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HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL TOMPA MIKLÓS SZÍNHÁZI RENDEZŐ, EGYETEMI TANÁR

Egy élet a színház szolgálatában

„Azt gondoltam, nincs 
humorom, nem tudok 
gátlástalanul bolondozni. 
Tompa Miklós úgy veze-
tett rá egy-egy komikus 
helyzetre, hogy észre sem 
vettem, és felszabadultan 
bohóckodtam”.

Tompa Miklós az erdélyi 
magyar színjátszás egyik 
kiemelkedő alakja volt, 
akinek emlékezetes színpadi 
rendezései mellett pedagó-
gusi és szervezői munkás-
sága is emlékezetes marad. 
A marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház magyar társulata az 
ő nevét viseli.

→ N. CS.

A Székely Színház alapító igaz-
gatója Székelyudvar helyen 
született 1910. december 28-

án, édesapja Tompa László költő 
volt. Középiskoláit szülővárosában, 
a református kollégiumban kezdte, 
annak megszűnése után a római 
katolikus főgimnáziumban érett-
ségizett 1930-ban. Bár a kolozsvári 
I. Ferdinand Egyetemen jogi diplo-
mát szerzett, 1936 és 1941 között a 
budapesti Nemzeti Színházban volt 
rendezőgyakornok, ahol többek kö-
zött Németh Antaltól tanulta a ren-
dezés művészetét. A második bécsi 
döntés után, amikor a kolozsvári 
magyar társulat visszakapta a Ja-
novics Jenő által felépített Hunyadi 
téri Nemzeti Színházat, Tompa ide 
szerződött rendezőnek. Az ostrom 
idején Budapesten tartózkodott, 
ahol szoros kapcsolatokat épített ki 
Major Tamással, Gobbi Hildával és 
több más jeles színházi emberrel.

A háború után visszatért Er-
délybe, és a Salamon Ernő Athe-
naeum 1945. július 21-i határozata 
alapján Kemény Jánossal együtt őt 
hatalmazták meg az állandó ma-
rosvásárhelyi és székelyföldi szín-
ház gazdasági, ügyviteli és művé-
szi szempontú megszervezésével. 
Így Tompa Miklós lett az 1946. már-

cius 10-én Székely Színház névvel 
nyitó intézménynek egyik alapítója 
és első igazgatója. A színház rang-
ját megalapozó művészi irányítói 
és rendezői tevékenysége, kivéte-
les intézményszervezői képessége 
döntően hozzájárult az országosan 
és nemzetközileg elismert társu-
lat hírnevének megalapozásához. 
Aktív éveinek vége felé többnyire 
Sepsiszentgyörgyön vendégren-
dezett, 1981-ben ment nyugdíjba a 
főiskoláról. Utolsó rendezése Ko-
lozsvárhoz kötődik, itt vitte színre 
1991-ben García Lorca mestermű-
vét, a Bernarda Alba házát.  

Tompa Miklós Marosvásárhe-
lyen hunyt el 1996. július 5-én, szer-
vezői, rendezői és tanári tehetségét 
fi a, Tompa Gábor, a Kolozsvári 
Magyar Színház igazgató-főren-
dezője örökölte.

A pedagógus
A romániai felsőfokú magyar szí-
nész- és rendezőképzés 1946-ban 
vette kezdetét Kolozsváron. Tompa 
Miklós a kezdetektől tanárként vett 
részt ennek kiépítésében. 1954-től 
Marosvásárhelyre költöztették a 
Szentgyörgyi István Színművésze-
ti Intézetet, ennek is meghatározó 
tanáregyénisége, tanszékvezető-
je, majd 1976–81 között rektora, 
1981–83 között pedig művészeti 
tanácsadója volt. Több generáció 
színésznövendékeit nevelte, szinte 
kivétel nélkül minden tanítványa 
szeretettel és hálával emlékezik. 
Albert Júlia kolozsvári színésznő is 
tanítványa volt, ő a következőket 
mesélte róla: „az öregedő Tompa 
sokat mesélt nekünk a moszkvai 
színház fénykoráról. Ezek az élmé-
nyek egész életére meghatározóak 
maradtak. Egy-egy történetet több-
ször is elmesélt nekünk ugyan-
olyan részletesen, de más-más 

szempontból megvilágítva. A fi úk 
a háta mögött kicsúfolták ezért, de 
a szemébe hízelegtek. Én inkább 
megpróbáltam kihámozni a törté-
neteiből a lényeget, megérteni a 
szándékát, hogy miért tartotta fon-
tosnak elmesélni nekünk ezeket, 
és megtalálni a számomra levon-
ható tanulságokat. Mert Tompa 
Miklóstól lehetett tanulni a leg-
többet. Először tapasztaltam, hogy 
egy jó rendező olyasmit is kihoz 
belőlem, amiről nem is tudtam, 
hogy képes vagyok rá. Például so-
káig azt hittem, én már egész fi ata-
lon annyit sírtam, annyit kesereg-
tem, hogy csak drámai szerepekre 
leszek jó, vígjátékra nem. Azt gon-
doltam, nincs humorom, nem 
tudok gátlástalanul bolondozni. 
Tompa Miklós úgy vezetett rá egy-
egy komikus helyzetre, hogy észre 
sem vettem, és a felszabadultan 
bohóckodtam.”

