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A SZÍNJÁTSZÁS KATALIZÁTORA
VARGA MÁTYÁS: EGY ÉLETMŰ DÍSZLETEI

Mottó: Ha ki király, Sorsának a királya

Ajándék volt Varga Mátyás nyolcvanötödik
születésnapjára a Várszínház Galériában
rendezett kiállítás megnyitására időzítve
kiadott Egy é le tmű díszletei című kötet.
Méghozzá olyan ajándék, amilyet magyar
díszlettervező még nem kapott. Páratlan jelen-
ség, hogy egy monografikus album „szerző-
jeként" magát az alkotóművészt tüntessék fel, s
nem a körülötte, életműve egyes szakaszai vagy
egésze körül kurátorkodók, elemzők bármelyi-
két. Indokolt is ez így, mert Varga Mátyás egyre
többet nyilatkozott, állított ki (Szegeden Színház-
történeti Kiállítóházat is szervezett) önmagáról,
szcenikai, művészeti munkásságából a pályája
során, s valósággal vonzotta maga köré - nevel-
ve, barátjává is fogadva - az interpretátorokat.
Méltán szólhatott ez a kötet róla mintegy az ő
szellemi irányításával. Páratlan a kötet szponzo-
rainak, segítőinek, támogatóinak listája: Magyar
Könyv Alapítvány, Szeged M. J. Város Polgár-
mesteri Hivatal Kulturális és Közművelődési Bi-
zottsága, Szabad Tér Színház és Kiadó, Szegedi
Móra Ferenc Múzeum, Országos Széchényi
Könyvtár, Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet, Stúdió Design. Énnek is köszönhető a
közölt színes színpadképfotók rendkívül nagy
száma: ehhez a száztizenkilenc képhez lelő-
helyek, gyakran rivális gyűjtők és gyűjtemények
sokasága kapcsolódik. (A kötetet szerkesztő és
a bevezető tanulmányt író Tandi Lajos így
mentegetőzik: „Az albumba terjedelmi okoknál
fogva nem került be az a félezernél is több vázlat,
díszletterv, rajz, metszet, festmény, amely az Or-
szágos Széchényi Könytárban, a Színháztörténeti
Intézetben, a művész műtermében, valamint
magángyűjteményekben található." Ezzel arra
utal, hogy bőven van még összegyűjteni-, illetve
rendszerezni-, feldolgozni- és közölnivaló.)

A fából faragott királyfi (Kolozsvár, 1943)

A tíz fejezetből álló összegező tanulmány
megírásával, az album megtervezésével és szer-
kesztésével maga Varga Mátyás bízta meg
Tandit: „Csinálunk egy könyvet a munkáimból.
Rád bízom." Ilyen egyszerűen hangzott el a fel-
szólítás, majd következett a megbízott töprengé-
se: „Vajon milyen könyvet kellene készíte-
nünk?... Nem írhattam száraz dokumentumkö-
tetet... nem készíthettem szabályos életrajzot
sem... de színháztörténetet sem... a monográfia is
idegen lett volna ettől a sokszínűségtől... úgy
döntöttem: megtöltöm Varga Mátyás életszínpa-
dát műveinek mozaikkockáival." A mozaikkoc-
kák: színpadképek, díszlettervek, grafikák és ke-
rámiák, nyilatkozatok, kiállítások, cikkek, tanul-
mányok, az élet- és alkotópálya adatai, esszébe
illő leírások, jellemzések, kutatási eredmények.

E mozaikkockákból kirakott tanulmány első
fejezete A hamuban sült pogácsák címet viseli.
Ebből megtudjuk, hogy Varga Mátyás gyerekko-
rában egy másodrangú, akadémikus-naturalista
szellemiségű festő és kritikus, Kézdi Kovács
László otthon látott képe hatására festőművész
szeretett volna lenni. Am a ferencvárosi iparos-
család környezetéből, a Gyáli úti polgári iskola, a
budapesti Mintarajz Iskola, majd az Iparművé-
szeti Főiskola elsősorban mesterséget tanító
műhelyeiből szolid, jó tanárok, mesterek segít-
ségével eljutott odáig, hogy díszlettervező le-
gyen, aki saját megfogalmazása szerint mester,
dramaturg, rendező, festő, grafikus, alkotó és
alkalmazott művész (lehet) egy személyben. A
külhoni vagy hazai modern művészetekből némi
hatást talán csak az egykor a müncheni műegye-
temen építészmérnöknek tanult, festőként, rajzo-
lóként, leginkább pedig színészként, színház-
igazgatóként, díszlettervezőként és oktatóként egy-
aránt kiváló Kürthy György gyakorolt rá, aki tulaj-
donképpen elindította a szcenográfusi pályán.

