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A földbirtokos,
a kereskedő,
a házmester:
Jordán Tamás

A Raszpljujev nagy napja című tragikus
farce-ban Jordán Tamás három szerepet
játszik el; a 25. Színházban bemutatott
Szuhovo-Kobilin-mű rendezője, Szőke
István három szerepet bízott rá. Nem lenne
ebben semmi rendhagyó, hisz a színház
majd minden produkciójában egy-egy
színészre több szerep is hárul, részint mert
kis létszámú a társulat, részint mert ez a
gyakorlat lassan a színház egyéni stílusává
is vált. Hogy azonban épp ezt a három
szerepet s azt az egymást követő négy je-
lenetet bízta Szőke Jordánra, az már
rendezői lelemény és szereposztási te-
litalálat. A felismerés, hogy a három figurát
- a földbirtokost, a kereskedőt és a
házmestert - egyetlen színésznek kell
eljátszania, az előadás szövetében annyira
evidensen hat, hogy amikor újraolvassuk a
darabot, nem értjük, hogyan is lehetne ez
másképpen ; bár kétségtelen, a szövegben
erre vonatkozóan nem található semmiféle
szerzői utasítás. Szőke rendezői - gondolati
- felisme-rése elválaszthatatlan Jordán
színészi alkatának, adottságainak
ismeretétől, sőt már-már úgy érezzük, a
színész ihlette meg s juttatta el a rendezőt
az előadás egyik kulcspontjának
megtalálásához.

A rendőri kihallgatás, mely műfaját
tekintve cirkusz, bohózat, vásári látvá-
nyosság és tragikomédia egyszerre, két-
ségtelenül a darab lehetséges drámai
csúcspontja, a 25. Színház előadásában
sikerült is azzá válnia. A drámaíró fel-
vázolt három embertípust, s
belekényszerítette őket egyetlen azonos
helyzetbe; az előadás viszont az azonos
alaphelyzetet visszavetítette a megjelenő
alakokra, s ezáltal mintegy viselkedési és
maga-tartási képleteket montírozott
egymásra, hogy ezek végül egyetlen ívvé
feszülve vetítsék elénk az ember
meggyalázásának útját. A rendezői
szándékot segíti Keserű Ilona „jelmeze" is:
Jordán alap--öltözéke a fekete nadrág, a
fekete cipő s a szürke selyeming. Csvankin
földbirtokosként zöld frakkot vesz magára,
a kereskedő, Papagájcsikov fekete mel-

lényt, kalapot és hosszú, színes, nyaka köré
tekert sálat visel, Pahomov, a ház-mester
jellemző ruhadarabjai a télikabát, az
idomtalan térd fölé érő barna halinacsizma,
a svájci sapka. Az „alap-öltözéket" Csvankin
újramegjelenésekor, a sötétzárkából
kihozott, immár engedelmes és alázatos
földbirtokoson vehetjük végre is szemügyre.
Magától értetődik, hisz ez az út vége, a
képlet eredménye.

A sajátos feladat, mely a Raszpljujev
nagy napja szerephármasában Jordánra
hárult, a commedia dell'artét juttatja
eszünkbe. Semmi esetre sem gondolunk
egyenes analógiára, hisz a commedia
dell 'arte esztétikai elvei, művészi mód-szerei
merőben mások, mint bármelyik mai
színházé, színészei egész életükön keresztül
egyetlen szerepet játszottak, a szerepet
játszották, mely emberi - jellembeli és
karakterbeli - adottságaiknak leginkább
megfelelt. A színész számára az jelentette a
megoldandó művészi fel-adatot, hogy
bemutassa, miképpen érez, beszél és
cselekszik az általa képviselt, életből vett
valós társadalmi típus az előadás alapjául
szolgáló szcenárium által megszabott
különféle helyzetekben. Az állandó típusok
színháza minden ér-deme mellett
természetesen nem jellemezhette egyénileg
alakjait, hiszen e jellemek belső motiválása
mindenképpen írói munkát igényel. Érdekes
módon

Papagájcsikov kereskedő kihallgatása a
rendőrségen (Tolnai Miklós, Mártha István, Jordán Tamás és Kristóf Tibor) (Iklády László felv.)

