
A legenda szerint 1792. de-
cember 17-én Kotsi Palkó Já-
nos mondta ki az Erdélyi Ma-
gyar Nemes Színjátzó Társa-
ság első előadásának kezdő
szavát gróf Rhédey Mihályné
házának báltermében. Szí-
nész, rendező, dráma- és
szakíró, fordító volt egy sze-
mélyben. (Ismeretlen művész
készítette gipszszobra a Szín-
háztörténeti Múzeum tulajdo-
na)
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KOLOZSVÁR

Tiborc és a népi alakok kitű-
nő megformálója volt Szent-
györgyi István, a kolozsvári
színház örökös tagja, aki a

képen Szigligeti Ede A cigá-
nyának címszerepében látha-

tó (1906)

1821. március 12-én nyitot-
ták meg a Farkas utcai szín-
házat, amelyben 1834-ben
játszották először a Bánk
bánt, amely azután az egyik
legtöbbet játszott repertoár-
darabja lett a színháznak. A
XIX. század második
felében sokszor alakította a
címszerepet E. Kovács
Gyula

Ugyancsak örökös tagnak vá-
lasztották Várady Miklóst, aki
legnagyobb sikereit népszín-

művekben aratta. 1878-tól pél-
dául sokszor alakította Csorba
Lacit Csepreghy Ferenc A sár-

ga csikójában



Hetty
pálya
Sasf
Több budapesti sztár indult
Kolozsvárról, illetve töltötte
pályájának egy szakaszát a
városban. Például Jászai
Mari (középen), Ivánfi Jenő, Delli
Emma, Gál Gyula. (A fénykép
jobb szélén: Angyal Ilka)

E. Kovács Gyula Madách
Mózesének és Csák vég-

napjainak ősbemutatója
után, 1883-ban, alig fél év-
vel a Paulay Ede rendezte
pesti premier után, Az em-
ber tragédiáját is színre vit-
te. A művet azóta gyakran

felújították. Az 1905-ös elő-
adás két főszereplője: Sza-
kács Andor (Ádám) és Tó-

völgyi Margit (Éva)
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ei Aranka szintén a Szamos partján kezdte
-futását és először itt alakította Rostand

iókjának címszerepét
Ditrói Mór és Janovics Jenő igazgatók Shakespeare-so-
rozatokat rendeztek. Janovics Shakespeare-ciklusában

a III. Richárd címszerepét Szakács Andor játszotta



Tamási Áron Énekes madara az Erdélyi Helikon, illetve a Thália Rt. támogatásával
született meg. Az 1942-es bemutató rendezője Tompa Miklós (középen), aki később a
marosvásárhelyi Székely Színház egyik alapítója volt. Az előadás főbb szereplői: Görbe
János, Sallay Kornélia, Kolár Mária és Csóka József

Janovics Jenő 1905461 1930-ig volta Farkas utcai színház utolsó és a Hunyadi téri
színház első igazgatója. Színészként kezdte pályafutását, 1917-ben Herczeg Ferenc
Kék rókájában ő volt Pál (jobb oldalon), Partnerei: Berky Lili (Cecile) és Várkonyi
Mihály (Sándor)

1944 után a kolozsvári színház hű maradt hagyományaihoz. Tolsztoj-Piscator:
Háború és békéjét 1961-ben mutatták be Rappaport Ottó rendezésében. A jelenet
szereplői: Senkálszky Endre, Vadász Zoltán, lile Ferenc és Angi Béla

Kós Károly történelmi játékát, a Budai Nagy Antalt 1967-ben mutatták be, Tompa
Miklós rendezésében. A képen Mihály Pál és Sebők Klára
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A színház egyik legszebb korszakát Harag György rendezései jelentették. Sütő András
drámatrilógiájának színre vitele a fennálló diktatúra művészi kritikája volt. Az Egy lócsiszár
virágvasárnapját 1975-ben, a Csillag a máglyánt 1976-ban mutatták be. A kép előterében

Lohinszky Loránd m. v. (Kálvin) és Héjja Sándor (Szervét)

A triológia harmadik darabja a Káin és Ábel, amelynek címszereplői Csiky András és
Héjja Sándor voltak, Arabellát Sebők Klára játszotta

Harag György halála után örökébe Tompa Gábor lépett, akinek egyik kiemelkedő
rendezése az 1987-es Hamlet volt. A címszerepet Héjja Sándor, Hamlet atyjának
(Shakespeare-maszkos) szellemét Senkálszky Endre alakította

1989 után lehetőség nyílott külföldi vendégrendezők meghívására is. Árkosi Ár-
pád 1990-ben vitte színre Mrožek Rendőrségét, amelynek egyik főszerepét

Csiky András játszotta. Az előadás a bukaresti színházi fesztiválon díjat nyert
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