A Mélyv íz című második fejezet a szegedi
indulásról szól. Sok produkcióban működött
közre díszletfestőként, tervezőként, plakátterve-
zőként; mintegy harminc darab díszleteit tervezte

vagy újította fel. Ez a fejezet egy újabb régióhoz,
Szegedhez és vidékéhez, a Dél-Alföldhöz való
kötődést is jelzi. Innen a Képzőművészeti Fő-
iskolára vezetett az útja, a kiemelkedő jelentő-
ségű grafikusművész-professzor, Varga Nándor
Lajos mellé, majd 1935-ben Németh Antal hívá-
sára a Nemzeti Színházba került. Az előbbi mel-
lett grafikusművészként sokat fejlődött, új ízlés-
és stílushatások is érhették, a Nemzeti Színház új
igazgatója mellett pedig részese és támogatója
lehetett Németh szcenikai újításainak. Ennek ré-
vén 1937-ben az Amerikai Elektra színpadképé-
vel eljutott a Párizsi Világkiállításra, s az ott
megszerzett ezüstéremmel nemzetközi hírnévre
tett szert.

A harmadik fejezet - A szegedi Szabadtéri első
korszaka címmel - beszámol arról, hogy miként
csatlakozott Varga Mátyás a Szegedi Szabadtéri
Játékok kibontakozó műhelyéhez Janovics Jenő,
az 1936-ban megbízott új művészeti vezető hívá-
sára, hogy aztán a Játékok első korszakában
szcenikusként, díszlettervezőként mintegy ő ala-
pozza meg, dolgozza ki a Dóm tér korhoz, régi-
óhoz, városhoz kötődő drámai térépítkezési, -be-
rendezési és látványeffektusi rendszerét.

A Kolozsvár című negyedik fejezet a harmadik
legkedvesebb városában összesen három
évadon keresztül folytatott tervezői-szcenikusi
munkásságának rövid summázata. Tandi Lajos
így határozza meg e korszak legfontosabb
eredményeit: „Varga Mátyás mintegy száz
darabhoz készített díszleteket. Több már
megvalósított tervét fogalmazta újra, s huszonegy
nagyopera színpadra állítását jegyezte. Olyan
meghatározó személyiségek közelében
dolgozhatott... mint Tamást Áron, Kemény János,
Tompa Miklós, Kós Károly, Jékely Zoltán, Bánffy
Miklós." Aztán valósággal menekülnie kellett:
,,...csomagjaiban nemcsak a díszletrajzok, de sok
metszet, grafika is lapult. S nem csupán a
városról, a színházról, hanem az emberekről.
Kollégákról, barátokról."

A Phaedra előfüggönye (Nemzeti Színház, 1957)
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SUMMARY

történelmi vihar e kolozsvári
orszakot (természete-sen
em csak Varga Mátyás
unkássága tekintetében) a
agyar színházművészeti

öztudat alá, a semmibe szo-
ította. E fejezet s a hozzá-
apcsolódó grafikák, szín-
adképek most végre meg-
ezdték e hiány kitöltését.
Az ötödik fejezet címe: Azok

z ötvenes évek...
nekdotákkal, történetekkel,

ellemzésekkel dúsított kró-
ika a túlélés, a Nemzeti újabb nagy, jóllehet
gyszersmind a „szocreáltól" is nyomott
orszakaihoz való kapcsolódásról, a
ísérletező, meg-újuló vagy klasszicizálódó
zcenográfiai munkáról. A hatodik fejezet, A
zegedi Szabadtéri második időszámítása
ímen felvázolja a Játékok újraindulásának
otivációját, tematikai és stílus-világát. Közli
arga Mátyás önjellemzését, Tandi Lajos
sszefoglalását a mester mintegy három
vtizedes itteni főszcenikusi munkásságáról,
melyben monumentális terveivel, színpadi
onstrukcióival folytatta és kiteljesítette 1936-
9 közötti eredményeit, s egy regionális, hazai
yökerű és szellemiségű szabadtéri nép-
zínház megteremtésére és kibontakoztatására
örekedett. A hetedik fejezet, Mi a díszletterve-
és? címmel, a művész legfontosabb cikkeit,
yilatkozatait szerkeszti egybe arról a díszlet(ter-
ezés)ről, amely „építészeti és képzőművészeti
szközökkel alkalmat teremt a jó színpadi

áték-ra", amelynek „a darab szellemét és
éljait kell szolgálnia. (...) Ebből a szellemből
övetkezik a díszlet stílusa, legyen plasztikus
agy festett, akár vetített hátterű is: tartalmilag
ell jónak lennie. (...) Fontos végül az is, hogy

jó díszlettervező örökké változatosan
ondolkodjék", még akkor is, ha igen gyakran
lőre és több produkcióhoz gyártott
érelemekkel dolgozik. Megnyilvánulásaiban
öbbnyire szuverénül, pragmatikusan,
zintetizáló módon alakította ki álláspontját
bban a vitában, hogy a szcenográfia
lkalmazott vagy autonóm művészet-e (vagy
indkettő) - mivel szcenikai víziója és
yakorta-

ta mindig színjáték-, dráma- és színészközpontú
volt. Hazai vagy külhoni példaképekről, hatások-
ról ez a fejezet sem tesz említést.

