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Az emberek általában ma
gatol értetődőnek tartják, 
bogy muzsikálni öröm. Mi, 
zenekari tagok is ezt vall
juk, de nem olyankor, amikor 
elkeseredett erőfeszítéssel
igyekszünk megvalósítani a 
reánk kényszerített, mester
kelt zenei akarnokságot. Az 
ily módon, nagy fáradsággal és 
idegességgel terhelt próbákon 
eletre keltett zenemű a hall
gatót nem felhangolja, hanem 
ahogy Ferencsik János mond
ta „elhangolja", mert érzi, 
hogy itt hazugsággal, szem
fényvesztéssel „etetik". A ze
nekari muzsikálás milyensé
gét eldöntő tényezők legfonto
sabbika a zenekart vezető e- 
gyéniség, aki az eszmét sze
mélyesíti meg, amely megha
tározza a cselekvés tartalmát 
és megvalósulását. Az igazi 
muzsikusaikat soha nem dik
tál, hanem irányít — igaz: 
céltudatosan és megalkuvás 
nélkül. Ilyen alaphelyzetben 
üres okoskodásnak nincs he
lye, sőt szavakra is csak rit- 
.uii van szükség, kiváltkép

pen ha jó a karmester ve
zénylési technikája és fizikai 
alkata. Más szóval: aki zene
kart vezet, nagyon kell tud
ja, hogy mit akar, és még- 
jobban kell tudja, hogy csak
is a muzsikustársak testi-lel
ki közreműködésével érheti el 
a célját. Valamint azt is, 
hogy nagy művészi élményt 
nem csak mordan, komoran, 
hanem elevenen, derűsen is 
lehet szerezni. Jónéhány ilyen 
felfogású karmester járt már 
nálunk. Most, a Kolozsvári 
Zenei ősz keretében elhang
zott Brahms-est karmestere, 
Miki Inoue is ezt a tényt e- 
rősítette meg. Miki Inoue Ko
lozsvárra mint barátaihoz tér 
vissza mindig, nagy művészi 
becsvággyal és jószívvel. 
Az általa vezényelt hangver
senyre és operaelőadásra na
pokkal előre nem lehetett je
gyeket kapni — nem véletle
nül. Aki hozzájutott, az sze
rencsésnek mondhatja magát. 
Olyan előadásokat hallott, a- 
rrelyeken a muzsikusok gyö
nyörűségüket lelték a mester
ségükben, és sz.ívet-lelket ma- 
gávalragadóan muzsikáltak — 
olyan kultúráltan, ahogyan 
csak nagyon ritkán! Miki 
Inoue jóindulatú, baráti mo
solya, könnyed, rugalmas moz
gása nagyon is komoly szán
dékot fejez ki: maradandó, 
igaz tartalmú, szép zenei é l
ményt nyújtani embertársai
nak. Miki Inoueról tudjuk (a 
műsorfüzetben is olvasható), 
hogy kiváló mesterek egyen
gették tehetségének kibonta
kozását. Azt is tudjuk, hogy 
bár fiatalnak számít (35 éves), 
a föld minden kontinensén ve
zényelt már: Párizs, Bécs, 
Genf, Berlin, Bonn, Hamburg, 
Stuttgart, Madrid, London, 
Milano, Helsinki, Moszkva, 
Washington, Tanglewood, 
Hong-Kong, Sidney, Tokió és 
sok más világváros nagyhírű 
zenekara élén.

— Mostanában merre járt?
— Üj-Zélandon és Angliá

ban szimfonikus hangverse
nyeket, Olaszországban a mi
lánói Scalában és a firenzei

leatro Comunaléban operát 
vezényeltem.

Eddigi pályafutása alatt 
a. melyik zenekarával
sikerült a legjobb kapcsolatot 
kialakítania?

— Az önökével! (bólogat és 
mosolyog hitetlenkedő tekin
tetünket látva) — ez így igaz. 
Nagyon jó viszonyom az Üj- 
Zélandi szimfonikusokkal, a- 
hol szerződtetett állandó kar
mesterként működtem, és az 
otthoni Üj Japán szimfonikus 
zenekarral is. De a milánói 
Scalában is szeretek vezényel
ni.

