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Intés
Dégi Pista után
Boda István

A rádióban, a tévében hallom: vesztesége 
van a magyar színházi életnek. 57 éves ko
rában elhunyt Dégi István. A hírnek inkább 
a gyásza ér el hozzám, mintsem a valósága. 
Utána nézek a mondatnak, s azt kérdezem 
magamtól: hát ő is elment? Befejezte? Itt 
hagyta a közönséget?

Kisfiús arca volt, s ezt a zavart, már-már 
mentegetőző habitust mindvégig megőrizte. 
Alkat szerint ahhoz a típushoz tartozott, 
amelyik nemigen öregszik, s ez lelki ér
zékenységét is meghatározta. Ezért maradt 
meg benne mindvégig a kamasz robba- 
nékonyság fénye és árnyéka. Színpadi ala
kításainak jellegét ebből keverte, és éltette 
karakteresen. A néző ettől és ezért kerül vele 
különös viszonyba. Az előadás után mintha 
egy dallam maradt volna róla sokáig 
hangzóan. Jómagam debreceni korszakában 
sokszor utánahallhattam, s mikor már a 
Madáchban tapsolt neki a közönség, tudtam, 
hogy az itteni hangszerelés remek alap
anyagát kamatoztatja.

Utoljára a nyolcvanas évek közepén ta
lálkoztam vele. Kicsit szétszórtan, kicsit ta
lálékonyan perelt önmagával. Versekkel 
kísérletezett, a szavak esélyébe kapaszkodott. 
Az írás nemigen volt az ő műfaja, ám zakla
tott gyorségése eléggé tüntetőén kibeszélt 
belőle. Vékony volt és fáradt, talán inkább 
csak a szesz élénkítette. Néztem, s egészen 
láthatóan visszaszólt hozzám a közelmúltja. 
Diplomaszerzés után a pálya eleje azonnal a 
Csokonai Színházhoz kötődött. 1959-ben. 
Akkor kitűnő együttesből állt a teátrum, s ne
ki is mihamar lehetőség adódott a jobbnál 
jobb szerepekre. Shakespeare-t és Csehovot 
játszott, vígjátékban és drámában remekelt. 
Egy 1963-as felmérés szerint a kritikusok, az 
évad színészi teljesítményét értékelve, Lin- 
ka Györggyel az első helyre teszik.

Utolsó kívánsága, hogy Makón helyezzék 
örök nyugalomra. Oda, ahonnan elindult, a 
földbe, ahonnan vétetett. Gesztus? Végren
delet? Inkább hűség, amely ha minden más 
el is szakad, az nem kopik ki belőlünk. Ó 
alkotóként, művészként mindig a szülőföld, 
az otthoni táj fölött körözött. Kellett egy biz
tos pont, hogy a békétlen nyugtalanság vala
hol megpihenjen, hazát találjon. Véglegeset, 
ami mindörökre hozzánk rendeltetett.

Hát, így valahogy, Pista, amikor búcsút in
tek neked. Mert Makótól Debrecen nincs is 
messze. Itt van egy karnyújtásnyira...

Még n incsenek tankönyvek
Gyakorlás helyett jegyzetelnek a gyerekek
Debrecen (HBN -  F. V.) -  Több 
mint két hónap telt el a tanév
kezdés óta, s még mindig hátrál
tatja a nyugodt iskolai munkát 
néhány könyv hiánya. A pedagó
gusok tehetetlenek, a szülők ag
gódnak, s talán még a gyerekek 
sem örülnek a könyvhiánynak, 
hisz nehezebben tudnak fel
készülni a tanórákra. A Benedek 
Elek Általános Iskolában tájé
kozódtunk a jelenlegi helyzetről.

T. Nagy László igazgató szerint 
már az elmúlt évben érezhető volt, 
hogy az új tankönyvek, térképek 
készítése megnehezíti majd az 
iskolai munkát.

-  Tavaly egész évben nem 
tudtuk megszerezni a felső tago
zatosok számára nélkülözhetetlen 
történelem atlaszt. Az idei tanév 
kezdetére megérkezett, ám az 
órán szemléltetéshez használt 
nagy térképek változatlanul a 
régiek. Elkészült a nyolcadikos új 
történelemkönyv, amely sajnos 
nem túl jó. A szerzők nem vették 
figyelembe készítésekor a gyere
kek életkori sajátosságait, így 
kénytelenek vagyunk elsősorban 
az iskolai munkára hagyatkozni.

Rakovits Zoltánná a hetedik osz
tályos földrajzkönyvet hiányolja.

