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gazdag nagykereskedő nyomasztó jelen-
lététől. . .", s amikor a végén Hjalmar
behozza Hedvig holttestét, „hirtelen a
távolból, mesevilágként látunk bele Wer-
léék gazdag világába, amely ott húzódik
meg minden történés mögött".

Ebből az objektív leírásból is kitetszhet,
hogy az NDK-beli művészek első-sorban a
dráma társadalmi tartalmára koncentráltak,
a személyi tragédiákat az
osztálytársadalom vastörvényeiből ve-
zették le, képzeletgazdag, modern meg-
látásokkal és eszközökkel. Figyelemre-
méltó azonban épp ebben az összefüggés-
ben a fényképészmotívum, mert az
elnyomottak öncsalási kísérleteire, tehát
személyes felelősségére is fényt vet.
Hjalmar tudomást sem vesz érte dolgozó,
áldozatos családjáról, legföljebb mikor
érzelgősen átkarolja őket, mintha egy
családi tablóhoz állnának modellt. Még
döbbenetesebb a befejezés: az elvetélt
művész úgy győzi le fájdalmát és lelki-
furdalását, hogy művészfotót készít a
halott Hedvigről. A lehulló függönyre
vetül aztán a kép, vádlón a maga üres
szépségében: egy gyönyörű fiatal lány
tágra nyílt szemébe nézünk, és tudjuk: a
szemhéjat mesterségesen pöckölték fel.

*

„Ibsent csak rettenve bámulta a mai
ember. Megkoszorúzta és hazugnak ha-
zudta, mert érezte, hogy Ibsen veszedel-
mesebb mindenkinél, aki Spinoza óta
Tolsztojig élt." Kortársa, Ady Endre írta e
sorokat. Alig néhány évvel később Kárpáti
Aurél már egész másképp vélekedett:
„Ibsen darabjainak túlnyomó része,
elvesztve eszmei aktualitását, a
tézisdrámák szokott sorsára jutott: meg-
hervadt, elfakult. A társadalmi problé-
mákat feszegető, nemrég még friss írá-
sokon száraz porzó zörög."

Századunk hetvenes éveiben úgy tet-
szik: Ibsen mégiscsak veszedelmes mű-
vész. Igaz, erről egyelőre csak újság-
olvasóként, jó esetben turistaként érte-
sülhetünk. Rendezőinken múlik, hogy a
következő évek magyar nézői dönthes-
senek: Ady vagy Kárpáti Aurél igazságát
fogadják-e el.
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A színház
és a homokfestészet

Beszélgetés Bodrogi Gyulával

Van Csurka István Nagytakarítás című
szatírájában egy jelenet, ahol Borsós
Gábor, a semmibe vett, megcsalt kis-
ember felkeresi felesége szeretőjének, a
nagymenő Lovasnak a feleségét, s apró-
lékosan tájékoztatja mindenről. Lovasné
először egy szót sem hisz el az egészből,
később meghajol a tények súlya alatt, s
Borsósnak szegezi a kérdést: „Nem va-
gyok kíváncsi semmi másra, csak arra, mit
tehetek én ebben a piszkos ügyben."
„Sokat, nagyon sokat, sokkal többet, mint
én - válaszolja Borsós -, pedig én már
úgyszólván mindent megtettem, ami
emberileg lehetséges." A próbák során
Bodrogi Gyula ezt a mondatot eleinte úgy
mondta, hogy lehajtotta a fejét, s
megpróbált némi részvétet kicsikarni
magának. Majd később cinikusan szét-
tárta karjait, s fél szemmel Lovasnéra
sandítva, a hatást leste. Mindkét mozdulat
csak egy-egy vonását fejezte ki az
alaknak. Aztán a bemutatón Bodrogi nem
csinált semmit, csak szárazon, szenvtelenül
„beszúrta" a mondatot. A néző mégis
rögtön megérezte Borsós Gábor alapvető
tulajdonságát, azt, hogy minden
konfliktusát valaki másra akarja áthárí-
tani, s mindig más a hibás, pedig ő már
úgyszólván mindent megtett, ami „em-
berileg lehetséges". Bodrogi akkor
mondta ezt a mondatot először így,
amikor már a teljes szöveget tudta.
Amikor a gesztusok átengedték helyüket a
szavaknak, s amikor a színész (Bodrogi)
elvesztette a színpadi alakot (Borsóst).

