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Az igazság gesztusa

Jordán Tamás Szókratészéről

A Szókratész védőbeszéde, noha valójában
nem dráma, inkább filozófiai esszé, nem
először kerül színpadra. Tizenkét esz-
tendővel ezelőtt Boján Stupica belgrádi
rendező sikeres adaptációja nyomán - ez
volt a Huszonötödik Színház egyik
emlékezetes nyitóelőadása, Haumann Pé-
terrel a címszerepben. Jordán Tamás
egyébként maga is statisztált annak ide-jén
a huszonötödik színházi produkcióban, s
azóta se hagyta nyugton ez a szöveg, a
Népszínház stúdióprogramjában, még a
budai Várban, Szigeti Károly
rendezésében, egyszer már színre lépett
vele. A jelenlegi kaposvári
stúdióelőadásnak is volt korábbi változata:
tavaly került bemutatásra Nyíregyházán,
nagy-színpadon, Fehér György
rendezésében, Jordán vendégszereplésével;
a mostani színrevitel ennek voltaképpeni
felújítá-

sa, pontosabban adaptálása. Időtartama
nem egészen háromnegyed óra, s csupán a
címadó Platón-írásra épül (míg a hu-
szonötödikben változat második részé-ben
a Kritón és a Szókratész halála feldolgozását
is láthattuk), tehát már dramaturgiájában is
„végsőkig" puritán, hagyományos
értelemben vett drámai cselekményről itt
nem beszélhetünk. Á történet és a világkép
azonos; nem egyéb, mint az „athéni
férfiak" (bírái) előtt álló Szókratész
érvelésének logikája. Marad a puszta
színészi jelenlét. Vagy ezúttal inkább így
fogalmaznék: a jelenlét gesztusa. Jordán
Tamás ugyanis nem mond le arról, hogy
az önfeltárulkozást, amit ez a lényegileg
monodrámának tekinthető színházi este
biztosít számára, értelmezze is.

Honnan ered a szöveg elementáris ereje,
eredendő frissesége? „Milyen régi! Es,
ugye, milyen friss? Mint egy virág" idézi
Karinthy szavait Devecseri Gábor a
Szókratész védőbeszédéhez fűzött fordítói
utószavában. A Platón-szöveg régisége és
üdesége egy tőről fakad. Manapság szokás
Szókratész halálra ítélését az első
konstrukciós perként emlegetni; magam
részéről nem annyira a

mai analógiára, inkább a történelmi
elsődlegességre tenném a hangsúlyt.
Szókratész elítélése európai történelmünk
első olyan feljegyzett, jelentős pere,
melyhez a vád csupán a tények ma-
nipulatív torzításával tudott érveket ko-
vácsolni, ám a manipuláció sikeresnek
bizonyult: Szókratésznek ki kellett innia a
méregpoharat. De a védőbeszéd még az
ítélet kimondása előtt hangzik el, noha
Platón, aki utólag írott formába öntötte
mestere szavait, fogalmazás köz-ben már
tisztában volt a kifejlettel. S a Platón-
szövegben ez a kettős szempont
következetesen érvényesült: egyrészt
Szókratész rendíthetetlenül hisz az igaz-
ság kimondásának erejében, másrészt a
védőbeszéd „mögött", Szókratész ér-
velésének mintegy árnyékában pontosan
kirajzolódik a vád eljárásának mani-
pulatív jellege. Szókratész érvelésének
így számunkra bizonyos népmesei tisz-
tasága lesz: leleplezi a hamisságot, meg-
nevezi az igazságot. S mindnyájunkban
ott él a vágy e fekete-fehér egyértelműség
után, de évezredek jó néhány analóg perét
a hátunk mögött tudva, tisztában vagyunk
azzal is, hogy az igaz szavak ereje
gyakran milyen kevésnek bizonyul a
szavak manipulálásának erejével szem-
ben. A szövegnek ez a belső feszültsége
Jordán Szókratészének kiindulópontja.