-  Hetedik osztályban tanítjuk 
Európát, a volt Szovjetunió utód
államait, a volt Jugoszláviát, Cseh

szlovákiát. Az elmúlt évek vál
tozásai természetesen szükségessé 
tették az új könyv és térkép meg
jelentetését.

Türelmesek voltunk egy ideig, 
de teltek a hetek, befejeztük az is
métlést, és csak nem kaptunk hírt 
a hetedik osztályos földrajz
könyvről. A tananyagot termé
szetesen elkezdtük, az óra nagy 
részét vázlatírással töltjük. A gye
rekeknek tanulniuk kell vala
miből, hisz félévi érdemjegyet ad
nunk kell, függetlenül attól, hogy 
van-e tankönyv vagy sem. Ráadá
sul olyan tárgyról van szó, ame
lyet csak heti két órában tanítunk, 
tehát nincs sok idő egy-egy anyag
részre.

A pedagógusok munkája is ne
hezebb, de valójában a gyerekeket 
sajnálom, hisz ebben a helyzetben 
ők a vesztesek. A sok vázlatírás 
miatt épp a földrajz szépségeit 
nem tudjuk velük érzékeltetni. 
Gondolkodunk azon, hogy fény
másoltatunk számukra segéd
anyagot, a szülők ki is fizetnék, 
ám nem tudom, hogy van-e jogom 
költségbe verni őket, amikor meg 
is érkezhet a tankönyv.

A bizonytalanság a legrosszabb, 
a kiadó még csak nem is jelzi az 
iskoláknak, meddig kell ilyen 
lehetetlen körülmények között 
tanítaniuk.

Tankönyv a papírboltban Fotó: Nagy Gábor

Gyermekszereplők a színházban
F. Balogh Mária

Debrecen (HBN) -  Sikeres pró
bálkozásnak bizonyult megye- 
székhelyünkön az iskolás tanú- ,. 
lók színházi foglalkoztatása. A 
Légy jó mindhalálig című musi
calben, a Bolondórában és az idei 
évadnyitó darabban, a Kakukk
fészekben láthattunk diákokat a 
színpadon.

Figyelemre méltó, hogy Ma
gyarországon csak Debrecenben 
létezik profi keretek között mű
ködő gyermekszínház. A szerep
lők kiválasztása mindenkor fe
lelősségteljes munka, hiszen ké
sőbb a világot jelentő deszkákon 
az összjáték és a hiteles szerep
formálás már életkortól független.
A gyermekek színpadi foglalkoz
tatásának varázsa abban rejlik, 
hogy saját korosztályuknak is 
játszhatnak a különös tehetséggel 
megáldott diákok. Kétségtelen, 
hogy mindenkor sikergyanús és 
hatásos lesz az az előadás-sorozat, 
ahol a kiválasztott darabban gyer
mekek énekelnek, táncolnak, mó
káznak, olykor sírnak vagy nevet
nek. A debreceni közönség min
denkor elismerő tapssal jutalmaz
za a profi színészeknek is be
csületére váló gyermekszereplők

színpadi teljesítményét. Tehet
ségüket és mesterségbeli tudá
sukat a továbbtanulás során is 
kamatoztathatják. A Légy jó mind
halálig szereplői közül néhányan 
már felvételt nyertek az Ady-gim- 
názium dráma tagozatos osztá
lyába. A Csokonai Színház és a 
gimnázium között az évek óta 
tartó szakmai kapcsolat az idei 
évadban is kedvezően alakult. Mi
után Pinczés István főrendező 
megtekintette az Adyák színpad 
két produkcióját -  a Médeiát és a 
Padlás rövidített változatát - , öt 
tehetséges negyedik osztályos 
lányt választott a Kakukkfészek 
női szerepeihez. Ez azért volt 
szükséges, mert a nyár folyamán 
a darab felnőtt szereplői közül 
néhányan váratlanul elhagyták a 
társulatot. így személyi változások 
nehezítették az évadkezdést. Fel
merül a kérdés, vajon a színház 
belső erői tényleg nem alkalmasak 
a felszabadult feladatok ellá
tására?

A gimnazisták hitelességre, pre
cíz szerepformálásra törekednek. 
Életkorukból, lelki és fizikai al
katukból adódóan ez nem sike
rülhetett úgy, ahogyan a szerepre 
érett művészek tehették volna. Ez 
-  persze -  nem a lányoknak róha
tó fel.