Nem sokkal később Bodrogi két szín-
házi előadást is rendezett. Az egyiket Volt
egyszer egy kabaré címmel a Radnóti
Miklós Irodalmi Színpadon, s egy mási-
kat, Georges Feydeau Zsákbamacska című
vaudeville-jét a József Attila Színházban.
A Feydeau-rendezéskor Bodrogi eleinte
percenként felugrott a színpadra, fel-alá
rohangált, gesztikulált, s eljátszotta az
összes szerepet. Aztán már csak néha-
néha mondott egy-egy szót, instrukciót.
Mozdulatlanul. A színész a Nagytakarí-
tásban egy estére átadta az alakot a kö-
zönségnek. A rendező a bemutatón egy-
szer s mindenkorra átadta a darabot a
színészeknek, akiket ettől fogva már a
közönség rendezett tovább.

- Lehet, hogy ez az alapvető különbség a
színészet és a rendezés között?

- Ez az alapvető hasonlóság. Szerintem a
bemutató környékén a rendező átadja a
színésznek a darabot, a színész a
közönségnek, illetve mind a kettő a
közönségnek. Talán nincs is köztük
különbség. Vagy ha van, mindössze annyi,
hogy a rendező a bemutató után
hazamehet, a színész viszont minden este
játszik. De ha a rendező igazi rendező,
akkor ő is ott marad, s előadásról
előadásra javítgatja a színészeket. De hát a
színészet és a rendezés között legfeljebb
annyi különbség lehet, mint az ember feje
és a teste között, egyik sem lehet meg a
másik nélkül. Azt már nem tudom, hogy
melyik szerepemben vettem először észre,
hogy minden viszonylag jól megírt
darabban van egy alap-mondat, amelyet,
ha felismerek, lényegesen közelebb
kerülök a szerep megértéséhez. A
Nagytakarításban az a mondat valóban
jellemző egy bizonyos fajta emberre, a
Borsós-típusra. S bármennyi-re lenézik is
egyesek a Nagytakarítást, Csurka István
ebben a darabban valami nagyon
szükségeset, nagyon mait írt meg, amit
nevezhetnek ugyan kommersznek, de egy
biztos: olyan problémákat fogalmaz meg,
amelyek a nagyközönséget nagyon
érdeklik, amelyek ritkán kapnak színpadi
megjelenítést. Hiány-cikknek számítanak,
miként hiánycikk a Volt egyszer egy kabaré
is. Azt a két világ-háború közti pesti
humort próbálja meg bemutatni, amelyről
ma már csak emlékeink vannak. A
Feydeau-vaudeville-ban ugyanaz a
modernség ragadott meg, ami a
Nagytakarításban. A pontosság, az
egyértelműség; a közönség szórakozta-
tásának tiszta vágya. Semmi más célunk
nem volt ezzel az előadással, mint az,
hogy a közönség éppoly remekül szóra-
kozzék az előadásokon, mint mi a pró-
bákon.

- Nem túlságosan kisszerű célkitűzés ez?
- Minden dologba annyi munkát kell

belefektetni, amennyi szükséges. Se töb-
bet, se kevesebbet. Ha egy közönség-
sikerre számító bohózatból - minden ál-
ideológia nélkül - közönségsikert arató
előadást készítünk, akkor megtettük a
maximumot. Ha a színdarab igénye több,
akkor természetesen magasabbra kell
állítani a mércét. De hogy eleve maga-
sabbra állítsuk, s utána óvatosan átbújjunk
alatta, az nemcsak igénytelen, de ízléstelen
is. Ha egy kovács tüzes vasat kalapál,
akkor irdatlan erővel emeli fel a
kalapácsot. Természetesen másképpen



ütne, ha kenyértésztát tennének eléje. S
fordítva is igaz, a tüzes vashoz nem lehet
kenyérgyúró kézzel hozzányúlni. Alapvető
dolgok, mondhatná akárki, mi mégis
nemegyszer összekeverjük őket.

