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R E Z U M A T 

 

Lucrarea de față „Istoria teatrului târgumureșean. Repere instituționale și 

spectacologice, material iconografic și comentarii critice (de la primele forme de 

manifestare teatrală, până la sfârșitul secolului al XX-lea)“ și-a propus studierea, într-o 

viziune unificatoare, coerentă și cronologică a istoriei teatrului târgumureșean, de la 

originile sale, din perioada teatrului ambulant, până în zilele noastre. Nu am insistat 

asupra perioadei de după anul 1989 datorită faptului că timpul scurt care s-a scurs față de 

această dată ar implica riscul de a nu putea fi obiectivi față de cercetarea noastră. 

Oportunitatea unui astfel de studiu este evidentă în contextul absenței unei lucrări 

monografice în cultura română, care să abordeze de o manieră revelatoare, unificatoare, 

istoria multiculturală, multietnică și multilingvă a teatrului târgumureșean. Considerăm 

demersul nostru cu atât mai relevant azi, pentru perceperea justă a realității culturale a 

acestui areal geographic, cu cât teatrul târgumureșean a beneficiat, în a doua jumătate a 

secolului al XX-lea de suportul și colaborarea celei de a doua școli de teatru la nivel 

național în materie de formare a actorilor, regizorilor și teatrologilor, după cea de la 

București, azi Universitatea de Arte din TârguMureș. 

De asemenea, în contextul transformărilor sociale, politice și culturale care au 

avut loc la începutul mileniului al treilea, în consens cu deschiderea popoarelor europene 

către toleranță și diversitate culturală, credem că cercetarea noastră va fi utilă și 

binevenită, întrucât susținem teza că teatrul târgumureșean este rezultatul unor 

manifestări multiculturale și multietnice care, împreună și interdependent, fac parte 

integrantă din cultura și spiritualitatea poporului român. 

Am pornit la scrierea acestei teze sub îndemnul respectului pe care îl simțim 

pentru cei care au făcut posibilă existența, în spațiul nostru cultural, a teatrului, ca mijloc 

de exprimare artistică și ca templu al Thaliei. Istoria teatrului din Târgu-Mureș a fost 

studiată, până acum, din punct de vedere istoric, fenomenologic, statistic, spectacologic, 

pe diverse perioade istorice. Am parcurs cu real interes pentru cercetarea noastră toate 

lucrările monografice și studiile care au adăugat pagini importante la perspectiva de 

ansamblu. 

Cu toate remarcabilele contribuții de până acum, nu există, încă, un parcus 

cronologic complet al manifesfărilor teatrale din acest areal geografic, care măcar să 
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reunească întreg materialul existent despre teatru într-o lucrare unificatoare, unitară din 

punct de vedere stilistic și al abordării sau care să respecte metodologia științifică de 

cercetare. Iată motivul pentru care, prin această lucrare, ne-am propus să reconstituim, pe 

etape istorice, trecutul manifestărilor teatrale, al instituțiilor teatrale, al trupelor de teatru 

care au fost importante pentru istoria românilor și maghiarilor ardeleni, din această arie 

geografică, raportat la multiplele modificări administrative și politico-legislative care au 

avut un puternic impact asupra vieții culturale, începând cu sfârșitul secolului al XVIII-

lea și terminând cu începutul secolului al XXI-lea. 

Metoda a constat din îmbinarea investigației privind istoria României și a istoriei 

culturii și teatrului din România, cu instrumentele de cercetare ale teatrologului și, pe 

alocuri, ale sociologului, sau chiar, în unele cazuri, a jurnalistului de investigație. Prin 

sintagma „istoria teatrului târgumureșean“ am înțeles ansamblul valorilor artistice care au 

făcut posibilă existența, conservarea și perpetuarea culturii teatrale pe parcursul unei 

istorii de peste 200 de ani în cadrul multietnic și multilingv din arealul geografic 

mureșean al Văii Superioare a Mureșului, în special al orașului, devenit municipiu, 

Târgu-Mureș. 