I. magyar kortárs táncszemle
Budapest (MTI) -  A Budapesten 
november 14. és 21. között 
megrendezendő, I. magyar kor
társ táncszemlén húsz hazai 
együttes vesz részt, közülük 
néhány már külföldön is számos 
elismerést szerzett -  jelentette be 
hétfőn sajtótájékoztatón a szer
vezők nevében Angelus Iván, aki 
egyben a bemutató megren
dezésének kezdeményezője is. 
Mint elmondta: a modern tánc 
máig viseli annak terhét, hogy 
Magyarországon 1949 óta a 
klasszikus balett és a néptánc 
képviselőinek módja volt azo
nosítania magát a táncművészet 
egészével. Elhangzott az is, hogy 
bár a táncosok legtöbbje csak 
„másodállásban" művész, és a 
médiumok is csak szórványosan 
foglalkoznak eredményeikkel, 
mégis e szemlén 6-8 éve mű
ködő, nemzetközi hírű együtte
sek mutathatják be tudásukat. A 
főváros hét helyszínén -  a Ka

tona József Színházban, a Ka
marában, a Petőfi Csarnokban, 
a lágymányosi közösségi ház 
MU Színházában, a Rock Szín
házban, a Szkéné Színházban, 
valamint a Tam Tam klubban -  
zajló kulturális eseménysoroza
ton többek között fellép Kovács 
Gerzson Péter társulata, a Tranz 
Danz Színház, amely az idei bag- 
nolet-i nemzetközi koreográfus 
verseny több díját is elnyerte. 
Szabó György ugyancsak a szer
vezők nevében kiemelte: a kor
társ magyar táncszemle nagy ki
ugrási lehetőséget jelent a ma
gyar együttesek számára, mivel 
az eseményre számos külföldi 
menedzser és impresszárió ér
kezik. A rendezvény külföldi 
vendégeinek sorában lesz a hol
land, a francia, a portugál, a 
luxemburgi, az osztrák, a német 
táncszínházak több neves kép
viselője, illetve forgat az osztrák 
és a belga televízió.

LÉVAY BOTOND: (10.)

A HIT GÉMESKÚTJA
Ezekben a napokban Bencének gyakran 

jutottak eszébe egri élményei. Kereszt
anyja, Etus néni, apja nővére élt ott. Több 
nagyon kellemes nyarat töltött a népes 
família körében. Etus néni sokat mesélt 
apjáról, közös gyermekkorukról, a nagy- 
kereki parókián töltött éveikről. Egerben 
tanult meg Bence úszni. Jó volt a mérhető 
tevékenységbe, a másodpercekbe, a vízbe 
fogódzni, ami teljesen hozzá, pillanatok 
alatt akaratához kötődött, legyőzni, meg
birkózni egy veszélyes elemmel. Rö
videsen a mély vízben is otthon érezte 
magát, ahol végtagjai semmivel sem 
voltak pótolhatók, igazán és bizonyosan 
magára volt utalva. Annak a városnak a 
történelmi levegője azonnal megihlette 
akkor, 1952-ben.

Keresztanyjával lement a vár alatti 
kazamatákba, ahol elmagyarázták pél
dául, hogy a sarkokon dobra szórt bor
sószemek esetleges táncából következtet
tek arra, hogy a török pontosan hol aknáz
za alá a várfokot. Ültek és vártak és fi
gyeltek. És bejött türelmük ára, kellő 
időben megakadályozhatták a bajt. így 
kell várakoznunk nekünk is -  gondolta 
Bence -  idáig, az alkalmas idő elérkeztéig. 
Álom az alomban. Minden kő szinte a di
cső eseményt sugallta a kisvárosban. 
Elkezdte olvasni az Egri csillagokat. Nem 
bánta volna, ha mindenáron hőssé válik, 
nem csodálkozott volna, ha a piacon egy

páncélos vitézzel találkozik, aki elvitte 
volna egy ütközetbe. De vajon hol lakhat
nak a nemes daliák leszármazottai; hiszen 
a vér csak nem válik vízzé ennyi generá
ció után sem. És vajon egy Húsevő Nár
cisz éppen mit csinált volna, hová állt vol
na annak idején, a sorsdöntő ostromkor?

Bence igen élesen emlékezett arra, hogy 
egy szép verőfényes délelőtt keresztany
ja összeszedte festőkellékeit, és elindult a 
városképet pingálni. Történetesen az ávó- 
székházzal szemben állította föl állványát, 
és a tőle megszokott gyanútlansággal hoz
zákezdett a pompás műemlékkörnyezet 
megörökítéséhez. Feldúltan, megfélem
lítve érkezett haza, mert rövid idő után 
feltűnt ténykedése, bevitték, igazoltatták, 
de szerencsére nem molesztálták sokáig. 
Csak azután fogta föl vállalkozásának 
naivságát és veszélyét. Aznap késő este a 
rádió közvetítette a magyar-jugoszláv 
olimpiai foci döntőt Helsinkiből. Szinte az 
egész Tárkányi Béla utcai ház odagyűlt 
keresztapja rendelőjébe, mert ott volt az 
egyetlen rádió. Bence ott aludt volna a 
kanapén, mert számára az volt a fekvő 
alkalmatosság; de ilyen kollektív izgalom 
közepette úgy sem tudta volna álomra haj
tani a fejét. A közvetítés feszült perceiben 
ávós gépkocsi állt meg a ház előtt, egy őr
nagy szállt ki egy visító csecsemővel a kar
ján, s bejött a rendelőbe. Keresztapja 
ugyanis gyermekorvosként magánpraxist

