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EGY DÍSZLETMUNKÁS EMLÉKIRATAI
tt egy tárgyszerű, elemző bevezető
fejezetnek kellene következnie,
melyben szerző részletesen kifejti a
harminckét évvel ezelőtti társadalmi
és politikai körülményeket, azokat a
személyes okokat, amelyek

következtében érettségi után nem jelentkezett -
nem jelentkezhetett - egyetemre, főiskolára, s
egy semmittevésben végiglubickolt nyár után,
1960 őszén „elhelyezkedett" a Vígszínházban

Arisztophanész: Lüszisztraté. Bilicsi Tivadar és
Ruttkai Éva; ezen az előadáson az eredeti, sö-
tét háttérfüggöny „játszott"

díszítőmunkásként. Tisztázni kellene azt is,
miért épp azon az őszön kapta vissza e műinté-
zet patinás, régi nevét, megszabadulva a Ma-
gyar Néphadsereg Színháza elnevezéstől.

Itt kellene részletesen szerzőnek kifejteni, hogy a
színháztörténeti forráskritika - egyetemi tárgy,
szerző szabad óráiban többek között e tárgyat
tanítja egyik jelenlegi munkahelyén - hiteles
színháztörténeti forrásnak tekinti vajon egy haj-
dani színházi díszletmunkás személyes emlékeit,
s ha igen, akkor milyen mértékben veheti figye-
lembe ezeket a kacskaringósan indázó em-
lékfoszlányokat a színháztudomány majdan, a

nagy magyar színháztörténet megírásakor. Itt
kellene továbbá elemezni azokat a színházi kö-
rülményeket, amelyek 1960 őszén jellemezték a
magyar színházművészetet - kellő kitekintéssel az
akkori politikai, gazdasági és kulturális helyzetre!
-, valamint mérlegelni kellene, hogy a személyes
emlékek, az itt elbeszélt egyszeri színházi
történések, események, érdekességek egyáltalán
részét képezik-e a magyar színház-történetnek,
vagy csupán szerző kellően nem kordában tartott
írói exhibicionizmusának talán érdekes, de a
történetírás számára nem hiteles terméke ez az
1992 kora tavaszán a Vígszínházban az 1960-61-
ben történtekről papírra vetett, véletlenszerű
emlékeket egymás mellé sorjázó emlékirat. A
gondos színháztörténésznek majd azt is meg kell
vizsgálnia, hogy a leírt történetek azért, mert egy
valahai díszletmunkás emlékezetében őrződtek
meg, nevezhetők-e ma egy díszletmunkás
emlékiratának, tekintettel arra, hogy szerző már
közel harminc évvel ezelőtt be-fejezte
díszletmunkási pályafutását, s így szük-
ségszerűen három évtizeddel ezelőtti emlékeire
későbbi történések, emlékképek, átértékelések és
felejtések rétegei rakódtak szerző értelmiségivé
csiszolódott személyiségében. Itt kellene felhívni
az olvasó figyelmét az emlékezésmechanizmus
olyan sajátos csapdáira is, amelyek-be szerző
maga is belepottyant, amikor a Szín-ház márciusi
számában közzétett Anno 1962 című írásában a
Giccsparádé hajdani előadásáról benne élő
emlékképeit összecsúsztatta - alkotói tudatosság
vagy öntudatlan tévedés: ez is további
vizsgálódást kívánna! - az így írtok ti! egyik
előadása előtt Mezei Mária és a színház
igazgatója között lejátszódott színházi csetepaté
történetével. Szerző azonban most mellőzi a tu-
dományos szempontok mérlegelését, fütyül a tu-
dománytörténeti igényességre, önkényesen fi-
gyelmen kívül hagyja a tudományos munkákban
mellőzhetetlen szakszerű bevezetést, elemző
téma- és forrásmegjelölést, s minden különösebb
előkészítés nélkül - in medias res - személyes
emlékeinek ötletszerű elbeszélésébe kezd.

