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A képzőművészet
titkos jelenléte

Pauer Gyula színpadképeiről

les füttyszóra, kellemetlenül megvilágí-
tott háttér előtt fekete sziluettek rendezik át
a kaposvári Ördögök színpadterét, a
mutató, szorongást ébresztő mozdulatok
áttörnek a képi elmosódottságon,
mindenféle népség ez, korántsem unifor-
mizált, hanem egyénített, ilyen-olyan, ci-
linderes meg simlisapkás, éppen csak arc
nélküli, miként az utca népe; ők bá-
mészkodnak a tűzvésznél ás, hogy mint
felhergelt csőcselék az odaérkező Lizát
agyonverjék. A jeleneteket összekötő,
technikailag szükséges átdíszítések így az
előadást a képi dramaturgiában is egyik
kulmináns pontja felé vezérlik: a kép-
zőművészeti látvány - a ritmikailag is
mindig újra bekövetkező átdíszítés - képi
történéssé szövődve, a drámai történés
kibontakozását segíti.

A színházi „hamisság"

Pauer Gyula szobrászművész első szín-padi
tervezéseiről Pap Gábor már írt a
SZÍNHÁZ 197316. számában; ezúttal el-
sősorban későbbi munkáit elemezve, a
színház képzőművészeti aspektusát, le-
hetőségeit szeretném közelebbről szem-
ügyre venni, felidézve azt a beszélgetést is,
melyet e kérdésről a tervezővel, Pauer
Gyulával folytattam. A kaposvári színház
arculatának kialakításában Pauernek,
pontosabban az általa képviselt
képzőművészeti és színházi kísérletnek és
eredményeknek jelentős szerep jutott.
Pauer nem hivatásos tervező, ennélfogva
terveinek megvalósítása a színház műszaki
részlegét olykor tal 'á'n bonyolultabb feladat
elé állítja, mintha ,egy rutinos
díszlettervező variál-ható sablonjait kellene
kiviteleznie; Pauer a próbafolyamatot
fázisaiban kö-veti végig, s ennek alakulása
szerint hangolja és fonmá'lj 'a át olykor
egészen a bemutató pillanatáig (néha még
azután is) az előadás közegéül szolgáló
színpad-teret, a ruhákat és kellékeket,
mintegy „zenei" összhangzásra és egységre
törekedve a képi világ történéseiben is.
Mondhatnánk, nem előzetes, hanem
„együttes" munkát végez, valósággal együtt
lélegzik a próbafolyamattal; mint a
vendégeket váró házigazda, egészen a

színész „megérkezéséig" - színpadra lé-
pésiéig - gondozza az őt fogadó közeget.

Pauer első évadját vendégként, az ideit, s
az ezt megelőzőt már mint a színház tagja
töltötte Kaposvárott ; a három év alatt így
tizenhárom produkcióban vett részt, ezek:
Tartuffe, Homburg hercege, A kutya
testamentuma; Kurázsi mama, Ahogy
tetszik, Tarelkin halála, Tűzijáték, Egy
lócsiszár virágvasárnapja, Jelenetek
Rákóczi életéből, Ördögök., valamint
három gyermekszín-házi bemutató: a
Hókirálynő, a Pinokkió és A királyi kegy.
Műfajilag, torna-

eléggé széles repertoár; indo-
koltnak látszik, hogy valamiféle azonosság
után kutassunk.

