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Sólyom Emma pici volt, csúnya és

szemüveges. Rozzant öregasszony korában
büszkén hangoztatta, hogy szűz (néha
úgy mondta: ártatlan és hajadon), pedig
egész életében színházban dolgozott.
Évtizedekig a Nemzeti Színház öltöztetőnője
volt,
közel, a Népszínház utca tájékán, félhomályos
szoba-konyhában lakott, villamosra ritkán ült,
utazni talán soha nem utazott. Öreg színházi
bútordarab
volt egész életében.

Azután is, hogy felépült az új Erzsébet híd,
csak a Margit hídon ment át Budára: biztos volt
benne, hogy ez a pillérek nélküli dróttákolmány
hamarost leszakad, és nagyon féltette az életét.

Fulladjon más a Dunába, ne én - mondogatta
eltökélt öntudattal. Kellemetlen öregasszony
volt, de ő nem tudott róla. (Az esküvőm után né-
hány héttel a Népszínház utca és a Körút sarkán
találkoztunk, megfogta a kezem és jó hangosan
gratulált: már két hete volt az esküvőd?, nagy-

szerű, akkor te most már férfi vagy!)

A hatvanas években már kikopott a színház-
ból, a régi Nemzetit földig rombolták, az építé-
szeti torzszülött új színházba be nem tette a lá-
bát, a lakásától amúgy is messze volt. Olykor el-
ballagott Somogyi Erzsihez, ő még néha-néha
elviselte hajdani öltöztetőnője körmönfont locso-
gását.

Amikor meghalt Sólyom Emma, a hetvenes
évek elején, házbeli szegényemberek gyorsan
széthordták még használhatónak gondolt lim

lomjait. Egy láda papírt - ami a házbeliek közül
senkinek sem kellett - távoli, tanult rokonától
kaptam örökül. Régi fényképek, színházi papí-
rok, műsorfüzetek, nagy színészek aláírásai
(Hetvenedik évfordulóm emlékéül 1920. szep-
tember 5. Blaha Lujza; Emmának szíves emlé-
kül, szeretettel Környei Paula 1927.; Azén hűsé-
ges Emmámnak Vízváry Mariska; Emmuskának,
az öltöztetőnők gyöngyének sok szeretettel Szép
Ilonka. 1944.; Emmának Somogyi Bogyó.
1926.), újságok, képeslapok: poros-koszos
Nemzeti Színház-maradékok.

Valamikor a húszas évek elején készült, ko-
pott fotó: a Nemzeti Színház homlokzata előtt a
színház teljes műszaki gárdája, öltöztetők, sza-
bók, portások, gépészek, takarítónők, díszítők,
vagy száz illedelmesen öltözött hölgy és úr alkot a
korabeli fényképészmester masinája előtt ün-
nepi csoportozatot.

Rang volt akkoriban a Nemzeti Színházban
akárminek lenni.

Amikor 1960-1961-ben mint díszítőmunkás
dolgoztam a Vígszínházban, három hétig sem
volt soha állandó a díszletépítő csapat. Emberek
jöttek, mentek, körülnéztek, odébbálltak, miért is
jutott volna bárkinek eszébe csoportképen meg-
örökíteni a színház nem művész tagjait, dolgózóit.
A színészekről sem készült közös fotó, s csak az
idősebb színházi emberektől lehetett olyasmi-ről
hallani, mi volt hajdan a színházi évkönyv, amely
a színház egy-egy évadjának fontosabb
történéseit, adatait, eseményeit összegyűjtve,
értően megrostálva a jelen időt az utókorra tes-
tálta. Valószínűleg ma már kideríthetetlen. kik
dolgoztak a Nemzeti Színházban 1952-ben a né-
zőtéren, az alagsorban, a gépházban, a díszlet-
raktárban. De a Sólyom Emma hagyatékában ta-
lált nyomtatványok alapján én is bármikor meg
tudom mondani, hogy hívták a Nemzeti Színház
segédruhatárosát 1924-ben, hogy Szöllősi Ger-
gely 1922-ben már fűtő volt a színházban, s
1935. szeptember 1-jén ment nyugdíjba (nyug-
díjának évi összege 1936-ban 1319 pengő 69 fil-
lér), hogy 1933-ban Árvay Pálné 636 pengő öz-
vegyi segélyt kapott férje, Árvay Pál öltöztető-
szabó után, aki az előző évben még a színház
tagja volt.

