
S zabó  Szende lan dáció ja
Ha sikerül a frissen érettségi

zett tinédzser elképzelése 1975- 
ben, akkor nem laudáció, hanem 
ováció lenne osztályrésze. De mi
lyen esélyekkel is indulhatott ab
ban az idődben színművészeti pá
lyára olyasvalaki, aki „csak" né
hány tantárgy- és versmondó
verseny díjazottja volt, semmi 
több.

A világot jelentő deszkákra 
mégis följutott, ha nem hivatásos
ként, hát műkedvelőként. Mert a 
szép magyar beszéd iránti igényt, 
a közönségnevelő szándékot -  
szerencsére -  egy sikertelen felvé
teli nem tudta kipusztítani.

1978 óta a Kézdivásárhelyi 
Művelődési 1 láz szakirányítója, 
újabban referense. Nehéz, moz
galmas, de szép esztendőkre tud 
visszaemlékezni. Mert a kommu
nista barbarizmus éveiben is tu
dott kultúrát nyújtani szűkebb 
pátriájának, Háromszéknek. 
Amatőr színjátszó csoportja, 
melynek nemegyszer színésze, 
rendezője és szervezője volt, 
számtalanszor fakasztott köny- 
nyeket, avagy harsány nevetést a 
nézőközönségből. Ihletett vers

mondása, bár repertoárjában nem 
alkalmazkodott a kor udvari köl
tészetéhez, országos díjakat ered
ményezett.

A palotaforradalom új lehető
ségek, de egyben új szituációk elé 
állította. Hisz mint jól tudjuk, 89 
előtt mindenki tenni akart, bár 
nem nagyon lehetett; 89 után már 
bármit lehetett, csupán a tenni- 
akarás, az önzetlen cselekvésvágy 
aludt ki. De Szabó Szendét ez sem 
tudta letörni. Ha éppen nem állt 
össze a felnőtt csoport, hát gyer
mekekből verbuvált csapatot ma
gának. A nyereség kettős volt: a 
gyermekek játszottak és tanultak 
is egyben, továbbá a gyermekszí
nész és a gyermekközönség 
őszinteségénél aligha van megka- 
póbb I'hália házatáján.

Színház igénye nem merült ki 
ennyiben. Oszlopos tagja a Jádzó 
Egyesületnek, egy éve pedig e fó
rum elnökeként próbál minden 
követ megmozgatni annak érde
kében, hogy az erdélyi magyar 
amatőr színjátszás továbbéljen. 
Ennek legékesebb példája a min
den év januárjában a Kézdi- 
vásárhely melletti Fortyo

Bdcs Lajos lan dáció ja
Tegnap este a bukaresti Tele

vízió kettes csatornáján Gustav 
Mahlernek Ezrek szimfóniája cí
m ű alkotását vezényelte Bács 
Lajos. Időszerűbben aligha han
gozhatott volna el a m ű Bács La
jos tolmácsolásában, m ert több 
mint jelképesen példázta az e 
pillanatokban Rónai-díjjal kitün
tetett muzsikus egész életének 
legfőbb célkitűzését: m űvészet
tel nevelni az embert, mélyeb
ben érző'-gondolkodó lénnyé 
formálni a zenekar segítségével, 
s m indezt a m odem  tömegneve
lés eszközeivel, ország-vikíg ér
deklődőihez fordulva az éter 
hullámain.

Bács Lajos életének, m űvé
szetének csúcsaira jutott: egy 
emberöltőn keresztül maga for- 
málta-nevelte együttessel tolmá
csol egyetemes értékeket a rene
szánsztól napjaink művészetéig, 
M onleverőitől Ligeti Györgyig.

Nem valószínű, hogy a

petrillai kisdiák, a pelrozsényi 
m aturándus, majd a kolozsvári 
M agyar Művészeti Intézet, ille
tőleg a moszkvai Csajkovszkij- 
Konzervatórium hallgatója ilyen 
formában képzelte el életét, te
vékenységét, de egy bizonyos: 
hitt a zeneben. I^az, váltott néha 
eszközt -  a vono helyét elfoglal
ta a karmesteri pálca, mellyel 
annyi értéket vitt közelebb ki- 
sebb-nagyobb közösségekhez, s 
végül is ez bizonyult életpályája 
legfontosabb, legnemesebb „va
rázseszközének". Ennek segítsé
gével keltett életre írott-nyomta- 
toll kottát itthon és Európa szá
mos országában. Ma, ha vissza
gondol diákéveire -  amint egyik 
önéletrajzában olvastam -  hálá
san idézi tanárainak emlékét -  
többek közölt Zsurka Péterét, 
akitől megtanulta uralni a hang
szert, Nagy Istvánét, akinek 
énekkarában felfedezte az em
beri hang kifejező erejének szé-