- Úgy hiszem, engem elsősorban nem a
darabok érdekelnek, hanem a színház mint
műfaj - mondja Pauer Gyula. - Bizonyára
öncélú megállapítás ez: én magam mégis
azt keresem, hogyan képes a színház a
saját eszközeivel olyan hatásokat elérni,
hogy elhihetővé váljék a pszeudó állapot.
Hiszen a színháznak végül is eredendően
lényegi jegye a hamisság. A pszeudó
kérdése a szobrászatban a következőképpen
merül fel: a pszeudó szobor nem annak
látszik, ami valódi formája. Ezt úgy éri el,
hogy az egyszerű geometrikus formák
felületére egy másik, kevésbé egyszerű
plasztika képét vetíti, a szobor felületén
egy másik szobor felülete jelenik meg. A
pszeudó szobor így egy tárgyon egyszerre
jeleníti meg a létezőt és a látszatot, az
anyagit és az anyagtalant. A konkrét
formák fel-foghatók, de tudomásulvételüket
az illuzionista kép állandóan megzavarja.
A pszeudó szobor nem a szobrászatról, ha-
nem a szobrászat helyzetéről beszél.

Ha leegyszerűsítjük a Pauer által ki-
dolgozott pszeudó-elméletet, azt mond-
hadak, egy ily módon megjelenített szobor
az emberi érzékelés becsaphatóságára hívja
fel a figyelmünket, azaz egy-féle leleplező
gesztust hordoz: vegyük észre, hogy az
emberi érzékelés becsap-ható, tehát
manipulálható. Pauer első színpadképén
még ezt a képzőművészetből magával
hozott technológiát próbál-ta ki. Svarc
Hókirálynő című mesejátékához festett
háttérfala gyűrött felület-nek tetszett, vagy
akár töredezett jég-hegynek,
álperspektivikus tárgyai a szín-pad régóta
használt trükkjeire épültek : a síkszerű
teáskannát domborúnak láttuk, a lerövidült,
elkeskenyített zongo- ra furcsa groteszk
hatást tett. Pauer "le-leplező" gesztusa
abban állt, hogy míg a színház
hagyományos eszközei közt

mindig is szerepeltek ilyesféle érzékcsaló
trükkök, s természetesen épp abból az
igényből születtek, hogy becsapják a nézőt
- a Hókirálynő képi világában a „csalás"

lelephezhető : a festett háttér rücskei
olyannyira fel voltak nagyítva. hogy a néző
hitte is, nem is az optikai csalást. Első
színpadi munkájában Pauer tehát még a
szobrászati alapproblémájához keresett
teret, a „leleplező gesz-tust" is
felismerhetjük: a látványbeli csalást
ellenőrizhetővé tette.

A mai színházművészet azonban már
jószerivel túllépett ezen a problémán : ha a
színház betegségéről van szó, nem a
színpadi „hamisság", inkább a hazugság
nyugtalanítja az alkotókat; a „hamisság"
nagyon is egyezményes jel a néző és a
színpadi világ között. Pauer maga is ha-
marosan ráérzett a színháznak erre a tör-
vényszerűségérc, s további munkáiban már
nem a ,leleplező gesztust" kereste, hanem a
kifejezési eszközök igaziságában rejlő
igazságot.

Az anyag költészete

- A darab kapcsán nem helyszínek jutnak
eszembe, hanem a színhely anyagi való-
sága: egyetlen elementáris alapérzésem
támad a látványról, mely valami valódit
sugároz. Minden anyag asszociál, tehát az
anyag asszociációs terét szeretném
megteremteni; megkeresni azokat a fak-
túrákat - anyagokat -, melyek asszociatív
hatásukban egyetlen pregnáns, sokkírozó
élményként érintik a nézőt. Ezért is
születnek viszonylag kevés elemből ezek u
színpadképek: igyekszem minél inkább
megmaradni az első elképzelés primér
lehetőségei között. Ezt nevezhetném, rossz
kifejezéssel élve, stílusegységnek. De
valójában: fontosnak tartom, hogy a
látvány ne váljék eklektikussá.

