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Somló István

pályájáról és a véletlenről,

a régi Vígszínházról és Jób Dánielről, a

színpadi öltözködésről

és a szép beszédről

Nem jártam színházba 1934-ben, de a
társaságunkhoz tartozó s nálam vala-mivel
idősebb, 13-14 éves lányok szinte
valamennyien szerelmesek voltak doktor
Fergusonba, akit a „markáns" arcú Som-ló
István alakított, fehér köpenyben, a
Vígszínházban. Sidney Kingsley Az orvos
című darabja - amelynek Ferguson a
legfontosabb hőse volt - éles vitákat váltott
ki közöttünk. Abban azonban mindenki
megegyezett, hogy a különböző szépfiúk és
bájgúnárok után egy intellektuális jellegű,
„XX. század-beli" férfi dobogtatta meg a
női szíveket Az orvos színpadán.

- Húszéves korom óta, hajaj, majd-nem
fél évszázada tehát, írogatok, és mindig a
színészetről. Nem lehetetlen, hogy
„valahol" magamat kerülgettem mindig -
legalábbis szegény Bóka László erre utalt
egy okos cikkében, de tudatosan soha nem
akartam, és nem is tudtam magamról
beszélni. Az orvos azonban olyan nagy
élményem volt, hogy talán nemcsak mások
bocsátják meg, hanem - remélem - magam
is magamnak, hogy egy kicsit
visszaemlékezem előzményeire. Azt már
többen megírták hogy 1 9 2 6 - t ó l kezdve -
amikor

a Belvárosi Színháztól a Vígszínházhoz
szerződtem - hét éven át epizódszerepe-
ket játszottam. Ugyanakkor persze nem
voltam nemhogy olyan klasszikus epi-
zodista, mint - például - Szerémy Zoltán,
hanem még fél-, sőt negyedklasszikus
sem. (Igaz, szerepeim sem adtak le-
hetőséget a rangbeli teljesítményekre.)
Azt azonban még nem mondtam cl - fe-
jem fölött a dr. Ferguson adta aureolával
-, hogy így biztattam az először szín-
padra lépő Tolnay Klárit, akivel együtt
játszottam Sinclair Lewis Dodsworth-
jában: - Ne bánkódj azon, hogy nem a
legjobb a szereped, és hogy még nem ug-
rottál ki. Az én példám is azt mutatja,
hogy érdemes várni. - Annyiból nagyon is
igazat mondtam akkor, hogy Tolnay
Klárinak rövidebb ideig kellett várnia,
hogy - a Vihar az egyenlítőnben, majd a
Francia szobalányban, később a Hat
szerep keres egy szerzőtben ne is kiugor-
jon, hanem kirobbanjon. Az azonban nem
volt egészen igaz, hogy pusztán a
várakozás hozza meg nekem azt a bi-
zonyos aureolát. Mert hiába tudta és
hirdette is Jób Dániel, hogy használható
vagyok - hiszen azért is hozott át a Bel-
várositól -, hiába voltam évekig Somlay
Artúr kedvence, és kezdtem Szomory
Dezsőnek is egyik kedvence lenni ... Ha
drága, kedves jó barátom, az egyáltalán
nem csak „jávorpalis" Jávor Pál nem
bukik meg - egy egész előadással és
darabbal együtt - egy Vaszary János-
vígjátékban, talán még arra sem kerül sor,
hogy Roboz Imre és Jób előadják

