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(Nemrégiben feltűnt a képernyőn; nagynevű kollégájával, Márk Tivadarral statisztált.
A nagyhírű osztálytársnak, Michel Gyarmatinak adták az udvartartást. Igaz, párizsi mulatót
nem mondhat magáénak Varga Mátyás, de otthonául tudhatta a budapesti, szegedi Nemzeti
Színházat, s egy időben a kolozsvárit is. Talán nem lesz érdektelen őt is hallgatnunk — az itthoni osztálytársat. A fogadást ő állja; nem a Hiltonban, hanem budai otthonában, általa mintázott vázák, könyvek társaságában. Kávé, bor, torta, s feleségének kedvessége teremt felemelő együttlétet.)
— Mindenekelőtt idézzük hát, ami a televízióban elmaradt, a főiskolai éveket!
— A főiskolán mindenre megtanítottak. Nem művészeket, hanem jó mesterembereket
neveltek. Amikor a középkori ornamentikát tanultuk, rajzoltuk is azokat az elemeket. Módot
adtak arra is, hogy tervezzünk. Estéket, éjszakákat és hajnalokat töltöttünk a könyvtárakban.
Ha például egy római kori mennyezetet, vagy egy pompeji faliképet készítettünk, az nemcsak
stilustani tanulmányt adott nekünk, hanem alkotást is jelentett.
Weininger Károly tanította például az építészetet. Rendkívüli szigorral bánt velünk.
Majdnem minden félévben megbuktatott bennünket, csak azért, hogy még alaposabban készüljünk a pótvizsgára. Sándor Bélánál, aki az egri székesegyházat festette, nem szabadott
volt ceruzával dolgozni, csak ecsettel. így elérte, hogy karácsonyra már a legbonyolultabb or88

namentikát és tapétát festettük. Ez a módszer hallatlan biztonságot kölcsönzött az embernek.
A motívumgyűjtésben például a toll sokkal nagyobb frisseséget ad a rajznak, mint a ceruza.
Mert nem lehet radírozni, s ez az élesebb és biztosabb készségeket fejleszti.
— Miben mutatkozott a főiskolai képzés ereje?
— Praktikusan neveltek. Nem álmodozó művészeket képeztek, hanem folytonos munkára képes mesterembereket. Elképzelhetetlen számomra a mai. gyakorlat, az, hogy a főiskolán
egy félév alatt egyetlen színpadképet kell elkészíteni. Orvos barátom egy évben például több
mint ezer strumát operál. így van ez a mi szakterületünkön is. Állandóan dolgozni kell, még
akkor is, ha sokszor ugyanazt végzi az ember. Csak így szerezhet olyan szakmai biztonságot,
amely nagyobb feladatok elvégzéséhez is invenciót ad.
— Milyen szakon végzett a főiskolán?
— Díszítő-festő diplomát kaptam.
— Mire képesített ez?
— Freskófestészetre, dekorálásra például. Ez a szak velünk aztán el is múlt, ma se képeznek ilyen szakra. Egyszerűen elintézik ezt a feladatkört: felújításoknál egyszerűen lemeszelik a
régi ornamentikát.
— Színház iránti érdeklődése a családban alakult ki?
— Édesanyám nagy színházjáró volt. S ha a vidéki rokonok Pestre látogattak hozzánk,
mindig programot jelentett a Király Színház előadását megtekinteni. Egy-egy ilyen este után
hetekig a levegőben villódzott, ki hogyan öltözködött. Lábass Jucinak milyen ruhája volt, Király Ernő mit viselt. Az élményt aztán a rokonok magukkal vitték vidékre, s az otthoniak körében tovább gyűrűzött a beszéd. Én is sokat jártam színházba, főként a Városi Színházat látogattuk, ahol Majomé Papp Mariska matinéit néztük meg kéthetenként; az Aranyembert, a
Te csak pipálj, Ladányi !-t és más műveket. Valamennyi nagy élménnyel szolgált nekem.
