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Joviális urak,
zord zsarnokok

Dánffy Sándor szerepeiről

Epizodistaként futott fél pályája Ka-
posvárott, de már kinőtte. ezt a szerep-
kört. Joviális urak, zord zsarnokok,
kényurak, atyák ... A jórészt fiatalokból
álló társulatban a középkorúnál idősebb
kinézetű színésznek. úgyszólván
valamennyi darabban jut szerep. A
legutóbbi évadban például Sidonius, a hó-
hér a Kegyencben, a francia király a János
vitézben, Ljapkin-Tyapkin járásbíró A
revizorban, Speer törvényszéki elnök a
Kasimir és Karolinéban.

„Pontos és találó" írják egy kritikában
Sidoniusról. A kritikákban egy-egy
elismerő mondat, pozitív jelző illeti
Dánffy Sándor alakításait: „kitűnő epi-
zódfigurát teremtett" A nők iskolájában, „az
alak egy jellegzetességét téve meg
szerepformálása kulcsává, nemcsak fon-
tossá, de a többiekkel is egyenrangúvá"

lesz mint a Szegény Dániel plébánosa, „a
mackós parlagiság bevált eszközeivel
jellemzi" Bolsincov földbirtokost az Egy
hónap falunban, „emlékezetes maradt még
számunkra Dánffy Sándor fölényes
háziura" a Hermelinben , . .

Sok munka, erős akarat lehet e szerepek
mögött. Mennyi alakváltoztatás a
megállapodott, masszív alkat ellenére is!
Egy-egy kosztümisis figura rémlik fel: a
gyűrűs parókás, megzavarodott Vasárnap
úr a Don Juanból, a méltóságos, szigorú
apa, Vermandero az Atváltozásokból ...
Még korábbról: a R o k o n o k Berci bácsija,
ez a: ravasz, primitív, de sok „finesszel"

megáldott rokon, aki unokaöccse
szerencséjéről értesülve, hirtelen
felbukkan és fényes üzletet kínál. Nagyon
vidéki és nagyon erőszakos, s mint a
gyémántot csomagolja. elő az állítólag a
birtokán talált szenet: micsoda. ajándékot
hoz ő, micsoda lehetőséget tálal! Közben
várja, hogy mit kap, kikunyerál egy kis
pénzt, egy viseltes ruhát.

Su-Fu, a borbély A szecsuáni jólélek-ben,
amint hajsütővasával rácsap a víz-árus
kezére, az áldozatát kötélvégre fogó,
együgyű, bumfordi hatalmaskodásával és
naiv ártatlanságával nagyra nőtt gyerekre

emlékeztető Tuskó rend-ár a Szeget
szeggelben...

És egy furcsa előadás, az Augusztusi
vasárnap Postamestere. Lampionokat sze-
rel, és szerelmes a fővárosból érkezett
szépasszonyba. Bámulja a falujukba
vetődő költőt, és a csillagok járását figye-
li. Mindenkit megért, mindenkit meg-véd,
mindenkit szeret. Csak őt nem szereti
senki ... Egy-egy pillanatra talán igen:
amikor egyáltalán észreveszik. A külső
sutaság, a bátorságot gyűjtés vagy a
szavak keresése következtében
szakadozott beszéd mögül csupa
kedvesség, szelídség áradt ebből a
Postamesterből,

A másik véglet szerepei: Lobb, a mi-
nisztériumi hatalmasság A melegházban,
Érzelmei nincsenek. Időnként nem ért
valamít. Kérdéseire szabatos választ vár.
Hogy minden újra elrendeződhessen.
Legalábbis a felszínen. A feneket len
gonoszság képviselője, a Királyasszony
lovagjának Don Salusto de Bazánja: a
lelkek gyilkosa. Mindent jó előre kitervel.
Mindenre képes. Nem siet -mint egy jó
sakkjátékos, De azért nem annyira
higgadt: élvezni is akarja a bosszút. A
fölényét. Dánffy Sándor nagyszabásúan,
változatosan játssza el a. jelentős
szerepet.

Mint ahogy lelkiismeretesen, pontosan a
kisebbeket is. Az időnként be-be-rontó
megcsalt férjet a Tökfilkóban, a korán
kivégzett Lord Hastingsot a III.
Richárdban, vagy éppen a. medvepapát a
Szélkötő Kalamonában. Meglepődtem,
mikor A revizorban éppen tőle távol zajlott
a cselekmény, s rápillantottam: milyen
Ljapkin-Tyapkinosan követi az
eseményeket.

Sokat van háttérben a színpadon a
Kasimir és Karoline előadásán, a bajor
„sörfesztivál" forgatagában, Már a meg-
jelenése jellemez: öltöny, kalap, felnyírt
tarkő, homloknál felfésült haj. „Észak-

német." Sört iszik és virslit eszik: élvezi.
az élet örömeit, de - mint kifejti - nagy
fontosságot tulajdonít a lelkieknek is, Ő
teljes életet él. Gusztálja a nőket. Mintegy
hümmög, vág egy fintort, de tartózkodó.
Megnézi a torzszülötteket bemutató
előadást, felsőbbrendűsége tudatában és
érdeklődéssel. Úgy érzi, szép tőle, hogy
érdeklődik. Ő már csak ilyen: nyitott,
fogékony. A majomtestű nő éneklésénél
egy kicsit viszolyog, de. meg is hatódik.
Nem jól Iát, próbál eredményesebben
kukucskálni az előtte ülő háta mögül,
egyszer pedig még a. száját is eltátja.

Ahogy múlik az idő, fejébe száll a sör.
Egyre jobban szétázik. A lovaira emlék-
szik, a régi időkre, nagypapa voltát em-
legeti. Még magabiztos, boldog is: „Va-
lami mindig marad az ember után. Egy
magocska!" - mondja elrévedve és
hangosan. De már egyre sötétebbé válik az
arckifejezése, sötéten néz, nézi a
táncolókat. Azt kezdi érezni, hogy tu-
lajdonképpen ki van rekesztve az életből.
Elkeseredetten és részegen nagyzol,
handabandázva. összevész régi barátjával,
akivel együtt olyan kiváló úriemberek
voltak, Pénzt nyálaz elő a tárcájából,
nőket vásárol. Aztán eltűnik; de szánalmas
és fenyegető árnya a színen maradt!

Dánffy Sándor Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline című darabjának kaposvári előadásán (Fábián
József felv.)


