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„A színészt szeretni kell"

Beszélgetés Pető Bélával

- Mit <gondol, mi lepi meg jobban a szakmát:
az, hogy ennyi idő után elmegy a Vígszín-
háztól, vagy az, hogy a Mikroszkóp Színpad-
hoz szerződik?

- Egyáltalán nem hiszem, hogy én
bármivel is meglepném a színházi szak-
mát. A háttéremberek döntései nemigen
keltenek feltűnést. Ha mégis, akkor azt
hiszem, az, hogy a Vígszínházból el-
mentem. Tizenegy év után a legnagyobb
magyar prózai színházból átszerződni a
legkisebbe - ez azért eléggé szokatlan
dolog.

- Különösen, ha színházi titkár teszi.
 Igen. Ha e z t a szakmát tanulni le-

hetne - ami csak félig-meddig igaz -, akkor
a Vígszínház a Yale Egyetem, Oxford
vagy Cambridge. Itt dolgozni azt jelenti -
függetlenül a pillanatnyi helyzettől s a
szóbeszédektől -, hogy minden tekintetben
magas szintű követelményrendszernek kell
megfelelni. A leterhelés nagyon erős, a
felelősségvállalás szintje magas. Itt
hagyomány, hogy a színház mindenkori
vezetése nem merev előírásként kezeli az
éves műsortervet, s ha valami érdekes új
dráma felbukkan, azonnal bemutatják;
tehát folyamatosan új és rendkívüli
helyzetek állnak elő, amelyekben gyorsan
és pontosan kell cselekedni. A színházi
titkári munkát ma már komplexitás
jellemzi. A munka-kör régi szépsége,
varázsa eléggé megkopott - azt hiszem,
minden nagyszín-házban -, és leginkább
talán egy folyamatos készenlétet igénylő
diszpécserszolgálatra hasonlít. Ezzel
együtt úgy hiszem, nagy ajándéka a
sorsnak, ha a Víg-színházban dolgozhat
ilyen munkakör-ben az ember,
 A saját mérce szerint ön meg felelt

ezeknek a magas szintű követelményeknek ?
 Nem mindig. Napi kétszáz telefon és

számos váratlan helyzet közepette szinte
törvényszerű, hogy időnként rosszul dönt
v a g y szervez az ember. Ezt én nehezen
viseltem.
 Ezzel együtt népszerű volt itt, s úgy tű-

nik, szerették a színészek - akiknek a szín-
házon kívüli foglalkoztatásában nem kevés
szerepe lehetett - és a vezetés is, nem?

 Néha úgy érzem, igen, máskor úgy

érzem, nem. Nem hiszem, hogy ez mér-
hető, és azt sem, hogy bármit befolyásol.
Ez szolgálat, és érzelmi feltétel nélkül
csinálja az ember, amíg csinálja.

- Miért ment el innen?
- A szakmában köztudott dolog volt,

hogy három évvel ezelőtt, amikor a bu-
dapesti Katona József Színház önálló lett,
vezetői megkerestek, és komolyan
tárgyaltunk arról, hogy ott fogok dolgoz-
ni. Amikor hivatalos döntésig jutott a
tárgyalás, komolyan beszélgettünk Horvai
Istvánnal, a Vígszínház akkori igaz-
gatójával. Ennek a beszélgetésnek egy
olyan megállapodás lett az eredménye,
hogy ameddig itt Horvai az igazgató, nem
megyek el a Vígszínháztól. Végső soron
ez azt is jelentette, hogy ha már nem ő
lesz, akkor viszont elmegyek. A döntésben
tehát nem anyagi dolgok játszottak
szerepet, s nem is a megbecsülés hiánya,
sőt nem is az utódlás kérdése. Mindössze
úgy gondolom, hogy sokáig egy helyen
dolgozva az ember akaratlanul is gépiessé
válik, hozzátörik a rutinhoz. Ilyenkor
szerintem lépni kell, mert nem-csak
magamnak, hanem a munkának s végső
soron az ügynek ártok, ha nem azzal a
szellemi és érzelmi készen-léttel csinálom,
amivel szerintem kell. Végül is ez az érzés
és a három évvel ezelőtti beszélgetés így
fonódott össze. A megállapodás szinte
automatikusan ér-vénybe lépett azzal,
hogy már nem Horvai az igazgató.