 Úgy érti, hogy sokan, miközben kenyeret
gyúrnak, be akarják bizonyítani, hogy acélt
edzenek?

- Bizonyos kifejezéseket lejárattunk.
Azt mondjuk például, hogy a közönség-
nek kell színházat csinálni. Ám ha valaki
véletlenül a közönségnek csinál színházat,
a szakma lenézi, lekicsinyli. Kom-
mersznek minősíti. Egyáltalán, manapság
divat felülbírálni a közönség igényét és
ízlését. Azt az igényt és ízlést, melyet nem
is ismerünk. Lenézzük a közönséget, ha
tolong a pénztárnál, amikor western-vagy
horrorfilmet vetítenek. De nekünk az az
első dolgunk, ha nyugatra utazunk, hogy
mindezeket a filmeket megnézzük. Ami
itthon a közönségnek kedves, arra hamar
rásütjük, hogy igénytelen. Emlék-szem,
amíg Irwin Shaw Oroszlánkölykök című
könyvét csak a bennfentesek olvasták
angolul, ódákat zengtek róla. Aztán
lefordították, elkelt százezer példányban, s
rögtön igénytelen lett. Bestseller.

 A közönség ítélete mégsem lehet mindig
helytálló! Gondoljon például Bartók esetére.
Nem Bartókban volt a hiba, hanem a közön-
ségben.

- Persze hogy nem Bartókban volt a
hiba. De róla a tökéletesen hozzáértők
között is vita dúlt. Bartók megelőzte a
korát, egy színházi előadás ezt nem tudja
megtenni. Az a közönség, amely beül egy
előadásra, az egyszerre az utókort is
képviseli. De szolgálok én ellenpéldával
is. Jaroslav Hašeket, amikor németből
lefordították, ponyvának minősítette a
hivatalos kritika. A közönségnek nagyon
tetszett. Furcsamód, ma már megint csak a
szakértők „értik", a közönség nem.

- És nem lehet, hogy valóban ők értik
igazán?
Egykor voltak főurak, akik a saját

pénzükön, a saját kastélyukban saját
maguknak színházat csináltak. Állítólag
nem is rosszat. Én elfogadom, ha valaki
esténként mindössze ötven vagy kétszáz
nézőnek akar színházat csinálni. De akkor
elégedjen is meg az állami támogatás reá
eső részével. Így megengedhetőnek tartom
még az ötven nézőre számító színházat is.
Van olyan színházjegy, amelyhez az állam
közel hetven forintot ad hozzá minden
este. Ha tehát színházi csemegét
készítünk, miért nem adjuk ínyencáron:
Az az ötven fogékonyabb

néző nyilván zokszó nélkül kifizetné a
színházjegy teljes árát is. Hiszen az a
produkció kifejezetten neki készült.

- És ha mégsem fizetné ki?
 Akkor ezt a kérdést alaposan meg

kellene fontolni. Mert mindenképpen
furcsa helyzet, hogy az úgynevezett
nagyközönséget vonzó kommersz elő-
adásra giccsadót vetünk ki, a kisebb
közönséget vonzó, színvonalasabb mű-
sort pedig olcsóbban adjuk; az „olcsót"

adjuk drágábban, az „értékesebbet" pedig
olcsón. Mintha csak a közönség
nagyvonalúságát akarnánk próbára tenni.

