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DAJKA MARGIT LEGYEZŐJE

Tárgya múlt századból: vékony falapocs-
kákból fűzött legyező, a két szélső lap
fényesre esztergályozott, a lapokat fent
kopott piros fonál, alul vékony rézhuzal
tartja egybe. Vásárokon árulhattak száz
évvel ezelőtt ilyet, s polgárkisasszonyok
gyűjtögettek rajta szép mondásokat, lelket
melengető gyönyörű gondolatokat. Talán
örökölte, talán ajándékba kapta Dajka
Margit, s olykor mosolyogva böngészte a
régi falvédőkről ismert bölcses-
ségeket. Például: Ha szeretsz, szeress iga-
zán; Olyan a szeme, mint a világos égről
lenéző hold; Érdekes, hogy a nők ördög-
nek nevezik a férfiakat, de azért mégis
örülnek, ha az ördög elviszi őket.

Ilyen s hasonló mondatok virítanak a
legyezőn, s elképzelhető: illedelmes és
szófukar vagy a mama szigorával hallga-
tásra intett leánykák a legyező nyitogatá-
sával-csukogatásával izgalmas párbeszé-
deket folytattak a mellettük ábrándozó ifjú
lovaggal anélkül, hogy egyetlen szót kiej-
tettek volna szájukon. Csak lapozgatni
kellett a páholykorláton vagy asztalsarkon
heverő legyezőt: Ha te szint oly híven
szeretnél...; s a következő lapocskán:
Csak e g y szép leány van a világon...

E bájos balgaságok után váratlanul csattan az utolsó följegyzés: E /egyező
tulajdonosnője meghalt Budapesten 1930. augusztus 19. Talán ezt követően
került Dajka Margit tulajdonába e múlt századi csecsebecse. S talán ő javította át a dátumot, mert az utolsó lapocskán ma ez olvasható: 1993.

Dajka Margit 1986 májusában halt meg, hagyatékában találtam e talán emlékként, talán színházi kellékként őrzött legyezőt.
Jó lenne tudni, ki akart még élni 1993 augusztusában, vagy ki reménykedett, hogy 1993-bam látja még a napot, holdat ragyogni Pest-Buda fölött.
Forgatom a legyezőt, a feliratokat silabizálom, nézem az átjavított dátumot: Dajka Margit kézírása?
Elmerengek meghalta nagy színésznő, s hagyatékában - irataiban, fényképalbumaiban, táskájában, könyvespolcán - kutat-matat, kíváncsiskodik az

utókor.
Tépett sarkú, megfakult kékcédula: Kö-

szönöm és szívből gratulálok - Sarkadi
Imre. Mikor keletkezett e papírszeletnyi üzenet? Az Ú t a tanyákról bemutatója után, 1952-ben? S hol lapult annyi éven át e papírfecni? Hogy vészelte

át az elmúlt évtizedeket? llyen szakadt cédulára írta Sarkadi Imre hajdan köszönő szavait, mert épp ez akadt a kezébe, s nem tartotta
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(akkor!) fontosnak az ünnepi levélpapírt,
vagy csak később szakadt le a papír sarka,
s veszett el a levélkéhez tartozó kék borí-
ték? Sarkadi Imrére jellemző e hevenyé-
szett levélpapír, vagy Dajka Margitra,
hogy bár szakadtan, boríték nélkül, de
megőrizte?

Bulla Elma megsárgult névjegye. Hátol-
dalán rövid üzenet: Édes Margitkám,
akárhogy számolok, többet nem tudok
nélkülözni, ne haragudj! Csókol Elma.

Margitka soha nem kért magának sem-
mit. Ha tehette, adott; ha nem volt mit
adnia, utánajárt, hogy megtalálja azt, aki
adni tud a rászorulóknak. Milyen ügyben,
kinek az érdekében kilincselt Dajka Margit
színésztársai körében és mikor? Mennyit
tudott nélkülözni Bulla Elma, s amit kül-
dött, kinek adta tovább Dajka Margit?

