
A VIGILIA BESZeLGEl'eSE ~I

Bánffy Györggyel

Bánffy György 1983 óta.kiváló művész, .
harmincnégy éve van a ,színi pályán.
Egyike a legszebben beszélő szinésze
inknek. A magyar nyelv szerelmese.
Szinte sugárzik ez egész tevékenysé
qébál, "anyanyelvi műs?rai":ból,.· Ké~

ismert önálló est jének crrne IS hIIdetl
hitét és meggyőződését. .Ekes-érdes
anyanyelvünk" -ről vall az egyikkel,
"Anyád nyelvét bízták rád a száza
dok" - hirdeti a másikkal hivatás
tudatát. (Ezeknek együtt immár ezredik
előadása is meqvolt.] Játszik a József
Altila Színházban, melynek régóta tag
ja, de szetepel a ReJ/ektor .Színpadon,
fellép a Magyar Színkör pódiumán, a
Iiüékszitien: neki szabott nagy törté
nelmi személyiségeket formál élet
szerűvé, szólaltat meg országszerte.
Aktív színházi műkődése mellett már
hatodik éve tanít színpadi beszédet a
Zeneművészet i Főiskolán ének szako
soknak. Elsősorban arról faggattuk,

" miért lett színész, s miért vállalja hiva
tását ma is a színpadrÓl elhangtó szó
hatalmába vetett bizalommal, hittel?!-

- A színi pályán az indított el, hogy
felismertem: a színművészetriek száza
dunkban szerte a világon, de Magyar
országon föltétlenül nevelő; hatékony
erőt, vezető szerepet kellene betölte
nie. Az eszmerendszerek széthullása,
megtöredezettsége miatt az ifjúság is
gyökértelenné, talaj nélkülivé vált .a
mai társadalmakban, bizonytalan lelki
állapotba került. Az egyházak gyen
gülő vagy gyöngítet~ ~efolYása.mi~~t

(az SO-es évek idejeboi) eszmel hla
nyosságok keletkeztek, s hittem, ho~y'

a színházművészet alkalmas arra talan
ma ts, hogy olyan eszméket sugár~z

zon, amelyek egy nemzet számára. let
fontosságúak: erkölcsi-emberi erte
lemben, az oktatás, a nevelés kiegé-
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szítéseképpen. Tudtam, hogy ilyen
irányban kell dolgoznom. A magyar
nyelv megismertetéséhez, megszerette
téséhez, valamint nemzeti múltunk ér
tékeinek megbecsüléséhez vezetetf el
ez a fölismerésem.

Nem akarom felsorolni ilyen szere
peimet, csak néhány utóbbi példát:
Bethlen Miklós - az utolsó erdél yi
kancellár emlékiratai alapján szerkesz
tette Nemeskürty István a Noé galamb
ját. Haladó gondolkodású, széles látó
körű, ezer veszedelem között is okosan
járó és érző embert akartam megfor
máini alakjában. Politikai elgondolása
kiviláglik OnélelírásábÓl. Akkoriban,
megjelenése után is kisugárzó ereje,
volt annak, hogy magyarok, szászok,
románok, különbség nélkül minden fele
kezet számára egyenlőséget hirdetett.
A császári udvarban joggal is féltek az
efféle "függetlenségi" elképzelésektől.

Számunkra mindenképpen példamutató
gondolkodás, amit ma is aktuális ki
mondani!

Vagy Jósika Miklós életéből vett
'példázat: a Betűk csendjében, amit két
éve nagy sikerrel játszunk a Reflektor
Színpadon. A hazaszeretetnek és a ha
záért való tevékenységnek ilyen meg
nyilvánulása talán hatékony, Nem az is
kolai órák keretében, nehézkes köte
lezőolvasmány-ízűen jelentkezik, ha
nem a színház élő "ismeretterjesz
tésével" lép a közönség elé. Ez a tör
téneti tudás múltunkról, nagy jainkról,
szerintem, beletartozik a nemzet önis
meretébe: nagykorúságunk mutatója.
Siklós Olga összeállításában pedig
Széchenyi szólal meg, monodrarnati
kusan általam, hogy "régi" elveivel is
a mának üzenjen, immár másfél éve a
Vigadóban.

- Úgy tetszik tehát, hogy Bánffy
György nagy személyiségek mögé rej
tőzik, hogy megfogalmazhassa művészi

hitvallását, "ars etiká" - ját?!

