
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



gondolatok hű tolmácsolójává, ha a szavak
megformálására való készsége hiányzik?
Természetes azonban, hogy mi-után kevés
ember születik hibátlan artikulációs
készséggel, az erre való képesség
kimunkálása hosszú évek kitartó
munkájának eredménye. Tulajdonképpen az
egész színészi pályán végigívelő, állandó
beszédtechnikai tökéletesedés és az ehhez
szükséges önkontroll megteremtése a
hibátlan, szép beszéd alapfeltétele.

 Napjainkban sajnos ritkaságszámba
megy, hogy valaki színészi hivatását leg-
alábbis részben népművelési feladatok
szolgálatába is állítja. Önt mi vezette erre
az útra?

 Ki mondhatná el magáról tiszta lé-
lekkel, hogy nem járta meg a kétségek és
vívódások nehéz útját, különösen akkor, ha
a történelem viharai saját élet-korának
viharos változásaival is egybe-estek.
Meggyőződésemmé vált az idők folyamán,
hogy a színészi hivatástól a népművelő
lelkület nem választható el. A magyar
színészet megszületésének is ez az igény
volt egyik mozgató rugója. Színészéletek
történetét olvasva az el-múlt 15o év alatt a
népművelő gondolatnak sok követőjére
találtam. Saját tapasztalataim is azt
mutatják, hogy ennek szükségessége ma
sem csökkent. Bukkantam én
országjárásaim során, kicsiny községek
művelődési szobáiban olyan közönségre,
ahol a népművelés fontossága szinte
égetett. És az üzemekben vagy falvakban,
főiskolai klubokban vagy
nyugdíjasdélutánokon felém áram-ló igény
egyre növeli bennem az cl-szántságot a
népművelés mindenütt fontos munkájához,
a személyes találkozásokon kívül a
rádióban, televízióban is. A színészetnek,
mint nyelvi utat fel-használó művészetnek
a zene- vagy képzőművészetet megelőzően,
alapvető szerepe van a nemzeti kultúrára
való igény kielégítésében. A nyelvi
művelődés lehetőségeinek kibővítése
hosszú ideig érlelődött bennem. A gondolat
megszületésétől a megvalósításig ez a
nagyon is valóságos igény volt a mérce.

 Önálló szerkesztésű nyelvtörténeti
műsorának megszületésekor már komoly
előadóművészi tapasztalatokkal rendel-
kezett. Milyen összeállítások voltak azok,
melyek ezt a műsort megelőzték?

 Előzményként az 1963-as Két évezred
antológiája mellett című műsoromat
említeném elsősorban. Itt kísérleteztem
először a négy önálló csoportra bontott
tartalmi megosztáson belül, a

Tenni vagy nem tenni problémakörének
irodalmi tükrével, mely Lao Cetől Illyés
Gyuláig adott körképet e gondolat vál-
tozásairól. Ezután, 1965-ben Örök bará-
taink című, magyar költők műfordításaiból
összeállított estem következett, melyben
törekedtem arra, hogy egy-egy műalkotást
több költő adaptálásában is bemutassak. De
ebben az időben már világosan láttam,
hogy a Tenni vagy nem tenni szerkesztési
módja a korszerű. Ettől kezdve kerestem
egy olyan vezér-fonalat, amely alkalmas
arra, hogy egy kétórás est különféle
szemelvényeit mintegy függőhídként
összefogja. Ezt a keresési folyamatot
megszakította egy esemény: Pécsről a
budapesti József Attila Színházhoz
szerződtem. Ekkor a pécsi közönségtől
búcsúzva önálló estet szerkesztettem Nem
búcsúzom címmel, melyben a pécsi főbb
szerepeimből, el-játszásuk időrendi
sorrendjében fűztem össze részleteket.
Euripidész Iasonjától a minden színész
számára oly kedves Cyranón, majd Goethe
Faustján, a nagy Shakespeare-eken:
Othello, III. Richárd, Learen keresztül
egészen Szophoklész Oidipuszáig és Illyés
Tisztákjáig. Ezt az összeállítást azután Egy
évtized. Pécsett címen az ország sok
színpadán bemutattam.
 Ezek az előzmények vezettek hát az

