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EGY DÍSZLETMUNKÁS EMLÉKIRATAI
Mikor kezdődik a próba ?- Kocogtatja meg

köszönés helyett erőszakos, karcos
hangjával és mutatóujjával egy kövérkés
öregasszony, a portásfülke ablakát.
Szombat délután öt óra van. Majdnem ki-halt a
színház. És a hosszú esőköpenyes, két
kendővel bekötött fejű öregasszony enyhén fél-
retaposott sarkú cipőjében azokra a színház kö-
rül őgyelgő, félresiklott életű színésznőkre emlé-
keztet, akiket a portások nem szoktak beengedni
az épületbe.

Milyen p r ó b a ? - mordul vissza az üvegkalic-
ka őre. - Nekem itt holnap délelőtt fellépésem
lesz, meg akarom nézni a színpadot- hangzik a
két kendő alól ellentmondást nem tűrő hangon a
válasz. Holnap? - a portás kicsit elbizonytala-
nodik a határozott hang hallatán. Honthy Hanna
vagyok - mondja nagyon indulatosan a két fej-
kendő -, hol van az a rendező? Nem a rendező
nevét mondja, talán nem is tudja, hogy hívják a
holnap délelőtti matiné alkalmi irányítóját. Felka-
pom a fejem, ott áll mellettem egy méterre
Honthy Hanna, s alig ismerem meg. Festék egy
szem se, takar a szemüveg is, két kendő azért
van a fején, mert feltehetően a sok hajcsattot,
hajcsavart így könnyebb elrejteni. A díva közel-
ről!

A portás még most sem ismeri meg, de nem
mer ellentmondani. Félmegoldást választ: Tes-
sék arra fölmenni a színpadra - mondja, és la-
zán befelé mutat. Legyen most már mások gond-

ja a felismerhetetlenségig civilre maszkírozott
sztár kísérgetése. Honthy felcsattan: Itt merre
van a színpad?

Nem szeretem az operettet. Elsomfordálok.
Nem az én dolgom a Vígszínházban az ope-
rettsztárok kísérgetése.

Másnap délelőtt zenés-táncos matiné az
élenjáró honvédeknek. Honthy Hanna a színpa-
don. Ezek szerint akadt valaki, aki megmutatta
neki a színpadi bejáratot.

De kezdem figyelni a színésznők civil arcát.
Sütő Irén délelőtt is maszkban: szempilla, friss
fodrász, színpadi ragyogás. Sulyok Mária arcán
kevés púder és barátságos mosoly. Sándor Iza:
sok rúzs, sok púder, sok mosoly. Lászlóffy Kata
nem festi magát, szomorú tekintete a nappali
smink. Tábori Nóra hol festi magát, hol nem, né-
ha csak a szemei ragyognak. Bulla Elma nap-
közben jószerivel semmit nem tesz az arcára.
Előadás után percnyi időt sem hajlandó az öltö-
zőben tölteni, épphogy csak kibújik színpadi ru-
hájából, s már robog is a kijárat felé, ahol rendelt
taxi várja, s viszi haza a közeli Szent István-park-
ba; a színpadi festést is otthon mossa le arcáról.
Ruttkai Éva változékony, most épp növeszti a
haját (lelkében már készül Júliára), hajszíne
azonban hetente különböző. Egyszer negyed

Vonul a Vígszínház 1961. május elsején

hétkor beugrópróba van, az Ilyen nagyszerelem
egyik epizodistája helyett ugrik be a rendező, s
az előadás előtti próbára Ruttkai Éva
öltőzőköpenyben, teljesen smink nélkül libben a
színpad-ra; alig ismerni meg: akkor „hordott'
keskeny, divatos mandulavágású szeme helyett
saját, nagy, kerek szemével érkezik a
színpadra.

Díszítőmunkás szemmel nézve kétféle művész-
nő van: színésznő és színészné.

Este, előadás után, amikor a színpadon mi
még bontjuk a díszletet, s a színészek már bal-
lagnak hazafelé, a hölgyek - ez számukra a leg-
rövidebb út az épületből kifelé - jobb hátul be-
jönnek a színpadra, és bal hátul kimennek. Van,
aki amikor belép a színpadra, köszön: Jó éjsza-
kát!, Viszontlátásra!, Minden jót! Van, aki belép,
halad és várja, hogy elköszönjenek tőle. Az első
típus művész és ember: színésznő. Észrevesz
minket is, és mellesleg tisztában van az elemi
udvariassági szabályokkal. Tudja, ha belép
valahová, illik köszönni. Ennek semmi köze
ahhoz, hogy nő vagy férfi, színész vagy díszítő
az illető.