Pauer színpadképei soha nem diffe-
renciált, több szintes játékterek: még a
bonyolultabb játéktechnikát igénylő da-
rabok esetében is valamilyen - ferde vagy
egyenes - síkban és viszonylag kevés
számú elemből szerveződnek össze. Az
alaptér atmoszférája azonban mindig
erősen szuggerál: a darab alapgondola-tát
sugározza. Az Egy lócsiszár virágva-
sárnapja lényegében deszkák és láncok
közt játszódik, a Jelenetek Rákóczi életéből
középkorian visszamaradt Magyarországa
rozzant, kopott, előre-hátra gurítható
deszkafaltákolmány, a Kurázsi mama
harmincéves háborúja Rembrandt-barna
zsákvilágban zajlik, az Ahogy tetszik
száműzöttjei teddybear pázsiton és
kötélhuzalfák közt kergetőz-



nek, szerelmeskednek. Az Ördögök.
macskaköves utcán : külső téren játszódik.
A belső 'térjelzéseket - a sötét tónusú,
posztbarokk bútorzatú szalont, Kirillov
életterét, a szekrényt, Satov vagy
Lebjadkinék szegényes szobáit - ebben a
szuggesztív külső térben helyezik el: az
utcaatmoszféra átsugárzik. A külső tér
utca, mező vagy híd, mikor mit kíván
jelezni: kigyullad felette az utcai lámpa
vagy kialszik (valódi utcalámpát vettek
hozzá kölcsön), megjelenik a hát-térben a
vasrács vagy eltűnik; helyszíneket teremt.
Egyszerű, néhány elemből összetevődő
jelrendszer.

Az utcakő fekete műbőrrel bevont
szivacskockákból készült; Pauer a festő-
műhely két munkatársával együtt házilag
készítette a kockákat, saját kezűleg
munkálta ki a fugákat. A háttér - az ég-bolt
- kétoldalt összehegesztett nylonfóliazsák,
amelyben ventillátor mozgatja a lomhán
gomolygó füstöt: a felhőket. A

műanyag háttér jól világítható opálos
felületet ad : felkeltheti a fehérre festett
szalonfal érzetét is, de leginkább vakítóan
ragyog, a Satov meggyilkolásá-hoz

gyülekezőket pedig szorongatóan el-sárgult
égbolt fogadja: a kihunyt tűz-vész
visszfényei.
 A színpadon jelen van egy valódi fa. A

képen látható csak a bemutató délelőttjén
került a színpadra.
 Az előzőt túl harmonikusnak, mond-

hatnám, kedvesnek tartottuk; izgatot-
tabbra, extrémebbre kellett cserélnünk.
Elmentünk Szigetvár felé, s az erdőben
rátaláltunk a megfelelőre. A fának jelleme
van. Úgy éreztem, ez majd képes lesz
hordozni a feketének a nagy fehér felületre
való felrobbanásával a dosztojevszkiji
lelkiállapotot. Látszólag talán öncélú
motívum. Nagyon óvatosan kell bánni a
valódi elemekkel a színpadon; különösen a
valódi és hamis elemek találkozása - jelen
esetben a két műanyag

felületet összekötő eleven érrendszer, a fa -
kritikus pontjává válhat a színpad-képnek,
illetve az előadásnak.. Ha azonban néhány
elem néhány helyen valódian sugároz a
néző már maga összeköti őket
fantáziájával. Az elem valódisága a
tudatalattijában is megérinti a nézőt.
 Sztanyiszlavszkij szerint a környezet

teóriája érvényét veszti, ahol a tudat-alatti
birodalma elkezdődik: vagyis a
naturalizmus külsőséges realitása egy
ponton 'az ember belső világának álom-
szerű realitásába olvad.
 Az Ördögök színpadképét natura-

lisztikusan úgy is lehetne értelmezni, hogy
a díszlet az utcára került. Valójában
azonban nyilvánvaló, hogy más sík-ra
tevődik, mert pszichikai a helyszín: az
összes szereplő összes konfliktusából
tevődik össze. Egyféle lelki stilizáltságról
van tehát szó, de semmi esetre sem
engedhettem, hogy a díszlet ,,stilizálttá"
váljék: az ember agyában a képek rész-

