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elvette mára félhomálypénzt?- kérdezte
feltűnő kedvességgel az egyik
középkorú díszítő, amikor első
munkanapom reggelén tétován beléptem
az öltözőbe, kezem-ben összegöngyölt

munkaruhám, hónom alatt kalapács, amelyet a
mogorva raktáros né-hány perccel korábban
nyomott a kezembe. Vigyázzon rá, mert ha
ellopják magától, akkor maga fizet!

Sokrétű tájékoztatás egy mondatban.
Szorongattam az értékes kalapácsot, keres-

tem egy üres öltözőszekrényt, igyekeztem a szá-
momra új körülményekhez alkalmazkodni. Kö-
zépiskolás koromban nyaranta sokfelé dolgoz-
tam, hordtam téglát, raktam kazlat, hajtottam lo-
vasszekeret, ganéztam istállót - elég sok ma-
gyar nyelvet beszéltem. S mert kamaszkori ba-
rátaim között ekkorra már eredményeket felmu-
tató köztörvényesek is akadtak, bármennyire
könyvek között nevelkedett budai értelmiségi
gyerek voltam, nem ijedtem meg, ha valaki go-
rombán nézett rám. S ha a harmadik emeletre
kellett felcipelni egy zongorát, fogtam a gurtnit,
és beálltam a legnehezebb sarokra. (Gyengéb-
bek kedvéért: páncéltőkés zongoráknál - ha
függőlegesen áll mára hangszer - hátul, bal ol-
dalon!) Na de mi az, hogy félhomálypénz? Ez
nyilván valami fontos színházi szakkifejezés,
amit nem ismerek. De mert az ismeretlen díszítő
feltűnően kedves volt, óvatosan visszakérdez-
tem: Az mi? - Hogyhogy mi az? - horkant föl
Dezső (bizonyára volt vezetékneve is, de azt már
elfelejtettem) - hát itt a színpadon mindig félho-
mály van, lámpafényben dolgozunk, ezért jár
pótlék, a félhomálypénz. A színpadmester ad
igazolást, és akkor felveheti a pénztárban.

- Aha. És ezt mindennap adják vagy csak
hetente?- kérdeztem bájosan ártatlan pofával.
Dezső elröhögte magát. Menjen a francba! Mé-
lyet szívott cigarettájából és hozzátette: Maga is
érettségizett.

A hangsúly furcsán kétértelmű volt. Értsem,
ahogy akarom.

Hallgattam. Maradhattam. Tudtam, ha új em-
ber jön a színházba, a neki járó félhomálypénzért
én küldöm majd a színpadmesterhez.

Nem sokkal később egy reggel belépett az öl-
tözőbe Sírásó. Igazi nevét senki nem jegyezte
meg, a Sírásó, mondtuk, merthogy addig sírt
ásott Rákoskeresztúron. Alacsony, nyeszlett,
feltűnően bandzsa emberke volt, istenáldotta pici
ésszel. Nem bírtam idegekkel a temetőt -
mondta.

Ez nyugodt hely, itt jó lesz magának- mond-
tam -, ott egy szekrény, aztán vegye fel a félho-
málypénzt, a színpadmester úr ad majd igazo-
lást. (Zárójelben, mellékesen: 1960 őszén a Víg-
színházban a színpadmester úrvolt, a portás úr
volt, a rendező úrvolt, kajánkodó kollégám De-
zső úrvolt. A színészek természetesen művész-
nők és művész urak. Csak az ügyeletes rendőr-
tiszt, a tűzoltók és a gazdasági igazgató volt elv-
társ. De ezt akkor teljesen természetesnek tar-
tottuk.)

Sírásó mindenesetre örült a váratlan pénz-
nek, elballagott a színpadmesterhez, és kérte az
igazolást. Dudás úrnak szeme sem rebbent, kiál-
lított egy papírt a kifizethető félhomálypénzről, s
küldte tovább Sírásót, aki papírkájával aláírást
gyűjtve körbejárta az egész színházat. Aláírta az
utalványt a zsinórmester, a KISZ-titkár, a szak-
szervezeti titkár, a portás. Kicsit vonakodva a
varroda vezetője is. Es küldte a legényt a gazda-
sági igazgatóhoz. Malonyai Dezsőnek volt hu-
mora, ő is aláírta a papírt. Sírásó meg indult a
pénztárba, felvenni a pénzét. Ámde Icuka (úgy
emlékszem, így hívták a hölgyet) úgy gondolta:
ennek fele sem tréfa; az urak hülyéskedhetnek,
ugrathatják ezt a szegény madarat, de ő nem fog
kamuból kifizetni pénzt, hogy aztán soha ne lás-
sa újra. Sírásót elzavarta üres kézzel.

