
szességében meghatározó érvényű apró
színészi ötlete tudatos, tehát távolságot
tartó, hűvösen kiszámított és végrehajtott,
estéről estére azonosan sikerülő „technikai
fogás" legyen. Aki ezt elképzelhetőnek
tartja, az semmit sem tud a színészi
mesterségről, tehát arról a szinte végtelen
számú s a dolog lényegéhez tartozó változó
körülmenyről, amely egy-egy szerep útját-
sorsát estéről esté-re meghatározza. Azt,
hogy az alakítás milyenre sikerül, azt
minden előadás „szerencséje" dönti el...

Viszont: a "technikai fogások" valóban
léteznek, valóban megtanulhatók és
begyakorolhatók: a hibátlan szövegtudás, a
járások, mozdulatok kidolgozott rendje
valóban fontos. Mindez azonban csupán
kiindulópontja, alapja lehet az ilyenfajta
bravúralakításnak, mely technikai
hibátlanságának csillogásával és
megismételhetetlennek tűnő egyediségével
egyszerre arat 'sikert.

A mesterségbelileg pontosan
megkonstruált alapokra még rá kell építeni
- majd' azt írtam, rá kell varázsolni - magát
az egész alakítást. Meg kell teremteni a
figurát, oda kell állítani a néző elé egy
háromdimenziós értelemben létező,
körüljárható, megismerhető embert, akiről a
színházi est végén százszor többet tudunk,
mintha csak elolvastuk volna a szóban
forgó drámát.

Jelen esetben tehát meg kellett teremteni
Norrisont: el kellett hitetni velünk, hogy a
Madách Kamara feltűnően szegé-nyes,
kifejezetten kopottas naturalista díszlete
nem egy ilyen-olyan, Bizományi Áruházból
több-kevesebb leleménnyel összehordott
bútoregyüttes, hanem egy dúsgazdag és
nagyhatalmú bankár szuper-luxus
dolgozószobája. (A fényevesztett politúrral
vakoskodó berendezés, a maga koszlott
szecessziójával egyébként Norrison
bankházának még helyettes cégvezetője
számára sem szolgálhatott volna
munkahelyül; ha a keret ennyire szorít,
akkor inkább semmiféle díszlet ne lenne,
hiszen a naturalizmus ilyen-fajta értelmezése
sem írja elő, hogy valóban "koraibeli" -
tehát mintegy hatvanesztendős berendezési
tárgyakat állítsanak ki a színpadra, a

szükséges renoválás nélkül...)
A színész azonban, aki leül a Baross

utcai olcsó 'karosszékbe, amely már a maga
korában is csak reménytelenül 'szerette
volna a Norrison-féle bankelnökök
trónusszerű ülőabkalmatosságait, úgy ül le
az íróasztal mögé, hogy ettől a mozdulattól,
ettől az arckifeje

zéstől, ettől a pillanattól megszűnik az
olcsó másolatok világa: itt már valóban egy
bankelnök ül előttünk, valódi. Te-hát nem a
színész, aki a bankelnököt játssza, hanem
maga Norrison.

Es megindul a fergeteges játszma. Amit
fel kell mutatni, az a pénz, a nagy Pénz
korlátlan hatalma. Márkus színészi és
intellektuális bravúrja, hogy nem enged
semmiféle értelmezési csábításnak. Nem
"aktualizálja" és nem „vonalasítja" Molnár
mondanivalóját - nem tünteti fel sem
kritikusabbnak, sem „lázadóbb"
érzelműnek szerzőt és darabját, mint
amilyen az a maga korában volt.

