
:AR€KÉPEK 

C S O K O N A I VITÉZ MIHÁLY-DÍJAS 
Debreczeni 1 ibor 

— Nemrégiben Frankfurtban lépett fel. Különbéke című önálló 
estjével hívta meg az ottani német-magyar egyesület. Ki Debreczeni 
Tibor? Kezdjük egy írással! 

Önéletrajz, harmadik személyben 
Beregi reformárus tanítócsalád sarja. A p a i ágon. A z anyain 

szepességi cipszereké. A z apa szabolcsi, pontosabban anarcsi, 
majd nyíregyházi tanító. 

Tibor , három fiú közül a legidó'sebb, születési éve 1928, szü
letési helye Vári. M i k o r a világra jött, ez a beregi falu Csehszlo
vákiához tartozott - az apa a kisebbségi lét elől települ át M a 
gyarországra - , később a Szovjetunió birtokolta, ma Ukrajna 
mondja magáénak. Debreczeni Tibor iskoláit Anarcson, Kisvár-
dán, Nyíregyházán, az egyetemet Debrecenben végzi. Magyar
történelem szakos tanár. 

A z 1945 utáni tanulói évekből öt meghatározó élmény rak
tározódik el . 

1. Hisz abban, hogy a szocializmus fejlettebb társadalmi for
ma a kapitalizmusnál. Lelkes marxista és népi kollégista. 

2. Találkozik Karácsony Sándorral, s az ő reformpedagógiája 
egy életre meghatározza nevelési elveit és nevelői munkásságát. 

3. Találkozik a szerelemmel, s 900 forint keresetre, még 
egyetemistaként, elveszi bölcsész rársát feleségül. ( A házasság 
még tart. Eredménye: két gyerek, három unoka, két dédunoka.) 

4. Feleségéről kiderítik, hogy kulák származású, róla pedig, 
hogy rés a bástya fokán. A még egyetemista feleséget végül is 
nem rúgják k i , csak fegyelmit kap, Debreczenit, a tudósjelöltét 
a magyar intézeti demonstrátori állásból kiteszik. Egy életre meg
tanulja, m i az a diktatúra, s m i az a szocializmus. 

5. Még ezután is bizakodik; a világ reformálható és javítha
tó. Ezért vállal szerepet majd az 56-os forradalomban. 

Feleségével együtt az egyetemi városban tanít, gimnázium
ban. 1957-ben, mivel az 1956-os októberi események alatt az 
iskolai forradalmi bizottmány elnöke, majd november 4-e után 
az iskolai sztrájk vezetője, fegyelmivel más iskolába helyezik. 
1957-1966 között irodalmi színpadot vezet Debrecenben, maga 
szerkeszt és rendez, a műfaj adta metaforikus nyelven fogalmaz
za meg a renddel szembeni elégedetlenségét. Játszók és nézők 
értik egymást A baráti újságírók is szemet hunynak. Országos 
sikereket érnek el . 

1966-ban, erre figyelve, meghívják Budapestre a Népműve
lési Intézetbe - családostól felköltöznek - az amatőr művészeti 
ügyek metodikusának. Később osztályvezetőt csinálnak belőle. 
Debreczeni szárnyakat kap. Ú j , korszerű képzési formák indul
nak el . Kidolgozza a pódiumi színjátékok dramaturgiáját, moz
galmak útját egyengeti. Országos fesztiválokat, máig működő
ket segít elindítani. Felismeri a drámapedagógia korszakos je
lentőségét, maga is kísérletezik vele, tanfolyamokat szervez. A 
drámapedagógiától megújul a gyermekszínjátszás, megfrissül a 
diákszínjátszás. Közreműködik az európai avantgárd módszerei
nek hazai népszerűsítésében (kap is érte), mindent megtesz 
azért, hogy a dramatikus magyar népművészet eredményei be
épüljenek az amatőr magas művészetbe. Híve a komplexitás
nak, a különböző művészeti ágak közötti együttműködésnek. 

Ehhez a munkához megtalálja a jó szakembereket, s az álta
la vezetett osztályokon jó szellemű csapatmunkát igyekszik 
meghonosítani. 

Debreczeni 1966-1978 között érzi jól magát az Intézetben. 
A munkálkodásának ezt az időszakát írja meg az 1980-as évek 
második felében, egy memoár jellegű könyvben, az Egy amatőr 
emlékezéseiben. A nyugdíjazásáig terjedő időszakban a vezetés 
igyekszik elszigetelni, s kedvét szegni. Ekkor kezd színjátszástör
ténettel, módszertani foglalkozás-leírásokkal s drámapedagógi
ával foglalkozni. 

Budapesten is rendez. 1970-ben megalapítja a műegyete
mistákkal a Vári színpadot. Megteremt - hazai szertartások s eu
rópai avantgárd ötvözetből - egy olyan színpadi nyelvet, amely 
megkülönbözteti őket másoktól, egyszersmind országos rangot 
is biztosít nekik. Legjobb előadásaik forgatókönyve önálló kö
tetben is olvasható. Perlőének címmel a Felsőmagyarország K i 
adó jelentette meg. A színpad akkor szűnik meg, amikor intéze
ti munkássága befejeződik. 

M i k o r 60 éves lesz, 1988 végén, elküldik nyugdíjba. 
Debreczeni nekikeseredik, ám új energiákkal is feltöltődik. 

Ekkor kezdeményezi a Magyar Drámapedagógiai Társaság meg
alakítását. Ennek öt éven át elnöke, mindmáig tiszteletbeli el
nöke. A z általa alapított Drámapedagógiai Magazinnak pedig 
alapító szerkesztője. Ekkor kezdik el azt a nagy ívű munkát, 
melynek eredményeként a drámapedagógia bekerül az oktatás 
áramába s tantervébe. 1995-ben barátaival létrehozza az A c a -
demía Ludi et Artis művészetpedagógiai egyesületet, ennek máig 
elnöke. 

Debreczeni Tibor ekkor találja k i magát, mint előadómű
vészt. Öt egyórás önálló estje van, műsorainak szerkesztője, szer
zője és rendezője. M i n d e n színjáréka megjelent és olvasható is. 

A református Károli Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kará
nak — nyugdíjba vonulásától kezdve — tanára, reformpedagógi
át és drámát oktat, színpadot vezet. Lelkiismeret ébresztő elő
adásaival bejárja a református egyházközségek nagy részét, a ha
táron túli magyar településeket és a nyugati magyar közössége
ket is. írásai sorra megjelennek. 

V o l t tanítványai létrehozták a játszó Ember Alapítványt, 
ennek kurátora. Feleségével együtt működtetik a lakásukon az 
úgynevezett Kuckót, kéthetenkénti programmal. Ez egyúttal az 
Alapítványnak is, az Academia Ludi et Artisnak is telephelye." 
Tiszakürti falusi házuk portáján a tanítványok szabadtéri szín
padot, Kertszínpadot építettek, ahol nyaranta összejönnek, s a 
falusiaknak is, előadásokat tartanak. 

