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Dajka-hagyaték

Kevesebbek lettünk. Szegényebbek. Egy
Dajka Margit nevű csoda hiányzik
ezentúl a világból. Talán kedvesen intett
nekünk, mielőtt elment, s keskeny-re
húzta össze mosolygó szemét. Másképp
nemigen lehet elképzelni. Arcának
huncutságát bizonyára mindvégig
megőrizte. Csakis így távozhatott a nagy
komédiás. Kis híján nyolcvan esztende-
jébő l hatvannégyet mi kaptunk tő le
ajándékba. Tizenöt éves korában írta alá
az első szerződését. Az igmándi kispap
című darabban, Kolozsvárott lépett fel
először a kislány, aki korábban apácának
készült . Színésznő lett . S hogy milyen?
Nagyszerű , a legnagyobb, utol-érhetetlen
-- mondták sokszor, sok helyütt. Nehéz
új, eddig el nem hangzott jelzőt találni
rá. Mindent leírtak már róla. Ebbő l a
„mindenbő l" készült az alábbi válogatás:
Dajka Margit színpadi szerepeinek
krit ikáiból.

Miskolci, majd szegedi évek után
1929. szeptember 1-tő l a Vígszínház
tagja. Egy „káderlap" tanúsága szerint
sikereit ebben az időben személyes va-
rázsának köszönheti. Képességével és
hihetetlen bájával hat, többnyire olyan
darabok előadásaiban, melyekhez a ké-
pesség, tehetség és minőség fogalmak
csak az ő jelenléte révén kapcsolhatók.
Talán az első tartalmas szerep: Julika,
Molnár Ferenc Liliomában. A Színházi
Élet riportere a premier után egy papírt
tett az igazgató, a rendező, a főszereplők
és néhány il lusztris vendég elé, hogy
írjanak valamit Molnár Ferenc
emlékkönyvébe. Dajka sorai: , ,Míndig az
volt az érzésem, amikor a Liliomot láttam
vagy olvastam, hogy Molnár Ferenc
Julika szerepét nekem szánta. És vala-
hányszor vége volt a darabnak, magam
elé képzeltem Molnár Ferencet, és így
szóltam hozzá: köszönöm." Kós Károly
Budai Nagy Antal című darabjának szintén
1937-es bemutatójakor Hatvany Lili arról
tudósít színházi levelèben, hogy Dajka
Margitot, Bihari Józsefet és Köpeczi
Boócz Lajost kell a kitűnő , hibátlan
szereposztásból külön dicsérőleg
kiemelni. Bibó Lajos pedig így ír Eszter
című darabjának nemzeti szín-

házi bemutatója után a Színházi Élet
1937/52. számában: „A főszerepet Dajka
Margit játssza. () Eszter: nem nyomo-
rult , nem pária, nem szerencsétlen
egyszerűen szomorú. De ez a szomorú-
ság halk és áradó, csaknem zeng, és
olyan távoli , mintha idegen bolygók
magányosságát virrasztaná."

A vígszínházi korszak emlékezetes
Dajka-alakítása még Katyusa Tolsztoj

Feltámadásában, azután az Éjjeli mene-

dékhely Násztyája következett 1945-ben.
Gorkij e művének egy másik alakját,
Vaszilisszát majd jó évtized múlva játsz-
hatja a Madách Színházban. Ezen a há-
borús télen még nem az ő fellépése
jelenti a színházi este legnagyobb
eseményét. „Luka megszemélyesítő jétő l ,
Rózsahegyi Kálmántól - aki hosszú
kényszerhallgatás után ezúttal szólal
meg először újra színpadon hozzá méltó
szerepben művészpályája egyik
legnagyszerűbb alakítását kaptuk.
. . . M e l lette Gombaszögi Frida gonosz,
férfi-éhes, kesernyés-vad Vaszilisszája,
Dajka Margit ponyvaregény-szépségekbe
menekülő , hisztériás Násztyája es Bihari
József elragadóan közvetlen, »oroszos«
Bubnovja jár az együttes élen" dicsér az
Új Szó kritikusa az 1945. január z i-i
számban. 194 - Dajka első találkozása
egy Prozorov lánnyal. Csehov Három
nővérében Irinát alakít ja. Márkus László
így számol be a vígszínházi premierrő l a
Színház 1947115. számában: „Külön el-
ismerés jár ki a szereposztásért, mely
valóban a jó színház elvei szerint ké-
szült . Gombaszögi Fridát végre vissza
kellett hozni arra a színpadra, melynek

maradandó hagyományait , tartalmát és
ma oly érvényes realizmusát az ő művé-
szete őrzi legteljesebben. . . . M e z e i
Mária játssza a második nővért szépen,
emberiesen, de egy kicsit a »meg nem
értett asszony« sémája felé tolva az ala-
kot. Dajka Margit , a harmadik nővér
csupa friss leányság és bánatosan enyé-
sző hervatag álom."

