
iklós Olga személyében az 1945 utáni
színházmûvészet és hangjátékkultúra

összetéveszthetetlen alakját veszítettük el. 
Sorsom ajándéka, hogy 1975-ben meg-

hívott Sándor Iván A futár címû hangjáté-
kának fôszerepére. Egy zsidó fiúcska
1848–49-es forradalmi kalandjait elevení-
tette meg a történet a multikulturális, sok-
nemzetiségû Erdélyben. Elsô igazi rádiós
munkám egy egész életre szóló mûvészi
kapcsolat elindítója lett. Ajándék volt szá-
momra, hogy a barátságába fogadott, és
beavatott életének személyesebb szféráiba
is. Családja Erdélybôl, Kolozsvárról került
át Magyarországra. Zsidó származása mi-
att a magyar fasizmus rablógyilkosságra jo-
gosító „törvényeinek” kiszolgáltatva élte
túl a második világháború borzalmait.
A háború után ismerkedett meg és házaso-
dott össze Magyar Bálinttal, a Nemzeti
Színház akkori fôtitkárával. 1953 és 1958
között Gyárfás Miklós osztályában diplo-
mát szerzett a Színmûvészeti Fôiskolán.
Évekig sikeres dramaturgja volt a Petôfi
Színházra átkeresztelt egykori Ifjúsági
Színháznak, férje pedig már a Vígszínház
igazgatójaként teljesítette ki életmûvét.
A Vígszínházban konkurenciát látó, félté-
keny Petôfi színházi igazgató azonban fel-
mondott Olgának. Ezzel megkezdôdött ti-
zenhét évig tartó vidéki – elôbb kecske-
méti, majd veszprémi – dramaturgi pályája,
sûrû utazgatásokkal fûszerezve. A szín-
házi világ befolyásos hatalmasai gondos-
kodtak arról, hogy ne jusson neki státus
Budapesten.

Ellenfeleik nem nyugodtak addig, amíg
Magyar Bálintot is el nem mozdították a
Vígszínház igazgatói székébôl. Erre 1958.
május végén került sor, igazgatásának har-
madik évében. Az indok: túlságos vezetôi
önállóság, polgári, olykor arisztokratikus
esztétikai szemlélet. Vagyis a Vígszínház
régi európai szellemének újraélesztése az
egykori Néphadsereg Színházban. Bálint
– Olga egyéniségét jellemezve – errôl így
beszélt: „Egyébként vettem a kalapom és
hazamentem, elmondtam a nagy újságot a
feleségemnek, aki sírdogált egy kicsit. Az-
tán mint gyakorlati ember sorra vette a
háztartási költségeinket, és kihúzta mind-

azokat a tételeket, melyek egy megválto-
zott életvitel költségvetésébe nem fértek
bele… Így aztán, megválva takarítónôtôl,
gyerekfelügyelôtôl, sok-sok kispénzû isme-
retterjesztô TIT-elôadást tartottunk, fôleg
vidéken. Életszínvonalunkban senki nem
vehetett észre semmilyen változást; ráadá-
sul a puritán életmód nem esett különö-
sebben nehezünkre, hiszen igazgató ko-
romban is elég alacsony volt a jövedelmem.”

Siklós Olga mindenütt fontossá tudta
tenni a munkáját: eredeti volt és ötletgaz-
dag. Egy, a hatvanas években Kecskemé-
ten diákoskodó újságíró így emlékszik az
ottani idôkre: „A hatvanas években a kecs-
keméti Katona József Színház dramaturg-
jaként dolgozott Siklós Olga. Mi, középis-
kolások ebbôl csak annyit éreztünk, hogy
feltûnôen sok magyar drámát látunk diák-
bérletben. És jó szereplôket, az idô tájt
ugyanis sok színészt »számûztek« ide a
fôvárosból. A mûvésztársaságnak két szel-
lemi központja volt: Udvaros Béla rendezô
és Siklós Olga dramaturg. Beavató színhá-
zat játszattak (mielôtt Ruszt József kita-
lálta volna ezt a mûfajt), és a magamfajta
középiskolásokat avatták be a magyar drá-
ma rejtelmeibe.”

