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CSÍK ISTVÁN

A kedvcsináló

Varga Győző és színházi plakátjai

A színházi plakát azért születik, hogy
kedvet csináljon a potenciális nézőnek.
Felkeltse érdeklődését, felébressze a
kíváncsiságát, figyelmét a bemutatásra
kerülő műre irányítsa, azt és előadását
vonzóvá tegye, és így tovább.

A plakát készítője természetesen ön-
magáról is vall. Tanúságot tesz az elő-
adáshoz, a műhöz fűződő személyes vi-
szonyáról. Akarva-akaratlan benne van
abban, amit megteremtett, hiszen azért
művész. De a célja mégiscsak az, hogy a
színházi procukcióról beszéljen. Célja és
feladata - hiszen ezért fizetik. .

A jó plakát azonban sokkal többet
magába szív saját közegéből, mint ameny-
nyi közvetlen, praktikus feladatainak
megoldásához szükséges. Magában hord-
ja a színház képét, azét a színházét,
amelynek érdekében agitál; a közönségét,
akit meg akar nyerni, sőt, azt is
megmutatja, milyen volt a kettő kapcsolata
születésének pillanatában. Mert ha nem-
nem jó plakát.. .

A Rátkai Márton Színészklubban az
elmúlt év őszén mintegy ötven plakát
került a falakra; Varga Győző színházi
tárgyú műveinek - eddigi színházi tárgyú
műveinek - alig fele. Ez a válogatás,
korábbi bemutatkozások újragondolt,
átszerkesztett anyaga volt hivatva
bemutatni az alkotót és a színházhoz
fűződő termékeny kapcsolatát. A nagy-
részt fehérrel-feketével megfogalmazott
grafikai műveknek lényege a színházi
kötődés; nem csak azt, nem elsősorban
azt kellett tehát reprezentálniuk, hogy
milyen eszközökkel, módszerekkel dol-
gozik teremtő mesterük, hanem arról is
képet kellett adniuk, hogy a grafikus - aki
történetesen néző is - mit lát a szín-
házban, mit talált benne olyat, amivel rá
tudja beszélni, be tudja csábítani a
nézőtérre embertársait.

Félszáz plakát. Több év, évtized ter-
mése. Hogy sok-e avagy kevés, arról lehet
vitatkozni. Ha azt nézem, hogy az ilyen
jellegű munka a sokoldalú művész
alkotótevékenységének eleve csak az
egyik - bár kétségtelenül jelentős

- területe, hajlok arra, hogy azt mondjam:
nem éppen sok. De ha arra gondolok,
hogy a közeli, sőt, a nem is annyira közeli
múltban rajta kívül más szinte nem is
tervezett színházi plakátot Buda-pesten,
nos, akkor bőségesnek tűnik ez a
reprezentáció. Ha Varga Győző
művészetének nem is, színházi propa-
gandánk grafikai eszköztárának valóban
bő keresztmetszetét adja. És valami mást
is. Színháztörténetet. Falra ragasztott
színháztörténetet, plakátban elbeszélve.

Miután ennyi mindent mondottam róla,
ideje, hogy töredelmesen bevalljam: nem
láttam ezt a kiállítást. Csak szerettem
volna megnézni; de mire a híre eljutott
hozzám, már csak csupasz falakat
találtam. A plakátok - ilyen a kiállítások
sorsa - néhány hét után to-
vábbvándoroltak. Más városokba, más
termekbe, új falakra. Ez még nem lett
volna baj, de sajnos, nálunk nem kíséri az
ilyen rendezvényeket „up to date"

propaganda; amikor hírét hallottam, hogy
itt vagy ott megnyílt a kiállítás, addigra -
az időszaki tárlatok meglehetősen
tiszavirág-életűek - többnyire már le is
bontották az anyagot.

Így esett, hogy végül csak „útköz-ben"

sikerült találkoznom ezekkel a pla-
kátokkal: egy kis műteremben, a tél egyik
hideg délelőttjén, amikor a nap
előzékenyen szórt fényt terített a havas
kertre, egymás után, darabonként néztem
végig őket. Azért a hiányért, hogy nem
együtt, egymás mellett, egyszerre
láthattam valamennyit, és csak emlékké-
peimben illeszthettem össze az ívüket,
bőségesen kárpótolt az a tény, hogy
alkotójukkal azonnal szót válthattam egy-
egy mű születésének körülményei-ről s a
„szülés" fájdalmairól, az eset-leges
komplikációkról is.

