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Majczen Máriára
emlékezve

Főiskolai vizsgaelőadást néztem nemrég az
Ódry Színpadon, Borisz Vasziljev művét:
A hajnalok itt csendesek. Ritát, a zárkózott,
komoly katonalányt vörös hajú, nyúlánk
főiskolás játszotta, a szavakat kicsit
túlcsiszolva-gömbölyítve, de szépen,
tehetségesen. Haragudtam rá. És magamra
is: miért kellett megnéznem ezt az
előadást? Rita szerepe két évvel előbb,
Veszprémben Majczen Marié volt. Díszlet,
rendezés ugyanaz itt és amott. A
mondatok, beállítások, színpadi mozgás:
mind-mind Marit idézték. És túl friss volt
még bennem a farkasréti bú-csúztatás.
Őt is az Ódry Színpadon láttam először,

vizsgaelőadáson. A Három nővér Olgája
volt. Tónusok nélkül játszott, és hagyta
eluralkodni magán a szerep érzelmességét.
Aztán egyszer csak, még könnytől
maszatosan, azt mondta: „Dada, adj neki
pirogot. Menj, Ferapont, majd kapsz
pirogot." Aztán újra elmerült a könnyek
árjában. De ez: „az" a hang volt. Az a nem
szép, nem csúnya, kicsit érdes hang, amit
ma is oly könnyű felidézni. Ha felütöm a
Gorkij-

Vasziljev: A hajnalok itt csendesek, a veszprémi színházban, Rita szerepében Majczen Mária

nem helyénvaló. A szeme nagy, nyílt, ér-
telmes. A szája határozott, szép vonalú. Az
orra? Aki látta, talán elmosolyodik, mégis
azt kell mondanom: szép. Egyenes, tiszta
vonalú, mint minden az arcán. Mi volt a
varázsa ennek az arcnak? Talán a furcsa
ellentmondás: nagy szem, nagy száj, erős
pofacsontok, minden részlet nagy vagy
erős - s az egész mégsem durva lesz tőle,
csak rendkívül határozott és kemény. De
nem lelketlenül kemény. Johanna-arc.
Vagy García Lorca asszonyainak arca.

Közös barátunk mondta egyszer: a
Bernarda Alba háza valamennyi szerepét
eljátszhatná. Aki ismerte, lapozza fel a
Lorca-kötetet. Igaz. Valamennyit
eljátszhatta volna. Mind a kilencet, a
nyolcvanéves Maria Josefától a húsz-éves
Adeláig.

A főiskola után azonnal vidékre ment.
Tizenhárom évet töltött ugyanannál a
színháznál. Az egész művészi pályáját.
Filmen, képernyőn alig láttuk. Nem hívták?
Vagy ő nem akarta? Nem tudom. De
hiszem, hogy rajta múlott. Védte magát.

Most, hogy e cikk írásába fogtam,
kértem a férjét: szedjük össze hozzá a
képanyagot. Ami előkerült: két gyűrött
boríték, benne néhány fénykép, egy-két
műsorfüzet, lapkivágás. A képeken lát-
szik: a színházi titkárságon nyomták a
markába, csak úgy, kéretlenül. Egyetlen
felvétel a Kispolgárokból, egy A helység
kalapácsából. A Hamletből, Phaedrából, a
Győzelemből: semmi.

Túl szerény volt, hiúság és becsvágy
nélküli?

Hiú volt. De nem „úgy". Es büszke volt,
és nagyon-nagyon becsvágyó. Csak-hogy
szemérembe ágyazott, önemésztő becsvágy
volt az övé, kínzóbb minden feltűnési
viszketegnél. A gőgös csoda-várók
fajtájába tartozott, elvárta, hogy elébe
menjenek. Nem tehetett a természete ellen.
Nem volt „ügyeletes zseni", sem a
főiskolán, sem később. Iskolatársaktól
tudom: kezdetben nem nagyon bíztak
benne: tehetséges, tehetséges, de...
Szerették, de egy kicsit féltek is tőle.
Tudott távolságot tartani. Nem a modo-
rával, magatartásával: a lényével. Nem volt
„művésznő'. Nem voltak harsány színei. És
szerepei értékét sem az öltözések számán
mérte.

