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„Azt tartottuk jó mővészetnek, amely az embert önnön méltóságára ébreszti rá. 
Amely azt tudatosítja, hogy ember, te több vagy a sorsodnál. Tisztább, okosabb, 
nagyszerőbb, szeretetre méltóbb és többre érdemes, mint a mai sorsod.” Bessenyei 
Ferenc gondolatai a színmővészet fontosságáról mintha Jordán Tamás életmővét is 
meghatározták volna. Azét a Jordán Tamásét, aki bár földmérı mérnökként diplo-
mázott, mindig a színpad közelében maradt, és sorsát beteljesítve a honi színmővé-
szet meghatározó alakjaként írta be magát a magyar kultúra történetébe. 
 
Jordán Tamás színmővész, rendezı, színigazgató, egyetemi tanár, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas, érdemes mővész számára a színház nemcsak elıadásokról szól, hanem 
társadalmilag nagyon fontos találkozóhely is. Egy olyan közösségi tér, amely lehetı-
séget teremt a kultúrával való találkozásra. Nem véletlenül tartja magát a színház 
misszionáriusának: színészként, rendezıként, színházalapítóként és igazgatóként is a 
színmővészetet szolgálja, hozza el a közönség mindennapjaiba. 
 
Bessenyei Ferenc számára a színház a legfontosabb mővészeti ág volt, mert tudta, 
hogy a színmővészet erısen, mélyen és gyorsan hat az emberekre. A színház és a 
vers Jordán Tamás számára is hasonló fontossággal bír: elıadóestjein, darabjaiban és 
igazgatóként is töretlenül igyekszik a magyar színházi és irodalmi kultúrát a közön-
séggel és az ifjúsággal is megszerettetni. Kettejük életpályáját nemcsak a közös szel-
lem, a közös szándék kötötte össze, hanem a sors is. 
 
A színpadon vagy a filmvásznon, egy Szabó István-filmben vagy egy Shakespeare-
darabban Jordán Tamás számára ugyanaz a fontos, mint ami Bessenyei életét is meg-
határozta: segíteni az embernek a példa erejével. A példamutatás pedig a színész fel-
adata. Talán nem véletlen, hogy a Nemzeti Színház igazgatójaként Bessenyei Ferenc 
mővészi életének minden fontos állomásának részesévé vált, sıt szervezıje, alakítója 
lett. A 2004. február 11-i, Bessenyei Ferenc 85. születésnapjára rendezett ünnepi gá-
lamősornak Jordán Tamás volt a szervezıje, rendezıje és házigazdája. Igazgatóságá-
nak egyik utolsó aktusaként szobrot állíttatott Bessenyei Ferencnek, és végül a 2012. 
augusztus 31-i hódmezıvásárhelyi Bessenyei Ferenc Mővelıdési Központ átadására 
rendezett ünnepség szervezıje, rendezıje és házigazdája is volt. 
 
Akárcsak Bessenyei Ferenc életútja, úgy Jordán Tamás pályafutása is örökös érdeme-
ket szerzett a magyar színjátszás, a magyar kultúra ápolásában. Közösségépítı, szín-
házteremtı és irodalompártoló szerepe Bessenyei Ferenc munkásságának méltó örö-
kösévé teszi. 
 
„A színház képviseletében szeretném megtéríteni azokat, akik azt hiszik, hogy a kul-
túra nem tartozik szervesen az életükhöz. Rá kell döbbenteni ıket, hogy a már csak 
az anyagiakról szóló sivár világukból úgy tudnak megmenekülni, ha lélekben értéke-
sebbé válnak.” - Jordán Tamás 