- A z új vezetés nem marasztalta?
De igen. Több nagyon jó hangulatú

beszélgetés is volt köztünk, de én tényleg
nagyon határozottan úgy éreztem, hogy
változtatnom kell.

-- Akkor még nem tudta, hol fog dolgozni.
Mi volt a változás célja, milyen munkakör,
milyen beosztás?

- Mindössze annyi, hogy valami mást
kell csinálni. Szó volt arról, hogy Veszp-
rémben, fogok dolgozni, az a munka
nagyon érdekelt volna. A színházi titkári
munkakörön felül olyan feladatok is
vártak volna ott rám, amelyek az
üzemeltetéssel függnek össze. Végül
nemet kellett mondanom, mert családi
okok miatt egyszerűen nem tudom
elhagyni Budapestet, és innen ezt a mun-
kát sem lehet végezni. Borzasztóan saj-
nálom, szerettem volna ott kipróbálni
magam. Aztán volt más ötlet, lehetőség,
megkeresés is, amiről úgy érzem, egyelőre
nem lett volna időszerű .. .
 Igazgatónak hívták volna valamelyik

színházba?

 Nem, egy másik színház titkársá

gára, szintén budapesti nagyszínházhoz
Úgy éreztem, hogy a problémámat ez nem
oldja meg.
 Tehát amit itt csinált, azt másutt nem

akarja folytatni?

 Legalábbis nem így.
 Egy ideig tartotta magát a pletyka, hogy

igazgató lesz valahol. Volt ennek valami
alapja?

- Kaptam olyan kérdéseket, hogy
vállalnék-e színházat; én azt feleltem,
hogy bizonyos feltételek biztosítása mel-
lett igen. Ezek nem anyagi természetűek,
hanem szakmaiak és erkölcsiek. Úgy
tűnik, az idő még nem érett meg erre -
vagy a kérdés nem volt komoly.

- Végül is titkárnak - főtitkárnak - szerződött
a Mikroszkóp .Színpadhoz.

- Ez úgy történt, hogy amikor már
érdemben tárgyaltak a Mikroszkóp Szín-
pad új igazgatójának kinevezéséről, meg-
keresett Sass József, akihez régi szak-mai
barátság fűz, hiszen egy színház-nál is
voltunk valamikor - Kecskeméten 19
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ban. Elmondta, hogy ő olyan Mikroszkópot
szeretne, amilyet Komlós csinálna ma, ha
élne. Izgalmas feladat vár rám, tetszett.

- Mi vonzza benne?
- Ezt a műfajt még nem ismerem.

Művelőit természetesen igen, hiszen abban
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
dolgoztam olyan helyen is, ahonnan a
szakma egészét figyelemmel kísérhettem.
De a magas szintű szórakoztatás, az
igényes politikai kabaré, a mű-faj helyzete,
a produkciók megszületésének
körülményei újak, tehát újak a lehetőségek
is. Ezenfelül bizonyos szem-pontból
többrétegű lesz a feladatom, mint itt.
Segítenem kell a színház igazgatóját
abban, hogy ő állandóan a tartalommal
foglalkozhasson. Ehhez nekem kell
foglalkozni a „formákkal", az üzemeltetési
kérdésekkel, egyebekkel. Ez a
munkamegosztás még nem alakult ki,
hiszen vége az évadnak, de a következő
évad legelején - lehetőleg gyorsan - ki kell
alakulnia.

- Melyek azok a tapasztalatok, amelyeket a
Vígszínházban szerzett, és másutt - talán a
Mikroszkópban - is hasznosítani tud?
 Talán a legfontosabb az előretekintés

és az előre gondolkodás -- ez, sajnos,
nagyon nehezen szedhető szét érthető
részekre, hiszen magában foglalja a vá-
ratlan helyzetekre való gyors és lehetőleg
jó reagálást is.

- Számomra úgy tűnik, hogy a színházak
túlnyomó többségét nem ez, hanem épp az el-
lenkezője jellemzi: esetlegességek, kapkodás,



rossz értelmű spontaneitás. Szinte éppen hogy
fölmegy a függöny .. .

