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örékeny volt, karcsú, szôke és elbû-
völô: Roxane szerepét próbálta Ros-

tand cukorfüstös szomorújátékában 1960
tavaszán, a Magyar Néphadsereg Színhá-
zában. Iskolakerülô diákként megbújtam a
nézôtér egyik sötét zugában, és figyeltem a
próbát. Tanultam a színházat. És belesze-
rettem Tábori Nórába.

Klasszikusan egyoldalú, reménytelen
szerelem. A félhomályban elrejtôzve bá-
multam Nórikát – a barátok, pályatársak
szólították így, számomra késôbb is, min-
dig mûvésznô volt –, és Cyranónak képzel-
tem magam, nagy orrú, reménytelenül sze-
relmes, mélabús hôsnek a (színpadi) fény-
körben tündöklô Roxane háta mögött.

Leérettségiztem, színpadi díszítômunkás
lettem az eredeti nevére visszakeresztelt
Vígszínházban. Szédültem, kapkodtam a
fejem az áttekinthetetlenül ismeretlen for-
gatagban. Ki gondol ilyenkor szerelemre? 

Aztán egy este, elôadás elôtt – Ariszto-
phanész: Lüszisztraté – rohanok a bal ol-
dali hátsó vasajtón a színpadra, és ahogy
nagy dérrel-dúrral nyitom az ajtót, majd-
nem elgázolom a görög lepelben épp a tár-
salgó felé igyekvô Tábori Nórát.

– Vigyázzon, jóember, agyonüt! – mor-
dult rám mosolyogva a mûvésznô. Valamit
dadogtam. Rögtön tudtam, hogy ez nem
az a pillanat, amikor egy kezdô díszítô-
munkás szerelmet vallhat az ismert, nép-
szerû színésznônek. Akinek ráadásul
nincs is bemutatva. Mire fölocsúdtam,

Tábori Nóra már eltûnt a lépcsôfordulóban.
Egy évig munkaköri kötelességként ser-

tepertéltem Tábori Nóra körül. Fogtam a
kezét, amikor a takarásból a reflektorfé-
nyes színpadra lépett mint Teher a Faust
embert (nézôt és színészt) próbáló idô- és
idegigényes elôadásában. Boldogan adtam
kezébe a kellékes helyett az elemózsiás ko-
sarat a Cyrano negyedik felvonásában; fél-
rehúztam elôtte a lábnak nevezett füg-
gönyt a Háború és békében, amikor mint
Liza finomkodva betipegett Andrej Bol-
konszkij herceg szalonjába; becsuktam mö-
götte a nagykaput, amikor Lüszisztraté har-
costársaként a háborúzó férje ellen lázadó,
házastársi kötelességét megtagadó, harcias
görög asszonykaként a színre lépett.

1961 januárjában mutatta be a színház
Calderón Huncut kísértet címû ódon vígjá-
tékát. Nehezen haladtak a próbák, a párt-
irányítású rendezô képtelen volt kézben
tartani, alkotó mûvészként irányítani a
munkát. Egyik nap ez jutott eszébe, a má-
sik nap az, lassan senki nem tudta, mi a

szerepe, dolga, feladata a színpadon. A szí-
nészek egyre idegesebbek lettek, idônként
már gonoszkodó, humorosnak álcázott,
goromba megjegyzésekkel jelezték próba
közben: nagyon nagy a baj, rendezô úr!

A forgószínpadon ellentétes irányban
forgó kisebb forgószínpad, rejtekajtók, az
egyik szobából bújócskáznak a szereplôk a
másikba, senki sem tudja, hol van. Sajnos,
egy idô után már maguk a színészek sem
tudták, miért épp ott vannak, ahol vannak.

A kis forgószínpad közepén háromszög
alakú, zárt tér, három ajtó. Az egyiken ki-
lépett a színpadról Nórika, forgattam a
kisszínpadot, forgott a nagyszínpad, Nó-
rika belépett a másik ajtón a következô je-
lenetbe.

Fôpróba. Forgunk. Tábori Nóra áll a
szûk térben, rám néz (nem tudja, ki vagyok,
de megszokta, hogy ott vagyok), összezárja
ajkait, mélyet sóhajt, suttog.

– Mondja, ez most melyik jelenet!
– Amikor visszajön Ruttkai Éva – sut-

togom.
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– Azt tudom, de melyik oldalon lesz az a
szekrény, amelyikbôl ki kell vennem azt a
micsodát?

Csak hallottam, de soha nem láttam a
próbák során a jelenetet. Nem láthattam,
hiszen Tábori Nóra színpadra lépése után
becsukta maga mögött a díszletajtót, és a
díszletfalak ketrecében, a félhomályban
nem láttam, mi történik a színpadon.

– Fogalmam sincs, mûvésznô, de ebben
a díszletben, egészen elöl, bal oldalon van
egy szekrény…

– Jó, akkor abból fogom kivenni…
Másnap bemutató elôadás. Feszültség.

A színészek mentik, ami menthetô: spiláz-
nak – hit nélkül, de felpörögve játszanak.
Tábori Nóra érkezik a kis forgószínpadra,
megigazítja a szoknyáját, nagyot szusszan,
rám néz.

Megforgattam kétszer, Tábori Nóra egy
pillanatra feltûnt, aztán eltûnt, újra fel-
tûnt, a nézôk meg kapkodták a fejüket.