is folytatott. A saját gyerekét hozta a tiszt 
kétségbeesve:

-  Vizsgálja meg, doktor úr, nagyon sír, 
senki se tud segíteni rajta napok óta.

Bence keresztanyja megismerte a dél
előtti igazoltatás során látott tisztet.

-  Az az erős gyanúm, hogy vakbél
gyulladása van; azonnal vigye a sebészet
re! -  állapította meg a diagnózist meg
fontoltan keresztapja, és aztán felsza
badultan követték tovább a meccs
közvetítés csakugyan húsbavágónak ható 
fordulatait. Kora reggel újra megjelent az 
ávós őrnagy, majdnem könnyezve:

-  Azt mondta a sebész az operáció után, 
hogy jöjjek vissza, és csókoljam meg Pethő 
István kezét, hogy megállapította egy síró 
csecsemő ilyen halaszthatatlan baját, mert 
ha csak félórát kések, nem tudta volna 
megmenteni a gyermekemet.

A gondviselés ama különös kegyéhez 
már igazán hozzászokott Bence, hogy 
családjának átlagon felül kell teljesítenie, 
s ezt meg is adja a sors. A lécet nem verik 
le könnyen, viszont a kegyetlen követ
kezményektől megkímél a mindenható. 
Mert fordítva is lehetne, s az a rosszabb. 
Aránylag könnyedén megkapni ezt-azt, de 
akkor nem maradna el a tragédia. S ez 
nem csak nézőpont kérdése, nem is 
igénytelenségé, hanem az emberi elé
gedetlenségé, tehetetlenségé, ami azért 
sokakra jellemző. Az életben mindenért 
fizetni kell; akár a jóért, akár a rosszért. 
A rossz után egyszer csak jó jöhet.

Közben zúgtak a forradalom napjai. 
Dörögtek a fegyverek, vér folyt a főváros
ban. Százezrek voltak a pesti utcákon -  
legalábbis így hírlett: tüntetők, felkelők,

forradalmárok. Főleg a fiatalság, sok gye
rek. Hihetetlen összefogás, szolidaritás. 
Honnan tudtak róla, hiszen rádiójuk se 
igen volt, vonatok se nagyon közlekedtek, 
lapok sem jelentek meg rendszeresen. Vi
szont mindenki mindent tudott. Bence is, 
rejtélyes hírforrásokból. Arról például 
precízen tájékozott volt minden gyerek is, 
hogyan kell készíteni a Molotov-koktélt; s 
hogy a pesti utcákat felszappanozták az 
asszonyok, hogy elakadjanak, szánkóz
zanak a szovjet tankok a síkos kövezeten, 
amikkel a gyerekek puszta kézzel szem
beszálltak; betapasztották közelről a kém
lelőnyílásaikat. Annak is híre jött vala
miképpen, hogy a betört kirakatokat sen
ki se fosztogatta, sőt, pénzt gyűjtöttek el
lenőrizetlen körülmények közt, az ado
mányt senki sem dézsmálta meg, csak 
gyűlt. Bence arra gondolt, őt itt még a 
kenyérsorból is kitaszigálták volna leg
szívesebben az emberek, ha Jankó a 
felváltásánál rá nem üvölt (ma is rejtély, 
hogyan szokott így hozzá a nagy szájához 
időközben) a felnőttekre: -  Ennek a gye
reknek az anyja már itt állt! -  De ezek sem 
tudták lehűteni Bence és társai felemelő 
boldogságát és bátorságát. Érezték, itt ők 
nem sokat tehetnek, de ha Pesten 
lennének, mindent. Hiába osztogattak 
fegyvert, két évvel idősebb iskolatársuk 
egy géppisztollyal grasszált a Vénkertben, 
Bence kicsinek és valóban éretlennek 
érezte ehhez magát. A helyzet bonyoló
dott, és áttekinthetetlenné vált, napról 
napra változott.

Papp tanár úr előre hozta a tananyag
ból a Szózatot, és nagyon részletesen taní
totta.

(Folytatjuk)