1948-tól Új korszak kezdődik a
Madách Színházban. S nem is kell
sokáig várni a nagy szerepre, melyben
kivételes alakítást nyújthat: Osztrovszkij
Farkasok és bárányok című drámájában
Murzaveckajaként szerepel az 1951-es
be-mutatón. E teljesitményéért a
következő évben átveheti a Kossuth-
díjat . A kora-beli krit ikák vetélkednek a
dicső ítésé-ben: ., \ szereplők élén Dajka
Margit hatalmas alakítása áll a
szenteskedő , hatalmaskodó földesúrnő ,
Murzaveckaja szerepében. Ez a
nagyszerű művésznő kidolgozott
mozdulataival, hangjának sokféle
árnyalatával sokrétű , bonyolult jel lemet
áll ít elénk. A szerep mély át-élése és
tudatos megértése nyomán a közönség a
maga valóságában láthatja a XIX. század
végének egyik »farkasát«, aki ájtatos
szemforgatások közben zsarol, és csalás
után az imaszobába vonul." (Lenkei
Lajos, Világosság, 1951. XI. 22.) „Dajka
Margit a szerep rendkívüli
erélyességében találta meg ezt a figurát.
Nem mosolyog - vicsorít , s ezt nem is
igyekszik titkolni. Fullánk-ját nyíltan
viseli , s készen tartja a döfésre. Mérge
nincs megédesítve, mohó szeme, ha az
égre fordítja is, vérben forog. Alakítása
a szív jégmezején ter-

A Vígszínház 1947-es Három nővér-előadása. Középen: Dajka Margit lrina szerepében (MTI Fotó)



Dajka Margit mint Mása (Kiss Manyival és Tolnay Klárival) a Madách Színház 1954-es Három
nővérében (MTI Fotó - Farkas Tamás felv.)

mett." (Független Magyarország, 1951. XI.
z6.) „Dajka emberábrázoló tehetsége ebben
a szerepben tudatos és alapos »mérnöki«
munkával párosult, s e két feltétel
eredménye a nagyvonalú alakítás." (Both
Béla, Színház és Film-művészet, 1951/12.)
„Dajka Margité pompás, gazdag, élettől
duzzadó alakítás, jelentős állomás e kiváló
színésznő pályáján. A lényegest, a döntőt
láttatta meg ebben a gőgös és egyben
nevetséges nemesasszonyban: a
szemforgatást, a kapzsiságot,
uralomvágyat, de ugyan-akkor érzékeltetni
tudja Murzaveckaja hatalmát is, amellyel
helyzeténél, nagy birtokánál fogva
rendelkezik. Megjelenése, hangja,
bicegése, mimikája mind meggyőző. ...
Hangsúlyozása azonban olykor hibás: nem
mindig ott tart szünetet, ahol nyelvünk
hangzási törvényei előírják, s ezért beszéde
itt-ott szakadozottnak, nem elég
természetesnek hat." (Karinthy Ferenc,
Szabad Nép, 1951. XI. 11.) „Dajka - egyik
legkiválóbb színésznőnk - meglátja és
megláttatja a figura aljas
embertelenségének minden vonását, s
ugyanakkor pillanatra sem hanyagolja el a
szerep komikumát, az egész darab
komédiai légkörét. Murzaveckaja okos,
van hatása az emberekre - még a nem
tökkelütöttekre is -, s

ban a Romeo és Júliában játszhat. S kit is
formálna meg, ha nem a dajkát? „Dajka
Margit a dada szerepében gazdag, a
színpadot egészen betöltő, minden szava
iránt érdeklődést támasztó embert formált."