Debreczeni Tibor önmagát mindenekelőtt pedagógusnak 
tartja. Legjobban tanítványai és volt tanítványai körében érzi 
magát. A nevelőszándék munkál benne akkor is, amikor ren
dez, s akkor is, amikor előadóművész minőségben jelenik meg a 
közönség előtt. Megrendelésre nem tud dolgozni, ezért nem 
ment hivatásos színházi területre. 

Pedagógiai munkásságáért 2001-ben Karácsony Sándor díjat, 
előadóművészi tevékenységéért 2003-ban Csokonai díjat kapott. 

— A Csokonai díj adta az alkalmat a beszélgetésekhez, melyek a 
vároldal egyik macskaköves, lépcsős utcácskájából nyíló lakásukban, 
s a két emelettel lejjebb lévő lakásnyi kuckóban, összejöveteleik szín
helyén zajlottak. Izgatottan vártain a találkozást. Nem tudtam, em
lékszik-e még rám, hiszen ezelőtt tíz-tizenöt e'wel láttnk egymást, 
akkor is futólag. A fogadtatás kedves és baráti volt. Egy finom kávé 

28 



ARCKÉPEK 

után máris feltehettem kérdéseimet. Mit jelent neked ez a Csokonai díj? 
— Mindenekelőtt afeletti örömet, hogy észre vetr a lap szer

kesztősége, s most általad beszélgetést kezdeményez velem. T i 
zenöt évvel ezelőtt, amikor Vitányi Iván az akkori főigazgató és 
Benkő Éva az akkori főosztályvezető - csak engem - nyugdíjba 
küldött — valamiért fontos volt nekik —, ők is tudták, én is, 
hogy a munkámat, melyet akkor még nem zártam le, jól végez
tem. Nagy hatásfokkal, talán túl naggyal is. S azt is tudták, mi
vel nem olyan fából faragtak, hogy azt valamiféleképpen ne 
folytatnám. Nos, az azóta eltelt tizenöt év alatt - noha azóta 
már a harmadik igazgató fungál — a cégtől soha senki nem ér
deklődött utánam, nem is elemezték addig végzett munkámat, 
arra sem voltak kíváncsiak, élek-e, halok-e. Tizenöt év után 
először jelenek meg intézeti orgánumban, rendezvényen. 

De hogy folytassam a kérdésre a választ, ha nem haragszol, 
elolvasom, mit felekem egy főiskolás riporternek, mikor ezt 
kérdezte: M i l y e n rangor képvisel ez az elismerés? Mennyire 
fontos ez a mesternek? 

„Amennyire fontos egy rudós főiskolai tanárnak — válaszol
tam - , hogy elnyerte a doktori, kandidátusi címet. A z újonnan 
alapított Csokonai alkotói díjat kiemelkedő művészeti munká
ért adják, s az indoklásból kiderült, hogy azt előadóművészi 
munkásságom s az amatőr mozgalomban elért rendezéseim el
ismerése gyanánt kaptam, szakterületemről elsőként. Többek 
között azokért az alkotásokért, melyeket veletek együtt hoztam 
létre itt Kőrösön, a Karácsony Sándor Színpadon. Emlékeztetőül, 
a Tiszaladányi jeremiádért, a Hol vagy most Istenúrért, a Kiválasz
tottért, a Pont, pont, vesszőcskéért, a Krónikás énekért s a többi 
pedagógiai vonzatú alkotásért." 

Elmondom neked, úgyis esnék szó erről is, hogy az elmúlt 
év októbere óta Dété naplója címen napi, heti reflexiókat köz
lök a Játszó Ember Alapítvány honlapján ( http:lJvnet.huljatszo ). 
A díj átadása után ezt írtam. 

„ Délelőtt 11 órakor adta át Görgey kultuszminiszter a Cso
konai díjat az Iparművészeti Múzeumban rendezett ünnepsé
gen. A z alkotói jelző kapcsolódik a díj szóhoz, nagyon helyesen. 
A z amatőr mozgalomban elért eredményeket ismerik el ezzel. 
Most osztották k i első ízben. Valamire régen rászolgáltam már 
- nem hiszem, hogy túlértékelem a munkásságomat - , de vagy 
díj nem volt eddig, vagy aki felterjesszen. A z önreklámozáshoz 
meg nem értek. 

Úgy tudom, a Magyar Versmondok Egyesülete terjesztett fel, 
s a kuratórium egységes döntése tett a hét kitüntetett közé. 
Láthatóan minden ismerős örült annak, hogy örülök. Többek
nek akár lelkifurdalása is lehetett már, hogy annyi mindent 
csinált ez az ember a népművelésben, a művészeti mozgalom
ban, feldobhatja bármikor a talpát, hiszen ugye benne van az 
időben, és mégsem juttatta senki semmiféle szerény elismerés
hez. Pedig mi mindent csinált! S mégis csak kínos volna, ha a 
nekrológban nem lehetne említést tenni arról, miként is ismer
te el a társadalom az ő áldásos működését, és így tovább.... 

A miniszter nem készük, a veszprémi kórus szépen énekek, 
az oklevél és a bronzplakett készítője művészi munkát végzett, 
Mohai Gábor remekül, jól értelmezve mondotta el a Himnuszt, 
a Hír-TV riportere megszólaltatott a kamera előtt (az este so
rán láttam is magamat a képernyőn, olyan ijedt képem volt, 
mint szegény Béla öcsémnek, amikor váratlanul kellett szöve
gelnie). M o h a i G a b i , aki a díjátadó szertartást is vezette, a ne
vem említésénél megállt, s azt mondotta, hogy ez a férfiú, azon 
túlmenően, hogy jeles alkotó, tessék ránézni, neki még magyar

tanára és osztályfőnöke is volt, ami egyébként igaz, erre aztán 
igencsak megtapsoltak, - úgy látszik mindenki szereti, ha a ma
gyartanárát kitüntetik. A z állófogadáson minden volt, mi szem
szájnak ingere, étel is, ital is. Maradt is jócskán. Száz csövező 
jóllakhatott volna belőle." • 

— Hajói érzékelem, megbántódva jöttél el az Intézettől 1988-ban, 
60 évesen. 

