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Az utolsó szerep

Somogyvári Rudolf (1916-1976)

Somogyvári Rudolf halálával érzékeny veszteség érte a magyar színházat. A kitűnő
színész pályája a legutóbbi években teljesedett ki: a Barbárokban, az Eredeti helyszínben.
Utolsó szerepét a Kreutzer-szonátában, Gyurkovics Tibor Tolsztoj-adaptációjában
játszotta. Erről az előadásról annak idején rajtunk kívülálló okokból nem jelent meg kritika.
Most pótolva mulasztásunkat, ebből a szomorú alkalomból közöljük a Somogy-vári
Rudolffal készített interjút - utolsó szerepéről.

Somogyvári Rudolf nincs többé. És ez a
beszélgetés az utolsó szerepről mintha
csak tegnap zajlott volna le.

A Hungária kávéházban, ahol talál-
koztunk, teát kért a pincértől. Láthatóan
feszengett. Talán mert magáról kellett
beszélnie, egy szerepről, Tolsztoj Kreu-
tzer-szonátájának Pozdnisevjéről. Az utol-
só főszerepéről, amelyet a Pesti Színház-
ban készült eljátszani. Premier előtti nap
volt.

- Ha Tolsztojnak ezt az elbeszélését
egyszerűen színpadra állítanák, mono-
dráma lenne - mondta magától értetődően,
kérdésemre válaszolva. - Akkor is érdekes
lenne természetesen, hiszen ez a mű sokkal
gazdagabb annál, semhogy egyoldalúan
adja vissza ezt a tragikus, véres eseményt:
egy férfi és egy nő bonyolult kapcsolatát.
Tolsztoj megfogalmazta véleményét a nők
oldaláról is, egy másik munkájában.
Abban a drámában a két álláspont egybe
ötvöződik. Úgy vélem, így
színpadképesebb. Nem egyoldalú
monodráma. Az elbeszélésben mindezt
Pozdnisev maga mondta el

Somogyvári Rudolf utolsó szerepében
mint Pozdnisev, Szegedi Erikával

a vonatfülkében. Kirobbanó vallomás,
amit jólesik elmondania az ismeretlen
utasnak. Gyurkovics Tibor, a mű szín-
padra ültetője annyiban tért el az ere-
detitől, hogy egy női alakot írt bele a
darabba, akihez Pozdnisev beszél. Sze-
rintem ez a nő hamisítatlan tolsztoji
figura, aki nemének védelmében emel
szót. Később megelevenednek a történet
szereplői is, és valamennyien visszatérünk
a múltba.
 Ön mit gondol, a Kreutzer-szonáta

témája ma is időszerű?
 Tolsztoj olyan modern író, amilyen

kevés akad. A kérdés, amelyet feszeget:
volt, van és lesz. Örök és megoldhatatlan
probléma. Ez nem pesszimizmus. Emberi
igazság. Szüntelen emberi gyötrődés. A
két nem kapcsolatának felvetése ugyanis
nem kevesebb, mint az, hogy jobbá kell
változtatni az életet. Végül is csak kicsiny,
látszólagos megoldások adódnak.
 No és Pozdnisev? Milyen embernek

látja őt?
 Számomra hallatlanul szimpatikus ez

a tolsztoji figura. (Felemelte széttárt
karját, mintha mentegetőzne.) Hogy
miért? Mert ki mer lépni abból a gyáva
magatartásból, amelyben az emberiség
általában szenved. Ez az ember bátran
vállalkozik az önvizsgálódásra. Kutatja a
megoldást. Merészel szembenézni a
megszokások és hallgatások megcsonto-
sodott következményeivel. Több, mint
egyszerűen említésre méltó, ez egy
különleges ember gondolkodása.
 De hiszen megsérti az egyik legfonto-

sabb erkölcsi normát. Gyilkos!
 Igaz, gyilkossá válik, de gyilkossága

révén rádöbbent tettének súlyára. Van egy
mondata: „Csak akkor kezdtem
megérteni, hogy én tettem, és amit tettem,
jóvátenni már nem lehet soha sem-mivel."
Persze nem lesz boldogabb attól, hogy
megölte feleségét, akivel képtelen volt
együtt élni. Én azért tartom
különlegesnek, mert ritka. A problémák
gyáva elkendőzése sokkal általánosabb
jelenség. Mindez azonban csak
iszonyathoz vezet.