— Színjátékra sosem kapott kedvet?
— A játék az valahogyan sosem izgatott. Mindig a díszletkészítés érdekelt. A Soroksári
út közelében, a Koppány utcában nőttem fel. Tíz-tizenegy éves koromban már az elemi iskolában díszleteket készítettem. A szobában csomagolópapírra hátteret festettem, a konyhában
édesanyám ráült a lécekre s úgy fűrészeltünk, így ügyeskedtem össze a kulisszákat. Később egy
műkedvelő társaságnak csináltam díszletet.
A kérdésre játékosan is válaszolva: amikor a mostaninál jóval testesebb, talán százhúsz
kiló is voltam, Major Tamás mondta: Matyi, jó volna, ha egyszer Volponét eljátszanád. Egyszer el is játszottam — álmomban. Hát ennyi az én komédiás emlékem.
— Diplomájával Szegedre szerződött. Miért éppen a Tisza-parti várost választotta?
— Kurthy György, aki szcenikát tanított nekünk — ide járt Michel Gyarmati is — heti
egy alkalommal, a szegedi színház igazgatója lett, s ő hívott munkatársnak. Vele tartottam.
De ha kérdésének mélyére gondolok, bizonyos, hogy egy családi motiváció is közrejátszott
döntésemben. Édesapám 1908-ban Szegeden szolgált, mint 3-as honvédhuszár. S nekünk
gyermekeknek sokat mesélt a szegedi évekről, és különösen szívesen elevenítette fel színházi
élményeit. Izgatott hát az eddig távolinak tetsző mesés színházi világ.
— Akkoriban egy színház hetenként, tíznaponként bemutatót tartott. Arról csak-csak
tudunk, hogy milyen feszített tempóban készültek a színészek, de hogyan győzte a roppant
méretű és sietségű munkát egy díszletműhely?
— Valóban, Szegeden nagyüzembe kerültem, hiszen a színház nemcsak prózát, hanem
operát és operettet is játszott. Egy évben negyven bemutatót tartottunk, s ez bizony roppant
sok munkát igényelt. Hárman dolgoztunk festő tervezők. Mert akkor nemcsak a tervet kellett
elkészíteni, netán telefonon elmondani, mert manapság ez is dívik, hanem reggeltől estig a tárban kellett dolgozni. Nagyon ambiciózus fiatalember voltam. Sokszor hajnalban bementem, s
mire az idősek, 9 tájban megérkeztek, én már minden munkát elvégeztem.
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— Kikre emlékszik abból az időből?
— Táray Ferencre, aztán Patkós Irma volt a primadonna, Marcel Jouvet Bajazzót énekelt, Teiko Kiva, aki egyébként a bécsi Meinl cégtulajdonos felesége volt, emlékezetes Pillangókisasszonyt énekelt.
— A húszas évek táján nemcsak külföldön, de itthon is elméletek születtek a naturalizmustól elszakadó színpadi tervezésről. A színház modern kísérletezői éltek ezzel. Ismeretes,
hogy nálunk ezeket az elképzeléseket csak néhány kísérleti színpad követte. Friss diplomásként mennyire ismerte az új nézőpontú színházi elképzeléseket ?
— Külföldi folyóiratokból. De valójában a munkásszínpadokon volt létjogosultsága.
S talán egy kicsit abból a kénytelenségből is, amelyet Nádasdy Kálmán úgy fogalmazott meg:
az avantgarde úgy jött létre, hogy nem volt se szög, se fa, de valamiből kellett díszletet csinálni. A közönség és az akkori játékstílus a részletezően és fényesen berendezett színpadot igényelte. Jelzésre mi akkor szorítkoztunk, ha pénzünk nem volt. Akkor ötletekkel igyekeztünk
elfedni a szegénységet.
— Németh Antal szerződtette a Nemzetihez 1935-ben. Az új hullám egyik képviselőjeként. Milyen direktornak mutatkozott Németh Antal?