— Jól érted. N e m tartoztam a Vitányi Iván kedvencei közé, 
olykor szembe is kerültem vele, de nem hittem, hogy tud eny-
nyire - hogy is mondjam - nem nagyvonalúnak lenni. Benkő 
Éva volt a „kidobó leánya", vele bonyolíttatta le a nyugdíjazra-
tásomat. Fájt, hogy csak engem küldtek él, Máté Lajost, aki 
például korombéli volt, őt hagyták. Sőt a helyemre nevezrék 
k i . N e m tudom megbocsátani magamnak, hogy könyörögtem 
Benkőnek, tartson még meg, akár előadóként, egy fél évre -
akkor emelték fel a fizetéseket az intézetben —, hadd legyen k i 
csivel több a nyugdíjam, ha már minden áron azt akarnak belő
lem csinálni, nyugdíjast. Hajthatatlannak bizonyuk. Megalá-
zottan kullogtam k i tőle. 

— Az én férjem Wilpert Imre, aki egyidőben az osztályod mun
katársa volt, mindig arról beszélt, hogy milyen alkotó, jó hangulatú 
éveket töltött veled együtt ama előadóművészeti osztályon, s milyen 
jó érzékkel fedezted fel azokat a társadalmi igényt jelző művészeti 
mozgalmakat, melyeket segíteni, támogatni kell. Az Intézetben vég
zett munkából, amihez személyesen vagy áttételesen közöd volt, mit 
emelnél ki. Másként kérdezve, mi az, amire a majdani kutatók is 
felfigyelhetnek? 

— A h o l dolgoztam, ott tényleg jó szellemű munka folyt. A z 
én szakmai és irányítói tevékenységemet nem érte kri t ika soha, 
polit ikai jellegű igen. Nacional is ta bélyegünk is volt . Ragasz
tották, ha nem volt kellő az arány a magyar és a nemzetiségi 
néptánc között, amikor támogattuk a táncház mozgalmat. A 
másik vád - konkrétan engem magamat támadtak a sajtóban, a 
minisztériumban —, hogy fellazító vagyok, mivel engedem be
hatolni az európai avantgárdot, az abszurdot, a szegény színház 
formanyelvét, s népszerűsítjük a wroclavi színjátszó találkozót. 
(De hát erről is írtam a Kapuban, Lehettem volna besúgó című 
emlékezésemben.) 

De hogy a kérdésedre válaszoljak. Pódiumi körülmények 
között játszottak az amatőr színjárszók. N e m színpadon. Kia la
kult az oratóriumnak és a pódiumi játéknak többféle variációja. 
Ezek azóta is honosak a gyermek és ifjúsági művészeti mozgal
makban. Ekkor dolgoztuk k i ennek a dramaturgiáját. Tankönyv 
formában ma is használják a Pódiumi dramaturgia című köny
vemet. 

A z elsők egyikeként kísérleteztem a drámapedagógiával, 
adaptálván az angol technikát a magyar hagyományba. Ez a 
metodika termékenyítette meg a magyar gyennekszínjátszást és 
tette az iskolai nevelés máig ható fontos eszközévé. Számos 
dolgozat, esetleírás olvasható tőlem. S a Kreatív játékok című 
ma is használt játék könyv. 

A z ekkor kezdett drámapedagógiai tevékenységnek lett az 
eredménye, hogy mára ez a reformpedagógiai módszer bekerült 
az iskolák oktatási és nevelési programjába. 

A z avantgárd támogatása, amiért támadtak. E nélkül ma 
nincs korszerű magyar színjátszás. A professzionistár is beleért
ve. A k i k a magyar színházat Európához közelítették, azok a 
rendezők mind a hetvenes évek amatőr mozgalmában kezdtek. 
Azoknak mind közük volt Nancyhoz és Wroclavhoz. S azok
nak, akik oda nem jutottak el, azoknak ezt az avantgárd szín-
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padi nyelvet továbbképzéseinken mi is oktattuk. Egyébként az 
avantgárddal emelkedett a magyar amatőr színjátszás az európai 
élvonalba - a pesti és a szegedi egyetemi színpad mindenek előtt, 
Ruszt Józseffel és Pál Istvánnal az élen —, s lettek ők meghívott
jai a nemzetközi fesztiváloknak. 

A művelődéstörténet számon tarthatja, ha akarja, becses 
személyem volt az első Magyarországon, aki felelős metodikai 
intézményben gazdája, előadója, szervezője, módszertanosa volt 
az amatőr vers- és prózamondásnak. Munkásságomhoz kapcso
lódik néhány számon tartott országos verseny elindulása, emlí
tem a Radnóti, Ady , Józíef A t t i l a , Illyés, Nagy László nevéhez 
fűződőket. (Ezt a bekezdést szó szerint vettem át egy a Versmon
dóban közölt interjúból, melyet Kiss László készített.) 

Intézeti éveim utolsó szakaszában jelent meg az Egy amatőr 
emlékezése című memoár jellegű könyvem. Máig egyetlen, 
amely a művelődéspolitikának s az intézeti életnek ezzel a t i 
zenkét évével foglalkozik. 1966—1978. Kutatóknak megkerül
hetetlen. 

— Az Egy amatőr emlékezéséből, melyet olvastam., az derül ki, 
hogy téged azért hívtak meg Debrecenből Pestre, mert akkorra már 
ismert amatőr rendező voltál. Tényleg páratlan, hogy valaki se nem 
párttag, se nem ismerője bennfenteseknek, még ötvenhattal is pörkö-
lődött, mégis kap egy ilyen lehetőséget, hogy gimnáziumi tanárból 
országos hatókörű metodikus legyen. Az érdekelne, miért kezd egy 
tanár rendezni 1957'ben, s hogy sikerül tíz év munkájával országos 
rangra emelni egy jobbára diákokból álló társaságot? 

— Hogy Pestre kerültem, az véletlen. A z akkori intézeti igaz
gató, akit én nem ismertem előtte — Kiss Imrének hívták - , deb
receni férfiú volt . O v i n n i akart valakit az Intézetbe, s Debre
cenben érdeklődött ismerősétől, az oktatási osztályvezetőtől, 
hogy nem tud-e alkalmas személyt, aki oda való volna. így ke
rültem a látószögbe. Aztán kiderült, hogy a szakma előtt jól 
cseng a nevem, s már csak az én döntésemen múlt, jövök-e. 

„Miért kellett nekem ez a színpad? - ez a kérdésed. Elmon
dom, hogy egykori színpadosaim, mára már ötvenen túliak, 
Debrecenben Volt egyszer egy színpad címmel egy sorozatot hoz
tak létre. (Valamikor 1000 néző is járt az estjeinkre, s ma is so
kan vannak régiek, akik megjelennek, ott, és ahol régi józsef-
attilások lépnek fel.) Engemet is hívtak, de lévén az előadások 
épp szerdán, amely napon nekem órám volt, tanítottam aznap, 
egy szöveget küldtem magam helyett, hogy olvassák fel. Egy 
részlet belőle, amely egyúttal válasz a kérdésedre is. 

