
színháztörténet

következményeképpen - nincs egészen a
hangjánál. A színész ugyan birtokában
van a szerep által megkövetelt hanganyag-
nak, de most nem próbálkozik a maga-
sabb régiók kiéneklésével. Nem kockáz-
tatja, hogy kínos elcsuklásra kerüljön sor.
Amit nem tud kidalolni, azt eljátssza. S
nem hiányolja senki a fel nem csendült
hangmagasságokat, talán mert épp e szí-
nészi trouvaille-tól válnak az énekszámok
tánczenei koktél helyett drámai erejű
betétekké. A Dulcineához intézett val-
lomás például rendkívüli líraiságával, lágy
szépségével nyűgözi le a nézőt. Azt a
gyönyörű káprázatot kelti, hogy egy min-
nesanger vagy egy igazi romantikus hős
tévedt ide közénk a XX. századba. Akit
látunk, el kell siratnunk, mert talán mind
egy szálig kivesztek mára hozzá hasonló
emberpéldányok. Ahogy Szakácsi felidézi
a letűnt korok letűnt alakját, egy darabka
irigyelni való múltat villant fel előttünk.
Molnár Piroska szintén drámai kifejező-
erővel operál, s az előadás talán legszebb
pillanatait hozza létre Aldonza „protest
songja" során. Molnárban is benne van a
zene, minden porcikájában - én erre a
felismerésre még a Hyppolit, a lakáj lát-tán
jutottam -, de amit itt csinál, az meszsze
meghaladja a képzett hangot mutató,
tisztes énekesi teljesítményt. Tragédiát
dalol ki magából, fájdalmasat és félelme-
teset, szemrehányót és szívszorítót. Így
döbbent rá minket, hogy kénytelen szű-
kölve menekülni az erényektől, melyeket
a révedező tekintetű lovag ráaggatott.
Amikor tiltakozó szólama végén össze-
törten lerogy a szalmára, hirtelen meg-
érezzük benne Dulcinea lelkét. S ahogy a
porban fekvő lovag a bokájára teszi kezét,
attól mintha az ártatlanság fénylő foltja
maradna ott Aldonza bőrén. Persze ez is
csak hiábavalóság. Hiszen ahhoz, hogy az
a tenyérnyi tisztaság érték legyen, a
goromba és semmirekellő öszvér-
hajcsárok helyett újabb fennkölt, nemes
és fogékony Don Quijotéknak kellene
érkezniük. De vannak-e még? Vagy való-
ban a manchai volt az utolsó lovag?

Wassermann-Leigh: La Mancha lovagja (Pécsi
Nyári Színház)

Fordította: Blum Tamás. Díszlet: Bach-
mann Zoltán. Jelmez: Péter Anna. Karigaz-
gató: Lakner Tamás. Rendezőassziszten Nagy
Judit. Vezényel: Hevesi András. Rendezte:
Bagossy László.

Szereplők: Szakácsi Sándor, Stenczer Béla,
Juhász László, Molnár Piroska, Sipos László,
Gőz László, Spindler Béla, Dávid Marianna,
Nagy Éva, Besenczi Árpád, Nagy Judit, Krum
Ádám, Bognár József, Darnai Ferenc, Lődör
Jenő, Lukács Szaniszló, Porvay József.

SZIGÉTHY GÁBOR

Dajka Margit utolsó
mosolya

Nagyanyámék konyhasarkában nagy, fes-
tett láda állt. Annak rendje és módja sze-
rint benne ládafia, amelyben értékesebb
holmikat tartott nagyszülém. A láda tete-
jén mindig éppen-fontos dolgok súlyo-
sodtak, ritkán nyílt meg s tárta fel titkait a
családi kincstár. Már nagyobbacska vol-

tam, amikor nagyanyám egy almaszagú
délutánon megmutatta, micsoda csoda is
az a ládafia. Nagy ládában kisebb láda, s
ráadásul, ha a ládafiát kiemeljük helyé-
ből, alatta még egy kis titkos üreg - a lá-
dafia rejtekfiókja. Ott őrizték a család leg-
féltettebb kincseit. Békésen ölelkezett a
csendben, sötétben hajdani szerelmes le-
vél, kitüntetés a nagy háborúból, múlt
századi ezüstpénz, apám naplójának meg-
sárgult maradék lapjai, régi jegygyűrű,
koszorúforgács rég volt esküvőről, gyász-
szalag, töltényhüvely. Múltdarabok, ér-
tékek.