-' Igen, mert jobban bízom bennük,
gondolataikban, mint saját magam
erejében, illetve hitem bennük, velük,



általuk nyilvánulhat meg! A szinesz
egyébként sem válogathat, még a leg
rangosabbja se,m, hogy ezt vagy azt
"nem játszom el". Neki az adott szerep
pel, lehetőségeivel kell elmondania
mindazt, ami foglalkoztatja emberként,
művészként, gondolkodóként. A színé
szet - érzésem szerint ez a lényeg - sa
játos eszközeivel,. esztétikai érvénnyel
fogalmazza meg a közönség számára a
játék élményében a gondolat igazságá
nak szépségét! A szinház alapja a cse
lekvö művészí hatás, ezt már a régi
görögök is ismerték. A színi hatás nem
alapulhat máson, mínt a kalarzison. A
katarzis lényege pedig a megrendü
lés, a megigazulás, a megtisztulási fo
lyamat fölismerése a látottak, a szerep
lő sorsához kapcsolódó állásfoglalá
sunk nyomán. A világszerte tapasztalha
tó színhází válságot is többek között áz
okozza, hogy ezt elfelejtik. A katarzis
újraíölíedezése adja meg ismét a szín
művészet rangját, szerepét korunkban.
Tapasztaltam ezt anyanyelvi műsoraim

kapcsán is. Igy például az "Ekes~érdes

anyanyelvünk" előadásai közben, és
után érezhettem, hogy bizonyos
katarzist váltott ki a közönségben a
felismerés: nyelvünk szépségeinek föl
fedezése. Amikor iskolákban vagy diák
közönség előtt adtam elő a Halottí Be-

> szedtől. az Omagyar Mária-siralomtól
kezdődően az általam kiválasztott, ne
kem legszebbnek tetsző irodalrhi sze
melvényeket, műveket - csodálközva
eszméltek rá arra, ami pedig nyilván
való' kell legyen: milyen hatalmas
anyag és micsoda szépségű kincsesház
a magyar nyelv és irodalom. Akik
éppen akkor tanulták is, talán azért
ámulhattak .el, mert az élő élmény' ha
tására ezt katartikusan fedezhették Iől.

Műsoromból azt az eszmét érezhették
sugározni, hogy ehhez a hazához tarto
zunk. Ennek fontosságát, szépségét
szeretném megéreztetni diákkalr fel
nőttel egyaránt. A felnőttben pedíg
azt a gondolatot erősíthette meg, mely
sokáig .hiányzott köztudatunkból: nem
vagyunk egy nemzetnél se alábbva
lóak! Irodalmi és történelmí értékeink
nek, hagyományainknak felragyogta
tása hivatásom legszebb küldetése ...
Eletcélom és eddigi eredményeím is
ennek a megmutatása. Számomra a leg
szebb visszajelzés nem annyira a kriti-

kai visszhang,' vagy a díjak és a hiva
talos elismerés, hanem az, ami a közön
ség tekintetéből visszahat rám, és meg
határozza további ambícióimat. rnűsor

terveimet.

- Es a tanítványok véleménye?! ...

- A Zenemüvészeti Főiskolán két
esztendőn keresztül az én elképzelésem
és tapasztalatom szerint tanítottam
beszédművészetet, színpadi beszédet.
Az énekeseket gyakran éri ugyanis az
a vád, hogy kiejtésüket nem lehet érte
ni. Ez abból fakad, hogya' korábbi
operista követelmények közt elsősor

ban az énekelt hang minőségét kíván
ták meg. De ma már a világ opera
színpadjain sorra tűnnek fel nemcsak
szép külső megjelenésű énekesek,
hanem olyanok is, akik az énekes
hangjának szépsége mellett arra is tö~

rekszenek, hogy a szöveg érthetősége

se csorbuljon. Igazolódik tehát az én
elméletem. hagy az ének mellett a sza
vak érthető megformálása elengedhe
tetlen a szó-: gondolatközlő szerepe
miatt.

- Es nyilván ehhez az elmélethez.
eszményéhez kapcsolódva válogalla
sajál műsoraiba is azokal a költőket és
műveiket, akik. igazolják ezt; akiknek
tolmácsolása által világosan kifeje
ződik ez-a klasszikus ,értelemben veti
szépségeszmény a beszédben, az elő

adóművészeiben is?