Ülök húsz méter magasan, a zsinórpadlás majd-
nem legmagasabb pontján, harmadmagammal
egy vékony deszkaszálon. Alattunk a színpad,
már áll a Lüszisztraté (akkor még úgy írták:
Lysistraté!) díszlete. Vasárnap délután, néhány
perccel múlt negyed három. Öt perccel korábban
még lent álldogáltunk a színpadon, befejeztük a
munkát, már csak a zsinórosokra vártunk, húz-
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nák be a nagy kék körfüggönyt a díszlet köré, mö-
gé. Indul a gép, indul a függöny; aztán egyszer
csak megáll a gép, s a függöny kezd csúszni lefe-
lé. Több mázsa szövet úgy dönt hét perccel az
előadás megkezdése előtt, hogy nem úszik be
szépen, könnyedén a díszlet köré a magasban
feszülő drótpályán, hanem húsz méter magasból
egy tömegben zuhan a színpadra. A színpad-
mester ordít, a színpadi vasajtókat bezárják (szí-
nészek és egyebek most ne mászkáljanak itten,
életveszély van!), néhányan rohanunk fölfelé a
kupolába, a többiek ijedten bámészkodnak a
színpadon. Négyen férünk el a függönyt tartó
henger köré épített lélekvesztő deszkaszálon.
Ülünk a deszkán, lábunk lóg a levegőben; fog-
gal-körömmel tartjuk a függönyt. Maguk itt ma-
radnak és fogják - rendelkezik a színpadmester,
és rohan lefelé. Jöhet a horizont! - ordít me-
netközben; mikorra a színpadra ér, a zsinórosok
már engedik lefelé a másik, a világoskék hátte-
ret. Három perccel múlt fél három, kezdődhet az
előadás. Mi négyen ülünk a deszkán, csurog ró-
lunk a víz, tartjuk a függönyt. Nyugalom- üzen a
főnök. Nyugodtak vagyunk. És vizesek. Jé, ma
másmilyen a h á t t é r ! - csodálkozik mosolyogva
Bilicsi Tivadar. Igen, ma ilyen - mondja körmét
piszkálva, laza könnyedséggel a színpadmester-
helyettes. Nekem vérzik a kezem. A mellettem
ülő díszítőnek (Bődy Pista, ma rendező Né-
metországban) trüszkölnie kell, de nincs szabad
keze, hogy elővegye zsebkendőjét. Elengedni a
függönyt nem lehet. Már mindannyiunkról csorog
a víz. Mellettünk, a résnyire kinyílt ajtón a
színpadmester kis üveg konyakot nyújt be, kér-
dően int, beleegyezően bólintunk. Atyain, egyen-
ként mind a négyünket megitat. Kortyolgatjuk a
konyakot, vérzik a kezünk, alattunk jókedvűen
komédiáznak a színészek. Több mázsát tartunk
görcsösen a fejük fölött. És úgy érezzük: ma hi-
hetetlenül lassú az előadás. Csokoládét kérek, a
mellettem ülő konyakot. Sört is hoznak. Csak
nyugalom, f i ú k - szól a biztatás -; megemelem
a fizetésüket - mondja a színpadmester.
Visszanyöszörgök: mikor? Még öt perc van az
első rész végéig, de már alig tartja valami a
tartóhengeren a függönyt. Végre taps, a
színészek öltözőikbe vonulnak, leeresztik a
vasfüggönyt. Engedhetik, fiúk! Engedjük. A
hatalmas függöny nagy csattanással a
színpadra zuhan. Vérző kezekkel baktatunk a
folyosón, jön szembe Ruttkai Éva. Hát magukkal
mi történt, fiúk? Ijedten nézi roncsolt
mancsainkat. Verekedtünk, művésznő -
mondom szemlesütve. Bájosan megróvó pil-
lantás a válasz. Mosolygunk, elsomfordálunk.

Miért kellene azt tudnia egy színésznőnek,
hogy zuhanni készülő teher alatt komédiázott
egy órán keresztül?