A plakátokra, amelyek a kiállításokon
szerepeltek, talán a legjellemzőbb a szí-
nek hiánya, illetve - hiszen az is szín - a
fekete-fehérre redukált világ. Az az egy-
két, sok színnel nyomott falragasz, amely
mégis helyet kapott a válogatásban, szinte
kakukktojásnak tűnik a vonal, a forma
erejében bízó, grafikus szemléletű művek
között. Sőt, azok az alkotások, amelyeknél
a falakon megjelenő változat még egy-két
kísérő-színt kapott, a kiállítási anyagban
már feketén-fehéren jelentek meg.

Nem tagadhatom meg a mestersé-
gemet, grafikus vagyok - jegyzi meg az

alkotó, egymás után emelve ki a plaká-
tokat a kiállítási anyag félig ki- félig be-
csomagolt, kaotikus zűrzavarából. -
Mindig is hittem a vonal, 3 fal ma erejé-
ben; de az sem utolsó szempont, hogy a
színházak anyagi lehetőségeinek is jobban
megfelel a kevés szín... Mert pénz, az
nincs, illetve még a nincs is egyre
kevesebb! Ez is csak a felelősségemet
növeli: tudom, hogy csak a leg-fontosabb,
legjobban szeretett édes-gyermek-
produkciók számára készíttet-nek
plakátot, és így tudom azt is, hogy annak
azután nagyon, de nagyon telibe kell
találnia. Másokat talán lehangolna, engem
viszont éppen ez inspirál. Egy hét, egy
szín - akkor vagyok igazán elememben,
ha csaknem lehetetlennel kell
megbirkózni. Persze, panaszkodni én is
panaszkodom, a valószínűtlenül rövid
határidők, a megszorított nyomdai
költségek miatt, de valahol a lelkem
mélyén talán még örülök is neki, hogy
gúzsba kötve kell táncolni, mert ilyenkor
megmutathatom, hogy így is megy. Így is
sikerül.

Egymás után kerülnek elő a ma már
régmúlt előadások s a félmúlt plakátjai. A
Madách Színház Oidipusz-előadását antik
váza hirdeti, amelyre egy sors tépte arc
rajzolja ki az időrágta barázdákat. A
Margitszigeten bemutatott Rigolettót a
címszereplő nyers, kemény, a linó-
metszetek tömörségével megfogalmazott
arca kínálja a leendő nézőknek, egy arc,
amelynek vonásaiból süt, két szem,
amelyben lobog a katarzist teremtő
tragédia. Az Allami Bábszínház Kalevala-

előadását és a Mikroszkóp Színpad
Ajtmatov-bemutatóját - Az első vadászat

címűt - hirdető falragasz hangvételé-ben,
formanyelvében szavakkal meg nem
fogalmazható azonosság lappang, hiszen a
művek fogantatása is hasonló. Másfajta
művet, másfajta színházat ígér a
Népszínház Szent Johannájának plakátja: a
gótikus ívvé kulcsolódó durva kezek
rajzában a tiszteletlen G. B. Shaw őszinte
megrendülése s főhajtása kap hangsúlyt a
tiszta s éppen ezért sebezhető emberi
nagyság előtt...

- Különös módon elég későn kerültem
kapcsolatba a színházzal; már rég-óta
dolgoztam a szakmában, amikor az első
plakátra megbízást kaptam - nézi
elmélázva a művész egymás mellé rakott
„gyermekeit"-, pedig már kölyökkorom-
ban is rajongtam a színpadért, az esté-ről
estére megismétlődő csodáért. Magam
sem értem, hogy miért, hiszen a főiskolán,
amikor feladatként plakátot