— Kapott-e valahol rossz 
kritikát?

— Igen (simogatja lehajtott 
fejét). Azt hiszem, ócsárló 
szavakon kívül más nem is 
volt benne. M adridban, az 
ottani szimfonikus zenekar 
zongoristája volt a szólista a

Strawinski-zongora verseny ben. 
Egy adott pillanatban belesült 
és megállt. Én bemondtam egy 
számot, és a zenekar tovább
ment. Később a zongorista is 
bekapcsolódott, de végül még
is rámfogta, hogy én voltam a 
hibás a borulásért. Egyébként 
tényleg rossz hangverseny 
volt. Én olyan beteg voltam 
egész héten, hogy alig tud
tam beszélni. Indiszponált is 
volta,ír, és a zenekarral se 
tudtam  megértetni magamat, 
úgyhogy bukás volt a javá
ból. Azóta sem jártam  a r
ra . . .

— A Brahms zenéjéről ki
alakult felfogására volt-e va
laki hatással, van-e m intaké
pe?

— Igen, Sergiu Celibidache. 
Nem m indenben, de ebben öt 
követem.

— Hogyan lát egy japán 
ember minket, közép-kelet- 
európaiakat?

— Egy szigetországi szemé
vel nézve, ahol a szokások 
sok mindenben egészen mások, 
a soknemzetiségű Európa a 
maga kultúrájával és sokszí
nűségével nagyon érdekes és 
vonzó. Ha azonban az em be
rek viselkedését, az emberek 
közti kapcsolatot tekintjük, 
egy átlag japán számára az 
európai em ber agresszívebb
nek tűnik .. . Számomra kü
lön nehézséget jelent, hogy e- 
gyik városban ilyen, a m ásik
ban olyan nyelven kell meg
értessem magam.

— Ilyen nagy összehasonlí
tási lehetőséggel élve, hogyan 
lá tja  a mi zenekarunk jó ol
dalait és hiányosságait?

— Olyan melegség és ked
vesség van itt a zenekar, a 
közönség és a karm ester kö
zött, amelyhez hasonlóval még 
otthon se, és más nagy vá
rosokban sem találkoztam. 
A közönséggel így együtt ze
nélni — nagyon ösztönző és 
lelkesítő. Többször voltam 
m ár itt, és jól ismerem a fil
harm ónia szimfonikus zeneka
rának a képességeit. Nyugod
tan és őszintén mondom: ki
váló együttes. Az utóbbi idő
ben azonban, úgy vettem ész
re, elég sokan kicserélődtek, 
sok fiatal jelent meg a pul
toknál. Az újak  pedig nem ta 
lálták meg még a helyüket 
professzionálisan se, és a 
m unka szellemét illetően se. 
Foglalkozni kellene velük, 
hogy jobban beépüljenek a 
zenekar testi-lelki egységébe. 
Amit igazán tiszta szívvel 
mondhatok, az, hogy jól é r
zem magam ebben a közös
ségben nemcsak azért, m ert 
úgy érzem, hogy engem is 
szeretnek, hanem azért is, 
m ert ezzel a zenekarral jól 
lehet m uzsikáln i.. .

BARABAS BÉLA

(Dombi Szabó Sándor felvétele)

B a n n e r  d o b o g ó j a  k e r ü l

(Szabó Tamás felvétele)

B anner Zoltán előadói munkássága mai, hazai anyanyelvi 
kultúránk egyik jellegzetessége; hogy m ennyire nem hagyo
mány nélküli arra  Tinóditól a két világháború közti időkig 
bőségesen kínálkoznak a példák és precedensek. Ez a m űvé
szet is mesterségből nőtt ki — afféle verses hírtovábbítás mes
terségéből, mely a legendák ködében „Hornéi' és Ossian" lan t
jának  is életet adott.