- Mert sok minden megváltozott a
színházi életben, nemcsak művészi szem-
pontból, hanem például a titkári és egyéb
szervezési-üzemeltetési területen is, és ez
új követelményeket támaszt, amelyeket
nem lehet a régi munkával és munka-
stílussal teljesíteni. Budapesten a színészi
munka színházon kívüli fölhasználása
rendkívüli módon megnőtt, s ettől a
színészt semmilyen koncepcióval nem le-
het elzárni, hiszen nemcsak anyagi kérdés,
hanem a hivatás része. Ez a növekedés
ráadásul folyamatos, tudomásulvétele ru-
galmasságot igényel, hiszen a ma már
hagyományosnak tudott rádió, televízió,
szinkron, film mellett egyre fontosabb
például a rajzfilm, ami óriási sze-
reposztásokkal dolgozik, és a színészek is
szeretik. Folyamatosan nő a közműve-
lődési intézmények színészigénye, sza-
porodnak az úgynevezett egyszeri, nagy
rendezvények, vannak befogadó színhá-
zak. Mindezen felül a színészeket terheli
még a szinte szükségszerűen egész-
ségtelen, hajszolt életmód is. Mindebből
következik, hogy rettenetesen nehéz lett
ma úgy organizálni a színházi üzemet,
hogy mégis legyen benne valamelyes
tervszerűség és működési biztonság. A
titkári poszton - és nemcsak ott - alap-vető
szabály, feltétel, hogy a színészt szeretni
kell. S ezenfelül tudomásul kell venni,
hogy hol a helye, mi a szerepe a
színházban. Tudni kell, hogy ha én nem
jövök be két napig, nem történik semmi -
bár fontos, hogy itt legyek -, de ha ő nem
jön be, nincs előadás. A mai helyzethez
képest szerintem viszonylag kevés előadás
marad el. Az pedig igazán nagyon-nagyon
ritka, hogy egy színész trehánysága miatt
maradna el előadás .. .

- Nem is elsősorban az előadások elmara-
dása jelzi a színházakban uralkodó fejetlen-
séget. Hiszen többnyire valóban föl-, majd
lemegy a függöny. Csak éppen ami a kettő közt
történik a színpadon - s látszik az előadás
művészi színvonalán is -, utal a színfalak
mögötti nem éppen rózsás helyzetre. És
nemcsak Budapesten, hanem vidéken is.

- Ott viszont sokkal több bemutatót kell
tartani. Lehet, hogy meghökkentő, mégis
kimondom : egyáltalán nem vagyok biztos
abban, hogy egy kéttagozatú vidéki
színháznak ma repertoárrendszerben kell
működnie. Részben bizonyára azért
teszik, mert így jobban lehet gazdálkodni
a darabok kifutási idejével.

- Hiszen nemrégiben álltak át az en suite-
játékrendről a repertoárra .. .

- Ez igaz, de úgy érzem, hogy a
közönségbázis ezt nemigen teszi lehetővé,
reálissá. Mondok példát. Ha tudom, hogy
egy hatszáz fős nézőtéren nyolc-van
százalékos látogatottsággal számol-hatok,
mondjuk, tizenhat előadásra, akkor olyan
rendszerben érdemes játszani, hogy heti
négy előadást játszom négy hétig, a
fennmaradó heti egy-két nap pedig
tájolnék vagy vendégszerepelnék. Ez
persze nagyon leegyszerűsített, de végül is
példa, és megfelel, mondjuk, egy prózai
előadásra. A négy hét alatt el lehet
készülni egy zenés produkcióval, ahol a
négy hét szintén adott, sőt rá lehet
számolni kettőt, így aztán az újabb
prózára legalább hat hete van a társu-
latnak. Egy ilyen ritmusban szervezetten,
higgadtan, pánik nélkül jöhet létre az
évad. Rendben, rendszeresen mehet-nek a
bérletek is - szeretné a közönség. Jó lenne
a színésznek is, hiszen pontosan és előre
tudná, mikor próbál, mikor ját-szik, mikor
van szabad ideje. Igaz, ennek a
rendszernek van egyfajta monotóniája,
amit azért el lehet kerülni különféle
fogásokkal. Például úgy, hogy nem azt a
darabot viszem tájolni, amit bent játszom.
De ha egy viszonylag kis közön-
ségbázissal rendelkező vidéki színház
repertoárt akar játszani, egyáltalán nem
biztos, hogy még a jó produkcióját is
„helyzetbe tudja hozni", érdeklődést tud
kelteni iránta. S ha valamely elő-adás
fogadtatása esetleg gyengébb a várt-nál
vagy tervezettnél, előbbre kell hoz-ni egy
másik produkciót, azzal sietni kell a
próbák alatt - és borul a terv-szerűség, a
rendszer.
 Mit gondol, mi lehet mégis a magyarázata