Dajka Margit 1930.



Életem úgy hozta, két évtized alatt egész
lakásomat terjedelmes, zegzugos láda-
fiává alakítottam át. Polcokon, szekré-
nyekben könyvek, újságok, gépiratköte-
gek, vaskos borítékok, asztalokon, ládák-
ban, dobozokban papírok, kéziratok, tár-
gyak. Mindenféle szellemi érték és limlom.

Néha megpróbálok rendet teremteni
magam körül: mindig találok valamit.

Barna papírdoboz: Dajka Margit kéz-
iratai.

Gyerek voltam az ötvenes években,
családomban senki nem olvasta a Szovjet
Kultúra című folyóiratot. Margitka halá-
la után került kezembe egy harmincöt
éve őrizgetett gépirat és a Szovjet Kul-
túra 1952. júniusi száma. Ebben volt ol-
vasható Dajka Margit Útinaplója. Mar-
gitka nem tartozott az írogató színészek
közé, ezt az írást minden bizonnyal meg-
rendelték tőle: utazik, írjon útinaplót.

Megírta. A sárgult kézirat bizonyítja:
az újságban 1952-ben szóról szóra az je-
lent meg, amit Dajka Margit papírra ve-
tett. Több mint három évtizede írott szö-
veg: minden szavát lehet ma vállalni. Daj-
ka Margit tehetséges volt; Dajka Margit
tisztességes volt:

„Hogy mondjam el - mert szinte el-
mondhatatlan mindez annak, aki nem
látta -, hogy milyen itt egy Csehov-elő-
adás. Csak egy-két pillanatot tudok kira-
gadni a darabokból, nem azért, mintha
ezek kimagaslóbbak lennének a többinél -
az egész előadás függönytől függönyig,
sőt, még a rákövetkező taps is remekmű
volt -, hanem mert egy hatkötetes regény
is kevésnek bizonyulna arra, hogy min-
dent elmeséljek.

A Három nővér kulisszáin például nin-
csenek behavazott tájak a háttérben, csu-
pán az ablakfüggöny mögött látunk meg-
csillanni némi zúzmarát, mégis a levegő-

ben érezni a telet. S akik kintről bejönnek,
nem rázogatják tüntetően a havat bundá-
jukról - hallani csak, hogy odakint leve-
tették -, nem fújják a markukat, mégis
behozzák magukkal a szobába a csípős
telet. Még ha fáznak, azt is mindegyik
másként csinálja! Ahogy például bejön
Mása, könnyen öltözve, kipirultan, kissé
borzongva: mennyire érezni abból, hogy ő
nem fázhat nagyon, mert belülről melegíti
a szerelem! Vagy mikor az egyik jele-
netben Mása rosszkedvűen menni készül,
felteszi a kalapját, és látni rajta, hogy nem
tartja vissza semmi, még a születésnap
családi melege sem. Ekkor megérkezik
Versinyin - most jött Moszkvából -, és
magával hozza Moszkva levegőjét, a
nagyvárost, ahová oly kétségbeesetten,
olyan reménytelenül vágynak vissza.
Ekkor Mása meggondolja magát: marad.
Ezt a maradást nálunk azzal a
semmitmondó mozdulattal jelezték, hogy
»hatásosan« le-veszi Mása a kalapját. A
Művész Színház előadásán a szótlan,
egyszerű játékból már sejtettük, hogy
Mása maradni fog, maradnia kell, amikor
utólagfelujjongott bennünk a
bizonyosság: lám, hiszen már le is vette a
kalapját! -Észre se vettük, mikor
csinálta! A dölyfös, élveteg, kötekedő
gárdatiszt éppen szerelmi vallomása
közben a legundorítóbb: olyan szörnye-
teg, hogy a néző önkéntelenül hátrahú-
zódik székében az iszonyattól. Mikor
eldördül a lövés, Irinában megvillan egy
pillanatra a sejtelem, de később elmosó-
dik. Mikor megmondják neki az igazat,
egy szót mond: Tudtam! De ezt úgy tudja
mondani, hogy a szó kiejtése előtt egy
pillanatra ismét hallani véljük a lövést,
megvillanni a gyanút, ami akkor keresz-
tülfutott agyán, és tudjuk, hogy azt akarta
mondani: Hiszen tudtam ezt akkor, egy
pillanatig!