kellett terveznem Major Tamás Tartuffe-
jéhez, dicsekvés nélkül mondhatom,
elképzelésem őszinte, nagy sikert aratott.
A diploma megszerzése után mégis a
másik nagy szerelem, a zene csábított el
magához: hosszú évekig én voltam a
hanglemezgyártó, akkori nevén, ha jól
emlékszem, Qualiton egyetlen grafikusa,
én terveztem minden borítót! Igaz, az idő
tájt még másként nézett ki a hang-
lemezkiadás is; az „összes" borító
megtervezése mellett jutott még időm
arra is, hogy illusztrációkat készítsek ide
meg oda, de főként a Helikonnak. A többi
között Devecseri Gábor műveit is
illusztráltam. Nagyon, de nagyon közel
éreztem az ő világát magamhoz; ezért is
szerzett akkora örömet, hogy darabjához,
az Odüsszeusz szerelmeihez is én
tervezhettem plakátot. De van még
valami, ami, ha nem is közvetlenül

hozzá, Devecseri Gáborhoz, de a család-
jához kapcsolódik: a Varázsfuvola Szom-
bathelyen, az Iseumban. . . Évről évre
visszatérő, újra és újra inspiráló feladat!

A csomagokból újabb és újabb plakátok
kerülnek elő, most már többnyire
olyanok, amelyek a szerző „kettős kö-
töttségét" dokumentálják, kötődését a
színházhoz és a zenéhez is. Új magyar
operák vonzó névjegyei: Szokolay Sán-
dor Sámsonjához, Bozzay Attila művéhez,
a Csongor és Tündéhez készült fal-
ragaszok. Majd két, igencsak eltérő pro-
dukció plakátja: az egyik Janacek művét,
A ravasz rókácska című darabot hírdeti az
Erkel Színházban, a másik a Győri Balett
csodálatos produkcióját, A z iga-
ságpillanatát. Elnézve ezt a két falragaszt,
a nézőben feltámad a vágy, hogy a pro-
dukciókkal is találkozhasson; valahogy, a
lelke mélyén azt is érzi, hogy csak

azért tudja meggyőzni a falra szegezett,
ragasztott kép, mert az, aki megalkotta,
maga is szerette a darabokat, amelyeket
ajánlott.

- Valóban, a zene számomra nagyon
sokat jelent, és éppen azért, mert szeretem,
nem aszerint válogatok, hogy klasszikus
vagy modern, komoly-, vagy könnyűzene.
A jó zenét kívánom népszerűsíteni! Igaz, a
hanglemezborítók esetében főként a
komolyzenei produkciók tasakját
terveztem, de ha egyszer úgy hozta a sors,
szívesen vállaltam feladatot a könnyű, az
úgynevezett könnyűzene területén is. A
lényeg az, hogy jó zene legyen. Terveztem
például plakátot a Krízis című rock-
storyhoz is, vagy ahol a zene és a látvány
csodálatos szimbiózisából kellett ízelítőt
adnom: Antonio Gades és táncegyüttese
vendég-szereplésének beharangozásánál!

Az Antonio Gades-plakátnál Varga
Győző már némileg túllépett a par
excellence grafikus eszközrendszerén,
elragadta bizonyos - a műfajtól egyáltalán
nem idegen - festőiség. Ez az oldottság
azonban inkább erősítette, mint gyengítette
a formák ritmusának szuggesztív erejét. A
Csíksomlyói passió esetében viszont éppen
az a művészi alázat emelte meg a művet,
amellyel az egykori erdélyi fametszetet, a
hajdani székely metsző keze munkáját
szinte változtatás nélkül transzponálta egy
másfajta világba, új értelmezéssel
gazdagítva a régi formákat. Sarkadi Imre
drámájának, Az elveszett paradicsomnak
lényegét is a múltból vett formákkal
igyekezett megragadni: Albrecht Dürer
Adám és Éva című fametszetében találta
meg azt a hangulatot, érzést, amit a mű
leendő nézői számára közvetíteni kívánt. A
Budapest Orfeum finom, szecessziós hang-
vételű, egyenletesen fedett felületekkel
építkező, mégis csupa mozgás, csupa élet
plakátja, amely egyszerre sugallja az
„ántivilág" békés nyugalmát, és érzékelteti
a benne megbúvó idegesen vibráló
feszültségeket, méltó Benedek Miklósék
nagyszerű vállalkozásához.