Napokig magyaráztuk szegény fiúnak, hogy
mostanában nincs igazi félhomály a színházak-
ban. Nem értette.

Mi sem úgy gondoltuk.

És a színpadra belép - jobb, hátul - Ruttkai Éva
egyszerű ballonkabátban, dereka lazán, övvel
összefogva, mint aki éppen csak magára kapott
valamit. De a fején hatalmas, malomkeréknyi,
csipkével díszített fehér szalmakalap. Ősz van,
1960. szeptember. Kint süt a nap, a színpadon
délelőtt is égnek a tompa fényű lámpák. Kint,
bent szürke a világ. És Ruttkai Éva óriási és
tündöklő kalapja - óceánjáró a patakban -
lassan úszik át a színpadon. Mi meg állunk,
bámulunk.

Es ballagunk a Pannónia utca túlsó oldalára, a
raktárba, hogy becipeljük a színpadra az esti
elő-adás díszleteit. Idegen partok előtt: magyar
tengerészek 1956-ban távoli vizeken aggódnak,
nagyon gondterheltek, de végül minden jóra
fordul, éljen a forradalmi munkás-paraszt
kormány. Egyszerű kis darab volt, hazug és
üres, szabad idejében a főrendező felesége
bütykölte össze, lehet, hogy meggyőződésből,
mindenesetre pénzért. Irdatlan nagy díszletet
tervezett az elő-adáshoz Upor Tibor, egy egész
hajót kellett a színpadon felépítenünk. Vagy
négyezer darabból kalapáltuk össze a forgó
monstrumot. De - melós szemmel nézve - jó kis
előadás volt, ha egyszer állta díszlet, a
színpadmester forgatta a színpadot, mi meg
mehettünk tízig Isten hírivel. Mentünk is.

Abban az évben minden este, hattól tízig a
színpadon voltam: ha kész voltam a munkám-
mal, segítettem a bútorosoknak, aztán a kellé-
kesnek, aztán az ügyelő mellett lábatlankodtam
vagy statisztáltam. Faltam a színházat. Minden
előadás minden mozzanatát ismertem, szükség
esetén súgópéldánynak is használható voltam.
Az Idegen partok előtt azonban örök titok maradt
számomra. A Katona József utcában lakott diák-
kori szerelmem. Negyed nyolctól háromnegyed
tízig nála töltöttem - természetesen a színpad-
mester tudta nélkül - azokat az estéket, amikor
ezt a bágyadt politikai reklámszöveget „nyom-

ták" a színészek a Vígszínház jobb időket megélt
színpadán.

Ritkán játszották a darabot, hamar lekerült a
műsorrendről.
Nem csak nekem volt jó ízlésem Budapesten.

Az 1957 tavaszán bemutatott s fergeteges siker-
rel játszott Molnár Ferenc-mű, A hattyú díszlete
viszont még 1960 őszén is ott árválkodott a Pan-
nónia utcai raktár hátsó zugában, jóllehet már két
éve nem került színre a darab. Öreg díszítők re-
géltek a hajdan híres előadásról. Merthogy 1957
tavaszán - olyan átmeneti világ volt akkoriban! -
felsőbb szervek még engedélyezték A hattyú
bemutatóját. Ám elmúlt egy év, siker ide, siker
oda, 1958-ban le kellett venni a darabot a
műsorról. De a színházban, úgy látszik,
mindenki abban reménykedett: fel lehet még
újítani az elő-adást. A színpadmester időnként
rámutatott né-hány öreg díszletdarabra, azt
vigyék ki a városligeti raktárba, azt bontsák szét!
Kellett a hely, az anyag. De A hattyú díszlete
évekig megúszta a bontást. Mindenki várt, hátha
újra színpadra kerül - kerülhet! - A hattyú.
Később a városligeti raktárban porosodtak A
hattyú-darabok, utóbb a vidéki raktárban. Aztán
egyszer jött a parancs: bontani. Pálos György
megkért: menekítsünk meg legalább egy
ajtókilincset, s hozzuk el neki. (Nem emlékszem,
mi történt, de két évtized múlva Ruttkai Éva fiók
mélyéről előkotort egy cirádás sárgaréz kilincset,
forgatta, nézegette, visszacsomagolta, elrakta.
Megvan ma is.)