- Valóban, nem véletlen, hogy en
nek a gondolatnak a tolmácsolására a

. nagy klasszikusok kiválóan alkalma
sak. Az általam megformált Bethlen
Miklós emlékirataiban gyönyörű nyel
ven szólal meg. Arany János, Petőfi,

Ady, József Attila, Illyés Gyula vagy
Kosztolányi, a nyelvművészet nagy
mesterei, szívem szerínt is kedvenc
költőírn, s nem csupán ennek a tételnek
igazolói. Az újabb elöadóestem, a nyelv
szépségének maradandósága mellett, az
emberíség megmaradásának vágyát és
lehetőségét is hirdeti: Könyörgés esőéri

címmel, a "jövő század reményét".
Jókaítól vettem az alcímet, némi vál
toztatással, a "jövő század regénye"
helyett. S miként az eső életet hoz a
földre, akként a költői kérdés: vajon
nekünk a XX. század végén az életben
maradashoz mi lehet ez az éltető "eső"?
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S itt újra visszautalok korábbi megj egy
zéseimre: a hűség a hazához, a kap
csolat a néppel, hozzátartozás a magyar
nyelvhez, és kulturális örökségünk által
is meghatározott sorsközösségünk vál-
lalása. '

- Ahogy a szállóige mondja: "nyel-
vében él a nemzet . . ."! .

- Miként a .költő hangsúlyozza
mindazoknak, akik arra hajlanak, hogy
nem is bizonyos, hogy "nyelvében
él" ~. mert sajnos akadnak, akik ezt
fennen hirdetik! Nekem csakis igy le
het és kell szolgálnom a magyarság
megmaradását, hogy' nyelvünk szelle
mét tükröztetem szinész-szellemem se
gítségével.

- BánJfy György hűséges alkat,
amit az is muiat, hogy tizenkét, Pécse1/
töltöl/ esztendő után most a József'
Attila SzÍnháznál van legalább újabb
tizenkét esztendeje . . .

- Számos kollégám sűrű színház
váltogatásának oka - mint mondják
- az, hogy ez élénkítően hat a mű

vészi fejlődésre. De legalább ilyen
értékű az állandó, megszokott csapat
munkában eltöltött időm, ami termé
keny impulzusokat adhat, segítve a
szinművész kiteljesedését. Ha ki-ki
saját fölvállalt 'szerephelyzetét töké
letesítí darabról darabra, akkor rend
kívül egységes társulatarculat alakul
hat ki a csapatmunkában is. S az már
rendezői egyéniség és színművészi

alkat kérdése, hogy miként rajzoló
dik ki az egységes csapatból az egyén
arcéle is... A József Attila Színház
ugyan sok hányattatáson ment keresz
tül, és a gyakran meglehetősen egyéni'
ízű magyar kritika sem kényeztette el.:
nekem mégis jó lehetőségeket adott.

.Csak néhány példát említsek: az Ér
demei elismerése mellett c. Maróti
Lajos-darabban vagy Berernényi
Halmijában. A csapatmunka szinvo
nalát ezektől a daraboktól senki se
vitathatja, míként Bródy A tanítónő

jének előadása is összecsiszolt és egy
séges. A mai sztnházművészetí törek
vés, amely "mühelyek"-et akar min
denáron létrehozni, ebben a formában,
egy-egy jó előadásban megvalósulhat.
Hűségem magyarázata még, hogy

"zilált" körülmények közt nem tudok
alkotni, s ezért fontos magánéletem .
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háttérországának biztonsága is. Amit a
pécsi ingázások nehéz, de- szép idő

szakában is támaszpontnak tekinthet
tem. Ez a hűség hazához, néphez, csa
Iádhoz, keresztényi értelemben is hit
vallásom. Hisz meggyőződésem: a csa
lád ilyetén szerepe a megmaradás,
szempontjából döntő fontosságú! Az
egész emberiséget végveszélybe sodró
jelenségek és az emberi társadalmak
föllazulása - bezárólag a családig 
ebből a szétszórtságból eredt. A ma
gam számára ehhez az eszményhez
való ragaszkodásom volt művészi ön
megmaradásom magyarázata is. Har
mincéves házas vagyok, két gyerme
ket neveltem fel, s nélkülük nem lenne
teljes az életem, művészetem sem.
Művészi célkitüzéseimet megvalósít
hattam, mert tudtam, hogy a családi
életem megadja a szükséges rnűvészi

indíttatás és megérkezés nyugalmát.
Enélkül tán fizikai helytállásra is kép
telen lettem volna, nemhogy müvész
ként önmegvalósításra!

- Ebben az önmegvalósításban segí
tel/e-e a kriiika, az elismerés? Mint
korábban mondta, nem annyira a kt üi
ka, inkább a közönség v isszaielzese
jelent igazi örömet . . .