ugyanakkor Szuhovo-Kobilin sem tu-
lajdonított annak jelentőséget, hogy a ki-
hallgatási jelenet figuráit (a földesurat, a
kereskedőt, a házmestert) „belülről",
mélyebben ábrázolja. Őt is inkább a
helyzet vonzotta, a helyzetben való
megmutatkozás. S amikor Szőke a három
alakot összevonja - jóllehet három
különböző társadalmi típust képviselnek, s
ebben' látszatra eltér a commedia dell 'arte
módszerétől - ezzel az absztrakcióval épp
az írói szándékot lát-szik kibontani. A
három társadalmi típus számára ugyanaz a
helyzet tudatilag mást és mást jelent, amíg
be nem lépnek a helyszínre. Ott azonban
mind-hármukkal ugyanaz történik meg.

Jordánt, kinek színészi erőssége épp a
gesztusokkal (olykor a gesztusnélküli-
séggel) való alakteremtés, ragyogó jel-
lemtanulmányt készít. A színpad közepén
álló bádoglemez-forgóajtón szélesen
hadonászva zuhan be a méltóságában
megsértett, felbőszült Csvankin föld-
birtokos, de az „énnekem is hatalmam van
ám" gőgös magabiztossága nem menti meg
attól, hogy a nagy napját élő Raszpljujev
sötétzárkába ne küldje: fent az emelvény
alkotta hídon keresztülvonszolják a
színpadon. Magára kap-. va a kereskedő
ruhadarabjait demizsonnal a kezében most
a kedélyes maga-biztosság lép be a
forgóajtón. Papagájcsikov azonnal
tudomásunkra hozza,



hogy jár ide, de még ha nem járna is, akkor
is jártasként viselkedne, megvan hozzá a
tehetsége. Csacsog, kedves, te-le van
élettel, a kalapját sem teszi le. A
hivataloskodó kikérdezést viccnek tekinti,
asztalhoz ül, tölt, kínál, szól a
tangóharmonika - muzsikussal érkezett -,
mulat és mulattatna. Szapora, apró
mozdulatokat végez, egész lénye vibrál,
cikázik. Nem keltenek veszélyérzetet
benne, meg sem érintik a gyors egymás-
utánban elhangzó, vallató kérdések, míg-
nem egy pillantásra fel nem fedezi ki-
hallgatói tekintetében: őt most valóban
hivatalosan kezelik. Egyszerre eszébe jut
az illem, lassú mozdulattal leteszi kalapját
az asztalra, miáltal át is engedte maga
felett a hatalmat. Raszpljujev hozzá lép,
leveri az asztalról a kalapot, rá is tapos. Ő
a mindig jól beváló esz-közzel
próbálkozik, megvesztegetni igyekszik, de
mozdulatai, lépései immár lassítottak,
kiszámítottak. Tudja, sem-miségeken
múlhat minden. Tehát fél. Mihelyt
elegendő pénzt kínál, útjára engedik, de
utolsó üdvözletül elébe vágják a kalapját,
hogy le kelljen hajolnia érte. Micsoda
kontraszt a bejövet maga-biztossága és a
kimenet kiszolgáltatottsága közt!

A félszegen belépő házmesterben Jordán
visszahozza az elébb kikotródott alak
rémületét is. Ő már jól tudja, van mitől
tartania. Szája előtt véres maszk. Eszünkbe
kell hogy jusson: hisz Raszpljujev az
előadás elején elugrik egy perc-re, „egy
házmesternek ki kell vernem a fogait"

felkiáltással! Akkor mulatságosan hatott; a
látvány azonban most egyáltalán nem
mulattató : íme az általában bevert szájú
házmester. Nyakában hosszú madzagon
kulcscsomó lóg, két kezében egy
nagyméretű lakókönyvet tart jó erősen,
nyújtaná is előre, nem is, talán ezért hívták.
Ahogyan tartja a könyvet, látni, szorosan
hozzátartozik, szinte egylényegű vele,
nélküle nem is lehetne az, ami. A
lakókönyvvel persze védekezni is lehet.
Meg is próbálja. Hármuk közül ő tud
legtöbbet a megalázottságról: a mélyen,
szeméig lehúzott svájci sapka és a ferdére
vert véres szájat jelző maszk között a
keskeny sávban megvillanó riadt szempár
Csvankin és Papagájcsikov
meggyalázottságára is emlékezik. De lehet-
e egy eleve megfélemlített lény félelmét
tovább fokozni? Eljátsszák vele a