Ne-am folosit în cercetarea noastră de izvoarele documentare aflate la Biblioteca 

Națională a României, Biblioteca Județeană Mureș, Biblioteca Universității de Arte din 

Târgu-Mureș, Arhiva Teatrului Național din Târgu-Mureș, Arhiva Teatrului pentru Copii 

și Tineret „Ariel“ din Târgu-Mureș, Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, 

Arhivele Muzeului Județean Mureș, Arhiva Institutului de Cercetări Socio-Umane din 

Târgu-Mureș, Arhivele online ale Bibliotecilor din București, Cluj și Târgu-Mureș și 

altele ale unor organizații guvernamentale sau nonguvernamentale pe care le-am 

considerat de încredere și relevante pentru lucrarea noastră. 

Cele mai mari dificultăți în cercetarea noastră le-am întâmpinat datorită absenței 

unei literaturi și a unor surse istorice primare în limba română, motiv pentru care am 

apelat la literatură secundară și la metode deductive, pe alocuri speculative, pentru 

elaborarea lucrării, ca și la traducerea unor studii, din limba maghiară în limba română. 

Ne asumăm aceste neajunsuri ca și insuficienta dezvoltare a capitolului privind istoria de 

după 1989 a fenomenului supus analizei, datorită absenței unei distanțe obiective în timp 

față de perioada postdecembristă. 
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În Capitolul I „Preliminarii“ am prezentat motivul pentru care am ales această 

temă de cercetare, metoda de lucru și sursele cele mai importante de documentare. 

În Capitolul II, „Evoluții teatrale în spațiul transilvănean până la momentul 

Marii Uniri de la 1 decembrie 1918“ am avut în vedere investigarea culturii 

transilvănene, de o importanță majoră în menţinerea şi afirmarea identităţilor culturale de 

pe întregul teritoriul multicultural şi multietnic al Transilvaniei. Am considerat necesară, 

înainte de toate, situarea lui în contextul provincial, mai întâi, şi apoi în cel al proximităţii 

imediate, adică a judeţului, în configuraţia administrativă de azi. 

Pentru a oferi o imagine de ansamblu a vieții culturale a epocii am demonstrat 

existența manifestărilor de artă teatrală pe întreg teritoriul României, atât în timpul 

civilizațiilor străvechi a triburilor tracice și a comunităților geto-dace, cât și în prezența 

civilizațiilor antice grecești și romane. Apariția fenomenului teatral, propriu-zis, a 

însemnat traversarea unui proces de metamorfoză de la acțiuni ilustrative și mimetice ale 

riturilor străvechi la jocuri cu măști, în epoca feudală și mai apoi la elemente de artă 

teatrală populară. Am interpretat această metamorfoză ca un proces firesc al continuității 

formelor de artă și cultură, ca să aderăm în cele din urmă la teza provenienţei lor din 

fondul culturii străvechi carpato-balcanice. 

Considerăm că mişcarea teatrală românească din Transilvania, îşi are originea în 

mişcarea culturală cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană, ca exponent al ideilor 

iluministe, care a debutat la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Însă embrionul teatrului cult, 

intelectual din Transilvania l-a constituit teatrul şcolar, născut din misterele şi jocurile de 

carnaval medievale, la început performate în scopuri pedagogice şi retorice, iar mai târziu 

moralizatoare şi, în parte, de educaţie socială. Documentele şi cercetările bazate pe 

acestea, indică Blajul secolului al XVIII-lea drept matricea teatrului naţional românesc. 

După îndelungi frământări pentru instituționalizarea teatrului, acesta are loc pentru prima 

oară în Ardeal, la Cluj, în decembrie 1919. 

Capitolul III, tratează câteva „Repere cronologice privind evoluția teatrului 

maghiar din Transilvania, până la 1 decembrie 1918“. Ca și teatrul românesc, și teatrul 

maghiar din Transilvania îşi identifică izvoarele în folclor, în jocurile, cântecele şi 

manifestările populare legate de ritualurile agrare. În secolele XV – XVI, ca urmare a 

influenţelor ideilor umaniste şi a Reformei religioase, apar primele drame originale în 

limba maghiară, ai cărei autori au rămas, în parte, necunoscuţi. Centrele dinspre care s-a 
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diseminat arta teatrală, ca și în cazul teatrului românesc, a fost învățământul aflat sub 

auspiciile diferitelor confesiuni. Primele reprezentaţii cu caracter teatral la maghiarii din 

Transilvania au avut loc prin anul 1517, când, în lăcașurile de cult creștin, aveau loc 

reprezentaţii religioase. 