(Kardos László, Irodalmi Újság, 1953. V.
31.) „Dajka Margit egyszerű eszközökkel
megformált dadája kiemelkedő alakítás, a
színésznő minden oldalról megmutatja a
dada jellemét. Egyszerű és mulatságos,
amikor a saját szűk világának tapasztalatait
sorakoztatja a finom Capulet asszonynak,
szeretettel bábáskodik Romeo és Júlia
szerelme felett; oktondi és furfangos. ... Ezt
a sok színt azonban egybefogja Dajka
játékának alaptónusa, mely mindenkor az
alak népiségét s meleg emberségét
hangsúlyozza. Ezt a népiséget Dajka a
humor és a vaskosság mozzanataival
mélyíti el. Tenyeres-talpas mozgása,
kieresztett hangja derűs színeket vegyít a
tragédia előadásába. Alakítása megmutatta,
hogyan lehet Shakespeare zsánerfiguráit
felejthetetlenné tenni." (Ungvári Tamás,
Színház és Filmművészet, 1953/VI-VII.)
„Dajka Margit örökre a néző szívébe véste
a dada kedves alakját. Nagyanyás jósága,
kiapadhatatlan ízes humora, melegsége
feledhetetlen élményt jelent." (Honti
Katalin, Művelt Nép, 1953/11.) „A dajkát
Dajka Margit játssza, s nem csekély része
van abban, hogy a mű felújítása olyan
életerős, egészséges, olyan valóságos. Dajka
arra az erős szeretetre alapítja a figurát,
melyet ez az asszony Júlia iránt érez. A tej
anyai melege járja át szavait akkor is,
amikor emlékezik, akkor is, amikor
tréfálkozik." (Mátrai-Betegh Béla, Magyar
Nemzet, 1953. V. 24.) „Szinte közhely
már, hogy Dajka »láthatatlan eszközökkel«
milyen lelkük mélyéig látható, élő alakokat
tud formálni. . . . Szerepének egyetlen
jellemvonását sem egyszerűsíti le -
nevettető, megható, ragaszkodó és önző,
fecsegő és zsörtölődő - de köz-ben feltárul
a lényeg is. Dajka buzgósága, szeretetteljes
hangja, nézése, egész lénye kifejezi: az az ő
vágya, hogy Júlia boldog legyen. De
hízelgő duruzsolásai, alázatos bólogatásai
hamar elárulják a jámbor szolgalelket, aki
csak a maga módján tudja elképzelni az
életet - a földhöz lapulva, sosem
szárnyalva, sosem törve át a gátakat."
(Molnár Miklós, Szabad Nép, 1953. VI.
27.)

Az 1954/5 5-ös évadban mutatja be a
Madách Színház azt a Három nővért,

melyben Olgát Kiss Manyi, Mását

Dajka ezt a tulajdonságot is úgy képes
beleötvözni Murzaveckaja-alkotásába,
hogy a nézők nem becsülik az aggszüzet,
mert látják, hogy fölénye legapróbb
szikrájával is más emberek háza táját
akarja felgyújtani. Murzaveckaja bice-
gése, nevetése, rábeszélő, kerítő társalko-
dásába villámszerűen belevágó, önfeledt
ordítozásai, pálcáját parancsnokian moz-
gató gesztusai, kissé félrebillent fejtartása,
ahogy áldozatait kémleli - Dajka Margit
felejthetetlenül formálta meg ezeket a
mozzanatokat, s többek között e
mozzanatokból Meropa Davidovna
Murzaveckaja, földbirtokosnő és hiva-
tásos zsaroló alakját. Egy bírálója kifogá-
solta Dajka Margit sajátos, az első két
szótagot kiemelő hangsúlyozását. Ám ez
a hangsúlyozás nem Dajka Margit
hangsúlyozása, hanem Murzaveckajáé.
Igy is le akarja leplezni Dajka a hamis
»szívhangok« művésznőjét, a mindenki
»édesanyja« szerepében tetszelgő, durva
lelkű, kapzsi asszonyt." (Antal Gábor,
Magyar Nemzet, 1951. XI. 28.)

A színpad igazán nagy szerepei vala-
hogy elmentek mellette. Pályája korábbi
szakaszában nem adattak meg neki a
Shakespeare-hősök sem. Annál inkább
élményt jelentett számára - s a közön-
ségnek nemkülönben -, amikor 1953-



Dajka Margit , Irinát Tolnay Klári játssza.

A krit ikusok vélekedésébő l azt
olvashatjuk ki, hogy Dajka Mása-alakí-
tása izgalmas, a szokványostól eltérő
színészi teljesítmény. ,,Dajka Másája
érzelmektő l túlcsorduló nagyszerű ka-
rakter. Bevallom, én a középső nővért
egy kicsit másnak képzeltem, mozgásá-
nak és beszédének ritmusában egyaránt
robbanóbbnak, érzékibbnek, szikrázóbb-
nak. Lehet, hogy tévedek." (Bacsó Péter,
Irodalmi Újság, 1954. X. 30.) „Dajka
Margit kiforrott művészetének roppant
drámai ereje, egyéniségének hatalmas
energiája olykor szétfeszítette Mása
jellemének szerényebb kereteit ." (Vajda
György Mihály, Művelt Nép, 1954. XI.
7.) „ D a j k a Margit Másája gyakran
váltogat túl erős és túl halvány színeket,
Versinyintő l való búcsúja azonban sok
mindenért kárpótol." (Kárpáti Aurél,
Népszava, 1954. X. 28.) „Mását Dajka
Margit alakít ja. Lehet vitatkozni arról,
tévedett-e a szereposztás, de nem arról,
hogy Dajka erőteljes, finom egyéniséget
visz-e a színpadra." (Gera György, Ej
Világ, 1954. XI. 25.) „Mása alakítója,
Dajka Margit ezúttal is felejthetetlen
pillanatokkal ajándékozza meg a
közönséget. Mása egészen más, mint
nővére: nem tud belenyugodni életének,
házasságának sivárságába. Dajka drámai
erővel ábrázolja, ahogy Mása az
életuntságból, a szürke közönybő l ki
akar törni, ahogy apatikus, szótlan
tépelődésébő l szenvedélyesen, in-
dulatosan kifakad. Kiváltképp nagy-szerű
a harmadik felvonásban. Míg sze-
retteinek panaszait hallgatja, Dajka nyo-
masztó mozdulatlanságában, szemének
merev tekintetében érződik az életükre
nehezedő súlyos lidérc, de amikor szerel-
me hívó dúdolása hall ik, mindent el-
felejt , a holnapot és a még szürkébb
jövőt , s elszánt boldogsággal rohan
szerelme után." (Demeter Imre, Szabad
Nép, 1954. XI. 3.)