Mégis, a Zsákbamacska mintha túlzottan
is a közönségnek készült volna. Nem elfogult
Ön a közönség irányában?
 Elfogult vagyok. Szerintem ugyanis

nem az a feladatunk, hogy az európai
színjátszás élvonalával versenyezzünk, s
a nagy nyugati filmeseket megdöbbent-
sük, hanem hogy onnan folytassuk a
magyar színművészetet, ahol tart, ahová
egyszer már elért.
 Vagyis Molnár Ferenctől és a

Csárdáskirálynőtől?
- Molnár Ferenc és a Csárdáskirálynő

jóval háború előtti ügy. Azon már túl-
léptünk. Mégis, arra csak büszkék lehe-
tünk, hogy Molnár Ferenc magyar szerző.
Eszmeileg túlhaladtuk, de színházilag
nyugodtan folytathatnánk. Magyar-
országon ugyanis véleményem szerint
még nem érkezett cl az antiszínház ideje.
Nekünk először még színházat kell csi-
nálni - profi módon. Először igen-
színházat kell csinálni, s ha ez már zsú-
folt lesz, s nem tudunk semmi újat ki-
találni, akkor jöhet a nem-színház is.
Egyébként úgy járunk, mint az a jámbor

művész, aki elkészíti a westernparódiát
olyan közönségnek, amely még sohasem
látott westernt, s még csodálkozik is rajta,
hogy nem nevetnek.

- De hiszen ez békaperspektívának tűnhet, s
könnyen provincializmust eredményezhet.

- A közönséggel azért kell teljesen
együtt élni, hogy tudjuk, hol tart. Ha ezt
pontosan tudjuk, akkor egy kicsivel
többet tudunk adni neki. Ha sokkal többet
adunk, nem érhetünk el semmit, hiszen a
legszebb torta is ehetetlen, ha üvegfal
mögé zárják. Lehet, hogy ez valakiknek
békaperspektíva. De ezt is fenn kell
tartani, hogy legyen az újítóknak mire
támaszkodni.

- Ellenzi Magyarországon az avantgarde
színházat?

- Dehogy ellenzem! Sőt. Nagyon is
figyelem. Csakhogy az államilag támoga-
tott avantgarde már nem avantgarde. Az
begyöpösödött, elavult, vaskalaposabb
minden akadémizmusnál. Meggyő-
ződésem, hogy ha a magyar színjátszás
gyökereibe kapaszkodnánk, egyszer csak
azon vennénk észre magunkat, hogy a
világ szemében avantgarde-ok lettünk.
De addig, akármilyen külföldi vendég-
társulat szerepel is Budapesten, mi itt
mindig magyar előadást látunk, sohasem
„európai avantgarde-ot". Mert a magyar
közönség magyarrá teszi a külföldi elő-
adást. Az igazi színházi ember tudja ezt. -
Ki az igazi színházi ember ?

- Aki a saját munkájába bele tudja
kalkulálni az Ismeretlent - a Közönséget.
Aki a közönséggel nem számol, s létre-
hoz egy előadást, az úgy jár, mint az
egyszeri repülőgép-tervező, aki fabrikál
egy olyan repülőt, amely szép, csak

Bodrogi Gyula instrukciót ad (Feydeau: Zsákbamacska, József Attila Színház) (MTI fotó)



éppen nem repül. Nem is repülhet, hiszen
a tervezője kifelejtette a levegőt. Nem
kalkulálta bele. Ugye, azon mindenki
mosolyogna, ha a tervező kínjában azt
mondaná, hogy a levegő - hülye. Nem érti
az ő csodálatos repülőgépét. S ezzel
persze nem azt mondom, hogy nincs
különbség a vitorlázó gép meg a
Concorde között.

 S mi van akkor, ha a repülő azért zuhan
le, mert légüres térbe kerül?

- Légüres tér van, de értetlen levegő
nincs. Viharos, elektromos levegő van,
ostoba levegő nincs.

 A Zsákbamacska rendezése közben Ön
a kellékes, a világosító, a segédrendező véle-
ményét éppúgy tiszteletben tartotta, akár a
dramaturgét vagy a színészekét. Ez, ha nem is
éppen elképzelhetetlen, elég ritka a magyar
színházi gyakorlatban.