A Ványa bácsi III. felvonásában, a szerel-
mi jelenetben olyan tökéletes a korfestés,
a férfi ügyetlen esdeklése egy csókért, a
nő negédes, játékos vonakodása, végül
maga a forró, de mégis szemérmes, arcra
lehelt gyöngéd csók, hogy szívből
mulattam. Ezt nálunk nagy mohósággal,
nagyon is olcsón sütötték el: nagy csók,
ölelés, aminek a kellős közepibe toppan
be Ványa bácsi, aki persze rögtön tisztá-
ban van mindennel, és a csokrot hatásos,
szentimentális lemondással helyezi a zon-
gorára. Itt egészen más volt. A röpke csók
után, a csók okozta ijedtségtől azonnal
szétrebbennek, s az ekkor belépő Ványa
bácsi, csokorral a kezében, csak a levegő
feszültségéből, csak a nő árulkodó zavará-
ból tudja meg, hogy mi történhetett. Ilyen
és ehhez hasonló árnyalatok tömege zu-
hogott rám: egyik meglepetésből még föl
sem ocsúdtam, máris a másikba estem."

A kinyomtatott szövegbe itt fénykép éke-
lődik. Moszkva, Vörös tér, 1952. május 1.
Tribün, háttérben az Elnöki Tanács épü-
letének zöld kupolája, lobogó zászló. A
tribünön nyolc-tíz arc, a magyar küldött-
ség tagjai. Ki mosolyog, ki nevet, van, aki
úgy érzi, integetnie kell. A kép szélén áll
Dajka Margit. Arca feszült, zárt, tekintete
elkaphatatlan. Az előtte álló válla fölött
látszik, amint bal kezét magához szorítja,
tenyerében egy almát tart. Szín-házban
van.

„Új darabot próbálnak a dohányzóban. A
hétfejű sárkány kismiska ahhoz képest,
ahogy itt őrzik a próbatermet. Nem átjá-
róház ez, nem kaszinó, mint minálunk,
hanem a legszigorúbb szentély, ahol vas-
fegyelem uralkodik. Hosszas ostrom után
nagy nehezen, kelletlenül beengednek.
Odabent néhány színész van meg egy
rendező. Ügyet se vetnek ránk, annyira el-
mélyülnek a munkában. Tolmácsunk csak
egészen halkan mer suttogni, így magya-
rázza, hogy mit játszanak. Annyira átélik
szerepüket, hogy egy teljesen kész elő-
adáson érzem magam, még a kosztümök
hiányáról is megfelejtkezem. A rendező
jegyzeteket készít. A jelenet végén alapo-
san megmagyarázza az árnyalatnyi hibá-
kat. Utána elölről kezdik. S ekkor meg-
döbbenek: a szinte teljesen kidolgozott-
nak, késznek vélt jelenet helyett valami
egészen mást látok, egy ismeretlen, min-
den eresztékében teljesen új darabot!

