
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.)
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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.


