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Céltalan deheroizálás buktatói

Darabont Lili felvétele)Gvörfi András és Ferenczy

A kánikula meghozta a m a
rosvásárhelyi színi évad rég
óta esedékes fö produkcióját 
is. Sokat vártunk rá; kárpót
lásképpen két. szinte teljesen 
önálló szereposztásban látha'.- 
tük a Bánk bánt. Beértük vol
na eggyel is: bárm elyik hazai 
magyar együttesünk örülhet, 
ha egyetlen, igazán jó szerep
osztást biztosíthat Katona re 
mekének; éppen a legfonto
sabb helyen, a címszerepben, 
a vásárhelyi társu lat is csak 
egy szereplőt tudott (?) kiállí
tani, a fiatal Györfi András 
személyében. (Vajon — Csorba 
András megbetegedésétől füg
getlenül — olyan kiváló ké
pességű művész, m int Tóth 
Tamás, nem lett volna méltó 
erre a feladatra?) A kettős 
szereposztás egyedüli „haszna“ 
(azok számára, akik hajlandók 
voltak a júniusi hőségben két
szer is beülni a nézőtérre) 
egy ritka összehasonlítási le
hetőség és az ebből adódó 
meglepő tanulság — ugyanis 
néhány m ásod-harm adrangú
ként kezelt és csak immel-ám- 
mal foglalkoztatott színészről, 
illetve pályakezdő fiatalról 
kiderült, hogy adott esetben 
semmivel sem m aradnak el 
fényesebb nevű kollégáik mö
gött, sőt zsebre is teszik a ba- 
béros pályatársakat. Hát igen: 
a történelem  — a művészetek 
története is — arra  tanít, 
hogy időnként felül kell vizs
gálni a legendákat, ú jra  m ér
ni em berek nagyságát és dol
gok értékét, friss ta la jt készí
teni még a biztos rem ekm ű
vek továbbéléséhez is.

Erre törekedett Kincses Ele
mér, az előadás rendezője. A 
szereplőket leparancsolta a 
rom antikus drám a szavaló hő
seinek múlt századból itt m a
radt piedesztáljáról, le a való 
élet ta la jára  — amivel elvben 
csak egyetérthetünk. Ám ez a 
jó  szándékú törekvés eredm é
nyeiben nem bizonyult egyér
telm űen szerencsésnek: a pá
tosz feladásával együtt sok
szor veszendőbe m entek az a- 
lakokat mozgató indulatok- 
szenvedélyek is, az életközel
ség keresésében hétköznapivá 
degradálódott egyik-másik d rá 
mai figura, elvesztette erőtel
jes, nem hétköznapi vonásait, 
nagyságát — amin nem jelle
m ének nemességét, hanem a 
szokványost meghaladó ará
nyait kell értenünk, s ami 
nélkül nem képzelhető tragé
dia.

Híján van-e például bizo
nyos nagyságnak Biberaoh, a 
maga hűvösen csúfondáros 
szellemi fölényével és férfias 
>át<>rságával, amellyel betop

pan az összeesküvők közé és 
leplezetlenül kim utatja  meg
vetését Ottó iránt, fittyet 
hányva — túlságosan is fity- 
tyet hányva — a királyné öcs- 
cse részéről fenyegető veszély- 
n k (olyannyira, hogy ez vé
gül is életébe kerül)? M iért 
törpült hát Biberach — éppen 
Lohinszky Loránd megszemé
lyesítésében, akitől leginkább 
rem élhettük e hidegvérű, e- 
szes kalandor nagyvonalú ci
nizm usának méltó művészi 
tolmácsolását — kisszerű ud
vari ténfergővé, aki kapkodva, 
hol ál-kedélyes bizalmasko
dással, hol nagyképü titokza
toskodással, hol öncélúan ki
hívó pimaszsággal, hol ener- 
vált dühkitörésekkel keresi a- 
mőba-egyéniségének körvona
lait? Ettől a kiválóan tudatos, 
józan színésztől nem szoktunk 
effajta érthetetlen  logikai tö
résekhez: m iután higgadtan
kifejtette életelvét, hogy az 
em ber sohase felejtse „álla
potjót“, társadalm i helyzetét, 
váratlanul torkon ragadja a 
herceget (aki csak nemrégen 
nevezte „indulat nélkül való 
terem tm énynek“, s egyébként 
a rendező akarata folytán 
meghökkentő megadással tűri 
ezt) _  az első felvonásban,_a- 
mikor (Ottó hálátlan szűk
m arkúságának kitapasztalása 
előtt) még az ő szolgálatában 
keresi boldogulását. Keresztes 
Sándor alakítása, ha nem is 
teljesen mentes a következet
lenségektől, sokkal egysége
sebben és határozottabban 
form álta meg e filozófusba 
oltott kím életlen szerencseva
dász jellem ét és figuráját (a- 
mit olykor enyhén groteszk 
színezetű darabossága is találó 
vonással gazdagít), nagyobb 
súlyt tudott adni színpadi je
lenlétének.