Nem, ők nem toldják-foldják, nem egé-
szítik ki apró jellegzetességekkel a figurá-
kat, nem olyan szegényesek és fantáziát-
lanok, mint mi. Ha kell, bátran eldobják

Madách Színház, 1941. (Pünkösti Andor, Bartha Jolán, Szendrey Márta, Dajka Margit, Gábor Miklós)



a már meglévőt, és egy teljesen újat, job-
bat teremtenek helyette. Gazdagok: telik
miből!
 Mióta próbálják ezt a darabot? - kér-

dezem a rendezőt.
 Még csak nyolc hónapja - hangzik a

felelet!
Bejön a szobába egy másik rendező,

figyeli barátja munkáját. Nem szól bele,
nem ócsárol semmit; úgy figyeli az egé-
szet, ahogyan egy vegyész nézhet egy ké-
miai folyamatot: tárgyilagos rokonszenv-

vel. Majd megbeszélik együtt a problémá-
kat, közös célért való segíteni akarással.

Gyanakszom. Nem akarom elhinni, hogy
ez így is lehet. . . Eszembe jut Budapest, ami
színházaink, ahol, ha belép az ember, megüti
az orrát a püffeszkedő kiskirályok erőszakos-
kodó, rágalmazó, émelyítő büdössége...

Tekintetem végigjárja a rendezőket, majd
megnyugszik a színészek őszinte, igaz játé-
kán... Es látom rajtuk, hogy lehet. Lehet
másképpen is színházat csinálni!"

A doboz alján sárgult papírlap: kézirat,
aláírás és dátum nélkül. Csak a szöveg
alapján állapítható meg, Dajka Margit e
levelet 1951-ben írta. A Madách Színház
ebben az évben február 27-én mutatta be
Móricz Zsigmond Rokonok című szín-
művét. Dajka Margit Szentkálnaynét ját-
szotta; Kati néni szerepét - amelytől sza-
badulni akart - végül Gombaszögi Ella
formálta meg.

Színésznek általában nem célszerű túlsá-
gosan hangosan és határozottan az igaz-
gatóságnak nemet mondani. A színész
kiszolgáltatott: élete, művészi léte attól
függ, játszik-e, de az igazgatóságtól függ:
játszhat-e. Roppant tehetsége sem mindig
menti meg a színészt a mellőzéstől. 1951-
ben Timár József például éppen fény-
képügynökként barangolt a nem éppen
mosolygós boldogságú magyar vidéken.
Különös bátorság kellett tehát ez idő tájt
ellenszegülni az igazgatók akaratának,
mert nem csupán művészi mellőzés, de
emberi, gyakorta politikai megbélyegzés is
kijárt az ellentmondóknak, a saját fejükkel
gondolkodni akaró rendbontóknak. És akit
bokáig érő vízben kényszerítenek úszni,
gyakorta inkább óvatos lesz, mintsem
bátor. Abból a bölcs megfontolásból, hogy
még mindig jobb, ha a hasát horzsolja
véresre, mintha a fejét veszejtik e]. Dajka
Margit nem volt ilyen nagyon bölcs. Ten-
gervízben sem félt, nem akart most bokáig
érő vízben sem kapálódzni, sem lubic-
kolni. És nem akarta elhinni: lehet bokáig
érő vízben úszni. Es azt is tudta: ha csak
bokáig érő vízben szabad úszni, akkor nem
érdemes a hullámok meghódításával pró-
bálkozni. Sem 1951-ben, sem máskor.

A ládafia megőrizte Dajka Margit 1959-
ben írott felmondólevelét. Megint bokáig
ért a víz a színházi medencében.

„A Petőfi Színház Igazgatójának
Budapest

Megkaptam a Színház hivatalos pecsétjé-
vel ellátott választ a februárban beadott
kérelmemre.

Az érdemi résszel - jubileumi jutalom
kifizethetősége vagy ki nem fizethetősége
- nem foglalkozom, mert ez elég világosan
kivehető a Művelődési Minisztérium
állásfoglalásából. Végeredmény-ben:
tévesen tájékoztattak engem azok, akik
ebbe belevittek. Tévedés, kész.

Azonban van ennek a Petőfi színházi
válasznak más oldala is.