a Magyar Színháznál, a Wertheimeréknél
fektetett Kingsley-darabot a Vígszín-
házban. De nagyon gyorsan kellett egy új
darab, és nem utolsósorban ez segítet-te
színre a gyanúsnak tartott amerikai szerző
színművét. Ami Fergusont illeti, az
tipikus Jávor-szerep volt a Vígben. Jób
azonban arra gondolt, hogy Jávor nem
lehet éppen lelkes állapotban a különben
Gaál Franciskát is megbuktató Szőke
bestia című darab után, őt egy kicsit
„pihentetni" kell most. Így esett az-tán
rám a választás; „próbáljuk ki ezt a
pasast". Nem egészen véletlenül persze,
hiszen ha addigi munkám, külső adott-
ságaim és nem utolsósorban memóriám
(kevés próbával lehetett új bemutatót
csinálni), nem nyújtottak volna - ma
divatos kifejezéssel - kellő információs
szintet Jóbéknak, akkor vagy mégis-csak
Jávor lett volna Ferguson, vagy mégsem
ezt a darabot játszották volna. A véletlent
azonban nem lehet lebecsül-ni, a véletlen
és a szerencse állandó tagok a
legfluktuálóbb társulatú színház-nál is.
„Ein kuriöses Institut" - mond-ta a
színházról Goethe. Nem mint a Faust
alkotója, hanem mint weimari
színigazgató ... Mert nézzük csak még
egyszer a konkrét esetet: Jób Dánielre, a
Vígszínház akkori művészeti vezetőjére
az volt a jellemző, hogy nem kísérle-
tezett, inkább nagyon is biztosra ment.
Márpedig ezúttal elfogadott egy minden
szempontból gyenge darabot a később oly
drámai kanyart vett pályájú, tehetséges
vígjátékírótól, Vaszarytól. Más-
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részt elő mert venni egy külföldön már
ismert, de Magyarországon még ismeret-
len - méghozzá gyanú alatt álló - amerikai
szerzőt. Ilyen véletlenek is közre-
játszottak abban, hogy - utólag! - szük-
ségszerűnek lássam kiemelkedésemet az
olyan szerepekből, mint A waterlooi csata
angolul beszélő titkára, vagy mint amilyen
egy másik titkáré, Malinkáé a Noszty
fiúból.

Beszélgetéseim során - még annak
idején Somlay Ártúrral, az elmúlt évek-ben
Tolnay Klárival, Dayka Margittal,
Hegedűs Tiborral és más művészekkel -
mindig bele kellett ütköznöm a „Jób-
problémába". A vallomásokból kiderült,
hogy Jób Dániel - akit 1949-től kezdve a
hivatalos színházpolitikai és színház-
tudományi megnyilatkozások mint a pol-
gári, „illuzionista" színház egyik fő kép-
viselőjét marasztalták el, távolról sem volt
olyan illuzionista, mint azt többen
hangoztatták. „Szalon-naturalizmusa"

gyakran érintkezett a színpadi realizmus-
sal, mint színésznevelő pedig - nyegle
modora ellenére - kiváló volt. Ezt a
nyegleségét azonban azok a „vígszínhá-
ziak" sem tagadták el, akik mindig minden
körülmények között kiálltak mellet-te.
Somló István „Kor- és pályatársak" című -
1968-ban megjelent - kis könyvében külön
fejezetet szentelt az újság-íróból (Nádas
Sándor hírhedt Pesti Futárának
munkatársából) lett rendezőnek es
színigazgatónak, akinél „originálisabb,
egyedülállóbb rendezőtípust sem én, sem
más színész nem ismerhetett".

- Nem volt olyan művelt, mint Hevesi
Sándor, és sokkal cinikusabb is volt.
Pontosabban: Hevesi Sándorral ellentét-
ben ő cinikus volt. Ugyanakkor azonban
éppen mert dogmáktól - mind rossz, mind
jó dogmáktól - mentesen gondolkozott,
néha olyasmit is megengedett magának,
amit Hevesi Sándor nem engedett volna.
Nem kísérletezett, de a tényeket tisztelte,
és ha valakiben meglátta a feltétlen
tehetséget, azt akkor is segítette, ha tegnap
még a legnagyobb el-lentétben volt a
tehetség hordozójával. Nem voltak dogmái
- talán még alap-elvei sem -, de bámulatos
érzéke volt ahhoz, hogy egy színészből (és
egy szerepből) mindent kihozzon, ami csak
benne van. Illetve nem ő „hozta ki" - mint
egy vödröt a kútból - a még nem
reprezentálódott többletet, hanem el tudta
érni az embereknél, hogy mert ő nincs
megelégedve velük, hát ők se le

gyenek megelégedve önmagukkal. Dayka
Margit egyszer azt nyilatkozta, hogy Jób
Dániel gyakran csak csettintett tetszése
vagy nemtetszése jeléül, és hogy bár az
ilyesmi formájában több mint megalázó,
tartalmilag mégsem volt az, mert Jób
rendszerint jól csettintett. A szerep és a
színész érdekében. Én is arról
tanúskodhatom - több mint húsz évig
éltünk, dolgoztunk egymás mellett -, hogy
bámulatosan ritkán tévedett. És éppen
ezért izgat mindmáig, hogy tényleg olyan
cinikus volt-e, mint mutatta. Hogy lehet-e
valamilyen hit nélkül olyan éberen
odafigyelni akár egy körömcipőre is .. .