Sötét sziluettek díszítik át az Ördögök színpadát (Beke László felvétele)



leteikben mindig naturálisak, csak
összetételükben absztrahálódnak.
 A színpadon a valódi fánál van még

egy naturálisabb elem : esik az eső.
 Az egész színpadképből az eső jutott

legelőször eszünkbe; a nyirkosság,
nedvesség jelentette azt a bizonyos primér
alapérzést, melynek a reális anyag-
szerűségét kellett megkeresnem. Kez-
detben tehát az egész díszletről mind-
össze annyit tudtunk, hogy esni fog az eső.
Állandóan szitáló esőt szerettem volna, ez
azonban technikailag megold-hatatlannak
bizonyult, így sajnos az el-eredő - zuhogó
vagy cseperésző - eső olykor túl
naturálisan, tehát zavaróan hatott. Tudtuk
a krakkói, Andrzej Wajda által rendezett
előadásról, hogy abban a sárnak
valamilyen közegét terem-tették meg. Az
esővel mást szerettünk volna kifejezni,
mint ami a sár - az intellektuális sár -
asszociációs köre, vagyis az eső sok síkú,
igen asszociatív elem; gondoljunk csak
Tarkovszkij Rubljov-filmjére. A
színpadképről egyébként sokáig csak
érzeteink voltak. Én úgy éreztem, fekete-
fehér világ-nak kell lennie, Ascher
elképzelése szerint az időjárásnak, a
kozmosznak ki-tett állapoton, a
kitaszítottságon van a hangsúly.
Egyébként színvilágban barnára fakult
régi fényképekre gondolt. De aztán
kezembe adta Pilinszky János egyik
versét, a Félmúltat, melyet egyéb-

ként addig nem ismertem: ,,... ketté tépi a
falat. / Fehér zuhog a feketére. / Villámlik
és villámlik és / villámlik a fekete nappal.
7 Fehér zuhog és fekete." Ebben
egyetértettünk: éppen ezt akartuk.

A képzőművészeti pillanat

A fekete-fehér állapotot hordozzák az
előadás szereplőinek ruhái is.

- Gondolkoztunk rajta, vajon nem túl
primitív-e, hogy szürkék legyenek a ruhák;
nyilvánvaló azonban, hogy két nem
azonos anyagnak nem lehet azonos a szí-
ne. Ezek a színek mind a szürke skálán
jelennek meg, de más és más árnyalatot,
színt hoznak a játékba; Dása Satova ké-
kesszürke ruhája Praszkovja barna tónusú
öltözéke mellett kéknek, de Liza Drozdova
világosszürkéje mellett kifejezetten
szürkének hatott, Lizáé pedig ugyanakkor
fehérnek. Más közegben más színt látunk.
A színek mobilizálódnak, s a néző
színfantáziáját rejtett módon finomítják,
tulajdonképpen tehát fokozottabb
figyelemre késztetik, mintha például erős
kontrasztokat, kéket és pirosat lát. A
Tartuffe előadásában is egy szín-skálán
belül próbáltam meg a ruhákat létrehozni,
a sötétbordótól a rózsaszínig, de ebben az
esetben valóban primitív eredményhez
jutottunk: gondolatilag szegényebb lett
ezzel az előadás. Az Ördögökben viszont
gondolatilag is sarkí-

tani sikerült két kontrasztot: Tyhon pap
fehérjét és Sztavrogin feketéjét, holott más
alakokon is láthattunk fehér és fekete színű
ruhadarabokat.

A színdramaturgia másféle lehetőségét
próbálta ki Pauer az Egy lócsiszár virág-
vasárnapja ruháiban, jóllehet elképzelését
teljes következetességgel nem lehetett
megvalósítani. Talán paradoxonként
hangzik: maga a darab nem adott erre elég
lehetőséget. Kolhaas Mihály és né-hány
főnyi csapata hófehér öltözetben tör be a
troinkai várban mulatozó freskó tarkaságú
urak közé gyújtogatni és gyilkolni. Pauer
eredeti elképzelése az volt, hogy
dramaturgiailag nyomon követhető
fakulási fokozatokon keresztül vezesse
végig a szereplők ruháit, ami voltaképp
belső énjük szimbolikus kivetülése lett
volna ; ehhez azonban a darab nem kínált
elég színpadi helyzetet. Így a fehér állapot,
mely a drámai tetőpontot jelen-tő
virágvasárnap előképe, nem fakulással,
hanem óhatatlanul bizonyos „durva"
váltással következhetett csak be.

