
S Z I G E T H Y GÁBOR

KÉT PERC SZÍNHÁZTÖRTÉNET
z is operett, az is operett... Rátonyi Róbert
mindig mosolygott, és az egész ország
Robinak becézte. Élete alkonyán a
veszprémi színházban a fiatalok Robi
bácsinak. Táncoskomikus volt, színész,

rendező, író, a zenés színház, legfőképpen az
operett tudós búvárlója, kutatója, relikviagyűjtője,
könyvekben, újságcikkekben, televíziós mű-
sorokban megszállott népszerűsítője, krónikása,
történetírója.

1992 nyarán két nagyfeladatra készült: szerepre,
rendezésre.

Elkészítette a Csárdáskirálynő rendezőpél-
dányát: aprólékos részletességgel oldalról oldalra
megrajzolta a színészek mozgását, percről percre a
színpadi látvány alakulását, feljegyezte a lehetséges
szövegvariánsokat, ha ez játssza ezt a szerepet,
akkor így, ha az, akkor úgy... cizellált kelléklista,
jelmezvázlatok, poénhangsúlyok, különböző szí-
nekkel különböző tervek, ötletek, gondolatok sora-
koztak a rendezőpéldány céhmesteri remekké for-
mált oldalain.

Aztán íróasztalához ült, és könyvekkel, feljegyzé-
sekkel, irattartókkal, színes ceruzákkal, tollakkal,
fecnikkel és füzetekkel telezsúfolt birodalmában
kézzel leírta a Szerepet. Megszámlálhatatlan figurát
keltett életre színpadon, televízióban, rádióban, fil-
men, de verses klasszikust nem játszott soha. S
most-közel hetvenévesen - a Tartuffe Orgon-sze-
repé re készülődött. Tanulta a textust: kétszer is leírta
a darabot, vastag tollal a végszavakat, vékonyabbal
a megtanulandó s majdan elmondandó, eljátszan-
dó saját szövegét.

Nyár volt, meleg volt. Időnként be-bejárt a kór-
házba kezelésre. Úgy mondta: rendetlenkedik a
szervezete.

Májusban, a Nebántsvirág rendezésekor néha
egy asztalnál ebédeltünk a színészház klubjában:
mesélt, mosolygott, nagy idők nagy tanújaként
sztorizott a régmúlt jeles színészeiről. Kanalazta a
borsólevest, eszegette a mákos tésztát, s ízeket,
zamatokat idézve mesélt egy sokfogásos, tósztok-
kal tűzdelt ebédről, amikor Moszkvában vodkától és
Csárdáskirálynőtől részegen a vezető szovjet
elvtársak Honthy Hanna, Feleki Kamill, Németh
Marika, Rátonyi Róbert lába előtt hevertek...

Túl az Óperencián boldogok leszünk...
1992. augusztus 31-én társulati ülésre gyüle-

keztünk a Veszprémi Petőfi Színház folyosóin.
Ötödik hete nyomtam a kórházi ágyat, az orvos
csak az utolsó pillanatban engedélyezte, hogy
levigyenek a délelőtti évadnyitóra s a délutáni
olvasópróbára. Az emeleti színházterembe két
díszítő cipelt fel, s ebéd helyett lefeküdtem az
igazgatói iroda pamlagára, erőt gyűjteni a dél-
utáni munkához. Az irodában sokan jöttek-mentek,
ilyenkor mindenkinek rengeteg dolga, monda-
nivalója, nézelődhetnékje van.

Csukott szemmel feküdtem a pamlagon, körü-
löttem zajlott az élet.

RÁTONYI
És akkor bejött Rátonyi Róbert a szobába. Jézu-

som - nézett rám -, Istenem, milyen fehér vagy,
láttam, nem is tudsz lábra állni.

Dünnyögtem valamit, igen, hát még egy pár
hétig eltart ez a vacak állapot. Magamban azon
gondolkodtam, hogyan fogom délután a társulat-
nak felolvasni Petőfi tragédiáját. Néztem Robi arcát:
sárga volt, fonnyadt, beesett. Mosolygott.

Ha én ilyen beteg lennék, mint te, ki sem merném
tenni a lábam hazulról- mondta -, nem ér annyit a
színház, hogy kockáztasd az egészségedét, miért

nem maradtál otthon?-és aggódva megigazította
fejem alatt a párnát.

Beteg voltam. Rátonyi Róbert haldoklott.
Es mosolygott. És tanácsokat adott. Es elmagya-

rázta, hogy nem ér annyit a színház, hogy betegen
leutazzam Veszprémbe olvasópróbát tartani. Hóna
alatt szorongatta a kézzel leírt szerepet. A lelkében
ott cipelte Orgont.

Es megigazította fejem alatt a párnát.
Ot hét múlva halott volt.
Ez is operett, az is operett...
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