Se a rendező Fehér Györgynek, se a
színésznek láthatóan nem okozott gondot,
hogy Szókratész több mint hetven-
esztendős volt, amikor védőbeszédét
elmondta (életkorára a szövegben több
utalás történik). Keltheti-e a negyven év
körüli színész az agg bölcselő illúzióját?
Egyetlen percre sem érezzük a színészen,
hogy ezt az illúziót, akárcsak asszociációs
szinten, fel akarná kelteni. Jordán Tamás,
mióta Kaposvárra szerződött, többször is
játszott saját koránál idősebb szerepeket,
legutóbb a Kasimir és Karolinéban, de
ilyenkor külsőleg-belsőleg átmaszkírozta
magát, vagy ha nem, mint a Marat/Sade-
ban, akkor a figura szándékos
megfiatalításáról volt szó. A Szókratész
védőbeszéde másfajta színház-ideál
jegyében született; itta szöveg elsőd-
legesen eszköz a színész számára, hogy
feltárja önmagát, hogy megmutassa azt a
színházi igazságot, amit saját magában
fizikailag-testileg képes megmintázni. Az
előadásban mindvégig élően jelen van
annak az időtávlatnak a kreatív
feldolgozása, amely az egykori Szókra-
tészt mai színházi másától elválasztja.
Maga Platón ad ehhez nagyszerű fogód-
zót az imént elemzett szövegbeli belső
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feszültséggel, mellyel egyrészt naiv igaz-
ságérzetünkre apellál, másrészt érezteti a
manipuláció sikerét, a naiv igazságérzet
kudarcát.

Hogyan jelenik meg ez színészileg?
Tévedés lenne azt hinni, hogy teljesen
hiányzik belőle az imitáció. Nagyon is
köze van a valóság külső jegyeit másoló,
imitatív színházhoz, s annak, ahogyan
köze van, fontos szerepe lesz az egész
színházi este sajátos esztétikájában. Ren-
dező és színész egyaránt a külsődleges
valóságjegyek másolásának meghaladá-
sából indul ki, de felhasználja az imitatív
színjátszás eszközeit, csak mintegy
idézőjelben. Jordán nem Szókratész
elképzelt vagy akár hiteles gesztusait pró-
bálja megeleveníteni, hanem olyan gesz-
tikulációt hoz, amit egy mai férfi hasz-
nálna a szókratészi mondatok előadásakor.
E gesztikuláció, melyhez a „nyers-
anyagot" a színész természetesen magá-
ból veszi, igen karakteres, szellemes és
pontosan „megkoreografált". A szöveg-
mondás gyors tempója és e hétköznapi
gesztikuláció finom túlhangsúlyozása iró-
niát jelent. Nem karikatúra ez, nem is lehet
az, teljesen ellentmondana az elő-adás
alapvető intenciójának, csak éppen
bizonyos távlattartás van benne: ez
Szókratész távlata saját késői színházi
másától, vagyis a mától. Azé a Szókra-
tészé, aki naiv igazságérzetünk szentségére
apellál. Ám a mai színházi hason-másnak
is megvan a maga távlata az eredetihez: ő
viszont tud a manipuláció sikeréről.

S itt jut szóhoz az, amit a színész
személyes igazságának neveznék. A szí-
nészet, mint minden mesterség, első-
sorban tanulást jelent, a mesterségbeli
fortélyok gyarapítását. De az igazi tudás
túl van a tanuláson, forrása a létélményben
keresendő. Ha a színész mint művész
közölni akar velünk valamit abból a
tapasztalatból, ami egyedül az övé,
eszközül használhatja ennek megmutatá-
sához a mesterségbeli fogásokat. De az
egyre gyarapodó színészi effektusok
nemcsak feltárhatják, hanem el is takar-
hatják az embert, s a jó színész, ha okosan
gazdálkodik eszközeivel, előbb-utóbb
rájön, hogy színészetének nem szabad csak
gazdagodásnak fennie: a fogyatkozás
éppilyen lényeges. Jordán Tamás
tanúságot tesz róla, hogy ért az imitatív
színjátszáshoz, de kellő nagylelkűséggel -
vagy így is mondhatnám: kellő alázattal
mindazt elhagyja, ami takarná a
személyest. Nem kíván szerepet játszani.