E lvitathatunk-e bizonyos 
nagyságot Tiborétól, aki oly 
elszánt hévvel b írá lja  nem 
csak a m eráni urakat, de a 
királynét, a klérust, sőt — 
szemtől szembe! — magát 
Bánkot is, s akinek utolsó fel
vonásbeli, m ár-m ár fenyege
tően kétségbeesett beavatko
zása dönti el végül Bánk sor
sát, kényszeríti ki — am int 
Endre szavaiból („nem m er
tem is") világosan kitűnik  — 
a királyi felm entő ítéletet?

T arr László m egjelenítésében 
azonban egy elesett, csa/c pa
naszkodó Tiborc állt előttünk; 
siránkozásának erőtlenségét 
(amely aiigha fokozhatta Bánk 
vérének „buzgását“) még éle
sebben kiem elte a rendezés, 
amely harm adik  felvonásbeli 
nagy jWenetében Tiborcot — 
teljesen elsötétített színpad 
közepén — erős fénykörbe he
lyezte. Ilyen Tiborc m iatt a 
Katona korabeli cenzornak 
sem kellett volna nyugtalan
kodnia. Jóval meggyőzőbb és 
m agával ragadóbb alak ítást 
nyújtott ugyanebben a szerep
ben Magyari Gergely, aki 
hosszú idő után ism ét bebizo
nyította, hogy még jó dolgo
kat várhatunk  tőle.

Á ltalában a „m ásodik“ sze
reposztás produkciója meg
győzőbbnek, lendületesebbnek 
m uta tkozo tt. . .  sok tek in te t
ben, de nem m indenben. Leg
inkább szembeötlő és lehango
ló közös tulajdonsága a kettő
nek: a dikció elégtelen szín
vonala; fájdalm as hallani, mi 
lett a Székely Színház h ajda
ni példás színpadi beszédkul
túrájából: furcsa módon olyan 
vezető színészek is, akik eb
ben a nagyszerű iskolában 
nőttek fel, m intha végzetesen 
elfelejtették volna m indazt, a- 
m it ott tanultak, s néha — 
nem is ritkán! — a szöveg 
kifogástalan értelm i tagolásá
ra sem képesek m ár, a h ib á t
lan magyarosságról, plasztikus 
hangsúlyelosztásról nem  is 
szólva. Azt pedig, hogy volta
képpen yerses szöveget m on
danak, m intha az egész együt
tes céltudatosan igyekezne ti t
kolni a közönség előtt!

Sajnos, a rendező szemmel 
láthatóan nem sok figyelm et- 
gondot szentelt ennek a kér
désnek. De még a drám ai 
konfliktus következetes szín
padi kiépítésének sem. Érde
kes, hogy az első felvonásban 
a szerzői utasításokat és m a
gát a szöveget jócskán m eg
haladó m értékben igyekezett 
— a darab légkörébe szerve
sen beilleszkedő lelem ények
kel — érzékeltetni a m agyar- 
m eráni ellentéteket, a m erá- 
niak ellen irányuló gyűlöletet, 
később azonban, am ikor a 
drám ai helyzet egyre jobb al
kalm at kínál erre, kihaszná
latlanul hagyta ezeket: a ne
gyedik felvonás végét, a bé
kétlenek betörését a királyi 
palotába, törölte, a G ertrudis 
koporsóját körülálló m agyarok 
és m erániak között lappangó, 
s a P etur lófarkon hurcolta- 
tása, Bánk m egjelenése, m ajd 
M elinda holttestének behoza
tala u tán  óhatatlanul mind 
jobban fölerősödő feszültség 
színpadi kivetítésére nem is 
gondolt. Az utolsó felvonás 
tömegszereplőinek m agatartá
sából egy operai tabló statisz
táinak sztereotip közönye á- 
rád.