Azután másfajta munkák kerülnek elő. A
Bim Bam Bömbölő vagy a Motoszka a
gyermekrajzok egyszerű formáit nagyon is
felnőtt módon, furfangosan naivvá
szerkesztett plakát. Egy kicsit arról is
árulkodnak - különösen ha más, ugyancsak
gyerekek részére szervezett produkciók
plakátjaival vetjük össze -, hogy a művész,
azon túl, hogy általában otthon érzi magát
a gyermekvilágban,

Varga Győző plakátja



az olyanfajta színházi törekvésekkel tud
legjobban azonosulni, amelyeket kicsiny
hazánkban Levente Péter igyekszik konok
következetességgel megvalósítani. A
Mikroszkóp Színpad részére tervezett
gyermekműsorplakátok után kerülnek elő a
felnőtt közönséget csábító művek: Suksin
Energikus emberek című darabját hirdető
falragasz, majd egy az eddigiektől
ugyancsak különböző, vaskos humorral
megrajzolt, zárt, pozitív formákkal
operáló, triviálisan nyers alkotás...

- Ennek külön története van. A dolog
úgy kezdődött, hogy a Mikroszkóp
Színpad igazgatója, a későbbi állandó
megrendelőm, Komlós János felhívott,
hogy tervezzek az új műsorukhoz plakátot.
Előre kell bocsátanom, én úgy szoktam,
úgy tudok dolgozni, hogy a megrendelő
elmeséli az elképzeléseit, közli az igényeit,
kezembe nyomja a darabot, amit gondosan
elolvasok, ha mód van rá és idő,
igyekszem beszélni a rendezővel, mit lát a
műben, a díszlet-és a jelmeztervezővel,
milyen látvány-világot képzel a dráma
köré, és csak azután látok munkához...
Nos, amikor bementem Komlóshoz, azzal
fogadott, hogy kell a plakát, sürgős a
plakát, de a darab, szövegkönyv - az még
nincs. Kértem, hogy akkor legalább a
vázlatát hadd nézhessem meg. Az sincs...
Ha semmi nincs, talán a címét árulják el -
könyörögtem. Komlós angyali nyuga-
lommal közölte: még nincs címe. Elöntött
a pulykaméreg, és az asztalra csaptam:
minek néz maga engem? Komlós a fejéhez
kapott, felpattant, kirohant a titkárságra:
azonnal utalványozzák az ötletdíjat Varga
művész úrnak, megvan a cím! Hát így
született ez a plakát, amelyen a marhafej
kontúrjai között az orr egy stilizált - hm,
hogy is lehet szalonképesen mondani -
emberi hátsó fertály, választ adva a címben
feltett kérdésre. Valóban nem egy
esztetizáló, habosan könnyed, szép grafika,
de hogy megálltak előtte, az bizonyos!

Nem tudom, a kiállítás felépítése milyen
volt, s hogyan kerülnek majd egymás
mellé a plakátok az elkövetkezendő
tárlatokon, de az bizonyos, hogy a
rögtönzött műtermi bemutatónak is
dramaturgiája van: újra zenés darabok-hoz
készült falragaszok kerülnek elő, de
másfajta világ tükörképei, mint azok,
amelyeket előbb láttunk. A Fővárosi
Operettszínház West S i d e Stary j á t hírdető
mű egy kicsit kemény, talán az előadásnál
is keményebb, amelyet reklámozni

hivatott; a Macskák, ezzel szemben, a
Madách Színház produkciójának plakátja
csupa lágy, könnyed ritmus, hajlékony,
finom vonal. Majd előkerül egy szokatlan,
fekvő formátumú és ezzel már önmagában
is nagy méreteket sejtető, tiszta grafikus
eszközökkel megfogal-

mazott kép, a jegor Bulicsov és a többiek

plakátja.

- A Nemzeti Színház moszkvai ven-
dégjátékára készült, és régi álmom
valósíthattam meg vele... Amióta csak
plakáttal foglalkozom, szinte eszelősen
hajtogattam: ne piciny, afféle bélyeg-
plakátokat csináljunk, az utcán hatni csak
méretében is nagy falragasszal lehet! Ezt
sikerült végre elérni a moszkvai plakáttal,
nagy város, nagy plakát.. . Ez volt a
Nemzeti Színház vendégjátékának
egyetlen, hogy úgy mondjam, grafikus jele
a moszkvai utcán, de - jelen volt a szovjet
fővárosban.