- A körömcipőt - amely akkor, a har-
mincas évek közepén még „primőr" volt
Pesten - a még fiatal Muráti Lili kívánta
viselni Fendrik Ferenc Okos házasság
című szórakoztatóan kommersz, de azért
emberséges gondolatot vagy legalábbis
ötleteket sem nélkülöző darabjában.
Muráti - a kezdő „vamp" - szorgalmasan
tanulmányozta a Vogue című párizsi
divatlapot, és az egyik próbára egy kacér
körömcipőben jött be. (A történelmi
jelmezeken kívül a színészek akkoriban
maguk vették a színpadon szereplő ruhát,
cipőt. A színház a vételár negyven
százalékával járult hozzá ehhez. Persze
lehetett egy kicsit manipulálni is.) A
próba után Muráti - az én
kontrázásommal, miután nekem, Muráti
színpadi férjének szintén tetszett a
körömcipő - lelkes negéllyel fordult
Jóbhoz, dicséretet várva tőle: - Mit szól,
igazgató úr, milyen édes a cipőm?!

Jób rá se nézett Muráti akkor már híres
lábára: - A cipő nem marad ... - De
igazgató úr! Párizsból hozattam! .. . - Nem
marad, mert ha talán a báró Kohnerné
gukkerja egy perccel tovább mered is a
lábadra a premieren, ez az extravagáns
cipő mindenki számára nyilvánvalóvá
teszi, hogy nem kell tippelni, mégiscsak
kurva vagy! .. .

- A darab ugyanis arról szólt, hogy a
csalós férjet a feleség úgy szereli le, hogy
magát is csalósnak, „kurvásnak" állítja be,
holott nem az, holott szereti a férjét. A
darab, mint már jeleztem, kommersz volt,
de semmi esetre sem tartozott az ilyen
darabok visszataszító, ha szabad azt
mondani, reakciós típusához, az érzelgős
giccshez. A maga mű-faján belül a
látszatok alapján való ítélet ellen
„küzdött", a cinizmust nem maszkírozta
szenvedő erkölccsé. Jób - és persze
nemcsak a körömcipő elvetésével -
gondosan ügyelt arra, hogy ez

a darab se mondjon mást, mint amit mond.
Hogy az előadás módot nyújtson a
nézőtéri fantázia és „tippelés" számára is.
Óvakodott az örvényektől, de attól is
mindig, hogy eszméket kölcsönözzön
olyan daraboknak, amelyeknek legigazibb
eszméje az eszmeietlenség volt. Olyan
őszintén vállalta kiábrándultságát,
illúziótlanságát, ha úgy tetszik, cinizmu-
sát, hogy az volt az érzésem: mégiscsak
hisz valamiben. Talán a közvetett lelep-
lezés erejében.

A felszabadulás előtt csak nagyon ritkán
voltam a Vígszínházban, s egyáltalán
színházban. A felszabadulás után azonban
láttam a Vígszínház és a hozzá-tartozó
Pesti Színház minden előadását. Akkor is,
amikor még Jób Dániel volt az igazgató és
akkor is, amikor - Tolnay Klárival és
Benkő Gyulával együtt - Somló István
vezette a színházat. Láttam - például -
rögtön a felszabadulás után azt az Éjjeli
menedékhely-előadást, amely Somló
egyetlen rendezése volt, és ahol ő játszotta
Szatyint is. (A társrendező a kezdő Marton
Endre volt.) Ez az előadás akkor - nem
sokkal a f elszabadulás után - már
önmagában is az orosz
proletárforradalom melletti kiállásnak
számított. A „levegőben volt" akkor az a
többlet, az a nem látható, de érezhető
mondanivaló, hogy az egykori Gorkij-
hősök kiemelkedtek a „menedékhely"
éjszakájából, és magunknak, de más né-
pek frontokon vérző, óvóhelyeken kucorgó
gyermekeinek is fényt, meleget hoztak. És
a Somló rendezte előadás még dúsította is
ezt az asszociációs talajt. Természetesen
illett bele a gesztus Somló István addig
kialakult felfogásába, világnézetébe. A
Majakovszkijt Magyarországon először
szavaló, Horváth Árpád legbelsőbb
köréhez tartozó Somló Istvánnak köze volt
a vállalandó történelemhez.

