
Fekete Mihály (1884-1960) 

Actor, director de teatru, regizor, regizor de film. 

 

S-a născut în Csongrád, termină liceul la Szeged, apoi este student la Academia de Teatru din 

Budapesta. În 1903, îşi începe cariera la trupa de teatru a lui Krecsányi Ignác; ca actor joacă pe 

scenele din Timişoara şi din Buda. După stagii efectuate la Pécs şi Bratislava, ajunge la Cluj în 

trupa lui Janovics Jenő, unde, în perioada 1911-1922, regizează şi joacă roluri principale. În 

1922 este numit director al teatrului din Târgu Mureş. 

 În anii tulburi de după primului război mondial, este actor la teatrul maghiar din 

Timişoara, în trupa lui Sebestyén Géza. În anii grei pentru de după incendiul devastator de la 

clădirea teatrului, din 1920, la Timişoara vin trupe mai mult sau mai puţin periodic: de la Arad 

Róna Dezső vine şi prezintă spectacole în sala Redoute a Hotelului Kronprinz, transformată 

special pentru găzdui reprezentaţii. 

 În anul 1924 Fekete Mihály preia, în concesiune, teatrul maghiar din Timişoara. 

Pregăteşte publicului amator de teatru un program atrăgător şi diversificat, în care dramele 

pretenţioase, piesele de teatru şi operetele îşi au locuri bine stabilite. Joacă în sala Redoute din 

Cetate, în locaţia special amenajată, dar nu uită nici locuitorii din cartiere periferice: prezintă 

spectacole în sala Novotny (Elisabetin), în sala mare a Fabricii de bere (Fabric), în săli din 

Iosefin. Relaţiile sale cu spectatorii şi cu oficialităţi poartă amprenta condiţiilor sociale ale vremii. 

Îi place de Timişoara, din care motiv revine cu ansamblul său, an de an, în perioada interbelică 

în capitala Banatului, şi slujeşte cauza teatrului maghiar atât ca director, cât şi ca actor, regizor 

şi scriitor, cu dăruire şi cu talent. 

 Uniunea Actorilor din Transilvania şi Banat, structură de reprezentare a teatrelor 

maghiare din România, nu este pe placul oficialităţilor, din care motiv, în 1923, este înglobată în 

Sindicatul actorilor din România. Unii protestează împotriva deciziei, printre ei se numără şi 

Fekete Mihály. În 1926 se adoptă o nouă lege referitoare la teatre şi spectacole. Acest act 

normativ prevede micşorarea chiriei pentru teatrele în limba română şi dublarea chiriei 

percepute teatrelor în limbile minorităţilor. Teatrele maghiare din Transilvania ajung într-o 

situaţie de criză. Lumea teatrelor îşi exprimă nemulţumirea. Fekete Mihály se află în fruntea 

celor care caută soluţii. Poate, demersurilor sale revendicative se datorează faptul că cei care 

decid, la Bucureşti, soarta concesionărilor de teatru, lui Fekete Mihály nu-i mai oferă şansa de a 

avea o trupă proprie. 

 Din 1930 şi până la sfârşitul vieţii este actor la Cluj, respectiv Arad, Oradea, Timişoara, 

Lugoş. În 1941, din cauza discriminărilor rasiale, nu poate urca pe scena teatrului clujean. 

Actorii evrei şomeri, urmând exemplul colegilor din Berlin şi Budapesta, înfiinţează un teatru 

evreiesc la Cluj, Fekete Mihály devenind directorul trupei. În toamna anului 1944, conduce, 

pentru puţin timp, teatrul maghiar din Cluj, iar în anul 1959 se pensionează. 

 A fost un actor complex, care a interpretat cu succes şi patimă atât roluri clasice, cât şi 

moderne. A fost un regizor inventiv, care îşi îndruma cu îndemânare actorii. Deschide multor 

actori renumiţi drumul spre cariera teatrală (Tőkés Anna, Zilahy Irén, Dayka Margit). Fiind coleg 



cu Janovics Jenő, în calitate de regizor de film, este considerat pionier în industria filmului din 

Transilvania.  

 Rolurile sale importante sunt Cyrano de Bergerac (Rostand); Petur (Katona József, 

Bánk ban); Ádám şi Lucifer (Madách Imre, Tragedia omului); Pecenegov (Gorki, Duşmanii). A 

fost regizorul filmelor: Akik életet cseréltek – (Cei care au schimbat vieţi, 1918); Gyurkovics 

lányok – Fetele Gyurkovics, 1918); Orvosok – (Medicii, 1918); Szibéria – (Siberia, 1918); 

Tisztítótűz (Purgatoriul, 1918). A scris piese de teatru: Temesvár megvétele (Căderea 

Timişoarei, 1911), Bakócz Tamás (1913), Csodák éjszakája (Noaptea minunilor, coautor - 

Szabó Imre, 1935). Este, de asemenea, autor de cărţi: A temesvári színészet története (Istoria 

teatrului din Timişoara, 1911), Faluról falura (Din sat în sat, 1935). 

             Se stinge din viaţă în anul 1960, la Cluj. 

 


