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Mende Gaby 
és a játszma vége

A héten találkánk lett volna. A Művésznő Köte-
les Sámuel utcai ódon szentélyében, ott, ahol 
egy kerek évtizedig hetente legalább egy-egy 
alkalommal hallgattuk egymás történeteit; az 
elején sokkal inkább én az övéit, aztán egy 
idő után ő az enyémeket, aztán mindketten 
a különbözőképpen megélt, de mégiscsak 
közös élményeinket. A róla szóló interjúkötet 
már rég nyomdakész állapotban toporgott a 
kiadó ajtaja előtt, amikor ő még egy utolsó, 
aztán még egy legutolsó, majd egy legeslegu-
tolsó összefésülést kért. A nyolcadik repetáig 
jutottunk, amikor pont került a könyv és meg-
írásának végére. Módosítani szinte semmit 
nem módosított rajta. Csupán egy-egy vessző 
elhelyezésébe, vagy egy általa fölöslegesnek 
vélt idézőjel puszta létébe kötött bele. De azt 
úgy, ahogy csak egy vérbeli tragika tehette. A 
sokadik találkozó után, bárminemű színészi 
alakítást mellőzve, végre lerántotta a leplet, 
és egy őszinte pillanatában bevallotta: ő csak 
azt szeretné, hogy soha ne érjen véget a könyv-
írás. Hogy találkozhassunk, és idézhesse fel 
újra meg újra mesésen gazdag és szép pályá-
ját, beszélhessen hőn szeretett színházalapí-
tó férjéről, a vásárhelyi társulat hőskoráról, 
hálás szerepeiről, a mintegy ráadásként rá-
köszönő rövid, de annál emlékezetesebb ko-
lozsvári vendégjátékáról, a közönséghez való 
ragaszkodásáról. De ugyanakkor örült, hogy 
van kinek kitárja lelkét, elsírja búját-baját, 
elárulja féltve őrzött titkait, vagy legalább-
is azoknak a felszínesebb részét. Izgatottan 
várva a találkozást, örömmel foglaltam he-
lyet a Székely Színház gyökereihez, a meny-
nyei társulat általam gyerekként megismert 
tagjaihoz, a pompás alakításokhoz, emléke-
zetes közönségsikerekhez vagy éppenség-
gel csúfos bukásokhoz vezető időgépében. 
A hétről hétre folytatódó vagy éppenséggel 
ismétlődő utazás által visszahozta lelki sze-
meim elé Thália istennő egykori templomát, 
amelyet megszentségtelenített világunkban 
epigonok hada majdhogynem földig rombolt. 
Aztán mintegy varázscsettintésre, ha kedve 
és egészségügyi állapota lehetővé tette, ked-
venc költői segítségével életre keltette a nála 
fiatalabb színészek által feledésbe merített, 
a maiak többsége által lekicsinylően félreta-
szított versmondást. Sokakat hallottam Fa-
ludyt szavalni. De úgy, mint őt, talán senkit. 
Csak úgy visszhangzott az egykori minorita 
kolostor, amikor évszázados falai közt rázen-
dített a Német zsoldosdalra. Most is fülembe 
cseng jellegzetesen rekedtes hangja, figye-
lem átszellemült tekintetét, látom az arcán 
pattanásig feszülő minden egyes idegszálát, 
amint egy szuszra oly hihetően mondja ked-
venc költeményét, azt hogy: „Nem ismerünk 
apát, anyát, / kivágunk minden almafát, / 
megmérgezzük a kútvizet, / s azt szolgáljuk, 
ki megfizet, / annyit se mondunk: jónapot, / s 
kinyitjuk a hordó-csapot, / széthordjuk ingó-
ságodat, / kurvának visszük lányodat, / s ha 
nem mondod, hogy: köszönöm / lebunkózunk 
a küszöbön, / mert mink vagyunk a foltozott / 
irhájú német zsoldosok.”