- Természetes, hogy ilyen formaelvek
kész darabok esetében egyáltalán nem,
vagy csak igen nehezen valósulhatnak
meg. Erre akkor lenne igazán lehetőség,
ha maga a darab együtt születne a szín-
padképpel. Akkor saját világa, önálló
ideje lehetne magának a látványnak is, s
töretlen lehetne a vizuális történés egy-
sége. Hogy milyen jelentősége van a lát-
ványnak, ellenőrizhetjük egy rosszul ki-
talált színpadképen: megtörik a képi
dramaturgia, a képi történet nem fejlődik,
hanem valamiképpen mindig elölről
kezdődik. Ez feltétlenül ront az előadáson,
még ha a néző nem is jön rá, miért. Én
mindig makacsul arra törekszem, hogy
tovább szőjem a képi történetet, s úgy
vélem, a színház nem mondhat le erről a
képzőművészet kínálta lehetőség-ről.

Ha az Egy lócsiszár virágvasárnapja
ruháinak egész következetesen nem is, a
díszletelemeknek - a lamelláknak, hi-
daknak, gerendáknak, szőnyegeknek -
annál inkább saját történésük lett: a sú-
lyos falamellák, miután más és más alakot
öltve különféle helyszíneket terem-tettek,
s közöttük és általuk lejátszódott a dráma
- az előadás végén, a kivégzés, a kolhaasi
virágvasárnap színhelyéről ünnepélyesen
felemelkednek, hogy súlyosan és
nyomasztóan zárják be felette a teret.
Fehéren ragyognak a nádborítású hátsó s
oldalfalak és a padlózat, lefektetik a
negyedik, az utolsó vörös díszszőnyeget
is, hogy keretbe fogja a kivégző-

A Jelenetek Rákóczi életéből deszkafaltákolmányában a szereplők jeleneteik szerint
az egyes ablakokban jelentek meg



dobogót. Ráadják Kolhaasra a
megszégyenítés eszközeit: az ünnepien
lenge hófehér papírruhát (barna
ellentétpárjait a bírák viselik), az
"Arkangyal" fel-iratú mellvért-kalodát, az
angyalhajfürtös glóriát, kezébe nyomják a
törvény-könyvet és a lángpallost.
Fájdalmasan groteszk kép: a Sütő-féle
tézisdrámát itt, a megszégyenítés és
apoteózis pillanatában a kleisti
elementaritás, abszurd csúfondárosság
forrósítja át. Íme, az előadás katartikus
pillanata, melynek mint látványnak saját
világa és ideje van, akárcsak az Ördögök

átdíszítéseinek.
De Pauer szinte mindegyik előadásában

kivívott magának egy saját időt, melyben
eszközeivel „eluralkodhatott" -
természetesen szervesen beleépülve az
előadás gondolati és látványi közegébe,
erővonalaiba. A kutya testamentuma
zárójelenetében a színpad közepén
összegyűlt színészekre szerpentin liánerdő
borul, az Ahogy tetszikben a hercegi palota
felett lebegő „felhődunyha" mintegy
varázsintésre leereszkedik, s máris a csupa
varázslat ardennes-i erdőben vagyunk; a
játék végén a köteleket - fákat - kioldják, s
összecsomagolják a teddybear pázsitot; az
elébb még titokzatos erdő szomorú,
ormótlan csomagként éktelenkedik a színpad
közepén. A Tűzijáték cirkuszi félőrájában
véglegesen a látványelemek vették
birtokukba a játék-teret, maximálisan
felcsigázva a nézők vizuális fantáziáját. A

