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A  M E S T E R
Irta: SEBESI SAMU.

i.
1792-ben egy meleg augusztust na

pon, két ifjú vitatkozva botorkált a 
kolozsvári főtér niacskafejü kövezetén. 
Vagy a járást unták meg, vagy úgy 
találták, hogy kényelmesebb ülve dis
putáim, — a Szent Mihály-íemploin 
északi oldalától átkerültek a déli ol
dalra, ahol öreg akácfák árnyékában 
padok állottak. De nem jutottak hely
hez, mert a vidékről nagy tömegek
ben érkező vásáros nép süi ün ülte 
tele a padokat. Az akácok árnyékából 
azonban nekik is jutott és itt állva 
folytatták a megkezdett beszélgetést. 
A magas, nyúlánk, nyílt arcú ifjú — 
mintha azzal is nagyobb súlyt akarna 
adni szavainak — alacsonyabb, barna 
és zömök barátjának a vállalti nyug
tatta kezeit és igy szólt:

— Repetálom János: nagy és dicső 
a cél, melyre törekszünk Gátlások 
nem riasztanak el. Áttörjük azokat.

— Rendelkezésünkre mely eszköz áll ?
. — Akaratunk: a lelkünk ereje! . .. 
És pátronusaink!

— Veletek érzek, mellétek állok. 
Kész vagyok minden küzdelemre, de 
éppen célunk elérésének érdekében 
ismerni szeretném pátronusainkat. «

— A főurak és nemes honfitársaink !
— Főuraink nagyrésze Bécsben ágál. 

Édes magyar szavunk konyhanyelv 
nekik. . .

— Mégis az Ő lelkűkben született 
a gondolat. Először az „Erdélyi nyelv
mi velő társaság", most egy „Magyar 
nézőjáték" létesítése.

A napokban mondá Aranka György 
uram, a királyi tábla bírája, ha nem 
akad Erdélyben magyar színjátszó, a 
pesti theatrum társasághoz fordulnak, 
de a magyar nézőjáték plánumát el 
nem ejtik. „Lészen itt színjátszó nem- 
zetes uram" — mondom én. Nagy 
tetszésére volt ez ökegyelmének. „Kik 
legyenek?" Nemes ifjak, öreg diákok, 
tógátusok. „Tudod-e amice. hogy kik 
ezek ?“ — kérdé. „Ecce magam Fejér 
János és testvéreim, István és Rozália; 
Kontz József és Verestói Mihály és 
három Terézia: Bajkó, Kis és Keszegh. 
Es még . . .

— Még Sáska János, ki szívvel, 
lélekkel közétek áll.

Es Sáska János belecsapott a Fejér 
János markába, de ebben a pillanat
ban a nézése; odaragadt a vásárosokkal 
íeleüít padok egyikéhez és Fehér Já
nost a kezeinél fogva húzta valakihez, 
aki kurta dolmányban, sujtásos nad
rágban ült a pádon. Falatozott fehér 
cipót szalonnával és közben szattyán
bőr csizmáin nótás ütemre verte össze 
sarkantyúit. Hosszú hajat és az orra 
alá kurtított bajuszt viselt. Ez a va
laki észre sem vette őket a vásári 
zsibongásban, amig Sáska rá nem szólt:

— Ecce Paulus jancsó !
— Hic suiii! felelt Jancsó és nyúj

totta is a kezét Sáskának, akivel Enye- 
den együtt diákoskodott, aztán örven
dezve rázta meg :

—- Szervusz humilimus!
Ekkor Fejér János is előlépett:
— Rekomendálom magamat: Fejér 

János.
— A most alakuló kolozsvári ma

gyar színjátszó társaság direktora, egé
szítette ki Sáska.

— De ha Janc.só Pál őkegyeltne kö
zénk áll, szólt Fejér, már meg is ala
kultunk. Most hallottam egyik-másik 
enyedi diáktól, hogy kegyelmed milyen 
dicséretes szinjátszó ! Iskolai évzárókon 
nagy gaudiumot szerzett a pubiieum- 
nak. Kiváltképpen a szeleburdi rollék- 
ban jeleskedik nagy mértékben.

— Fűit! Rég volt. Azóta kántor vol
tam Szóbeliben és most tiszttartó va
gyok Vécsen. Gabonát hoztam, elad
tam, mégraTátoztam. Vége. Megyek 
Vécsre! — mondotta Jancsó az ő gyors 
modorában, de igen komoly arccal, 
ami egyéni komikumát annál termé
szetesebben emelte ki.