A pénz, amely nagy szerepet játszott az
írónak életében is, műveiben is - eb-ben a
darabban nem sokrétű közgazda-sági
vonatkozásaival, történelmi kategória
mivoltában jelenik meg. Keserűen,
szatirikusan, ugyanakkor hallatlanul mu-
latságosan bizonyít egy tételt: azt, hogy a
pénz világában igenis a ruha teszi az
embert. Meg a csekkönyv, meg az állás, a
cím, a rang, a származás, a nyakkendő
mintája, a mandzsettagomb minősége, a
kiejtés árulkodó pallérozottsága, a ma-
nikűrözöttség, meg az az ezernyi, néha
szinte felismerhetetlen, apróságnak tűnő
motívum, amelyeknek összessége fonto-
sabb, mint az embert igazán meghatározó
dolgai: a jelleme, az embersége.

A darabnak ezt az igazán Molnár
Ferenc-i mondandóját Márkus egyetlen
nüansszal sem fokozza tovább "balra":
ízlése és tévedhetetlen ösztöne biztosan
irányítja abban, hogy Molnárt nem kell és
nem szabad „aktualizálni" - mint-hogy
annyi, amennyi benne van, aktuális.

Márkus hirtelen, egyetlen lendületből.
szinte zuhatagszerű sebességgel játssza
végig a darabot; olyan az egész teljesít-
mény, mint egy virtuóz Paganini-futam.

És azután - a végén - egy pillanatra
csendet teremt. Egy másodpercnyi szünetet.
Amikor az emberi hála tökéletes hiánya, a
buta, üres hetvenkedés vigyorog
Norrisonra: lehalkul Márkus hangja.

Nem Norrisont, a bankelnököt sajnál-
tatja meg. Hanem tökéletesen ítélkezik a
megvásárolható, ostoba és alkalmatlan
középszer felett. Molnár ítéletét több
mélységgel, hatásvadászat nélküli igaz-
sággal nem lehetett volna megéreztetni. A
bravúrfutam, a virtuóz, az eszközöket
tökéletesen ismerő színész mesterségbeli
lehetőségeit tűzijátékszerű gazdagsággal
felvillantó művész „jutalamjátéka" eb-ben a
pillanatban kiteljesedett; értelmet és igazi
fényt kapott, visszamenőleges ér-vénnyel is,
az egész produkció.

RÓNA KATALIN

Somogyvári Rudolf
a Barbárokban

Hősszerelmesnek indult. A korabeli
plakátok-fényképek-jegyzetek tanúsága
szerint svádás katonatiszteket, budai zsúr-
fiúkat játszott. Elegánsan tudta viselni a
frakkot, a tenisznadrágot és az egyen-ruhát,
később jól illett hozzá a cvikker. Gáláns
könnyedség, sugárzó ,magabiztosság, okos
társalgás, jó mozgás jellemezte
színészegyéniségét. Kosztolányi Dezső írta
erről a színésztípusról: „Ha képes
levelezőlaptikra kívánkozó cukros arca
van, és harangszerűen cseng a hangja, és
istenien áll combján a bricsesz, akkor
könnyen primadonnává aljasul, ás meg-veti
az igazi művészet gyötrelmét."

Sok színész vérzett el ezen az úton, sok
pályát döntöttek már romba az igazi „testre
szabott" szerepek csábításai. Ha a külső
adottságok túlértékelődtek, ha úrrá lettek és
túlnőttek a színészi tudáson-akaráson,
gyakran megtörték a pálya ívét,
szétforgácsolták a művészt, megszüntették
a színészi létet.

Somogyvári Rudolf színészi életét is
sokáig meghatározták külső adottságai.
Nem vált meg gyorsan e szerepkörtől.
Figurái a tehetséges és tapasztalt színész
számára legtöbbször könnyedén megold-
hatók voltak. És a rutin, a sablonok, a
beidegződés légköre őt is meg-megcsapta.
Ilyenkor azután a pályatársak, a kritikusók
is hajlamosak lettek "ilyennek"
elkönyvelni. Bevált eszközei sokáig
visszatértek, de még ekkor is csak eszközei
hasonlítottak, színészi énje érezhetően kész
volt a megújulásra. Aztán jöttek az
alkalmuk, a lehetőségek a valóságos
művészi teljesítményekre. Es egyszerre a
jellemszínész állt előttünk - felkészülten,
csiszolt alakításokkal.