Jelenetek Rákóczi életéből néhány képe
pedig már-már egy képzőművészeti színház
lőhetőségét rejtette magában; a rendezővel,
Ascher Tamással, aki maga is erősen vizuális
beállítottságú rendező, a pestisképben
füsttel, köddel, nyomorékokkal, őrültek-kel,
torz figurákkal, kétségbeesett meneküléssel
és tehetetlen egy helyben topogással teli
látomást vetítettek elénk A jelenetet a
munkácsi vár bálja követi : foszlányaiban
még itt terjeng mindenütt az elébbi j jelenet
füstje, de már készülődnek a bálira. Zord
eleganciájú ünnep. A pestis víziója beleégett
a szemünkbe, s jóllehet a „köd" itt még ma-
gától értetődően hat, az, hogy nem oszlott el
teljesen, az, hogy füstfoszlányok lengik be a
színpadot, a történelmi kort tudatosítják
bennünk : szinte érzékeljük a munkácsi bált
körülvevő nyomorúságos társadalmi
valóságot. De képzőművészetileg a
legnagyobb lelemény Reviczky Gábor
bolondöltözéke. Fehér, akár a lágy kelméjű
Pierrot-ké, de az övé durva vászonhól
készült, s keményre tömött
könnycseppalakzatok borítják.

Végzetes kajánságot hordoz ez a ruha:
viselője meghal pestisben, majd feltámad,
és tragikusian groteszk táncot lejt a
munkácsi vár bálján. Vízió ez a tánc is,
belénk vésődik, akár az iménti pestises
látomás, s a színészt úgy hagyja cl tánc
közben a fény, mint akit ottfelejtettek.
Reviczky egy másik jelenetben áruló
Bezerédyként, méltóságteljesen a fekete
köpenytől, előadja börtönben szerzett
dalát, s mikor a parázsvörös köpenyű
hóhér pallosa lesújt rá, ő kibukva a
méltóságos Bezerédy-jelmezből, gonosz-
ironikus mozdulattal felkapja a porba
hullott bábufőt. A látványi elemek
szuggesztív színházteremtő képességé-nek
lehettünk tanúi.

Teremtő fantázia

A könnycseppes bolondöltözet Pauer
egyik legsikerültebb ruhája. Nem véletlen:
ahol a túlzásba, a groteszk hatás felé mehet
el, ahol nem „jelmezt" tervez, sőt nem is
csak a színész bőrét formálhatja meg,
hanem egy egészen új alakot, testet
teremthet, ott gyullad ki igazán Pauer
képzőművész fantáziája. Alakteremtésének
kedvelt eszköze a színész külső alkatának
kitöméssel való megváltoztatása. A kutya
testamentumában próbálta ki a kitöméses
alakformálást, s Molnár Piroska a groteszk
módon testes pékné külső adottsiágait, a
figura belső komikumának, vérbő
humorának kibontására tudta felhasználni.
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A Pinokkió című mesejátékban már jóval
több hasonló kitömést tervezett,
mindenekelőtt is azért, hogy Pinokkió
(Pogány Judit) még törékenyebb és kar-
csúbb hatást kelthessen. Egyrészt tehát az
arányok megváltoztatása, másrészt
természetesen a karakterteremtés kedvéért.
A látványvilág legszélsőségesebb forma a
Tűzijáték cirkuszképének vatelinnel
kitömött meztelen nő szobra, melyet
mintegy az álom tudatalatti torzító-tükrén
keresztül vetített elénk. De nemcsak a
szobor, hanem az egész cirkusz-kép az
elszabadult és felszabadult látványi elemek
megjelenésével és működtetésével,
szorongás és játékosság közt érzékenyen
egyensúlyozva, elvarázsolta a színpadot és a
nézőteret, elmosva köztük a határvonalat:
egyetlen intésre meg-változik a fény, s az
előkelő polgári szalon cirkusszá alakul.