Tábori Nóra és Prókai István sem tudták meg ta-
lán soha, hogy a Cyrano de Bergerac egyik elő-
adásakor, az erkélyjelenet után, a második szü-
netben az életük egy hajszálon múlott. Illetve a
színpadmester lélekjelenlétén és fizikai erején.
Két és fél mázsás - klasszikus! - díszletelem
volt az erkély, nyolc méter magas fal, rossz súly-
elosztással; könnyen előrebillent, ha a hátsó
tartóléceket valaki idő előtt kiakasztotta. Aznap

Tolsztoj-Piscator: Háború és béke. Tábori
Nóra a pepita útiruhában

valaki idő előtt kiakasztotta, és a nyolc méter
magas fal lassan, méltóságteljesen kezdett
előre-dőlni a függöny felé. A fal tövében álltam,
próbáltam tartani, de a fizika törvényei szerint
éreztem: ez lehetetlen. Csak lassítani lehet a
borulást, megállítani nem. És akkor a
színpadmester - Dudás úr - a fal felé rohant, és
mint Atlasz, két kinyújtott karjával
megtámasztotta az erkélyt. Valakinek volt annyi
esze (talán Ordódy Gyuri-nak, ma akciórendező
a filmgyárban), vissza-akasztotta a tartólécet és
húzta visszafelé a falat. Tábori Nóra és Prókai
István közben visszalépett a függöny mögé a
színpadra, mosolyogtak, mi is
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Calderón: A huncut kísértet. Szakács Miklós,
Benkő Gyula - és egy eltört kard (MTI-fotók)

mosolyogtunk, senki nem merte azt mondani: ha
ez a fal rázuhan a függönyre és bele a zenekari
árokba, akkor a művésznőnek és a művész úr-
nak ott tetszett volna maradni örökre.
Mosolyogtunk. Építettük a negyedik felvonás
díszletét: a csatateret.

Csak később derült ki: Dudás úr megrokkant.
Néhány év múlva meghalt.

A szórakoztató baleset kellemesebb esemény a
színházban.

Volt a Faust-előadás díszletében egy süly-

lyesztő, szakszerűbben szólva süllyedő. A zene-
kari árokfölé építették, s hogy csendben, zajtala-
nul süllyedjen és emelkedjen, nem motorral mű-
ködött, hanem kézi erővel. Mint egy harmonika,
úgy csukódott össze. Lent a sötétben figyeltük az
ügyelő jelzését, s ha kigyulladt a lámpa, kiakasz-
tottuk kétoldalt a biztosító láncot, és szép lassan
engedtük lefelé Faust dolgozószobájának búto-
rait: asztalt, széket, zsámolyt, földgömböt. Éjjel-
nappal folytak a próbák, néha a színházban
aludtunk (nagyon előkelően: a protokolltársalgó
miniszter elvtársaknak fenntartott foteljeiben,
például!), s a főpróba hetében a díszítők már
igencsak elcsigázottak voltak. Azon a napon kö-
zönség is ült mára nézőtéren. És a süllyedő má-
sik oldalán üldögélő kollégám (Vajk Attila, ma
színész Stockholmban) a sűrű sötétben,

Pálos György-Faust duruzsolóan meleg hangját
hallgatva, elszundikált. Kigyulladt a lámpa, indu-
lunk, súgtam halkan a másik oldal felé, és tár-
sammal (ma ismert nevén: Ernyey Béla) kezdtük
engedni a harmonikát. De csak a plató egyik fele
süllyedt, a másik nem. Barátom aludt, a biztosí-
tólánc a helyén maradt. Faust dolgozószobájá-
nak bútorzata megbillent, a féloldalas résen a ze-
nekari árok felé csúszott, s az asztalon terpesz-
kedő koponya - kasírozott papír, de olyan, mint
az igazi! - begurult a súgólyukba. A súgónő ölé-
be. Aki felsikoltott. A nézőtéren meg kacagni
kezdtek a nézők. Mi kínunkban röhögtünk. A sú-
gónő elájult. A rendező ordított.