1955-ben az addigra már Érdemes és
Kiváló művész címmel kitüntetett szí-
nésznő a lengyel Zapolszka művének, a
Dulszka asszony erkölcsének címszerepét
játssza. Az előadás színháztörténetileg
felejthető , ám bizonyára nem az
nézők számára, akik láthatták Dajka
parádés komédiázását. „Dajka Margit-
nak rendkívül mulatságosan sikerül
megmutatnia ennek a szörnyeteg nőnek
otthoni parancsuralmi rendszerét. j á r á sa,
hangja, minden mozdulata nevettető .
Dajka a valóságból fut be a darab első
pillanatában a színpadra, és sikerül az

előadás utolsó pillanatáig megtartania a
komikum eszközeivel ezt a nemcsak
groteszk, hanem hátborzongató valósá-
got. Néha azonban ő is túlnyargalja a
szerepet." (Gyárfás Miklós, Színház és

Mozi, 1955 . I I I . 15 . ) „A darab cím-
szereplő je Dajka Margit Kossuth-díjas
Kiváló művész. Óriási komédiás, már-
már »nő i Csortos«. A bohóckodás az
eleme, s ebben bámulatos karakterizáló
képességekrő l tesz bizonyságot:
kifogyhatatlan az ötletekbő l . De a
rendezés mellett elsősorban ő a felelős a
lengyel szatíra előadásának
félresiklásáért." ( Ú j Világ, 1955. IV. 14.)
„Dajka Margit szavaival, mozgásával a
jellem kevésbé szembetűnő zugaiba is
bevilágít , alakí-

tása kétségtelenül az előadás
legjelentösebb eredménye." (Köllő
Miklós , Szabad Nép, 1 955 . IV. 29.) „Senki
sem tagadhatja, hogy a színészek
mindegyike hozzáidomult Dajka Margit
Dulszka asszonyának szint jéhez, ami
felemeli őket, lázba hozza
művészetüket." (Goda Gábor, Színház és
Filmművészet, 1955; IV.) „Dajkát
állandóan ott látjuk, érezzük a színen
akkor is, ha történetesen nincs a
színpadon. Harsány, szókimondó,
agyafúrt, ahogyan azt Zapolszka megírta,
s mindez eredeti Dajka-humorral és
emberábrázoló művészettel elő-adva
valóban pompás alakítás. " (Balla Anna,
Esti Budapest, 1955. III . 15.) „Dulszka
asszony - Dajka módján.

Dajka Margit az Operettszínház Szerdán tavasz lesz című előadásában



Szörnyeteg pongyolában. Hahotázunk,
amikor asztalhoz parancsolja, anyacár-női
mozdulattal, megbolydult háza népét, de
döbbenet szorítja szájpadlásunkat, ahogy
kiadja a kis Hankának a szolgálók
útlevelét, a cselédkönyvet. Hasunkat
fogjuk tompora játéka láttán, és érezzük
szalonjának kispolgári, fojtogató
levegőjét." (Koroda Miklós, Színház és
Mozi, 195 5. 1V. z0.)

1956 tavaszán kerül színre Gorkij Éjjeli
menedékhelye a Madáchban. Luka: Pécsi
Sándor, Szatyin: Greguss Zoltán, Dajka
Margitot ezúttal Vaszilisszaként láthatja a
közönség. A nagy szerep és a nagy
művész találkozásának pillanata ez.
„Dajka Margit úgy üti meg a kezdő-
hangot, h o g y utána a jó zene logikájával
bomlik ki és árad szét ennek az össze-tett
jellemnek félelmetes, művészien
diszharmonikus melódiája. A mélység
lakói, a menedékhely iszákosai, züllött
naplopói, testi-lelki betegei, válluk közé
húzott fejjel mondogatják róla: gonosz
teremtés . . . a sátán bújt ebbe az asszony-
ba. Igazuk van, ők csak ezt látják benne.
De Dajka meg tudja mutatni a másik
Vaszilisszát is, akit az élet számkivetett-
jei nem vesznek, nem vehetnek észre.