"megszervezzük a mechanizációt" jelenetet.
Durva vásári bohóctréfa: rendőrök egymást
ütik meg, hogy az ütés végül időben érje
Pahomo-

vot, s úgy repüljön ki belőle a felelet, mint
a puskagolyó. Pahomov kezéből új-ra és
újra kivágódik a lakókönyv, utánanyúl,
utánamászik, utánazuhan. A szatirikus élű
bohóctréfa kegyetlen játékká fajul. A
hatalmi téboly a házmestert végül
letartóztatja, elvezetik a folyosón, hogy
aztán a zárkából mint a már jól
megdolgozott Csvankin térhessen vissza
ugyanazon az úton. Összegezés a
földbirtokos másodszori megjelenése
Jordán játékában. Viselkedése készséges,
szolgálatkész, mozdulatai a helyzethez
méretezettek. Teljes alkalmazkodás.
Kimenetelével az egész kihallgatás
hátborzongató, valószerűtlen jelenéssé,
groteszk fintorrá zárul. Az átváltozások,
melyeken keresztül Jordán három alak-ját
ugyanaz elé a helyzet elé állítva, egymásba
illesztette, fázisaiban tárták fel az ember
testi és lelki megnyomoríthatóságának
útját.

Nem véletlen, hogy pályájának talán
legizgalmasabb, leggazdagabb alakítását
ezen az estén nyújtja. Primitív maszk-
szerűség és szomorú vidámság jellemzi -
ez az, ami a commedia dell'artét juttatja
eszünkbe. A gesztusnyelv, melyen alakjai
megszólalnak, úgy tűnik, valamiképpen a
színház e máig ható, ihlető forrásából
táplálkozik.

RÉVY ESZTER

A Halotti beszédtől
a vezércikkig

Beszélgetés Bánffy Györggyel

Bánffy György irodalmi-nyelvművelő
előadássorozata - mellyel szinte az egész
országot bejárta, sőt az országhatárokon túl
élő magyar közösségek előtt is nagy
sikerrel szerepelt - idén tavasszal jutott el a
200. előadáshoz. Bánffy elő-adóművészete
révén 1963-tól kezdve több főiskolás-
egyetemista nemzedék lelkesedik ismét a
szép magyar szóért. És hozzák immár saját
tanítványaikat is, a tiszta magyar
beszédnek ehhez a forrásához, mely
színházi és pódium-művészetünk sajátosan
nemzeti, magyar hajtása. Most, ezen a
jelentős évfordulón azért kerestük fel
Bánffy Györgyöt, hogy elbeszélgessünk
pályájáról, emberi, színészi és népművelői
hitvallásáról.
 Honnan is hozta magával a magyar

nyelv szépsége iránti különös fo-
gékonyságát?
 Anyám, Pápay Klára színésznő

versmondásán cseperedtem, Egerben. Már
középiskolás koromban az iskola irodalmi
önképzőkörében a szép magyar kiejtés
színeiről és szükségszerű változatosságáról
tartottam előadást diáktársaimnak;
példaként említve itt többek között a
többféle színezetű e hangzó fontosságát.
Főiskolás koromban, Básti Lajostól mint
osztályfőnökömtől tanultam elméletben és
gyakorlatban a szín-padi beszéd
tisztaságának és szépségének fontosságát.
Majd mint pályakezdő színész a Nemzeti
Színházban estéről estére élveztem Bajor
Gizi beszédét; suttogva elmondott
mondatait a karzaton ülve is tisztán
érthettük. Ezeken, és még sok más példán
keresztül ivódott belém a meggyőződés,
hogy a színésznek, akit a közönség
nemcsak lát, de hallgat is, magas fokon
kell tudnia magyarul. Nagyon szomorú,
hogy színészoktatásunk az utóbbi 10-20
évben erre nem helyez elég súlyt. Talán
ennek következménye is, hogy színészeink
jó része nem ismeri fel az érthető, tiszta
színpadi beszéd és a magyar nyelv helyes
használatának alapvető fontosságát. Ha egy
esztergályosnak vídiakése törött, hogyan
tud vele esztergálni? Hogyan válhat a
színész