Ékes, érdes anyanyelvünk megszületéséhez.
Milyen cél vezérelte akkor, ami-kor arra a
hatalmas feladatra vállalkozott, hogy
nyelvünk több száz éves fejlődését egy
előadóest keretében hívem nyomon
kövesse?
 A színészi hivatás még a különleges

nyelvi feladatoktól függetlenül is elkö-
telezettséget jelent - legalábbis annak, aki
ezt komolyan veszi. Amikor az or-
szághatárokon túl élő magyarok között
léptem fel, akkor éreztem meg az anya-
nyelvünk szeretetére való ráébresztés
fontosságának igazi súlyát. És az sem
véletlen, hogy bennem alakult ki az a
felismerés - tudomásom szerint először a
magyar színművészet történetében -, hogy
egy olyan műsorral kell kísérletez-nem,
mely ennek az elkötelezettségnek
pódiumon megszólaló hitvallása is. Igy
született meg ez a nyelvtörténeti össze-
állítás, mely a legelső összefüggő magyar
nyelvi emléktől, a Halotti beszédtől kezdve
napjainkig felvillant egy-egy fontos vagy
tréfás állomást nyelvünk történeti
fejlődéséből. (Az anyaggyűjtésben dr.
Szilágyi Ferenc tudományos kutató
nyújtott segédkezet.) A bemutatott úttal
ismét bizonyítani szeretném

Bánffy György legutóbbi szerepében,
L eo no v: Ha zat é ré s c í mű dar ab já b an
( M T I f o t ó - Ke l e t i Év a)

egyrészt azt, 'hogy milyen csodálatos nyelv
a magyar, másrészt azt, hogy
nyelvvédelmünk kérdése történelmünk
egyetlen szakaszában sem volt
elválasztható nemzeti létünk kérdésétől.
Végül szeretném bebizonyítani mindazok
számára, akik figyelmét netán elkerülte
volna, a magyar nyelv. mély zeneiségét,
csodálatos ízeit
 Ön Pécsett a világ színpadi irodal-

mának Legszebb szerepeit játszotta végig.
Amióta Budapestre szerződött, ritkábban
találkozunk nevével színházi plakátokon. Ez
talán a pódium csábításának
következménye?
 Nem. Hiszem és vallom, hogy minden

vérbeli színész igaz életeleme, él-tető
közege a színház. De 1971 óta Pesten
ritkábban jutottam színpadhoz és még
ritkábban jelentős szerepekhez. Így a
színészi tettvágy, a bennem élő sürgető,
parancsoló, égető erő a közlésre, az
emberek felrázására, most éppen nem
színpadi szerepeken keresztül tör utat a
közönséghez. Hosszú idő után végre a
tavasszal nemes emberi indulatokat, sorsot
felidéző szerepet is játszhattam: egy orosz
kisváros orvasát, Talanov doktort Leonov
Hazatérés című drámájában.

- A beszélgetés vége felé hadd érdek-
lődjek a közé/jövő feladatairól,
elképzeléseiről.



szemle
- A jövő évadra vonatkozóan csak

reményeimben élnek szerepek, jellemek,
melyeknek eljátszásával este héttől tízig
ismét úgy hordhatom magamon az elő-adás
súlyát, mint tizenkét éven keresztül Pécsett
tettem. Remek érzés kitűnő színészek
felfűtött közelségében élni - jár-ni Leonov
drámájában vagy Shakespeare Makrancos
hölgyének Hortensiójaként. Bár kapnánk
igazi nagy feladatokat! Bár a színház
vezetőségének da-rabválasztása bátrabban
építene színészei belső erejére,
tehetségére! Terveim? Ismét egy gyulai
várjátékban való rész-vétel, melyről a
megbeszélések most folynak. Örültem,
mikor egy Egerben létesítendő új
szabadtéri színház meg-valósításának
kapcsán megkerestek. Őszre pedig elkészül
új irodalmi estem is. Remélem, megmozgat
majd annyi gondolatot, mint azt nyelvi
műsorom tette. Ideiglenes címe: A jövő
század reménye. Célom: szép és érdekes
irodalmi értékű művektől újságcikkekig
terjedő széles skálán elmondani, mit
reméltek nagy gondolkodók, és az idők
folyamán mi lett e reményekből. Mit
várunk és mit jósolunk az ezredfordulóra?

Bánffy György neve, előadóművészete
az elmúlt években fogalommá vált a
színházat, irodalmat és a nemzeti nyelv
ápolását közös ügyünknek vallók újra egy
szélesebbé váló táborában. A szép, tiszta
magyar szó iránti igény századokon
keresztül mit sem veszítve fontosságából, a
világ bármely zugában élő magyar
anyanyelvűeket minden másnál jobban köti
egymáshoz és a nemzeti kultúrához. Bánffy
György művészete nagy erővel hat hálás
közönségére. De hathatna döntőbb súllyal
is, ha a szép magyar szó, a nemes színházi
hagyományok kialakítása szakmánkban és
közönségünkben mindinkább szívüggyé
válna.