Pár évvel a vizsgaelőadás után láttam
viszont egy feszesre húzott, kitűnő
Phaedra-előadásban. Nem sokat változott.
Csak egyszerűbb lett. Csak mélyebb. Csak
éppen természetes volt, hogy

kötetet, a Kispolgárok Tatjánája ezen a
hangon szól hozzám a lapokról. És amíg
élek, ezen a hangon visszhangzik bennem
Németh László egyik legszebb színpadi
mondata: „Annak, akinek dolgozni kell, a
keze öregszik meg utoljára."

Amióta meghalt, nem hagy békén a
gondolat: írnom kell róla. Miért?

Elsőnek ment el azok közül, akik
megajándékoztak azzal, hogy életet adtak
az írott szavaimnak. De nemcsak ezért.
Barátok se voltunk, és többször láttam
színpadon, mint ahányszor beszélgettünk.
Gratuláltam neki sokszor és mindig
szívből. De csak úgy. Ahogy szokás. Jó
voltál . . . Nagyszerűen csináltad . . . A
szavak nem sokat érnek, hisz ugyanezt
mondjuk udvariasságból is. Ennyi annak is
kijár, akit igazából gyengécskének tartunk.
De mi mást mondhattam volna? Az
élményt nem lehet lelkendezéssel
meghálálni.

Másoknak dicsértem. Jó színésznő,
sokrétű, sokszínű, tehetséges... Csak azt
nem mondtam soha, amit igazán
gondoltam. Gyilkos pálya ez, csak ár-
tottam volna neki. Most már kimond-
hatom, talán még haragot se szítok. Nem
jó színésznőnek tartottam, hanem nagy
színésznőnek. A legjobbak közül valónak.

Milyen is volt? Szép?
Aki ismerte, tudja: a kérdés valahogy



Ő: Oinone, a dajka. És még valami: annyit
hozott a színpadra, amennyit kel-lett. Nem
többet és nem kevesebbet. Pontosan
működött az arányérzéke: tudta a színpad
méreteit, a szerep méreteit. Oinone volt,
nem több és nem kevesebb. Mindig úgy és
annyira volt jelen, ahogyan és amennyire
kellett. Tudott csapatban játszani.

Aztán A z i f j ú s á g édes madarában

láttam, a szenátorlány szerepében.
Tizen-nyolc éves volt, hosszú, szőke
hajjal: beteg, szép, vergődő áldozat. És
még ugyanabban az évadban a Kaviár és

lencse klozettosnője: csámpás volt, kö-
zönséges és csúf, mint a böjti boszor-
kány. És látszott: imádja a szerepet.
Karakterszínész?
Folyton összekeverjük az epizodistával.

Holott: minden szerep karakterszerep.
Hamlet is az, a sírásó is. Goethe mondta:
aki a szerep értelme és karaktere szerint
nem tud sokféle alakká változni, nem
érdemli meg a színész nevet. És utálom ezt
a szót: „figura". Az igazi színész embert
teremt, nem figurát. Ismerjük mind a
színpadi csodát: az ige testté válásának
csodáját. De azt hiszem, valójában csak a
drámaíró tudja, milyen nagy dolog ez. Az
írott szó - ezt is Goethe mondja - csak
tompa visszhangja a gondolatnak: a
színész röpít vissza az izzáshoz, amelyben
a szó megszületett.

1971-1972 Majczen Mari évadja volt. A
Különc Orczyné szerepében, Latinovits
partnereként úgy tudott háttér maradni,
úgy tudta segíteni, aláhúzni egy hatalmas
férfialakítás minden nagyszerű szépségét,
hogy közben egyenrangú volt és alázatos,
szép, szerelmes és meg-ható. És pontosan
annyi helyet foglalt cl, tartott meg a
színpadon, amennyi kellett, hogy a másik
szerep ne váljék egyetlen nagyáriává.
Egyszerre vizsgázott megjelenítő erőből,
mértéktartásból, önérzetből és színészi
alázatból. Azt hiszem, itt éreztem először:
készen van a röpülésre.