Kórházi papírszalvéta, rajta nehezen
összetartott, girbegurba írás: Nincs vesz-
tenivalóm, tehát nyernivalóm sincs. Dajka
Margit írása? Beletörődött a megsejtett
elkerülhetetlenbe? Tiltakozott? Vagy fér-
je, Lajtos Árpád végrendelkezett így, ami-
kor Margitka halála után hazament a ki-
ürült otthonba, értelmetlenné vált életé-
be, s úgy döntött: nincs tovább?! A kido-
básra ítélt papírszemét között akadt meg a
szemem e gyűrött papírszalvétán, kidob-
ták, fölemeltem, eltettem s most töpren-
gek: Dajka Margit írta vagy Lajtos Árpád?
Kétségbeesett sóhaj vagy eltökélt vég ren-
delet, amit a kezemben tartok?

Ruttkai Éva haláláig őrizgetett két hal-
ványlila, fehér pöttyös csészét és tányért.
Dajka Margittól kapta, tányérokon, csé-
széken nagy É betű aranylik. Párja is
volta csészéknek, Margitka azokat
Latinovits Zoltánnak csináltatta.
Monogramos csészékkel, tányérokkal is
össze akarta kötözni a két összetartozó
embert.

1985 őszén Dajka Margit mosolyogva
faggatta Ruttkai Évát: megvannak még a
pöttyös bögrék?

Latinovits Zoltán halála után édesanyja
őrizte a Z monogramos tányérokat, csé-
széket. Időben-térben szétszóródtak
összetartozó tárgyak: csészék,
csészealjak. Halott, aki adta, halottak,
akik kapták. A Ruttkai Éva-emlékszoba
vitrinjében árválkodik az E monogramos,
fehér pöttyös, lila csésze, tányér.

Érdemes azon merengeni: valaha Lati-
novits Zoltán és Ruttkai Éva együtt ittak
ezekbő l, mosolyogtak, boldogok voltak,
üldögéltek a napsütötte teraszon, s a forró
kávét kortyolgatva együtt emlegették
Margitkát, akit mindketten imádtak?

Rég volt.
1966-ban, naptára első oldalára Dajka Margit

a következőket jegyezte föl: Veronika
születésnapja 1873. február 4. Szüle-
tésnap február 4. 1964. február 4.91 éves.
5-én nincs többé. Február 13-án de. te-
mettük Veronikát.

A notesz véletlenül megmaradt. Veroni-
ka: Dajka Margit imádott édesanyja. Aki
majd két éve halott, amikor Dajka Margit
1966 elején e néhány sort írta azévi note-
szába!

Emlékezett vagy emlékeztette magát az
elfelejthetetlenre?!

Tárgyak, följegyzések: törmelékek.
Szakadt, kopott pénztárca. Olyan ócska,

olyan ványadt, az ember azt hinné, a
szeméttelepen guberáló nincstelen sem
tartaná érdemesnek lehajolni érte. Dajka

Margit utolsó pénztárcája: krokodilbőrt
utánzó vacak műanyag, húsz évvel ezelőtt
búcsúban, céllövöldében olcsó nyere-
ményként kapott ilyet, aki szeretett lég-
puskával hurkapálcikára lövöldözni.
Talán emlék valakitől, talán új korában

édesanyjáé volt, talán megszokta: Dajka
Margit ragaszkodott hozzá.
1977-ből filmgyári jövedelemkimutatás,

1981-ből nyugdíjszelvény, 1983-bál
televízióbelépő, 1984-bő l adóigazolás,
1985-ből tisztítószámlák, receptek: ha volt
is valami titkos rend abban, miért épp e
papírokat őrizgette tárcájában Margitka,
az ma már megfejthetetlen. Lehet, véletle-
nül maradtak meg épp ezek a cédulák, egy
Szent Antal-kép, névjegyek, lejárt film-
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gyári belépő az Állami Központi Kórház
használatára jogosító igazolvány és Laj-
tos Árpád fényképe mellett.

És vékony papírba hajtogatva egy
négylevelű lóhere.

1986 tavaszán, mielőtt kórházba került,
Dajka Margit Amerikába készülődött. Áp-
rilisban akart indulni, úgy tervezte:
négy-öt hetet tölt az Újvilág magyarlakta
városaiban. Szakadt papírfecnin
följegyezve az elintéznivalók: művészi
önéletrajz, 5-6 fénykép plakátokra!,
újságcikkek, hang-
anyag. A pesti és az amerikai ügyintéző
neve, a tervezett tiszteletdíj összege, a
vele utazó művésztársak névjegyei, tele-
fonszámok, ruhaszámlák...

