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„Csak egy ember"

Dajka Margitról

Ha azt mondom: A házasságszerző a Madách
Kamarában, több mint való-színű, hogy
azoknak is kutatniuk kell
emlékezetükben, akik látták a Thornton
Wilder-darab egy évtizeddel ezelőtti
előadását. Ha viszont azt mondom: Miss
Flora, mindenkinek eszébe jut Dajka
Margit. Ez a csipkés ruhába bújt,
menyasszonyi fátylát magához ölelő,
ifjúsága ábrándjait visszavágyó bohó
nagynéni, aki minden családi cselszövés
ellenében a "jó ügy", vagyis a szerelme-
sek, a „mai fiatalok" pártján áll, aki
groteszk bájjal és elementáris humorral
vallja he, hogy „kikopott az életből",
miközben épp életszeretete tanúsítja,
hogy nem is kopott ki - Dajka Margit
egyik ragyogó kései epizódfigurája volt.
A darab végén van egy jelenet, amelyben
egyszerre benépesül e visszahúzódva élő
nagynéni szobája, tudniillik így hozza a
drámai véletlenek és félreértések sora.
Miss Flora pedig elemében van, felvil-
lanyozza a társaság, újra meg újra bele-
kezdene, hogy elmondja élete történetét,
lázasan keresgéli a kis üvegecskét,
amiben a repülősót tartja, majd bele-
szagol, tüsszent, s mintha felszóltak vol-
na neki a színpadra, hogy „egészségére",
odabiccent a közönségnek kőszönetül.

Milyen bravúros kikacsintás a
szerepből! Micsoda irónia! Minő elegye a
modern elidegenítésnek és a régi com-
media dell'arténak! Vagy mégsem?
Ugyan honnan és hová kacsintana ki,
amikor tőle magától tudjuk, hogy a játék
neki a teljességet jelenti? Ugyan miféle
irónia lehet az övé, ha egyszer irtózik
attól, hogy értelmezze a saját játékát?
Ugyan miért kellene elidegenítésről és
commedia dell'artéról, modern és régi
játékmódokról beszélnünk, ha éppen őt
aligha jellemezhetnénk azzal, hogy a
stílust keresi? Az az igazság, hogy Dajka
Margit mindig is zavarba ejtő színpadi
jelenés volt azoknak, akik kritikát,
recenziót írtak róla, akik szavakkal
igyekeztek minősíteni játékát. De nem
volt benne semmi zavarba ejtő, ha „csak
úgy" néztük, Mintha kissé minden
szerepére érvényes lenne, amit

egyik híres Shakespeare-alakításáról ő
maga mondott: „a R o m e o é s J ú l i a Dajká-
járól nem is kell beszélni, az csak egy
e m b e r . . . " Mindig „csak egy ember"

volt a színpadon - ám épp ezért kell róla
beszélni, noha nem könnyű. S épp azt a
legnehezebb szavakkal megközelíteni,
ami kétségkívül a legnagyobbak közé
emeli.

E sorok írója - már csak életkorából
következően is - a „megkésett" Dajka-
rajongók közé tartozik. Talán húsz-
huszonkét éve láttam először, de csak
most döbbenek rá, ahogy kézikönyvek-
ben, lexikonokban visszakeresem egy-
kori szerepeit, hogy akkor sem mindig
„tűnt föl". Ez nemcsak az én vétkem, az
ő erénye is. Tudniillik naiv voltam,
magam se tudtam, valójában mi vonz a
színházban, „csak úgy" beültem, s
természetszerűleg fennakadtam azon,
amit szembeötlően rossznak éreztem, és
lenyűgözött az, ami hivalkodóan jó volt.
Dajka Margit se ez nem volt, se az.