Primele manifestări organizate ale teatrului maghiar din Transilvania au loc în 

ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, în contextul afirmării curentului iluminist şi a 

necesităţii creării unei dramaturgii în limba maternă, ca modalitate de exprimare a 

sentimentelor antihabsburgice pe teren cultural. Un sprijin deosebit în promovarea 

interesului pentru teatru l-a constituit înfiinţarea Societăţii Teatrale Maghiare (1791), 

fondată în scopul promovării, folosirii și dezvoltării limbii maghiare. 

Ideea înfiinţării unui teatru maghiar la Cluj, la numai doi ani de la înfiinţarea 

teatrului maghiar la Budapesta de către Kelemen László, este pusă în practică de baronul 

Wesselényi Miklós, un nobil cu idei antifeudale și antihabsburgice. În seara zilei de 11 

noiembrie 1792, a avut loc primul spectacol al unei trupe profesioniste din Ardeal, în sala 

de teatru a palatului Rhédei, dar, abia la 12 martie 1821 teatrul maghiar din Cluj s-a 

bucurat de o clădire adecvată. Primul regizor al acestui teatru, Kótsi Patkó János, a fost şi 

primul actor tragic maghiar. 

În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele două decenii ale 

secolului al XX-lea, teatrul maghiar din Cluj îşi menţine rolul său primordial. Janovics 

Jenő este personalitatea marcantă care, în calitate de director, va trasa, pentru mai multe 

decenii, linia pe care o va urma viaţa teatrală a Clujului, inclusiv cea a operei. Meritul lui 

Janovics este realizarea modernului palat al teatrului, în 1906, ca și extinderea sferei de 

activitate prin organizarea de turnee în oraşele de provincie, începând cu Târgu-Mureșul, 

lucru care a favorizat crearea condiţiilor pentru înfiinţarea, în scurt timp, a teatrului de 

limbă maghiară. 

Capitolul IV tratează „Mișcarea teatrală în România interbelică (19181940)“, 

perioadă în care evoluţia scenei româneşti este marcată de viguroase tentative de înnoire, 

de căutare a unui drum propriu. Un factor determinant al vitalizării mişcării teatrale 

profesioniste este noul statut al regizorului căruia i se recunoaşte acum calitatea de artist 

autentic, de autor al spectacolului. Istoria vieţii teatrale româneşti în anii ’20-’40 este vie, 

agitată şi plină de contraste. Pe tot parcursul epocii dintre cele două războaie, criticii au 

vorbit cu insistenţă despre „criza“ teatrului românesc. În august 1947, intră în vigoare 
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noua lege a teatrelor şi, tot atunci, se înfiinţează Consiliul Superior al Literaturii 

Dramatice şi al Creaţiei Muzicale. Acest organism avea menirea să supravegheze 

alcătuirea repertoriului şi să încurajeze crearea dramaturgiei noi. Era debutul ideologizării 

teatrului românesc, care, odată cu desfiinţarea în 1948 a companiilor particulare, intră în 

perioada sa proletcultistă. 

Anul 1918 a reprezentat o cotitură decisivă şi în istoria teatrului maghiar din 

Transilvania. Guvernele româneşti, care s-au succedat la putere în această perioadă, au 

recunoscut instituţiile teatrale cu caracter permanent existente la sfârşitul anului 1918, au 

reglementat condiţiile de funcţionare a acestora, au legiferat problema chiriei edificiilor, 

condiţiile de angajare a actorilor, turneele, etc. 

Teatrul particular maghiar devine permanent în oraşe mari precum Cluj, Oradea, 

Arad, Târgu-Mureş, Timişoara, iar în cele mai mici (Aiud, Turda, Dej, Baia Mare, Satu-

Mare) se organizau turnee şi microstagiuni periodice. Repertoriul teatrelor maghiare din 

această perioadă prezintă o mare diversitate. În alegerea lucrărilor străine se resimte 

influenţa „modei“ întreţinute de teatrele vieneze, berlineze şi pariziene. 

În repertoriul teatrelor maghiare din Transilvania, pe lângă drame sociale, drame 

istorice, comedii, comedii burleşti etc., s-a regăsit şi tipul specific „maghiar“ de „dramă 

populară“ (népszínmű), abordat încă din perioada iluminismului, care oglindea lupta 

împotriva aristocraţiei şi a Imperiului habsburgic. Cel mai reprezentativ actor pentru 

aceste piese s-a dovedit a fi Szentgyörgyi István. 