annak, hogy a színházak nem így játszanak;
sőt, épp az en suite-játékrendről tértek át a
repertoárra ?
 Ennek bizonyára sok összetevője van,

apróságoktól egészen komoly dolgokig. A
színházi plakát például kétségtelenül
vonzóbb, ha választékot mutat, s a
színháznak valamiféle arculatot tulajdonít.
Művészileg sok előnye lehet annak is,
hogy kivédik a monotóniát; jobb lehet
talán a színész közérzete, mert többfélét
játszik egy időben, és meg-van a lehetőség
arra is, hogy egy fontos előadásra
alaposabban föl lehessen készülni. Be
lehet mutatni olyasmiket, ami
elsődlegesen a színház, a művészek szá-
mára fontos, és nem baj, ha kevesebb
előadást tartanak belőle. Viszont mind-
ezekkel a művészeti előnyökkel szem-

ben állnak azok a jelenlegi hatalmas mű-
ködési nehézségek, amelyeken a másik
játszási rend tudna sokat segíteni. Hang-
súlyozni szeretném, hogy ez a magánvé-
leményem: nem hiszem, hogy vidéken
repertoárjátékra kell törekedni akkor,
amikor a színház működési-üzemelési kö-
rülményei olyanok, mint most nálunk.
Nagyvárosban ez szükségképpen másképp
van, nyugaton főként, és nem is szeretek
hivatkozni rá, de azért lehet valami abban,
hogy a New York-i Broadwayn minden
színház en suite játszik.
 Ha lehetőséget és jogosítványt kapna rá,

hogy ilyen s ehhez hasonló alapvető változ-
tatásokat hajtson végre egy színházban, mi
mindent tenne meg, és mi lenne a célja ?
 Alapvetően úgy képzelném el, hogy a

színházban legyen boldog a színész,
hiszen ez a leglényegesebb alapfeltétele a
jó színháznak. És ami ehhez kell - tehát
ahhoz, hogy a színész boldog legyen -,
arra törekednék. Nem véletlen, és nem is
jelentéktelen változás, hogy régebben a
színész játszani ment a színházba, ma
pedig dolgozni.
 Mit gondol, miért lett így ?
- Nem tudom, talán a mennyiség túl-

tengése miatt. A színészre nehezedő
nyomást - ami persze elég közvetlen
áttétellel a színházon is megvan - már
említettem. De fontos az is, hogy például
egy színház régen harmincöt százalékos
látogatottságnál már rentábilis volt. Ma ez
a szám nyolcvanöt-kilencven száza-lék is
lehet.
 Ön szerint van-e köze ennek ahhoz, hogy

a színház feltűnően sok technikai-mű-szaki
hibával működik manapság?

- Nem hiszem. A színházak műszaki
személyzete tényleg borzasztóan túlterhelt,
fantasztikus, hogy mennyit dolgoz-nak, de
szerintem ezen a téren is van már lelkes,
színházszerető gárda. Az már nem rajtuk
múlik, hogy teljesíthetetlen
követelménynek számít, hogy egy öt-
méteres fal egyenesen álljon. És sok van
ezekből a „teljesíthetetlen követel-
ményekből".
 Hogyan változtatna ezeken, ha lehetősége

lenne rá?
- Nem is tudom. Megpróbálnék nagyon

jó „napi" helyzeteket teremteni, megoldani
a jelent, hangulatilag, érzelmileg,
amennyire tudom. Hogy jól érezze magát
a színész, a műszaki, a pénztáros.
 Hogyan?
- Sokféle módon, már ami nem a mű-

