben  megnéztünk  egy  elektromos  járműveknek  kiírt

versenyt  -  azóta  ásom bele  magam ilyen  témákba,  ezt  bizonyítja,  hogy már  a  negyedik

elektromos verseny-gokartot tervezem és mintáját is elkészítem az utóbbi években. Be kell

vallanom,  hogy elkötelezettje  vagyok az  elektromos  járműveknek (mint  az  itthon legtöbb

adattal  rendelkező  szószólója,  és  mint  leggyakoribb  tervezője.)  Az  első  gyártásba  került

elektromos mikro-járművem egy 3 kerekű mini-robogó volt, amit karfás-háttámlás kivitelben

a  GYSGY  Rehab  RT.   forgalmaz  mozgássérülteknek.  Ezt  követően  Németországban

terveztem a Mercedes AG finanszírozásában gyerekeknek egy Mercedes "A" classe



cabriosított  egyszemélyes  változatát,  elektromos  kivitelben  közlekedési  parkok  részére,

amiből  már  több  mint  180  db-ot  gyártottunk.  A  svájci  Kiburcz  cég  részére  egy

mozgássérülteknek készült 3 kerekű alvázra terveztem és mintáztam meg a teljes karosszériát,

amit most is gyártanak. Németországi kapcsolatommal közösen fejlesztünk egy Roadscootert

-  szintén mozgássérülteknek. Az első változatot 2 db Heizmann motorral  terveztem. Most

egymotoros  kivitel  készül.  Saját  fejlesztésem a NANO. Ez egy olyan egyszemélyes  2 db

direkthajtású kerékmotorral rendelkező szabadidős zárt mikro-jármű, amit mozgássérültek is

tudnak vezetni. Odáig mélyültem a témában, hogy már a villanymotort is én terveztem, ami

nem az első volt. Ez egy olyan járműkategória, aminek nem kell gyakorlatilag parkolóhely.

Jelenleg  a  GYSGY  Rehab  RT.  részére  készítek  egy  zárt  karosszériájú  prototípust

mozgássérültek  részére,  ami  elektromos  hajtással  40  km/h  sebességgel  képes  közlekedni.

Néhány példának talán ez is elég a környezetkímélő járművekről.

— Hogyan látod a hazai járműipart és annak jövőjét?

—  A design  vezető  szerepét  mindig  tükrözi  az  autóipar.  Ezzel  szemben  mi  van  most?

Mindenféle stílusok keveréke. Jellemző a MINDENÁRON MÁSSÁG igénye. Amit azzal is

magyaráznak, hogy az „akciófilmek megjelenésének generációjából” most értek be a fiatal

designerek). A szakújságírók centiméterekkel és extralistákkal "mérik" a designt. Soha ennyi

visszanyúlás (retró) nem volt az autóiparban, mint most. Mi ez, ha nem egy XXI. századi

reorganikus heterogén SZECESSZIÓ. Az autógyárak működése pengeélre hangolt, egyetlen

lehetőségük az előremenekülés. Cél: Minél több olyan jármű kitalálása, amilyen még nincs,

hogy a pénzesebbje abból is vegyen. A régi, jól bevált taktika - az újabb típus mindig nagyobb

és  drágább  tökélyre  vitele.  Az  egyterű  divatból  az  olajiparral  vállvetve  igyekszik  minél

nagyobb hasznot húzni. A képlet egyszerű, a fóka mindig annyi, tehát minél nagyobb értéket

kell  rájuk  erőltetni.  A régen  szidott  amerikai  cirkálók  lassan  eltörpülnek  az  új  „mega-

egyterűek”  és  „mega-terepjárók”  mellett.  Az autópályán  "természetesen"  terepjáróval  sikk

autózni. Az eredmény: a legnagyobb földi légszennyező a közlekedés. 

A jövő? Az olajkészletek vonatkozásában megindult a visszaszámlálás. Nincs olyan nagyobb

autógyártó cég, aki ne kísérletezne alternatív üzemanyagokkal, vagy hajtásokkal. A válságot

csak  fokozatos  átmenettel  lehet  elkerülni,  ha  majd  meglesz  a  jobb  megoldás.  (Ez  az

energiaiparra is érvényes) Olyan gyorsan tudjuk folyamatosan a légszennyezést és földünk

pusztítását  fokozni,  hogy  a  környezetvédelemben  előbb-utóbb  drasztikus  lépésekre  lesz

szükség. A városokban patthelyzet van, senki nem tud megoldást. Egy mai "homo sapiens"

ahhoz, hogy "A" pontból "B" pontba eljusson, 1-1,5 tonna vasdobozt cipeltet magával, nem 



kis  energiával,  ami  egyben  levegőt  szennyez  és  közben  4-6  m2  alapterületet  sajátít  ki  a

közterületből.

Én úgy gondolom, létezik olyan megoldási lehetőség, amin el lehetne indulni, de úgy, hogy

nem  sértjük  meg  a  meghatározó  érdekeket.  A  meglevő  városi  struktúrába  egy  új

mikrojárművet kell beépíteni, ami első szempontként személyautókhoz biztosít másodlagos

egyéni mobilizációs lehetőséget. Legelőször a magyar egyetemi hallgatókat lehet a témába

bekapcsolni, új ötletekkel bővítve az anyagot. A közzététel módja egy nemzetközi felhívás.

Mottója: GONDOLKOZZUNK EGYÜTT EGYSZERRE!

Szándékomban áll ezt végigcsinálni - számítok a jelent és jövőt féltő magán-és intézményi

támogatásra. 

— Mit gondolsz, a design milyen irányba fog mozdulni?

— Ez  attól  is  függ,  hogy  a  szakma  mennyire  tudja  megvédeni  és  megszervezni  magát.