Emlékszem azonban abból az időszakból
olyan előadásokra is a Vígszínházban,
amelyek az angol kandallók nyugalmas
melegét árasztották, s ahol a nézőtéren
ülők erős teák ízét, finomra pá-colt
pipadohány füstjét érezhették. Kívül, a
„civil" világban még nem takarították el a
romokat, de a vígszínházi díszletek
könyvekkel és szép bútorokkal zsúfolt
szobákat mutattak, jólöltözött embereket.
E darabok egy része is - például G. B.
Shaw hosszú évek után újra előadott
színművei - a kizsákmányolást és az
embertelenséget bírálták, de a szép lakás
és a jó ruha nem volt eleve vád



tárgya, mint más színházak - főleg későbbi
- előadásain.

- Talán még Muráti Lili körömcipőjének
példácskájával is sikerült bizonyítanom,
hogy az öltözködés nem lehet független egy
színmű, egy előadás mondanivalójától,
lényegétől. Mindig hittem azonban abban,
hogy a színháznak - a darab lehetőségein,
keretén belül - tanítania lehet a kulturált
lakberendezés, étkezés, öltözködés és
egyáltalán, a szín-vonalas életvitel
szabályait. Az egykori újgazdagok után az
egykori proletárokat kell tanítania, de -
mint a célszerű tanítást általában - soha
nem erőltetetten. Egy kitűnő színházi
szakemberünk né-hány éve arra szólított fel
többek előtt, hogy - úgymond - tanítsam
meg a fiatal színészeket öltözködni. Kissé
késve jött a felszólítás: akkor már végleges
el-határozásom volt, hogy nyugdíjba me-
gyek. De úgy is tűnt, hogy egy nemzedéket
már a legjobb akarattal sem lehet
megtanítani erre. Szerencsére a történelem
- minden buta helyzetével is - okosabb,
mint mi, és éppen bonyolultságával,
ellentmondásosságával, de ugyan-akkor
izgalmas, új eseményeivel is a hiány
pótlására neveli a fiatal rendezőket,
színészeket, de a díszlet- és
jelmeztervezőket is. Többek között arra,
hogy ellenszenves gondolatok hor-
dozójának nem kell feltétlenül rikítóan
öltözködnie, hogy az új távlatok fel-
ismerője is lehet divatosan öltöztetve, és
hogy a divat - mint maga az élet - ál-
landóan változik.
Az orvos sikerének egyik titka talán az is
volt, hogy ebben a darabban fehér köpenyt
hordtunk. Én igyekeztem, hogy úgy
viseljem az én hamisságok ellen lázadó
Ferguson doktorom köpenyét, hogy
éreztessem: ez a fehér köpeny egy belülről
vállalt hivatás jelvénye. És amikor
antipatikus orvosokat játszottam, akkor is
arra törekedtem, hogy megadjam a rangot a
köpenynek. És a mindig tisztára mosott,
imponáló fehér köpeny és a szerepben
ábrázolt figura szavainak, tetteinek
ellentéte csak még jobban kiemelte, hogy
az illető méltatlan a hippokrátészi eskühöz,
a hivatáshoz. Amikor 1926-ban, az Új föld-
esten a "15o millió"-t szavaltam, a korabeli
krónikák is kiemelték, hogy nem voltam
zubbonyban, mint a többiek: „polgári" utcai
ruhában érez-tettem, hogy a fiatal szovjet
ország nem-csak a munkások, nemcsak az
illegális párttagok reménye. És büszke
vagyok, hogy az 1951-ben készült Nyugati
övezet

című filmben - ez volt az utolsó film,
amelyben Somlay játszott! - mint ellenség
mertem és tudtam elegáns lenni. Jól
emlékszem a filmet rendező Várkonyi
Zoltán dicséretére, különösen azután, hogy
a minisztérium őt is, engem is meg-dicsért
azért, hogy az amerikai tiszt nem úgy
öltözött, mint egy kiöregedett ligeti
hintáslegény.

Somló István évek óta nem szerepel sem
színpadon, sem filmen. (Filmeken mindig
is csak ritka vendég volt. „Olyan az
arcom, hogy túl sok fény kellett volna
megfelelő meglágyításához. És az opera-
tőrök sajnálták a fényt.") A lapokban
időnként híradásokat olvashatunk szín-
háztörténeti érdekességű gyűjteményéről,
megjelenik egy-egy a „Kor- és pályatár-
sak"-at kiegészítő írása, tárcája és egy-
szer, legutóbb, legkedvesebb verseit
mondta el a rádióban. A hatvannyolc éves
- és már nem teljesen egészséges - művész
férfias, szép hangja, modern versmondása
feltűnt szinte minden újság
rádiókritikusának.