„Írhatnám, hogy ezt találtam az egyetlen kitörési lehetőség
nek az iskolai malomból, amelyben kedvvel vagy kedvetlenül, 
végeztem a dolgomat. Tisztességgel mindazonáltal. 1957-ben 
vagyunk. Ötvenhatos ténykedés miatt fegyelmivel kerültem a 
Tóth Árpád gimnáziumba. N e m lehettem tanítóképző főiskolai 
tanár, s nem lehettem gyakorló vezető tanár sem, noha szeret
tem volna. Mégsem ez az igazi ok. Kibeszéletlen maradt ben
nem az ötvenhatos vereség, s kibeszéletlen feleségem s a ma
gam drámája, melyet az ötvenes években éltünk meg. Kellett a 
színpad, hogy meg ne fulladjak. A z irodalom, az előadóművé
szet, színpadi szerkesztettséggel új lehetőséget kínált. Metafori
kus módon, mintegy rejtekezve, lehetett beszélni arról, ami az 
alkotó, alkotók meg a korszak értelmiségének, fiatalságának a 
problémája. Tökéletesen működött a „Nem mondhatom el 
senkinek, elmondom hát mindenkinek" kommunikációs for
ma. 

Magam komponáltam az irodalmi színpadi színjátékokat. S 
ahogy lenni szokott, mindegyikben volt nagyon fontos és ke

vésbé fontos szöveg. Ám hogy nekem mi volt a fontos, arról 
sohasem beszéltem, a színpadtagoknak sem. Most szólok erről. 
Kicsippentve egy-egy szemet a sokból. 

1957 decemberében Szabó Lőrinc esttel kezdtünk. Képzeld el 
kedves olvasó, hogy hathattak az alábbi sorok: H a egyszerre tu
dok meg mindent,/ Hogy itt m i van,/ Egész biztosan felkötöt
tem/ V o l n a magam. (Szabó Lőrinc: Különbéke) 

A régi magyar estünkön - 1958 - Zrínyit szólaltattam meg. 
Az török ófiummal így vallottunk: „Magyarok tinéktek szólok! 
Ez a rettenetes sárkány a török, Váradot, Jenőt tőlünk elvette, 
sok ezer magyar lelket rabságra vit t , sokat a kardnak élivel 
emésztett meg. Érdéit, koronánknak egy legszebbik bogiárát 
felprédálta, zavarta, fejedelmét eltiporta, gázolja nemzetünket, 
országunkat, mint egy erdei kan a szépen plántált szőlőt." 

A Svejkékben - ez már a hatvanas évek, a B i k a előadóter
mében tartottuk - így beszél Svejk a derék katona: „Manapság 
kész passzió a letartóztatás. Nincsen spanyolcsizma, nincsen 
felnégyelés, priccsünk van, lócánk van, levest kapunk, a kübli 
mindjárt itt van az orrunk előtt. Mindenben láthatjuk a haladást." 

A magam csalódottságát is megfogalmaztam a József Attila 
estünkön a Levegőt című verssel „Én nem ilyennek képzeltem a 
rendet." 

Radnóti Oly korban életem én e földön kezdetű versében a le
gázolt ötvenhatos forradalom is benne volt. 

Es Illyés Gyula Bartókjában az én élményeimet mondattam: 
„Mert olyanokat éltünk meg, amire 
ma sincs ige. 
Picasso kétorrú hajadonai, 
Hatlábú ménjei 
Tudták volna csak eljajongani, 
vágtatva kinyeríteni, 
amit mi elviseltünk, emberek, 
amit nem érthet, aki nem érte meg, 
amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már..." 
És Ladányi Mihály Öregek című versel Arról szólt, amiről 

hangosan nem beszéltünk. 
„Példaképek nélkül maradtunk, fiúk, 
most mennek el az utolsók is. 
Megfáradtán vonulnak el szemünk elől, 
A l i g köszönnek valakinek. 
Kinek köszönnének, fiúk, kinek köszönnének 
A szegény vacogó öregek? „ 
S itt van Juhász Ferenc Tékozló országa. Nemcsak számomra 

volt üzenet értékű. Ezt a sikerből is kiérezhettük: „Ó, ember, a 
hitedet ne veszítsd el, őrizd meg a lélek nagy hitét!/ K i volna 
nálad nagyobb, nem lehetsz vágytalan, ne tűrd a szenvedést./ 
H a kell , hát százszor újrakezdjük, vállalva ezt a legszebb külde
tést,/ Mer t a szabadság a legtöbb, amit adhat önmagának az 
emberiség!" 

A vers mindig másként szól, és másról szól. A z életkortól és 
a korszakoktól függően. Ám mindig rólunk. 

—Alig melegedtél meg Pesten, máris rendeztél. A műegyetemis
tákból álló Vári Színpad, az 1960-os évek végétől a nyolcvanas évek 
második feléig működött. Olvastam a Perlő ének című kötetedet, 
melyben színjátékaidat, rendezéseidet szerkesztette egybe az egyik 
tanítványod, Torma Mária, s amelyből kiderül, hogy előadásaitokat 
az amatőr mozgalom emlékezetes eseményei között tartja számon a 
jeles kritikus, hlánay István is. Mi volt a jellemző Debreczeni szín
padára? 

— H a már voltál kedves említeni a Perlő énekei, hadd vála
szoljak azzal, amivel Dobozi Eszternek válaszoltam, mikor hason
ló kérdést tett fel az említett könyvben megjelent interjúban. 
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: A V I C K Í P E K : 

„A szakemberek szívesen nevezlek előadásainkat szertartás-
játéknak. S valóban, a koreográfiájuk legtöbbször a szertartásra 
emlékeztetett. A z Artaud-féle vagy a Grotowski-féle színház is 
ezt tette. Csak míg a magyar amatőr mozgalom más alkotói a 
modernség európai változataival keresték a rokonságot, magam 
úgy gondoltam, hogy meg kell találni a magyar folklórban azo
kat a mozzanatokat, amelyek a legmodernebb lírai és más alko
tásokkal ötvözve adhatnak egy sajátosan magyar színjátékot, 
így kerültek az általam rendezett művekbe ősi rípusú népdalok, 
olyan jellegű koreográfiák, melyeket a néptánctól, a dramati
kus népi gyermekjátékoktól kölcsönöztünk, olyan mozgásfor
mák, melyeket az ősi rítusokból vagy a protestáns egyházi rítus
világból vettünk át. 

Metaforákban gondolkodtunk. A korszak kényszerítette 
ránk, amelyikben éltünk, a puha diktatúra. Minthogy nyíltab
ban nem beszélhettünk, kellett találnunk egy olyan színpadi 
nyelvet és drámai formát, amellyel a minket izgató gondolat 
közvetíthetővé vált. 

