
elmondja élettörténetét a nem vidám
gyermekkortól Berlinig.

Csákányi Eszter egy percre sem hiszi, s
nem is hiteti el, hogy sorskérdésére ez a
szerelem válasz lehet. Szerelmes, ez vi-
tathatatlan, de bizalmatlan marad, e
viszonytól nem várja élete megoldását.
Összeköltözik a kedves fiúval, Csákányi
utolérhetetlen könnyedséggel játssza el a
betörésszerű beköltözés agresszív
jelenetét. Pontosan érezzük: gyakorlata
van az ilyesmiben. Viszonyuk minden
helyzetében ő marad felül, s így kívül is.
A dialógusok, a szituációk elég rosszak
ahhoz, hogy Csákányi erre ne építhessen,
így szinte csak jelzésszerűen oldja

Sally: Csákányi Eszter ( MTI fotó)

meg a párbeszédeket. Az, hogy Sally
ennek ellenére élő figura, az Csákányi
érdeme: akkor élhet igazán, amikor
megszabadulhat szövegeitől, s egészében
arcjátékra, mozgásra építhet. Ezzel egy-
részt elkerüli, hogy a naturalitás uralja a
színpadot, másrészt az általa megteremtett
szerep lényegéhez közelít: az odadobott
mozdulatok, gesztusok fi-
gyelmetlenségnek látszó türelmetlensége
már magányára mutatnak. Bizalmatlan-
ságára, amely ekkorra már áttörhetetlen.
Nem tudjuk pontosan, hogy Sally mióta él
ebben a világban, de ahhoz bizonyosan túl
hosszú ideje, hogy saját magán kívül
bárkinek is hihessen.

Ez az ember végleg egyedül van, így
bátor is lehet, pusztán kötelességből tesz
eleget viszonyainak, mindössze azért,
hogy táncolhasson. Lassan nyilvánvalóvá
válik, hogy Sally magának, elsősorban
magának, s így elementáris örömmel vagy
szomorúsággal táncol.

S amikor elérkezik a lehetőség, hogy
szabaduljon innen, akkor Csákányi vi-
lágossá teszi, hogy ennek az alter-
natívának az értéke számára csekély.
Túljutott a konszolidáció vonzásán, tudja,
hogy e mellett a fiú mellett épp táncolnia
nem lehet, azt nem tehetné, amiért kibírta
az egészet. Boldog is lehetne ezzel az
emberrel, ha az értené őt, de történetét
elmagyaráznia sem módja, sem ereje
nincsen. Csákányi ezt is remekül játssza
el: mellékesen, oda sem figyelve hallgatja
a fiút, magába roskadva gubbaszt a rácsos
ágy kellős közepén, már minden a
mérhetetlen távolságokra utal, a naivitás
tisztaságának érvei már alig hallhatóak.
Idegen már ez a hang, hisz tudja, ha el is
menne innen: sehol sem tehetne mást, s
így maradhat is.

Csákányi Eszter reálissá, élővé tette a
választás drámáját, ezzel igazzá változtatta
a blődlit, a színpadon már a valóság
történik. Ezen a ponton Csákányi
széjjelrúgja az előadás keretét, ekkor már
nem is Sally, hanem maga Csákányi
Eszter énekel, 1980-ban, vidéken, egy
félig sem telt színházban, álmos vasárnap
délután - a színésznő választását látjuk, őt
magát. Megható és meg-rázóan komoly
színházi pillanat ez: volt bátorsága
őszintének lenni, s így a játék révén eljutni
a valósághoz, s így képes volt a
kukucskáló nézőt társsá változtatni. Ekkor
már magáról a szín-házról van szó, s arról
a helyzetről, amelyben együtt vagyunk.

GY. P.
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Philogene:
Jordán Tamás

Bohózatot, komédiát csak olyan társulattal
érdemes színre vinni, melynek tagjai
mesterfokon bírják a színészi hatás-keltés
valamennyi eszközét. Nem véletlen, hogy
mindig is ezek a színházi formák
igényelték a legsokoldalúbb mű-vészeket.
Nevettetni nehéz dolog, többek között
azért is, mert minden nevetésre késztető
jelenség - Bergson szavaival - valami
gépieset, valami korlátoltat feltételez. A
nevettetés szándékával készült színjáték is
akkor tekinthető sikeresnek, ha
„óraműszerű pontossággal működik", ha
„nincs benne üresjárat", és valamennyi
színész azon a helyen marad, ahová a
kezdet kezdetén állították. Az igazán nagy
komédiás azonban, miközben eleget tesz
az integrálódás követelményének, képes
arra, hogy kiváljék az erősen kötött
összjátékból anélkül, hogy ez
személyiségének mesterséges előtérbe
állításával járna. Mindez nemcsak a
játszott alak belső természetének
megértetéséhez segít, de nevetésünknek is
új értelmet ad.