Elsősorban azt kell kérdeznem, hogy
színészi pályafutásom állomásainak iga-
zolására ki a »hivatalos személy, vagy kik a
személyek«, ha nem a volt igazgatóim,
illetve más vezetőségi tagok? Hogyan
értsem azt az aláhúzott indoklást, amely
szerint »magánszemélytől származó iga-
zolás nem fogadható el...«? Szóval kide-
rül, hogy én nem tudtam igazolni, hogy
negyven éve a színpadon működöm.

A végén ugyanis ez áll: »Miután Ön az
előfeltételeket az előírásnak megfelelően
igazolni nem tudta, a jubileumi jutalom
kifizetésének lehetősége nem áll fenn.«

Előrebocsájtom, hogy személyemmel
kapcsolatban semmiféle kivételes elbá-
násra nem tartok és sohasem is tartottam
igényt. Nemcsak azért, mert államren-
dünknek - helyesen - ez felel meg, ha-nem
ilyenfajta igények tőlem mint ember-

„Tisztelt Igazgatóság!

Már 3 esztendeje vagyok a Madách Szín-
ház tagja, s ahogy visszatekintek erre az
időre, azt kell látnom, hogy hiába töltöttem
az időmet, mert a Színház - bár módjában
állott - nem vette hasznomat. Már nem
vagyok olyan fiatal, hogy ráérnék parlagon
heverni, viszont olyan öreg sem vagyok
még, hogy holmi megbízható házi-bútor
lehessek a színháznál, akit penészedni
hagynak azért, hogy csupán dohos
szerepekre rángassák elő. Nagy erő van
bennem, és ezt nem tudom és nem akarom
elaprózni. Nem akarok örökké bokáig érő
vízben úszni, mert felhorzsolom a hasamat.
Belátom, hogy nem volt igazam, amikor
játszani akartam a most színre kerülő
Móricz Zsigmond-darabban, mert ez ismét
csak arra lett volna jó, hogy én indítsak el
egy darabot az első felvonásban. Nekem a
lelkemet is ki kell ficamítanom a Kati néni
szerepében, míg más színésznő sokkal
kevesebb öncsonkítással tudja megoldani
ezt a feladatot. Lemondok erről a szerepről.
Játssza el az, akinek örömet okoz."

Horvai István, Dajka Margit, Major Tamás és Latabár Kálmán - szovjet művész társaságában, 1954.



től mindenkor távol állottak. Ezt sokan
tudják, különös, hogy éppen a saját szín-
házam nem tudja, hogy mivel lehet engem
halálosan megbántani. Vagy tudja, és
éppen azért történt így?

Félreértés ne essék: mindezt nem a juta-
lom kifizetése céljából írom le. Azt már el
sem fogadnám ez után a stílus után.

Hanem azért foglalkoztam vele, mert
így remélem, nem kell külön indokol-
nom, hogy ezennel felmondom a szerző-
désem, természetesen a jövő színházi
évadra értve. A mostani évadban teljesí-
tem kötelezettségeimet.

Képtelen vagyok annak a színháznak
tagjaként működni, amely dialektikus
mellébeszéléssel indokolja a kérés eluta-
sítását. Miért nem méltattak őszinte vá-
laszra? Például, hogy a forma nem meg-
felelő, kérjük, tájékozódjék az előírások-
ról, és ha fenntartja kérését, annak meg-
felelően újítsa meg? Értsük meg egymást:
a »hogyan« és nem pedig a »mit« bizonyít
amellett, hogy a Petőfi Színház sértően
beszél tagjaival. Mert ez a válasz - sok-

szorosítvány. Ha más lenyeli, tegye. Én
inkább más természetű munkát végzek,
nem mint sértett díva, hanem mint em-
beri és művészi méltóságához ragasz-
kodó egy ember. Egy akárki.