Ennek ellenére is éltünk meg kínos, félelmes helyzeteket. 
A z Azután című darabunkban felépítettünk egy emlékművet 
embertestekből. A szobor aztán leomlik. A közönség tapsvihar
ban tör ki , minket meg másnap a szakszervezeti zsűri kivégez. A 
kollégák elkerülnek, nem mernek velem kezet fogni. A z előadást 
utóbb képmagnóra kellett venni, s főrangú elvtársak vizsgálják 
a pártközpontból s az Intézetből, hogy nem ellenséges-e?" 

— Azt írod a bevezető életrajzban, Iwgy életre szólóan volt meg
határozó számodra a Karácsony Sándorral, az őreformpedagógiájá
val való találkozás? Életre szóló, nmcs ebben a kifejezésben némi 
túlzás, némi retorika? 

- Gondo ld el! Tizennyolc éves vagy, hallgatsz egy karizma
tikus szónokot, aki olyasmiről beszél, ami akkor téged minden
nél jobban izgat - hogyan ke l l élni. Aztán ez a férfi professzo
rod lesz az egyetemen. Pedagógiát ad elő, s azt tapasztalod, hogy 
ugyanolyan izgalmasan beszél a nevelésről, mint korábban a 
„hogyan éhünkről". Az t tanítja, hogy a nevelőnek el kell sza
kadnia a katedrától, s hogy a pedagógus van a gyerekért, s nem 
fordítva, hogy önkormányzatra van szükség az osztályban, s ar
ra, hogy a tanár az udvaron, a kiránduláson, fehér asztalnál, 
szóval minden tantermen kívüli helyen együtt legyen a tanít
ványaival. 

Leírtam egy hosszabb dolgozatban, hogy én az ötvenes-hat
vanas években is így próbáltam tanítani. Amiként ezek az e l 
vek s az ennek nyomán kialakult gyakorlat szabályozta színpad-
vezetői munkámat is. S az osztályvezetést az Intézetben megint 
csak ekként végeztem. A másikra figyelés és a közös döntés irá
nyítói módszereim leglényegéhez tartozik. 

A drámapedagógiához is Karácsony Sándor vezetett el. H a 
sonlóságot véltem felfedezni az ő nevelési elvei meg a nyugat
ról jött drámapedagógia szemlélete és módszere között. 

Irtózom az autokratáktól, s magamban is gyűlölöm az ilyen 
jellegű megnyilvánulásokat. Karácsony Sándor pedagógiájában, 
miként a drámapedagógiában, a demokráciára, a demokratikus 
életvezetésre irányuló nevelés lehetőségét láttam. Ezért vonzott 
mindkettő, ezért igyekeztem kialakítani s a gyakorlatban mű
ködtetni a módszert, melyet segítségükkel magamhoz formál
tam. 

Nagykőrösön, a tanítóképzőben, ahol tanítok, színpadot is 
vezetek. Kiről is nevezhettük volna el! N e m másról, Karácsony 
Sándorról. 

— Tisztelőid a drámapedagógia atyjának is szoktak nevezni. 

— A magyarországi születése körül tényleg bábáskodtam. 
Még a rendszerváltás előtt. A m i k o r a drámapedagógia nem tar
tozott a támogatott pedagógiák közé, akkor ez az apaság bizony 
kockázatosnak tetszett. Sokat kellett dolgozni ezért a gyerekért, 
még a Magyar Drámapedagógiai Társaság létrehozása után is. 

Mára már nagyapja lettem a drámapedagógiának, aki sze
retheti a növekedőt, de a formálásába nem szólhat bele. Meg
hívtak a nyáron egy drámapedagógiai tanfolyamra pedagógusok 
közé. Előadást tartottam. Jól sikerült. Csak az volt a kínos, 
hogy nekem kellett magyarázni a bizonyítványomat, hogy k i is 
vagyok. A könyveimet - egy-kettő szerepel a szakjegyzékben -
vagy olvassák, vagy nem. Előadóként már nem engem hallgatnak. 

Tudomásul veszem. N e m könnyen. 
Tiszteletbeli elnökként semmi jogköröm. 
— Az Academia Ludi etArtis művészetpedagógiai társaságnak 

nemcsak alapító, de valóságos elnöke is vagy. Miért hoztátok létre 
ezt az egyesületet, és mit csináltok benne?. Olvastam a Kútbanézők 
címűjxriodikátokat, melynek szerkesztője hol Trencsényi László, 
hol te, s abból én azt olvastam ki, hogy azok, akik a lapba írnak, 
mindenekelőtt az Academia tagjai, mind elkötelezettjei a reformpe
dagógiának, de nem egyetlenegy módszernek. Valamennyi művésze
ti ág képviselői jelen vannak a folyóiratban. 

— 1995-ben alakultunk. A z volt a szándékunk, hogy olyan 
szakember gárdát tömörítünk magunk köré, akik jelesei vala
mely művészeti tevékenységnek, foglalkoztatja őket a művé
szettel való nevelés hogyanja, és kíváncsiak a többi művészeti 
terület metodikai eredményeire. Hadd termékenyüljenek egy
mástól és egymásból a szakemberek, a zenész a drámástól, a bá
bos a képzőművésztől, és így tovább! A r r a is gondokunk, hogy 
van jövője a művészeti komplexitásnak az iskolai nevelő mun
kában. Készítettünk egy integrált tantervet Kúrbanézők cím
mel, akkreditálták is, de be kell vallani, nincs sikere. A gyakor
latban alig alkalmazzák. Feltétele, hogy együtt tudjon dolgozni 
irodalmár, zenész, képzőművész, drámás egy a tantervben meg
fogalmazott szakmai-nevelési programért. Naivak voltunk. 
Mindenesetre a tanterv kész, mellékletekkel együtt. Akkred i 
táltatott, s az internetről is lehívható. Egyszer majd csak felfe
dezik! 

Időközönként táborokat is csinálunk. Mindenek előtt szak
mai műhely vagyunk. 

— Az életrajzodban olvasható, hogy nyugdíjazásod után tanítani 
kezdtél, s máig i: tanítsz a Károli Egyetem Tanítóképző Főiskolai 
karán, Nagykőrösön. Mért tanítasz, mit tanítasz? Az már világos, 
hogy nem hagytad abba a rendezést sem, a főiskolásokkal színpadot 
alakítottad, de mik a tanítandó tárgyaid? 

— Isméteken ott ke l l kezdenem, hogy az intézeti vezetők 
nyugdíjba küldtek. Ez akkor sokkhatásszerűen ért. Ám nem 
akartam e lh inni , hogy felesleges vagyok. Csaknem húsz éves 
munkám volt a drámapedagógiában. Legyen vége? Kerüljön 
ebek harmincadjára? Rögvest megszületett a Drámapedagógiai 
Társaság megalapításának gondolata. Működési szabályzatot 
készítettem, alapítókat verbuváltam, közgyűlést hívtam össze, 
az egyesületnek nevet találtam, bejegyeztettem, elnöke lettem. 
Folytatódhatott a munka. 