Szerényen, szinte szabadkozva mondja
egy interjúban: „Megőriztem magamban
az alázatot a figura iránt és a kételkedést
a könnyen kínálkozó megoldásokkal
szemben." Közvetített, alázattal
viseltetve az iránt, amit (akit) közvetí-
tett, de eközben mintegy „mellesleg"

megoldotta a mai színház bevallott-
bevallatlan fő gondját: mindig jelen volt a
színpadon. Sugárzóan. Sugárzása a
jelenlét intenzitásából fakadt. Belépett,
ott volt, rá figyeltünk. Pontosabban:
figyeltünk rá. Mert az sem igaz, hogy
elvonta volna másról a figyelmet. Ez a
másik, a játszótárs - gondoljunk csak
egyedülálló kettősükre Latinovitscsal a
Szindbádban! - mindig felerősítette őt,
ahogy ő Is viszont.

íme egy idevágó részlet Mészáros
Tamás interjújából:

„ Kivel tud a legjobban együtt dol-
gozni?

- Latinovics Zoltánnal. Csodálatos
rendező. Amit a Szindbádban is csinált , ,
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- A Szindbádot nem ő rendezte .. . - De
ott volt."

Ez a tömör „ott volt" is kézenfekvően
tanúsítja, hogy Dajka színészeté-nek a
jelenlét a kulcsa, még ha ő tiltakozna is e
kifejezés ellen, mely hozzá,
egyéniségéhez mérve túl fennkölten
hangzik. A jelenlét helyett mondjuk hát
inkább, hogy „ottlét". Mi ez az ottlét? Egy
máik interjúban kedvenc színészei közt
említi „Huszárik Zolit", ezt a „tá-
bornokarcú kisfiút". Majd hozzáfűzi: „De
hát ő nem is színész. Csak mégis ..." A
színész-rendező szerep e szándékos,
mégsem erőltetett összekeverése rejtett
ars poetica a részéről. Nyilvánvalóan a
munkában való teljes értékű, feltétel
nélküli jelenlétről beszél, ami elmossa a
határokat: a rendező partnerré válik, és a
partner rendezővé. A hiteles szín-padi
jelenlét innen, ebből a munkajelen-létből
ered. De csak azért eredhet innen, mert a
munkajelenlét nem munkamánia, nem
megszállottság, nem minden áron való
szerepelni vágyás. Épp ellenkezőleg.
Dajka Margit inkább vissza-húzódott,
tartózkodó volt, és többször is
meggondolta, amíg egy szerepet el-
vállalt. Különösen nyugdíjaztatása után.
„Mert ha bizonytalan vagyok, inkább nem
játszom." Es: „képtelen vagyok rá, hogy
egyik produkcióból a másikba lépjek,
mert hosszú időbe telik, amíg meg-
szabadulok a szereppel kapcsolatos érzé-
seimtől és gondolataimtól".

Mi is hát a Dajka-féle színpadi jelen-
lét? Az átélés? Az azonosulás? Az apró-
lékos lélektani kidolgozás? A mikro-
realizmus? Minél szakmaibb terminusokat
találunk, amelyek természetesen a maguk
egzakt módján vonatkoztathatók is (meg
nem is) színészetére, annál távolabb
kerülünk a lényegtől. Vissza-lapozok saját
írásaimban, melyekkel egy-egy szerepét
meg akartam fejteni, be-lesni színészi
boszorkánykonyhájába,

megtudni, mitől van, hogy ez a „régi
vágású" színész sok fiatalabbnál és mo-
dernebbnél - és nem is csak a modern-
kedőknél, hanem a valóban modernek-nél
is - autentikusabb feleletet tud adni
játékával a mai színjátszás nagy dilem-
májára, azaz mitől van, hogy mindig,
minden körülmények közt hiszünk ne-ki?
Mitől van, hogy ő a maga feleletét igenis
játékával és alakításával adja, azaz adta
meg, miközben épp azért szoktunk
jelenlétszínészetről, magatar-
tásszínészetről, dokumentumszínészet-ről
stb. beszélni, mert a „játék" és az
„alakítás" gyanús kifejezésekké váltak a
szemünkben? Mitől van, hogy Dajka
figuráit sosem érezzük „mimikrinek",
amiből - Pilinszky kifejezésével - el-tűnt
„a jelenlét vertikálisa"? Megleshető
egyáltalán ez a titok ? Volt-e valami
különös szakmai fortélya, színészi báj-
itala, örökifjúvá varázsló csodaszere? Ha
legendát akarnánk mesélni róla, azt
mondhatnánk, volt. De ő nyilván
mosolyogna e titokzatoskodó legenda-
szövésen.