— Hallatlan öntudatos és tervszerű igazgató volt. Hosszú időre előre eltervezte az évadot, a színészek már nyáron kézhez kapták a következő évad szerepeit. S ez a precizitás az én
munkámban is sokat jelentett. Mert darabok, előadások pontos illeszkedése, a díszlettervek
praktikus egymásba növesztését is lehetővé tette. Hogy mire gondolok? Egyik díszletelemet,
emelvényrendszert már úgy tervezhettem, hogy pontosan tudtam, miként szükséges az majd a
következő darabnál. Az elemek, akár a marklin építő- vagy a lego-játék, egymásba illeszkedtek.
Egyik diszletelem így kiegészítette a másikat, egyikből nőtt ki a következő. Márkus László, a kiváló színházi ember mondta ezzel kapcsolatban: ha van egy templomod, tervezzél hozzá egy oltárt. Ha van egy oltárad, tervezzél köré egy templomot. A mai gyakorlatban mindez el van vétve. Újra és újra összeromboljuk a díszletelemeket, a praktikus építkezéssel nem törődünk. Már
csak azért sem, mert a fiatal tervező generáció egy része még a szabványméreteket sem ismeri.
Márpedig egy ilyen szigorú renden alapuló díszletépitő játéknak a pontos méretezés a követelménye. S így, akár egy fél repertoárt egyetlen alaprajzból felépíthettünk. Ma ez szinte elképzelhetetlen. Nemrégiben egy végzős tervezővel beszélgettem, őszintén bevallotta: nem tud elkészíteni egy
alaprajzot. Hogyan dolgozhat majd magabiztosan, ha alapvető ismeretei hiányoznak?
De visszatérve kérdésére. Az imént említett Márkus László az Ágis tragédiája bemutatóját követően lakására hívott bennünket uzsonnára. Szóba került Németh Antal új direkciója.
Márkus azt mondta: szerencsés volt Németh, mindenkit elbocsátott, engem mint fiatalt odaszerződtetett, s velem egyedülivei pótolta és megoldotta a díszlet-festőtár személyi gondjait.
— Jaschik Álmos és Horváth János is számos díszlettervet jegyzett ebből az időből...
— Jaschik erősen grafikus alkat volt, síkban gondolkodott, a színpadi képzelet hiányzott
nála. Horváth tehetséges volt; egy végzetes hibája mutatkozott: nem tudott számolni. Márpedig a színpad arányait megteremteni alapvető szakmai követelmény. Az ember és a tér arányát
és összhangját kialakítani számtani feladvány. A lépték pontos megválasztása elősegíti a térbeli hatást, amely végső soron az előadás szuggesztivitását erősítheti vagy ronthatja. Ezt az
embernek minden darabnál magának kell kialakítani. Hajnalanta, amikor felébredek s a munkámra gondolok, egy-egy díszlet elkészítésének a folyamata ma is éppúgy izgat, mint harmincnegyven esztendővel, ezelőtt. Ezeken a nyugtalan korareggeleken végiggondolom a munkafolyamatokat, egészen addig, hogy az asztalos hogyan üti be a szöget.
— Párizsban 1937-ben az Amerikai Elektra díszlettervével ezüstérmet nyert. Itthon ez jelentett valamiféle elismerést, becsülést?
— Semmit. Mint ahogy az előadások méltatásában is legfeljebb egy jelzővel megemlítik a
tervező nevét. És ezzel munkánkat elintézik.
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— A színházi adattár annyit említ: 1941—44 között a Kolozsvári Nemzeti Színház díszlettervezőjeként dolgozott.
— A harmincas évek végétől a film felé fordultam és számtalan magyar film díszletét én
terveztem. Cím szerint is említve: a Tóparti látomás, a Tanítónő, a Földindulás, az Aranyóra
szerepelt közöttük. Anyagilag rendkívül kedvező munkát jelentett a film, mert havonta 2000
pengőt kerestem. Akkor egy DKV népautó 2600 pengőbe került, tehát csaknem egyhavi gázsimért autót vehettem.