- Akivel egy adott produkcióban együtt
dolgozom, az nekem munkatársam és
nem a beosztottam. Akikkel együtt
dolgozom, azoknak a saját mun-
katerületükön pontosan akkora a hatal-
muk, mint amekkora a tudásuk. Sem több,
sem kevesebb. Mielőtt munkához láttunk
volna, elhatároztam, hogy a próbák során
soha nem mondom: „Csönd!". Mert
szerintem egy rendező akkor kér csendet,
ha már nem tud kérni. Azt is
elhatároztam, hogy azt sem mondom,
hogy „tanuld meg a szöveget". Ez a szí-
nész dolga. Az enyém mindössze annyi,
hogy minden munkatársamnak - első-
sorban persze a színészeknek - olyan
munkakörülményeket biztosítsak, hogy
képességeik és tudásuk maximumát
nyújthassák. A rendezőnek az a legfőbb
feladata, hogy mindenkinek egyformán
fontossá tegye az előadást. S ami leg-
inkább megdöbbentett, az az volt, hogy
színészeink, akiket szokás agyonterhelt-
nek tartani, nemcsak azokat a feladatokat
oldották meg, amelyeket én adtam nekik,
de próbáról próbára ők is adtak nekem
feladatokat.

- Ön a rendezés közben kizárólag a szí-
nészekkel foglalkozott. Nem elfogult a szí-
nészek javára ?

- Nem. Mindazzal, ami a színészeken
kívül van, a próbák előtt kell foglalkozni.
A rendezők gyakran szenvednek időhi-
ányban, mert olyasmivel foglalkoznak,
ami nem az ő dolguk volna. Akár valami
XX. századi polihisztorok: dramaturgok,
segédrendezők, világosítók egy személy-
ben. Pedig ez mind külön munkakör, csak
elkorcsosult napjainkra. Régen a
segédrendező nem „felíró", nem pót-

kellékes volt, hanem a rendező egyen-
rangú szellemi társa. Emlékszem, Gellért
Endre asszisztense egy időben Pethes
György volt. S nem hogy lenézték volna,
inkább irigyelték. A magam részéről nem
tartanám helytelennek, ha a végzős
rendezőnövendékek az első években
segédrendezőkként dolgoznának, mint
Tovsztonogov, Ljubimov vagy Roger
Planchon asszisztensei.

 A szakmai fejlődés terén, úgy véli, a
színház lemaradt a többi művészet mögött?

 Félek, hogy igen. Főleg, ami a fiata-
lokat illeti. Pedig a színházban a szakmai
tudás hiánya tragikus lehet: pontatlan-
ságot, pongyolaságot, értetlenséget ered-
ményez. S az a színház, amelyik pontat-
lan, az apolitikus is. Tehát unalmas.
Szakmai tudás nélkül a tehetség megfog-
hatatlan. Ezzel szemben az igazi szakmai
tudás egy idő után átváltozik művészetté,
feltételezve persze azt a kis „születési
hibát", amit tehetségnek neveznek. Nem
mondom, időnként egy-egy műkedvelő
előadásnak is lehet hatása, csakhogy ez
esetleges. Nem tudják minden este meg-
ismételni. A véletlen is szülhet gyönyörű
képzőművészeti alkotásokat; a szőlő-
gyökér például nagyon szép lehet, ezt
mégsem nevezhetem művészetnek. Sem
azt művésznek, aki hazaviszi és letiszto-
gatja.

 A szakmai tudás hiánya kinél érezhető
jobban a színházban: a színésznél vagy a
rendezőnél?

