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Kettős esemény helyszíne volt 
a hét végén az egykori helikoni 
találkozók helyszíne, a maros-
vécsi kastély: Bánff y Miklós 
író, polihisztor halálának 70., 
és Bartók Béla zeneszerző 
halálának 75. évfordulója 
alkalmából szabadtéri kiállí-
tást nyitottak meg, valamint 
megszervezték a helikoni író-
parlament leszármazottainak 
találkozóját. Az eseményről 
a szervezők, H. Szabó Gyula 
irodalomtörténész, valamint 
Szebeni Zsuzsa, a sepsiszent-
györgyi Magyar Kulturális 
Intézet vezetője beszélt a 
Krónikának.

 » KISS JUDIT

B ánff y Miklós író, polihisztor 
halálának 70., és Bartók Béla 
zeneszerző halálának 75. év-

fordulója apropóján szabadtéri ki-
állítást nyitottak meg a marosvécsi 
kastélyban a hét végén. A Helikon 
Kemény János Alapítvány és a sep-
siszentgyörgyi Magyar Kulturális 
Intézet szervezte esemény kereté-
ben a helikoni írók leszármazottai-
nak hagyományos, 2004 óta évente 
szervezett találkozóját is megtartot-
ták. H. Szabó Gyula irodalomtörté-
nész, a Kriterion Kiadó igazgatója, 
a találkozó szervezője, a helikoni 
találkozókon résztvevő Szentimrei 
Jenő költő, író leszármazottja meg-
keresésünkre elmondta, idén rajta 
kívül Kemény János és Járosi Andor 
leszármazottja volt jelen a találko-
zón. A marosvécsi kastélyban 1926 
és 1944 között évente tartották meg 
az erdélyi magyar írók és költők 
szabad íróközösségének fórumát, 
ezekre az irodalomtörténeti jelen-
tőségű találkozókra szoktak emlé-
kezni minden évben.

A helikoni leszármazottak 
találkozója
„Amikor a találkozókat szervezni 
kezdtük 2004-ben, még sokan eljöt-
tek a helikoni írók leszármazottai 
közül, most már kevesebben vesz-

AZ EGYKORI HELIKONI ÍRÓTALÁLKOZÓK SZELLEMISÉGÉT IS FELELEVENÍTETTÉK A KEMÉNY-KASTÉLYBAN A HÉT VÉGÉN

Bartókra, Bánff yra emlékeztek Marosvécsen

Szebeni Zsuzsa színháztörténész és H. Szabó Gyula irodalomtörténész a marosvécsi rendezvényen 

 » Míg Bartók 
Béla neve min-
denhol a világon 
ismerősen cseng, 
operájának ősbe-
mutatója zene-
történeti ese-
mény, a Bánff y 
Miklós által 
alkotott jelmezek 
látványvilága, 
szerepe az ősbe-
mutató létrejötte 
kapcsán feledés-
be merült.

nek részt. A találkozó célja az egykori 
„íróparlament” hagyományainak 
éltetése, illetve az 55 nyilvántartott 
résztvevőre való emlékezés” – fej-
tette ki H. Szabó Gyula. Hozzátette, 
a találkozók első tiszteletbeli elnöke 
Sütő András volt. „Függetlenül attól, 
hogy hány leszármazott gyűl össze, 
a cél változatlanul az, hogy magát a 
helikoni eszmeiséget megidézzük. 
Az egymás mellett létező többféle 
szemléletnek helyet adó szellemisé-
get Bánff y Miklós és Kuncz Aladár 
neve fémjelezte, ezt szeretnénk élet-
ben tartani, erre szeretnénk emlé-
kezni” – mondta H. Szabó Gyula. Azt 
is kifejtette, a kevésbé ismert, vagy 
elfeledett egykori helikoni tagokra is 
emlékeznek: idén Gyallay Domokos 
író, szerkesztő életműve volt teríté-
ken, akinek egyetlen regényét tartja 

számon az irodalmi köztudat. A hét-
végi eseményen Gaál György törté-
nész, Tekei Erika irodalomtörténész 
Gyallay munkásságáról, Bíró Béla új-
ságíró, egyetemi tanár a konzervati-
vizmusról értekezett. „Azért tartottuk 
fontosnak a konzervativizmusról szó-
ló előadást, mert a mi nemzedékünk 
keveset tud a konzervativizmusról és 
azt is rosszul tudja. Arról esett szó, 
hogy mit is fed a konzervativizmus 
kifejezés, mint viselkedés, mentali-
tás. Egy másik évfordulóról is meg-
emlékeztünk: most van Gulácsy Irén 
halálának 75. évfordulója, Buda ost-
romakor halt meg az írónő, ugyanak-
kor Járosi Andor unokája egy családi 
visszaemlékezést mutatott be a talál-
kozón” – fejtette ki H. Szabó Gyula. 
Mint mondta, köztudott, hogy Járosi 
Andor evangélikus lelkész, teológiai 

tanár, író rengeteg zsidót bújtatott 
annak idején, a róla szóló visszaem-
lékezés torokszorító volt.