Már az alapdokumentumban megfogalmaztuk a legfonto
sabb feladatok egyikeként, hogy a drámapedagógiának — tárgy
ként vagy módszerként— be kell kerülnie a pedagógusképző fő
iskolák oktatási, nevelési tervébe, Magam is munkálkodtam 
ezen, az egyesület tisztségviselőjeként, a Magazin szerkesztője
ként, s kiderül,-tanárként. 
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ARCKÉPEK 

Óraadóként eló'ször a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán taní
tottam, aztán a Nagykó'rösin. Drámapedagógiát. A z utóbbin al
kalmazott pedagógia címen — az első évfolyamon kötelezőként 
— komplex művészetpedagógiát is. 

A kérdésed egyik felére, hogy mit tanítok, tehát válaszol
tam. Arra , hogy miért tanítok, csak részben. K i kellett próbál
nom a módszert, s folyamatosan gyakorlatozni vele. A főiskolá
saim tanítójelöltek. Hozzájuk kellett igazítanom a metodikai 
gyakorlatot, ők hogy csinálják, ők hogy alkalmazzák. Csak az ő 
visszaigazolásuk után győződhettem meg arról, hogy jó nyomon 
vagyok-e. Tehát a tanítás számomra a drámapedagógiai szemlé
let és módszer kontroll ja is. Munkálkodásomat, tapasztalatai
mat meg is írtam a Drámapedagógiai órák című foglalkozás le
írásokat tartalmazó könyvemben. 

Mostanában az élményközpontú irodalmi nevelés foglalkoz
tat, miként lehet reformpedagógiai eszközökkel az i rodalmi 
művekben rejtőzködő üzenetet a tanulókhoz közel v inn i . Ilyen 
jellegű írásaimat közölte a Magyartanítás, a Versmondó, a 
Kútbanézők. Most készül egy különszáma a Drámapedagógiai 
Magazinnak. Ebbe újabb elemzéseimet válogatja össze Kaposi 
László. 

M e g hát szeretek tanítani. Úgy meg különösen, hogy a főis
kolások választanak. Már mint engem. A drámapedagógia nem 
kötelező. Szakkollégium formájában van jelen a tantervben. 

S akkor már hadd szóljak a Karácsony Sándor Színpadról is! 
Örömöm telik abban, ahogy ezekkel a mindig cserélődő főisko
lás színjátszókkal dolgozom. Tudom, hogy ezeken a próbákon 
épp úgy nevelődünk — a munkától és egymástól —, mint egy-
egy sikeres tanórán. És sokat tájolunk, határon innen és túl, s 
akkor aztán igazán közel kerülünk egymáshoz. 

Persze, mire a próbákra kerül a sor, én már túl vagyok a 
dramaturgiai munkán. Ugyanis a színjátékokat magam szerkesz
tem, komponálom. Igaz, élvezem. A bemutatott színjátékok 
sorra meg is jelennek. Te ezekbe bele is olvashattál. Említem a 
Művészet és nevelés, a Pont, pont vesszőcske, s a Két műsor című 
köteteket, füzeteket. 

— Debreczeni Tibor nemcsak tanár, nemcsak népművelő, nem-
csali rendező, nemcsak szakíró, hanem előadóművész is. Hallottam 
a legutolsó önálló műsorodat, a Különbékét, igazán megrendítettél. 
Honnan érkezett a késztetés, hogy kiállj egyedül a közönség elé? 

—Megint csak szükséges említenem azt a bizonyos kényszer
nyugdíjaztatást. Ugyanis bizonyítanom kellett. Magamnak. 
Hogy nem bennem van a hiba. S ekkor húzták k i a színpadot 
is, a Várit, a talpam alól. Magamat viszont rendezhettem. Hát 
így. Az öreg ácsot palira vették. Ezzel kezdődött. Több mint száz 
előadást csináltam belőle. Ez a mostani, valószínűleg az utolsó, 
sorrendben az ötödik. A tehetség a szólásra, mindig megvolt 
bennem. Aztán fiatal koromban legátus is voltam. Sokszor. S a 
tanítványokkal magam is felléptem, ha szükségeltetett. S hát a 
tanári munka, az is művészet. Fiatalon verset is mondtam. Ezzel 
váltam k i annak idején a kisvárdai gimnáziumban. 

M i n d e n önálló estem önmeghatározás. H o l vagyok ebben a 
világban. Ám az is meggyőződésem, hogy amikor magamon át
szűrve mondom a műveket, nézőim, hallgatóim léthelyzetéről 
is szólok. Üzenetet közvetítek. 

— Most, hogy készültem belőled, olvasgatásra ideadtad a Levelek 
a Kuckóból című nyolc oldalas publikációidat, melyeket 2000-től 
évente két alkalommal megkapják azok, akik a Kuckóbajárnak, az
tán azok, akik nem tudnak járni, de tagjai illetve támogatói a Játszó 
Ember Alapítványnak meg az Academia Ludi et Artisnak, és meg

kapják azok, akik fellépnek a Kuckóbanés támogatják a kuckót, és 
barátai a Debreczeni házaspárnak. Ezt sikerült elmondanom. Ehhez 
már csak annyit kell hozzátenni, hogy ezekben a levelekben esemé
nyekről, történésekről éppúgy olvashatunk, mint arról, hogy a levél
író miként értékel, jellemez, kommentál. Dokumentum és esszé ke
veredik eme élvezetes írásokban. 

— A feleségemmel, Kósa Vilmával úgy gondoltuk, ne ma
radjunk mi elszigetelődve magunknak meg a családnak. Hadd 
legyenek körünkben azok is, akiket hozzátartozóinkon kívül 
szeretünk, tanítványaink, színpadtársaink, barátaink. Teremt
sünk egy agórát, ahol össze lehet jönni, -ahol eszmét lehet cse
rélni, ahol ki lehet lazulni, ahol beszélni lehet önmagunkról, 
ahol előre tervezett programhoz készíthetjük magunkat, ahol 
kamaraestet lehet tartani, ahol találkozhatunk olyanokkal, 
akiknek adunk a véleményére. 

Úgy adódott, hogy vásárolhattunk egy lakást. Ez a Kuckó. 
Kuckó, mert 53 négyzetéter. De elférünk benne, három hetes 
rendszerességgel, 35-en is. N e m lett belőle bevételi forrás, mint 
javasolták egyesek. Önmagunk megújításának, karbantartásá
nak viszont tere. S ezt így gondolják azok is, akik idejárnak. 
N e m fogyunk. De hát te is tapasztaltad. 

A Leveleket meg később találtam k i . Jó visszaidézni, hogy 
mi minden történt a Kuckóban meg a környékén, s nekem meg 
jó mindezt rögzíteni, s a történésekhez önmagamat hozzáadni. 
Olyasféle kielégülés ez, mint az előadóművészetem. Hangosan 
megfogalmazom önmagamat, abban a reményben, hogy más ts 
benne találja magát. 

