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ERDÉLYI SZÍNIISKOLÁK
A színészképzés csíráit már az első erdélyi

magyar színtársulatnál megtaláljuk. Az
1792 decemberében megnyílt kolozsvári
színház főleg a világot járt Kotsi Patkó
János igazgató révén - már oktatta a diák-
színjátszók közül verbuvált színészeit. Kotsi Patkó
színészpedagógiai tevékenységéről még éle-
tében így emlékezett meg a Társalkodó című lap
(1833. 407. oldal): „Iskolákat tart a társaságok-
nak; az erőlködést s feszességet (beszédbelit és
állásbelit) legrútabb hibának tartván a szín-
játszóban, az egyszerűséget és őszinteséget
tanította; ő festette le a declamationak azon
kényes pontját- melly ellen leginkább vét a
színjátszó - , hogy a periodus az
accentusnak mindenkor alája legyen
rendelve. Iskolájának foganatját örömmel
látta a haza..." Az igazgató színészeinek
dramaturgiai előadásokat is tartott, és
felvázolta számukra az egyetemes
színjátszás történetét. Előadásainak nagyobb
része száznyolcvan évvel később kötetben is
megjelent (Kotsi Patkó János: A Régi és új
Theatrom históriája és egyéb írások. Sajtó
alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta:
Jordáky Lajos. Kritérion Kiadó, Bukarest,
1973).

Hasonló kísérletre később is van példa, de
a színészpedagógia intézményesítésére még
sokáig nem került sor. 1918-ig a képesítést
szerző erdélyi színészek valamelyik
budapesti színitanodában folytatták ta-
nulmányaikat, oklevelet is ezekben az álla-mi
vagy magániskolákban szereztek. 1910
végén ugyan Faragó Ödön színészrendező
Kolozsváron magán-színiiskolát nyitott,
amelynek első évfolyamára huszonöt férfi és
tíz nő iratkozott be, s a tanári kar tagja volt
Horváth Paula színésznő is, négy
év múltán azonban a tanítás megszakadt,
mivel Faragó Kassán lett igazgató, s nem
mellékesen kitört az első világháború.

Az önálló erdélyi színiiskola hiánya 1918 után
vált égetővé, amikor az új határok miatt az erdélyi
fiatalok pesti képzésére már nem volt lehetőség.
Ezt a helyzetet többen is felismerték, és keresték
a megoldást. 1919 márciusában öles plakátok
hirdették Marosvásárhelyen, hogy a „marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház" Szabó Pál színigazga-
tó és Sebestyén Mihály rendező vezetésével szí-
niiskolát nyit. Országh Bertalan, Nagypál Gyula,
Sándor Júlia, Jávor Alfréd és Faludy Károly lettek
volna a tanárok, ha az új hatóságok engedélyezik
az iskolát, de nem engedélyezték.

Valamivel előbbre jutottak az aradiak. 1921-
ben azt írták az erdélyi magyar lapok, hogy
Aradon már második éve működik egy
színitanoda Róna Dezső irányításával (tanárok:
Jakabffy Dezső, Kallós József és Róna Dezső). A
tanítás azonban itt sem tartott sokáig, mert az
iskola

további működését a helyi hatóságok miniszteri
engedélyhez kötötték, amit viszont Rónáék nem
kaptak meg. Hasonló engedélyért folyamodott
Tompa Béla és Jirasek Ottó is, nekik sem volt
szerencséjük. Végül 1923-ban a Nagyváradon
színészkedő és rendező Hetényi D. Elemérnek
engedélyezték a színészstúdió megnyitását,
amely tizenhét évig működött. A stúdió kénysze-
rű korlátozások között is üdvös megoldásnak
bizonyult, hiszen a szakmai továbblépés egyetlen

Kotsi Patkó János
lehetőségét biztosította. Hallgató csak színház-
nál dolgozó egyén lehetett, szelekció érvényesí-
tésére alig volt mód. Mégis az évek során olyan
növendékek hagyták el az iskolát, mint Dajka
Margit, Barna Anci, Palucz Vilma, Szabó Ica,
Kovács Kató, Bodó György, Rajnay Elli, Gulácsy
Albert, Sántha Ilona, Senkálszky Endre, Kiss Ilo-
na, Loy Sári, Hatházi Erzsébet, Turós Margit,
Finna Márta, Karácsony IIi, Hevesi Ferenc,
Jagamas Rózsi, Pleth Lenke, Ruska Irén. A nö-
vendékek ének- és táncoktatásban is részesültek,
elméleti képzést azonban nem engedélyeztek.

