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Tompa Gábor laudációja*
Elnök Úr!
Tisztelt közönség, barátaim!
Kedves Tompa Gábor!

Kultúra ott van, ahol nemcsak 
megszületnek a tehetségek, mert 
így hozza magával a népszaporulat 
törvénye, de ahol felnőni is enge
dik őket a maguk belső törvénye, 
akarata és szabadsága szerint.

Beleszülettél egy tehetséges nem
zedékbe, ami egymagában, persze, 
nem erény és nem is előny, de azzá 
tehető. Ha játszani jönne kedvünk 
a felsőfokú jelzőkkel, leg-ek egész 
sorát halmozhatnánk. Ez volt ed
dig, e hosszúra nyúló században, ta
lán a legnépesebb nemzedék irodal
munkban és kultúránkban. Szinte 
bizonyosra vehető, hogy a legmű
veltebb, -olvasottabb, -tájékozot
tabb. De a leginkább próbára tett 
is, ami saját, belső törvénye és a 
külső világ ütközését illeti. A külvi
lág vastörvényei szerint ez a nemze
dék arra született, hogy hallgasson. 
Hogy féljen és rejtőzködjék. Hogy 
szabadság címén érje be a puszta lé
tezés szabadságával. Hogy a kény
szerítő erejű társadalmi játékszabá
lyokat úgy vegye tudomásul, mint 
örökkévaló rend normáit. Hogy 
megtagadja szüleit, nyelvét és kul
túráját, azért, hogy ne legyen kü
lönálló, de főképpen azért, hogy le
gyen szürke és jelentéktelen. Ez 
volt a legszorongatottabb, a legki
szolgáltatottabb nemzedék.

Üssük föl az irodalmi antológiá
kat, szerzői köteteket. Csupa kérdő
jel a versekben, csupa szaggatott
ság a szövegekben. A költői be
széd a hallgatásban születik, a hall
gatást és annak minden fájdalmát 
szólaltatja meg. A szavak között

szól, a sorok között, a versek kö
zött szól. Kérdőjeleivel állít és kife
jez, ahogyan minden állításával 
újabb kérdést emel. Bújkál, nehogy 
rajtakapják. Nehogy rajtakapják 
azon, hogy szabad, és azon, hogy 
kultúra. Ahogyan magad írtad:
Amiről e pár sorban, itt, 
szólni kéne, elhallgatom.
Hallgatni kéne: megírom, 
amiről e pár sorban, itt, 
szó eshetne. Eshetne még?

A szabadságtól való megfosztott- 
ság fenyegetésében ez a nemzedék 
volt mégis végül a legszabadabb a 
kultúrában. Azzal a szabadsággal, 
amelyet a kultúra adhat: a játék, a 
travesztia, a felforgató kötetlenség 
és a jól kidolgozott alakítás formá
jában. Színházi nemzedék, monda
nám egyszerűen, minden felsőfokú 
jelző nélkül, és nem véletlen, hogy 
Tompa Gábor személyében nem
csak költőt és esszéírót, hanem vér
beli, nagy formátumú rendezőt is 
adott kultúránknak.

Ha azt mondom róla, hogy a 
nemzetközi színházi kultúra nagy 
áramlatában tudott fiatal éveitől 
fogva bekapcsolódni, nem kisebbí
tem, hanem dicsérem tehetségét. 
Modem vagy immáron posztmo
dern az a színház, ahol szó és lát
vány, játék és gondolat összeforrot
tan teremt művészi egészet a látha
tatlan rendező teremtő leleménye 
nyomán. Van abban valami egy
szerre lenyűgöző és félelmetes, aho
gyan minden összefügg ezen a szín
padon, és valamennyi részlet össze
áll egésszé, miközben minden szét
tart is, szerteszalad és a végtelenbe 
főt, irányt, távlatot, szabadulást ke
resve. A színpadi mű rendjében a

világ rendetlensége. A teremtett vi
lág szépségében a való élet meg
annyi átka, bűne és fortéimé. A 
színpad fényében fürödve a ma
gunk újra átgondolt, megvilágoso
dó élete. A színház örök misztériu
ma: itt és most.

Nem valamely valóságos elő
adásról beszélek, hanem arról a so
rozatról, amely immár Tompa Gá
bor színházi életműve. A sikerről, 
amely a kultúrában felszabadult és 
felszabadító tehetség sikere. Nevez
hetjük csodának és nevezhetjük 
munkának, ha a művészről beszé
lünk. Nagyszerű, felforgató játék
nak a tilalmak és rögeszmék, a vi
lág rossz törvényei ellen, és ugyan
csak nagyszerű, alapozó, építkező 
játéknak az értelem és a lélek érté
kei, az emberségessé tehető társada
lom polgárának jó készségei -  a les- 
singi értelemben vett részvét és fé
lelem -  jegyében.