— A jómód hozott fordulatot az életében ?
— Semmit. Szüleimnél laktam otthon, épp olyan szolid körülmények között, mint korábban.
— Hogyan múlhatta felül ezt egy kolozsvári ajánlat?
— Sehogy. Megkeresett Mihályfi Béla és Vaszy Viktor, s megkérdezték: nem lenne kedvem Kolozsvárra szerződni? Ötszáz pengőt ajánlottak. Gondolkodás nélkül elfogadtam, s a
kétezret negyedére váltottam.
— Megérte?
— Igen. Mert a kolozsvári színház olyan hangszer volt, amely mindent játszott, s nekem
ez hallatlan szakmai fejlődést hozott. Egész további életem iskoláját adta a kolozsvári időszak. Száz előadás díszletét terveztem, közte 21 nagyopera kiállítását én jegyeztem.
— Becsülete volt a színháznak Kolozsvárott?
— De még mennyire! Elmentem inget készíttetni a Szent Mihály téren, hármat kértem s
hatot csináltak. A hentes nagyobb húst vágott, a fűszeres egy láda pezsgőt küldött karácsonyra. Hosszú volna beszélni erről. S mennyi kitűnő emberrel töltöttük mindennapjainkat!
Mindennek fő mozgatója Kemény János, a rendező Tompa Miklós volt. Tamási Áron esténként beült a színházba, Lakatos István, a kitűnő zeneértő, aztán Kós Károly, a nagyszerű építész és közéleti ember tartozott a társasághoz... Jékely Zoltán nagy lobogással akkor udvarolt
Jancsó Adriennek, naponta ablakom alatt andalogva sétáltak el a Tordai úton.
— Akkor a század elején épült, Helmerék tervezte épületben játszott a társulat (ma: a román Nemzeti Színház otthona). Technikai képességek dolgában ez és a sétatéri (ma: az Állami
Magyar Színház játszóhelye) színház között mutatkozott különbség ?
— Óriási. A Szamos-parti elhanyagolt volt, aránytalan, s akusztikailag sem felelt meg a
követelményeknek. A másik nemcsak imponáló kiállásában különb, hanem színpad és nézőtér aránya nagyon kedvező, amely egy színház megítélésében döntő szempont. Mert például a
mostani budapesti Nemzeti első négy sora alkalmatlan a közönségnek. Nem lehet fellátni a
színpadra. Most éppen ennek kiküszöbölésén dolgozom. Őszre Páskándi Géza drámájának
díszletét tervezem. S ebben a szegedi árvíz az egész színpadot elborítja.
Járt azóta Kolozsváron ?
— 1944 szeptemberében eljöttem, s azóta nem volt kedvem visszatérni.
— Újra a budapesti Nemzeti következett. Hogyan érintette a szocreál követelménye,
amely díszlettervezésben a naturalizmust jelentette?
— 1945-öt követően egy szabadabb időszak után a Nők iskolájára készültünk, s én kubista szellemben, oldott formában terveztem a díszletet. Már színpadra is került az Andrássy
úti kamarában, amikor becsapott a hir: kitört a szocialista realizmus. Jött Major és azt mondta : ezzel a díszlettel csinálni kell valamit. így aztán egy barokk városképet formáltam.
— Nehéz volt alkalmazkodni az új helyzethez?
— Nem volt apelláta. A csúcsot talán a Feledhetetlen 1919 jelentette; egy fenyőerdőben
vonaton érkezett Sztálin elvtárs. Felülről pedig a fény sugározta be a tájat. Vigasz vagy mentség bennünk ekkortájt talán csak az lehetett, hogy Leonardónak is előírták feladatait.
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— A színház személyi veszteségeit, s művészi megalázásait hogyan élte át?