gófürdőn (immár negyedik éve) 
megrendezett magyar amatőr szí
nészek és rendezők tanfolyama, 
melynek lebonyolítása -  mind
azon segítség mellett, melyet a 
Kovászna Megye Művelődési Fel
ügyelősége és a Zsámbéki Műve
lődési Ház nyújt -  az ő vállára ne
hezedik.

Befejezésül, hadd idézzem 
Szabó Szendét: „Mindig azokhoz 
tartozónak éreztem magam, akik 
a színpadot drámai térnek, cse
lekvő színhelynek tekintik. A 
színházat azért teremtette az em
ber, hogy ünneppé varázsolja ve
le a hétköznapokat".

Ezen ünnepi alkalomból azt 
kívánom, hogy e díj, mely mint
egy két évtizedes munkáját hono
rálja, adjon neki új erőt, további 
évtizedekre, minél többször tudja 
ünnepnappá varázsolni a hétköz
napokat. Közönsége és önmaga 
szamára egyaránt.

BOCSÁRDI LÁSZLÓ

U.i. Legnagyobb sajnálatomra 
betegségem miatt nem vehetek 
részt a díjkiosztó ünnepségen. 
Megtisztelő kitüntetésüket szív
ből köszönöm.

SZABÓ SZENDE

Bács Lajos

les skáláját, Jagamas Jánoséi, aki 
megláttatta vele a népzene igaz 
forrásait, Rónai Antalét, aki meg
alapozta karmesteri tevékenysé
gét, Nikoláj Anoszov professzo- |í$



rét, akinek osztályában mélyítet
te el művészi eszközeinek kiak
názását.

Pihenőidejében régi partitú
rák titkait fürkészte, megeleve
nített és m odem  arculatban vitt 
közönsége elé Bach-, Montever- 
di-alkotásokal, hangszerelt régi 
erdélyi, németalföldi mesterek 
darabjaiból -  Gabriel Reilich, 
Daniel Speer, Sartorius, Bakfark 
Bálint, vagy az erdélyi fejedelmi 
udvar zeneszerzőjének, Mosló-

nak munkáiból. A régi zene hite
lesebb megszólaltatására együt
test szervezett Musica Rediviva 
címen (1968), ennek tolmácsolá
sában hallhatta a rádió-televízió 
közönsége Kájoni János táncait -  
Bács Lajos hangszerelésében.

A szakirodalomban számon 
tartják szimfonikus változatait 
m agyar népdalra, vagy román 
kolinda melód iára.

Ha ideje engedte, a karmes
teri pálcát tollal váltotta fel és

N isz to r  Ilona lau dáció ja

Nisztor Ilona 1956. június 21- 
én született a Báko megyei 
Puszim án. Kisgyermekkora 
pászlorkodássál és játszadozás
sal telt el. Iskolaköteles korában 
még egyáltalán nem tudott ro
mánul, ugyanis a családban 
csak magyarul beszéltek. Az is
kolában románul kellett tanul
nia, ezért az édesanyja indulás
kor „feltarisznyázta" egy román 
mondattal: „Doamna invátá-
toare dati-mi voie a fara". A taní
tónőnek sem volt könnyű dolga, 
mert a pusztinai elsősök közül 
senki sem tudott egy szót sem 
rom ánul. A faluban élő egyetlen 
román családban is magyarul 
beszéltek. (Azért annak idején a 
tanítónő is részesülhetett holmi 
elismerésben, hiszen alapos 
m unkát végzett!) Elsőaldozasra

Nisztor Ilona

a páter ugyancsak románul ké
szítette tanítványait, de odahaza 
a gyerekek magyarul imádkoz
tak. „...végüles megtanultam 
olyan jól imádkozni és beszélni 
románul, hogy kívánjuk a romá
noknak es" -  mondja Nisztor Ilo
na.