vészi, hanem a praktikus színházcsiná-



arcok és maszkok

Iást illeti. A műsortervben bizonyosan
figyelembe venném, hogy kik tartoznak a
társulathoz, és ők minek örülnének a
legjobban, mit szeretnének eljátszani. Ezt
igyekeznék a közönség igényeihez il-
leszteni. Vagy ha például a technikaiak-
nak egész éjjel dolgozniuk kellene vala-
min, ami sürgős, biztos, hogy ott lennék
én is, és nem arisztokratikusan kérném
számon reggel a munkát. Mindenképpen
bevezetnék egy kiegyensúlyozott és kö-
vetkezetes követelményrendszert, ami-nek
a két oldala - az adok és a kérek -
arányosan működne.

- Meg lehet ezt valósítani?
- Biztosan. Természetes dolog, hogy

színházban más a súlya a vétségnek, a
hibának, mint másutt - ugyanis nem hoz-
ható helyre. Éppen ezért olyan szankcio-
nálási rendszerre van szükség, amely
azonnal működni kezd, szinte automati-
kusan, s amelynek a működési rendszerét
mindenki ismeri. Természetesen ugyanígy
menne a jutalmazás is. Én fel-tétlenül
bevezetnék valami ilyesmit, már
amennyiben egyáltalán a jogi lehetőségem
meglenne, és nem lennék jogsértő. Va-
lószínűleg ez a feladat állna az első he-
lyen, de legalábbis egy szinten azzal -
amivel egyébként is összefügg -, hogy
lehetőséget kell teremteni a színháznak, a
társulatnak és az egyéneknek, amiért
cserébe ez a követelményrendszer műkö-
dik. Ha tudom, hogy egy tervszerűen
működő színházban melyik színész ho-
gyan és mikor van elfoglalva, mindent
megtennék azért, hogy a fennmaradó
időben az arra igényt tartó intézmények
dolgoztassák. Ezt szépen, lassan tudatosí-
tani lehetne a színészekre igényt tartó
intézményekben is. Egyébként meg va-
gyok győződve arról, hogy ma is minden
színházban és minden színházi vezetőben
ez a szándék munkál, csak nem biztos,
hogy a hozzá vezető utat is következetesen
végigjárják.
 Korábban azt mondta, hogyha felkérnék

színházigazgatásra, feltételei lennének. A z
elmondottak lennének azok?

- Csak kis részben.
 És milyen feltételeket szabna?
 Azt a konkrét helyzet dönti el. Biz-

tosan szerepelne a feltételek közt, hogy
viszonylag harmonikus kapcsolat legyen a
színházat fenntartó irányító szerv és
köztem. Tekintsük egymást kölcsönösen
felnőttnek és felelősségteljes vezetőnek.
Mint színigazgató, kapjak viszonylag
egyértelmű követelményt, ami realizálha-
tó. A hogyant, a végrehajtást - bízzák rám.

CSIZNER ILDIKÓ

Afféle színpadi erények

Bodnár Erika két szerepe

Bodnár Erika szeret utazni. Világot lát-ni,
emberekkel ismerkedni, hosszú időre
feltöltő impulzusokat szerezni. Csaknem
mindegy neki, hogy társasutazásra vállal-
kozik, vagy egymaga indul el az ismeret-
len felé, hogy hajóra száll, vagy meg-
húzódik Thália szekerén, hogy Konstan-
tinápolyba vándorol, vagy egyszerűen
csak egy konyhát térképez fel a lehető
legaprólékosabban. Egy a lényeg: ha
hazaérkezik, mindig tart egy kis színpadi
élménybeszámolót. Olyan magával ra-
gadóan mesél, hogy nézője-hallgatója
észre sem veszi, és gondolatai már csak-is
arra kalandozhatnak, amerre a színész-nő
megengedi.

Nemrégiben két, egymástól merőben
elütő útra jelentkezett. Alaszka és egy
olasz kikötőváros volt az útirány. A két
célállomás között tengerek és szárazföld-
kilométerek húzódnak meg, megközelí-
tésük különböző módszereket, eltérő fel-
készültséget kíván. Alaszkához inkább
gondolati síkon kell közelíteni, míg a
délvidéki túra technikát és humorérzéket
feltételez.