Kérem, ne akarjanak megnyugtatni
azzal, hogy »gikszer« történt szemé-
lyemmel kapcsolatban. Ugyanis tiltakoz-
nám az ellen, hogy engem más elbírálás
alá vegyenek a stílus megválasztásakor,
minta színház bármelyik más tagját. S ha
ebből a felfogásból indulok ki, meg is
mondtam, hogy miért nem bírok maradni
ennél a színháznál. Nem tettetem magam
hülyének, mintha nem venném észre,
hogy egyenes elutasítás helyett átlátszóan
hamis indokláshoz folyamodott a vezető-
ség a pályázókkal szemben.

Én ezt a választ nem vagyok képes
egyetlen személy valamiféle melléfogá-
sának tekinteni.

Kérem felmondásom tudomásulvételét.
Budapest, 1959. március 25.

Tisztelettel:
Dajka Margit"

1973 tavaszán, amikor Latinovits Zoltán
Ködszurkáló című könyve megjelent, még
a könyv szakmai értékeit óvatosan el-
ismerő pályatársak közül is sokan azt
vetették a kiváló színész szemére: művé-
ben feleslegesen sok a személyeskedő
dokumentum, s aligha volt szerencsés
könyvének bevezető fejezetében közzé-
tenni - igaz, nevek említése nélkül -
hivatalos levelezését a Vígszínház igaz-
gatójával. Színész és igazgató magán-
ügyeit nem okos dolog a nyilvánosság
előtt megszellőztetni - vallották sokan.
Latinovits Zoltán e levelezés nyilvános-
ságra hozatalával egyet akart bizonyítani:
a színészt gépalkatrésznek tekintik a
magyar színházakban, a színház csere-
berélhető tartozékának, tárgynak, nem
művésznek; olyan munkavállalónak, aki-
nek jogai nincsenek, csak kötelességei, s
véleménye csak akkor lehet, ha ez egy-
beesik a felsőbbség elképzeléseivel. Az
érzéketlen hivatalnokhang, ahogy művé-
szek ügyeit kezelik színházainkban - ez
jóra nem visz, nem vihet soha, mondta
Hamlet Helsingőrben, mondta Latinovits
a Vígszínházban.

Dajka Margit 1959-ben még nem is-
merte Latinovits Zoltánt. S a Színészki-
rállyal ellentétben Dajka Margitot soha
senki nem nevezte sem kötekedőnek, sem
verekedőnek, sem nagyhangúnak, sem
botrányhősnek. Legendák meleg szívé-
ről, jóságáról, mosolygós kedvességéről
kerengtek, arról soha nem szólt a fáma,
hogy valakit durván megbántott volna, s
igazgatói sem úgy tartották számon, mint
akivel állandóan vitatkozniok kell. Es
mégis: 1959-ben Dajka Margit pontosan
olyan alaphangú levelet írt a Petőfi Szín-
ház igazgatójának, mint Latinovits Zoltán
1970 őszén a Vígszínház vezetőségé-nek.
Mindketten arról panaszkodnak: a színész
nem gépalkatrész, hanem érzékeny
művész; bürokraták nem értenek a
megszólaltatásukhoz. A fejsze remek
jószág, ha fát akarunk aprítani, de egy
hangversenyzongorából fejszével nem
lehet dallamokat kicsiholni. Aprófát ha-
sogatni fejszével egy hangversenyzongo-
rából viszont nemcsak felesleges, de
bűnös ostobaság is. Logikus: ha valaki
fejszével nyúl a hangversenyzongorához,
annak kezéből ki kell venni a fejszét.
Latinovits Zoltán és Dajka Margit egy-
mástól függetlenül, de egybehangzóan
így gondolkodott. Sajnos nem nekik ked-
veztek a körülmények. Színházaink tájé-
kán néhány hangversenyzongorát szép
akkurátusan aprófává hasogattak az el-
múlt évtizedekben.

Moszkva, Kijevi pályaudvar 1952. április 29.
Balról a második (Dajka Margit mellett) R. Sz. Sztrucskova, kalapban Oláh Gusztáv



négyszemközt

Dajka Margit viszont 1963 tavaszán
megismerkedett Latinovits Zoltánnal, s
csodálatos barátság szövődött kettejük
között. 1984-ben egy baráti beszélgetés
közben készült hangfelvétel így örökítette
meg a Latinovits Zoltánról mesélő Dajka
Margit emlékeit.