A csomagokból csaknem utolsónak
kerül elő az a mű, amely eddig talán a
legnagyobb sikert hozta alkotójának:
kiállítások tucatjain szerepelt, okleveleket,
díjakat szerzett. De nem csak a
könyveknek, a plakátoknak is saját sorsuk
van: ez a nemzetközileg elismert mű, a z
Egy őrült naplója előadását hirdető
falragasz sohasem került a budapesti utcák
falaira. Az elme elborulásának, az értelem
kialvásának folyamatát szürrealista
eszközökkel, hátborzongató szug-
gesztivitással érzékeltető alkotás meg-
maradt afféle kiállítás-plakátnak; a köny-
vekben meghúzódó drámákhoz hasonlóan,
éppen saját közegétől maradt távol.

- Nagyon szeretem ezt a munkámat,
meg kell vallanom őszintén, talán a
legkedvesebb tervem. Számunkra, akik
keményen realista iskolát jártunk ki
annak idején, és nehezen szakadtunk
volna el a kézzelfogható valóság ábrá-
zolásától, az avantgarde stílusáramlatai
közül a szürrealizmus volt az, amellyel
legjobban meg tudtunk barátkozni, az az
eszmeáramlat, amelyben megmártózva
fel tudtuk frissíteni kifejezőeszközeinket.
A plakátművészetben, különösen a
nagyszerű lengyel alkotói gárdának kö-
szönhetően, a szürrealista gondolkozás
rendkívül megtermékenyítő módon ha-
tott; a magam részéről ennél a mun-
kámnál éreztem legjobban jótékony
hatását. Mondom, ezt a plakátot érzem,
még ma is, talán legközelebb magamhoz;
bosszantott, persze hogy bosszantott,
amikor a Vígszínház közölte, hogy még-

sem tartanak rá igényt, tehát nem kerül
majd az utcára. Bosszantott, de meg
tudtam érteni az ő szempontjaikat is; így
azután - nincs harag...

A kiállítási anyag képei között meg-
búvik egy félig kész vázlat, néhány
vonalas elképzelés. Inkább csak csírája egy
leendő plakátnak.

- A Népszínház részére, Tennessee
Williams Földi királyság című drámájához
készül... Ilyen a munkám, talán ez is
érzékelteti: most kezdtem hozzá a
plakáthoz, s hajt az idő. Mire ez az írás,
beszámoló napvilágot láthat, már rég
megvolt a bemutató, s a kész falragaszok is
megkoptak a hirdetőoszlopokon...

Még egyszer végigtekintve a bemutatott
művek széles skáláját, a változatos képen
belül karakteres vonalak rajzolód-nak ki:
mely darabokhoz készíttetnek plakátot
színházaink, s mely produkciók-hoz
vonzódik igazán a színházat alázattal
szolgáló grafikus, plakáttervező. Az antik,
görög világ tragédiái, zenés művek, új
magyar bemutatók, kortárs írók és a
félmúlt klasszikus modernjei. Egy-valami
hiányzik a képből. Egyvalaki, de ő - a
teremtés fele. Shakespeare.

- Valóban! Csak most döbbenek rá,
hogy ennyi év után vele még valóban nem
találkoztam. Furcsa és elgondolkoztató. . .
De nem azért nem terveztem
Shakespeare-plakátot, mert a teremtés-nek
az a fele nem áll hozzám közel! Éppen
ellenkezőleg! Boldogan rajzolnám meg
például Falstaff világát, akár a I V .
Henrik, akár a Windsori víg nők ürügyén.
Vagy egy 111. Richárdot micsoda
élvezettel rajzolnék meg! Valószínűbb,
hogy a színházak vannak úgy
Shakespeare-rel, hogy feltételezik, hozzá,
miként a jó borhoz, nem kell cégér, nem
kell kedvcsináló, figyelemfelkeltő
plakát...

Varga G y ő z ő tárlatának anyagát nézve,
a szemlélő óhatatlanul azt érzi, egy
színháztörténeti kiállítást lát. Sűrített, ha
nem is a teljesség igényével megfogal-
mazott színháztörténetet. Az egyes pla-
kátok előtt elgondolkozva, felidézve
hajdani hatásukat, egyre jobban körvo-
nalazódik a fejemben motoszkáló gon-
dolat: igen, ez egy színháztörténeti
kiállítás. Varga G y ő z ő igazi tárlata kinn
van a pesti utcán, a falakon, a hir-
detőoszlopokon. Nem kell városról
városra üldözni: míndig, mindenki előtt
nyitva áll.