A nem eléggé körülhatárolt 
rendezői elképzelés aláásta a 
drám a fő konfliktusát is. A 
végletes deheroizáló szándék 
eltörpítő  hatása nem kímélte 
G ertrudis a lak já t sem: „ret
tentő királyi néne“ (akitol 
Ottó jobban retteg, mint 
Bánktól és az egész országtól), 
nemzetek fölött férfias szi
lárdsággal álló uralkodó he
lyett — legalábbis Farkas 
Ibolya m egjelenítésében — kis

stilü, szeszélyes polgárasz- 
szony-féle lett belőle, aki csak 
ábrándozik a hatalom ról, de 
nem tud igazán felnőni a 
trónig, nem válhat méltó el
lenfelévé egy Bánknak, hiány
zik belőle az a félelmetes erő, 
amely összecsapásuknak és 
pusztulásának tragikus m ére
tet adhat. Székely Anna a ha
gyományos m onum entális fel
fogást igyekezett összeegyez
tetni a pátoszmentes életkö
zelség igényével, sikerült is 
alakításának — az előadás ta
lán legjobb színészi produk
ciójának — kellő drám ai súlyt 
kölcsönöznie; a G ertrudis- 
Bánk drám a azonban így sem 
bontakozhatott ki teljességé
ben.

Györfi András nagyon fiatal 
színész, életkorban, tapaszta
latban is túlságosan fiatal még 
Bánk hatalm as férfi-szerepé
hez. De a rendezés is nagy 
mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a „belülről dühösködő 
nagyobb indulat“, a tragikus 
szenvedély sokszor alig vagy 
már nem is érzékelhetővé 
kopjon. Érthetetlen, hogy a 
véres te tt lelki megérésének 
számos fontos m ozzanatát a 
rendező ceruzája kihúzta Bánk 
szövegéből; érthetetlen az is, 
hogy a harm adik felvonás
ban, amikor a M elinda- és 
Izidóra-jelenet után a költő 
színre hozza Tiborcot, hogy 
az elkeseredett, háborgó Bán
kot panaszaival előbbre ta 
szítsa a tetthez vezető úton, 
ebben a döntő jelentőségű pil
lanatban a rendező minden 
fényt Tiboréra összpontosított 
és Bánkot teljes sötétben 
hagyta. A személyes sérelm ét 
is megbosszuló igazságtevés 
és a visszahúzó lojalitás kö
zötti hányódás, a tett felé va
ló kényszerű sodródás trag i
kus folyam atának szimplifi- 
kálása (és ezzel azoknak a 
bonyolult belső ellentm ondá
soknak a kilúgozása, amelyek 
utóbb Bánknak m ár a negye
dik felvonás végén előrevetí
tett lelki összeomlását okoz
zák) számottevően szegényí- 
tette, mintegy vázlatosította a 
nagyúr figuráját, s eleve szű- 
kebb korlátokat szabott a szí
nész lehetőségeinek.

Nyilván a költői eszmét, a 
dráma művészi célját és lé
nyegét szolgáló következetes 
pozitív koncepció hiánya, az 
öncélúvá vált piedesztáldöntö- 
getés okozta ezt, amely többé- 
kevésbé elszürldtette, olykor 
egész fejjel m egrövidítette a 
tragédia a lak ja it (mint pél
dául Peturt, kiváltképpen Hu
nyadi László, de még Feren
czy István alakításában is), 
eltom pítva a drám a éles kont
rasztjait, így a Bánk-Petur el
lentétet, a darab ideológiai 
konfliktusát is, aminek foly
tán a békétlenek gyűlése, a 
m ű legforróbb hangulatú, leg- 
átütőbb erejű felvonása, csap
széki szóváltássá fokozódott 
le. Mit sem segített ezen, hogy 
a felvonást a „mohón kilob
bant hazafiság“ olyannyira 
m agyar képe. a békétlenek 
szunyókálása és a Petur elégi- 
kus szavai helyett kardvillog
tató  operai tablóval zárta a 
rendező.

Ezek után aligha csodálkoz
hatunk  azon, hogy Melinda — 
különösen Mózes Erzsébet a- 
lakításában — az ország má-

Sz kclv Anna

sodik hölgyéből afféle kispol
gári nővé vedlett, aki asztal 
körül kergetőzik széptevőjé
vel, s a kísértő visszautasítá
sában, a királynéval való 
szembeszállásában, hitvesi és 
anyai fájdalm ában egyaránt 
kisszerű, szerencsétlensége 

nem kelt megrendülést, m ár 
csak azért sem, m ert az a be
nyomásunk, hogy Ottó ud
varlása hízeleg hiúságának, s 
elzárkózása inkább tu lajdo
nítható kötelességérzetének, 
mit egy ilyen kalandtól való 
irtózásának. Adám Erzsébet 
— noha nem kerülhette el, 
hogy a rendező akarata foly
tán a bokáját m utassa (!) Ot
tónak, és olyasmiket művel
jen, am ik vajm i kevéssé ille
nek egyéniségéhez és rangjá
hoz — jóval több külső-belső 
méltósággal viselte a nagyúri 
asszony szerepét, és legjobb 
pillanataiban együttérzést és 
részvétet tudott kiváltani a 
nézőből.