Akit Gorkij is csak egy-két mondattal
villant fel, de éppen ezzel teszi jellemét a
többihez hasonlóan bonyolulttá és
ellentmondásossá." (Gyenes István, Nők
Lapja, 1956. III. z0.) „Dajka Margit
Vaszilisszája szép, asszonyos és kegyet-
len: szerelmesen suttogó hangjában is
sátáni teremtmény, fülledt levegő árad
körülötte, a fojtó félelem kíséri kiálto-
zásait. Mesteri alakítás." (Demeter Imre,
Színház és Mozi, 1956. III. 10.) „Dajka
Margit játssza Vaszilisszát, az éjjeli
menedékhely tulajdonosnőjét. Végletesen
démoni figura, de a földön jár, sőt a
sárban. Sátáni asszony, de Dajka Margit
hitelesíteni tudja mérhetetlen
gonoszságát. Mert ennek a némbernek
emberi vonásait is érzékelteti." (Művelt
Nép, 1956. IV. 4.) „Dajka Margit hangja
süvít, mint az ítélet, és félelmetes, amikor
bujtogat, suttogva csak, de mi-nél
halkabb a hangja, annál messze-
hangzóbb." (Bogáti Péter, Népszava,
1956. III. 18.)

1967-ben már egy Thália színházbeli
Örkény-ősbemutató főszereplői között
találjuk Dajka Margitot. Á Tóték - min-
denekelőtt Latinovits Zoltán Őrnagy-
alakítása miatt - emlékezetes előadásá

ban Tótné szerepében arat sikert. „Arcára
kövült anyamosolyával, csupa-szol-
gálatkész tagjainak kaszáló mozdulataival
Dajka Margit ismét bebizonyította,
milyen egyedülálló komikai tehetség."

(Faragó Vilmos, Élet és Irodalom, 1967.
III. 4.) „Dajka Margit élettel teli, fiatal
Tótnéja hiteles, de nem mozog még elég
otthonosan a drámai groteszkség
légkörében." (Pándi Pál, Népszabadság,
1967. III. 15.) „Dajka Margit a fiáért
minden áldozatra kész, minden megalá-
zást elviselő Tótné alakjában remekel."

(Geszti Pál, Film Színház Muzsika, 1967.
III. 3.) „Azt hiszem, alakításának ko-
mikumát a már szenvedésbe forduló
kínos zavarra építette. A végjelenetben
azonban a békés Tótné életében bekö-
vetkezik a józan pillanat: bámuljuk
Dajkát, ahogy két óra végletes komédiá-
zás csattanójaként kitör belőle a nagy
tragika. Ezek a színművészet áhított
paradoxonjai. Ebben a néhány pillanat-
ban, az előadás, már szöveg nélkül, a
csúcsokra hágott." (Monica Savulescu,
Előre, 1968. IX. 11.)

Ugyanebben az évadban kerül sor a
Tháliában Osztrovszkij Viharjának
színrevitelére. Az előadást az Élet és
Irodalom ugyanígy minősíti október 18-i
számában: „súlyos művészi tévedés - de
akkora, hogy már-már tiszteletre méltó",
de Dajka Margit játéka kivívja a bírálók
elismerését. „A dráma társadalmi mon-
danivalója kifejezésre jut Dajka Margit
Kabanova-alakításában, ha Osztrovszkij
minden gondolatát egyedül nem mond-
hatja is ki. Az elnyomó hatalma elnyo-
mottak nélkül ugyan min is mutatkoz-
hatnék meg? De Dajka így is félelmetes
erőt mutat, pillantásai és hangsúlyai el-
kormányoznak egy családot, és jelzik a
terror minden tulajdonságát." (Mátrai-
Betegh Béla, Magyar Nemzet, 1967.. X.
1.) „Feledteti a problémákat, hogy három
egészen kiváló alakítást láthatunk a
Thália előadásán. Legelsősorban is Dajka
Margit szuggesztív és félelmetes
Kabanováját. A kalanovi kupec-asszony
Dajka alakításainak oly gazdag
panteonjában is nyilván a jelesebbek
között kap helyet!" (A. G. Ország-Világ,
1967. X. 18.) „A szereplők közül
kiemelkedik Dajka Margit Kabanovája.
Méltóságos és gyűlöletes. Ugyan-akkor
szánandó lény is, aki az ősök szentesítette
szokások kötelékében nem tehet mást,
mint amire múltja és természete kötelezi.
Alakját éppen az tölti fel drámaisággal,
hogy a maga módján neki is igaza van."

