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Rifat Bereket agának nincs nagy szerepe A

Musza Dag negyven napjában. A háborús
szenvedélyek közepette néhány percre a
békességet hozza a színpadra, egy megtört,
töprengő lelkű öregember tudását a
békéről: mohamedán létére is segítséget
kínál Bagradjannak, a bekerített örmény
keresztények vezérének. Az a néhány
mondat tehát, amit szájából hallunk, nem is
annyira a békére, inkább a konkrét tervre, a
szökési akcióra vonatkozik. A béke
üzenetét nem szavakkal, a jelenlétével
hozza. Amikor Solti Bertalan belép a győri
Kisfaludy Színház színpadára, néhány
percre át-melegszik a levegő, a néző jóleső
enyhületet érez, s egyszerre úgy tűnik, el-
kerülhető még a katasztrófa.

De ugyanaz a hang, mely itt ember-
séggel, érzelemmel átfűtött atmoszférát hoz
az ellenséges szenvedélyek világába,

kemény és határozott lesz a Kinek se nap,
se szél előadásán. Pedig Solti Bertalan
ekkor is elsősorban a hangjával alakít. A
hangjával, melyben gesztusok nélkül is
megérezzük az átélt dráma gyötrelmét,
fojtogatását. És hogy ez a hang valóban
nem keveset tud, azt legújabb szerepe, a
Szolnokon bemutatott Viharos alkonyat

Polezsájev professzora is bizonyítja.
Robert Bolt drámája, a Kinek se nap, se

szél különösen nehéz feladat elé állította a
színészt: a dráma sikeres angol
filmváltozatával kellett konkurrálnia. Solti
Bertalan egy percre sem engedi magát Paul
Scofield hatása alá, de nem is akar
erőszakoltan mást teremteni: egy-szerűen
azt játssza el, amit neki jelent a szerep.
Alakításában mellékessé válik a jogász
Morus Tamás hideg józansága, viszont
annál dominánsabb szerepet kap a
gondolkodó Morus lelki nemessége és
bölcsessége. Solti Morus Tamása nem a
jogtudományban és gyakorlatban való
rendkívüli jártasságával, hanem erkölcsi
felsőbbrendűségével kerekedik ellenfelei
fölé: s ezért a Bolt-dráma győri előadá-
sának azok a legizzóbb percei, amikor
Morusban az erkölcsi döntés megszületik,
azok a percek, amikor megérti, hogy már
semmije sincs, csak a tisztessége,

erkölcsi tartása, a puszta életét sem
mentheti meg. Ez az erkölcsi tartás azonban
épp e „csak" miatt magasodik drámailag a
pusztulás fölé: így válik Solti Morusában
az igazságosság szeretete erősebbé, mint a
halál.

A történelem nem Morust igazolta,
hanem Henriket, a reformer királyt. De
Morus a történelem igazságával a lelki-
ismeret szabadságát helyezi szembe. Úgy
tűnik, Solti Morus-alakítása e drámai
paradoxon felismerésére épül: nem az
ügyes és józan jogász mindent tudásával
rajzolja meg a hős lelki szilárdságát, ha-
nem azzal a gyötrő vívódással, mely a
félelemtől, a már-már kicsinyes reszke-
téstől a halál vállalásáig vezet. S ami-kor a
döntés megszületik benne, egy-szerre
ítéletként hangzanak az iménti fáradt
öregúr szavai: a színész hangjának
ugyanazok a modulációi, melyek az előbb
még semmivel sem jelentettek többet
önmaguknál, egyszerre feltöltődnek,
drámaivá forrósodnak, mintha már nem is
alakítaná, hanem ő maga lenne Morus.
Vagy mintha nem is Morus Tamás életéről,
hanem az övéről lenne szó: az előadás
utolsó perceiben ez a döntés teremti meg a
színész és szerep végérvé-nyes
azonosulását.

A Viharos alkonyat Polezsájev pro-
fesszora merőben más jellegű szerep; és
Solti hangja - ugyanaz a hang, mely Rifat
Bereket aga békességét és Morus Tamás
nemes tisztaságát hozta a szín-padra - a
humor csillogásával ismét más atmoszférát
teremt a szolnoki Szigligeti Színházban.
Ami mégis közös e szerepekben, az a
színészi feladat belső meg-oldása; ez teszi
jeles alakítássá Polezsájevét is.

Az elmúlt évek során már két alka-
lommal - Egerben és Debrecenben is -

játszotta Rahmanov Viharos alkonyatának
főszerepét; mostani alakítását még-sem a
rutinos formulák jellemzik. S bár a darab
„üresjáratait" a legtöbb esetben ő sem tudja
feltölteni, most mégis inkább erényeiről
szeretnénk szólni. A humoráról. Ez a
humor (mint ahogy a szó eredeti latin
jelentése is) nemcsak könnyed komikumot,
játékosságot jelent, hanem nedvességet,
azaz könnyet is: mosolyogva nézzük
Polezsájev professzor szín-padi
ügyködését, csetlését-botlását, s egyszerre
meghatódunk, elérzékenyülünk, mert
szerényen, takartan, de előbukkan belőle
érzelmi finomsága. Solti azonban nem
hagyja, hogy elsüllyedjünk olcsó
érzelgősségünkben, s egy-egy száraz, de
játékos gesztussal máris kijózanít.

A kis mitugrász professzor felveszi a
newtoni talárt, és méltóságteljes tudóssá
válik: nem a kosztümtől, hanem attól, ami
benne történt. Megtudja, hogy az általa oly
nagyra becsült Lenin milyen sokra tartja őt:
előbb a - megjátszott - felsőbbség
rajzolódik ki az arcán, majd ahogy látja,
hogy Bocsarov nem is figyeli „arcjátékát",
lassan elereszti arc-izmait, s oldottan,
felszabadultan elönti arcát a büszkeség.
Pedig Rahmanov drámája ekkor már mind
sematikusabb eszközökkel épül,
ellaposodik. Solti azonban komolyan veszi
a sematikus figurát - és alakját átszövi
humorral. Ettől a humortól hisszük el a
dráma naiv cselekménybontását, ettől lesz
líra az, ami könnyen lehetne szentimentális
enyelgés, ettől lesz drámai az, ami egyéb-
ként propagandisztikus szónoklatnak tűnne.

A darab utolsó jelenetében - maga Lenin
hívja fel telefonon a professzort - Solti
mély, ihletett játékkal oldja meg a dráma
legkritikusabb pontját: ebben a néhány
mondatos telefonbeszélgetésben mintha
hirtelen felszabadulnának énje rejtett
rétegei: az öreg tanár kispolgárisága és a
tudós nagyvonalúsága, megilletődöttsége és
önérzetessége. De mind-ez már nem úgy,
mint a Bocsarovval való beszélgetésben,
nem fokozatos és tudatos átalakulással,
hanem gyors, vibráló váltásokban,
egyszerre kizökkentve Polezsájevet élete
szerepéből: amit eddig szelíd humorral
takargatott, arról egyszerre letöröl minden
mázt. És e telefonbeszélgetés néhány perce
alatt igazi dráma, forró levegő sűrűsödik a
szín-házban.
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