Első népdalénekesi fellépé
sére egy tanévzáró ünnepségen 
került sor, ahol Angela 
Moldovan rádióból tanult dalát 
énekelte: „Mi-am fácut bundilá 
nouá". Ezután, meghívásos ala
pon a szomszédos falvakban is 
énekelt román dalokat, m inde
nütt nagy sikerrel.

Az iskola igazgatónőjének 
tanácsára szülei beíratták a 
Bákói Zeneiskola V. osztályába, 
ahol 2 éven át oboát tanult. 
Egészségi okok miatt abba kel
lett hagynia a hangszertanulást, 
de Bákóban 5 éves óvónőképzőt 
végzett, s az éneklési rendszere
sen folytatta. 1977-ben a Meg- 
éneklünk, Románia országos 
döntőjében II. helyet nyert. Ke
vés ideig egy faluban 
óvónősködött, ahonnan Onesti- 
re került az Ansamblul Doina 
Trotusului-hoz szólistának, s 
Németországban, Svájcban és 
Franciaországban szerepelhe
tett. 1988-ban baráti meghívást 
kapott M agyarországra a kará
csonyt megünnepelni. Német 
Jutka néni állal ismert meg egy 
hanglemezt, amelyben moldvai 
csángó népdalok voltak. Ezekről 
a dalokról csak halvány gyer
mekkori emlékei maradtak, tu
lajdonképpen nem ismerte őket, 
amiért sokat szégyenkezett (sa
ját maga előtt). 1 lazaérve gyors

zenei tanulm ányt vetett papírra 
Bach fügaművészeléről, vagy 
kollégájának, Anatol Vierunak
V. szimfóniájáról, esetleg a m a
gyar zene történetének hangle
mez-sorozatát ismertette.

Kitüntetése alkalmával kí
vánjuk, hogy gazdag tapasztala
tait változatos módon gyümöl- 
csöztesse művelődési életünk 
gazdagodására.

BENKŐ ANDRÁS

tanulásba és népdalgvűjlésbe 
fogott. Dalárdát és lánccsopor
tot szervezett, guzsalyast és régi 
lakodalmast állított színpadra, 
amivel többször szerepeltek Ma
gyarországon és Erdélyben.

1995-ben Szatmárnémetiben
I. díjat nyert a Hajnal akar lenni 
népdaléneklési versenyen (An
tal Tibor gyimesfelsőíoki éne
kessel együtt). A verseny után a 
Szatmári Friss Újság 1995. júni
us 13-i számában a következő
ket nyilatkozta Elek György új
ságíró kérdéseire: „Gyermekko
romtól kezdve énekelek. Sajnos
1990-ig nem ismertem a m agyar 
dalokat. Bár szüleim, amikor la
kodalmakból vagy mulatságok
ból jöttek haza, mindig magya
rul énekeltek. Míg kicsi voltam, 
azt hittem, hogy ez így szokás, 
ha ittas az ember. 1990-ben rá
jöttem, hogy az ittas ember 
mondja ki az igazat. Szüleim 
nem tudták elfeledni m agyarsá
gukat.

1977-ben végeztem az. óvó
nőképzői. '90-ig román nyelven 
tanítottam. Miután megértettem 
sorsomat, m egtudtam, hogy ki 
vagyok, önszorgalomból m egta
nultam ími-olvasni magyarul, 
és indítottam egy m agyar nvel- 
vű óvodát. Jelenleg Pusztina fa
luban tanítok magyarul; lánc- és 
énekkart vezetek gyermekeknek 
és felnőtteknek, közben magam 
is énekelek és gyűjtöm a még élő 
csángó népdalokat. Úgy érzem 
m egm aradásunk csak akkor biz
tosított, ha gvermekeinket m a
gyarnak neveljük."

1996 júniusában kazettája je
lent meg Moldvai csángó nép
dalok címmel. Következő kazet
táján vallásos énekeket szeretne 
közreadni. Kísérje Isten áldása 
minden lépéséi!
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András, dramaturg * Winter Péter, szerkesztő * Zaharia Etelka, könyvtáros -  Kolozsvár * Bandi Dezső, iparművész * 
Sebestyén Mihály, történész -  Marosvásárhely * Bocsárdi László, rendező * Kiss Jenő, könyvtáros -  Sepsiszentgyörgy ~ 

ér Kálmán, zenetanár -  Szatmárnémeti * Danes Rózsa, tanár -  Torontó
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