Akkor, 1960 őszén, 1961 tavaszán természe-
tesen én azt hittem: egy színházi előadásról van
szó, amelyet valamiért már nem játszanak, de
valamiért sokan gondolnak vissza az emlékeze-
tes sikerre. (Az öreg díszítők is, bár mindig
hozzátették: majd' megszakadtak a
nyolcméteres falakkal, amikor a szünetben ki-be
rohangáltak!)

Csak jóval később értettem meg: A hattyú-
előadás 1957 tavaszán a szabadságharc mara-
déka volt, 1956 után a maradék remény. Aztán
az előadást leparancsolták a színpadról 1958-
ban, s a raktárban porosodó, őrizgetett díszlet
színjátékos mementó volt, rejtett, rejtegetett, tit-
kos színház: a Vígszínházban mindenki arról re-
gélt, volt egyszer, nem is olyan régen, egy gyö-
nyörű, felejthetetlen, igazi előadás. Milyen kár,
hogy már nem az a darab van műsoron. S szo-
morú: már remény sincs a felújításra.

Én, zöldfülű, azt hittem akkor: szerepeiket, si-
kerüket siratják a színészek.

Készültünk az új bemutatóra. Rengeteg szerep-
lő, nagy színészek apró szerepekben, füg-
gönyök, kellékek, rengeteg bútor, minden rikító-
an színes és ízléstelen. Majakovszkij: Poloska.

Három nappal a bemutató előtt a díszlet fele
sincs kész. Izgulok. Péntek este premier - éle-
tem első bemutatója! -, és kedd reggel a főnök
úrtól azt az eligazítást kapom: Itt, középen lesz
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egy kisebb forgószínpad, maga azt fogja kézzel
forgatni, előadás alatt végig a színpadon lesz, ta-
karásban.

Na jó, de hol a forgószínpad, amit nekem for-
gatni kell?

- Mit izgul, még csak kedd van, péntekre el-
készül - nyugtatnak az öregek.

Tanulom a színházat. Itt minden mindig az
utolsó pillanatban készül el tehát! Kedden még
nem kell izgulni, ha nincs kész az egyik forgó-
színpad. Majd elkészül. Csütörtök reggel való-
ban kész a színpad, a főpróbán majdnem min-
den működik. A többit éjszaka gyakoroljuk. Igy
aztán pénteken, a bemutatón csak egyszer indí-
tom el rossz irányba a forgót, de hamar
észbekapok, javítok. Benkő Gyula - aki alatt
váratlanul megmozdul a föld, azaz a színpad -
foga közt ingerülten odamorog valamit. A
szöveg pontos idézésétől eltekintek, mert nem
volt szalonképes a kifejezés, csupán egy szóra
emlékszem, amely tűri a nyomdafestéket: orosz;
a szünetben mindenesetre tisztáztam Benkő
művész úrral, hogy rokonaim között sincsenek
szovjet állampolgárok, hülyeségem ebben az
esetben egyszerű magyar hülyeségnek
tekinthető! Illetve, hát, ugye, az utolsó
pillanatban készült el a díszlet, de háta
színházban mindig, minden az utolsó pilla-
natban készül el.

Később, sokkal később jöttem rá: 1960-ban a
Vígszínházban a színház alapvető, meghatáro-
zó minőségének hittem, hogy mindig, minden
csak az utolsó pillanatban készül el, holott a
rendszer jellemzője volt, hogy csak az utolsó
pillanatban készült el mindig valami, s a
határidőre elkészült valamit nevezték
mindennek. Ez volt a szocializmus realitása.

A Poloska bemutatóján a forgó forgott, de az
előadás nem készült el. Valami zavaros félálom-
ban zajlott a színjáték, mindenki tette a dolgát, de
mintha senki nem értette volna, miről szól ez az
egész, és egyáltalán, miért kellett ezt a hülyesé-
get bemutatni. Egyszer az utolsó pillanatban vet-
tem észre, hogy a színpadról hiányzik egy szék.
Szabó Ernő kedvesen, mélabúsan rám nézett s
csak annyit mondott: Nem baj, kisfiam, ennek az
előadásnak nem árt!

Nem ártott.
De azért volt ennek a színjátéknak egy szá-

momra roppant emlékezetes pillanata. Egyszer
kezdés előtt bejött a főszerepet - emlékezetem
szerint: méla undorral - játszó Benkő Gyula a
színpadra, kilesett a lyukon, visszafordult, döb-
benten körülnézett, s közölte a társulattal: Fegy-
veresek ülnek a nézőtéren. Csupa katona. Kiska-
tona. Minden előadás előtt kilesett a lyukon, de a
szöveget nehéz volt variálni. Mindig kiskatonák
ültek a nézőtéren. Néha tűzoltók. Vagy rendőrök.