- A rendezőnek minden színészt is-
mernie kell, tetőtől talpig. Tudnia kell,
hogy egy bizonyos szerep bizonyos részét
hogyan tudja megoldani. Rá kell vezetnie,
melyek azok a technikai fogások, amelyek
ezt vagy azt a hatást eredményezik. Szent
meggyőződésem ezért, hogy a rendezőnek
- legalábbis nagy részüknek - játszania
kellene. Ha rajtam állna, a főiskolán
három éven keresztül csak színészeket
képeznék, s csak a negyedik-ötödik
esztendőben szakosodnának a rendezők.
Különben hogyan tudná tanítani a rendező
a színészt? Ha valaki nem tudja, hogy
kétszer kettő miért négy, csak elhiszi,
akkor ezt nem képes a másiknak sem
megmagyarázni. Különben is az az
érzésem, hogy rendezővé csak válni lehet.
Apáthi Imre, Gellért Endre, Major Tamás
és sokan mások, például éppen Ljubimov
is színészként kezdték. Az, hogy valaki
színész származású, talán csak nem
szégyen?

- Hevesi Sándor például sohasem játszott. -

Idővel a közmondások közhelyekké

változnak. Most mégis azt mondom, hogy
a kivétel erősíti a szabályt. Mert a
különlegesség ugyan követendő, de nem
mindig követhető. Én már láttam
gyermekszínészt, de gyermekrendezőt
még soha. Elhiszem, hogy egy japán
csodagyereket négyéves korában már
beírattak az egyetemre. A nagy átlag
azonban nem tudja a főiskolán meg-
tanulni a szakmát. S ez természetes is.
Hiszen a rendezőnek karmesternek, pe-
dagógusnak, pszichiáternek kell lennie
egy személyben. A mi színészeink telje-
sen autodidakta módon képezik magukat.
Ezt tudom, mert én is színész vagyok.
Meggyőződésem, hogy színészeink
szakmai tudása a rendezőktől függ, s
körülbelül ötször akkora, mint amekko-
rának jelen pillanatban tűnik.

- Azaz, rendezőink nem akarják vagy nem
tudják használni a színész szakmai tudását?
 Nagy részük nem tudja, nem is tud-

hatja, mi az egyáltalán. Ugyanis csak mint
néző ismeri a színészetet. Olvasott vagy
hallott róla esetleg. Láttam már olyat,
hogy egy színész szereppel való
kínlódását a rendező destrukciónak mi-
nősítette. Egyáltalán, számomra érthetet-
len, mitől vannak a magyar rendezők
ilyen exponált helyzetben. Ok adják a
szerepet, véleményezik a színész munká-
ját. De ki véleményezi az ő munkájukat?
Gyengébb rendező bármikor adhat sze-
repet egy erősebb színésznek, de mikor
adhat egy erősebb színész rendezést egy
gyengébb rendezőnek ? S főleg, mikor
veheti vissza tőle?

 Ellenzi a rendezői színházat?
 Rendezői színház számomra akkor

alakulhat ki, ha egy adott produkcióban
részt vevő harmincöt emberből a rendező
a legnagyobb képességű. Ha ez nem áll
fenn, akkor a rendezői színház beteges.
Különben is én rendezőcentrikus előadást
ismerek és nem rendezőcentrikus
színházat. Színészcentrikus előadást és
nem színészcentrikus színházat. Bár
legszívesebben azt mondanám, valójában
csak közönségcentrikus előadást, illetve
színházat fogadok el.
 És csak a rendezők szakmai tudásával

van baj?
- A színész szakmai tudása változó, s

változónak is kell lennie, hiszen szakmai
tudásának alapja fizikuma, életkora stb. A
színész szakmai tudása, ami az önisme-
reten alapszik, folyton változik. Ezért
fordulhat elő, hogy ugyanannak a szí-
nésznek a játéka fiatal korában látványos,



később eszköztelen. Pedig a helyes kife-
jezés az volna: eszközön túli. S a fiatalé:
eszközhiányos. A színész szerepkörét
egyébként a közönség határozza meg, nem
a rendezők, nem a kollégák. Ahhoz, hogy
az ember igazán megismerje ön-magát,
rengeteget kell a közönséggel találkoznia.
Össze kell gyűjtenie a közönség
impulzusait, és rendszereznie kell azokat.
A próba - mindig a közönség.