A kiváló pedagógus jelentősen 
hozzájárult a korabeli politikai 
nyomás mellett az oktatás minősé-
gi szintjének megtartásához, a tan-
testület építéséhez, az intézmény 

fejlesztéséhez. Művészi rangjának 
elismeréseként megbízták az 1973-
ban felavatott új marosvásárhelyi 
nemzeti színház nyitó előadásá-
nak színpadra állításával.

Székely Színház
Kemény Jánossal és Pittner Olivér-
rel 1946-ban megszervezte a ma-
rosvásárhelyi Székely Színházat, 
amelynek első bemutatóját 1946. 
március 10-én tartották Lehár Fe-
renc A mosoly országa című darab-
jának előadásával. Tompa Miklós 
a Székely Színháznak 1966-ig volt 
az igazgatója. A marosvásárhelyi 
együttes Tompa Miklós igazgatá-
sának első tíz évében vált orszá-
gosan – sőt az országhatárokon 
túl is – ismertté, az erdélyi magyar 
színjátszás reprezentatív társula-
tává. Előadásaikban a társadalmi 
vonatkozások, a közösségi mon-
danivalók párosultak a helyze-
tek, a jelenetek részletes lélektani 
kidolgozottságával, előadásaik a 
mikrorealizmus példaértékű telje-
sítményeinek minősültek. Tompa 
Miklósnak sikerült egy olyan re-
mek színészgárda szerződtetése, 
amely sok évig gerincét alkotta a 
színháznak. Kiemelkedő tagjai: 
Delly Ferenc, Szabó Ernő, Kovács 
György, Kőszegi Margit, Borovszky 
Oszkár, Andrásy Márton, Hamvay 
Lucy, Váradi Rudolf, Kiss László, 
Lantos Béla, Szabó Duci. Az első 
évadban többnyire operettek sze-
repeltek a műsorban, de már a be-
mutatót követő napokban játszot-
ták az első prózai művet, Molnár 
Ferenc A doktor úr című szatirikus 
bohózatát.

Az államosítás után, 1948-
tól az intézmény Állami Székely 
Színház néven működött tovább. 
Kialakult művészszínház típusú 
műsorpolitikája: az operettelőadá-

sok helyét átvették a magyar és vi-
lágirodalmi remekművek. Az évek 
során többek között Katona József, 
Móricz Zsigmond, Csíky Gergely, 
Illyés Gyula, Bródy Sándor, Kós 
Károly, Vörösmarty, Örkény Ist-
ván darabjai kerültek színpadra, 
de orosz drámákat és a nagy klasz-
szikusok műveit is játszották. A 
hazai modern szerzők közül Sütő 
András Fecskeszárnyú szemöl-
dök, Tékozló szerelem, Pompás 

Gedeon, valamint Szabó La-
jos Menekülés című darabja került 
színpadra. A színház jeles rende-
zőkkel emelte az előadások minő-
ségét, dolgozott a társulattal Harag 
György, Kőmíves Nagy Lajos, Far-
kas István, Hunyadi András, Kin-
cses Elemér, Gergely Géza, Tompa 
Gábor, Kovács Ferenc, Szabó József 
és sokan mások. Sok jeles színész 
lépett fel meghívott vendégként, 
köztük Bara Margit, Bisztrai Má-
ria, Csóka József, Gróf László, Sen-
kálszky Endre.

A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata is 
ünnepelt az idén, hiszen háromne-
gyed évszázaddal ezelőtt, március 
10-én tartotta első bemutatóját a 
társulat névadója, a Tompa Miklós 
által vezetett egykori Székely Szín-
ház, megteremtve ezáltal Marosvá-
sárhely és a tágabb értelemben vett 
Székelyföld első állandó színházát.

NÁNÓ CSABA

A futballtörténet legszenzá-
ciósabb bűncselekményét 
követte el egy angol férfi  

55 évvel ezelőtt Londonban. A 
rejtély megoldására majdnem fél 
évszázadot kellett várni, mígnem 
a tettes bevallotta, ő lopta el a vi-
lágbajnoki trófeát.

