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öltözik
abban a lépcsőfordulóból nyíló, portásfülke
fölötti szobában, amely harminc
évvel ezelőtt a tűzoltók birodalma volt. Civilnek
akkoriban tilos volt oda belépni! A színház
minden zegét-zugát ismertem, de abban a
szobában soha nem jártam. Ott laktak a Magyar
Népköztársaság tűzoltói. Éjjel-nappal mindig
volt tűzoltó a házban. Napközben az ügyeletes
jött-ment az épületben, nézelődött, szaglászott,
ellenőrizte, nem gyújtott-e rá valaki cigarettára,
szivarra, pipára tiltott helyen. Elő-adás után
végigjárták az épületet, mindent még egyszer
átvizsgáltak, aztán békében aludni tértek.
Hányan voltak, nem tudom. Már akkor is hal-
lottam, olvastam rettenetes színházi tűzvészek-
ről, úgyhogy természetesnek tartottam a tűzol-
tók állandó vizslatását, csak azt nem értettem,
miért alszanak éjszaka a színházban. Az épület
leghátsó zugában volt a szobájuk, akár a fél né-
zőtér leéghetett éjszaka, mire a füst felébresztet-
te volna őket.

Mai szemmel a mai világban arra is gondolha-
tok: ezek a derék tűzoltók talán nem csupán a
tűzre figyeltek. A sok megbízhatatlan művész,
innen-onnan odacsöppent díszletmunkás (bör-
tönt járt éppen úgy akadt köztünk, mint kényes
ízlésű budai polgárcsemete, deklasszált vagy öt-
venhatban sáros lett elem, színházrajongó anti-
bolsevik és politikával nem foglalkozó robotoló
szegényember), néhány 1956-ig volt párttag (ez
különösen veszélyes típus!), egy Központi Bi-
zottsági tag... Volt itt kire-mire vigyázni. Idézget-
tük Rejtőből akkoriban a mondást: minden pofon
mellé nem lehet egy rendőrt állítani. No de az
nem feltűnő, ha a gyanús helyeken - például
színház - lézeng néhány tűzoltó.

Egy biztos: számunkra a tűzoltók nem a szín-
ház épségére vigyázó érdemes személyek vol-
tak, hanem a hatóság mindenhol jelenlévő, kelle-
metlen képviselői. Nem volt ebben semmi politi-
ka. Csak ki nem állhattuk őket. És ahol lehetett,
borsot törtünk az orruk alá.

Például. Áll a két derék tűzőr a dohányzásra
kijelölt helyen, és szívja a szívnivalót. Mi meg né-
hány méterrel odébb, de mára lépcsőforduló ta-
karásában halkan egymás közt: hé, te, nincs itt
füstszag?, szólni kellene a tűzoltóknak! Aztán
usgyi, föl a lépcsőn. És figyelünk: mit csinál a két
koma. Rendszerint elhajították a cigarettájukat,
és indultak utánunk.

Volt, amelyik néha rájött: hülyét csinált belőlük
valaki.

Nem volt barátságos tűzoltók és díszítők kö-
zött a viszony, amúgy is harcban álltunk.

Baba és Ruttkai Éva - még az öltőzőben,
1961 (Dolezsál László felvétele)

Elkészült a vadonatúj díszlet, jöttek a főtűzol-
tók, és a díszletfal közepéből, a vászonból ki
akartak vágni egy darabot, megvizsgálandó,
kellően impregnálva van-é a díszlet, ellenáll-é
vajon a tűznek. Mi mindig a díszlet egyik sarkát
kínáltuk föl csonkításra, de háta tűzoltókat sem
ejtették a fejükre, pontosan tudták, hogy a
felkínált díszlet-

sarkot átitattuk impregnáló szerrel, a díszlet többi
részére meg egy csepp sem jutott. A vegyszer
ugyanis kifakította, tönkregyűrte, -nyomorította a
díszletet, tehát próbáltuk a tűzoltókkal szemben
védeni az eredeti, a díszlettervező által elképzelt
állapotot. Jött a tűzoltó a nagy ollóval, mi meg te-
relgettük az előkészített díszletsarok felé. Néha
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ikerült, néha nem. Néha ott vágott mintát,
hol mi akartuk, néha ott, ahol ő akart. Volt
gy, hogy még csak nem is füstölt a kivágott
ászondarab, volt, hogy a gyufa közeledtére
ángba borult, mint a fáklya.

Aztán valahogy valakik valahol elsimították
z ügyet: bemutató a Vígszínházban nem ma-
adt el a tűzoltók miatt.