A hallgatás ellen -  beszéd az 
üres beszéd ellen -  némaság. Eb
ben az ellentmondástól feszülő tér
ben, egész nemzedéke történelmi 
tér/idejében, társaihoz hasonlóan 
Tompa Gábor művészetet teremtett 
egyszerre az irodalom és a színház 
világában. Művészetet, amely az 
övé és a mienk, mert van benne 
szépség és szellem:
...magaddá változol, 
de lényegedből mindig áthozol 
egy marék port, s ha végső lángra

gyúlsz,
a kezdetektől úgysem szabadulsz.

Kedves Gábor, kitüntetésed al
kalmából szeretettel köszöntelek, 
mint tulajdon lényeged jó sáfárát e 
földi létben.

Horváth Andor

* Elhangzott a Kriterion-koszorú 
ünnepélyes átadásakor.

Búcsú Szabó Gézától
A nagyenyedi Bethlen-kollégium ta
nítóképző intézetének növendéke
ként találkoztam Szabó Gézával, a 
Kolozsvári Magyar Zene- és Szín- 
művészeti Főiskola és a Magyar Mű
vészeti Intézet hallgatójaként ismét 
tanítványa lettem. A George Dima 
Zeneművészeti Főiskola (később 
lett akadémia) tanári testületének 
tagjaként együtt munkálkodtam egy
kori tanárommal. Hat*évtized alatt 
bőven volt alkalmam Szabó Géza 
emberi, nevelői és előadóművészi 
erényeit megismerni.

Egyéves szatmári kollégiumi szol
gálat után pályázta meg és nyerte el 
a nagyenyedi zenetanári állást. Orgo
naismereteit Lipcsében mélyítette 
el, s így felvértezve lépett katedrájá
ra, elődjéről, Veress Gáborról szóló 
székfoglalójával.

Fiatalos lendülettel vetette bele 
magát a munkába, melyet az akkori, 
francia mintára szervezett tanítókép
ző biztosított és a felekezeti intézet 
kért, elvárt tőle. Egyházi és világi 
énekóra, zongoratanítás az első há
rom évfolyamon, harmónium a kö
vetkező négy osztályban, orgona az 
utolsó tanulmányi esztendőben -  
mind rá várt. Férfikar és fiú vegyes 
kar irányítása, a vonóshangszerek 
technikájában járatosabb növendé
kekből alakított zenekar vezetése, az 
intézet keretében folyó kóruskarmes
teri és kántorképzés feladatainak 
megoldása is az ő hatáskörébe tarto
zott. Felszentelt evangélikus lelkész 
is lévén, bibliaórákat is tartott, és 
adott esetben a hét végi précescken 
is szolgált.

Szabó Géza úgy tett eleget ennek 
a sokirányú elvárásnak, hogy köz
ben -  fiatal kar- és kortárs zenetanár 
kollégáihoz hasonlóan -  a modem 
magyar kóruskultúra és zenepedagó
gia eredményeivel is megismertette 
növendékeit. Ugyanezt tette széle
sebb körben előadóművészként.

Mindjárt "az első iskolai évben meg
győződhettünk arról, hogy tanárunk 
Bartók Béla és Kodály Zoltán művé
szetének híve, egyben őszinte tiszte
lője Dohnányi Ernőnek, az európai 
kultúrán nevelkedett alkotónak. 
Nincs szándékomban ez irányú tevé
kenységét részletezni, néhány úttörő 
kezdeményezését azonban meg kell 
említenem.

1938-ban negyventagú fiú vegyes 
karával a kolozsvári Magyar Szín
házban rendezett hangversenyen há
rom Bartók- és egy Kodály-kórus- 
művet vezényelt olyan sikerrel, 
hogy a lelkes közönség négyszer hív
ta a függöny elé. A Kodály-kórus 
(Horatii Carmen) Szabédi László 
fordításában hangzott el. Ugyanak
kor előadóművészként Kodály-dara- 
bot tolmácsolt. A Bartók-műveket 
alig egy-egy év választotta el a világ
bemutatótól. Tanulókorától kezdve 
népszerűsítette Bartók zongoramű
veit; számos zongoradarab mellett, 
mint a Zeneművészeti Főiskola zon
goratan szakának egyik várományo
sa, Kolozsvárt Szabó Géza tolmá
csolta nálunk országos bemutató
ként a zeneszerző három ciklusát, a 
Gyermekeknek című sorozatot.

Zongoraművészként nem váloga
tott a szereplésekben, oda ment, aho
va hívták -  Margittától Sepsiszent- 
györgyig.

Tagja volt az Erdélyi Fiatalok
csoportjának. írásokat közölt lapjuk
ban, Bartók és Kodály jelentőségé
ről tartott előadást, és a lap rendezvé
nyein többször is fellépett.