A Józsefvárosi Színházban látható
Pierre-Aristide Bréal-komédia, a Tíz kiló

a ran y nem kíméli rekeszizmainkat. Ruszt
József erőltetett tempót diktál színészei-
nek. Élesen kontúrozott - néhol túl-
kontúrozott! - karakterekkel játszatja
végig ezt a sodró lendületű, tévesztéses
bohózatot. A színészek többsége zök-
kenőmentesen akklimatizálódik ehhez a
játékhoz. Egyetlen alak válik ki s teremt
szellemi atmoszférát maga körül:
Philogene-é, akit Jordán Tamás nagy belső
érzékenységgel alakít.

Ebben a középkortól eleven hagyo-
mányként élő parasztkomédiát és a fel-
világosodás kori francia vígjátékot ötvöző
XX. századi bohózatban, melyet egy
pénzre és szerelemre egyformán éhes
asszony, Edmée fondorlatai mozgatnak,
Jordánnak olyasfajta „outsidert" kell
mintáznia, akire a döntőbíró hálátlan
feladata hárul minden kritikus szituá-
cióban. De mivel ebben a bohózatban a
morál győzelmének semmiféle esélye
nincsen, az igazságszolgáltatásnak ez a
felkent képviselője sem lehet szócső vagy
szituációmegoldó mellékszereplő. A mo-



ralitás teljes hiánya a cselekmény cent-
ruma felé sodorja, külön kis drámát él
meg.

Jordán minden gesztusa arra irányul,
hogy megvédje a maga különállását, hogy
bele ne rántsák a sötét üzelmekbe.
Méltóságát csak akkor veszti el, ha ön-
hibáján kívül mégis a tűzvonalba potytyan.

Jordán egyéniségének bölcs derűje,
érett játékkultúrája azonban sohasem
feledteti, hogy egy érző ember bújt ennek
a kétbalkezes csendőrnek a bőrébe. Pedig
az úgynevezett „külsőséges" esz-közökből
talán épp neki jutott a legtöbb. Nemcsak
egyenruháját „szabták el", nemcsak
természetes mozgását vették vissza tőle,
de még a száját is ki-peckelték egy
irdatlan műfogsorral, ami oly mértékben
akadályozza a beszéd-ben, hogy tisztán
komikus alakításnál többet nemigen
várhatnánk tőle. A csoda azonban mégis
megtörténik. Ez a különös szájkosár,
amely a beszédet fröcskölővé, az
artikulációt labilissá teszi, engedelmes
eszközzé szelídül Jordánnál, s miközben
erőteljesebb mimikát és testbeszédet
kénytelen alkalmazni, egyetlen pillanatra
sem adja fel a szín-padon való emberi jelenlét
igényét.

A komédiának egyetlen igazi vesztese
van: Philogene, akiben a Törvény mond
csődöt a valósággal szemben. Jordán
csendőre kétségbeesetten kapaszkodik
bizonyos külsőségekbe, hogy jelezze:
„szolgálatban van" - tehát megkörnyé-
kezhetetlen. A sűrű melldüllesztések,
zubbonya aljának, az öveknek és csa-
toknak örökös igazgatása, a megszólalások
előtt végzett tekintélynövelő rituálék
(nyelés, mély lélegzetvétel, szúrósnak
szánt tekintet) nemcsak harsány nevetést
váltanak ki a nézőben, hanem rész-vétet is
az ember iránt, akinek minden gesztusából
szeretet és megértés árad, még akkor is, ha
éppen hivatali kötelességét teljesíti.