A nem köszönő vonulók a színésznék. Nem
sok van belőlük. Jelentéktelenek. Üdvözlésükre
kidolgozunk egy remek játékot. Amikor hátul a
színpad közepéig érnek, hirtelen többen egy-
szerre felkiáltunk: Kezicsókolom! Sok-sok
hosszú i-vel, elharapott rövid ó-val. S rögtön
utána
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valaki, csak úgy mellékesen, de hangosan és ir-
gum-burgum komolysággal rákiabál a mellette
állóra: Hol van a kalapácsa? Nem egészen így
hangzik a mondat; á hang helyett véletlenül min-
dig i szalad ki az illető száján. De hát este tíz óra
után már fáradt az ember.

Úgy emlékszem, néhány színésznét sikerült
megtanítanunk köszönni.

Különben is játékos fajták voltunk mi, érettségi-
zett díszítőmunkások a Vígszínházban 1961-
ben. Bér Pista egyszer fogadott Dezső úrral. Dél-
előtt megismerkedett a Palatinuson egy lánnyal,
este meghívta színházba, s gondolta: előadás
után elmennek valahová, mielőtt... De hát nem
volt egy vasa sem, amiből elvigye valahová új-
donsült kedvesét. (Kedvelt szójárásunk volt ak-
koriban: Pajtás, adj egy tízest, egy órával ezelőtt
megismerkedtem a menyasszonyommal, és
nem tudom meghívni egy kávéra!) Dezső úr gá-
lánsan felajánlott egy százast Bér Pistának, ha
fürdőnadrágban, mezítláb, de nyakkendőben és
karján órával baktat ki a Vígszínház sarkára, s a
leányzónak ebben a színházi jelmezben adja át a
belépőjegyet. Rövid mérlegelés után az alku
megszületett, Bér Pista valóban egy szál fürdő-
nadrágban, de nyakában pompás nyakkendő-
vel, mezítláb sétált ki a körút sarkára, és a riadtan
néma leánykának így adta át az ingyen színház-
jegyet.

Az ifjú hölgy nem kívánt még egyszer találkoz-
ni játékos kedvű kollégámmal, így előadás után a
Berlin étterem kocsmájában söröztük, vodkáz-
tuk el a Dezső úr által leperkált százast.

Bér Pista (korábban ifi öttusaválogatott)
amúgy is bajnok volt a stiklikben. Egyszer -
szintén fogadásból, szintén pénzért - fejére
húzta A néma levente előadása során használt
vörös hóhérkámzsát, és kibaktatott a körútra, el-
ment a villanyrendőrig (akkor még lábon álló,
emelt ketrecben üldögélt a rend őre). Pista udva-
riasan fölkopogtatott, s illedelmesen megkér-
dezte: merre van a Sziget cukrászda? A rendőr
döbbenten válaszolt, Pista laza nyugalommal
ballagott a cukrászda felé, kért egy ötvenfilléres
vegyes fagylaltot, s időnként a csuklya alá dugva
a tölcsért, elnyalogatta.

A körúton meg leállt a forgalom. Mi, díszítők
Shakespeare-t játszottunk: színházat csináltunk
az egész világból.

Pálos György éppen jött befelé a színházba,
nézte a mozdulatlanná meredő körutat, s amikor
Pista a művészbejáróhoz ért, nagy komolyan
annyit - vagy valami i l yesmi t - mondott: A
mozgása jó, de annak utána kellene nézni,
szoktak-e fagylaltozni a hóhérlegények.

Nem ismerem a szakirodalom idevonatkozó
megállapításait, de emlékezetem szerint a Víg-
színházban 1961 májusában egyszer biztosan
fagylaltozott egy XV. századi hóhérlegénynek
öltözött díszítőmunkás. És e Mátyás korabeli hó-
hérlegény körúti vonulását legalább ötszáz em-
ber bámulta döbbenten akkor Budapesten. Há-
nyan emlékeznek arra a pillanatra, ahogy a
Szent István körúton lassan megállnak a gyalo-
gosok, az autóbuszok, a villamosok, és mindenki
némán azt nézi, miféle fura fajzat ballag a pesti
főutcán hóhércsuklyában, kezében fagylalttöl-
csérrel, szemmel láthatóan közönyösen szem-
lélve az elnémuló körutat?