- Pozdnisev szavai is azt jelentik, hogy

jó lenne, ha az asszony továbbra is élne.
Csakhogy nincs megoldás számára, csu-
pán rádöbbenés arra, hogy képtelen el-
viselni az életet feleségével. Így hát meg-
terhelte magát a legnagyobb bűnnel. A
társadalom persze a gyilkosság elkövetése
után felmenti a „megcsalt" férjet. Nem
vagyok filozófus, az erkölcsről sem tudok
vitatkozni. Ezt az embert mérhetetlen
istenhivése kergette bűn-tudatba. Persze
léteznek másféle erkölcsi normák is.
Érdemes lenne elgondolkodnunk, hogy
mennyire emberi dolog az effajta
bűntudat. A téma, úgy vélem,
mindenképpen korszerű.

- Játszott már Tolsztoj valamelyik
darabjában?

- Még nem. Először mérem fel Tolsztoj
óriási emberformáló erejét Pozdnisev
figurájában.

- Az ilyen súlyos kérdésfelvetésnél kap-hat
valamiféle megoldást az ember?

- Az igazi örök emberi kérdéseket nem
lehet soha lezártnak tekintenünk. A nagy
drámai művek is nyitva hagyják ezeket.
Felkavarnak bennünket, és min-
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dent megmutatnak, de egyértelmű vá-
lasszal sohasem zárják le a kérdést. Nem
kapunk látszatmegoldásokat.

- Mit jelent Önnek ez a szerep?
- Én nagyon jól érzem magam Pozd-

nisevként. Bár azt hiszem, színészi pályám
egyik legnagyobb próbatétele ez a szerep.
A figura sokrétűsége, bonyolultsága nehéz
feladat elé állít. A színésznek rendkívül
nagy öröm, amikor ennyire sokszínű
figurát alakíthat. Képességeinek tartalékait
is elő kell vennie. A feladat szokatlanul
bonyolult. Több idősíkban kell játszanom,
és a váltások igen nehezek. Az effajta
változatosság azonban pihentet is.

- Sikerre számít ebben a szerepében?
 Siker? - tapogatja körül a szót. - Úgy

vélem, ez a darab elsősorban szak-mai
siker lesz. Csinnadratták és közönségsiker
nélkül. A színészeknek bemutató előtt
minden előadás zsákbamacska. Többnyire
egészen más derül ki, mint amire
gondolunk. Nem akarok jósolgatni, mégis
úgy érzem, a felkészülés hetei alatt nagyon
jó dolog született.

 Mindig hisz abban, amire színészként,
emberként vállalkozik?

- Igen - felelte habozás nélkül. - Ál-
talában úgy dolgoztam a pályán, hogy
hinni is tudjak abban, amit csinálok. S ez
nem mindig könnyű. A kompromisszumok
nyugtalanítanak.

- S a kapott szerepek? Kielégítik?
 Sohasem fogadom úgy a felkínált

szerepeket, hogy jók-e vagy rosszak. A
színésznek minden szerepben a maxi-
mumot kell nyújtania. Ez elsősorban rajta
múlik.

- Még egy utolsó kérdést. Ön feltűnően
meghazudtolja életkorát. Külsejére, ener-
giájára gondolok.

- Mit is mondjak erre? Ez a természet
dolga is, de nemcsak azé. Életmódtól,
életviteltől is függ. Úgy vélem, nem kell
elébe rohannunk a múló időnek. Nem kell
elfecsérelnünk készleteinket. Még várok,
még sokat várok magamtól, az
elkövetkező évektől. S természetesen adni
is szeretnék, hiszen csak most jutottam el
pályám csúcsához. Leereszkedni a túlsó
oldalon, arra még bőven van időm.

Elbúcsúztam és nem sejtettem, hogy ez
volt utolsó találkozásunk és beszél-
getésünk az ő utolsó szerepéről. Ott
maradt a Hungária asztalánál. Teáját már
megitta. A ruhatártól visszanéztem,
profilból valóban úgy festett, mint húsz
évvel ezelőtti önmaga : örök, alig változó,
hús arc.

Huszonöt éves
a Déryné Színház

Beszélgetés Szalay Vilmos igazgatóval

Öt évvel ezelőtt - a húszéves évfordulón -
kerekasztal-beszélgetésen vettek részt e
folyóirat munkatársai és a Déryné Színház
vezetőségének tagjai. Most, immár a
negyedszázados évforduló alkalmából
Szalay Vilmost, a színház igazgatóját
kerestük fel az iránt érdeklődve: az elmúlt
években sikerült-e megoldást találni az öt
évvel ezelőtt felvetett problémákra.

- Munkájuk kritikai visszhangjával nem volt
elégedett akkor a színház. Történt-e változás e
tekintetben?