Rögtön utána egy kurta szerep: a
Győzelem öreg Ácsnéja. Á megírt alak

röstellem kimondani -- kicsit „csinált",
nem is egészen hálás feladatot kínál, hisz
inkább csak szimbolikus jelentőségű: azért
kell, hogy paraszti anyaölbe térhessen a
haldokló Sántha tanár. Mari itt csodát tett:
valóban embert terem-tett, szinte a maga
erejéből. Ahogy betolta a nyikorgó
tragacsot a színre, ahogy a cipőjét
levetette, s fűzőjénél fogva a talicska
szarvára akasztotta, ahogy

üldögélt, fájós lábát nyomkodva, öreg-
asszonyos, fáradt magafeledkezéssel tár-
va szét combjait: egyszerre volt gusz-
tustalan és szívet szorító. Nagyanyámra
ismertem a kínos-komótos mozdulatok-
ban; orromban éreztem a lyukas bögréből
öntözött földű parasztszoba, az udvaron
kotlában fövő moslék szagát és számban
a cserépfazékból kenyérre kent
szilvalekvár ízét... Honnan tudta? Emlék?
Megfigyelés? Bizonyára. De a színész
tudja, hogy ez, csak ez: menynyire kevés.
Csak üzemanyag az alkotó képzelet
számára.

Aztán: a nagy alakítás. Amikor a
harmónia megbontása nélkül uralkod-
hatott a színpadon: a szemérmetes Erzsók
A helység kalapácsából. Játék, játék, játék!
Illanó és vaskos, költői és triviális, Viki,
a tündér, a klozettosnő, Puck, Mirigy, a
boszorkány . . . Minden együtt, és mégis
egy: Erzsók, a szemérmetes. Nagyon jó,
hogy eljátszhatta ezt a szerepet.

Igen, az az évad az övé volt. A hosszú
nekifutás után ekkor kapott szárnyra, s
innen a röpte már nyílegyenes volt.

Rita, a katonalány. El, mozog, teszi a
dolgát, együtt nevet, énekel a társnőivel,
de valahogy gépiesen, oda se ügyelve, a
megszokás hatalmában. A mosolya csak
izomrezdülés, arca, teste: halott arc,
halott test. Csak a szeme él. Mindig
messzire néz. Nem a térbe: az időbe, az
emlékek világába. A halál: happy end,
mindent feloldó békesség.

És aztán: Tatjána, a Kispolgárokból.
Nem tudom, sejtette-e már akkor, hogy
nem él soká. Néha úgy tűnt, elejtett
mondatokból, kis, keserű megjegyzések-
ből: igen. Így is, úgy is: ez volt az ő
Willy Loman-szerepe. Ahogy görcsösen

vágyott Nyíl után, az élet után .. . Ahogy
leskelődött, mindig a fiút nézve, nemcsak
a szemével, egész testével . És ahogy a
remény vesztével, a viszonzatlan
szerelem szorításában egyszerre átalakul
egyetlen gyűlöletgombóccá .. . Amikor
marólúgot iszik, eljátssza, hogy nem tud
beszélni. Először azt éreztem: sok ez a
marólúg, túl nagyot kortyolt belőle - a
színész. Aztán meggyőzött: a méreg itt
nemcsak a torokban roncsolt: az embert
ette szét.

Rendezői ötlet volt: a Besszemenovház
gyermekei a darab végére átveszik a
szülők megszokott gesztusait. Ahogyan ő
felszívta, magáévá tette ezt az instrukciót:
csodálatos volt. A gépies, öntudatlan
mozdulat, ahogy a szertartásos étkezés
végén a morzsákat lesepri az asztalról . . .
Az anyja mozdulata, természetesen és
hátborzongatóan, csak még
szögletesebben, még sutábban, még
boldogtalanabbul - hiszen ez egy vénlány
mozdulata...

Nem volt „precíz" színész. Nem volt a
tökéletességig kifogástalan. Voltak jó és
rossz pillanatai. De mindig csinált
valamit, amit nem lehet a szövegbe be-
írni, amit nem lehet csak megrendezni,
amit nem lehet előjátszani. De azt is
tudta: a színészi alakítás műalkotás. Be
kell fejezni. Ki kell tenni a pontot. És ami
kész volt, nem cicomázta.

És tudott még valamit. Azt, amit nem
lehet megtanulni a főiskolán, amit nem
hoz meg a színpadi rutin: hogy nemcsak
a színpadi hősnek, a drámának is van
hangja. Nem, nem az író hangjáról beszél
k. Nem arról, ami Bulgakovot
megkülönbözteti Millertől. A dráma
hangjáról. Vannak darabok, amik mutáló,
fiatal hangon szólnak, vannak ér-

Majczen Mária mínt Tatjána a veszprémi Kispolgárokban



si közönség csak egy-egy ritka vendég-
játék alkalmából láthatott, s akinek pá-
lyafutása során hatóterülete mindössze két
dunántúli megyére terjedt. És aki-ről
ilyképpen a holnap embere azt is csak
becsületszóra hiheti el, hogy jó színésznő
volt.
Miért teszem mégis?