— S a kihelyezett Kuckó, a Tiszakürti Kertszínpad! Ez is hoz
zád, hozzátok tartozik- Erről is szólni kellene. 

— A m i itt történik, a Nyárköszöntő és a Nyárbúcsúztató, tá
borozással, programokkal. Erről is írok a Levelekben. 

Tiszaídtrtö'n vettünk tágas portával együtt egy szép paraszt
házat, nádtetőset, tornácosat. Aztán, mert kétszintes az udvar, 
a rézsűbe vájva kialakítottunk egy játszó- és nézőteret. Először a 
magam önálló estjeit mutattam be a falusiaknak meg az ottani 
barátainknak,, majd a pestieknek. Rendszeresítettük az előadá
sokat s hozzá a táborozást is, mégpedig június és augusztus végére. 

M i t mondjak? Itt már volt pantomim bemutató, zenés iro
dalmi est. Hogy el ne felejtsem, a földszínpad helyére a tanít
ványok, a kuckósok színpadot építettek, fából konstruáltat, re
meket, tartósat. Mán)1! István Ybl díjas építész tervei szerint, 
anyagi áldozatával és a többiek kétkezi munkájával. Azóta nép
tánc csoport is fellép. 

A nézőtér 120 személyes, de voltak már itt 240-en is. Áll
tak persze. Most már híre van. A n n a k is, hogy nincs belépődíj. 
Most legutóbb Fehér Bélával, a kitűnő regényíróval találkozott a 
közönség. Másfél órás műsort kerekítettünk köréje. A n n a k kü
lön örültünk, hogy mi voltunk az országban az elsők — ez a mi a 
kuckósokat, a régi színpados tanítványaimat jelenti —, akik Fe
hér Béla műveket mondtunk. A z író most hallotta előszót -min t 
mondotta - önmagát. 

A Kertszínpad építőit emlékoszlop örökíti meg — Németh 
György faragása — a bejáratnál. H a arra jársz, utazó, tekintsd 
meg! Tiszakürt, Rózsa utca 20. 

— Úgy tudom, túl vagytok a félévszázados házassági évfordulón 
is. Hogy sikerült? 

— Ezt Kósa Vilmától kellene megkérdezned. Hogy tudott, és 
mért tudott elviselni? N e m lehetett könnyű. S a leglényege
sebb kérdésekben egy véleményen voltunk. Ez a világnézetre is 
vonatkozik. Partner volt a szakmában, meg az én művészeti tö-
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rekvéseimben. Ahogy én is a családépítésben és nevelésben. 
Viszont, ő volt a gazdasági szakember, ő kezelte a családi kasz-
szát. O vásárolt telket Nagykovácsibari, majd házat Tiszakürtön, az 
ő leleménye a kuckó. O vette a kocsit, ő tanuk meg vezetni, ó' 
tud villanyt szerelni, befőzni, ő dolgozta bele magát a dramati
kus néphagyományokba, ő tud kenyeret és kőttest sütni, gyógy-
pálinkát készíteni, neki van külön útja az unokák és dédunokák 
szívéhez, hadd ne folytassam. S ha ráér, a kedvemben jár. 

— Hogy élted meg a rendszerváltozást? 
— Mit mondjak, tanár néni? Eufóriával és csalódással. Nem 

hittem, hogy a kapiralizmusnak ennyi a hibája, s hogy ennyire 
szánalmas az ember. 

— Akkor miért dolgozol ennyit? Hetvenöt évesen már meg lehet
ne nyugodni. 

— Ezt mondják időnként a gyermekeim is. Mit csináljak, 
szeretek dolgozni. S a szánalmas embert is szeretem. 

— Mire készülsz? 
~ Arra, hogy Tiszakiirtön leverjem és összeszedjem a diót, 

míg el nem lopják, hogy somfát ültessek, hogy jól felkészítsem a 
színpad új gárdáját azokra az előadásokra, melyekkel „tájolni" 
megyünk Pápára, Budára és Németországba. Hogy sikeresen 
állítsam össze a Drámapedagógiai Magazin különszámát irodalmi 
elemzéseimmel, hogy felújítsam a Különbéke című önálló este
met, mellyel október végén Debrecenben lépek fel, hogy sike
rüljön előkészíteni a Kuckó évadot, hogy jól érezzék magukat a 
barátaim a programokon, hogy folytassam a Naplómar s a Le
veleket, s új kötet kerekedjék frissebb írásaimból. 

— Kikre gondolsz hálával? 
— Ez kiderült - gondolom - a beszélgetésből. De azokra min

denképpen, akik úgy adtak, hogy nem vártak viszonzást, akik 
szeretetükkel hozzá segítettek ehhez a hetvenöt évhez. Én egyéb
ként is hálás természetű vagyok, ha olykor morcosnak, szigorú
nak és indulatosnak is látszom. Ám most, hogy tovább tűnő
döm a kérdéseden, nem esett szó róluk, bizony én a szüléimről 
szólok. Igen, mindenek előtt és legfőképpen nekik vagyok há
lás. Szerettek, példát mutatva neveltek, jó génekkel indítottak 
útnak. Egyébként gondolatban mindig velem vannak. 

— Érdemesnek látszik egy megrajzolt pályakép végén megjelen
tetni az elérhető műveket. Következzen tehát Debreczeni Tibor mű
veinek bibliográfiája! 
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Jankó Ágnes 

WLASSICS G Y U L A - D Í J A S 
Tóth. "Zsuzsanna 

Monológ. Lépdelek ftlfelé a lépcsőn. Amikor tele a kezem va
lami súllyal, .. .utálom. Valamikor itt oldalt egy ház volt, romos, 
düledező, a kertje teli burjánzó virágokkal, elvadult bokrokkal. Az 
ablakkeret kicsit megroggyant, néhány repedésen át ki-kiszökdösött 
a foszlott függöny... Reggelente, és estefelé is, mikor elmentem mel
lette, mindig különféle embereket, képzeltem a házba, különféle sor
sokat. .. Már-már titokzatos volt. Aztán egy napon lebontották. Es 
mire felépült az új, a minden igényt kielégítő, igényes anyagokból 
készült nagy és szépséges, rendezett kertű ház, ahol olyan a fű, hogy 
mintaként dörgölöm minden újrafüvesítési kísérletkor az uram orra 
alá (igaz, ezt kertészek gondozzák láthatatlanul!) - addigra szinte 
elfeledtem azt a régi házat. Csak néha kap bele emlékeimbe a szél, 
hogy elősodorjon egy függöny foszlányt. 