A színész megérkezett.
Szerepei legtöbbször nem uralkodóan

főszerepek. Jelentősek, a dráma fővonalába
tartozóak, de inkább olyanok, amelyeket a
színészi játék, a színészi gondolat emelhet
ki a többi közül. Nem kiugróan nagy
szerepek, de alkalmasak az emberi
tartalmak hordozására-kifejezásére.
Ezekben a szerepekben Somogy-vári
teljesítményei egyre inkább mutatják,
hogyan fakult meg, tűnt el színészi
egyéniségéből, magatartásából az egy-



kori gáláns úr megszokott manírja, s
hogyan vált uralkodóvá, hogyan fogadta
magába a modern művészet rendszerét-
gondolatiságát-stíltusát.

Legújabban Ciganov mérnököt játssza a
Barbárok színpadán.

„Kedves e mb e r . . . érdekes dolgokat
beszél és mindig jól öltőzött" - mondja
Ciganavról felületes, egysíkú jellemzéssel
Nagyezsda. Ahogy furcsa, még meg-
magyarázhatatlan mosollyal belép a szín-
padra, valami máris megváltozik a poros,
elrontott vagy soha ki sem alakított életű
kisvárosi világban. Kicsit már részeg,
kiesit már ironikus, de még talán várhat
valamit új munkájától, életterének új
helyszínétől. Még figyel, még ismerkedik,
de már felbukkan mondataiból az
ábrándjait vesztett önpusztító „barbár", aki
a civilizációt vinné a magukat
jellegtelenségükben is civilizált-nak
képzelő valódi barbárok közé.

Hangjában megcsendül a gonoszkodás,
amint körbetekint a városka izgatott
lakóin, lazán elengedi magát, szinte nem is
látssza, „csak" éli a figurát. Egy-egy
jellegzetes kiábrándult arcrándulás,
legyintő kézmozdulat végigkíséri a színész
egész alakítását. Ezzel a meghatározott és
jól körülhatárolt mimikával,
gesztusrendszerrel játszik az egész elő-
adás során. Néha azt érzékelteti vele, hogy
már túljutott az élet nagy kérdésein,
másutt a nihil teljes filozófiáját ki tudja
fejezni a mozgással, aztán egyszerűen csak
illusztráció, mondatainak alá-festése,
erősítése, gyengítése. Mozdulatai, túl a
szavakon, jellemet minősítenek, sokszor
szinte már nem is arra figyelünk, amit
mond, hanem ahogy mondja, ahogyan
rezdüléseivel életre kelti a gondolatot, a
történetet. Mintha nem is hallanánk,
inkább látnánk, amit mond. Minden
gesztusa a drámából táplálkozik, a drámát
építi. Mindazt elmondja-eljátssza-végigéli,
ami a mű egésze: a magányos ember belső
kiégettségét, tehetetlenségét, a pusztuló
lélek ironikus játékát a széthulló
társadalommal, a rosszat egyre rosszabbá
formáló ember széteső alakját.
Álfesztelenséggel, begyakorolt
műközvetlenséggel, cinikus kívül-állással
jellemzi Somogyvári Ciganovot.
művészpályája minden értékes tapaszta-
latát, jó értelemben vett szakmai fortélyát
felhasználva ehhez.