Az egyik okot már megmondtam: tar-
toztam vele. A másik?

Mikor először láttam, Johanna jutott
eszembe. Később is, nagyon sokszor.
Természetes volt, nyílt, egyszerű, néha
ridegen racionális. De sütött belőle a
konok elhivatottság tüze, amit oly könnyű
összetéveszteni a rajongással. Szóval:
Johanna. Es sohasem játszotta. Kevés
anekdota kering róla szakmai körök-ben. E
kevés között szánalmas sutaságában is
szívet szorító: tíz éve, hogy színháza
műsorra tűzte a Johannát. A szerepet más
kapta, nem érdemtelenül; igazságtalanság
nem történt. Ő akkor hosszú haját kurtára
nyíratta, és valami Marina Vlady-szerűen
toprongyos ruhában, derekán lánccal
vonult be a premierközönség közé: íme,
nézzétek, itt

Majczen Mária Latinovits Zoltánnal lllyés Gyula Különc című drámájának veszprémi előadásában
(Iklády László felvételei)

az igazi, az egyetlen elképzelhető Jo-
hanna . . .

Mondom: sohasem játszotta. És nem
játszotta Lorca sötét tüzű nőalakjait, s
annyi mást, amit el kellett volna játszania.
Az ő vesztesége? A mienk. És ki tehet
róla? Segíteni kellett volna? Miben?
Miért? Jó szerepeket kapott. Játszott, és
nem szorult senkire. Egyenes volt az útja,
kisiklások és újrakezdések, meddő évek
nélkül. Hát akkor? Ki tehet arról, hogy túl
rövid volt a repülés?

Késve vagy épp időben - döntse el ki-ki,
ahogy akarja -, de átalakulóban a színház.
Egyik jele: a rendező mindinkább előtérbe
kerül. Nem szolgája, nem is szürke
eminenciása többé a produkciónak, hanem
nagyon is látható főszereplője. A közönség
számon tartja, rangsorolja. Így van ez jól.

De nem lenne jó, ha a színészsztárok
helyét rendezősztárok foglalnák el. Meg
kell találni a helyes arányt.

Az új rendezőtehetségek között - s ami
nagyobb baj: majmolóik között is -
akadnak, akik többre becsülik az alkal-
mazkodó színészi ügyességet a nyers,
nehezebben hajló egyéniségnél. Az alkotás
szédületében a maguk képére gyúrnának
színészt, darabot; az öntörvényűség iránt
nincs érzékük. Olyan átlagot erőltetnek,
amelynél nincs helye az egyéniségnek. Az
ő ideális színésztípusuk - hiszem, maguk
se gondolják végig -: a báb, a figura.

Mi lesz, ha a színésztől elvesszük az al-
kotás - pontosabban: együtt alkotás -
örömét? Vajon miért van, hogy mind több
jó színészünk próbálja ki - vagy szeretné
kipróbálni - erejét rendezésben is? És hogy
a fiatalabbak között is egyre gyakoribb a
színész-rendező típus ? Talán kitörési
kísérlet? Nem bizonyos. De meglehet.

Igen, a valódi tehetségnek is alkotó-
eleme az alkalmazkodni tudás; csakhogy
ez nem dresszúrahatásra alakul ki, ha-nem
belső parancsra, az érési folyamat során.
Az igazi csapatjáték pedig nem az
egyformaságból születik, hanem a kü-
lönbözőségek harmóniájából.

A mindenáron való darab- és szerep-
újraértelmezések pedig megrontják a
színész hallását. Nem hallja többé a darab
hangját. Valami mást hall helyette. Es ha
egy-két év múlva, más rendezővel, újra
játssza ugyanazt a szerepet, akkor már
süketen játszik, befelé nem figyelve,
mechanikusan követve az új instrukciókat.
A film és televízió rendezői - akaratla-

ces kürtszavúak, gondonkazengésűek,
sápítozók, reszelős hangúak, öregesen
nyögdécselők. Ő mindig értette ezt a
hangot, és mindig úgy szólalt meg, aho-
gyan kellett. És hitt a szó erejében. És a
mozdulat erejében is: annyira, hogy
sohasem pazarolta. És sohasem „hozta a
figurát". Teremtette és élte az alakjait. És
sohasem volt vele teli a szín-pad; úgy
tudott különbözni és önálló lenni, hogy
belesimult az együttesbe, a szituációba.