Kedvezőtlen jelenség a világ könyörtelensége, az állandó rohanás, felszínesség, profitéhség

stb.  Az  új  formatervező  generáció  ebbe  született,  ők  tükrözik  vissza  azt,  amiben  élnek.

Elszomorító  azon stílusjegyek  megszületése,  amelyek  több regresszív  irányzatot  keltettek.

Ilyeneket,  mint  Brutal  design,  Rideg  design,  Nihil  design  stb.  A  design  a  fiataloknál

elvesztette azt, ami az emberhez kapcsolja. Egy forma attól szép vagy nem, hogy milyen az

érzelmi kisugárzása, az érdek nélküli hatás számít. Nem a mindenáron mást kell erőltetni.

Sikerült leértékelni a harmóniát és fölértékelni az esetlegességet. A lendületes dinamikát a

brutális agresszivitás váltotta fel. Jelenleg ebben az irányban haladunk, de szerencsére nem

mindenki.

— A magyar designnak van nemzeti sajátossága?

— Ha szarkasztikusan akarok válaszolni, azt mondom van. A gyenge ipari háttér. Erre pozitív

példa  az  építészet,  Makovecz  Imre  és  követői  bizonyítottak.  A világ  elismerte  őket,  csak

nálunk nem értékelték eléggé. Sajnos a designban ilyenről nem tudok. Ha lenne rá lehetőség,

én  egy  neworganic  stílust  tudnék  elképzelni,  ami  a  magyar  mentalitáshoz  illene  és  nem

utolsósorban a hús-vér emberhez. Jó lenne ha visszahatna az érzelmekre, közhangulatra és a

politikára is. Ebben a médiának is kulcs-szerepe volna.

A tárgyak is visszahatnak az emberre, de nem mindegy, hogy milyen érzelmi hatást keltenek.

Itt van a felelősségük a formatervezőknek.”

Munkásságát  áttekintve  összefoglalóan  megállapítható,  hogy  Varga  Zsolt  egyebek

mellett  elsősorban  a  kétütemű  motorok  fejlesztése  és  teljesítményfokozása,  valamint  az

elektromos hajtású háromkerekű mini és mikro járművek tervezése és prototípusai elkészítése



terén  alkotott  maradandót.  A  háromkerekű  konstrukcióhoz  ésszerű  módon  a  végletekig

ragaszkodott. Ez egyfelől érthető, hiszen három pont éppen meghatároz egy síkot, valamint

lényegesen egyszerűbb, olcsóbb, könnyebb és kisebb erőigényű az egy-kerék kormányzás.

Másfelől viszont ezzel a megoldással más lényeges szempontokat hagyott figyelmen kívül.

Nem  véletlen,  hogy  az  eddig  egyetlen  igazán  sikeres  általa  tervezett  jármű,  a  Kenguru

négykerekű,  hiszen  a  mozgássérültek  különösen  érzékenyek  a  stabilitásra,  illetve  a

biztonságra. A másik irányvonal, amelyhez szintén makacsul ragaszkodott, a tér végletekig

csökkentése. A szellőzés, a komfortos térérzet, a poggyászok tárolása, szállítása pedig reális

emberi  igény.  Valószínűleg  ezeket  már  sikertelen  félmegoldásként  élte  volna  meg,  illetve

nyilván  kereste-kutatta  a  minimalizálás  megvalósíthatóságának  határait,  korlátait.

Mindemellett  kerékpár,  motorkerékpár,  személyautó,  vonat,  különböző  használati  tárgyak

(telefon, kávéfőző) tervezésében évtizedekkel megelőztea korát.

Varga Zsolt néhány alkotása

Munkássága sohasem kapott kellő publicitást és támogatást. 

Képességei és felkészültsége révén, illetve elektronikai, gépész és formatervezői kvalitásaival

felvértezve részéről minden együtt állt ahhoz, hogy az elektromos hajtású mini- és mikroautók

terén maradandót alkosson. Végiggondolva kijelenthető,  hogy talánnem is ő volt rosszkor,

rossz helyen - hiszen mindent megtett, amit lehetett - hanem korának gazdasági és politikai

vezetői fejében volt fejetlenség térben és időben. 



Nos, így alakult, hogy rokonainak, barátainak és kollégáinak készséges segítségével

pillanatnyilag talán nekem sikerült legtöbbet megtudnom annak az embernek az életművéről,

akiről  azelőtt  sohasem  hallottam,  és  akivel  soha  nem  volt  lehetőségem  személyesen

találkozni. És sajnos ezután már nem is lehet. Varga Zsolt formatervező 2013 december 30-án

súlyos betegségben elhunyt. Isten nyugosztalja. És ha mi itt a Földön egyelőre még nem is, Ő

fent az égben talán már most egy háromkerekű kapszulában száguldozik,vagy bukózakóban

versenyez,  vagy narancssárga  bukósisakban,  nyakában lobogó sállal  kerekezik  a  csillagok

között. 

Szülővárosában születésének semelyik évfordulója alkalmából nem rendeztek ezidáig

kiállítást munkáiból, nem hoztak létre a nevével fémjelzett díjat, vagy alapítványt tehetséges

fiatal  formatervezők  támogatására,  nem  láttak  el  semmilyen  sikeres  formatervű  magyar

terméket logójával, nem neveztek el róla formatervező iskolát, terveit és prototípusait még

nem helyezték el sem az Iparművészeti, sem a Közlekedési Múzeum méltó szegleteiben. 

De remélhetőlegmajd ennek is elérkezik az ideje. 

Bercsényi László

Veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök hallgató

Irodalomjegyzék

Lelkes Péter: ArtDesigner-A magyar formatervezés fél évszázada

Ocskay Zoltán: Szabó II László


