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Bronzportrékat és emléktáblát 
helyeztek el Tompa Miklós 
rendező, a vásárhelyi színház 
magyar társulatának névadó-
ja, valamint felesége, Mende 
Gaby színművésznő sírjánál 
csütörtökön a marosvásárhelyi 
katolikus temetőben. Az em-
lékjelek elhelyezését a művész 
házaspár fi a, Tompa Gábor 
színházi rendező, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház igazga-
tója kezdeményezte.

 » KISS JUDIT

T ompa Miklós (1910–1996) 
rendezőnek, színészpedagó-
gusnak, a marosvásárhelyi 

Székely Színház alapítójának, va-
lamint feleségének, Mende Gaby 
színésznőnek (1919–2021) állítottak 
emléket csütörtök délelőtt Maros-
vásárhelyen a katolikus temetőben. 
A két művész sírján elhelyezett, 
Kiss Levente szobrászművész által 
készített bronzportrékat, valamint 
emléktábla elhelyezését szülei sírjá-
nál Tompa Gábor színházi rendező, 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatója kezdeményezte. Az ün-
nepi eseményen felszólalt Tompa 
Gábor, valamint Keresztes Attila, a 
vásárhelyi társulat művészeti igaz-
gatója, rendező és Kovács Levente 
rendező, egyetemi tanár. Meszesi 
Oszkár színművész Kovács András 
Ferencnek a Hálók színpadi fény-
ben című versét olvasta fel, a költő 
a verset Tompa Gábor 60. születés-
napjára írta, 2017-ben.

TOMPA MIKLÓS RENDEZŐNEK, SZÍNHÁZALAPÍTÓNAK ÉS MENDE GABY SZÍNÉSZNŐNEK ÁLLÍTOTTAK EMLÉKET MAROSVÁSÁRHELYEN

„A szerelem tárgya a színház, úgy, ahogy van”

Meghatározó alkotók. Tompa Miklós és Mende Gaby emlékét idézik fel a marosvásárhelyi katolikus 
temetőben látható bronzplakettek

 » „Tompa Mik-
lós munkássága 
ma is változatla-
nul eleven, aktív 
tényezője erdélyi 
magyar színját-
szásunknak.”

Lelki motiváció nélkül nincs 
emberközpontú művészet
„Intim, nagy szenvedélyű, életszagú 
színházstílus fejlődött ki Tompa Mik-
lós irányítása alatt. Realista alkotó, 
aki lélektani motiváció nélkül nem 
tudott elképzelni semmiféle ember-
központú művészetet. A romániai 
magyar színjátszás történetében 
csak hősi jelzővel illethetjük azt a 
művészközösséget, amely a maros-
vásárhelyi magyar színjátszás meg-
teremtője tudott lenni, és ezzel egy 
időben kinevelt egy új, egészséges 
nemzedéket is” – fogalmazott Keresz-
tes Attila. Felidézte, hogy Tompa Mik-
lósnak rögeszméjévé vált a színház-
alapítás gondolata, azt vallotta: „a 
színházat nem szerelemből csináljuk. 

Pontosabban igenis, szerelemből, 
de a szerelem tárgya nem a színész, 
hanem a színház, úgy, ahogy van.” 
Keresztes Attila arra is kitért, Tom-
pa Miklós az 1970-es években egy 
interjúban úgy fogalmazott: „nem 
vagyok múzeumi tárgy”, és nem is 
lehetne őt annak tekinteni, hiszen 
minden idegszálával benne volt a 
mindenkori művészeti élet sodrá-
ban. „Munkássága ma is változatla-
nul eleven, aktív tényezője erdélyi 
magyar színjátszásunknak, színházi 
tevékenysége idején elért szakmai 
eredmények számunkra ma már az 
erdélyi magyar színházi tradíció ré-
szei. Az általa megteremtett színházi 
tradíciót továbbgondolva a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház továbbra is 

arra törekszik, hogy azzá a társada-
lomformáló erővé váljék, amivé ren-
deltetett” – mondta Keresztes Attila.

Mende Gaby hű maradt 
a vásárhelyi színházhoz
 Tompa Miklós, az erdélyi magyar 
színjátszás egyik kiemelkedő alak-
ja 25 éve, 1996. július 5-én hunyt el, 
az ő nevét viseli a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház magyar társulata. 
1946-ban ő volt az egyik alapítója 
és első igazgatója a Székely Szín-
háznak, ezzel Marosvásárhely és a 
tágabb értelemben vett Székelyföld 
első állandó színháza alakult meg. 
Emlékezetes színpadi rendezései 
mellett pedagógusi és szervezői 
munkássága is megkerülhetetlen, 
jelentős mértékben hozzájárult a 
művészi oktatás minőségének fenn-
tartásához, a tantestület építéséhez, 
az intézmény fejlesztéséhez.