De igazán hiánytalan művé
szi eredm ényt ott é rt el a 
rendező, ahol a legszerényebb 
emberi nagyságot sem kellett 
rombolnia stíluskoncepciója 
édekében. Két Ottót lá that
tunk ezen a kettős előadáson, 
két merőben különböző felfo
gásban: Boér Ferenc betege
sen romlott, sóvár kéjencként, 
Zalányi Gyula felszínes, köny- 
nyelmű, szeles kamaszosságá
ban szinte megnyerő ifjonc
ként állíto tta  elénk; m indkét 
változat jól beilleszthető a 
darabba, hitelesen és egyben 
újszerűén, érdekesen hat. S a 
rendező még néhány olyan

szerencsés, szövegen kívüli le
leménnyel gyarapította a figu
ra jellem rajzát, m int a király
né pénzeszsákjának „elmene- 
‘■•lU'se" a negyedik felvonás 
'égén , G ertrudis halála után.

Az előadás legfőbb művészi 
értéke azonban Kemény Á r
pád díszlete. Az első felvonás 
rendkívüli mélységű játékte
ret nyitó (amely nem egyszer 
erőltetett mozgásokat, zavaró 
hátra-előre rohangálást su- 
gal’t a rendezőnek), pőre és 
vaskos egyszerűségében mo
num entális színpadképe mél- 
lán kapott n.víhszini tapsot. 
Kernek ötlet, hogy a követke- 
/. 'elvonások díszletfalait a 
m iilatópalota“ súlyos aszta

laiból állította össze a terve
ző; az önként kínálkozó gon
dolattársítások olyan jelképes 
értelemmel telítik ezt a meg
oldást, amely hatásosan nyo- 
m atékosítja a költői alapesz
mét. De éppen ellentétes 
irányban hatnak az „udvorni- 
kok“ egy részére adott öltö
zetek, amelyek anyaguk, szí
nük, szabásuk révén holmi 
szerzetesi csuhákra emlékez
tetnek. A királyné m ulatsá
gán! Koporsója a latt viszont 
sárgában és világoszöldben 
pompáznak egyes m eráni ud
varhölgyek . . .

*

Több m int harm inc eszten
dőt kellett várnia M arosvásár
hely közönségének erre a 
Bánk bán előadásra. M ikorra 
várhatjuk  hát a következőt: 
az igazit!

JANOSHAZY GYÖRGY

Karácsonyi Ferenc
halálának tizedik évfordulóján kis csoport 
hallgatta  Chopin gyászindulóját a Házsongárd 
csendes m agányában, a sorainkból nagyon ko
rán  eltávozott kiváló muzsikus előadásában. 
A vihar előtti szél el-elkapta és tovább repí
tette a mű egy-egy foszlányát. így a term é
szet szeszélye folytán az elemeire töredezett 
alkotás különös súllyal — szinte szimboliku
san is — idézte rokonok, évfolyam társak és 
Karácsonyi Ferenc emberségének, művészeté
nek tisztelői előtt a tragikusan rövid életutat 
eredményeivel s még inkább nagy, beteljesü
letlenül m aradt ígéreteivel. Felelevenítette 
em lékezetünkben m aradandó élményt nyújtó 
szerepléseit, mosolygó, törékeny alakját. Az 
évfordulónak sajátos szint kölcsönzött az, hogy 
Benczédi Sándor erre az alkalom ra készítette 
el a dombormű-sírkövét, mely a hangszer 
előtt ülő, problém áira megoldást kereső, el
mélyedő művész alakjában örökíti meg. Évek
kel ezelőtt Hans Peter Türk szimfonikus al
kotást szentelt Karácsonyi emlékének. Milyen 
szép lenne, ha emlékezetének további méltó 
ápolásaként megőrzött felvételei alapján lemez 
készülne (az In memóriám Karácsonyi Ferenc 
című Türk-művel): előadómüvészetét szélesebb 
körben tenné ism ertté, s így hazai zenekultú
ránknak  eleven, szerves részévé válna. így 
feloldódnának bennünk is Tóth Árpád figyel
meztető sorai:
Én csönd vagyok. I tt ne keress zenét.
Olyan vagyok én ebben a világban, 
m int az a gordonka, amelyet láttam  
egy szép úri szobában, a sarokban.
H úrjai elpattantak  [...]