Bánff y Miklós, a Bartók-operák 
színpadra emelője
A Bánff y Miklósról és Bartók Béláról 
szóló, két hétig látogatható kültéri 
tárlatot Szebeni Zsuzsa színháztör-
ténész, a sepsiszentgyörgyi Magyar 
Kulturális Intézet igazgatója nyitot-
ta meg. Mint megkeresésünkre el-
mondta, a két művész szellemiségét 
szerette volna megidézni az intézet, a 
kiállításon Bánff y Miklós színpadké-
peinek grafi kus ábrázolása, Bartók-
ról szóló levelek, plakátok, jelmez- és 
díszlettervek, vázlatok, színpadfo-
tók tekinthetők meg. Szebeni Zsu-
zsa előadást tartott Marosvécsen 
Bánff y operaházi tevékenységéről, 
arról, hogyan vezetett a polihisztor 
tervezői pályája Bartók operáinak 
színpadra emeléséig. „A színpadi 
látványtervezés az a művészeti ág, 
amelyben Bánff y európai színvona-
lon alkotott. Mára már egyértelmű 
az, hogy egy Bartók-ősbemutató 
világszenzáció, a magyar operaját-
szás mérföldköve. Míg Bartók Béla 
neve mindenhol a világon ismerősen 
cseng, operájának ősbemutatója ze-
netörténeti esemény, a Bánff y Miklós 
által alkotott jelmezek látványvilága, 
szerepe az ősbemutató létrejötte kap-
csán feledésbe merült” – fejtette ki a 
színháztörténész. Arról is beszélt, 
Bánff y Miklós tervezői életművének 
nagysága egyre pontosabban kör-
vonalazódik, annak ellenére, hogy 
számos munkája elveszett a színházi 
raktárak gondatlansága, helyhiánya 
miatt. „A jelenleg ismert tervezői 
életmű töredék. Körülbelül negyven 
darabot ismerünk pillanatnyilag 
a tervezői életműből” – mondta el 
a színháztörténész. Emlékeztetett, 
Bartók Kékszakállú herceg vára című 
operája már 1912-ben részt vett a li-
pótvárosi Kaszinó Erkel-pályázatán, 
de sikertelenül, Bánff y Miklós ha-
misítatlan ízlése és bátorsága kellett 
ahhoz, hogy 1918 májusában szín-
padra kerüljön. „A zeneszerző kéré-
sének engedve előbb az időközben 
elkészült Fából faragott királyfi  című 
mű került elsőként a Bartók operák 
közül színre, az előadás tervezője ez 
alkalommal is Bánff y Miklós volt” – 
fejtette ki a színháztörténész.
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 » KRÓNIKA

É letének 94. évében elhunyt 
Orosz Lujza színművész, a Ko-
lozsvári Állami Magyar Szín-

ház örökös tagja – közölte tegnap 
az intézmény. Orosz Lujza a Szilágy 
megyei Petenyén született 1926-
ban. Középiskoláit Szilágysomlyón 
végezte, majd a kolozsvári Magyar 
Művészeti Intézet tehetségkutató 
versenyén bekerült a színművészeti 
szakra (1946), s a Szentgyörgyi Ist-
ván Színművészeti Főiskolán végzett 
1950-ben. Már 1948-tól a kolozsvári 
Állami Magyar Színház tagja; innen 

ment nyugdíjba 1977-ben. Közben 
munkatársa a Kolozsvári Rádió ma-
gyar stúdiójának (1948-tól), tanár-
segéd a Szentgyörgyi István Színmű-
vészeti Főiskolán (1950–54), annak 
Marosvásárhelyre költöztetése után 
pedig a kolozsvári Gheorghe Dima 
Zenekonzervatóriumban a beszéd-
technika tanára (1954–57). Főbb 
alakításai: a Bánk bánban Gertrudis 
(1954), a Csongor és Tündében az Éj 
Királynője (1947), A kőszívű ember 
fi aiban özvegy Baradlayné (1956), 
Barta Lajos Zsuzsi című darabjá-
ban a női főszerep (1957), az Anti-
gonéban Hekabé (1959), a Három 

nővérben Olga (1955), az Euripidész 
és Sartre nyomán írott Illyés Gyu-
la-féle Trójai nőkben Hekabé (1967), 
Csávossy György Kemény Zsigmond 
Özvegy és leánya című regénye nyo-
mán írott darabjában Tarnóczyné 
(1977). 1992-ben a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház örökös tagja lett és 
abban az évben megkapta az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
Poór Lili-díját, 1994-ben a kisvárdai 
határontúli magyar színházi fesz-
tiválon életműdíjjal tüntették ki. 
2016-ban a Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválon (TIFF) életműdíjat 
kapott. 

Elhunyt Orosz Lujza kolozsvári színművésznő

 » Orosz Lujza 
1992-ben a 
Kolozsvári Állami 
Magyar Színház 
örökös tagja 
lett, 2016-ban 
a Transilvania 
Nemzetközi 
Filmfesztiválon 
(TIFF) életműdíjat 
kapott.