Akkor igazi az álom, ha semmi új dolog
nem kerül be a színpadra. Ha a már bent
levő elemek lényegülnek át. A születésnapi
asztal levegőbe libben : hatalmas
holdtányérként mered ránk, dermedten
csillognak rajta, s nem esnek le a tányérok
és a poharak, az ünnepi torta, holott
szemünk láttára terítették meg az asztalt (a
szünetben ugyanis észrevétlenül rásrófolták
a tárgyakat), az asztal alól előtűnik a
cirkuszporond, a falak felemelkednek, hogy
cirkuszsátort alkossanak - ami eddig
kemény elemként ihatott, ellágyul -, s az
eltűnt szalonfalak helyén, akárcsak a
nézőtéren, ember nagyságú bábuk ülnek
körben, áttetsző tüllháló mögött, amitől
furcsamód csak még élőbb és ijesztőbb a
csoda, s már elhisszük, hogy mi éppúgy a
cirkusz nézői vagyunk, mint azok a bábuk.
Öt méter magas óriások jelennek meg, az
egyik ráadásul kézen áll, s gnóm törpék dö-
cögnek át a porond előtt.

 Ha elég szuggesztív az előadás, a
néző csak jó későn ébred rá, hogy ő is
szuggerálva van. Vizuális fantáziájának
felcsigázásával rá lehet vezetni, hogy
együtt játsszék, s mire a látvány kulminál, a
csodát csodának fogadja el, nem kutatja a
trükköket, miként jelenhetnek meg
színpadmagasságú bábok, sőt örül az ötlet
blődségének, hagyja hatni magára a
varázslatot, míg ha fantáziája nem izzott
fel, meglepetésszerűen érinti minden
rendhagyó jelenség, s unottan kutatja: mi
mitől olyan, amilyen.

 A Pinokkió is, a maga mágikus vi-
lágával, varázsos alapterével még a fel-nőtt
nézőt is csodalátni hívja. A szín-padkép
nagy, erős gesztusokkal össze-

fröcskölt, óriásira növelt színes játéktér.
 Az eredeti mesét kissé ügyefogyott-

nak találtuk, tanulságával együtt. Az
előadás kifejezetten Pinokkió pártjára áll,
a kalandvágy, a kíváncsiság himnuszát
akartuk megénekelni benne. Kezdet-ben
arra gondoltunk, játékokkal rakjuk tele a
színpadot, de ez alighanem gügyögővé tette
volna az előadást. Ezért hát olyan,
varázslatokra alkalmas színpad-képet
készítettünk, melyben a humor széles
skálája, a szelídtől a morbidig egyaránt
formát ölthet. Korántsem szerettük volna
kiiktatni a szörnyűségeket, sőt inkább kaján
örömmel a groteszk humor felé tereltük az
előadás hangnemét.
 A Pinokkió előadásához a teljes

színpadot igénybe vették (tehát a szín-pad
kör- és oldalfüggönyeit is leszerelték), a
hátsó nagy vasajtókat is beborították,
lefestették az alapszőnyeget, s ebben az
egységes tasisztikus foltvilágban a
különböző megvilágítástól más és más
színek gyulladtak ki, egyik kimosta,
kioltotta a másikat, az öt különböző színű
fa titkok erdejét sejtette, kábítóan vibráltak
a színek, mágikus világ, melyben minden
megtörténhet. Itt mindenről mindent
elhiszünk.
 Mert a színpadi eszközök - így a

látványi elemek is - ráhangoltak a szín-
padi történés folyamatára. Ezért okozott
problémát az Övdögökben az eső. Mint-
hogy a szitáló eső, mint említettem, tech-
nikailag nem volt megoldható, s a meg-
eredő eső helyenként túl naturálisan hatott,
a nézőt kizökkenthette a játék menetéből.
Igy a színházba érkező nézőt az előadás
megkezdése előtt a színpadi eső fogadja,
mintegy érzékileg és hangulati-tag
előkészítve a későbbieket. Mert az esőnek
jelen esetben nem váratlan elem-ként, nem
ilyesféle sokkhatásként kell megcsapnia a
közönséget, ahogyan mondjuk, Kirillov
öngyilkosságának pillanatában a pisztoly
eldördülésének éppen ez a célja.