 De nem kényszerít bele a közönség
bizonyos sémákba, amelyeket szívesen lát?

- A közönség soha semmibe nem kény-
szerít bele. Ha a színész az első sikernél
feladja a további keresést, s megnyugszik,
akkor úgy tűnhet, mintha a közönség
kényszerítette volna bele. Holott csak ő
adta fel a küzdelmet. Ilyenkor szokták azt
mondani „X vagy Y fiatal színész eltűnt."

Az ok: az első vagy második sikernél
feladta az „önmarcangolást". A közönség
tökéletes iránytű; csak meg kell tanulni
használni. Minden színész tehetsége
véges. A közönség irányít: mi az, amit
csinálhatok, mi az, amit nem. Csak akkor
fogad el, ha olyasmit csinálok, amit
megért. A színész, ha belép a színpadra,
kérdéseket hoz be magával. Minél jobb
színész, annál több kérdést. Aki „jól
megtanulta magát", az tud is válaszolni
ezekre a kérdésekre. Nekem például a
főiskolán a színpadi humoromat
hiányolták. S mikor először színpadra
léptem, kiderült, hogy a közönség
hajlandó derülni azon, amit csinálok.

- Még akkor is, ha a nevetést meglehetősen
igénytelen eszközökkel érte el?
 A szakmai tudás nagyon szubjektív

dolog. A színész ott kezdi megismerni
önmagát, amikor tudja például, hogy
melyik testrésze a leghatásosabb. A lát-
ható testrészekre gondolok. Van olyan
színész, akinek legjellemzőbb „része" a
hangja. Másnak a mozgása. Az már csak
valami magyar átok lehet, hogy egy idő
után azt akarják, ne ezzel fejezze ki ma-
gát. Nálunk ugyanis a megszerzett szak-
mai tudás, mivel a másik oldalon kisebb
szakmai tudással találkozik - sokszor
nyűggé lesz. Némelyik rendezőnek
ugyanis nem fontos a színész szakmai
tudása, mert elképzelései nem kötelezően
a színész szakmai tudására épülnek.

 Hanem mire?
 Azt sokszor magam sem tudom.

Mintha külön lehetne választani a színészt
és a rendezőt. A minap egy kritikus azt
írta: „Az évad legjobb rendezése, csak a
színészek gyengék voltak, ki ezért, ki
azért." Érti maga ezt? Mert

én nem. Hogy lehet a két szakmát egy-
mástól elválasztani? Hát nem a rendező
adja a szerepet? Nem ő irányít?

- Lehet, hogy a kritikus hibája, nem?

- Valószínűleg. Manapság ugyanis a
színház és színházi kritika nem nagyon
érti meg egymást. Ma a kritikus nem
munkatárs, hanem revizor. Azzal a céllal
jön, hogy megkeresse az előadásban azt,
ami rossz. Ezért nincs hitele. S mivel
hatástalan is, a nagyközönség nem olvas-
sa, a kritikusnak egyetlen lehetősége ma-
rad - az, hogy különleges legyen. Ez az
egyetlen mód, amivel felhívhatja magára a
figyelmet. Ezt hajszolják. Egymásnak
írnak, nem a színháznak és a közönség-
nek. Évek óta nem olvastam egyetlen
olyan kritikát sem, amely valami konkrét
változtatást, javítást tanácsolt volna.

- És ha tanácsolt vagy javasolt volna, akkor
megváltoztatnák a színházak, az előadást?