— Bár komolyan mondja, de nem 
veszem komolyan, jegyezte meg Fejér.

— Akkor jól veszj kegyelmed, ha 
komoly, amit komolyan mondott.

r~ Szóljunk otthon az ügyről. Ven
dégszerető szívvel invitálom szerény 
hajlékomba.

Sáska is módfelett szorgalmazta a 
dolgot. És most már erősitgette is, 
hogy a Magyar játékszín ügyéj hatal
mas karok emelik a diadal felé. Jan- 
csót a lelkesedés kezdé hevíteni. A kö
vetkező percben hárman indultak a 
Farkas-utcába, ahol a Fejér-testvérek 
laktak. Mikor megérkeztek, a szinját
szó társaság tagjai közül Kontz József 
és Verestói már lelkesedéssel tárgyal
ták, hogy Aranka György uram listára 
vette azok neveit, akik szívesen ada
koznak pénzsegélyt a játékszín meg
nyitására. Nagy volt a meglepetés ami
kor Kontz meglátta Jancsót, akit szin
tén Enyedről ismert. Rögtön a nyakába 
ugrott és senkit se engedett szóhoz 
jutni, hanem Fejér Rozáliához fordult 
és örvendezve mondta:

— Ez Jancsó, akiről beszéltem ke
gyednek. Nemcsak jeles szinjátszó, de 
eminens énekes is.

— Enyeden „cantus praeses11 volt, 
jegyezte meg Sáska. El is vitték kán
tornak a szebeni kálvinisták, a szép 
hangja miatt — folytatta Kontz.

— De nem káníoroskodotí sokáig, 
kapta el a szót Sáska, mert a kurátor 
latinul, a szászok németül zaklatták. 
Magyar szó nélkül nem élt ő kelme, 
csak ficánkolt és fuldoklóit, mint a hal 
víz nélkül...

— Siieniium! — kiálioít közbe Jan
csó — mert ennyi dicsérő szótól úgy 
pirulok, mint szemérmes leányzó. Ne 
arról légyen szó, hogy ki, mi voltam és 
ki, mi vagyok, hanem arról, hogy mi 
lehetek és mit tehetek a kegyelmetek 
társaságában ? Egyébaránt nem csodá
lom, hogy olyan hévvel dikcióznak, 
mert hol a Múzsa megjelen, peng ott a 
lant szüntelen, Szépséges Múzsa, Fejér 
Rozália, tisztelettel hajlok meg kegyed 
előtt. És ha a leányasszony Thália 
papnéja, akkor Jancsó Pál, örök híve
ként áldoz e templom oltáránál.

— Mily szép szavakkal glorifikál fe
gyelmed, mondotta Rozália és moso
lyogva bólintott Jancsó felé.
' — Rideg szavak, puszta szavak. 

Érzelmemet halványan tükrözik. A ke
gyed ‘szépsége mellett... de ma ne 
többet! Ezzel Rozália mellé lépett és 
igy szólt:

— Meg ne apreheudáljon a leány- 
asszony, hogy már első látásra igy meg- 
udvaróltam, de bátyjától tudom, hogy 
a theatristákhoz tartozik. Azért bókolék 
igy, theatristásan.

— Értem kegyelmedet — mondotta 
Rozália és kezet nyújtott Jancsónak.

Ekkor a többiek is körülöttük cso
portosultak és kedélyes beszélgatésbe 
merültek. Ezalatt Fehér János, a pitvar- 
szoba egyik polcáról leemelt egy ku
lacsot és kiszólt az udvaron ácsorgó 
szolgálónak:

— Katalin leányzó — fogd ezt a 
nyolc garast, meg ezt a kulacsot és 
nagy serénységgel szaladj el a becsü
letes szabócéh házához, és kérjed meg, 
hogy két kupa bort ne terheltessenék 
kimérni.

Fejér megvárta, ,mig a szolgáló le
ányzó visszalihegett a két kupa borral. 
A kulacsot kezébe tartva belépett és 
igy szólt:

— Remélem megihatjuk az áldomást 
annak örömére, hogy Jancsó Pál is fel
csapott theatristának, hogy közös erő
vel dolgozzunk nemzetünk mivelésén 
és nyelvünk pallérozásán.