— A Tímár-ügy nagyon megrázta a színház lelkiállapotát. Félelem és hallgatás jellemezte
közérzetünket. S nemcsak 1953-ig. Volt ok tovább félni. Emlékszem egy esetre, amikor a Budapesti tavasz forgatását követően a gyártásvezető az udvaron úgy futtából odaszólt nekem:
van egy kis pénz számomra, vegyem fel! Háromszáz forint. Nem öndicséretként mondom, de
roppant munkát végeztünk, s azt hiszem, Európa akkori bármely filmgyárának díszére vált
volna. Úgy éreztem, hogy egy tréfás megjegyzést megengedhetek: lehetne háromszáz dollár,
vagy háromszáz font is!; mondtam. Az illető erre csak azt válaszolta: „És ha internálva volnál?" Szó nélkül bementem és felvettem a háromszáz forintot.
— Igaztalan vád sosem érte?
— Amikor fel voltam terjesztve Kossuth-díjra, s nem kaptam meg. Behívattak "egy bizottság elé, s ott előadták az okát: rosszul viszonyulok a munkásosztályhoz, mondták. És ezt
olyanok állitották, akik gyárosok, kereskedők voltak! Hirtelen indulatomban rájuk borítottam az asztalt és kirohantam. Hozzáteszem: az esetnek semmiféle következménye nem lett.
— Végül is hogyan „viszonyult a munkásosztályhoz"? Közöttük élt!?
— Együtt velük. Inkább az volt az ellenvetés, hogy túlságosan is megérttettem magam.
Németh Antal ezt vetette a szememre.
— Mi volt legnehezebb tervezői feladványa?
— Életem elején a Nemzetiben Jules Romains Donogoo című darabja; 22 képet igényelt.
Első jelenete a szerzői instrukció szerint: a Szajna felett egy híd ível át, s egy munkanélküli a
folyóba ugrik. A következő: egy presszó, ahol az illetőből kiöntik a vizet, aztán egy mozielőadás, majd egy hajófedélzet következett, aztán dél-afrikai jelenet és így tovább. Vetítés és a
forgószínpad kombinációjával sikerült megoldani.
— A díszlet sokszor életveszélyt jelent...
— Szegeden az Aidában csaknem ezer statiszta számára kellett négyméteres emelvényrendszert tervezni. A tervező intézetből statikust hívtak, hogy baj ne legyen. Megállapította:
minden törvényellenes. Aztán maradt a jól bevált mérce: én magam. Ráugrottam, s ha nem
szakadt le, akkor jöhettek mások is.
— Sosem történt baj ?
— Nem. Házat építeni is tud az ember, a tapasztalás vezeti, tudja, hogyan épitsen lugast,
hogyan tetőt. Michelangelót is inkább tapasztalata, mintsem tudománya vezette a kupolaépítésben. Mi színpadi tervezők is így vagyunk.
— Legnagyobb díszlete ?
— A budapesti Nemzeti Színházban háromezer négyzetméternyi felület épült be a III. Richárd díszletébe.
— Akkor mennyibe került a III. Richárd faanyaga?
— Körülbelül 16 ezer forintba.
— Ez mit ér ma ?
— Hárommillió forintot.
— Manapság valóban a rendező uralmát éli a színház?
— Van ország, ahol pedig a tervező az elsődleges. Mindegyik rossz változat. A mai produkciók sokszor egy ötletre épülnek, a művet pedig kerékbe törik. Mindig a műből kell kiindulni.
— A tervező szemével ki a rossz rendező?
— Aki spekulál. S a mi iskolarendszerünk alkalmas arra, hogy ilyen embereket neveljen.
Élettapasztalatok híján színházhoz kerülnek, és zavaros elméletekkel szédítik a színészt, az
előadást és a közönséget. Kipreparált emberként jönnek-mennek. Hivatal és hatalom van a
kezükben. Vannak rendezők, akik nem is tudnak magyarul.
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— Hogy érti ezt?
— Nem érzik az életformát, mozgást, a jelleget.
'
— Mi a jelleg?
