
S Z IGE T HY GÁ B O R

EGY DÍSZLETMUNKÁS EMLÉKIRATAI
Valaki a jobb oldali ajtó felől bekurjant: Hé!

Nyitnak már?

Nyúlfarknyi szerep Tennessee Williams

Orpheusz alászáll című darabjában. Annyira

nyúlfarknyi, hogy az olvasópróbán Kazimír

Károlynak nem jutott eszébe színészre

kiosztani, még a segédszínészek valamelyikét

sem akarta megbántani egy ilyen, a színfalak

mögül bekiabált rövidke mondattal. Ez már nem

is szerep, csak nyúlfark.

Tíz nappal a bemutató előtt viszont Bulla

Elma próba közben megállt. Hogyan s miképpen

szólította meg a rendezőt, arra már nem

emlékszem, de a sötéten tátongó nézőtér felé

fordult, és bársonyos, de számon kérő hangon

megkérdezte: Mikor fognak már itt kiabálni?

A színésznő pontosan érezte a drámai helyzet

feszültségét, s hogy az író nem véletlenül írta le

ezt a kihagyhatatlan félmondatot. Az álmai meg-

valósulását jelentő cukrászda megnyitása előtt a

Lady már sejti az őt körülölelő ellenséges indula-

tot, s ez az utcáról bedörömbölő goromba hang a

drámai végkifejlet nyitánya: bent még fojtott

csend van, de kint már elszabadultak az indula-

tok. Ezt érzékelteti, ennyi e nyúlfarknyi szerep

dramaturgiai funkciója.

Véletlenül, mint mindig, ott lődörögtem próba

közben a színpadon. Kazimír barátságosan ma-

gához intett: Maga később, amikor majd lesz az

a kutyaugatás, egy zseblámpával ott, hátul ke-

resztülmegy, itt most legyen szíves bekiabálni

ezt a mondatot, az ügyelő majd int magának. A

próba folytatódott, nekem torkomban dobogott a

szívem, az ügyelő intett, én kiabáltam.

Nem történt semmi.

Bulla Elma válaszolt (Zárva, Zárva! Menjen a

dolgára!), néhány percig pergett tovább a jele-

net. Aztán Bulla Elma megállt, talán kérdezett va-

lamit, Kazimír talán válaszolt valamit (semmire

nem emlékszem, a „szerepemmel" foglalkoz-

tam!), kétszer-háromszor megismételtük a jele-

netet. Amikor az ügyelő intett, én kiabáltam.

Harmadszor vagy negyedszer próbáltuk a je-

lenetet (éri a takarásban álltam, tőlem három mé-

terre a színpadon Bulla Elma és Benkő Gyula),

amikor elkurjantott kérdésemre a színésznő nem

válaszolt, a nézőtér felé fordult, és - csak a szö-

vegre emlékszem, a hangsúlyra nem! - halkan

azt kérdezte a rendezőtől: Nem lehetne itt han-

gosabban?

Kazimír azonnal az ügyelőhöz: Hangosabban
kérem azt a kiabálást!

Az ügyelő, mellettem állt, jó hangosan átadta

az üzenetet: Ondits, ahogy a torkodon kifér!

Meg sem tudtam szólalni, csak a szememmel

jeleztem Bulla Elmának: értem a feladatot. Né-

mán visszasompolyogtam a színfalak mögé.
Aztán amikor az ügyelő intett, ordítottam.

Bulla Elma és Páger Antal Az esőcsinálóban

(Magyar Néphadsereg Színháza, 1959)

Senki nem foglalkozott többet velem.

Ha az ügyelő intett, én ordítottam. És aztán ro-

hangáltam hátul a színpadon keresztül-kasul,

kezemben egy villogó zseblámpával.

Aznap, másnap, egy hét múlva - valamikor a

folyosón jön szembe velem Bulla Elma. Az elő-

adás alatt ő jobbról közlekedett a színpadra, én

balról - soha nem találkoztunk. De mosta másik

oldalon akadt valami dolgom. Bulla Elma kilépett

az öltözője ajtaján, elment mellettem. Én, mint

aki nincs, úgy lapultam a falhoz. Bulla Elma

észrevett, rám mosolygott, és ment tovább.

Ennyi a történet. Több mint harminc évvel ez-

előtt Bulla Elma a Vígszínház jobb oldali folyosó-

ján elment mellettem, és rám mosolygott.

Harminc éve őrzöm ezt a mosolyt.

Akkor sem tudtam megfejteni, ma sem tudom.

Lehet, hogy bátorítani akart, azért mosolygott

rám. Vagy megismert, eszébe villant, hogy én va-

gyok az a fahangú díszletmunkás, aki nem kellő

hangerővel adja föl neki a drámai végszót, s itt a

folyosón most zavarában mosolygott, mert nem

tartotta fontosnak, hogy újra megkérjen: legyek

szíves a színpadon hangosabban (tehetsége-

sebben l) kiabálni. Az sem elképzelhetetlen: a

folyosón bütykölő díszítőről nem jutott eszébe az

a másik díszítő, aki a színpadon szokott neki

vég-szót kiabálni, s azért mosolygott, mert én is

mosolyogtam. Vagy megismert, és azért

mosolygott, mert arra gondolt: szép magyar

világ, a Víg-színházban a harmadik felvonás

drámai pillana-
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Bulla Elma és Páger Antal Mesterházi Lajos A
tizenegyedik parancsolat vígszínházi előadá-
sában (1961) (MTI-fotók)

tában taknyos díszletmunkások adnak neki
vég-szót!