Ardealul se distinge de celelalte provincii ale României prin plurietnicism și 

pluriconfesionalitate, istoria de aici include tradiţia, cultura, limbile mai multor etnii, 

reflectând densitatea spirituală. Interesul pentru celelalte literaturi a fost prezent chiar şi 

în cele mai vitrege condiţii istorice, consolidarea bunei înţelegeri revenind tot culturii şi 

literaturii. Deşi există volume și studii de specialitate consacrate, actualitatea temei 

relaţiilor româno-maghiare impune noi radiografieri ale spațiului cultural intracarpatic și 

investigarea realităților, din dorinţa realizării unei imagini cât mai veridice, corecte, 

obiective și de ansamblu, prin confruntarea informaţiilor de ambele părţi. 

Capitolul V „Considerații privind evoluția teatrului în timpul regimului de 

dictatură comunistă“ analizează influența noii ideologii asupra culturii, în special asupra 

manifestărilor teatrale. Regimurile comuniste care au preluat puterea în ţările Europei 

centrale şi de răsărit, şi-au fixat ca obiectiv distrugerea elitelor intelectuale, desfigurând 
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cultura naţională a ţărilor respective. În domeniul teatrului, mai întâi, s-a impus 

modificarea repertoriului cu ajutorul cenzurii. Repertoriul era alcătuit ţinând seama de 

nişte principii riguroase, preocuparea de bază fiind eliminarea oricărei posibilităţi de a 

propaga idei ostile sistemului ori de a prezenta puncte de vedere diferite de cele ale 

politicii oficiale. 

Perioada 1964-1971 este cunoscută sub numele de perioada de deschidere 

culturală şi de liberalizare politică. Este perioada în care sunt redescoperite şi 

revalorificate filoanele naţionale ale culturii, în care se reiau contactele intelectuale cu 

lumea occidentală. Arta şi activităţile culturale îşi revendică şi obţin o relativă autonomie 

faţă de directivele politicii oficiale, directive ce cunosc şi ele o fază de relaxare, iar 

cenzura ideologică devine mai permisivă. Artele plastice, teatrul, cinematografia, 

literatura şi presa culturală cunosc o înnoire de substanţă, o diversificare stilistică şi 

realizări de performanţă. 

Capitolul VI emite câteva „Considerații privind teatrul din România în primul 

deceniu de libertate (1990-2000)“ După evenimentele din anul 1989, cultura 

românească, și teatrul deopotrivă, au aspirat, în mod firesc, la restaurarea valorilor sale 

autentice odată cu redobândirea libertăţii de creaţie. Însă interacţiunea cu mediul 

comunitar a fost neglijată, iar numărul spectatorilor a scăzut dramatic. Dincolo de 

dorinţele sau speranţele artiştilor şi ale managerilor culturali, statutul artei teatrale şi al 

actorilor s-a ajustat considerabil. În atenţia publică, oamenii de teatru au pierdut statutul 

privilegiat de altădată. Provocările venite dinspre televiziune, cinematograf, politică, 

afaceri, mondenităţi, au plasat teatrul pe locul secund pe lista preferinţelor marelui public. 

Teatrul românesc nu a pornit, însă, imediat, şi în mod organizat, în căutarea 

publicului său pierdut, ci a continuat să funcţioneze din inerţie – cu puţine excepţii – până 

când publicul, odată reaşezată societatea, a revenit la teatru, fie din nostalgie, în cazul 

generaţiilor mature, fie din curiozitate, în cazul celor foarte tineri. Această generaţie 

„nouă“ – în sensul lipsei ei de contact cu fostul sistem –avea nevoie de un altfel de teatru, 

cu altfel de teme, alt tip de actor, o altă dinamică a regiei sau a spațiului scenic. 