Mikor először forgattam  kezemben vers-estjének m űsorlap
ját, azon töprengtem , hogy m iként fogja mindössze 17 verssel 
feltám asztani hallgatósága szám ára Arany János hatalm as köl
tői világát. M iután m eghallgatuk, még m indig a hitetlenkedés 
ám ulatával — de ú jra  látom, hogy választott m ódszere egy
arán t áll alapos mesterségbeli elemekből és biztos ízlésű m ű
vészi m értéktudásból. Lehetett Arany atm oszféráját felidézni 
am a tizenhéttel, m int lehetett volna százzal s m inden bi
zonnyal egyetleneggyel is, ha azt a többletet, ami időben  és 
(latosban kitölti, m űsorrá teszi, a továbbítást, azt az előadó
művész önmagából nyújtani képes. Banner képes. Éppen az
zal, azzal is, hogy a legalázatosabban közelíti meg a szöveg 
pontos továbbításának feladatát: fő eszköze a jóértelerrben 
vett eszköztelenség, mely — egy sikerekben gazdag előadói 
pálya ism eretében m ár világos: az ő előadói módszere, stílusa, 
ideálja. Banner dobogója körül ezért képes mindig épp annak 
nagy hangulata feltám adni, élni egy-két órára, m elynek eszét, 
tehetségét, orgánum át éppen szenteli.

Nagyon fontosak ezek a közelhajlások napjainkban a köl
tészet, az értelem  gyógyító, tonikus forrásaihoz, ezek az ú jra- 
m ondva-újrahallgatva egész más szöveghatások, ez a valóban 
nemes töm egkultúra-terem tés, melyet Banner Zoltán évtize
dek óta szolgál testestől-lelkestől — m elynek legújabb gyü
mölcse a HAJNALTÁJT ARANY JÁNOSSAL.

Könnyű a költőknek: magukkal hordhatják  korukat, se 
hangszer, se zenekar, se ráma, se fal, se terem  nem kell hoz
zá, csak a hang meg az emlékezet, melyek soha, a legpőrébbre 
visszaszoruló emberiséget sarr fogják elhagyhatni. Arany vilá
gának is összes összecsukható díszletei ott vannak a szavak me
sebeli dióhéjában, melyekkel Banner leül közénk s egy reflek
tor felé emelve deresedő fejét, együtt emlékezik velünk. íme 
akár ez az egyszerrélyes, időtlen (de huszadik századi!) m u
tatványos bódé is elegendő hozzá, hogy száz percnyire, m int 
valam i varázsernyó vagy bűvös cirkuszkupola kinyíljék az 
egész, s árnyalatok ragadnak meg, eddig észre nem vett é r
zelmi érvek érnek utol, s az összehatás is ünnepélyes, világos, 
jóízű és erőtadó. Józan. Banner m indig is jó érzékkel fakaszt
ja fel a kortársi közönség szám ára azokat az erőforrásokat, 
am elyek itt hevernek a közelünkben, csak fel kéne fedezni 
ú jra ókét a legm indennapibb használatra.

Arany nem  fájdalm as, nem lelkiző, Arany józan lírikus, 
pontos költő, híresen puritán  a maga világmegörzésében és 
-értelm ezésében; B anner nagy érdem e az is, hogy előadásmód
jának tónusai csakis ezen az erőteren, sávon belül m odulál
nak: nem szenvedőbb s nem szenvedélyesebb, nem látványo
sabb s nem m agába omlottabb, nem ujjongóbb s nem  szigo
rúbb, m int textusa egészének lehetséges üzenete a mának. 
Ettől válik lehetségessé, hogy 17 cseppben a „tenger" megrázó 
üzenete szóljon általa.