Ugyanilyen innovatív, aktív jelenlét jel-
lemezte Veszprémben is. A negyvenéves
születésnapját 2001-ben ünneplô Petôfi
Színház almanachjában olvasható, hogy a
színház mellett „volt egyszer egy Felolvasó
Színpad, amely 1968 és 1995 között a Me-
gyei Könyvtárban hetvenöt drámai mûvet
mutatott be”. A vállalkozást „Siklós Olga
dramaturg kezdeményezte… Elsôsorban
olyan mûvek szólaltak meg itt, amelyek a
TÛR, TILT, TÁMOGAT légkörében másutt
még nem kaphattak teret. Színész és kö-
zönség itt ismerhetett meg új drámaírókat,
írói kísérleteket, új irodalmi törekvéseket.”

1973-tól Siklós Olga a magyar rádiózás
értékteremtô-értékmentô tevékenységé-
nek megújítására, kiteljesítésére szegôdött
dramaturgként és rendezôként. Mostan-
ság nem múlik el hét, hogy az archívum
kincsestárából – új mûvészi programok hí-
ján – egy-egy produkciója ne hangozzék el
a rádió valamelyik csatornáján. Így hall-
hattuk újra egy mûvét, amikor Sarkadi
Imre nyolcvanadik születésnapjára emlé-
kezett a Rádió Mûvészeti Fôszerkesz-
tôsége. Erre az évfordulóra sem készültek
új felvételek, de volt mit elôvenni a hangar-
chívumból. Az ÉS kritikusa így írt az ese-
ményrôl 2001-ben: „Hallhattuk, hogy Sik-
lós Olga Sarkadi-feldolgozásai a hetvenes
évek közepén micsoda hozzáértéssel és in-
tuícióval készültek. Az Ödipusz megvakul, a
Párbaj az igazságért és az Oszlopos Simeon
regényváltozatának dramatizálása azt a
heroikus, a történelem csalóka kulisszáival
merészen szembeforduló Sarkadi Imrét
idézték, aki számunkra mintegy azt hang-
súlyozta, hogy a mûvészt megakadályoz-

hatja ugyan a világ abban, hogy az legyen,
aminek lennie kell, ám ez esetben egyetlen
lehetôsége marad: tíz körömmel küzdeni a
maga külsô-belsô ördögeivel a puszta mû-
vészi létjogosultságáért.” 

Úgy hozta az életem, hogy barátságuk-
nak köszönhetôen közös társasházban
laktunk: a felettem lévô lakásban éltek. Bá-
lint film- és színháztörténeti alapmûveit,
Olga tanulmányait írta, drámát kompo-
nált Széchenyi Naplójából, befejezte Sar-
kadi Imre töredékben maradt Elektra címû
színmûvét, hangjátékokat konstruált, no-
vellákat, regényeket dramatizált. Több író-
gépük is volt. Nap úgy nem telt el, hogy ne
kattogtak volna ezek az írógépek. Hihetet-
len szorgalommal dolgoztak. Egymásba
kapaszkodva éltek, mint Philemon és Bau-
cis, az „igazságos vénember és hû felesége”.

Olga egy-egy rádiójáték délutáni felvé-
tele után a hangszalagra rögzített anyagot
éjszaka keverte a zenei szerkesztôvel és a
technikusokkal. Így sokszor éjfél után ért
haza a Bródy Sándor utcából. Mindig hal-
lottam, ahogy Bálint megy a kulcsra zárt
kerti kapuhoz, nyitja a zárat, és kedves sza-
vakkal fogadja élete társát. Ha Olga tud-
hatná, hogy az a fügefa, amelyet ô ültetett
a kertkapu mellé, már hatalmasra nôtt!
A mediterrán vidék gyümölcsfája – a
mészköves budai hegyen. Hatalmas lett, és
soha annyi pompázatos fügét nem ter-
mett, mint az idén. Mézédesek, öklömnyi
nagyok. Kövön gyümölcs! Mint az ínség-
idô sivatagjában – hitbôl, reménybôl, te-
hetségbôl, tudásból, költészetbôl – mun-
kával emelt szellem-palota.

Bálint szavai akár Olga gondolatát is
visszhangozzák: „Végeredményben sze-
rencsésen éltem. Azt csináltam, amit akar-
tam, ha nem is mindig úgy és addig, ahogy
szerettem volna.”
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