„Nem mindenki tud mosolyogni a
hullaházban" - ez a mondat is Somogyvári
Ciganovját jellemzi. Akkor mond-ja róla a
kisvárosi doktor, amikor még

nem következett be a tragédia, amikor
még csak az oroszországi vidék
elembertelenítő szürkeségében elfásult,
mind üresebbé váló mérnök csak abban
leli örömét, de legalábbis jó kedvét, ha
bosszanthatja környezetét, ha rossz útra
csábíthatja az unatkozó, a kitörésre al-
kalmatlan fiatalokat. „Mulatságos dolog
zülleszteni ezt a két malacot. Igy züllötten
mégis van bennük valami emberi" -
mondja a mérnök. Valami emberi. S
szavai végigkísérik, aláfestik a játék to-
vábbi menetét. Ciganov valójában már
nem keresi az emberit. Talán egykor,
amikor még fiatal volt, amikor még hitt a
tudás, az élet erejében, talán, ha akkor
megtalálta volna a társadalomban az
emberit. De mit keressen most, és éppen
ebben a porfészekben? Késő. Inkább
másokat is „megmenokít" a valóság elől -
így hátha lesz bennük valami pusztulóan
emberi. Somogyvári színészi játékának
gondolati biztonsága, szellemi fölénye
éppen itt rejlik az előadásban. Ő nemcsak
azt a Ciganovot játssza el a színpadon, aki
az italba, a narkózisba menekül a világ
igazsága elől, hanem azt az egykori fiatal
mérnököt is elénk hozza, aki egy fejjel
magasodhatott volna ki társai közül, ha
elég erős, ha nem futamodik meg az élet
elől. Somogyvári azt a Ciganovot is meg
tudja fogalmaz-ni, aki lehetett volna, ha
nem csak a pusztulást látja meg a
világból.

Ciganov azonban már fáradt és üres.
Mennyire sértő, mennyire megalázó a
helyzete. Már csak megtépázott emberi
tartásának, a maga eltékozolt voltának
igazolásául riogatja környezetét. El innen,
el ebből a szétmorzsolódó, mámorba
fullasztott városból - így gondolja Ci-
gainov, és ezt érezteti a színész. Sejti,

hogy ez az egyetlen lehetősége, de a saját
maga berendezte semmi-világból már
nincs menekvés. Ezt a szerepet a pokol
legvégső állomásáig végig kell játszani.

A mérnök lelkében még egyszer, va-
lószínűleg utoljára fellobban a parázs alatt
jól eltemetett szunnyadó vonzalom. Még
egyszer felébred a tiszta emberi érzés a
kisvárosi femme fatale, Nagyezsda iránt.
Az asszonynak azonban nem ő kell.
Somogyvári ebben a röpke jelenet-ben
nem fél megéreztetni az öregedő férfi
utolsó, kicsit fájdalmas, önironikus
lángját. Lehet, hogy mégis képes az
érzelmekre? Talán még sincs minden
veszve zátonyra futott életében. Aztán
rezignáltan veszi tudomásul a visszauta-
sítást, a tovatűnt, utolsó, értelmetlen
lehetőséget. Iszik egy pohárral, és ismét a
régi, gunyoros, gonoszkodó. De már csak
jatssza a kűnnyedséget. Mit számít, talán
öngyilkos lesz .... Ám ahogy
Nagyezsdával kisétál a színpadról, tudjuk,
nem lesz öngyilkos. Úgy fog tovább élni,
mint eddig. Egyedül, csak egy reménnyel
kevesebbek Végig-játssza szerepét,
áléletét.

Utolsó színpadi megjelenésekor szövege
csak ennyi : „Saját ma gá ra . . . Előttem!...
és a férje előtt!... Olyan nyugodtan,
egyszerűen. Pokoli!" Ebben a szaggatott
mondatban, az utolsó kirobbanó, döbbent
szóban, ahogy Somogy-vári Rudolf
elmondja, benne van az egész dráma -
Nagyezsdáé, Ciganové és a többieké.
Somogyvári így képes egész
figuraépítésével és még utolsó
mondatának hangsúlyaival is hordozni a
gorkiji világot, a drámát. Így emeli föl a
,színészi teljesítmény az egyéniségét
vesztett Ciganov karakterszerepét a nagy
gorkiji alakok közé.
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