A próba néhány perc múlva folytatódott. De a
Faust minden előadása előtt a súgónő, Ódorné
megkérdezte: Mondja, ma is rámboritják a kopo-
nyát? - Igyekezni fogunk! - válaszoltam. És
mosolyogtunk. Aztán vagy tizenöt évvel később
egy Vörösmarty-esten mondtam ünnepi beszé-
det a műsor előtt. Ódorné volt a műsor alkalmi
súgója. Amikor megláttam, csak annyit mond-
tam: Igyekezni fogunk! Mosolyogtunk: a súgónő
nem emlékezett a nevemre - sem előtte, sem
utána az elmúlt harminc évben nem találkoztunk
-, de volt egy közösen őrzött pillanata mindket-
tőnk életének.

Igyekeztünk.

Az évad legsikeresebb előadása A huncut
kísértetvolt. Nem a közönség körében, mert a
nézők hamar észrevették, hogy a parádés
szerep-osztás ellenére kongóan üres és
unalmas az előadás. De a színház hátsó
fertályain kétségtelenül nagy sikere volt a
színjátéknak, mert a színészek, mivel a rendező
elfelejtette - képtelen volt? - megrendezni a
darabot, legalább a maguk szórakoztatására
próbálták érdekessé vagy legalábbis
elviselhetővé színesíteni a játékot. Olyan
zűrzavarosan áttekinthetetlen volt az elő-adás,
hogy nem volt különösebben feltűnő, bár-mi
történt is a színpadon. Legalábbis egy pontig
nem volt feltűnő.

Egy alkalommal például Orbán Jenő ügyelő-
vel - eléggé el nem ítélhető módon - előadás
közben a görög történetírás, nevezetesen Héro-
dotosz Egyiptom-szemléletéről csevegtünk az
ügyelőpult mellett, s nagyon elfelejtkeztünk
mindarról, ami a színpadon történt. Egyszercsak
halljuk, hogy Verebes Károly minket bámulva,
nekünk kiabálja: Édes gazdám, ne menj el, ne
menj el! Rögtön tudtuk: ezeket a parádésan
szellemes mondatokat nem Calderón írta. És
Verebes Károly jön kifelé a színpadról. Merthogy
Benkő Gyulának - az ő édes gazdájának - rég a
színpadon kellett volna lenni, ám az ügyelő



• LÁDAFIA •

csevegés közben elfelejtette hívni a színészt, s
Verebes Károly kifogyván szövegéből, segély-
kérően indult kifelé: neki édes gazdája nélkül
semmi keresnivalója a színpadon. És kijött. Rutt-
kai Éva és Schubert Éva, asszonykoszorútól kö-
rülvéve, ott maradt a színpadon: se szövegük, se
partnerük. Sebaj. Ruttkai Éva, mintha mi sem
történt volna, elkezdte elölről a jelenetet. A többi-
ek válaszolgattak, mondták újra a már eljátszott
jelenet szövegét.

Nagyon modern darabot látott aznap a közön-
ség: a színészek mindent kétszer mondtak, két-
szer mondtak. Aztán levegő után kapkodva
megérkezett a színpadra Benkő Gyula, kifújta
magát, és fülön csípve szolgáját, a színpadról ki-
kódorgott Verebes Károlyt, bekocogott a szín-
padra: Hát te hová tűntél, gézengúz? (Ezt sem
Calderón írta!) A színésznők bájosan mosolyog-
tak, Verebes Károly dünnyögött valamit. Folyta-
tódott a játék. Hogy mit gondolt magában a
közönség, arról nincsenek megbízható
emlékeim.

Az előadás mindenesetre nem csak véletlenül
színesedett.