Szólisztikus szereplései mellett 
művészi alázattal vállalta a kísérő 
szerepet. Szentimrei Jenőné Fe- 
renczy Zsizsi mellett erdélyi és ma
gyarországi városokban, fellépett Tö
rök Erzsébettel, idősb és ifjabb Ba
logh Ferenccel, Varga Lászlóval, 
Lengyel Xéniával, Sigmond Mártá
val.

Tanárként úgy szerette növendé
keit, hogy a felszín nem árulta el 
mélységét: minden növendékéről- 
hallgatójáról aprólékos feljegyzése
ket vezetett, s ha valaha valaki meg
írja a hazai zongora-, illetve zenepe
dagógia történetét, e füzetekben be
szédes adalékokat talál az általános 
követelményeknek egyéni alkalma
zásához. Ismertté vált módszerének 
alapvető vonása: lapról olvasással és 
transzponálással kezdte az órát, és 
csak ezután került sor az éppen ese
dékes tanulmányi anyagra. Főiskolai 
zongora- és orgonaóráinak természe
tes eleme volt a művészi előjátszás. 
Ironikus megjegyzést nem hallottam 
tőle -  tárgyilagos értékelést annál 
többször.

Élte a bibliai ötödik parancsola
tot: művészi mértéktartással édesap
jában, Delly Szabó Gézában a zene
szerző-pedagógust is látta, és szeré
nyen mozdította elő népszerűsítését: 
a reformáció egyik évfordulóján a 
magyenyedi templomban megszólal
tatta nagyobb vegyes kari feldolgo
zását, a Térj magadhoz, drága 
Siont; kísérletező szolfézs-példatá
rát be-bevitte egyik-másik enyedi 
osztályba, fiatal Csíkszeredái tanár
nőnek adott át a használhatóság kikí
sérletezésére a Rövid zeneelmélet 
kis füzeteiből.

Hosszú sorát idézhetném azoknak 
a személyes élményeknek, melyek 
Szabó Géza alakjához, munkásságá
hoz, meleg emberi magatartásához 
kapcsolódnak. A mélyen érző, tanít
ványaiért felelősséget vállaló neve
lőt példázza az, ahogy nevelői ta
pasztalataiból sok tanítványa merít
hetett. Gazdag élete, tanulságokat 
rejtő munkálkodása olyan hűséges 
sáfárként állítja elénk, aki okosan, 
szépen gazdálkodott a rábízott talen
tumokkal.

Emlékét mindazok, akiket nevelt, 
formált, akikkel együtt tevékenyke
dett, és akiket művészetével, barátsá
gával megajándékozott, szeretettel 
őrizzük.

Benkő András

Deák Ferenc, a fotóművész
Egy kattintás, „s kész az idő egé
sze“, a múlandóságból kiemelt-me- 
nekített pillanat. Amely addig él, 
ameddig vannak ismerői vagy is
meretlenül is csodálói. Ez lenne a 
fotózás, a múlt század technikai 
csodájának lényege. Fényképészek 
ezreinek alkotásait őrzik a családi 
albumok, riportkötetek, újságok. 
A fotózás azonban csakhamar túl
nőtt az egyszerű leképezésen, a 
pusztán dokumentáris szerepkö
rön, és helyet követelt magának a 
művészetben is. A két irányzat pár
huzamosan fejlődött, olykor egy
mást kiegészítve, erősítve. A hatá
rok gyakorta elmosódtak, hiszen 
egy dokumentáris céllal készült 
fénykép is lehet művészi. Jó példa 
erre a jelenleg az Amerikai Egye
sült Államokban élő Deák Ferenc 
munkássága. Aki az Igazság egy
kori fényképészéből vált a szakma 
nemzetközileg is elismert művelő
jévé, a fotóművészet jeles képvise
lőjévé. Hazai tájakat, embereket, 
műemlékeket és a népi építészet, a 
népélet jellegzetes vonásait meg
örökítő sorozatai a pillanatot rögzí
tik ugyan, képi dokumentumok, de 
egyben alkotójuk egyéni meglátá
sainak, szemléletmódjának sajátos 
jegyeit is hordozzák. Mert Deák 
Ferenc a kezdet kezdetétől nem 
csupán jó mesterember, hanem mű
vész is. Aki még dokumentáris cél
lal készített munkáiba is bclelop 
valamit saját magából. Nem beszél
ve művészfotóiról, amelyek most 
a Bánffy-palota emeleti termeiben 
tekinthetők meg. Deák a fotóművé
szet legkorszerűbb eljárásait alkal
mazva teremti meg a maga való