„Nekem rettentő sok nagy művészél-
ményem volt, és rettenetesen gyönyörű
nagy szerelmeim voltak - így ilyen szí-
nészek: például Sugár Károly, Csortos
Gyula, Somlai Artúr, Törzs Jenő... és nem
is tudom fölsorolni, hogy milyen sok volt,
és ezt valahogy, ezt úgy egyből éreztem a
Zoliból, nemhogy utánozta volna, hanem
az a töméntelen színes tündéri szép
tehetség, ami a Zoliban hát így
kisugárzott, az mind benne van, mind
összpontosít az összes kedvenceimmel.. .

És rettenetesen szerettem, de egy kicsit
féltem tőle mint ember. Én is valamit
elhittem, huszonöt-harminc százalékot
abból a százból.. .

Egyszer összetalálkoztunk a Thália
Színházban, ahol hát rettentő nagy él-
mény volt, és gyönyörű volt vele dol-
gozni. Gyönyörűen dolgoztunk, és egy-
szer... egyszer bejött hozzám, és azt
mondta, hogy ő most a kórházból jött,
mert . . . mert az Éva beteg, és akkor...
akkor úgy nekiesett ott az ajtónak, és
olyan zokogógörcs jött rá és olyan, úgy
kiszakadt belőle ez a szörnyű... úgy lát-
szik, nagyon uralkodott magán, és azt
mondta, hogy az Éva... nagyon beteg, de
ott van az anyám mellette. Es ez a vallo-
mása, ez olyan rendkívüli módon megha-
tott engem, hogy rögtön kiegészült most
már az a harminc százalék is, és minden
eltűnt, és... hogy milyen csodálatos em-
ber, és hogy milyen büszke vagyok rá,
hogy nekem mondja ezt el, hát mert.. .
szóval egész odavoltam a boldogságtól,
és na, mondom, ez az, ami még, erre vol-
tam kíváncsi, hogy milyen ember, és
hogy hogy tud szeretni valakit. Es ez
rendkívül meghatott engem, és akkor
rettentő jóba lettünk. A világon mindent
megmondhattam neki, őszintén, soha nem
volt megsértve, hanem nagyon boldog
volt, és nagyon őszinte volt hozzám, és
mindent elmondott."

Három éve készült e hangfelvétel; több
mint negyedszázada a most következő
levéltöredék. Dajka Margit megírta, nem
küldte el. Emlékei között őrizgette. Né-
hány mondat, dátum nélkül; a sárgult
papír, a szerep, amelyre hivatkozik s a
Faluszínház nevének említése is csak
valószínűsítheti, talán az ötvenes évek

derekán született e pár sor: a színésznő
finom rajzú önarcképe.

„Kedves Pista!

Nagyon sajnálom, hogy nem tehettem
eleget kívánságának. Reggeltől késő estig
próbálok, és ilyenkor megszáll a félelem.
Szenvedek, mert megint egy szörnyeteget
játszom, s a próbákon kilóg a lólábam a
szerepből. Mióta az emberség s nem
pedig a színészet a legmagasabb ideálom,
kimondhatatlanul érdekel a Falu-színház
sorsa. Milyen kár, hogy nem tudtam
megnézni magukat. Maga is tiszteletet
kelt bennem, nem csak a munkája miatt,
hanem azért is, mert gondol rám. Ezért
határoztam el, hogy leszállok olymposzi
magaslatomról, és írok magának. Hogy
van?

Én most kínok között szabom a szere-
pemet, természetesen ezért külön imád-
nak munkatársaim, ami nekem nagyon
terhes."

Mióta az emberség s nem pedig a színészet
a legmagasabb ideá lom.. .

