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Századunk nagy szcenográfusai többnyire a
katartikus, autonóm színházművészet hívei
voltak, s általában csatlakoztak valamelyik
jelentékeny kortársi képző- vagy ipar-
művészeti stílusirányzathoz. Rang,
elismertség csak az ilyen tervezőknek jutott.
Vogel
Eric sohasem tartotta magát ilyen
szcenográfusnak,
jóllehet felkészültsége, kapcsolatai és
főleg sokoldalú tehetsége révén alkalmas
lehetett
volna erre is. Egy nemrégen feltett újságírói
kérdésre, hogy miért lett díszlet- és
jelmeztervező, így válaszolt: „Nem lettem az,
csak
csinálom. Valójában festő vagyok, rajzoló,
tervező,
álmodozó, egyszóval az élet illusztrátora." Tehát
egész életében inkább csak szemléltetni,
magyarázni, költeni akart a színpadon, nők és
férfiak
felöltöztetésével, drámai terek kialakításával. A
pálya végén így sommázta ebbéli törekvéseit:
„Ismertem a színészek, színésznők minden
porcikáját, s tudtam, mi áll jól nekik... Sárdy
János

Díszletterv 1929-ből

például a nők álma volt, és amikor Bob herceget
kellett belőle faragnom, megdöbbenve láttam...
mint egy tizenhét éves fiú: cinegelábak, keskeny
váll... Műcombot készíttettem a nadrág alá, a
cipőjébe ötcentis magasítót rakattam, kitömtem
a vállát - és tombolt a közönség." Rajzkészsége
úgyszólván univerzális volt, színkultúrája virtuóz
és elegáns, képkomponáló képessége gyors és
megvilágító erejű; ennek ellenére egész hosszú
élet- és művészpályáján át megmaradt világképi
és stíluskötöttségek nélküli, gyönyörködtető, ál-
modva szórakoztató, sokoldalúan szolgáló ter-
vezőnek, a színésznők, színészek szerelmesé-
nek, abszolút színészközpontúnak.

Vogel Imrének született 1907-ben a pesti Csi-
kágóban, az Elemér utcában, Vogel Imre szo-
bafestő és mázoló fiaként. Abból a fővárosi „ré-
gióból" jött, ahonnan Hűgel Hajnalka, a későbbi
Honthy Hanna, Makláry Zoltán, Kellér Dezső és
még sokan mások a XX. század első kétharma-
dának magyar színháztörténetéből. Rövidnadrá-
gos csikágói kisfiúként jutott el jó néhányszor a
Király Színházba, ahol, visszaemlékezései sze-
rint, Fedák Sári egyénisége, művészete és az
általa uralt operettek, daljátékok gyakorolták rá a

legnagyobb, szinte egész pályáját meghatározó
hatást. Nagyon fiatalon, képzőművészeti becsvá-
gyait is kompenzálva, Fényes Adolfnál és Her-
mann Lipótnál tanult festészetet. Kétségbevon-
hatatlan tehetsége és elhivatottsága ellenére a
budapesti Iparművészeti Főiskolára a numerus
clausus miatt nem vették fel, s így, míg sorstársa,
Gyarmathy Mihály hasonló okok miatt Párizsba
ment, Vogel Imre az akkori Budapestnél liberáli-
sabbnak tartott Bécsbe költözött. 1925 és 1927
között az ottani Iparművészeti Főiskolán folyta-
tott belsőépítészeti tanulmányokat, s többek kö-
zött új keresztnévre is szert tett: „Ott nehezen
tudták kimondani az Imre változatát, az Emericet,
ezért elhagytam belőle két betűt, és Eric lettem,
Eric Vogel." Bécsben a tanulás mellett keményen
dolgoznia is kellett. Igy adott neki munkát Fe-
renczi Sándor belsőépítész és filmes díszlet-
tervező: beajánlotta a színházakhoz és a film-
gyárba, ő pedig Ferenczi irodájának
tervezőasszisztenseként olyan hírességekkel
került ismeretségbe, mint Max Reinhardt, Kertész
Mihály vagy Kálmán Imre. Kiváló rajzolóként és
karika-turistaként újságoknak, művészeti
lapoknak is dolgozott, például az első rajzának
helyet adó
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Revüjelenet a Moulin Rouge műsorából

(így a József Attila Színháznál vagy az említett
vidéki társulatoknál) fajsúlyosabb drámákra is
kapott tervezői megbízatást, legtöbbször mégis a
könnyűműfajban foglalkoztatták. Mindez
összefüggött az újabb tervezőgenerációk feltűné-
sével is, amelyeknek legtöbb tagja már az újjá-
szervezett hazai, illetve egyes külföldi -csehszlo-
vák, szovjet-főiskolákon, illetve különböző lengyel
műhelyekben szerzett diplomát, s egyre többet tett
a tervezőművészet viszonylagos autonómiájáért, a
teoretikusabb megalapozású tervezői munkáért,
az újabb színházi világképekhez, stílusokhoz való
csatlakozásért.