(Szombathelyi Ervin,.

Dajka Margit mint Bors néni (Kútvölgyi Erzsébettel)



Népszava, 1967. X. 6.) „Az első helyre
Dajka Margit játékának méltatása kí-
vánkozik. Tőkés Anna Kabanovája után
nehéz meghódítani a nézőket ebben a
szerepben. Dajkának sikerül. Hangja,
tartása sugározza a konok belső erőt és
ennek az erőnek a tudatát." (Kürti László,
Film Színház Muzsika, 1967. X. 6.) „Dajka
Margit a hagyományos Kabanova-alakot
állította elénk, táplálta egyéni színekkel.
Rendíthetetlen, gőgös, rideg, ám közben
méltóságteljes is: volgai
kereskedőasszony, s egyszersmind minden
merev matróna, akinek valaha hatalma
volt, s aki élt a hatalmával, az ifjúság ellen,
az élet ellen." (Héra Zoltán,
Népszabadság, 1967. X. 7.)

Dajka a Thália Színházból ment nyug-
díjba, ám ez korántsem jelenti azt, hogy
elbúcsúzott volna a színpadtól. 1970-ben
például a Szegedi Nemzeti Színház-ban
szerepel Giraudoux Párizs bolondjai című
művének előadásában. „A legizgalmasabb
szerep és a legizgalmasabb alakítás a
darabban Dajka Margité. Tizenöt
esztendővel ezelőtt Ádám Ottó, amikor
még a szegedi színház főrendező-
e volt, azt mondta a színésznőről, hogy j

»ő legnagyobb élő színésznőnk«. Mit
tehetünk ehhez a Párizs bolondjai be-
mutatója után? Lényegében semmit.
Csakugyan legnagyobb színésznőnk
játékát láthattuk a szegedi színpadon."

(Ökrös László, Dél-Magyarország, 1970.
X. 4.)

1976-ban a Madách Színház hívja,
ismét egy Gogol-szerepre. A Holt lelkek-
ben Korobocska földbirtokosasszonyt
kelti életre. „Kis szerepében a teljes
értékű alakítás élményét adja Dajka
Margit." (Sziládi János, Magyar Nemzet,
1976. XII. 25.) „Az NDK színpadjain -
elsősorban a Volksbühnén meg-csodált
jellemszobrászatnak ... felejt-hetetlen
példáját kínálja Dajka Margit riasztóan
szögletes, öregecske Korobocskája."
(Földes Anna, SZÍNHÁZ, 1977/ III.)
„Dajka Margit játszotta Korobocska
földbirtokosnőt. Tulajdonképpen csak egy
hosszabb és egy rövidebb jelenete volt, de
ebben a két jelenetben megteremtette a
kapzsi asszony alakjának teljességét."

(Morvay lstván, Esti Hírlap, 1976. XII.
18.) Váncsa István így számol be
élményéről: „A bemutató óta Csicsikovot
csak Haumann Péter, Korobocskát Dajka
Margit, Pljuskint Körmendi János
alakjában tudom el-képzelni. Mindhárom
alakítás telitalálat." (Film Színház Muzsika,
1976. XII.

25.)

1978-ból említsünk még egy kedvére
való szerepet, melyet a Várszínházban
játszott, Remenyik Zsigmond Pokoli

disznótorának előadásában. „A nagyszerű
Dajka Margitot kell kiemelnem, ezt a
csodaboszorkányt, aki ugyan meggyötrőit
kísérteni fogja, bennünket azonban
(honnét hozzá az érdem?) kitüntetett
pompás komédiázásával." (Film Színház
Muzsika, 1978. II. 25.) „AZ előadás
centruma és értelme pedig Dajka Margit.
Halála előtti gyászfeketéjében kuporogva
a megalázottságnak és szeretethiány-nak,
halála utáni gyászfehérjében teknő-
koporsójából kigurítva - a szerető jó-
ságnak, szigorú erkölcsi feddésnek le-
nyűgöző színeit bontja ki - nem a darab-
ból, hanem önnön művészi
egyéniségéből." (Kritika, 19786.)

1983-ban Bacsó Péter nyerte meg egy
szerepre a több éve visszavonult
színésznőt. A jeles filmrendező operettet
írt Fényes Szabolccsal, s az Operett-
színházban vitte színre Szerdán tavasz lesz
címmel. Az előadás legfőbb erénye
természetesen Dajka Margit fellépte. „A
vendég Dajka Margitról ismét ki-derül,
hogy színészzseni." (Rajk András,
Népszava, 1983. III. 31.) „Katinka, a

mai viszonyokba békésen beleilleszke-
dett valahai grófnő szerepében Dajka
Margit a clowni színeket a mai életből
vett kitűnő megfigyelésekkel egyesítve,
eredeti és egyedülálló humorral játszik."