Platón nem is írt szerepet. A Szókratész

védőbeszédének jelen interpretációja rá-
döbbent bennünket, mennyire tévutat
rejtene a szerepjátszással kacérkodni.
Fehér György rendezése, miközben a
Platón-szöveg belső feszültségére figyel, s
nem téveszti szem elől, hogy amit
tolmácsol, nem színdarab, hanem
filozófia, azt kívánja a színésztől, hogy a
valóság metaforája legyen.
Hozzáfűzhetnénk: Szókratész ürügyén. De
az ürügy kifejezés pontatlan, mert a több
mint két év-ezreddel ezelőtt élő bölcselő
és mai színházi mása a leglényegesebb
ponton találkoznak. Ez az előadás ugyanis
a szókratészi gesztus színháza. S így gesz-
tikuláció és gesztus között különbséget
kell tennünk. Az imitatív gesztikuláció a
szerint a funkció szerint, melyet az elő-
adásban betölt, fontos és aprólékosan ki is
van dolgozva; a szókratészi gesztus felől
nézve azonban lényegtelen és eset-leges.
A szókratészi gesztus az igazság
jelenlétébe vetett hit. A színész, amikor
személyes ügyeként vállalja fel a szók-
ratészi gesztust, elismeri naiv igazságvá-
gyunk jogosságát, és eleget akar neki
tenni. Saját imitatív színészetét azért hoz-
za a játékba, hogy ott a szemünk láttára
veszítse el. Az igazság gesztusa ugyanis
megsemmisíti az igazság imitálását: ez
Jordán Tamás személyes színészi
„üzenete". Ennek elmondásához valóban
szüksége volt Platónra és Szókratész-re,
de ami megérint, már-már azt mond-
hatnánk, arcul csap ebben az eszközei-ben
egyre jobban lemeztelenedő elő-adásban,
az csak a színész személyiségéből
fakadhat. Az előadás végére nyoma vész a
megjelenítés mai attitűdjéből eredő
iróniának. S azzal, hogy a színész hitet
tesz Szókratész gesztusa mellett, óriási
energiát szabadít fel abból a né-hány tucat
emberből, aki a kaposvári stúdió parányi
nézőterén helyet foglal: nép-mesei
tisztasággal mondja ki a „meztelen a
király" igazságát. A kimondás: a színészi
jelenlét gesztusa. Amikor az-tán a színész
elhagyja a termet, még hosszan
meditálhatunk arról a harcról, amit a
szavak primer igazságtartalma és a
szavakkal való manipulálás vív egymás-
sal, de eredendő, tiszta igazságérzetünk-
ben megerősített ez a forró színházi es-te.
Azaz nem csupán színházi élményben volt
részünk: valami többet is kaptunk.
Valamit az „örök" Szókratészből.

BÓTA GÁBOR

Két clown portréjához

Mihályi Győzőről és Igó Éváról

Szőke István a színészi személyiség tit-
kait feszegeti: a játékstílust mintegy szí-
nészeiből akarja előbányászni. Boris Vian
Mindenkit megnyúzunk ! című darabjának
miskolci színrevitelével szokatlan, egyéni
színpadi nyelvet teremt: a színész-szel
való munka „mélylélektanából" hív-ja elő
színházát, az attraktív bohózat és az
abszurdba hajló groteszk vegyületét. Az
előadásról a SZÍNHÁZ februári szá-
mában már jelent meg kritika; ezúttal két
kiemelkedő színész - a két legkarak-
teresebb clown: Mihályi Győző és Igó
Éva - játékának megidézésére teszek kí-
sérletet.

Mihályi mint André téblábol a szín-
padon. Lóg rajta a ruha: túl bő nadrág,
fehér ing, mellény, nadrágtartó, sapka.
Arca kissé koszos. Égy halom szerszám a
kezében, ruganyos, de mégis ügyefogyott
mozdulatok. A papa megáll a jobb-oldalt
elhelyezkedő munkapad mögött. Jelentős
távolságra Andrétól. A szer-számokért
nyúl. André nem tudja, melyiket kell
adni, zavarban van. Rakosgatja őket a
saját kezében. Odaad egyet. Égész előre
kell nyújtóznia. A lába nem mozdul.
Terpeszben áll, pipiskedik, mozog előre a
felsőteste és a feje. Bámészkodik,
érdeklődik. Félénk és nagyon figyel.
Rosszat adott. Megint rakosgat, keres egy
másikat . . . Az apa végigsimítja ujjával a
baltát. André arcára bugyuta kifejezés ül
ki, félénk.

Kiemelkedő mutatvány következik.
Amerikai katona toppan be, ugrókötélen
ugrálva, és vizet kér. André egy pohár
vizet hoz neki. Követi fejével a kötél
forgását, majd megpróbálja megitatni a
katonát, a pohár vízzel lavírozva. A víz
egy része kiömlik, mintha nem sikerülne
az attrakció, de André hirtelen nagyot
ugrik, és máris együtt ugrókötelezik az
amerikaival és a pohár vízzel. Bátorta-
lanul megcsillan a szeme, valami sikerült.
Rágógumi a jutalom. André rohan, hátat
fordítva vizsgálgatja a csemegét. Fél,
hogy elveszik tőle, két kézzel fogja. A
papa rá is parancsol, hogy dobja a szo-
bában lévő nyúzógödörbe. Kergeti az
asztal körül. A gödör mögött megáll-nak.
André ledobja a gumit, mintha a