Mindezekhez a törekvésekhez Vogel Eric egy-
re kevésbé kapcsolódhatott, hiszen ő inkább a
megszépítés, a szórakoztatás autonómiáját hir-
dette és gyakorolta. Haláláig tervezett az említett,
könnyű műfajú színházaknak, a cirkusznak, a
televízió szórakoztató színházi műsorainak s az
utolsó években többek között a veszprémi, bé-
késcsabai és a szolnoki színháznak is. Valósággal
a szolnoki Szigligeti Színházban halt meg,
legutolsó Csárdáskirálynő-tervezésének befejez-
tekor, közvetlenül a premier előtt. Példátlanul
nagyszabású temetésén még a búcsúztató pap is
az elhunyt művésznek a szépségre, a színész, a
férfi és a nő értékeinek felmutatására való törek-
vését méltatta...

Wiener Extrablattnak. A bécsi inasévek után, sok
tapasztalattal a tarsolyában, 1927-ben hazatért.

Itthoni pályafutását, egy későbbi vallomása
szerint, Nóti Károly, a derű, a mulattatás virtuóz
művelője indította el, aki beajánlotta a Király
Színházhoz Pál József díszlettervező mellé. A
Fővárosi Operett Színház, az ott működő Művész
Színház, valamint a Magyar Színház számára
készítette első nagy sikerű díszlet- és jelmezter-
veit, mint például az elsőben a Páros csillagcímű
operetthez, a másodikban Lengyel József A nagy
börtön és Zsolt Béla Erzsébetváros, a harmadik-
ban Neumann Oroszország című drámájához.

1930-tól egyre több klasszikus és új operett-
hez, nagyoperetthez, zenés szórakoztató színjá-
tékhoz hívták tervezőnek a Fővárosi Operett Szín-
házon és a Király Színházon kívül a Városi Szín-
házba is, tehát elsősorban a szórakoztató zenés
színjátékok fellegváraiba. Lajtai Lajos, Ábrahám
Pál, Eisemann Mihály, Zerkovitz Béla újabb és
újabb bemutatói sikerének lett egyik kovácsa. Ő
öltöztette fel színpompás és kifejező, jellemző
erejű jelmezekbe számos alkalommal Fedák Sá-
rit, Honthy Hannát, Lábass Jucit, Péchy Erzsit,
Alpár Gittát, Bársony Rózsit, valamint Lázár Má-
riát, Turay Idát, Karády Katalint. Barátság fűzte
Somlay Artúrhoz, Hegedűs Gyulához, Törzs
Jenőhöz, Csortos Gyulához, Kabos Gyulához,

Rátkai Mártonhoz, Feleki Kamillhoz, Jávor Pál-
hoz. Ízlésével, szépségkultuszával, színészt szol-
gáló szemléletével ihletően hatott rájuk. Nem
lebontani, lemezteleníteni, kiüresíteni akart, sok-
kal inkább arra törekedett, hogy a látványt a
természet, a valóság fölé emelje. Ebből a szóra-
koztató tervezőművészi attitűdből adódóan
rendszeresen dolgozott a Royal Revüszínház-
nak, kabaréknak, mulatóknak (Moulin Rouge,
Parisien Grill, Polo bár), s tervei egyszerre voltak
színekben, formákban, képekben gazdagok és
bájosan pikánsak, egészségesen erotikusak. Ha-
sonló szemlélet nyilvánult meg a Színházi Élet
számára készített grafikáiban, karikatúráiban.

A vészkorszakot túlélve 1944 után először
Bukarestben telepedett le a Scinteia és más lapok
munkatársaként, de színházaknak is tervezett,
főleg operett-előadásokhoz. Budapestre vissza-
térvén 1948-tól a Fővárosi Operett Színháznak,
majd alapító tagként a József Attila Színháznak,
valamint a Vidám Színpadnak, a Kis Színpadnak,
a Kamara Varietének, a Fővárosi Víg Színháznak,
a Tháliának, olykor a Békés megyei Jókai Szín-
háznak és a kaposvári Csiky Gergely Színháznak
tervezett. A magyar szcenográfia e korszakában
betöltött szerepéről elmondható: szinte mind-
egyik színházánál döntően hozzájárult a szceni-
kai kultúra megalapozásához, s bár helyenként