- Igen, mégpedig mind a minőséget,
mind a mennyiséget illetően. Azóta szinte
minden kritikai fórum komolyan veszi a
színház produkcióit. Igaz ugyan, hogy a
valóban mélyen, kimerítően elemző írások
száma még mindig kevés, de sokkal
inkább odafigyelnek munkánkra. A
fővárosi sajtóorgánumok épp-úgy, mint a
vidékiek rendszeresen, folyamatosan,
többet írnak rólunk, ami nagyban
hozzájárul elszigeteltségünk fel-
oldásához.

- A múltkori beszélgetésen érdekes vita
alakult ki a színház művészi profiljának ki-
alakítása kérdésében. Mi most a helyzet?

- Nyugodtan mondhatom, hogy
színházunk munkája lényegesen kiegyen-
súlyozottabbá vált. Sikerült megtalálni
azokat a profilokat, melyeknek pontos
körvonalazása elengedhetetlenné vált to-
vábbi fejlődésünk szempontjából. Meg-
indult a tervszerű közönségutánpótlás,
közönségnevelés is. Ezen a téren rend-
kívül nagy előrelépést jelent az az évi
ötszáz gyermekelőadás, melyet a leg-
nagyobb felelősségtudattal szervezünk,
rendezünk. Eddig szinte minden gyer-
mekelőadásunk jó fogadtatásban része-
sült. Itt megjegyezném, hogy a gyermek-
előadások színvonala jótékonyan növelte
a színház egyéb előadásainak művészi
színvonalát is. A másik nagy eredmény,
hogy sikerült szövetségesül megnyernünk
a vidéki pedagógusok többségét. Ez
persze nem ment könnyen. A falvak
értelmiségi vezetői nem látták át rögtön a
gyermekelőadások közönségnevelő,
ízlésfejlesztő hatását. Másrészt színhá-
zunkon belül is akadtak, akik féltve a

felnőttelőadásokat, veszedelmes vetély-
társat láttak a gyermekelőadások számá-
nak növekedésében. De a fejlemények
mindenkit meggyőztek műsorpolitikánk
helyességéről. Vannak olyan fal-vak, ahol
a felnőttelőadások nem váltanak ki
érdeklődést, a gyermekelőadások ellenben
telt házakkal, nagy sikerrel mennek.
 Van-e elég színvonalas gyermekdarabja a

színháznak a növekvő igények kielégítésére ?
 Egyelőre ez nem okozott különösebb

gondot, de a jövőt illetően konkrét
elképzeléseink vannak a folyamatos
utánpótlásra. Több évre előre kidolgozzuk
a pontos műsortervet. Ennek meg-
valósítására pedig Benedek András ve-
zetésével egy speciális alkotói gárdát
kívánunk összefogni, mely a gyermek-
darabok folyamatos utánpótlásáról gon-
doskodik majd. Ugyanis ha most, a kon-
junktúra elején nem vigyázunk arra, hogy
biztosítsuk magunknak a műfaj legjobb
íróit, abból később komoly bajok
származhatnak. Gyermekelőadásaink
számát - bár közönségigény volna rá -
egyelőre nincs lehetőségünk szaporítani,
de nagy súlyt helyezünk arra, hogy
jelenlegi előadásaink nívós, valóban
kielégítő művészi élményt jelentsenek a
jövő színházbarátainak.
 Mi a helyet a „hagyományos" mű-

fajokkal?
 Nagymértékben megerősödött az

üzemi és vidéki operaelőadások iránti
érdeklődés. Ez azért is nagy szó, mert
számos olyan helyen, ahol azelőtt csak a
vitatható színvonalat képviselő
operettelőadások számíthattak közönség-
re, most szinte mindenhol nagy örömmel
és szeretettel fogadják operaelőadásainkat.
A másik zenés műfaj, a musical vagy
inkább zenés játék főleg a falusi fiatalság
köreiben sikeres. Ezen a téren is
érzékelhető az utóbbi öt év fejlődése:
zenés játékaink lényegesen nívósabbak,
mind a darabválasztást, mind pedig az
előadásokat tekintve, mint a korábbiak.

- Javult-e a színház kapcsolata a mai magyar
drámairodalommal?

 Bár javulás e téren is érzékelhető,
sajnos itt még igen sok a tennivalónk.
Való igaz, hogy vidéki közönségünket a
klasszikus művek iránti vitathatatlan és
egyre erősödő érdeklődése mellett mai
életünk problémáit feltáró friss drámai
alkotások vonzanák legjobban. Ennek az
igénynek a kielégítésére most azzal a
módszerrel kísérletezünk, hogy az el-múlt
nyolc-tíz évad tapasztalatait kielemezve,
megállapítjuk, kik azok a drá-