Legjobban azt a tűzoltót szerettük, amelyik
iszte és kötelessége szerint előadás alatt a
ortálban állt, azaz közvetlenül a színpadnyí-

ás mellett, hogy jól lássa, a színpadon nem
aradt-e égő csikk vagy más tűzveszélyes
olog. Igen ám, de a színészeknek is épp ott
ellett rendszerint színpadra lépni, s nem iga-
án kedvelték, ha a színpadra lépés előtti pilla-
atban érdeklődve a képükbe bámul egy zub-
onyos fickó. Némelyik tűzőr - főként azok,
kiket csak egy-egy esti előadásra osztottak
e ügyeletesnek a színházba - úgy megörült,
ogy közelről láthatja, életnagyságban a szí-
észeket, hogy nem a színpadot és az eldobált
sikkeket figyelte, hanem magafeledten bá-
ulta a művészeket.

Sok örömet okoztak.
Egyszer, a Háború és béke valamelyik elő-

dásán Páger Antal mint öreg Bolkonszkij her-
eg készült belépni a színpadra. Az utolsó pil-
anatig a függöny mögött üldögélt egy karos-
zékben, s csak másodpercekkel a végszó
lőtt állt fel és lépett a portálba, egy ütem, s
ár indult volna ki a színpadra, amikor az ott
lldogáló tűzoltó barátságosan és tisztelettel
áköszönt: Jó estét kívánok, kedves művész úr!

Azt hittem, ott üti agyon Páger Antal a kot-
yeles közeget.

Volt akkoriban a Vígszínházban egy vasár-
api quodlibet, azaz Mikszáth Kálmán művei-
ől öszeállított színpadi vegyessaláta. Ruttkai
va az egyik jelenetben mint sokszoknyás,

ejkendős parasztlány mondta el a színpadi
örvényszék előtt Bede Erzsi életének szomo-
ú történetét, az utolsó mondatokat már az ol-
alfüggöny mögött fejezte be. Néhány másod-
erc, s már mint bodros-loknis, fodrokba bur-
olt ifjú kisasszony szólalt meg s lépett vissza

színpadra. Körülbelül harminc másodperc
latt kellett tetőtől talpig, kívül és belül átala-
ulnia. Hárman segédkeztünk Ruttkai Évának a
yorsöltözésben. Marika, az öltöztetőnő,
aba, a fodrász és én, ebben az esetben mint
isegítő öltöztető.

Álltunk hárman a függöny mögött, kezem-
en Ruttkai Éva ruhája, Baba kezében a loknis
aróka. Amikor Ruttkai Éva kilépett a színpad-
ól, Marika egy mozdulattal kinyitotta ruháján a
apcsokat s az egybeszabott ingváll, pruszlik
s sokszoknya egyszerre hullott le Ruttkai

Éváról, aki közben letépte fejéről a kendőt,
Marika kivette kezemből a rózsaszín ruhát, én
már hasaltam le a földre, közben Baba a szí-
nésznő fejére tette a parókát, Marika húzta rá
a ruhát, én a földön fekve egyik cipőt le, topán-
kát föl, másik cipőt le, másik topánkát föl.
Gyorsan magamhoz öleltem a földre hullott
sok ruhát, cipőt,, és Ruttkai Éva már lépett is ki
a színpadra. Mindez körülbelül két négyzet-
méternyi helyen, három oldalról körülöttünk
függöny, a negyediken a színpad. Ment mindig
minden, minta karikacsapás. Mindenki tette a
dolgát.

Hát egyszer, éppen abban a pillanatban,
amikor Ruttkai Éva a színpadról a függöny mö-
gé lépett, a másik oldalról a két függönyszárny
között erre a két négyzetméternyi terecskére
csendesen és illedelmesen beálldogált a tűz-
oltó: neki joga előadás közben a színpadon
bárhol nézelődni.

Kendő le, ruha le, ott áll Ruttkai Éva egy szál
valamiben. Hogy miben, azt én soha nem lát-
tam, mert mire a ruha lehuppant róla a földre,
már én is a földön hasaltam és a cipőkkel, to-
pánkákkal voltam elfoglalva. Most meg ott áll a
tűzoltó és bámul. Ruttkai Éva éppen befejezi a
mondatot, van tizenöt másodperc szünet.
Megakad szeme a gyönyörködő tűzoltón. Én
meg a földön fekve hallom, amint indulatosan
rásziszeg: tetszem? Hallom a hangsúlyt: in-
dulatosan goromba, bájosan kacér, büvölően
magakellető, szemérmesen zavart, dühödten
gyilkoló, lenézően fölényes, selymesen meg-
bocsátó. Egy pillanatra felnéztem - ki tudja
hányadik előadás volt -, és akkor láttam, mi-
lyen kevés ruha van Ruttkai Éván. A tűzoltó
meg zavarában meg sem mert mozdulni. Egy
pillanat, és már Amálka lépett vissza kacagva
a színpadra. A tűzoltó elsomfordált. Én a ha-
lom ruhával indultam az öltözőbe.