 Ha hitelt adhatnának a kritikának -
biztosan. De így, amikor egymásnak
homlokegyenest ellenkező dolgokat ír-
nak?...
 Önt könnyen az a vád érheti, hogy

elfogult, hiszen az elismerő kritikák mellett a
Zsákbamacskát néhány kritikus alaposan
elmarasztalta. A rádióban, Máriássy Judit
tollából elhangzott például egy ilyen mondat is :
„sok kis Bodrogi szaladgál a színpadon". Ezt
hogyan értelmezi?
 Huszonegy éve kaptam diplomát,

utána több Jászai Mari-díjat, majd érde-
mes művész kitüntetést. Államilag elis-
merték tehát, hogy színész vagyok. Én ezt
a kijelentést csak úgy tudom értelmez-ni,
hogy ez azt jelenti: „sok kis érdemes
művész szaladgál a színpadon". Ez tehát
nem bírálat, hanem dicséret.
 Egyszer azt mondta, a színházművészet

olyan, minta homok festészet. Megmagyarázná,
mit ért ezen?

- Amióta kitalálta valaki Indonéziában,
hogy a tengerparti homokra ki-tűnően
lehet festeni, azóta minden homokfestő
belekalkulálja a rajzba a dagályt, amely a
képet naponta elmossa. Aki a homokba
fest, az számol a dagállyal. Nem bánja, sőt
élteti. Különben vászonra festene. Számára
a dagály hozzátartozik a képhez. Aki
kíváncsi rá, annak még a dagály érkezése
előtt meg kell néznie, különben soha
többé nem láthatja. Az előadás végén
lehulló függöny - a dagály. Másnap újra új
képet kell festeni. Ez szomorú és
gyönyörű egyszerre. Hogy alkotó? Hogy
nem alkotó? Művészet-e vagy sem? Nem
tudom.

CSÍK ISTVÁN

Individuum és kollektíva

Beszélgetés Pauer Gyulával

- A színházzal, a színpadi tervezéssel
kialakult kapcsolatom már több éves
múltra tekinthet vissza, de nem volt ennek
a munkának még egyetlen perce sem,
amelyben nehezebb szívvel nyilatkoztam
volna, mint a mostani - mondja
bocsánatkérő mosollyal Pauer Gyula, még
mielőtt bármit is kérdezhetnék. - Őszintén
szólva, nagyon nem szívesen beszélek
éppen most, amikor akármit mondok,
álszerénységnek vagy nagy-képűségnek
tűnhet... A kaposvári évek után azokkal
együtt szerződtem Buda-pestre, akikkel
tudtam és szerettem is egy csapatban
dolgozni; a Nemzeti Színház szerződtetett,
s talán jobban is verték körülötte a dobot,
mint érdemes lett volna. Ez egyértelmű
elismerés, siker, vagy nem? Elégedettnek
kellene len-nem, de én csak saját belső
rossz érzéseimről, problémáimról,
elégedetlenségemről és
bizonytalanságomról tudok beszélni!
Illetve bármiről beszélek, előbb vagy
utóbb erre terelődik a szó... Rá-adásul
annak a bizonytalanságnak, ami bennem
van, a színházi, színházon belüli
problémákhoz nincs vagy csak
másodlagosan van köze.

- Gondolom, azért ilyen kérdések is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy bizonytalannak érzi
magát !

- Részben, talán - igen. Vannak általános
problémák, amelyek minden szín-házi
tervezőnek gondot okoznak, így nekem is;
pedig én Kaposvárott sokkal előnyösebb,
jobb helyzetben voltam, mint a kollégák
túlnyomó többsége. Ott a tervező
kezdettől fogva együtt élt az előadásokkal;
igazi kollektív munka folyt, és soha, senki
nem csinált presztízskérdést abból, ha
valami nem neki jutott az eszébe. Olyan
lehetőségeim voltak, amelyekért joggal
irigyelhettek: előfordult, hogy a műhely
két-három nap alatt, a próbák időszakában
készített el vagy módosított az új
elképzeléseknek megfelelően
díszletelemeket; ha kértem, két, sőt,
három állítópróbát is tartottunk. Az adott
körülmények között mindenre módom
nyílott, mégis.. .

- Mit ért „adott körülményeken" ?

- A magyar színház elsősorban gondo-