Capitolul VII vine să adauge la privirea de ansamblu, câteva „Repere cronologice 

privind evoluția Teatrului Național din Târgu-Mureș, de la înființare până în anul 

2000“. Din documentele timpului rezultă că în ţinuturile mureşene (care, conform 

realităţilor administrative ale vremii, făceau parte din vechiul scaun şi apoi din comitatul 
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Mureş) a existat un teatru cu caracter permanent încă din 1733, la Gimnaziul din 

Şumuleu-Ciuc, unde aveau loc spectacole în limba latină, apoi maghiară, susţinute de 

către elevii claselor de poetică şi retorică, sub îndrumarea profesorilor şcolii, reprezentări 

cu mare audienţă la public. Alături de Şumuleu-Ciuc, documentele vorbesc despre 

încercări similare la Târgu-Secuiesc, Lăzarea şi Călugăreni. Audienţa tot mai largă a 

mişcării teatrale face ca, în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, să înregistrăm astfel de 

manifestări şi la Târgu-Mureş. În spiritul mișcării care avea să zguduie din temelii 

societatea feudală europeană, burghezia avea să pornească lupta pentru câştigarea 

libertăţilor cetăţeneşti, printre care și aşezarea limbii materne în drepturile sale fireşti. 

Târgu-Mureş devine un adevărat focar de iniţiativă pentru întreaga Transilvanie, prin 

fondarea de instituţii culturale şi artistice, printre care teatrul a ocupat un loc de seamă. 

Ca urmare, la 29 iunie 1792, avea loc primul spectacol teatral, în primul „edificiu“ 

stabil de teatru la Târgu-Mureş, în curtea Colegiului reformat – azi Liceul „Bolyai-

Farkas“. În mai 1803, sub directa îndrumare a directorului de scenă și de trupă, Kótsi-

Patkó János se construieşte, la Târgu-Mureş un nou teatru, pentru stagiunile estivale, 

lângă Cetatea medievală (pe locul unde azi se află Universitatea „Petru Maior“). După 

revoluţia de la 1848, febra construirii unui teatru adecvat creşte din nou. În anul în 1861, 

omul de teatru Follinus János va întreprinde, o acţiune îndrăzneaţă şi semnificativă pentru 

pasiunea târgumureşenilor faţă de teatru. În paralel cu spectacolele din sala Apollo, va da 

reprezentaţiii în aer liber, la „Elba“, în primul „teatru de vară“, în accepţiunea reală a 

cuvântului (teatru construit pe un teren de lângă apa Mureşului). 

Dacă încercările primarului târgumureșean Bernády György au fost împiedicate să 

se maturizeze datorită celui de al doilea război mondial şi a situaţiei politice determinate 

de cunoscutul Dictat de la Viena, din august 1940, revenirea la normalitate, a avut drept 

urmare înfiinţarea instituţiilor teatrale, la început particulare, apoi de stat în majoritatea 

oraşelor centre de judeţ. Demersurile privind chestiunea teatrului secuiesc permanent 

începuseră încă din luna martie a anului 1945. Până la urmă, documentul fondator al 

instituţiei, din 4 februarie 1946 consfinţeşte denumirea de Teatru Secuiesc. Peste 12 ani, 

Teatrul Secuiesc de Stat  devine Teatrul de Stat Tîrgu-Mureş. În scurt timp baza existentă 

la vremea respectivă – actori, scenă, sală de spectacole, spaţiu pentru serviciul 

administrativ şi tehnic, un public cu un tradiţional apetit pentru cultură –a favorizat o 
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grupare a actorilor: Kovács György, Szabo Ernő, Delly Ferenc, Várody Rudolf şi 

Köszegi Margit, în jurul regizorului Tompa Miklós şi a scriitorului Kemény János. 

Ultima modificare a denumirii instituţiei prefigura transformarea teatrului 

târgumureşean, dintr-o instituţie exclusiv maghiară, într-una bilingvă. În anul 1962 s-a 

înfiinţat Secţia română a Teatrului de Stat Târgu-Mureş, care teatru va funcţiona, din 

acest moment, ca teatru dramatic cu două secţii. Toate eforturile, realizările şi succesele 

obţinute în anii care au urmat, au fost apreciate, prin acordarea titlului de Teatru 

Naţional, în octombrie 1978. 