A Nemzetközi Labdarúgó 
Szövetség (FIFA) 1928-ban úgy 
döntött, ideje a világszerte egyre 
népszerűbb foci számára világbaj-
nokságot szerveznie. A rendezési 
jogot a függetlensége kivívásának 
100. évfordulóját 1930-ban ünnep-
lő Uruguay kapta meg. A francia Ju-
les Rimet, a FIFA akkori elnöke, aki 
életét tette fel a labdarúgás népsze-
rűsítésére, arra is gondolt, hogy a 
győztes kapjon egy vándortrófeát, 
amit egy nemzet akkor vihet örök-
re haza, ha háromszor nyeri meg a 
világbajnokságot. A négykilós és 
mindössze 30 cm magas kupa Niké 
görög győzelemistennőt ábrázolta, 
ahogy a feje fölé tart egy serleget. 
1966-ban az angolokon volt a sor, 

hogy megrendezzék a labdarú-
gó-világbajnokságot. Hatalmas ké-
szülődés előzte meg a turnét, azon 
a nyáron az egész szigetország 
díszben úszott, az utcákon angol 
nemzeti lobogóba öltözve járkál-
tak a szurkolók. Még egy kabalát 
is kitaláltak: ez oroszlánt ábrázolt, 
és a World Cup Willie névre hallga-
tott. Közben megérkezett az angol 
fővárosba a Rimet-kupa is, amit 
addig az aktuális világbajnok, az 
1962-ben győztes Brazília őrzött. 
A házigazda angol szövetség már 
januárban megkapta a kupát a 
FIFA-tól, jó ideig nagyrészt a főha-
diszállásukon tárolták, februárban 
aztán megállapodtak a patinás 
Stanley Gibbons bélyegkereskedő 
céggel, hogy a nagyszabású már-
ciusi sportbélyeg-kiállításuk fő 
attrakciója a Rimet-trófea lesz. A 
szerződés részeként kikötötték, 
hogy valakinek mindig őriznie kell 
a kupát, emellett 30 ezer font ösz-
szegű biztosítást is kötöttek rá.   

Március 20-án a trófea eltűnt. 
Az őrök állítólag rövid szünetre 
mentek, mire visszatértek, már 

csak az üres vitrint bámulhatták. 
Senki sem látott semmit, a nyo-
mozók arra tippeltek, hogy a tet-
tes vagy tettesek a vészkijáraton 
keresztül hatoltak be, és ugyanott 
távoztak. A lehetséges szemtanúk 
egymásnak ellentmondó személy-
leírásokat adtak, egyeseknek egy 
alacsony, míg másoknak egy ma-
gas férfi  volt gyanús, de volt, aki 
együtt látta a kettőt. Hiteles leírás 
nem történt. Az angolok felkészül-
ve a legrosszabbra megrendelték a 
Rimet-kupa másolatát.

Aztán egyszer csak befutott egy 
telefonhívás az angol szövetség el-
nökéhez. Az ismeretlen hívó azt ál-
lította, nála van a trófea, és 15 ezer 
fontot követelt érte. Bár a zsaroló 
lelkére kötötte az elnöknek, hogy 
ne forduljon a rendőrséghez, nyil-
ván annak első dolga az volt, hogy 
értesítette a zsarukat. Az állítóla-
gos tolvajt hamarosan elfogták, aki 
tagadott. A legnagyobb baj az volt, 
hogy a serleg nem került elő. Aztán 
a sors furcsa fi ntoraként a kupát 
nem a híres Scotland Yard, hanem 
egy eb találta meg.    

Egy Dave Corbett nevű úri-
ember egy reggelen sétálni indult 
Pickles nevű kutyájával. A gazdi 
arra lett fi gyelmes, hogy négylábú 
kedvence a szomszéd kocsija alatt 
szaglászik izgatottan. Amikor leha-
jolt, egy csomagot talált spárgával 
szorosan körülkötve. Amint letépte 
a papirost, azonnal rájött, hogy a 
hírekből gyakran látott Jules Ri-

met-kupát tartja a kezében. Hatal-
mas megkönnyebbülés és boldog-
ság lett úrrá minden focirajongón. 
Pickles-t, a szerencsés megtalálót 
és gazdáját számtalan kitüntetés-
sel halmozták el, ám a valódi tolvaj 
kilétét továbbra is homály fedte. A 
2000-es évek közepén egy Sidney 
Cugullere nevű, akkor már halálos 
beteg férfi  állítólag bevallotta, ő 
volt a tettes. A világbajnoki trófea 
kálváriája azonban Londonban 
nem ért véget...

Mivel harmadik alkalommal is 
világbajnok lett, 1970-ben, a me-
xikói vb-t követően Brazília végleg 
hazavihette a kupát, hogy aztán 
örökre elveszítse. A brazil szövet-
ség nem túl jól őrzött székházából 
tűnt el az ereklye, sorsáról azóta 
sem tudni semmi biztosat. Lehet, 
hogy egy excentrikus milliomos 
magángyűjteményében még min-
dig megvan, talán apró darabok-
ban hever egy páncélszekrény mé-
lyén, de a legvalószínűbb, hogy a 
labdarúgás Szent Grálját beolvasz-
tották, és a Jules Rimet-kupa ezzel 
örökre megszűnt létezni.

A kétszer eltűnt világbajnoki trófea




