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Márkus László
Norrisonja

Márkus László Norrison-alakítása
ugyanolyan tündöklő technikai bravúrja a
színészi mesterség ismeretének, mint
ahogyan maga a darab, Molnár Ferenc Egy,
kettő, három című egyfelvonásosa, a
színpadi konstrukció elbűvölő egységével,
latszólag hiánytalan természetességével és
'karcsú lendületével az egyfelvonásosok
világirodalmában joggal jelenti - a maga
műfaján belül - az egyik vitathatatlanul
elismerhető csúcsteljesítményt.

A 'tökéletesség mindig az adott lehe-
tőségek premisszáiból kiindulva
minősíthető; az alakítást tehát abból az
alapállásból szemlélhetjük, 'hogy
egészében, a részletek megformálásából
létrejövő összhatásában milyen
vérrokonságot tart az interpretálandó mű
egészéből következő képpel.

Márkus László Norrisonja mindenek-

előtt az eszközök feletti, szinte
korlátIannak tűnő uralkodás örömét
árasztja : méghozzá 'kétféle értelemben.
Ahogyan Norrison - kétségbeesett
állapotában, a parancsoló érdekek
atmoszferikus nyomása alatt cselekedve - a
gyors és egyre gyorsuló döntés-cselekvés
áradatban egy-re fokozódó örömmel élvezi
hirtelen elhatározott stratégiájának a
gyakorlatba történő átültetését - úgy a
Norrisont alakító Márkus is, legbelül,
egyre inkább élvezi a mesterség, a
„Handwerk." esz-közeinek 'gyors
falvonultatását.

Nem is lehet másképp: a tempó fo-
kozódik, Norrisonnak mindössze egyet-len
órája marad arra, hogy a gondjaira bízott
amerikai milliárdoslány szívszerelmét
taxisofőrből tökéletes gentleman-né
varázsolja. A feladat hibátlan megoldása
szinte lehetetlen. És éppen ez a
lehetetlenség sarkallja Norrisont arra, hogy
olyan koncentráltsággal, olyan idegi és
fizikai erőbedobással dolgozzék a
sikeréért, amilyenre csak ritkán képes az
ember - s akkor is csak élete egy-egy döntő
pillanatában.

Márkusnak, a színésznek előadásról
előadásra meg kell teremtenie magában ezt
a koncentráltságot, ezt a maximális idegi és
fizikai erőbedobást. A kény-

szer hajszolta Norrison gyors képzettár-
sításait, emlékezetének villámsebesen fel-
gyúló memóriaegységeit, hangváltásait,
pillanatnyi szünet nélküli, pergő dikcióit
csak akkor 'képes elhitetni, 'ha maga is
ilyen felgyulladott, szinte belülről kivi-
lágított állapotba hajszolja magát. Ami-kor
a mozdulatok szélsebesen, szinte az
álomjárók biztonságával, de a végtelen-
ségig begyakorolt, rutinos emlékezetre
támaszkodva követik egymást ... Akár az
autóversenyzőknél, akik százszor is
befutják a versenypályát, mielőtt a futam
megkezdődne, de amikor a játék már
„vérre megy", nincs és nem is lehet idejük
arra, hogy tudatosan előhívják agyuk
rejtekhelyeiről az egyes résztávolságok
adatait; ilyenkor már csak pusztán
ösztöneikre s begyakoroltságuk reflexeire
számíthatnak.

Mi ad, mi adhat tehát hajtóerőt a szí-
nésznek, hogy Norrison fergetes tempó-ját
nem csupán követni, de megjeleníteni,
elhitetni is képes egyen? Gondolom,
bekapcsolhatja magát a figura el-
lentmondást nem tűrő, csak és kizárólag az
eltervezett művelet sikerére figyelő
attitűdjének áramkörébe.

Egyszerűen lehetetlen, hogy a jellegzetes
nüanszok sora, a játék ezernyi, ősz-
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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-