— Egy-egy hazai dráma életformáját, ízeit kibontani és megmutatni a színpadon. Túlzottan is ismert színháztörténeti példa Tompa Pufi Csulijára hivatkozni, de említhetem Bodnár
Jenőt, ahogyan a Figaróban mint kertész bejött és kalapjáftnorzsolta, vagy ahogyan Sugár
Károly egy Andai-darabban mint londiner átment a színpadon: egy egész társadalomról megvolt a véleménye. Hosszan sorolhatnám a példákat.
— Amikor a fiatal vezetőgárda érkezett a Nemzetibe, akkor kérte nyugdíjaztatását.
Miért?
— Úgy gondoltam, jobb, ha előbb, s én kérem. Talán még hálásak is voltak nekem. Megelőztem a konfliktusokat, mert lehet, hogy nem lettem volna olyan kezes, mint a többiek. Ami
esetleg fölösleges háborúságokat robbantott volna ki.
— A régi Nemzeti lebontásáról rézkarcot készített. Hogyan érintette az épület megsemmisítése ?
— Ott álltam és rajzoltam. Tenni semmit se lehetett, úgy rendelkeztek, hogy az ügy semmiféle ellenkezést nem válthat ki. Beszéltem egy mérnökkel, elmondta: négy toronyból állandóan műszerrel figyelték a metró építkezésének hatását. Állította: „Úgy megyünk el az épület
alatt, hogy a színház meg se fog mozdulni." Mozdították hát felülről. Talány, valaha is megtudjuk-e, milyen meggondolás döntött ebben az oktalan pusztításban? A párizsi opera alatt is
hatalmas metróállomás épült, s több mint száz esztendeje zavartalanul áll az épület.
— Műszakilag milyen állapotban volt a régi Nemzeti?
— Nem volt rossz állapotban. Németh Antal sok mindent beépített; a világítást és a
süllyesztőket lehetett volna korszerűsíteni.
— A Nemzeti újjáépítése körüli országos buzgalomról miként vélekedik?
— Nemrégiben a tervező a televízióban azt nyilatkozta, hogy nem lesz ez mesepalota. De
igenis, legyen mesepalota! Aki nem úgy nyúl a ceruzához, hogy mesepalota lesz, az ne vegyen
a kezébe rajzeszközt. Nem a tervezők ellen szólok, de fölösleges a tekintély óvása: a régi tervek konzerválása s azokhoz ragaszkodni. A szövetség szcenikai tagozata több oldalas beadványt készített a mostani terv hiányosságairól. S mint kiderült, az illetékesekhez el se jutott.
— Előzetesen kérték véleményét?
— Több mint ötven éve dolgozom a szakmában, jó néhány színházat felújítottak, építettek épp elég művelődési házat, mindössze egyetlen egyszer kerestek meg, amikor a nyíregyházi
színházat restaurálták.
— Milyen fogyatékosságai mutatkoznak a Nemzeti tervének?
— Egy aprónak tetsző példa: a festőteremben középen jön fel a lift. Ez a megoldás nem
teszi lehetővé, hogy nagy felületű vásznat feszítsenek ki, s azzal dolgozzanak. Sok más fontos
technikai kérdést is hibásan akar megoldani; ezek felsorolása nem egy irodalmi lap feladata.
Gondjaimat személyesen is említettem Drecin Józsefnek, aki azt ígérte, hogy figyelemmel lesz
aggodalmainkra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Nemzeti ügye ne legyen presztízskérdés.
Éppen azért, mert nemzeti ügy. A helyzet fonáksága, hogy annyi mindenki helyet kapott a
védnökségben, de talán például az esztétikai protokoll helyett egy szcenikust is illett volna beválasztani ! Aki nagyon gyakorlati szempontok szerint és szakmai tekintéllyel kísérheti figyelemmel a terv és az építkezés fázisait. De ismétlem, még ha késik is az építkezés egy-két évet,
új tervre van szükség. A korábbi elavult, toldozni-foltozni nem érdemes. S hozzá egy alkotólélektani szempont: ennyi idő múltán a tervező is unja saját produktumát és kifogy belőle az
invenció és a lelemény.