A nyolcadik fejezet (Tükrök, gőrbetükrök) jó
néhány, Varga Mátyás művészetét, szcenikai
munkásságát is érintő írásból, kritikából idéz.
Megállapítja, hogy a szcenográfiához milyen ke-
vesen értenek, s milyen ritka a magyarázó-be-
leérző méltatás. Mindennek forrása lehet a ma-
gyar színházművészetnek más országok szín-
házművészetéhez képest egyenlőtlen fejlődése
is. A Színháztörténeti Kiállítóház című, kilencedik
fejezete valóban példátlan önmúzeum létrehozá-
sának erkölcsi, érzelmi, művészi és anyagi moti-
vációját és történetét ismerteti, arra is rámutatva,
hogy a létesítmény miképpen segítette elő Varga
Mátyás alkotásainak kritikai recepcióját. Nemes-
kürty István szerint: „A maga nemében, összha-
tásában is remeklés - a színpad mint képző-
művészet! -, és az egyes műtárgyak is nagysze-
rűek."

A tizedik, Magaslesen című fejezet - a leg-
utóbbi évek alkotásainak, jubileumi kitüntetései-
nek, kiállításainak, kiadványainak és megnyilat-
kozásainak fényében és összegzéseként- végső
jellemzést ad: „A színház varázsa határozza meg
egész életét... Színház: szó, hang, fény, illat,
illúzió, gondolatsűrítmény, érzelemesszencia,
tragédia és komédia, könny és kacagás." „Varga
Mátyás - intézmény. A huszadik századi magyar
színjátszás katalizátora."

Szabad Tér Kiadó, 1995

In his leading article László Upor, one of Comedy
Theatre's literary managers communicates his
impressions of this year's National Theatre
Festival, to which the town of Debrecen was
playing host.

In our column of reviews István Nánay and
Gábor Mikita offer a cross-section of the season
in Nyíregyháza, the former writing about Ibsen's A
Doll's House and an adaptation of The Traveller
and the Moonlight, a novel by Antal Szerb, the

latter about Shakespeare's The Merchant of
Venice, Robert Harling's Steel Magnolias and un

adaptation of the famous movie Some Like /t Hot, a

title now changed to Nobody Is Perfect or Nobody
Likes /t Cold. Péter P. Müller reviews Paul

Claudel's Annunciation (Merlin Theatre), Dezső
Kovács a play by Austrian author Werner Schwab,
Presidential LadiesatThe Chamber, and two critics,
Edit V. Gilbert and Zoltán András Bán comment on
Venedict Yerofeyev's Walpurgis Night, a recent
offering at the Katona József Theatre.

Three critics review some recent one-man-
shows: Tamás Tarján saw for us Peter Handke's
Kaspar, performed by Balázs Tardy, Judit Csáki
was at actor Pál Mácsai's programme composed
of miscellaneous writings by István Orkény and
István Nánay comments on another literary
offering, a selection of Frigyes Karinthy's works
performed by György Kézdy.

Our regular opera critic Tamás Márok saw for
us this time Puccini's Triptych (II Tabarro, Suor
Angelica and Gianni Schicchi) at the Budapest

Opera House and Verdi's Falstaff in Debrecen.
SZÍNHÁZ also publishes an edited version of

the minutes of an interesting discussion;
participants were six directors and an author who
previously had staged, resp. written one or
another adaptation of an outstanding Hungarian
classic, The Kinsmen by Zsigmond Móricz.

Several contributions illuminate different
aspects of present-day world theatre. Both Judit
Csáki and Mária Szilágyi were present at this
year's Berlin Theatertreffen and share with the
reader their impressions of the general atmo-
sphere and of some interesting productions. This
is followed by another double account: both
Andrea Stuber and Pál Albert witnessed the
performance of a modern Hungarian play, The
Encounter by Péter Nádas at the Théatre du
Rond-Point, Paris. The column is rounded up by
Adrienne Darvay Nagy's account of some recent
and rather exciting or even controversial theatre
events in Rumania.

The issue closes with József Bőgel's intro-
duction to the exhibition of the life-work of Mátyás
Varga, the Great Old Man of Hungarian theatre
design.atthias Horn: Puntila úr és szolgája, Matti;

ájusban rendezték meg a harmincharmadik berlini színházi találkozót, amelyen nagy sikert
ratott a hamburgi Deutsches Schauspielhaus társulata Brecht-bemutatójával. Az előadást Frank
astorf rendezte. A képen Peter René Lüdicke (Matti) és Bettina Enaelhardt (Fina) látható.

idipusz király (Nemzeti
zínház, 1962)