szerűségében is elvont, olykor légi
esen költői, máskor otrombán gro
teszk vagy szürrcalisztikusan bi
zarr világát. Csak a műfaj igazi is
merőinek adatott meg például az 
olyanszerű képi általánosítás, 
amellyel a művész a ritmikus moz
gást, a táncot képes ábrázolni. 
Olyan képi beszéd, lírai poéma ez, 
amely a valóságot, a női test szép
ségét alkotóelemként használja fel 
egy összetettebb, a fotós számára 
látszólag kifejezhetetlen, időben 
nem behatárolt folyamat ábrázolá
sára. Nem a pillanatot ragadja 
meg, hanem a több ezer pillanat 
eredőjét rögzíti lírai víziójában. A 
kompozicionális elemek természet- 
ábrázolásaiban is előbukkannak, 
bár itt inkább a fényhatásokra, visz- 
szaverődésekre, a víz fénytörő ha
tásának megjelenítésére törekszik.

Németh Júlia

Horváth István emlékezete
Húsz évvel ezelőtt, hatvannyolc 
éves korában, tragikus körülmé
nyek között -  egy részeg milícista 
halálra gázolta -  hunyt el a költő 
és prózaíró Horváth István, 
„...autodidakta volt. Amikor 
1940 után Kolozsvárra költözve 
írni kezdett, csak megélt élmény
világára, az élete első felében Ma
gyaróidon szerzett életismereté
re támaszkodhatott. A gyermek- 
és ifjúkor fájó élménye, az ezek
re vonatkozó igazság kimondásá
nak kényszere lesz az a rendező
elv, ami első írásainak művészi 
Hitelességét biztosítja. A teljes 
személyiségét betöltő elhagyott fa
lusi világot írja ösztönszerű, ma
gától értetődő természetességgel; 
könyörtelen igazmondással. Ta
lán nem is művésziességre, ha
nem a megélt dolgok kimondásá
nak őszinteségére törekszik, és 
mégis immanens esztétikai érté
ket hpz létre“ -  írja a Horváth 
Arany válogatásában 1991-ben, a 
Dacia Könyvkiadónál megjelent, 
A tenger hangjai című posztu
musz kötetének előszavában 
Tánczos Vilmos.

Fekete fellegek című novellájá
nak egy részletével emlékezünk 
az íróra.

Ezerkilenc százharminchót de
cember közepe tája volt.

A székely naptár szerint már tél 
kellett volna hogy legyen, de még 
nem akart engedni az ősz a télnek. 
Birkóztak, de úgy, hogy zúgva sír
tak a falu felett az erdők. Az apró 
házak dideregve lapultak a sárban, 
és szinte csipogtak, mint fázós csir
kék a kotló melege után, hogy béta
karja őket a hó.

A marhák a jászol mellett, a ju

hok az akolban. Éjjel esett az eső, 
nappal sütött a nap, de olyan keser
ves ábrázattal, mint vénkisasszony, 
aki az elmúlott fiatalságát siratja.

Őszi szántásról, árkolásról szó 
sem lehetett. A kórék is kinn rot
hadtak csomóban. Úgy álltak a ha
táron a sok esőtől megfeketedve, 
mint hárászkendős vénasszonyok. 
Erdölés nem volt. Semmi olyan 
munka, ami huzamosan lekössön: a 
pálinka kifőzve, bor letisztulva. Ne
kikeseredve politizáltunk. %

A búzák veres-szedeijesen dug
ták ki fejüket a sáros földből, és ke
servesen vinnyogtak, ha a szél vé
gigtaposott rajtuk.

Sáros földnek éreztem az egész 
életet, s az őszi szélnél kegyetle
nebb gondok, megalázások tapos
tak végig rajtunk.

Már évekkel ezelőtt fagyasztó 
szelek kezdtek süvíteni nyugat fe
lől a világra. Ez a szél aztán a rette
net és szörnyű gyűlölet keserű kö
dét hömpölyögtette Erdély apró fal
vaira is -  a fasizmus mérgező leve
gőjét. Soha nem hallott ismcrcücn 
szavakat hozott magával, s többek 

.között a „numerus valachicus“-t is.
Nem értettük ennek a mondat

nak az értelmét, de következmé
nyét, annyi egyéb hasonló mellett, 
keservesen tapasztaltuk.

A hivatali szolgák is hazakerül
tek, vissza a nyomorgó faluba. 
Gyárban, hivatalban nemigen ma
radt helye kétkezi magyarnak.

Nem tudtuk mi akkor, hogy 
olyan volt az a „numerus valachi- 
cus“, mint a csalásul kutyák elé ve
tett konc, amelyikért véresre mar
ják egymást az éhes ebek, s a győz
tes is csak akkor veszi észre, hogy 
ehetetlen az eléje vetett konc, ami
kor fogai belétörnek.

Az oldalt szerkesztette Németh Júlia 
Gyurka Előd felvétele