1986. május 15. Délután két órakor
Ruttkai Évával meglátogatjuk a kórház-
ban Dajka Margitot. Margitka egy fotel-
ben ül, férje, Lajtos Arpád jön-megy
körülötte, megigazítja Margitka felpolcolt
lábát, vázába helyezi a virágot. Csak pár
percre jöttünk. Senkit nem fogadunk,
csak titeket - mondta tegnap Árpád, ami-
kor telefonon kerestem őt.. .

Két óráig maradunk. Á halálosan beteg
Ruttkai Éva a halálosan beteg Dajka
Margittal színházat játszik. Nekünk, ma-
guknak. Mindegyik a másikat akarja vi-
gasztalni: nevetnek, panaszkodnak, mesél-
nek, pletykálnak: szeretnék boldognak
látni a másikat.

Mosolygunk, nyeljük a könnyeinket.
Margitka megfogja a kezem, a szeme

csillog - nevet? sír? -: Á fene akar már szí-
nésznő lenni, csak szeretnék egyedül meg-
mosakodni... Nevet. Sír.

Négyen voltunk a szobában. Azóta há-
romszor voltam temetésen.

Egy útinapló részlete, két levél, né-
hány fénykép, egy kézirattöredék, hang-
szalag - és Margitka könnyeken át fénylő
mosolya a kórházi alkonyatban: a fene
akar már színésznő lenni, csak szeretnék
egyedül megmosakodni. . .

Egy nagy színésznő életének bennem
élő csillogó cserepei.

Ha fény éri őket, világítanak.
(1986. december)

ZELKI JÁNOS

Az egyensúlyozás művészete

Beszélgetés Léner Péterrel

- Ha Léner Pétert soha máskor nem fag-
gatták újságírók, csak amikor új színház-
ba költözött, már akkor gyakorlott nyilat-
kozónak számít. Nyolc színház, ha jól szá-
molom, huszonhat év alatt, volt tehát miről
beszélnie mindig, ha kérdezték; nem is
tudom, lehet-e állandóan újat mondani, és
főleg fontosat?
 Újat, ha kell, mindig tudok mondani,

mert valami új mindig foglalkoztat. S
végül is az ember szeret nyilatkozni,
mert örül, ha érdeklődnek iránta, akár
azért, mert elment egy színháztól, akár
azért, mert kitüntetik éppen, de ha min-
dig a lényeget kell megfogalmazni, akkor
óhatatlanul sok periferiális dolog is elő-
kerül, az alapvető célok ugyanis nem vál-
toznak olyan gyakran. De annak ellenére,
hogy szívesen mesélek magamról - hiszen
ez egy beszélgetős pálya, itt mindenki
szeret és tud is beszélni -, most mégis
szívesebben venném, ha nem az
elveimről, terveimről, hanem inkább
rólam írnának. Ha megfogalmaznának
engem: ki is ez a színházi ember - erre
volnék igazán kíváncsi.
 Én ezt egyedül nem vállalom, de meg-

próbálhatjuk együtt. Olvastam, hogy volt
segédmunkás, tisztviselő, még csapos is,
mielőtt a „pályára" került. Gondolt már
akkora színházra, az íróasztal vagy a pult
mögött?
 Nagyon is készültem erre. Olyan ba-

ráti köröm volt, amely erősen érdeklő-
dött a színház iránt. Bár színész akartam
először lenni, de a színház egésze von-
zott. Tizennégy és huszonöt éves korom
között, azt hiszem, minden előadást lát-
tam Budapesten. Eljártunk a Vígszín-
házba, a Nemzetibe, az Operettbe, min-
denhova. Ebből a társaságból - külön-
böző periódusokban - egy osztályba jár-
tam Lengyel Györggyel, Sztankayval,
Kézdy Györggyel, Balogh Gézával, aki
most a Bábszínháznál van. Emlékszem,
előadásokat szerveztünk lakásokban, de
azért nem voltunk különösebben elszán-
tak, nem volt ebben semmi görcsös ön-
mutogatás, inkább csak játszottunk. Az-
tán amikor érettségiztünk, 1954-ben, én
már biztosan rendezői szakra jelentkez-
tem volna, csak nem indult abban az
évben a főiskolán.