l a s z l ó f f y  a l a d a r

Ha jól számolok, a Vitéz 
lélekkel teljessé vált a sepsi- 
szentgyörgyiek Tam ási-ciklu
sa, s a nemrégi vendégjáték 
során Kolozsvár és több más 
város közönsége is lá tha tta  az 
előadást. Hogy most és nejr 
korábban került sor az idő
rendben harm adikként (vagy 
ha az Csvigasztalást is beszá
mítjuk: negyedikként) szüle
tett szmpadi mű bem utatásá
ra — több szempontból i> 
érthető. Természetesnek kell 
tartanunk mindenekelőtt, hogy 
a társu lat —. mintegy másfél 
évtizeddel ezelőtt — azokkal 
a művekkel kezdte a ciklust, 
amelyek a színpadon is log- 
híveiben tanúsítják  Tamási 
írói nagyságát, amelyekben a 
bem utatásra vállalkozó együt
tes a legkönnyebben és leg
természetesebben talál ,rra is 
elevenen ható, vagy mai akkor
dokra áthangszerelhetó mon
danivalót. És az is érthető, 
hogy miután a nézők az Éne
kes madárból, a Csalóka szi- 
r á r t ’dn.vból és a Tündöklő Je
romosból többé-kevésbé meg
ism erhették Tamási frissesé
gével és hamvasságával elbű
völő színpadi világát, a szim
bólum és valóság, a mese és 
köznapi történés határán moz
gó látom ásaiat és figuráit, 
m iután gyöngyörűséggel é l
vezhették gazdag és sokszínű 
nyelvezetének ízeit, az együt
tes (a felvázolt képet mintegy 
kiegészítendő) bem utatja a 
Vitéz lelket is. amelyet az 
írók, irodalomtörténészek, k ri
tikusok egyike sem tart a szín
padi müvek élvonalába tarto 
zó alkotásnak.

M indezeken kívül a darab 
jellege is m agyarázattal szol
gál a sorrendhez. „Komoly já 
ték“ — írta  a cím alá Tamási 
a szöveg nyom tatásban való 
első megjelenése alkalmából, 
s a későbbiek során hol ez, 
hol a példázat szerepel mű
faji megjelölésként. Ami egy
ben azt is jelentette és je
lenti, hogy a cselekményt és 
fordulatait, a bonyodalmat 
megoldó váratlan , deus ex 
machina-szerü záróakkordot 
is beleértve, kissé megemelve, 
a hétköznapi valóság fölé 
lendítve lehet csak a szerző 
szándékaival egybehangzó mó
don megeleveníteni; jelenti, 
hogy a középpontban álló 
Bállá Pétert, aki régi szerető
jétől elhagyva, magányosan 
és árván, meg nem értve és 
i-:-'evotvo, ezer és ezer aka
rt ó.lly ni birkózva terem t új 
hajlékot és új életet a lerom 
bolt szülői ház helvén, és 
nyeri el végül boldogságé, 
sőt nem csak őt, hanem a ha
lott (mint később kiderül ha
lottnak hitt) leányát férjhez 
adó s szám ára testi-lelki hű
séget követe'ő Am ’must. a 
nevelt leányába (ükön szerel
mes T /z ir t  és kiselyb-nagvobb 
m értékKen minden figurát, a 
hagyom nyos színpadi realiz

V I T É Z  L É L E K
Jegyzetek a sepsiszentgyörgyi együttes Tamási-előadásáról

mus, főként pedig a mikro- 
realizmus eszközeivel megkö
zelíteni nem lehet, hogy a- 
lakjukat valam iféle valóságos 

-és—jelképes elemekből ötvö
zött ábrázolásm óddal kell é- 
lővé, elhitető erejűvé vará
zsolni. Valamennyi Tamási
darab világához és figuráihoz 
hasonlatosan egyébként, de 
ezúttal az értelmezés és áb rá
zolás ú tjában meredezó szá
mosabb akadály legyűrésének 
feltételével. Talán paradoxá- 
lisan hangzik, mégis leírom: 
az Énekes madárt könnyebb 
volt bem utatni, a Vitéz lélek 
előadásához az együttes stí
lusérzékének, mesterségbeli 
tudásának is fejlődnie, gyara
podnia kellett.