Akkora Nemzeti Színházban mindezt fontos-
nak tartották följegyezni, kinyomtatni.

Gyerekkoromban minden középület falán ott
díszelgett a vörös betűs hivalkodó felirat: Nálunk
legfőbb érték az ember! S a kis kopasz gazem-
ber ezt épp akkor tartotta fontosnak úton-útfélen
kiíratni, amikor az emberek egy részét otthonuk-
ból, életükből kitelepítették, olykor állati sorban
tartották, amikor kommunisták naponta végeztek
ki kommunistákat (is!), s amikor az átlagember
Magyarországon gyakran ennivalóhoz is alig-
alig jutott.

És Tímár Józsefet, az ország egyik legna-

Németh Antal
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gyobb élő színészét, a lába nem érte a földet, úgy
rúgták ki a Nemzeti Színházból, mert nem a kis
kopasz gazember ízlésének megfelelően mondta
el a Szózatot. Büntetésből fényképügynök-ként
kellett mindennapi kenyerét Tímár József-nek
megkeresnie. Napjában többször bekopogott
olyan intézmények ajtaján, melyekben a falon
ott virított az arcpirító hazugság: Nálunk legfőbb
érték az ember!

A kis kopasz gazember logikája szerint tehát
Tímár József nem volt ember, s nem volt az a né-
hány millió magyar sem, akitől ő és keretlegényei
elrabolták az emberi életet.

Sólyom Emma akkor már nyugdíjas volt, azt a
Nemzeti Színházat - vircsaft, nem színház,
mondogatta - már nem ismerte, amelyben min-
den gyűlésen, sajtófélórán, fegyelmi tárgyalá-
son, pártaktíván fennen hirdette valaki a kötele-
zően böfögött jelszót: Nálunk legfőbb érték az
ember.

Sólyom Emma akkortájt volt a Nemzeti Szín-
ház szürke tagja, amikor senki, soha nem
mondta, hogy a legfőbb érték az ember a
Nemzeti Színházban.

Nem kellett mondani.
Sólyom Emma haláláig őrizgetett egy meg-

sárgult, gyűrött, szakadt, többször összeragasz-
tott papírlapot, egy fejléces papíron, neki cím-
zett, aláírt levelet.

Tekintetes Sólyom Emma úrnőnek
Budapest

A Nemzeti Színház igazgatósága az Internatio-
nale Theaterkongress megtisztelő meghívására
folyó évi szeptember hó 8-án a wieni Deutsches
Volkstheater színpadán előadja Kállay Miklós:
„Roninok kincse" című művét.

Azt hiszem, mindenki, aki az előadásban részt
vesz, átérzi ennek a külföldi vendégjátéknak óri-
ási jelentőségét. A világ minden tájáról összese-
reglett színházi szakemberek előtt, francia, hol-
land, német színészekkel felvenni a versenyt,
kell, hogy minden nemzeti színházi művészt és
műszaki alkalmazottat arra ösztökéljen, hogy
munkateljesítménye maximumát produkálja.

Kell, hogy ezen a kulturális olimpiászon is
helyt álljunk és becsületet szerezzünk a magyar
színjátszásnak.

Reflektorfényben élünk, minden gesztusun-
kat, minden lépésünket erősen megvilágítva
szemléli a közönség, most pedig egy világváros
színpadán az egész színházi világ.

Ezért minden egyes művésznek, műszaki al-
kalmazottnak és színházunknál vendégként mű-
ködő minden személynek külön szeretném em-
lékezetébe vésni, hogy bécsi tartózkodása alatt
színpadi és magánéletében sohase feledkezzék
meg arról, hogy mivel tartozik önmagának és a
színháznak azzal, hogy magyar és művész.

Major Tamás és Somogyi Erzsi a Roninok kin-
csében (Nemzeti Színház, 1936)

A bécsi vendégjáték minden résztvevőjét
őszinte nagyrabecsüléssel és meleg szeretettel
köszöntöm.
Budapest, 1936. augusztus 27.