(Gábor lstván, Magyar Nemzet, 1983.
IV. 14.) „A színpadon a kollektív zűr-
zavar uralkodik, amit csak percekre
enyhít Dajka Margit vendégjátékának
varázsa. Dajkának ugyanis még szerep se
kell - nincs is -, elég, ha belép a szín-
padra, és nőiesebb, mint az egész tánc-
kar." (Vinkó József, Láttuk, hallottuk,
1983. V. 2.) „Dajkának nincs operett-
játszási problémája. Ahogy az anya-
nyelvvel sincs problémája. Nem operet-
tet játszik, hanem Katinkát, a hajdani
grófnőt, aki elég életbölcsességgel ren-
delkezik ahhoz, hogy az új világban is
meglelje a helyét. Dajka játéköröme
onnan fakad, hogy Katinka kissé osto-
bácska történetébe gesztusaival, hang-
súlyával, szeme ravaszkás, mégis naiv
csillogásával sok mindent elmondhat
abból az élettapasztalatból, ami az övé. S
ami természetesen egészen máshonnan és
másképp gyűlt fel, mint az eljátszott
figuráé. De végtére azért színész, hogy
értse a módját, hogyan bújjon bele a le-

Dajka Margit (Iklády László felvételei)



játékszín
vitézlett és új életre támadt grófnő bőré-be.
Ez az ő sokszor húsz éven át tartó
fiatalsága: képessége a mindennapos
újjászületésre." (Pályi András, SZÍNHÁZ,
1983. július)

Nem az utolsó alakítása, mégis mindig
eszünkbe fog jutni róla: Bors néni. Hiszen
megcsodálhattuk e kedves anyóka
szerepében az Egyetemi Színpadon, majd a
tévében, s lemezről is élvezhetjük. „Dajka
Bors nénijét nagyon kell szeretni - írja
Csáki Judit a hanglemez-ről -, hiszen
ismerős, nem holmi légies mesecsoda.
Bors Józsefné Balogh Bor-bála itt lakik a
Báthori utca háromban, van egy Titilla
nevű macskája, aki mindenféle
átalakulásokra képes; van egy kis barátja,
Lackó; futóbabot nevel csodálatos
kertjében, és mesebeli utazásokra vezet
bennünket Talla-Gallába, ami a
megszólalásig hasonlít Bors néni
konyhájára." (Élet és Irodalom, 1984. II.
17.) „S ha már gyönyörködünk, el-

kerülhetetlenül megfogalmazódik bennünk
a kérdés: mik a (rejtett) forrásai Dajka
örökifjú temperamentumának, mitől
csodáljuk meg újra s újra varázslatosságát,
elbűvölő színészi személyiségét? Mitől van
az, hogy ha Dajka Margit belép a
színpadra, egyszerre szinte
kézzelfoghatóan sűrűbb lesz a levegő,
egyszerre úgy érezzük, igazi emberi tör-
ténés tanúi vagyunk, a meséből élet lesz,
azaz valóság." (Pályi András, SZÍNHÁZ,
1981. augusztus)

Itt ér véget ez a korántsem teljes és
minden jeles alakításra kiterjedő szem-
lézés Dajka szerepeiből, melyhez befeje-
zésül ide kívánkozik egy kis részlet a Film
Színház Muzsika egyik 1961-es számának
írásából: „ . . .van egy vissza-visszatérő
játéka. Azt játssza, hogy meg-halt. S
ilyenkor férjével a halott Dajka Margitról
beszélget. Valahogy emigyen:

- Meghalt? Kár érte. Jó színész volt.
Láttam egyszer Szegeden valami ope-
rettben szubrettként. Ejnye, mi is volt a
címe? Mi is? Később Pesten is láttam. Egy
fiatal nőt játszott. Piros sapkában jött be a
színpadra. Kedves volt. És akkor
megszólaltak a szirénák. Ki írta azt a
darabot? Nem emlékszem ..."

Talán komolyan így képzelte az utó-
életét. Akkor a jósszerepkör az egyet-len,
amelyben nem vált be. Mert ennél sokkal-
sokkal többre fogunk emlékezni belőle.