Még nyilvánvalóbban meg
győződhetünk erről, ha figye
lembe vesszük, hogy a d rá 
mai helyzetek ezúttal egyér
telm űbbek, helyesebben: át- 
látszóbbak, a darab  szimbólu
mai pedig alacsonyabb röp- 
tűek, földközelibb régiókban 
lebegők, m int a m ár em lített 
Énekes m adárban. A szamár 
például, amelyhez Bállá Péter 
a falu csúfolódása ellenére is 
dacosan és konokul ragaszko
dik, a „keresztes vitéz“ , aki 
öt győzelemre segiti, miköz
ben hajdani szeretőjének fér
jét, Kristófot, a gép megnyo
m orítja, nyilvánvalóan nem 
csak és nem is elsősorban a 
m indannyiunk álta l ism ert 
jám bor négylábút jelenti, ha
nem  jelképben rögzíti azt az 
erkölcsi meggyőződést is, hogy 
aki hősünkhöz hasonlatosan 
em bert próbáló nagy megráz
kódtatások után hű marad a 
szülőföldhöz és a maga elé tű 
zött célhoz, annak m indent 
elölről kell kezdenie, még
hozzá a legegyszerűbb életfel
tételekből és lehetőségekből 
kiindulva, s az úton nem 
m indennapi szilárdsággal, a- 
karaterővel és retten thetetlen
séggel kell végigmennie. (Ha 
a darabot az ötvenes évek e- 
lején-közepén, a m ikrorealiz- 
mus egyeduralm ának idején 
elővették volna — ami per
sze csak elméletileg elkép
zelhető feltevés — a rendező 
valószínűleg „a haladást gát
ló“ rom antikus gép°llenesség 
apológiáját olvasta volna k? a 
sorokból, az egészet m egkér
dőjelezte volna, ha épnen 
nem  veri el a port a szerzőn.)

Bállá Péternek tehát va la 
honnan a népmesék és mon
dák világából kell a1/;s?á!lnia, 
a szegényember m inden aka
dályon győzedelmeskedő k i
sebbik fiával kell a rokonsá
got tartan ia , hogy a darab  az

elsődleges jelrendszeren tú l
m utató értelem m el is feltöl
tődjék. És ez rendkívül ne
héz, m ár-m ár nyaktörö fel
adat, m ert valahányszor a 
darab  és előadás a szimboli
kus jelentést is hordozó állat 
jelenlétét jelzi, a dolgok ne
vetségességbe fordulhatnak 
vagy fordulhatnának, hősünk 
pedig szánnivaló holdkóros
ként állhatna előttünk. Akkor 
hát vígjátéknak, ironikus, sót 
önironikus felhangokat is en
gedélyező és megbíró színpadi 
m űnek kellene vagy ilyennek 
is lehetne felfogni a Vitéz 
lelket?  Volt aki ilyenszerü 
megoldásban látta  a darab 
„megmentésének“ lehetőségét, 
de színház, amely e lehetőség 
kipróbálására vállalkozott vol
na, eddig ,rrég nem akadt. 
Félő ugyanis, hogy ez esetben 
a hűség és a hit m ellett ta 
núságot tevő komoly játék a 
hűség paródiájává, minden hi
tet és reménységet kigúnyoló 
komolytalan játékká válna.

A rendező Tompa Miklós, 
aki a sorozat-kezdő Énekes 
madár előadását azzal vitte 
sikerre annak idején, hogy 
bízott a szövegben, s m erte a 
szimbolikus jelentésű csodás 
elem eket színpadi csodákként 
bem utatni, am ikor ezzel a 
miszticizmus vádját is m agá
ra vonhatta volna, ezúttal tú l
ságosan bízott a szövegben, 
pontosabban a szövegnek a 
köznapi székely valóság fölé 
emelkedő elemeiben. Sok 
csapdát elkerülő, fordulatos, 
gördülékeny előadást láttunk, 
de mindössze az A m brust 
megelevenítő Zsoldos Árpád 
játékában  fedezhettünk fel a 
darab második és harm adik  
rétegét, jelrendszerét is su
galló elemeket. Érthető hát, 
hogy a realisztikusabban meg
rajzolt figurák megtestesítői 
vésődtek inkább emlékeze
tünkbe: Király József ízes 
N ikitája és Balázs Éva színé
szi érettséget, nagykorúságot 
jelző Pannája. A szerelem 
éhes, együgyű falusi lány 
szerepében a fiatal színésznő 
nemcsak m egkacagtatta a né
zőket (ezt minden pályatársa 
el tudta volna érni), hanem  
tragikom ikus-tragikus intoná
ciókat is felcsendített.
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