Afféle Alaszka

Az egyik expedíciót, csak úgy, mint két év-
vel ezelőtt, most is Harold Pinter finan-
szírozta. Míg azonban akkor (Hazatérés)
határozott volt az USA-Anglia útirány,
most a teljes bizonytalanság felé kellett
elindulnia. Hogy nem ijesztette meg a
különleges feladat, az a színésznő vállal-
kozókedvén kívül a vándortarisznyájában
őrzött, gyors akklimatizálódást elősegítő
színészi eszköztárával magyarázható.
Azokkal az apró fintorokkal, melyek a
banalitásokat is mélyebb jelentéstar-
talommal tudják felruházni, azzal a kicsit
kántáló hanghordozással, ami valamifajta
furcsa, költészet és valóság közötti lebe-
gésérzetet kelt, no meg azzal a na-
gyítólencsével, aminek a segítségével a
legfröcsögőbb rémdrámában is észreveszi
a megbúvó élethelyzet-komikumot. S
Harold Pinternek éppen ezekre a ket-
tősségekre van szüksége.

Bodnár Erika az alaszkai utazás emlék-
képeit az indulás és a visszaérkezés között
tátongó űr befedésével próbálja

meg az emberi agy által követhető
rendszerbe foglalni. Olyan különleges
távollétről számol be, ami önmagában
nem több, mint egy nehezen megold-ható
orvosi eset. Már az is nagy esemény, ha
valaki a semmi kapujából visszafordul, de
ha ezt huszonkilenc évi távollét után teheti
csak meg, az kész csoda. Hogy az effajta
csodát hogyan lehet a' régmúlttal és a
jelennel egybevetve ép ésszel túlélni,
hogy az egymástól ilyen hosszú időre
elválasztott gyermeklelket miképp lehet
az érett női testtel egyesíteni, az már
emberpróbáló konfliktus. Ezeket a dilem-
mákat tárja fel a színésznő piciny lé-
pésekkel előrehaladó, meg-megbicsakló,
majd egy hirtelen váltással az „értem"-ig
eljutó gondolatutazása. Ez a csikorgó
agymunka jelenik meg szavakra, ismét
megtanult mozdulatokra, nehezen
kialakuló emberi kapcsolatokra lefordítva.

Már az indulás is jelzi, hogy ennek a
reciprok tragédiának az újraélése a beteg
számára tartogat jó néhány meglepetést.
Bodnár Erika Deborah-ja ugyan-is úgy
ébred, mintha tegnap hajtotta volna
álomra a fejét. Csak a környezete
ismeretlen előtte. Kitartott, néma, kém-
lelő tekintettel nézi orvosát, miközben
éledő memóriaegységében kutatva a „ki
lehet ez az ember" kérdését kísérli meg-
fejteni. Ijedten bújik a takaró alá. Lehetne
ez a mozdulat az ébredés egyik kísérőjele,
de hogy ennél többet takar, arra a
feldolgozhatatlan helyzetekben való újbóli
visszatérése utal. Válságszituációkban úgy
menekül a sötétbe, mint aki saját ébredése
elő- és utótörténetét igyekezne elfelejteni.
De kíváncsisága és életösztöne úrrá lesz e
struccpolitikán, és kócos fejét elődugva
tovább keresi önmagát.

Ehhez hívja társul azt az embert, aki
tudta nélkül figyelte az utazást, és vissza-
térése után is az első kapaszkodót nyúj-
totta. Bodnár Erika lépcsőfokról lépcső-
fokra lépve írja le ezt a közeledési fo-
lyamatot, pontosan jelezve a Deborahban
végbemenő minden apró változást. Első,
összefüggéstelen szavai még a
kontaktusteremtési készség teljes hiányá-
ról árulkodnak. Mintha nehezére esne a
beszéd, oly lassan buknak elő szájából a
szavak, hogy aztán összekötő kapcsok
híján rögtön szanaszét guruljanak. A
semmibe meredő tekintettel erőlteti ki
magából az orvos felvezető kérdéseire a
válaszokat. Inkább csak automatizmus ez,
mint valódi emberi reakció, de arra