Instituționalizarea, de această dată, a teatrului românesc la Târgu-Mureș a urmat 

un parcurs cel puțin la fel de sinuos ca al celui de limbă maghiară. Dacă, până la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, reprezentaţiile teatrale româneşti au avut un caracter ocazional, 

susţinute fiind de trupe de „diletanţi“, ajutate, din punct de vedere material, de aşa 

numitele Societăţi ale iubitorilor de teatru, în primele decenii ale secolului al XX-lea, s-a 

acreditat ideea unui teatru permanent şi instituţionalizat. Pentru realizarea acestui 

deziderat şi-au conjugat eforturile „doi buni români“, respectiv primarul Emil Dandea şi 

Maximilian Costin, directorul Conservatorului de muzică. Pentru a asigura condiţii 

specifice şi prielnice unui teatru stabil, primăria municipiului a acordat suma de 100.000 

lei pentru modificarea şi amenajarea scenei din Sala Mare a Palatului Culturii cu toată 

tehnica necesară. 

În anul școlar 1934-1935 ia ființă Clasa de Artă Dramatică a Conservatorului, 

condusă fiind de profesorul Gheorghe Chirvăsuţă. Începând cu acest an, Conservatorul se 

va numi, o vreme, Conservatorul de muzică şi dicţiuni al municipiului Târgu-Mureş. 

Teatrul „permanent“ şi-a deschis stagiunea în seara zilei de 11 ianuarie 1937, cu piesa 

„Răzvan şi Vidra“, de B.P. Haşdeu, jucată de o distribuţie formată din profesori şi elevi. 

La distanţă de aproximativ un sfert de secol, în anul 1962 se va înfiinţa Secţia română a 

Teatrului de Stat din Târgu-Mureş, teatru care va funcţiona în continuare cu două secţii. 

Construirea unei noi clădiri care să ofere un spaţiu adecvat spectacolelor şi 

repetiţiilor devenise o necesitate. Aprobarea construcției și a fondurilor necesare acesteia, 

a avut loc în anul 1965, însă finalizarea edificiului Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, o 

realizare remarcabilă a arhitecţilor proiectanţi Constantin Săvescu, Vladimir Savu, 

Mihaela Savu şi Aurel Sârbu, și inaugurarea lui, a avut loc abia la 13 octombrie 1973. 
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În continuare prezentăm câteva din personalitățile, pe care le considerăm cele mai 

representative, și perioadele de creație artistică ce au marcat existența acestui templu al 

Thaliei: Tompa Miklos, Harag György, Romulus Guga, Dan Micu, Dan Alecsandrescu, 

etc. 

În primii ani de tranziție spre democrație, trupele celor două companii teatrale 

șiau manifestat dorința de a se separa, însă, acest lucru nu ar fi fost posibil, nici din 

punctual de vedere al sediului, și nici a bugetului alocat din partea statului, care devenise 

insuficient pentru susținerea producțiilor teatrale. Au fost inițiate diverse forme de 

colaborare cu comunitatea locală pentru finanțarea instituției, au fost lansate parteneriate 

de afaceri cu firme din țară sau de perste hotare, s-au inițiat concursuri și festivaluri prin 

care sa experimentat relansarea și revigorarea artei teatrale târgumureșene. 

Capitolul VIII, „Repere cronologice și culturale privind teatrul de păpuși din 

Târgu-Mureș de la înființare până în anul 2000“ urmărește parcursul teatrului pentru 

copii și tineret din localitate. Conform surselor noastre, debutul secției maghiare a 

acestuia a avut loc în anul 1947, avându-i ca întemeietori pe regizorul Herskovits Antal 

Pál, sculptorul Revész Endre și scriitoarea Ligeti Hertha. Sindicatului artiştilor şi 

jurnaliştilor locali le-a oferit chiar și o sală, la cofetăria „City“, pe strada Bolyai. La scurt 

timp, trupa a fost preluată de Ateneul Popular, fiind denumită „Vörös Fecske“ 

(„Rândunica Roşie“). La 6 martie 1949 a avut loc primul spectacol al „Rândunicii...“ cu 

piesa A bűvös festék (Vopseaua fermecată), de Burnstein/Azbegon, în sala Mică a 

Palatului Culturii. 

Regizorul Antal Pál, care a fost şi primul director al teatrului, a înţeles de la bun 

început că avea nevoie în jurul său de adevăraţi profesionişti. După afirmaţiile din presă 

ale lui Antal Pál, primele semne ale profesionalizării actului artistic la Teatrul de păpuşi, 

au apărut abia după ce acesta a devenit secţie a Teatrului Secuiesc de Stat, sub 

direcţiunea maestrului Tompa Miklós, lucru întâmplat, se pare, în stagiunea 1949-1950. 