Januárban beteg volt, telefonálással
sem fárasztotta magát, az aggódó érdek-
lődőknek Lajtos Árpád csak annyit mon-
dott: nem vagyunk jól. De most hirtelen
tavaszodott. Dajka Margit Amerikába
készülődött. Fényképészhez ment (nem
sejtette: útlevélképe lesz utolsó fotója!),
fellépőruhát vásárolt (nem volt elegendő
pénz nála, a boltban előleget fizetett, ha-
zament, visszament!), följegyezte a tv-
varroda, a fodrász telefonszámát, készü-
lődött a Kék Duna ruhaszalonba, és egy
papírra külön felírta mindazt, amit az
ember utazás előtt könnyen elfelejt,
holott hosszú utazáskor mind e tárgyak
nélkü-
lözhetetlenek: fehér papucs, tréning, kö-
peny, rádió, lámpa, gyufa, bicska - mind-
ez keze ügyében kell legyen Ameriká-
ban is!

Készülődött, az óceánt akarta átrepülni,

tudta, odaát is szüksége lesz megszokott
tárgyaira, otthonízű kacatjaira.

A kórházban már nem beszélt arról:
Amerikába utazik, odaszakadt
magyarok-nak fog énekelni, mesélni régi-
régi életük-ről, álmaikról - magyarul.

Éjjeliszekrényén az otthoni lámpa, rádió
strázsált, az ágy sarkánál katonásan a
fehér papucs. Pénztárcájában egymás
mellett cédulák, fényképek, névjegyek,
számlák, telefonszámok, följegyzések - a
nagy utazás reménye.

Egy hónap múlva mindez már csak
töredék, törmelék, hagyaték. Múlt: örökre
megfejthetetlen, titokzatos rendben.

1986. június elején Dajka Margit üre-
sedő otthonában, a Lovag utcai lakás már
csupasz falú szobájában, Lajtos Árpád
íróasztalán még el nem dőlt sorsú
hagyatékdarabok: rádió, imakönyv,
szemüveg, szemüvegtok, fényképek,
magnókazetták, kéziratok, ezüst
tükörkeret, notesz. A pénztárca: benne
vékony papírba hajtogatva egy
négylevelű lóhere.

Csendélet.
Csend. A könyvespolcról leemelem Pi-

linszky János verseskönyvét: Talán
szám-
űzött tenger, Isten hallgatása. Vesztőhely
télen. Semmit sem tudunk.

Az asztal sarkán a múlt századi legyező.
Fonákoldalán az utolsó lapocskán üzenet:
„Légy jó, mindhalálig" Kátai W.

Alatta végrendelet: Megígérem! Mar-
git!

Pályázati
felhívás
A Kecskemét Megyei Városi Tanács
V.B. művelődési osztálya pályázatot
hírdet a kecskeméti Katona József
Színház megüresedő igazgatói
állására.

Az igazgató feladata a Kelemen
László Kamaraszínházat és a
bábszínházat is magában foglaló
színházi szerezet működtetése,
társulatának kialakítása, a tagozatok s
a város sajátosságaira épülő
műsorpolitika kidolgozása.

A pályázat beadásának, a munkakör
betöltésének feltételei (a 24/1989.
számú MM rendelet értelmében):
 szakirányú felsőfokú végzettség,
 ötéves szakmai gyakorlat.

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:
 szakmai programot,
 a pályázó önéletrajzát,
- a pályázó eddigi

tevékenységének leírását,
 a pályázó iskolai végzettségét

tanúsító okirat másolatát.

A szakmai program tartalmazza az
intézmény további ötéves működésével
kapcsolatos feladatok megvalósítására
és a közvetlen munkatársak
megválasztására vonatkozó
elképzeléseket is.

A kinevezés öt évre szól, a
munkakör 1991. január 1-jén
foglalható el.

A pályamunkákat szeptember 20-ig
kell a Kecskemét Megyei Tanács V.B.
művelődési osztályára (6000 Kecs-
kemét, Kossuth tér I.) benyújtani. Az
érdeklődőknek személyes
konzultációval, részletes
felvilágosítással állnak rendelkezésükre
(Telefon: 76/21-391)

A Kecskemét Megyei Városi Tanácsa
él a meghívás lehetőségével is. A
meghívottak a többi pályázóval egyenlő
elbírálás alá esnek.

A beérkezett pályázatokat szakmai
zsűri bírálja el. A döntésről minden
jelentkezőt értesítenek.