A csodás elemekkel való játszatás egy
egészen más változatával találkoztunk a
Tarelkin halála színpadán. A színpadkép
fokozatosan növekvő írósasztalrendszer,
mely egyúttal rácsrendszer is: az íróasz-
tallapok rácsalapzatra vannak helyezve. A
színész bármivé tehette az asztalokat, de
mindenekelőtt is hierarchiát, rangfo-
kozatokat jelöltek. A rácsrendszer ter-
mészetesen azt a benyomást keltette, hogy
fából készült. Mikor a központi helyet
betöltő íróasztal rácsozatán behatoltak a
térbe, kiderült, nem az, amiinek

hittük, vagyis nem fából készült, hanem
szivacsból (azaz itt újra felbukkant Pauer
pszeudó-kísérlete), a néző számára azonban
eddigre már tudatosodott, hogy a
rácsrendszerből lehetetlen kitör-ni, s ha
mégis áthatolnak rajta, az csak csoda útján
következhet be.
 A nézőnek meg kell döbbennie attól,

hogy a „farácson" keresztülhatoltak, ha
nem döbben meg, az arra mutat, hogy az
elem nem funkciónál.
 A hamis színpadi elemmel tehát,

amikor annak épp a hamis voltára építünk
a színpadon, éppoly óvatosan kell élnünk,
akárcsak a valódival.
 Igen. Előfordulhat például, hogy a

színész véletlenül belerúg a rácsba, s arról
ezáltal derül ki, hogy nem az, ami-nek
látszani akar.

Ez esetben nem a színpadi hamissággal
van dolgunk, hanem pontosan olyas-mivel,
amit színpadi hazugságnak nevezhetnénk.
Nyilvánvalóan nem az a kérdés, vajon a
színpadkép kialakítása köz-ben a 'hamis
vagy a valódi elemeknek van-e nagyobb
közegteremtő erejük - melyeket Pauer
egyébként mesterien ötvöz harmonikus
egységbe -, hanem hogy a létrejött játéktér
drámai erőtérként funkcionál-e vagy sem, s
mint Ilyen, mennyiben képes a színészi
játék igaz voltát elősegíteni.

Az Ördögök fekete bőr-utcakövein,
melyek a megtévesztésig valódiként
hatnak, a színésznek meg kellett tanulnia
úgy járni, mintha az nem süppedne meg
alatta, ezzel szemiben nyugodtan elvá-
gódhatott rajta anélkül, hogy megütötte
volna magát. Ugyanakkor az eső, a víz,
mint naturális közeg, anyagi valódiságával
rákényszerítette magát a színész-re, is
ezáltal számára nem a játék, hanem a
létezés, a közeghez való elementáris
viszonyulás lehetőségét kínálta fel. Al
előadás egyik legkatartikusabb pillanata,
amikor Pogány Judit (Liza Drazdova)
kétségbeesett rohanásában végigvágódik az
utcáin, belezuhan a pocsolyába, s a teljesen
átázott ruhában 'és cipőben reszkető testű
vézna lány elzokogja: „Eddig igyekeztem
bátornak látszani, de most félek a haláltól."
A színészt, aki kész volt ezt a fizikailag is
elviselhetetlen, valós állapotot magára
venni, a közeg adottságai a színészi jelenlét
ritkán el-érhető régióiba emelték, a
képzőművészet pedig a maga titkos
jelenlétével vált színházteremtő erővé.
Pauer Gyula színpadképeivel egyre inkább
nem az alkalmazott tervezőművészet,
hanem a teremtő fantázia öntörvényű útjára
talál.