Orosz László
„Katona József-könyve"

Miként állandóan szükség van jó és
könnyen elérhető kiadásokra a jelentősebb
költők és írók műveiből, ugyanígy
nélkülözhetetlen a megbízható és kor-
szerű monográfia is.

A bő irodalommal rendelkező életmű-
vekről megjelenő új tanulmány olvasá-
sakor felmerül a kérdés: mi újat adott a
régebbi elemzésekhez képest? Katonának
is sok méltatója - és bírálója - volt, Arany
Jánostól és Gyulai Páltól kezdve
Waldapfel József és Sőtér István
munkáiig. (A Sőtér szerkesztette iroda-
lomtörténet Katonával foglalkozó feje-
zetét Orosz László írta.)

A most megjelent monográfia bemutatja
és értékeli Katona József egész
munkásságát; valamint teret ad az egy-
mással vitatkozó felfogások ismerteté-
sének is, ami összegező jelleget ad a
könyvnek.

Katonát kézenfekvő lenne „egyműves"
drámaírónak tartani, hisz a Bánk bán
nélkül nem lenne ilyen rangos neve. A
Katonával foglalkozó irodalomtörténészt
is a Bánk bán érdekli elsősorban, s efelől
nézi többi alkotását. Orosz is kifejezetten
a főműre koncentrál; a Bánk bán a mérce:
mennyi előjáték kell az igazi remekmű
megszületéséhez. Így a korai drámákból
azt emeli ki, ami a Bánk felé mutat.
Idézeteket állít egy-más mellé: hogyan is
fest egy-egy gondolat későbbi, kristályos
megfogalmazása; tematikai és jellembeli
hasonlóságokra hívja fel a figyelmet:
hogyan tisztul Katona költői világa.
Azonban nemcsak azt emeli ki, hogy a
Bánk bán-nak vannak előzményei (ezt ma
már senki előtt sem kell bizonyítani),
hanem azt is hangsúlyozza, hogy az
előzmények talán nem is pusztán
„előzmények". Figyelmet érdemelnek, és
Orosz figyelmeztet is, hogy a Ziska, a
Jeruzsálem pusztulása izgalmas feladat
lehetne átdolgozásra, színre vitelre.

A fordítások, átdolgozások és eredeti
drámák Bánk-szemszögű elemzése fó-
kuszba állítja a Bánk bán elemzését. A
Bánk tragikuma körüli viták során Gyulai
közéleti Bánk-felfogását többen cáfolták,
legutóbb Sőtér István. Orosz László
könyvének nem az állásfoglalás a célja -
inkább az ismertetés -, de végül is Sőtér
felfogásához áll közelebb; a „haza és
becsület" vonzásában élő

Bánk végső összeroppanásában Melinda
halála lényeges szerepet játszik.

Vizsgálatait végig a színszerűség ol-
daláról végzi, a drámai szöveg és szín-pad
elválaszthatatlanságát helyezi elő-térbe. A
könyv Katona verseivel is foglalkozik, a
versek és a drámák szemléleti és nyelvi
összefüggéseire mutat rá, így átfogó képet
nyújt, s elhelyezi Katona költészetét az
életműben.

Orosz László jól kezelhető s főleg
diákok számára hasznos monográfiát írt.
Könyve fontos pedagógiai feladatot lát el,
ismertető jellegű, de nem olcsó isme-
retterjesztő szellemben íródott. Az ár-
nyalatokra és színháztörténeti összefüg-
gésekre is figyel, és ismertető szinten
összefoglalója az eddigi Katona-kuta-
tásnak.

Ferencz Győző

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS az irodalomtudomá-
nyok doktora, a Színházi Intézet főmunka-
társa

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Népszabad-
ság munkatársa

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

DERSI TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, az Esti Hírlap kulturális ro-
vatvezetője

FERENCZ GYŐZŐ egyetemi hallgató
FÖLDES ANNA az irodalomtudományok

kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

IGLÓDI ISTVÁN a Huszonötödik Színház
színész-rendezője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MALONYAY DEZSŐ a Kulturális Minisz-
térium Színházi Főosztályának főosztály-
vezetője

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a Nép-
szabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÓR ANNA táncesztéta, a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense

SZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

TARJÁN TAMÁS újságíró, a Látóhatár
munkatársa