A huszadik század színháza állandó
válságtól szenved, rendezői és színészi
iskolák születnek, virágzanak vagy le-
hanyatlanak, új áramlatok, stílusok, tö-
rekvések törnek az élre. Dajka Margit
szerény szkepticizmussal nézte ezt a nagy
szakmai forrongást. Távol állt tőle, hogy
lebecsülje az újítókat, kérdésessé tegye az
új módszerek, tréningek, technikák
létjogosultságát. Csak éppen tudott
valamit, amit az újítók közül is kevesen
vagy csak hosszas, keserves keresés után
tanulnak meg. Tudta, hogy figyelnie kell.
Tudta, hogy minden színészi eszköz
annyit ér, amennyire az alkotó figyelmet
szolgálja. A figyelem: alázat a figura
iránt. De a figyelem több is ennél. A
figyelem erőssé teszi a színészt, mert
kívül helyezi, vagy ha úgy tetszik, föléje
emeli saját színészetének.

Idézhetnénk József Attilát: „Költő vagyok
- mit érdekelne / engem a költészet
maga?" Ezt csupán a figyelem mondhatja,
s Dajka az a ritka színész volt, akit nem
érdekelt „a színészet maga". Ezért tudott
oly intenzíven „ott lenni" a munkában:
mert az ottlét az életet jelentette számára,
azaz valami erősebbet, mint ami maga a
munka. Es ezért is tudott lemondani a
szereplésről. Á figyelem kedvéért,
lehetőségéért, teljességéért játszott - és
nem a játék kedvé-ért tett
megfigyeléseket. A játék a figyelem
állapotát jelentette számára. Ettől voltak
alakjai oly életszerűek és valóságosak,
ettől hiányzott belőle minden csináltság,
ettől igaz, hogy mindig jelen volt.

Vérbeli clown volt: örömét lelte a já-
tékban. Vérbeli művész volt: hivatását
lelte meg a figyelemben. Ha akart volna,
se tudott volna ironizálni. Nem szerette
magát kívülről nézni; ahhoz volt szeme,
hogy belülről élesen lásson. Az az apró
kikacsintása ránk a Madách Kamara
színpadáról éppen ezt tanúsította. Rossz is
a kifejezés, ha kikacsintást mondok;
inkább bennünket, nézőket vont be e
gesztussal a játék - azaz a figyelem -
kreatív körébe. S ettől volt benne valóban
valami anakronisztikus, amit azonban
sokkal inkább „öröknek", időt-
lennek neveznék. A régi, „hagyomá-
nyos" játékszínházat rokonítani tudta
a Peter Brook-i értelemben vett „szent
színházzal" vagy a Witkiewicz-féle „tisz-
ta formával". Tanúsítva, hogy a régi és az
új, a „hagyományos" és az „avantgarde"
értelme ugyanott keresendő. Ott, abban,
ami „csak egy ember" lehet.

Nehéz róla múlt időben beszélni. Nem
azért, mert még túl közel van hozzánk
végső távozásának pillanata - és nem is
azért, mert filmszalagok és tévé-
felvételek őrzik alakját. Dajka Margit
egyénisége e technikai segédeszközök
nélkül is átvilágít a színészi mulandó-
ságon. Talán mert aktív „játékosként" is
minden ízében vállalta e mulandóságot;
talán mert csak most, utólag értjük meg
igazi üzenetét. És ahogy telnek majd az
évek, valószínűleg egyre jobban
megértjük: ez lesz az ő rendhagyó
színészi utókora. Darvas Iván mondta
egyszer: „Dajka Margit egyike azoknak a
keveseknek, akik fenntartják a reményt,
hogy egyáltalán érdemes csinálni, hiszen
ő nem alkuszik meg, és - hál' istennek -
mégis él."

Most is él.

Dajka Margit (Haumann Péterrel) a Holt lelkekben (Iklády László felvételei)