– Csupa katona meg rendôr, a fele alszik
– mondta egy másik este. – Figyeljen!
Mind a három ajtón egy-egy pillanatra be-
kukucskálok, lassan forgasson tovább, csak
negyedszerre fogok az ajtón kilépni, jó?

Az utolsó szó hangsúlyát kajánul elhúz-
va fölfelé kanyarította.

Lassan forgattam a színpadot, meg-
megálltam, Tábori Nóra háromszor három
különbözô ajtón bekukkantott, valamit
csinált, amit nem láttam, de a közönség
nevetett. Dudás úr, a színpadmester, gon-
dolom, közben a haját tépte, hisz ô nem ér-
tette: miért nem lép be a színpadra a szí-
nésznô, és mit csinál az az idióta díszítô, aki
ilyen lassan, meg-megállva végzi a munkáját.

Szünet, a folyosón jön szembe velem a
színpadmester.

– Mi a francot csinált maga az elsô jele-
net végén? – Leeresztették a vasfüggönyt,
már nyugodtan ordíthatott velem.

– Az én ötletem volt, játszottunk egy ki-
csit, volt valami gond? – mosolygott, hosz-
szan elnyújtva a gond szót, a színpadmes-
ter háta mögött Tábori Nóra.

Dudás úr sokat látott, sokat megélt szín-
házi ember volt, hümmögött valamit.

– Ja, ha a mûvésznô…

– Ott volt, kösz. Foroghatunk.
Forogtunk. És minden este, amikor a

Huncut kísértet elôadásakor az elsô felvo-
násban elôször érkezett a kis forgószín-
padra, a három darab két méter széles vá-
szonfal által határolt parányi területen
Tábori Nóra mindig másképpen üdvözölt.
Néha mosolygott, néha morgott, néha be-
szédes volt, máskor hallgatag.

Játszott. Játszottunk.
– Üres a ház. Tudja, mit? Forgasson meg

kétszer, hadd csodálkozzanak a nézôk!

Már a folyosó végén álltam, Nórika elsu-
hant mellettem, rám kacsintott.

– Ezt megúsztuk, majd máskor mást ta-
lálunk ki.

Játszott.
Mindez közel fél évszázada történt. Tá-

bori Nóra törékeny volt, karcsú, szôke és
elbûvölô.

Soha nem mertem neki bevallani, hogy
kamaszkoromban szerelmes voltam belé.

Akkor sem, amikor egy szál pendelyben,
pontosabban félmeztelenül a karomba zu-
hant. A Háború és béke elôadásában össze-
kevert két jelenetet, kibújt egybeszabott jel-
mezébôl, és a túlfûtött öltözôben kereszt-
rejtvényt fejtve nyugodtan üldögélt. Ami-
kor meghallotta az ügyelô rémült hangját –
Nórika, azonnal, Nórika, azonnal –, úgy,
ahogy volt, fejvesztetten rohanni kezdett a
színpad felé. Futás közben próbáltuk az
öltöztetônôvel úgy-ahogy elfogadhatóan
ruhába bújtatni.

Akkor sem, amikor a Cyrano harmadik
felvonása végén boldogan állt a függöny
elôtt a tapsorkánban, és fogalma sem volt
arról, hogy egy díszletmunkás gondatlan-
sága miatt majdnem eldôlt a két és fél má-
zsás súlyú erkély, s ha az eldôl... Szeren-
csére Dudás úr, a mindenre éberen figyelô
színpadmester észrevette a lassan megbil-
lenô díszletmonstrumot, és élete kockázta-
tásával megfékezte.

Akkor sem, amikor a társalgóban nagy-
hangúskodtam – Bármikor meg tudok enni
egy egész oroszkrémtortát! –, és Nórika fel-
ajánlotta: kifizeti, ha megeszem.

Megettem. Kifizette. Rosszul lettem. Meg-
simogatott a mosolyával.

Akkor sem, amikor sok-sok évvel ké-
sôbb, az édesanyja emlékére feleségem által
alapított Ruttkai Éva emlékgyûrût átvette.

Akkor sem, amikor rosszkedvûen arról
panaszkodott: már a színház sem érdekli
igazán, elfáradt, megöregedett.

Az igazi színészek, mûvészek kiváltsága:
felelôtlenül és következmények nélkül
imádhatjuk ôket.

Most már felelôtlenül és következmé-
nyek nélkül bevallhatom: kamaszkorom-
ban szerelmes voltam egy törékeny, kar-
csú, szôke és elbûvölô színésznôbe, Tábori
Nórába.

Hófehér ruhában ült – Rostand: Cyrano
de Bergerac, harmadik felvonás – az öreg
kôpadot utánzó festett díszletfadarabon
Nórika-Roxane, mellette szép szerelmese,
Christian, aki megilletôdöttségében, zava-
rában nem tud többet, nem tud mást mon-
dani: Én szeretem.

Nórika szemében megcsillant a fény: Ez
a téma, most hímezze!

Mindez közel fél évszázada történt.
Nórika most az égbe költözött.
Akik még itt maradtunk, egyet tehetünk:

próbáljuk hímezni a témát.

44 ■ 2 0 0 6 .  J A N U Á R

I N  M E M O R I A M

X X X I X .  é v f o l y a m  1 .  s z á m

A Huncut kísértetben Verebes Károllyal