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— S a másik Nemzeti, a szegedi építését hogyan látja?
— Hogy évekig hozzá se nyúltak, efelett most már ne bosszankodjunk. Az építkezés folyamatát figyeljük. Nem rám, de talán Ráday Mihály városvédő műsorára tartozna, hogy miért kellett harmincmillió forintért fém ablakkereteket csináltatni, amikor az épület jellege fakereteket kiván? S arra máris gondolni kell: hiába készül el a színház, vele együtt foglalkozni
kéne a műteremépítéssel. Figyelembe véve azt is, hogy Szegeden tévéstúdió működik, két színház is üzemel; jogos az igény, hogy komoly létesítmény szülessen.
— Lát-e a budapesti Nemzeti Színháznak megkülönböztetett feladatot ?
— Németh László többször is szépen írt erről. Irányt kell mutatnia a sorskérdésekben, és
nemcsak a pillanatot, hanem a múltat is fel kell tárnia. Az általános iskolától az egyetemig állandó folyamatosságban mindenkinek meg kellene kapnia a világ- és a magyar irodalom
klasszikusait, a szomszéd népek remekműveit, s néhány divatos művet. Mindezt generációk,
évek, évadok egymásba ölelkező rendszerében és tartósságában szükséges megteremteni.
— Illetékes a válaszra, annyi Tragédia-, operaelőadás tapasztalataival a háta mögött: a
Dóm tér szabadtéri adottságaival mennyire elégedett ?
— A harmincas években a nézőtéren állt egy vetítőtorony, ami látványteremtésben nagy
haszonnal szolgált. Az 1959-es újjáépítéskor ezt a tornyot megszüntették. Nagy szükség volna
rá az artisztikum növelésében. S ha rajtam múlna, a nézőtér befogadóképességét csökkenteném. A mostani hétezres nézőszám túlzottnak mutatkozik; négy-ötezer volna az optimális.
A nyári játékok játékhelyeinek számát is növelném. Amint régen is volt; az újszegedi színpadon klasszikus operettet kellene játszani. Egykor a Tiszán vízi színpad is működött, ezt is fel
lehetne eleveníteni. A szabadtéri színpad kihasználásáról még valamit. Évek óta javaslom: a
játékok befejezését követően látványos, népszerű filmprogramot kellene szervezni. A színpadon kifeszitett vászonra olyan világhírű filmcsemegét adhatnánk egy-két héten át, amit a közönség más moziban sem akkor, sem más időpontban nem láthat.
— Tervező, színházi munkás, rendező, színész ugyanazon célért, a színházi este sikeréért
dolgozik. Együttműködésük tehát demokratikus munkaszellemet feltételez. Ötvenöt éves pályáján változott-e a színházi emberek kapcsolata?
— Szegeden nagyon kellemesen teltek az évek, együtt jártunk futballmeccsre, kuglizni,
közösen mentünk a lőpályára. 1945 után az újjáépítés szelleme áthatotta a budapesti Nemzeti
Színházat. Privát dologgal senki nem törődött. Egy cél volt: a bemutató. Színészek, díszítők
együtt vacsoráztak. Mára a műszak és a művészek között megnőtt a távolság. Egyik nyáron
például a Dóm téren az alagsorban fogadást rendeztek. Egy vezető a bejáratnál állt és szelektálta az illetékesek körét: „Matyi bácsi, te bejöhetsz!" — mondta nekem. Nem mentem be.
Nem óhajtottam magam kivételesnek tudni, amikor sokan, munkatársaim nem lehetnek ott.