NÁNAY ISTVÁN

Gyerekeknek játszanak

Az 1985-86-os - kissé érdektelen, a
kommercializálódás jeleit mutató - szín-
házi szezonban a gyerekszínjátszás tel-
jesítményét viszonylag jónak lehet minő-
síteni. Nem arról van szó, hogy a pro-
dukciók nagy részében most kevesebb
pedagógiai-pszichológiai vagy művészi
megoldatlanság lenne, mint a régebbi
évadok előadásaiban. S arról sincs szó,
hogy az előadások színvonala, gondola-
tisága, szemlélete ugrásszerűen meg-javult
volna. Ám határozottan jelentős eredmény
az, hogy a gazdaságilag mind nehezebb
szezonokban nem csökkent a
gyerekbemutatók száma - sőt az elmúlt
évadban még nőtt is -, nem volt olyan
fővárosi színház, amely a megelőző
szezonhoz képest idén kevesebbet játszott
volna a gyerekeknek, minden vidéki
színház tartott legalább egy be-mutatót -
Békéscsabán, Kaposvárott, Nyíregyházán
és Zalaegerszegen kettőt-kettőt -, vagy
legalább a tavalyi elő-adását játszotta
tovább (Győr). Ez persze nem azt jelenti,
hogy a gyerekszínházi ellátottság terén az
országban minden rendben lenne, hiszen a
Népszínház, illetve az Állami Bábszínház
utazótársulatai, valamint a vidéki
színházak képtelenek eleget tenni a
gyerekelőadások iránti igényeknek, így az
ország jelen-tős részén a gyerekek nem
találkoznak élő színházzal. S mivel a
kereslet nagyobb a kínálatnál, ezt a
helyzetet azonnal kihasználják a haknizók,
akiknek akár tisztességes szándékúak a
műsoraik, akár leplezetlen üzleti
vállalkozások, egyetlen közös vonásuk az,
hogy létrehozóik és résztvevőik vajmi
keveset értenek a gyerekszínház speciális
követelményeihez, esztétikájához, azaz
szakmailag, mű-vészileg és pedagógiailag
inkább káros, mint hasznos tevékenységet
folytatnak. Ennek a területnek az
ellenőrzése, szabályozása teljesen
hiányzik, de a közel-jövőben aligha lehet
kitérni e feladat megoldása elől.

*

A hivatásos színházak gyerekelőadásai
ebben a szezonban kiegyensúlyozottabb
művészi színvonalúak voltak, mint a

megelőző években. A megszokott és
visszatérő „klasszikus" darabok mellett jó
pár új is színre került, színesedett a műsor,
ugyanakkor az előadások többségében
jóval kevésbé volt tetten érhető az a
színvonalcsökkenés, gondolattalanság,
olcsóság, amit a felnőttek-nek szóló
előadások zöménél tapasztalhattunk.

A bemutatott darabok csaknem negyven
százaléka magyar szerző műve, vagy
közvetlenül, illetve közvetve a magyar
népmesekincs színpadi feldolgozása. A
művek közel hatvan százaléka epikus
alapú, mesék vagy közkedvelt ifjúsági
regények adaptációja (az előzőre a
Hamupipőke, a Pacsuli palota, a Többsincs
királyfi, az utóbbira az Óz, a Micimackó, a
Dzsungel könyve, a Tom Sawyer, a Pán Péter,
az Alice, az Emil és a detektívek stb. a példa).
Az epikus alapú színművek évek óta
hasonló aránya egyértelműen azt mutatja,
hogy elenyésző az eleve a gyerekeknek ké-
szülő drámai művek száma itthon és
külföldön egyaránt. S ez nemcsak abból a
szempontból káros, hogy a színházak-nak
nincs miből választaniuk, hanem amiatt is -
és ez talán a lényegesebb -, hogy az
átdolgozások mindig magukon viselik az
eredeti epikus mű műfaji sajátosságait,
emiatt valódi drámai struktúra nem jöhet
létre az ilyen dramatizálásokban.

Bár a következőkben elsősorban az élő
színházi produkciókról esik szó, a
gyerekszínházi struktúrába szervesen
beletartoznak a bábszínházak is. Az 1985-
86-os szezonban hivatásossá lett az egri
Harlekin bábegyüttes, és a Gárdonyi Géza
Színház tagozataként három bemutatót
tartott. Első évadjuk magán viselte az
átállás jeleit, a hivatásos körülmények
megteremtése közben kellett produkciókat
létrehozniuk, e produkciókat elsősorban a
műfaji és stiláris sokszínűség jellemezte, s
az, hogy a profi működés közben is
érződött az előző amatőr lét számos
pozitívuma, ezért a sorozatelőadások is
átlelkesültebbek voltak, mint mondjuk az
Állami Bábszínház rutinprodukciói.

Különben a sokáig hegemon helyzetet
élvező s szenvedő Állami Bábszínház
működésében határozott válságjelek
észlelhetők: ebben a szezonban csupán egy
eredeti bemutatót tartottak - A csodaszarvas
népét a serdültebbeknek - s három régebbi
produkciójukat - erényeikkel, de főleg
hibáikkal együtt - felújították, erősen
lecsökkent az elő-