Mende Gaby színésznő 1948. 
szeptember 1-én szerződött a Ma-
rosvásárhelyi Székely Színházhoz, 
amihez mindvégig hű maradt. 
Pályafutása során a drámairoda-
lom legszebb szerepeit csodálatos 
szakmai igényességgel, alázattal 
jelenítette meg a színpadon. Remek 
színészegyéniségek és a Székely 
Színház legendás rendezői irányí-
tották művészi kiteljesedését: a 
férje, Tompa Miklós által rendezett 
produkciókon kívül olyan rendezők 
előadásaiban játszott, mint Sza-
bó Ernő, Kovács György, Kőmíves 
Nagy Lajos, Harag György, Hunyadi 
András, Anatol Constantin, Kincses 
Elemér, Kovács Levente, Alexand-
re Colpacci, Kövesdy István vagy 
Bocsárdi László. Többször fellépett 
Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön 
és Nagybányán is.
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 » ZOLTÁN ILDIKÓ

Sokféle műsorral kedveskedett 
közönségének a szatmárnémeti 

Dinu Lipatti Állami Filharmónia a 
most zárult évadban. Amint Kovács 
Emőke, az intézmény menedzsere, 
hegedűművész megkeresésünkre el-
mondta, fi atalos lendület, híres szó-
listák és karmesterek fellépése jelle-
mezte az idei évadot, a fi lharmónia 
pedig a nyár folyamán sem „engedi 
el” a közönség kezét, hiszen nem-
csak Szatmáron, de többek közt Tas-

nádon, Nagykárolyban is koncertek-
kel várják az érdeklődőket. Az évad 
július eleji záróhangversenye mara-
dandó élményt jelentett a hallgatók-
nak, a tűzoltótoronynál, a dr. Fátyol 
Rudolfról, a fi lharmónia volt igazga-
tójáról elnevezett parkban csendül-
tek fel jazzdallamok. Kovács Emőke 
elmondta, azért döntöttek emellett 
a helyszín mellett, mert tökéletes 
helyszín az évadzárás „kitrombitálá-
sára”. „Fúvósaink átiratokat játszot-
tak: többek között Frank Sinatra, Le-
onard Bernstein, John Philip Sousa, 
Henry Gass művei csendültek fel” – 
tette hozzá a menedzser. Egyébként 
csak a zenekar számára fejeződött 
be az évad, mert az intézmény to-
vábbra is színes programokra hívja 
hallgatóit. Demény Balázs tartott 
zongoraestet, szombaton a Sonoro 
fesztivál keretében kvartettkama-
razene-estet szerveznek. A Hans 
Lindner Alapítvánnyal karöltve júli-
us 14-én főzéssel egybekötött kultúr-
napot tartanak a rászoruló gyerekek 
számára. Tasnádon, Nagykárolyban 
és Szatmárnémetiben többek közt a 
Noé bárkája leckeverseny, az In me-
moriam Ruha István hegedűművész, 
Piazzolla és Vivaldi Négy évszakja 

csendül fel, illetve a dr. Fátyol Rudolf 
parkban latin-amerikai zene. „Sokat 
dolgoztunk az idén, és a vakációban 
sem pihenünk, mert egy-egy nyári 
koncertre még visszatérünk, hogy a 
nézők ne feledjenek el bennünket. A 
következő évadot is elég színesre ter-
vezzük, sok új műsorral készülünk” 
– mondta a hegedűművész.

Arról is beszélt, hogy a járvány ideje 
alatt a zenészek nyitottak voltak, ki-
sebb kamarazene-formációkat alkot-
tak, együttműködtek a helyi múzeum-
mal, kiállításmegnyitókon játszottak, 
és a templomokban is muzsikáltak: 
szentmise vagy istentisztelet után 20 
perces zenés áhítatot tartottak a hall-
gatóságnak. „Számomra a legfonto-
sabb a megyei gyerekjogvédelmi és 
szociális igazgatósággal kötött part-
nerség. Kisebb formációkkal külön-
böző településeken – Halmi, Homok, 
Nagykároly és Szatmár – árva gyere-
keknek játszottunk, öregotthonokban 
is felléptünk. Elvittük a klasszikus 
zenét ezekbe az intézményekbe is, 
amikor a koncerttermek zárva voltak” 
– részletezte Kovács Emőke. Mint so-
rolta, nagy zenekarral online koncer-
teket tartottak, a România Muzical rá-
dióadónak köszönhetően megkapták 

a lehetőséget, hogy ismertebbé tegyék 
a szatmárnémeti fi lmharmonikus ze-
nekart. „Külföldről és Romániából is 
hallgató fülekre találtunk” – mondta a 
menedzser.

Mivel a koncerteket online térben 
tartották, közben az épület bizonyos 
részeit sikerült felújítani és új ref-
lektorokat, hangszereket vásárolni. 
„Idén a székeket akarjuk kicserélni, 
ezeket a 70-es években kapta egy 
német adományból. Szeretnénk to-
vábbra is pályázni és bebizonyítani, 
hogy a szatmári fi lharmónia megér-
demli ezeket a beruházásokat” – tette 
hozzá a menedzser. Azt is elmondta, 
hogy a szatmári közönség nyitott a 
zenére, népszerűnek bizonyult az is, 
amikor különböző érdekes hangsze-
reken muzsikáló zenészeket hívtak, 
így klasszikus koncertjeik mellett ri-
valdafénybe került a klasszikus gitár, 
a vibrafon, a tuba, a szaxofon. „Ezek 
amolyan ínyencségek a klasszikus 
zenében, és nagyon nagy volt az ér-
deklődés. Örvendünk annak is, hogy 
elkezdtek minket látogatni Margittá-
ról, Nagybányáról, Zilahról, Váradról 
és Kolozsvárról, hogy meghallgathas-
sák koncertjeinket” – mondta Kovács 
Emőke hegedűművész.

Eredményes évadot zárt, más települések felé is nyit a szatmári fi lharmónia

 » A fi lharmónia 
a nyár folyamán 
sem „engedi el” a 
közönség kezét, 
hiszen nemcsak 
Szatmáron, de 
többek közt Tas-
nádon, Nagyká-
rolyban is koncer-
tekkel várják az 
érdeklődőket. 

 Az idei évadot lezáró gálán jazzműsorral kedveskedett 
közönségének a szatmári Dinu Lipatti Állami Filharmónia