Németh Antal
igazgató

Hivatalos irat, igazgatói körlevél; számtalan
példányát talán napokig gépelte a titkárság
fehér blúzos, vastag szemüveges gépíró
kisasszonya. Körlevél: a Nemzeti Színház
minden tagja, aki részt vett a bécsi
vendégjátékon, utazás előtt ezt a levelet kapta
kézhez. Minden tagja: az ünnepelt sztár és az
ünnepelt sztárt öltöztető öltözte-tőnő egyaránt.
Mindegyik levelet külön legépelték (Sólyom
Emma példányában egy melléütés is díszeleg),
Németh Antal nevét nem gépelték a szöveg alá,
mindegyik levelet csak kézzel írta alá a nagy
tekintélyű, nagy hatalmú színházigazgató.
Sólyom Emma szürke veréb volt a Nemzeti
Színházban, de amikor felbontotta s elolvasta

Németh Antal igazgató úr neki - Tekintetes Só-
lyom Emma úrnőnek - írott levelét, bizonyára
boldog melegség futotta át a szívét. S őrizgette a
szakadozott papírlapot évtizedeken át.

Pedig ami ebben a levélben a legfontosabb,
azt valószínűleg nem is értette.

De megélte mindennapi életében.
Színpadi és magánéletében - fogalmaz az

igazgató úr, ebben a sorrendben, mert munkánk
dönti el, mennyit érünk, mik vagyunk s csak má-
sodsorban az, magánéletünkben milyenek va-
gyunk s hogyan viselkedünk. (Szegény lehet, de
vacak életet ritkán él, aki a munkáját szereti.) A
következő félmondatban fordul a sorrend: mivel
tartozik magának és a színháznak - értse min-
denki pontosan: önmagunkkal kell békében él-
nünk elsősorban, hogy mások javára tudjunk él-
ni, ha -- fejeződik be a monda t - : magyar és
művész valaki.

Megint a sorrend: valóban művész, igazi mű-
vész csak az, aki a mindennapi élete, munkája
meghatározta körön túli tágabb horizontú világ-
ban is otthon van.

Házamat fölépíteni csak a hazámban érde-
mes.
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Kállay Miklós: Roninok kincse (Somogyi Erzsi
és Tímár József)

A félhomályos Népszínház utca környéki szo-
ba-konyha is csak akkor otthon, ha naponta on-
nan becsoszoghatok a Nemzeti Színházba dol-
gozni, s este a színházból térhetek oda haza.

Sólyom Emma nem elemezte-értelmezte Né-
meth Antal levelének mondatait. Csak örült
annak, hogy a tekintetes igazgató úr kézzel
aláírt,

neki címzett levéllel tisztelte meg őt, az öltöztető-
nőt. És a következő napon, a következő évben, a
következő évtizedben mindig boldogan ballagott
be a Nemzeti Színházba dolgozni, veszekedni,
pletykálni, gonoszkodni, irígykedni, bámészkod-
ni, gyönyörködni - élni.

Lehet, hogy majd egyszer vaskos könyvbe,
tudományos kiadványba gyűjtve megjelennek a
Nemzeti Színház két világháború közötti iratai.
Lehet, hogy a szerteszét hordott iratok közül
előkerül e levél eredeti fogalmazványa, s még az

is elképzelhető, hogy ennek az igazgatói körle-
vélnek sem egyetlen változata készült 1936.
augusztus 27-én.

De vajon a Nemzeti Színházban 1952-ben a
nézőtéren, az alagsorban, a gépházban vagy a
díszletraktárakban dolgozott hajdani tagok vala-
melyikének birtokában vagy hagyatékában talál-
ható-e olyan igazgatói körlevél, amelynek cím-
zésén, mondatain, kézzel írott aláírásán érde-
mes egy pillanatra ma elmerengeni, s a szöveg
mondatait morzsolgatva nem csak arra gondol-
ni: szörnyű kor volt, s szomorú élete lehetett
azoknak, akiknek akkor kellett Magyarországon
élni.

Sólyom Emma pici volt, csúnya és szemüve-
ges. Utálta a lovas tengerészt. De mindig boldo-
gan emlékezett a Nemzeti Színházban eltöltött
évtizedekre és tekintetes Németh Antal igazgató
úrra.

Vajon mire s hogyan emlékezik ma az, aki
1952-ben - a kis kopasz gazember országlása
idején - volt öltöztetőnő a Nemzeti Színház-
ban?
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