Történt egy alkalommal a harmadik felvonás-
ban, mikor Benkő Gyula, Szakács Miklós és
Ruttkai Éva - szerelmi háromszög! - szócsa-
táztak a színpadon, s párbajra készülődött a két
férfi - Don a Donnal! -, a végszó elhangzása
után: Várj, hozom a kardomat!, Benkő nagyon
hirtelen válaszolt: Itt várlak!; majd felemelte a ke-
zét, jelezte, még mondani akar valamit, valami
fontosat. Nagyon jelentőségteljes szünetet tar-
tott, senki sem mert a színpadon belemozogni a
várakozásteli csendbe - és akkor Benkő Gyula
húsz centivel odébb lépett, cipőorrával lazán
megkocogtatta a padlót, s közben megismételte:
Itt várlak! Az itt szó komoran, már-már tragiku-
san hangzott, a húszcentis elmozdulás végzetes
következményeit érzékeltetve: ami ott megtör-
ténhet, semmi ahhoz képest, ami itt, húsz centi-
vel idébb meg fog történni. Nem kétséges: Don a
Donból itten bohócot csinált. Na, megállj! gon-
dolhatta magában Szakács Miklós. Kiment,
visszajött, de nem XVII. századi vívókardjával
kezében, hanem Bilicsi Tivadar aranyozott fa-
spádéjával, amely a Lüszisztratéban „játszott". A
közönség bágyadtan unatkozott, a színészek vi-
szont kuncogtak, s a következő előadáson a har-
madik felvonás kezdetekor mára színpadon volt a
színház apraja-nagyja, öltöztetők, díszítők, bú-
torosok, fodrászok, kellékesek, s várták: ma mit
találnak ki önmaguk s a színháziak szórakoztatá-
sára a színészek. Egyszer lándzsával érkezett
Szakács Miklós a színpadra, Elfogyott a kard-
készletünk! - felkiáltással; máskor Iovassági
karddal készülődött könnyű párbajt vívni; előfor-

dult, hogy csengettyűt kötött a kardja markolatá-
ra; vagy a változatosság kedvéért nem vette le
civilben hordott aranykeretes szemüvegét. Re-
mekül szórakoztunk: mindig mindenki várta a
meglepetést.

Egyszer aztán semmi meglepetés: Szakács
Miklós kezében vívókardja, s mondja a szöveget.
Semmi extra, semmi különleges? - már-már
csalódottan készülődtünk otthagyni a színpadot.
Ám amikor elhangzott a párbaj előtti utolsó szó:
Védd magad!, az addig jobb kezében karddal
hadonászó Szakács Miklós előrántotta balját a
köpenyéből, s egy második világháborús mor-
dályt szegezett a dermedten bámuló Benkő
Gyulára. Aki a meglepetéstől meg sem tudott
szólal-ni. Csak rázta a hangtalan kacagás.
Ruttkai Éva hirtelen hátat fordította
közönségnek, potyogtak a könnyei, alig tudta
hangos nevetését visszafojtani, csak foga között
préselt ki félig sikítva, félig nyerítve egy szót:
Gyilkos! A három színész állt háttal a
közönségnek. És majdnem megfulladt a
nevetéstől. Közel egy percig tartott a rögtönzött
jelenet. Az egyik fodrásznő zsebkendőt tömött a
szájába, ne hallatsszon ki vihogása a nézőtérre.
Egy díszítő (Győrffy Laci, ma színész és író) kiej-
tette kezéből a kalapácsot. Még ez is: egy
csattanás! Aki tehette, fuldokolva menekült
kifelé a színpadról a folyosóra.

A közönség némán várakozott.
Aztán valahogy vége lett az előadásnak. A

színészek fegyelmit kaptak (indoklás: szándé-
kos stílustörés, ilyen pisztoly még nem létezett a
XVII. században!), és soha többé egyetlen ötlet-
tel nem fűszerezték az előadást, amely nagyon
hamar tökéletes érdektelenségbe fulladva ki-
múlt. De még sokáig szójárás volta színházban,
ha valaki nem tudott valamit időre, rendesen
megcsinálni: Sajnos, elfogyott a kardkészletünk.
Ilyenkor mindenki hangosan nevetett, aki emlé-
kezett a Calderón-darabnak a közönség köré-
ben megbukott, de a színháziak számára öröm-
telien szórakoztató előadására.
Vajon maki hogyan emlékszik erre a régi színhá-
zi történetre?