És vonultunk május elsején is, igaz, hóhércsuk-
lya nélkül. (Milyen jó, hogy nem írtam meg tíz
évvel ezelőtt az emlékirataimat! Ha akarom, ma
azt is leírhatom: csuklya nélkül a hóhérok a
tribünön ültek. De nem akarom.)

Fiók mélyéről előkerült két fénykép. Az egyi-
ken Aczél (ma: Ernyey) Bélával a Vígszínház tö-
vében készülődünk a felvonulásra, mellettünk a
zsinórmester-helyettes (csak a becenevére em-
lékszem: Báró) és két táncoslány a Faustból, Ju-
hász Kati és Rónai Mari. A másik kép a
felvonulási téren készült: vonul a Vígszínház
csapata a tribün előtt. Munkatársammal cipeljük a
büszke fel-iratot (sokkal mutatósabb táblánk
van, mint a mögöttünk vonuló Női
Fehérneműgyár 1. számú telepének!), s
láthatóan tudjuk, hogy fotografálják
vonulásunkat. Czimer József, Sütő lrén, Verebes
Károly, Pálos György, Deák Sándor az első
sorban. Sütő lrén mögött Lelkem, a főügyelő.
Pálos György mögött Malonyai Dezső, a gazda-
sági igazgató. Mögöttem a lehajtott fejű, fekete
hajú, szerény férfiú: Kazimír Károly. Mellette
Prókai István. Emlékszem, míg ballagtunk, arról
beszélgettek Pálos Györggyel, milyen vizsga-
kérdések vannak (lesznek) a Marxista-Leninista
Egyetem esztétika tagozatán. Azért emlékszem
pontosan, mert engem akkor megdöbbentett,
hogy Pálos György, akit nagyszerű színésznek
és nagyszerű embernek tartottam (és tartok!),
jelentkezett erre az egyetemre. Igyekeztem nem
gondolni erre a véletlenül hallott beszélgetés-
foszlányra, mert zavaróan belemaszatolt a Pálos
Györgyről lelkemben kialakult képbe. Aztán eltelt
néhány év, 1967-ben végeztem a Bölcsészka-
ron, s mert akkor már másfél éve dolgoztam a
Színháztudományi lntézetben, jogom volt jelent-
kezni a Marxista-Leninista Egyetem esztétika
tagozatára. Jelentkeztem. Évi huszonegy nap
szabadság (!!!) járt annak, aki erre a humbug
egyetemre beiratkozott. Beiratkoztam. Nagyon
rendes tanárnőnk volt, pártmunkás meg minden
ilyen, az esztétikához viszont annyit sem értett,
mint tyúk az ábécéhez. Becsületére legyen

A Vígszínház előtt: Juhász Kati, Rónai Mari,
„Báró", Aczél-Ernyey Béla és a szerző

mondva, nem erőltette a dolgot. Hagyta, hogy
mindenki beszéljen arról, amiről akar. Radnóti
Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja a drámairo-
dalomról, én a színházról, mindenki arról, ami
érdekelte, vagy amihez szakmájából következően
amúgy is értett. Mindent a huszonegy nap sza-
badságért! Akkor tudtam meg, hogy szakmai to-
vábbképzésnek is elfogadják e hátborzongatóan
színvonaltalan, egyetemnek címzett marxista
tanfolyamot. Sok értelmes ember is járt erre az
„egyetemre": az ember sok mindent elvisel
azért, hogy békén hagyják.

Nézem a régi fényképet: Vígszínház felirat
alatt vonulunk 1961. május elsején a Hősök tere
felé. A képen nem látszik, de Kádár János integet
nekünk. Meg a Biszku elvtárs is. Meg a Marosán
elvtárs is. Mi meg nem integetünk, csak balla-
gunk.

A tribün elé érkező művészeket zengő szóla-
mokkal köszönti a hangosbeszélő. És sok piros
léggömb kóvályog a fejünk fölött.

Vonulunk.
Azt biztosan tudom, miért iratkoztam be 1967-

ben az esti humbug egyetemre. De honnan tud-
hatnám, miért, mi helyett járt marxista tanfolyam-
ra Pálos György 1961 tavaszán?

Vonulunk.
Mellettünk vállt vállnak vetve sorfalat állnak a

szürkeruhás munkásőrök. Barátságos mosollyal
az utat mutatják, amerre kötelező haladnunk.

(Legközelebb talán befejezem)