Arrafelé többet nem járt tűzoltó.
(Húsz év múlva megkérdeztem Ruttkai

Évát, emlékszik-e a jelenetre. Nem emléke-
zett. Harminc év múlva a Ruttkai Éva emlék-
szoba egyik lelkes látogatójáról kiderült:
hajdan tűzoltó volta Vígszínházban. Szerettük
a művésznőt, megbecsült bennünket, mindig

köszönt nekünk is- mondja. És elérzékenyül-
ten forgatja a fényképalbumokat.)

Igazán sóbálvánnyá lett tűzoltót az Orphe-
usz alászáll egyik előadásán láttam.

Bulla Elma sok kávét ivott előadás alatt,
még több cigarettát szívott el. A harmadik fel-
vonásban sokszor ment be pillanatokra a szín-
padra s jött ki. Egy-két percig, néha csak pilla-
natokig állta díszlet mögött, s már indult
vissza. Egyszer, amikor kilépett a
díszletajtón, megállt a színfal mögött,
zsebéből gyufát, ci

garettát vett elő ás rágyújtott. Mellette állt a
tűzoltó, aki dermedten bámulta ezt a leplezet-
len és felháborító szabálysértést: a tűzoltó or-
ra előtt, a színfalak tövében, tilos helyen rá-
gyújt valaki! Egy lépést előre lépett, és fojtott
hangon közölte Bulla Elmával: Színésznő ké-
rem, itt nem lehet dohányozni! Bulla Elma rá-
nézett erre az egyenruhás, Holdról jött
idegen-re, és a kezébe nyomta a cigarettát:
akkor fog-ja, míg visszajövök! Es belépett a

színpadra. A tűzoltó meg állt, és fogta a
füstölgő cigarettát. Egyszerűen nem tudott
megmozdulni. Bulla Elma fél perc múlva
kijött, kivette a tűzoltó kezéből a cigarettát,
köszönöm - mondta, és a vasajtón át
kiballagott az öltözőbe. Közben még egyszer
mélyet szívott a cigarettából. A tűzoltó meg
állt, állt, aztán talán mert érezte: illene valamit
csinálnia, összehúzott szemmel rám nézett, s
nagyon megrovóan annyit mondott: hogy
milyen emberek vannak!

Nem emlékszem, hány éves lehetett akkor,
1961 májusában ez a derék tűzőr. Lehet, hogy
ma sem tudja, ki volt Bulla Elma?

És az a tűzoltó, aki látta egyszál pendely-
ben Ruttkai Évát, mire emlékszik, hogyan em-
lékszik arra a hajdan volt színpadi pillanatra?

Mire gondolt később az a tűzoltó, akit Páger
Antal a kezében lévő kellék korbáccsal majd-
nem agyonütött?

A Vígszínházban 1960-1961-ben tűzren-
dészeti szempontból nem történt semmi emlí-
tésre méltó.

Shakespeare-ház
Sepsiszentgyörgyön

A Concordia Magyar Amatőr Színjátszó Tár-
sulat vezetőségének kezdeményezésére az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
(EMKE) országos választmánya és a Romá-
niai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egye-
sülete (Jádzó Társaság) kezdeményezi egy
Shakespeare Központ létrehozását Sepsi-
szentgyörgyön. Ez elsősorban az erdélyi Sha-
kespeare-játszás dokumentációs központja
lenne, de működése a későbbiekben kiterjed-
ne egész Közép-Európára. A létesítendő épü-
letegyüttes a dokumentációs központon kívül
múzeumot, könyvtárat, nyelvi laboratóriumo-
kat, kutatóhelyiségeket és vendégszobákat
foglal magába. A Shakespeare-ház előzetes
megnyitó ünnepségére számos angliai szer-
vezet támogatásával október 24-25-én kerül
sor Sepsiszentgyörgyön. Erre több országból
várnak kutatókat, akik elsősorban a közép-eu-
rópai Shakespeare-kultusz történeti gyökerei-
ről, illetve a mai Shakespeare-előadások jel-
lemzőiről tartanak majd előadásokat.