A héten találkánk lett volna. Faludyn kívül 
Kosztolányit, Adyt, Reményiket, Márait sze-
retett volna szavalni. Egy majdani pódium-
műsorra való csokornyit. Amellyel élete 92. 
esztendejében visszatérhetett volna imádott 
nagyérdeműje elé.

A héten nem találkozom Mende Gabyval. A 
játszma véget ért, a függöny legördült. A földi 
társaságot az égi társulatra váltotta, hogy is-
mét ott lehessen Tompa Miklós, Delly Ferenc, 
Szabó Ernő, Kőszegi Margit, Kovács György, 
Harag György és a két Hunyadi oldalán. A le-
gendás Székely Színház mennyei színtársula-
ta kiegészült; mi meg lényegesen szegényeb-
bek lettünk.

SZUCHER
ERVIN

IN MEMORIAM

Elment az erdélyi magyar színját-
szás egyik utolsó nagyasszonya, 
a legendás Székely Színház, 
majd a Marosvásárhelyi Állami 
Színház, később Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház kiemelkedő 
színésznője, Mende Gaby. 

 » K. J. 

É letének 92. évében elhunyt 
Mende Gaby marosvásárhelyi 
színésznő, Tompa Gábornak, 

a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatójának édesanyja. „Elment az 
erdélyi magyar színjátszás egyik utol-
só nagyasszonya, a legendás Székely 
Színház, majd a Marosvásárhelyi Ál-
lami Színház, később Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház kiemelkedő színész-
nője, Mende Gaby. Aktív pályája több 
mint öt évtizede alatt férje, a színház-
alapító Tompa Miklós rendezései mel-
lett olyan rendezők előadásaiban ját-
szott, mint Szabó Ernő, Kovács György, 
Kőmíves Nagy Lajos, Harag György, 
Hunyadi András, Anatol Constantin, 
Kincses Elemér, Kovács Levente, Ale-
xandre Colpacci, Kövesdy István vagy 
Bocsárdi László – és ez a névsor már 
önmagában a második világháború 
utáni erdélyi színháztörténet” – írta 
Keresztes Attila, a Tompa Miklós társu-
lat művészeti vezetője. Rámutat, Men-
de Gaby alakításai egy kiemelkedő 
pálya különböző színházi stílusokon 
és formákon átívelő kiemelkedő mér-
földkövei. Mende Gaby 1948-ban szer-
ződött az akkori Székely Színházhoz, s 
az ötvenes évek közepétől kezdve szá-
mos főszerepet játszott. Főként előke-
lő hölgyeket, fölényes dámákat, nagy-
asszonyokat elevenített meg hitelesen, 
itt-ott ironikus színekkel, hangsúlyok-

kal. „Mende Gaby nem volt a társula-
tunk tagja, de emberileg nagyon közel 
került hozzánk, ezért is gyászoljuk 
őt mindannyian. A játszma végében 
nyújtott kolozsvári alakítása a maga 
elevenségével és bölcsességével most 

is áthatja a lelkemet. (...) Tele volt ele-
venséggel, a megismerés vágyával és a 
közös játék örömével” – írja a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház honlapján 
közzétett emlékezésében  Visky And-
rás művészeti vezető. 