- A muvesz számára mindkettő

kell: elismerés és kritika is. Az értö
kritikára odafigyelek és az elismerés
tovább serkent. De akiknek véleménye
mögött nem érzek eszmei-esztétikai
biztonságot, vagyis nem következe
tesen mérlegel, . ítél, kritizál, mert
nincs saját eszményrendszere, azokkal
kapcsolatban sok fenntartásom van.
Ilyenkor disztingválok: ki is írta ezt
vagy azt? Néhány színházi szakértő

nek a. véleményére adtam és máig
adok. A halottak közül említsem csak:
Demeter Imre és Mátrai-Betegh Béla
nevét. Nekik hittem, hogy ők úgy lát
ják, amint van, mert azzal az igénnyel
figyeltek, ahogy saját magam nézném
magamat ... De a többségre sajnos ez
nem mondható el.

Egyébként "házi" kritikusaim közül
fiatalabban édesanyám véleménye volt
a legfontosabb, majd ezt a szerepet fe
leségem vette át. Az előadás, fellépés
után első kérdésem. neki mi volt a vé
leménye, ha ez nem is mindig dicsé
rő ...



-- Mi az On véleménye a hitTŐ'], le
gyen at akáT csak önmagunkba, külde
tésünkbe vetett is, mi a színész kiil-
detése? '

- A hivő ember számára il hit egv
értelmű, belső biztonságérzetet ad' a
vég,ső dolgok kérdését meg. saját kűl

detes~~ket tekintve is, Manapság az
egyhazaknak, valláskülönbség nélkül,
Ilagy sz~repe van a "kallódó" ifjúság·
ősszetógáséban es a nemzeti öntudat
nagykorúsításában. Világszerte jelen
ség az ,is, hogy a fiatalság az egyhá
zak fele fordul, mert itt határozott és
kikristál yosodott eszme- és eszmény
rendszer sugárzását érzi - nem lehet
ellentmondások közott vagy bizony
talanság?an élni! A magyarnak az
l?OO-as evekben a függetlenség eszmé
jet sugallta, s ezzel a nemzet fennmara
dását szolgálta a hit, ismétlem, feleke
zeti hovatartozás nélkül, az akkori
prédik.át~ri. ma~atartásban. Manapság
lS szuksegszeru ez a küldetéstudat,
különösen az olyan pályán, mint a
színházrnűvészet, hogy a szellemi kul
túrát szószólóként bizakodva hirdet
hessük.. Az emberiség életében a hit
(vallásos értelemben is) óriási ered~
ményeket, magas szinvonalú szellemi
séget hozott létre, Mint hí vő, ma is
fontosnak tartom, hogy művészetem

eszközeivel erősítsem, segítsem, Nem

Galambosi László

véletlenül lépek föl Esztergomban a
Bazil,ikában, vagy a Református Ráday
Kollegmmban, tanítok a Lutheránus
Egyház akadémiáján avagy zsinagó
gában szerepelek , , , A színész külde
tését a papéval érzem rokonnak, hirdet
ni a szepet. a jót, a. szeretet-eszmét
ebben az ezredvégi világban. A szin
művészet fontosságát a második év
ezred végén csak az igazi színészi
kúldetés mutathatja meg: prédikátori
elszántsággal hirdesse a magasratörő

eszméket, és értékes-értelmes emberi
magatartásformákat sugározzon példa
képül. Mindez a szándék régi egri

.císzter gtmaézium növendék korom
gyökereiből alakult ki.

Szeretném, hogy legyen minél több
elhivatott, prédikátori és apostoli lel
kületű színművészünk, egyre több, aki
továbbra is vállalja küldetését: a
nyelv és a nemzet művelését. Szin
müvész, aki életét ennek a törekvés- .
nek szolgálatában kívánja eltölteni:
tehetségét ennek érdekében mozgósít
ja, hogy fölemelje hazáját, amelyben
él, népét, akinek fia; akiért és akivel
küzd a közös boldogulásért.

-Hitem és meggyőződésem, hogy
magam is ezért kell éljek és dol
gozzam,

Kelényi István

Fohász szabadulásért

Lebocsáták Józsefet bátyjai a homokszáraz
kútba, hogy eladják. Vétkezének Jákob pusztajáM
fiai a testvéri szetetet ellen. Szivőkben irigyseg .
kigyója sziszeg, bár csokolják sorba széparéú .
vérüket, mikot indulni készül, hogy emelqesse
bocskortalan lábát Moáb késviJJogás(z füvében.
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