Szabó Ernő nem bírta ezt az egyhangúságot,
egyszer Benkő Gyulát megelőzve ő lesett ki
először, s diadalmasan közölte: Gyerekek! Ti-
zenkét civil ül a nézőtéren! Benkő Gyula odabal-
lagott a függönyhöz, kilesett ő is, majd visszafor-
dult, fölényesen mosolyogva vállon veregette a
mellette állót: Nem volt kunszt megszámolni
őket, ma nem jöttek el a kiskatonák!

(Őrzöm a plakátokat: januárban még három-
szor játszották a Poloskát, kétszer vasárnap
es-te, de februárban már nem került színre a
darab. Úgy látszik, a fegyveres testületek
vezetői sem voltak rábírhatóak a szocialista
kultúra és szín-házművészet ilyen mértékű
támogatására!)

Furcsa világ volt akkoriban. Aki színész volt, nem
mind lehetett színész. Szakács Miklós már nem
ült börtönben, neki megengedték hogy újra a

Vígszínház színpadára lépjen. Darvas Iván már
szintén nem ült börtönben, de őt a hatalmasok
még nem engedték a színház közelébe, a Víg-
színházban arról pusmogtak, hogy egy maszek
fröccsöntőnél melózik. Mensáros Lászlóról
annyit tudtunk, hogy eltűnt a színpadról. Bárdy
Györgyről azt tudtuk, hogy nem kifejezetten poli-
tikai okok miatt, de eltűnt a színpadról. (Bár ki
tudja, mi és miért számított politikai indoknak egy
színész eltiltásához 1958-ban?) Bárdy néha
megjelent kopott ballonkabátjában a Vígszín-
házban, s megkérte Benkő Gyulát, előadás alatt
adná kölcsön narancssárga Wartburgját. Vitte,
hozta a kocsit, akkoriban még bőven akadt par-
kolóhely a Vígszínház oldalában.

Díszítő viszont mindenki lehetett. Politikai
okokból például. Mint a Vígszínházban átmene-
tileg parkírozó Vitray Tamás az ötvenes évek vé-
gén. A valamikori filmsztár, Erdélyi Mici férje is itt
trógerolt a Szent István körúton, mielőtt elment
portásnak a Gellért Szállóba. 1960 őszén ele-
gánsan nyitogatta a kocsiajtókat a bejárat előtt;
egyszer láttam odalejteni hozzá fáradtan, kopot-
tan, de csípőjét ringatva Erdélyi Micit. Rég volt.

Aztán voltak az érettségizett díszítők. Márton
András (később színész, jelenleg Los Angeles-
ben magyar konzul) vagy Tóth Béla (Benedikty
Béla néven rádiórendező), akik távozásom után,
1961 őszén kerültek a Vígszínházba; tőlem is
hallották: színházi embernek jó iskola alulról kez-
deni a színházat. Nekem is korosabb barátom,
Kő András (ma sport- és újságíró) adta át helyét
a Vígszínházban, öltözőszekrényemet is tőle
örököltem. Mi - érettségizettek - némiképp külön
kaszt voltunk a színházban, átmeneti emberek.
De volt olyan is, aki meghúzódni, elbújni jött a
színház furcsa világába, és díszletmunkásként
élvezte a színház legendafakasztó mindennapi
életét. Schön - mindenki így hívta - például
időnként jelentőségteljesen megjegyezte: Más-
fél évet ültem ötvenhat után, azért vannak ki az
idegeim. De bent is mindennap tornáztam, fek-
vőtámasz, tartottam a kondim. Vékony, erős em-
ber volt. Es hát ötvenhat után ült, az azért valami.
Színészek néha úgy kínálták meg finomabb ci-
garettával, hogy az egész dobozt a kezében
hagyták. A neki adott kölcsönt nem kérték vissza.
Mellékmunka, jutalom, kedvezmény Schönnek
mindig kijutott. Senki nem mondta, hogy azért
mert... Dehát mindenki tudta: lehúzott a börtön-
ben másfél évet ötvenhat után.

Már nem voltam a színházban, amikor egy-
szer az utcán Dezső úr kajánul elmesélte: Schön
- felejtsük el a becsületes nevét - valóban öt-
venhat után ült. 1958-ban lebukott egy betörés-
nél. Amikor a színházban ez kiderült, gyorsan
odébbállt.

Ki tudja, kitől és hol kapta a következő potya
cigarettát!

1961-ben is 1956 után voltunk.

(Még nincs vége)