ELMENT AZ ERDÉLYI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS EGYIK UTOLSÓ NAGYASSZONYA

Elhunyt Mende Gaby színésznő

 » KRÓNIKA

A Magunkkal játszunk című, egye-
temi hallgatókból álló nem-

zetközi csapat alkotta online per-
fomansz-előadást mutatják be 
pénteken 17 órakor. A magyar és an-
gol nyelvű összművészeti produkció 
marosvásárhelyi, nagyváradi, sepsi-
szentgyörgyi, illetve litván és török 
hallgatók kísérleti jellegű videóiból 
áll össze. A színház és a zene terü-
letén tevékenykedő hét alkotónő a 
női identitás, a társadalmi nyomás, 
valamint a testkép témáit érintő kér-
déseket dolgozza fel a maga sajátos, 
szabad és játékos módján. A videó-
mozaik a közvetítés napján a ma-
rosvásárhelyi K’Arte kiállítótérben 
is megtekinthető lesz. Az előadás 
központi témája a női testkép, eb-
ből kiindulva minden alkotó egyedi 
hangon szólal meg. A performansz 
abban különbözik a színházi előa-
dástól, hogy ebben az alkotók nem 
egy-egy szerepben, hanem önma-
gukként jelennek meg. A női törté-
netek egy csipet humorral, szomorú-
sággal, örömmel fűszerezve kerülnek 
terítékre. Az alkotók – Anna Vinķele, 
Aysu Serindağ, Bölöni Anna, Elmyra 
Ragimova, Oláh Eszter, Oproiu Nico-

lette, Tóth Zsófi a – a tánc, a színház, 
a zene és a költészet nyelvén keresz-
tül fejezik ki saját megélésüket, ta-
pasztalataikat.

Az ötlet Oproiu Nicolette-től, a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem színész szakos, mesteris hall-
gatójától származik, akit már az 
alapképzés alatt foglalkoztatott, 
hogyan alakul az előadó-művé-
szetekben tevékenykedő alkotók 
önmagukról formált testképe. Ta-
nulmányai alatt ugyanis tudato-
sabban szembesült a ténnyel, hogy 
nemcsak a színház berkeiben, ha-
nem szélesebb társadalmi vonatko-
zásban is mennyire aktuális kérdés 
önmagunk elfogadása, vállalása, 
identitásunk megélése. Most egy pá-
lyázat révén arra is lehetősége nyílt, 
hogy tapasztalatait előadás formá-
jában ossza meg az érdeklődőkkel. 
„Sok bátorítást kaptam, ezért úgy 
gondoltam, érdemes belevágni az 
igencsak érzékeny, de szinte mind-
annyiunkat érintő problémáról szó-
ló előadás létrehozásába” – vallja a 
projekt rendezője. Oproiu Nicolette 
úgy véli, művészi formában még 
mindig nincsenek eléggé tematizál-
va azok a nagyon is valós érzések 
és tapasztalatok, amelyeken egy 

előadóművész a próbafolyamat so-
rán átél, ugyanakkor úgy gondolja, 
hogy a személyes témák művészi 
eszközökkel történő feldolgozása 
releváns lehet a szélesebb közön-
ség számára is.

A zenészekből, táncosokból és 
színészekből álló csapatban mind-
egyik alkotónak más és más az 
erőssége, ugyanakkor ebben áll a 
performansz-előadás különlegessé-
ge is, hiszen mindegyikük különbö-
ző eszközökkel, más-más részletekre 
fókuszálva közelíti meg ugyanazt a 
témát. „Mindegyik azzal szembesít a 
maga módján, hogy a közösségi mé-
dia és reklámok habos-babos világán 
túl van egy emberi oldalunk, aminek 
a megélése és kifejezése által közelebb 
juthatunk önmagunk és mások megér-
téséhez” – teszi hozzá Oproiu Nicolet-
te. A videókban megjelenő zenék, ko-
reográfi ák, szövegek mind az alkotók 
saját, személyes szellemi termékei. 
Az esemény megálmodója hozzáte-
szi, reméli, a nézők új gondolatokkal 
gazdagodhatnak a performanszok 
által, és hogy ezek elindíthatnak egy 
beszélgetést a nézők és az alkotók 
közt. Az online előadás linkje az ese-
mény Facebook-oldalán kezdés előtt 
egy órával lesz elérhető.

Online performansz erdélyi és külföldi alkotókkal
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Mende Gaby alakításai egy remekbe szabott pálya különböző színházi stíluso-
kon és formákon átívelő kiemelkedő mérföldkövei