În anul 1955 ia ființă Teatrul de Păpuşi de Stat din Târgu-Mureş, ca instituţie 

independentă. 

Dintre regizorii care semnează regia unor spectacole, în primii 30 de ani de 

existenţă a instituției, sunt Constantin Anatol, Krémer Manci, Zsigmond József, Kovács 

Ildikó, Dan Vasile, Hunyadi András şi Harag György. Reţinem, de asemenea și numele 

unor scenografi: Révész Endre, Ambroziu Pop, Nemes Irén, Krausz Erzsébet, Hunyadi 
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László, Török F. Edith, Haller József (care prin spiritul său de esenţializare a marcat timp 

de patruzeci de ani stilul specific târgumureşean), Ambrus Imre şi Dávid Eliz. Dintre 

personalităţile actoriceşti proeminente din perioada cercetată reţinem: Krémer Manci, 

Nagy Ilona, Nagy Katalin, Krón Ernő, Zsigmond József, Zsigmond Zoltán, Kiss 

Franciska, Adorján Sándor, Olysói Kornélia Illyés, Gabriella, Czédula Zsuzsa, Szabó 

Mária, Bartha Gyöngyvér. 

Secţia Română a Teatrului de Păpuşi din Târgu-Mureş s-a înființat la 9 iunie 

1962. Directiva venise pe neaşteptate, iar conducerea de atunci a teatrului nu era 

pregătită. Trupa română a început să prindă contur și ca urmare a bunelor relaţii pe care 

Teatrul de Păpuşi din Târgu-Mureş le avea cu Teatrul Ţăndărică din București, cu 

Teatrul de păpuşi din Oradea, din Cluj și cu regizoarea Kovács Ildikó. Regizorul Antal 

Pál a fost nevoit să lucreze o vreme la două pupitre regizorale, dar pasul următor l-a 

constituit conlucrarea cu Maria Mierluţ, ca asistentă de regie. Pe scena românească au 

mai montat spectacole, în prima perioadă a sa, şi regizori invitaţi dintre care, îi amintim 

pe: Claudiu Cristescu, Mihai Raicu, Hunyadi András, Vasile Dan, Kovács Ildikó și 

maestrul Harag György. 

Teatrul de păpuşi a avut şi el probleme cu cenzura vremii, dar mult mai puţine 

decât teatrul mare. Autofinanţarea a constituit ultima lovitură pe care regimul totalitar l-a 

dat spiritului autonom al culturii. Au fost ani lungi în care energia se investea în căutare 

de fonduri. Cu toate acestea, a fost perioada în care teatrul a înscris în repertoriul său 

piese care i-au adus, atât la regie cât şi la scenografie şi interpretare actoricească cele mai 

valoroase premii. Menționăm numele unor creatori care şi-au pus amprenta pe destinele 

Teatrului de păpuşi din Târgu-Mureş: Antal Pál, Haller József, Maria Mierluţ, Garda 

Aladár, Nagy Katalin şi Rudolf Moca. 

După evenimentele din decembrie 1989 lucrurile s-au schimbat. Numărul 

spectacolelor şi al spectatorilor a scăzut vertiginos. În 1993, la iniţiativa Smarandei 

Enache, Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş devine Teatrul pentru Copii şi Tineret 

„ARIEL“. Azi, Teatrul pentru Copii și Tineret „ARIEL“ este unul din cele trei teatre 

pentru copii şi tineret din România cu secţii în limbile română şi maghiară şi unul din 

cele mai mari de acest fel din ţară. În anul 2012, prin accesarea unor fonduri europene, 

sa finalizat noul sediu, care include și săli de spectacol, pentru Teatrul de Copii şi 

Tineret „Ariel“, în strada Poligrafiei. 
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Capitolul IX punctează, cronologic, unele repere din istoria „Școlii târgumureșene 

de teatru“. Bazele învățământului teatral pentru maghiarii ardeleni sau pus încă din anul 

1893, când s-a înființat Academia Naţională de Teatru din Cluj. După Unire, autorităţile 

îmbrăţişează ideea înfiinţării unui „Conservator al statului“, la Cluj, director al acestuia 

devenind, din 17 septembrie 1919, Gheorghe Dima. În 1941 s-a deschis, pe lângă Teatrul 

Naţional Maghiar din Cluj, prima şcoală maghiară de teatru aprobată şi subvenţionată de 

către autorităţi. Printre dascăli se aflau personalităţi didactice care vor deveni nume 

proeminente după al doilea război mondial Szabó Lajos, Kőmives Nagy Lajos, Tompa 

Miklós, ş.a. 