Valamire biztos gondolt, amikor a falhoz lapu-
ló, illedelmesen-ijedten fejet hajtó kölyökre
rámosolygott.

Hogy én mire gondoltam arra nem emlék-
szem. Valószínűleg semmire, csak örültem,
hogy „színészi" ügyetlenségemért nem feddett
meg Bulla Elma.

Ma arra gondolok: mit ér, mennyit ér egy mo-
soly, amely harminc év alatt sem olvad el az
ember emlékezetében?

1960. augusztus 15-től dolgoztam a Vígszín-
házban 1961. június 15-ig. Bulla Elmával sem
abban az évben, sem később, soha nem
beszéltem.

Köszöntem. Visszaköszönt.

Richard Nash: Az esőcsináló. Állok a forgó-

színpad hátsó takarásában, kezemben pokróc,

párna. Amikor megáll a forgó, Bulla Elma mellém

lép, gyorsan a kezébe adom az ágyneműt, nyi-

tom az ajtót, becsukom, megyek tovább a dol-

gomra.
Goethe: Faust. Az első előadásokon Páger

Antal és Bulla Elma játssza Philemon és Baucis
szerepét. Koromsötétség a színpadon, emelvé-
nyek, oszlopok, falak, vastraverzek - minden
mozog. Két függöny között, a sötétben néhány
másodpercig a kezem Bulla Elma számára a
fogódzó; aztán fény, és kilép a színpadra.

Mesterházi Lajos: A tizenegyedik parancsolat.

Egyszerű díszlet, kevés bonyodalom. A szín-

padmester az első felvonásban az egyik takaró-

függyöny padlóhoz rögzített sarkához állít: két

jelenet között itt szalad el Bulla Elma, ha ott állok,

a színésznő nagyobb ívben kerül, s nem botlik

meg a padlóból kimeredő vasfúrókban, rudak-

ban.

A harmadik felvonásban vacsora a színpadon.

Író, a felesége, közös barátjuk: Páger Antal, Bulla

Elma, Szakács Miklós. Gergely úr, a kellékes

dolga a vacsora színfalak mögötti szervírozása.

Tálcán négy kaszinótojás, franciasalátával,

díszítéssel. A Berlin étteremből hozza át

Gergely úr előadás előtt, s a hidegtál a társalgó-

ban, a hűtőszekrényben várja harmadik felvo-

násbeli jelenését.

Bulla Elma elegánsan kitálal egy kaszinótojást

Páger Antalnak, aki eszik néhány falatot, mi-

közben hallgatja Szakács Miklós kacskaringós

tirádáját, aki beszéd közben elhárítja a kínálást.

Aztán Bulla Elma magának is tálal, a tányérján

lévő kaszinótojást villával kettévágja, de - vala-

mi történik - enni már nincs ideje.

Kellékes számára sok gond, ha esznek a

színpadon. A második felvonásban lángos,

borosüvegben tea; kaszinótojás, kávé a har-

madikban. Tányérok, csészék, poharak, kiska-

nalak. Szalvéta, cukortartó, dugóhúzó. Segí-

tettem Gergely úrnak nagy kosárban ki-be hor-

dani a holmit. Jutalmam, különmunkadíjam

előadás végén a két érintetlen kaszinótojás.

Amikor lehuppant a függöny, s a színészek

mentek tapsra a függöny elé, én fogtam a tálat,

s gyorsan megvacsoráztam. Mire elült a néző-

téren a taps, s a színészek indulhattak öltözőik

felé, én is végeztem a lakomával.
Egy alkalommal - rövidebb volt a taps?, las-

sabban ettem? - még falatoztam, amikor Bulla
Elma már visszalépett a színpadra a függöny
elől, s látta, amint épp befejezem a vacsorát: az
utolsó szemig eltakarítom a két kaszinótojást, a
zsemlét, a franciasalátát.

Mint mindig, most is sietett az öltözőbe, röpült

haza.

És a következő előadáson, miután kitálalta

Páger Antalnak az egyik kaszinótojást, ahogy új-

ra a tál felé nyúlt, a keze megállt a levegőben,

mintha meggondolta volna magát, nem nyúlt az

ételhez.

A három kaszinótojás érintetlenül pihent elő-

adás végéig a tálon.
És attól kezdve soha többet nem tálalt magá-

nak, keze mindig megállt a levegőben. leírt egy
tétova kört, aztán az üres tányér mellé ejtette a
villát.

Előadás után soha nem nézett rám.
Csak egyszer, valamikor, több mint harminc

éve elment mellettem a Vígszínház jobb oldali
folyosóján - és rám mosolygott.