És Tábori Nóra vajon emlékszik arra a vérfa-
gyasztó színpadi pillanatra, amikor Lelkem, azaz
Hankó Elemér főügyelő elfelejtette színpadra
hívni őt a Háború és béke egyik előadásán?

Hankó Elemér mindenkit lelkemnek szólított,
ezért őt mindenki Lelkemnek hívta. A Háború és
béke vígszínházi előadásán Tábori Nóra Lizát
játszotta, Bolkonszkij herceg feleségét. Két jele-
nete volta darab első részében. És a bemutatko-
zás az előadás kezdetén, amikor minden fonto

sabb szereplő a színpadra vonult, a hatalmas re-
gényt színpadra átíró Piscator utasítása szerint.
A bemutatkozás után az első jelenetben lépett
színpadra ismét Tábori Nóra. A két jelenet között
csak néhány percnyi idő: a színésznő nem ment
vissza öltözőjébe. Ott álldogált az ügyelőpult
mellett, vagy leült egy székre a körfüggöny mö-
gött, s várta, mikor mehet vissza a színpadra. Az
ügyelő épp ezért soha nem hívta erre az első je-
lenetre, megszokta: valahol ott van mellette a
színésznő, elég, ha int neki.

Történt pedig egy alkalommal, hogy Tábori
Nóra a bemutatkozás után - roló, mondja a szín-
házi zsargon - tökéletesen elfelejtette, hogy
még csak a bemutatkozáson van túl, s mintha
már az első jelenet is „lement" volna, visszabal-
lagott a színpad túlsó oldalán lévő öltözőjébe.
Ki-bújt egybeszabott, csinos pepita útiruhájából
(a második jelenetben estélyi ruhát viselt), s
nemis egy szál, hanem félpendelyben üldögélt
az öltözőasztal előtt, várva, mikor hívják második
jelenetére. Aztán a színpadon egyszer csak
elhangzott a végszó, Lelkem inteni akart, de nem
volt ki-nek, rémülten körülnézett, Istenem, hol a
Nórika?, én már rohantam a női öltözők felé,
Lelkem kétségbeesetten belehörgött a
mikrofonba: Nórika, azonnal, Nórika, azonnal...
Nyitom a szín-padi vasajtót, félpendelyben
nekem zuhan Tábori Nóra. Vissza! Ruha! Nem
az estélyi! A pepita! Futás! Rohanás közben
Marikával, az öltöztetőnővel próbáljuk helyére
ráncigálni a ruhát, csekély eredménnyel.
Valahogy a helyén van. De a kapcsok! Lelkem
már be is lökte Nórikát a színpadra. Akinek
fogalma nem volt arról, vajon röptiben
összekapcsolt ruhája hátul mennyire van nyitva.
Nyitva volt. Végig. Tábori Nóra állt a színpadon,
mindig szemben a közönséggel, kedvesen
válaszolgatott Benkő Gyulának és Györffy
Györgynek, s csak arra vigyázott: véletlenül se
fordítson hátat a közönségnek. Mint egy gésa,
oly kecsesen tipegett ki a jelenet végén a
színpadról - hátrafelé. Csak a függöny mögött
rogyott le egy székre, és sírta el magát. Aztán
szusszant, visszament az öltözőbe, rögtön bele-
bújt a második jelenetben viselt estélyi ruhájába,
s indult vissza a színpadra.

Váratlan izgalomból aznap estére már jutott

neki elegendő.
És attól kezdve az öltöztetőnőnek mindig
ellenőriznie kellett színpadra lépés előtt:
minden kapocs rendben van-e a pepita
útiruhán. Emlék-
szem, jóval később, az egyik előadáson ott
álltam Tábori Nóra mögött mielőtt színpadra
lépett,
s láttam, amint bal kezével - csak mintha
véletlenül - hátranyúlt és végigtapogatta a
kapcsokat.
Aztán mosolyogva belépett a színpadra.
(Folytatnám)