Strindberg azt mondta: ő a jó színészt
szereti, a nagy színészt nem: mert a nagy
színész nem törődik darabbal, együttessel,
művészettel, csak önmagával. Úgy
gondolom, Strindberg mégis-csak a nagy
színészt szerette. Akit nem szeretett: az a
virtuóz.

Tudom, kicsit nevetséges, amit csinálok.
Elmúlt alakítások diribdarabjaiból
rakosgatom össze egy halott színésznő
portréját, s bizonygatom róla, az elis-
merten jó színésznőről, hogy nagy mű-
vész volt. Egy olyan színésznőről, akinek
a film- és televízióarchívumok alig egy-
egy alakítását őrzik, akit a főváro-



nul - még nagyobb károkat okoznak.
Akaratlanul, mondom, mert amit tesznek,
szükségből ered, munkájukban és nem
stílusukban gyökerezik. Nincs idejük.
Nekik nem a színész teremtő képzelete
kell, hanem a képlékenysége. Az idősebb,
gyakorlott színésznek könnyebb: adja a
rutinját, többet nem is kívánnak tőle.
Művészi erejét a színpadra tartogatja. De
mit csinál a fiatal színész, akinek
függetlenségét, egyéniségét nem védi a
rutin páncélja? Átengedi magát, hagyja,
hogy tegyen vele a rendező, amit akar.
Kárpótlásul kapja, hogy egy-két film-
vagy tévészereplés után ismertebb,
népszerűbb lesz, mint a művészi rangjukat
óvó, tehát kevesebbet vállaló idősebbek.
De szakmailag menthetetlenül elromlik:
idő előtt ellustul, eltompulnak színészi
érzékei, elsorvad egyénisége. Es az
optikája is eltorzul, képtelen valódi
értékrendet állítani. A rutint megszerzi, de
művészi egyénisége kiforratlan marad.

Tudom, a film, a tévé rendezőitől nem
kívánhatjuk, hogy műfajuk ellen, színházi
módszerekkel dolgozzanak.

Itt csak a színház segíthet. A színházi
rendező. Unos-untalan mondogatjuk: a
színház - műhely. Legyen hát az valóban.
Ne csak daraboké, hanem a fiatal
tehetségeké is. Ne legyen írócentrikus,
színészcentrikus, rendezőcentrikus, ha-
nem egyszerűen: színházcentrikus. A
rendezők pedig tudják, hogy nemcsak
rendezők, hanem az új színésznemzedék
nevelői is. És nemcsak pusztán didaktikai
értelemben.

Szeretném, ha jobban vigyáznánk rájuk.
A lányokra és fiúkra, akik évről évre az
Odry Színpad deszkáira lépnek, hogy
vizsgát tegyenek. A vöröshajú lányra, aki
olyan szépen játszotta Rita szerepét, hogy
haragudnom kellett, amiért hangja
rákopírozódott emlékezetemben Majczen
Mari hangjára.

Marira emlékezve, de rájuk gondolva
írtam mindezt, és most nekik mondom:
Majczen Mária nem művésznő volt.
Művész. Tisztelte a mások tehetségét, de
tisztelte és tiszteletben tartatta a magáét is.

Hogy is mondta Csehov Olgája azon a
tizennégy év előtti vizsgaelőadáson: „A
katonazene oly vidáman pattog, és úgy
szeretnék élni! Jaj, istenem! Az idő
elmúlik, elmegyünk, örökre elfelejtenek
bennünket. Elfelejtik arcunkat, hangunkat
és azt is, hogy hányan voltunk test-vérek;
de a mi szenvedésünk örömre változik
azokban, akik utánunk következnek ..."

Az ifjú pap (Paudits Béla) Szentendrén
(MTI fotó - Keleti Éva felv.)