Némi por
fedte már. Megbékélt évek pora,

BENKÖ ANDRÁS K ö r ö n d i  J e n ő :  F i a t a l s á g

Köröndi Jenő 
+  1 nemzedék

Egyre mélyebbre süllyedünk az új romániai, 
m agyar szobrászattal szembeni adósságaink
ban. (A Hunyadi László, Szederjessy András, 
K ulcsár Béla stb. utáni hullám ról beszélünk.) 
Hevenyészett névsor, idő- és értékrendi szem
pontok nélkül: Jecza Péter, Köröndi Jenő, 
Toros Gábor, Lugosi László, Szakács Béla, 
Dienes Attila, Zagyva László, Domokos Lehel, 
Gergely István, Benczédi Lili, György Albert, 
T irnován Vid, Vetró András, Petrovits István, 
Vincefi Sándor, Ferencz Ernő, Baróthy Adám, 
A dorjáni Endre — és a többi. Biztos nem tel
jes a névsor.

Ez az új nemzedék (korkülönbségektől füg
getlenül) az utóbbi tíz-tizenöt évben vált m ű
vésszé; nem véletlen tehát, hogy java részük a 
m onum entalitás rendelés elapadása következ
tében ezt a vágyát egyfajta (pontosabban: sok
fajta) kisplasztikái formanyelv közegében éli 
ki. De m érettől eltekintve is közös vonása 
m unkásságuknak a kifejezés sűrítettségével 
járó, a form ák belső feszültségéből fakadó 
drám ai izgalom. Az új hullám  művészi kitel
jesülése az érzelmi elemeknek az értelmező
bölcseleti-elemző elemek javára történő hát
térbe vonulása jegyében zajlik, s különös mó
don: a maga m űfaji igazát m űfajhívebb esz
közökkel keresi és érvényesíti, m int ugyan
azon nemzedék festészete és részben grafikája.

Köröndi Jenő, a kolozsvári művészeti főis
kola fiatal tanára  némileg a kivételek közé 
tartozik, m ert mind eddigi, m ind legutóbb a 
főtéri Kis Galériában bem utatott m unkáit, a 
tömegek rendkívül racionális térbeírása m el
lett, m indenekelőtt az érzelmi telítettség jel
lemzi. M induntalan visszatartja magát, s az

arcok mosolyát, s testek anyás vagy érzéki 
bűbáját egy-egy túlhúzott vonással vagy meg
nyomott hangsúllyal a csodálkozás, a fanyar
ság, vagy a groteszk felé hangolja el. Ez az 
„elhangolás“ persze nem  bontja meg a mű 
többi elemeinek az összhangját: sőt, éppen ez 
a szemérmesen fanyar, m indenképpen férfias 
líra hatja  át, fogja egységbe tömeg, forma, 
kifejezés és mondanivaló szólamát.

A harm ónia m ásik alapvető biztosítéka a 
következetesség, amellyel m indent az emberi, 
pontosabban a női test és arc kifejezőerejére 
épít. Köröndi minden egyes jelentkezése en
nek az örök szobrászati tém ának a lehetősé
geit revelálja. Nincs egyetlen közhelye, édes
kés vagy lejárato tt fordulata az akt előadás
módjában. Mintázása oly magától értetődő, 
m int a természet m unkája a feleki kövek 
gömb-kompozícióiban. Nem véletlen, hogy te
m atikájában is a terem tés motívuma bujkál, 
vagy diadalmaskodik, s új m űveinek legérde- 
kesebbikében döbbenetes utalás re jlik  arról, 
hogy a Föld körül keringő em ber nemcsak te
remtője, hanem  felfeszítettje (de feltétlenül 
megváltója) is az em beri célokra betáplált 
kozmikus jövőnek (tehát önmagának).

Anyaga egyre inkább kizárólagosan egy, az 
ólom és alum ínium  hatáshatárán  álló, ezüstös 
fényű (illetve tompa felületű) fémötvözet, 
amely sohasem hat pusztán az eredeti gipsz
m inta pozitívjaként. Az öntéskor m egindult s 
szabadon hagyott csorgatások vagy éppen a 
tükörsim ává polírozott felületcsúcsok rengeteg 
re jte tt hangulati tápot és tónust biztosítanak 
a nézőnek, aki nem já r rosszul, ha valam eny- 
nyi Korondi-szobrot körbejár, m ert olyan 
plasztikai panorám a-élm ényben részesül, a- 
melyhez hasonló csak a magassági turistáknak 
ju t osztályrészül.
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