- Még egyszer vissza kell térnem má-
niámra, a színpadi öltözködés témájára.
Vagyis arra, hogy bár a színpadi ruha -
természetesen - jelmez, mégis ahol és
ahogyan csak lehet, módot kell találni arra,
hogy tanítsuk meg a színpad segítségével is
ízlésesen, kellemesen, emberségesen
öltözködni azokat, akiknek (ruha, pénz,
szabadidő híján) a múltban nem volt
módjuk erre figyelni. Nos, ahogy az
öltözködés, a szép beszéd sem öncél a
színpadon, a nagyszerű Ódry Árpád
színpadi dikciója ma már - valljuk meg -
nevetségesen hatna. Nyilván Jászai Marié
is. Hát még azoké a mindig, mindenkor
„szépen" beszélőké, akiknek egyéniségében
nem volt varázs. Örülök, hogy az ilyenfajta
„szép" beszéddel mind kevesebbet
találkozom a mai színpadon, és örülök
annak, hogy a fiatal színészek sokkal
jobban tudnak bánni a testükkel, mint mi
tudtunk hajdan. Valóban, a színház, a
színjáték nemcsak beszéd. De ahol csak
lehet, ott a színésznek azért mégiscsak
törekednie kell arra, hogy - megint csak
„schulmeisteri" erőltetés nélkül -
megtanítsa a nézőket értelmesen,
magyarul, szépelgés nélküli szépséggel
beszélni. Vannak szerepek, ahol -
elismerem - a beszédnek oly
karakterizálónak kell lennie, hogy az már
közel jár a karikatúrához. De ahol nem
kell, ott nem szabad karikatúraszerűen
beszélni! Márpedig - akár

a rádióban is - gyakran hallok olyan
szövegmoudást, amit akaratlan karika-
túrának neveznék. Nem mitizálom a régi
Vígszínházat -' írásban is elismertem hi-
báit. A kitűnő Lukács Pál például kife-
jezetten hanyagul beszélt. Góth Sándor
nevezetes beszédtechnikája pedig bravúr
volt, virtuozitás, amellyel nem lehetett
annyit kifejezni a szerepből és az ábrázolt
világból, mint ahogy - például Somlay
Artúr tette akár csak néhány mondat
segítségével. Somlay! . . . Pedig ő igazán
nem beszélt „szépen" mindig minden
szerepében volt egy félreérthetetlenül
„somlays" hangsúlyozása és ritmikája. De
ugyanakkor magyar hangsúlyozása és
ritmikája is. Egy értelmes beszédmódja,
amibe - amennyire csak lehetett - az ér-
telmetlen figurákat is öltöztette. Most
veszem csak észre, hányszor használtam az
„ahol csak lehetett" és „amennyire csak
lehetett" kifejezéseket. Nem véletlenül.
Hiszen nemcsak a műfordító, a színész ars
poeticája is az, hogy megbilincselt
lábakkal táncoljon. „Bilincsét" - a
szöveget, a szerepet - nem dobhatja cl, és
nem színész az, aki nem érzi egy kicsit
bilincsnek a legjobb, leghálásabb szerepét
is. De rossz színész igazán az, aki nem
küzd - ahol csak lehet és amennyire csak
lehet, tehát mindig a lehetőségek határain
belül a jó és rossz bilincsek szorítása ellen.
A jó színész - úgy látszik - az, aki úgy
táncol megbilincselt láb-bal, hogy a
közönség nem veszi észre sem a
bilincseket, sem a bilincstágítást. Csak a
t án co t ! . . .

Talán csak annyit tennék hozzá ehhez,
hogy nem lehet Somló István annyira
visszavonult, hogy ne érdekelje a „világ
színháza" és a színház világa is. Gyakori
látogatói meg úgy érzik, hogy -- bár a
„professzori" allűrök mellőzésével -
gyógyító szavú orvosnál jártak. Somló
István fehér köpeny nélkül is az a doktor
Ferguson maradt, aki az orvoslást többre
becsüli á professzorkodásnál.