CSERJE ZSUZSA

Paudits Béla és az irónia

Egy epizódfigura a La Mancha
lovagjában

A La Mancha lovagja szentendrei színpadán
hirtelen előtérbe kerül egy fiatalember.
Szerényen kiválik a statiszták közül: a
darabbeli Cervantes őt szemelte ki a
börtönlakók népes táborából, hogy a fiatal
papot alakítsa. Először azt a jelenetet
játsszák el, melyben a lovagnak fel-csapó
főúr otthon maradt családját ismerjük meg,
akikhez éppen megérkezik a pap. A
fiatalember csibészesen feltesz a fejére
egy kis tarfejű parókát, mely csak körbe-
körbe enged láttatni némi hajat. Pillanatok
alatt igazi kisbarátként áll előttünk, imára
kulcsolt kézzel, álszent arccal, két oldalán
az otthon maradt nagy-néni és az eladandó
lány. Mindkettőjük panaszát áhítatos
arccal végighallgatja, a nők dalra
fakadnak, ő ritmusra fordul az egyik nő
felé, majd ritmusra fordul a másik nő felé.
A játék közben egyszer könnyedén
megigazítja fején a parókát. S miközben
összekulcsolt kézzel, áhítatosan énekel,
szemét égnek emelve, mint a szentképeken
a papok, szemében enyhe, de észrevehető
halvány ironikus mosoly bujkál. Az az
irónia, ami hiányzik ebből az elég
patetikus-érzelmes előadásból. Mi is ez a
mosoly? Talán kedves cinkosság a
játékkal, talán a közönséggel, hogy „íme
lássátok ezt a történetet, melyben
eljátszom egy fiatalembert a börtönben,
aki így játssza el a kispapot, hogy meg-
hatódjatok és mosolyogjatok".

A jelenet végén, mielőtt távozik, ismét
megigazítja a fején a hajimitációt,

hetykeséggel félrecsapja, mint egy sap-
kát. Ezzel a mozdulattal már az első je-
lenetben érzékelteti azt a kettősséget,
mely saját személyét elválasztja a börtön-
beli fiatalembertől s az ifjú paptól is. Má-
sodszor akkor látjuk, amikor megtalálják
a hazulról eltávozott s magát már Don
Quijoténak nevező lovagot. Paudits Béla
ifjú papjának véleménye van a helyzetről.
Érezhetően szimpatizál a lovaggal, gyak-
ran csak távolról küld felé egy-egy
együttérző mosolyt, a szeretet azonban
felforrósítja hangját. E jelenet végén le-
veszi fejéről a parókát, s a színpad köze-
pén elénekli dalát, a „Kell egy Dulci-
nca..." kezdetűt Kamaszos bája legna-
gyobb meglepetésünkre érett férfiorgá-
numot rejt, érzéssel teli hangja markánsan
és dallamosan zeng. Don Quijote megtéré-
sét, betegségét, ájult állapotát néma szá-
nalommal figyeli a félhomályból, érez-
zük, sajnálja és szereti a lovagot, komo-
lyan veszi minden szavát. Dulcinea-Al-
donza megérkezését is bensőséges sze-
retettel figyeli. Amikor a lovag szerelme
hatására ismét életre kap, s újból elszánt
és küzdő harcosnak érzi magát, s csak
ennyit mond: „a kardomat!" - ekkor a
fiatal színész arcán szinte dicsőségesen
suhan át az öröm. Drámai kontrasztként
hat reagálása a lovag halálakor. Most át-
éléssel formálja a figurát. Gyásza őszin-
te, éneke a gyászoló pap fenséges és tisz-
ta siratója.

Úgy tűnik, hogy mind az öröm, mind a
bánat, mind pedig a férfibölcsesség, va-
lamint a szerepbe vitt irónia nemcsak az
eljátszott ifjú papra jellemző érzelmi meg-
nyilvánulás, de a börtöntöltelék fiatalem-
berre is, aki ráosztott szerepébe belefe-
lejtkezve éli át a cervantesi történetet. S
ami a legfontosabb: mindehhez a fiatal
színész őszinte, kitárulkozó tisztaságú,
érzékeny egyénisége, átélése adja a za-
matot. Néhány villanásnyi jelenet csupán
az övé, ám kedves, kamaszos egyénisé-
gével egy epizódszerepben öntörvényű
világot alkotott, minden jelenetnek meg-
találta a stílusát, hangulatát.

Paudits Béla néhány éve van a pályán, s
igen sok kisebb szerepet játszott már el,
természetesen néhány fontosabbat is. Aki
gyakran látta, tudja, észrevehette, hogy
legapróbb szerepét is rendkívüli figye-
lemmel, belső komolysággal formálta
meg. Pillanatig sem lazít, színpadra lépé-
sének minden percében figyel, reagál, él.
Hit és lelkesedés sugárzik mosolygó
gombszeméből, kamaszképét belülről
sugárzó férfilíra hatja át, szereti a szín-
padot, a színházat.