Abia după cel de al doilea război mondial, în anul 1946, s-a reuşit 

instituţionalizarea învăţământului teatral maghiar din România sub forma 

Conservatorului Maghiar de Muzică și Artă Dramatică din Cluj. Decanul facultăţii de 

teatru a fost numit Szabó Lajos, iar printre dascăli se afla şi Poór Lili, marea tragediană a 

teatrului maghiar ardelean. 

În 1948, sau înfiinţat, la Cluj, două instituţii de artă cu următoarele facultăţi: 

Institutul Român de Artă și Institutul Maghiar de Artă. Colectivul didactic era format din: 

Poór Lili (decan), Szabó Lajos (director de studii), profesori: Méliusz József, Tompa 

Miklós, Tessitoni Nóra, Senkálszky Endre, Delly Ferenc, Kömives Nagy Lajos, Kovács 

Győrgy, ş.a. 

În 1950, prin unificarea facultăţilor de teatru ale celor două Institute de Artă, a 

luat fiinţă Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István“. În funcția de director al instituţiei a 

fost numită actriţa Maria Cupcea, iar director de studii Szabó Lajos. În 1954, secţia 

română şi specializarea regie cu limba de predare maghiară a Institutului de Teatru 

„Szentgyörgyi István“ din Cluj au fost transferate la Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, iar specializarea actorie a secţiei 

maghiare, cu păstrarea titulaturii iniţiale a instituţiei, la Târgu-Mureş. Aici a primit, ca 

sediu, clădirea cu două etaje din strada Köteles Sámuel, nr. 6, în care funcționează și azi 

cu denumirea „Universitatea de Arte din Târgu-Mureș“. Obiectivele prioritare urmărite 

în prezent de Universitatea de Arte din Târgu Mureş vizează consolidarea poziţiei pe care 

o ocupă în sistemul învăţământului artistic din România şi din regiunea central-estică a 

Europei. La începutul secolului al XXI-lea, Universitatea de Arte din Târgu-Mureş este o 
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instituţie multiculturală, cu două facultăţi, Facultatea de Arte în Limba Română şi 

Facultatea de Arte în Limba Maghiară. 

Capitolul X al lucrării se oprește asupra „Companiilor târgumureșene 

independente de teatru înființate după anul 1989“. După această dată s-a vorbit tot mai 

des despre „teatru independent“, „teatru alternativ“, „teatru experimental“ sau „teatru 

underground“ desemnând modalități de a face teatru, diferite semnificativ de cel 

preexistent, cel convențional, instituționalizat, finanțat de stat. După câteva definiții ale 

teatrului independent, cercetarea noastră prezintă trei studii de caz, tipic târgumureșene: 

Centrul Multimedia Teatru 74, Yorik Studió și Teatrul Scena. 

În capitolul Concluzii, ne-am expus punctul de vedere asupra finalizării lucrării. 

Considerăm că aceasta și-a atins principalul obiectivul, acela de a oferi o imagine cât mai 

completă a modului în care s-au ivit, în context istoric și geografic, acele manifestări 

teatrale care au reprezentat evenimente deosebite în plan cultural, sau au influențat 

abordările ulterioare ale creatorilor târgumureșeni într-ale teatrului. 

Chiar dacă „aventurile“ teatrale ale ultimelor două secole au fost acceptate sau 

respinse, ele au conturat linii directoare care i-au marcat destinul. Înțelese, asumate sau 

continuate, toate aceste experiențe pot genera un cadru propice de manifestare și liberă 

exprimare pentru toți artiștii, indiferent de afilierea profesională, culturală, politică sau 

socială, ca părți integrante ale Europei Unite, a cărei viabilitate şi perenitate depind de 

fiecare dintre noi şi de înţelepciunea cu care vom şti să coexistăm în interiorul acesteia. 
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