Érezzük, mennyire sebezhető ez a
mintarendőr. Nevetésünk így nem is
annyira fölényérzetből, mint inkább
szeretetből fakad. Az események olyan
gyorsan peregnek, az egyes alakok oly
sűrűn váltogatják álarcaikat, hogy mire
csendőrünk a helyszínre érkezik, már
minden egészen másként van, mint ahogy
látszik. Jordán kitűnően ráérzett arra a
sajátos szkizofréniára, ami ezt az alakot
jellemzi. Nemcsak őt látjuk, ha-nem azt is,
ahogy ő látja önmagát mint csendőrt. Erre
a „kétlépcsős" játékra maga a szöveg is
lehetőséget ad. „A

csendőrségnél fő az éleslátás!" - mondja
Theodore-nak, aki őszinte csodálattal
adózik ennek a rendkívüli képességű em-
bernek. (Hiszen észrevette a fején ékte-
lenkedő púpot!) „Ha nem mondod meg az
igazat, szétmázollak a falon. Mert a
tolvajokat sem szeretem. Ez különben a
mesterségemhez tartozik." E két jelenetből
tisztán látszik, miként duplázódik meg az
ember, s honnan ered a számtalan apró
mozzanat, mely Jordán Philogene-jének
szakmai gőgjét nevetséges emberi
fogyatékosságnak, míg a benne testet öltő
valódi tehetetlenséget szánalmat ébresztő
realitásnak mutatja. Az olyan „hivatalos"

megszólalásai, mint
.a csendőrség hangja messzire hal-

latszik ...az igazság csarnokában" vagy
„Mint a közrend őrének, az a
kötelességem, hogy a gyilkost elfogjam.
És éri teljesítem a kötelességemet!"

valójában semmitől sem védik meg, és
amikor az események hullámai végképp
összecsapnak a feje fölött, már csak a
tehetetlenül vergődő kisember kétség-
beesett jajveszékeléseként hangzanak.
„Hát ki itt a szakértő? Ki látott annyi
hullát... Azt hiszi, én még sohasem
tartóztattam le gyilkosokat!" - kiáltja,
miután végképp belezavarták saját nyo-
mozói okfejtésébe. Az utolsó jelenet-ben
pedig, ahol lopás, gyilkosság, a "hatóság
félrevezetése" és házasságtörés ügyében
egyszerre kéne igazságot szolgáltatnia
egy olyan társaságban, ahol - magát sem
kivéve - mindenki bűnös, csak
toporzékolni tud, s egy őrült esze-
lősségével tombol a most már valóban
megszeppent kompánia előtt: „Fel a
kezekkel, mindannyian!. . . Vagy előve-
szem a revolveremet és belelövök a
tömegbe... Mégsem járja, hogy egy
hatósági közeg már a hangját se hallat-
hassa... Fel a kezekkel... Te is, Pe

lure... Téged is letartóztatlak... Ha
ártatlan vagy, az a te bajod ... "

Mikor belép a színre, azonnal a bohózat
fókuszába, kerül. Szeme nedvesen
csillog, s ezen az egyszerre szánalmat
ébresztő és árasztó tekinteten át kezdjük
látni a többi szereplőt is. Neki külön
története van ebben a zűrzavaros, de
végül is homogén előadásban. Nem-csak
azért, mert nélküle hiányozna az a
komikus vakablak, aminek folyton-foly-
vást nekikoccannak a szereplők, hanem
azért is, mint valamennyien vagy Phi-
logene érkezésére várnak, vagy mielőbbi
távozását szeretnék. De a közönség is így
van ezzel és hogy az előadás végül is
megtalálja az utat a nevetni vágyó
közönséghez, abban Jordánnak kivételes
érdemei vannak. Mert igaz ugyan, hogy
Ruszt a társulat minden tagjának
biztosított valamilyen komikai mankót
(maszk, kosztüm, kellék stb.), de Jordán
minden külsőséges mankón túl egy érzé-
keny ember tragikomikus csetlés-botlását
tudta elhitetni velünk.

Jordánnal Jacques Tati és Buster Kea-
ton szelleme költözik a színpadra. Le-
bilincselően izgalmas, modern clown ő,
akinek komikuma nemcsak az eszéből,
hanem a szívéből is fakad, s aki épp in-
tellektusával teremt olyan sugárzást maga
körül, ami megvédi őt az üres
exhibicionizmus veszélyeitől. Gesztus-
világa, kivételes önfegyelemről tanús-
kodó színpadi viselkedése ellenáll az
olajozottan működő bohózati gépezet-
nek. Neki külön ritmusa van, addig meg
se szólal, míg nem reá figyelnek, semmit
nem tesz anélkül, hogy ki ne várná azt a
pillanatot, amikor a saját rögeszméik
körül pörgő szereplők szédülete meg a
miénk is csillapul kicsit. Ettől lesz
minden megnyilvánulása jelentőségteljes.
A habkönnyű bohózat általa mélyül néhol
keserű abszurddá.

Jordán Tamás és Kőhalmi Attila a Tiz kiló aranyban (lklády László felvétele)