Az évek során változtak a magániskolák fenn-
tartására vonatkozó törvények és rendeletek.
Jakabffy Dezső (ekkor már főrendező) és Csányi
János karnagy 1925-ben például ismét Aradon
próbálkozott az iskolaalapítással, hiszen az itt
működő Fekete Mihály társulatának nem minden

színésze rendelkezett képesítéssel, tehát az or-
szág e táján is igény mutatkozott stúdióra. A
próbálkozás mégsem sikerült, mint ahogy nem
sikerült Temesváron a szerződés nélkül maradt
Kassay Károlynak sem, aki gyárvárosi lakásán
hirdette meg iskoláját.

1926 őszén viszont Kolozsváron Izsó Miklós
főrendező indíthatott egyéves tanfolyamot képe-

sítéssel nem rendelkező színészek számára.
1927-ben a következők végeztek ezen az egyszeri

tanfolyamon: Kiss Manyi, Kőszegi Dusu,
Csengeri Ica, Benedek Juci, Kun Margit,
Szilágyi Manci, Papp Lujza, Tompa Sándor,
Kürthy Ernő, Szabó Károly, Mayer Béla, Boér
Ernő.

1940 nyarán a váradi Hetényi Stúdió
sikeres vizsgaelőadással zárta tizenhetedik
tanévét, majd egy esztendővel később fél
évszázados színészi pálya zárult le: 1941
júniusában meghalt Hetényi D. Elemér.
A történelem is új helyzetet teremtett,
s ebben a légkörben nyílt meg újra Ko-
lozsváron a Hunyadi téri Nemzeti Színház.
Az új struktúra lehetővé tette, hogy az
erdélyi színészképzés is új alapokra épül-
jön. Decemberben megnyílt a hatóságilag
és anyagilag támogatott színésziskola,
amelyet a budapesti Színiakadémia min-
tájára három évfolyamosra szerveztek
meg. 1941-42-ben a Nemzeti Színház
igazgatója, Táray Ferenc lett az iskola
vezetője is, majd lemondása után, a má-
sodik évben az új igazgató, Mihályfi Béla
vette át az oktatási intézmény irányítását.
1943 őszén a harmadéves növendékek
már „teljes jogú színészként" vettek részt
a színház munkájában, foglalkoztatták
őket a karban, sőt kisebb szerepeket is

játszhattak. Az első évfolyamnak tizennégy
hallgatója volt, főként erdélyiek, de akadtak -
akkoriban divatos szóval - anyaországiak is.

Az iskolában az elméleti és gyakorlati oktatást a
minden-kori igazgató irányította; a tanárok
Szabados Árpád, Kőmíves Nagy Lajos, Szabó
Lajos, Tompa Miklós, Jakobi Antal, Kenessey
Ferenc, Szita Oszkár és Morawszky Roman
voltak. A növendékek magyar és egyetemes
irodalomból, művészettörténetből,
színészetelméletből, táncból, énekből, zenéből,
németből vizsgáztak, és gyakorlati munkájukra is
kaptak osztályzatot.

Mire az új alapokra fektetett színészképzés
megerősödhetett volna, a történelem ismét köz-
beszólt, véget ért a kolozsvári Nemzeti Színház
újabb kori, nagyon rövidre szabott korszaka, és
néhány évre az intézményesített színészképzés
is, amely azonban 1948-ban ismét beindult Ko-
lozsváron, 1954-től pedig folyamatosan Maros-
vásárhelyen működik. De ez már közismert tör-
ténet.