Interjú egy friss Wlassics-díjassal, aki az Intézet munkatársa. 
Ez volna a tét. Merthogy szokás bemutatni a díjazottakat. Megtud
ni valamivel többet róla, aki most, lám, kitüntetett lett. Mer t 
van, akiről eddig is sokat tudtak, van, aki rejtőzködőbb volt. 

Elgondolkodtam én is, vajon mit tudnak rólam azok, akik
kel lassan tíz éve lépek be egyazon épület ajtaján, akikkel talál
kozom a folyóson, meg az értekezleteken. Ez egyúttal azt is jelen
ti , mit tudok én magamról - és m i látszik belőlem? 

Mindig törzsvendég szerettem volna lenni. Kocsmában, újság
árusnál, fodrásznál -bárhol. Valaki, akinek azt mondják, jó reggelt, 
máris hozom a szokásost! Vagy: ma is azt kéred? Vagy - félretettem 
magácskának! De soha sehol nem lettem törzsvendég. Akivel sok
szor találkoztam, annak is mindigei kellett magyarázni, hogy ki va
gyok. Hogy tudod, már találkoztunk... Soha senki nem hitte el ne
kem ezt. Pedig igaz. Van, akinek a feleségét úgy hívják, mint engem 
(nem ritka név) - mégis kb. nyolcszor kellett elmondanom, hol ta
lálkoztunk, hol dolgoztunk együtt, míg végleg beazonosított. 

Interjút készíteni nem könnyű mulatság. Jó újságíró ismeri 
az alanyt, olyan kérdéseket tesz fel neki, ami megnyit benne 
valamit, ami, ha nem is titkokat fed fel, de nem elrágott cson
tot dob az olvasó elé. Nyilvánvalóan nem eldöntendő kérdése
ket kell fogalmazni, hanem kutakba-nézőt. (Kifejezés kölcsön
véve Debreczeni Tibortól!) N e m biztos, hogy magamnak tud
nék ilyeneket feltenni. Épp ezért megkértem néhány kollégá
mat, mondanák, írnák le, mit szeretnének tudni rólam. Megtet
ték. Vo l t , aki brilliáns kérdéseket fogalmazott, lehet, jobban 
jártam volna, ha mégiscsak ő írja meg ezeket a sorokat. De szinte 
mindegyikben benne volt egy kötelező kánon, amire valahogy 
válaszolni illenék... És ehhez nem nagyon fűlött a fogam. 

József Attila azt írta, Öcsödön rossz volt. Nekem úgy rémlik, 
szép, sugaras gyerekkorom volt. Ugyanakkor máig emlékszem a 
szégyenre, amit akkor éreztem, mikor rámpirítottak szegénységünk 
miatt. Mégis jóíze van a számban mindért egykori, „szegényes" ét
künknek. Gyakorta próbálkozom utánozni őket. Sokat bánkódtam 
olyasféle tévedések miatt is, amit félhangos szóbeszédek terjesztettek 
holmi kéményt tévesztett gólyáról. Ez azért is bántott, mert igazolta, 
hogy anyámat csak ritkán, apámat pedig egyáltalán nem láttam. Ez 

a számomra soha nem létező apa valószínűleg komolyabb sérülése
ketokozott, mint józanul bevallom, nem volt könnyíí elfogadnom, 
hogy nem kellek. Nagyanyámnak viszont puha, meleg húsa és vaní-
liaszagú kontya volt, ami sok mindenért kárpótok. Kár, hogy korán 
elveszítettem, mint támaszt, miatta tudom, mi a kötelesség. Kilenc
éves voltam., mikor szél ütötte, emelgettem, főztem, tettem, ami kell 
- és megtanultam lemondani sok kölyökboldogságról. Miatta tudom 
azt is, mi az, ha megszakad az ember szíve a bánattól - és mégis élni 
kell. De azt is tudom, hogy már itt van velem, mint minden kedves, 
aki odaát él. 

A Magyar Művelődési Intézetben 1995. január elseje óta 
dolgozom. Igaz, munkaviszonyomban némi törés állt be, így 
sokkal fiatalabb dolgozónak vagyok „anyakönyvezve" - mivel 
2001-ben felmondtam. Pontosan két hónap távollét után áll
tam ismét munkába - kecsegtetően nehéz feladatok ígéretében. 
Szakterületem a színjátszás-versmondás, újbóli beállásom óta a 
Művészeti Osztály vezetője vagyok, megtartva az előző (kettős) 
munkakört is. 

Ide most kívánkozna egy curriculum vitae. íme. 1953-ban 
születtem Sátoraljaújhelyen. Itt kezdtem meg általános iskolai 
tanulmányaimat, aztán Komlón, ahová anyám férjhez ment 
(mostohaapám vájár volt, anyám htb.), folytattam azt, zenei 
tagozaton (kalandos úton kerültem oda, de ezt hosszú lenne itt 
elmesélni). Komlón érettségiztem, a változatosság kedvéért ma
tematika-kémia szakosított tantervű osztályban. Irma nén i , a 
matektanárnőm, szerette volna, ha követem a pályán. Tóth Fe
ri bácsi (a kórusvezetőm) viszont meg volt győződve arról, hogy 
nem leszek „a szürkék hegedűse"... A szegedi egyetemre jelent
keztem magyar-filozófia szakra, megfelelő pontszámmal helyhi
ány miatt elutasítottak. Közel egy évig óvónőként dolgoztam -
mennyi élmény és tapasztalat! - eközben játszottam a Komlói 
Bányász Színpadon. A barátnőm Szombathelyen járt főiskolára, 
így másodjára oda adtam be a jelentkezést, magyar-könyvtár 
szakra. A főiskolai évek szembesítettek azzal, hogy nem vagyok 
igazán kiváló - mások legalább olyan jól mondtak verset, leg
alább olyan jól énekeltek, legalább olyan szépen fogalmaztak, 
legalább olyan jó matematikusok voltak (érre soha többé nem 
volt szükségem) - igaz, kevesen tették ezt egyszerre - de mégis. 
Csalódás volt. Viszont találkoztam Kiss Gyula bácsival, Nagy 
Árpádné Ági nénivel, Benke Évával - utóbbi meghatározó 
ember lett további életemre nézve. 

Nem olyan régen népművelő találkozó volt Szombathelyen. Ép
pen akkor kellett beszélnem valamiért Török Gáborral, aki a főisko
lán tanít, Csíder tanár úr vette fel a telefont, és rögtön érdeklődött, 
jövök-e. Ennem vagyok népművelő mondtam. Komolyan? És ek
kor ő volt csalódott. 

A főiskolán talán helyemen voltam. (Ahogy egyszer kide
rült, még az a fiú is tudta a nevem, akiért a fél főiskola odavolt 
- a lányok fele, de ez majdnem ugyanaz - , s magam is remegő 
térddel csodáltam.) Benke Éva, szigorú, néha már-már kegyet
len, de csodálatos pedagógus, volt a színpadvezetőm, aki el-
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