A koccintók széles körét most ne részletezzük. De hát régről is említhetek emléket. 1939-ben,
amikor Paulini Béla játékával Londonban vendégszerepeltünk, a követségi fogadásra csak
kettőnket nem hívtak; Paulinit és engem. Mi a szállodában maradtunk, Paulini bejött s megkérdezte: „Matyi, van egy kis hozaid?" Elővettem a kolbászt és a kenyeret, s a hatalmas ágyterítőn, amelynek zöldje Szinyei Merse pázsitjához volt hasonlatos, mi faiatozni kezdtünk. Ez
volt a mi londoni majálisunk.
Sok minden megváltozott a színházi munkatársak kapcsolatkörében. Régen például elképzelhetetlen volt, hogy az igazgatónak akármennyi teendője is akadt, este meg ne nézte volna az előadást. Mert az természetesnek tűnt előtte, hogy együtt él színházával, minden gondjáról tudni akart. Manapság ez egyre kevésbé divat. Nemrégiben Szegeden megtörtént, hogy a
Bánk bán bemutatóján a hivatalos vezetők közül senki sem jelent meg. Ami pedig a színház
munkájának minden mozzanatát demoralizálja.
— Erősödő panasz a színházak felől: az igazi színházi műszak fogyóban van. Alkalmi és
segédmunkási színvonalon működik az, ami nemcsak kivételes tudást, hanem intelligenciát is
igényelne.
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— Évek óta hangoztatom, hogy a környező országok gyakorlatát kellene követnünk.
Másutt szerződéses tanoncként kezdik a szakmát, vizsgáznak, majd szakmunkásnak szabadulnak fel. Sok mindent meg tudnánk oldani, ha a műszaki dolgozók szakképesítést kapnának. S ez alapozott igény, hiszen egy jó műszaki embernek stílusokat kell ismerni, értenie kell
technikához, statikához. És valóban műveltséget kíván ez a szakma. Egy régi műszaki dolgozó, aki ötszázszor is díszletezte a Tragédiát, a darab minden sorát betéve tudta. Ami ma
még egy főiskolásról se mondható el. Amikor a Nemzeti Színház műtermét vezettem, tartottam előadásokat, munka után továbbvittük a művészképzést, aktrajzolásra, fejrajzolásra teremtettünk alkalmat, de aztán mindez megszűnt.
— Nagy díszletesek élnek-e az emlékezetében ?
— Uhtyár József például, aki finom gobelineket tudott festeni, s költői lélek volt. Az
Opera és a Nemzeti előtt Berlinben és Párizsban dolgozott. Aztán Swarczer Géza, aki 14 évesen rövidnadrágos gyermekként került a műhelybe, s tizennyolc éves koráig nem engedték vászonra dolgozni, csak apró képeket festett stílusgyakorlatként. Akkor aztán úgy ki volt éhezve
a munkára, hogy csodálatos dolgokat festett. Ma egy munkásnak rácsot kell bekennie szürkére. Az invencióra nincs igény és lehetőség. Talán ezért is szürkül el a munkatársi állomány.
(Ha munkája nem szólítja a fővárosba, szűkebb otthonában, Szegeden dolgozik. Gyakorta átsétál a téren; képzeletében Janovics úr, Major úr, Vámos úr igazgatja a Tragédia jeleneteit, aztán fel-felpillant egy becses épületre: jó volna óvni és újjáépíteni már. Ürességben tátonganak a Nemzeti ablakai; ő Wagner, Puccini, Verdi muzsikáját hallja kiszüremkedni.
Mintha most is próbálna Vaszy Viktor. Szürkület száll a Tisza partjára, vajha már újra kigyúlnának a Nemzeti fényei! Szegeden és Budapesten is!
Ama nyitó ünnepségen képzeletének díszpáholyában Németh László, Vaszy Viktor,
Makláry és kedves, egykor volt díszletfestő munkatársai együtt ülnének. S immár a mundértól
megszabadulva a félhomályban csöndbe belépne az édesapa is! Fia eme késői hívására visszatért Szegedre: s a színpadon a mulatozó jókedvben a királyi várba betoppan a nagyúrSimándy: száműzöttként is jelenvalóságában. Eme képzeletbeli este Varga Mátyás ünnepe.)
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