— Ha reményében mindig igy csa
latkozik, akkor direktor ur nem csalat
kozik, mert Jancsó reménységen felül 
felcsapott. Ergo megelőztem a remény
ségét . . .

— Soha jobbkor, mondta a direktor 
és töltögetett a kulacsból.

— Vinuni de Hója. A becsületes sza
bócéh pincéjéből való! Jancső a ku
lacsra nézett, aztán a kezébe vette és 
igy szólt:

— A napokban híres nótát kaptam 
Debrecenből. A kulacsról jut eszembe. 
A ki hozta a mondta: Debrecenbe ezt 
éneklik mindenütt. Valami Csokonai 
Vitéz Mihály irta. Togatus a nagy kol
légiumban. Baja volt érte. A profesz- 
szorok nagyon, megharagudtak, mert 
azt mondja: „Édes kincsem, galamb- 
bocskám, csikóbőrös kulacsocskám". . .  
aztán hogy „kitykotyod ünnepi ének, 
bús szivemnek, szegénykének". A pro

cesszorok ezért, meg más excedálások- 
nak miatta, megadmoniálták, és azt 
mondották, hogy aki korhelynőtát ir, 
maga is korhely. De azért is éneklik 
Debrecenben . . .

Ekkor aztán Jancső énekelni kezdett. 
Csak úgy zengett a hangja. De nem 
a bor lelkesítette, hanem a szép Rozá
lia szemei, a melyeknek sugaraitól meg
lobbant a szive. Majd a színészetről 
beszélgettek, lelkesedtek. És a melyik 
hallgatott az is álmot szövögetett, ré
mes hivatásáról és jövő dicsőségéről...

Kopogtak az ajtón és a következő 
pillanatban egy daliás férfi lépett a 
szobába. Hatalmas termetéből a test 
és sugárzó szemeiből a lélek ereje ér
zett ki. A társaság egyszerre feléje for
dult és a szeretet lelkesedésével kiál
tották :

— Vivát Wesselényi !
— örvendékj^ mondotta Wesselényi 

Miklós báró, hogy kegyelmeteket együtt 
találom. . .

— Megszaporodva eggyel méltósá- 
gos uram . . .  mondotta Fejér János.

— Én volnék az az egy, szólott

{ancsó előre lépve, Gidófalvi Jancsó 
'ál.

— Nemes emberi Isten hozta a mi 
nemzeti munkánkhoz! mondta Wesse
lényi, kezét nyújtva Jancsónak. A mi 
feladatunk nehéz, mindaddig, amig ke
vesen vagyunk. De győzelmünk nem 
marad el, mert lelkünk tüze uj tüze
ket gyújt. Az ellenféllel pedig szembe 
kell nézni és letorkolni, ha kell. — 
Amit lelkűnkből, tiszta honfi érze
lemmel akarunk, azt Isten akarja és 
amit Isten akar, azt az ördög sem gá
tolhatja meg.. Aztán rövid csend kö
vetkezett, mialatt egy nagy néma fo
gadás kötötte össze telkeiket a szent 
küzdelemre.

-  Felkerestem kegyelmeteket — foly
tatta Wesselényi. A német theatristák- 
nak pártfogójuk akadt, aki azzal hos- 
pitál szanaszét, hogy a német művé
szeket, magyar kontárokkal, a nobel 
publikum fel nem cserélheti. A publi
kumot hiúságának oldalán is igy ke
rülgetik. De husángot nekik! Istenemre, 
nem sajnálnék nehány fütyköst a ko
bakjukhoz verni. Ej nő! Még sor ke
rülhet erre is. De megmondom ke
gyelmeteknek, hogy mit szeretnék en
nél is jobban: azt, hogy a magyar 
theátristák olyanok, vagy különbek le
gyenek, mint a németek. Ezért is nagy 
szorgalmat kell kifejteni a játszó tár
saságnak. Többször összegyakorolni a 
rollékat, amig mindenki helyesen meg
találja a szituációkat. Estéli próbákat 
kell tartani, kevés publikum előtt, hogy 
a színpadi gyertyák, mécsek és a né
zők szokottá váljanak, miáltal a játszó 
személyek beleélik magukat a bátor- 
ságosabb szituációkba!

— Excellens! kiáltotta Jancsó. 
Ezután Wesselényi még a szivükre 

kötötte, hogy „traktáljanak maguk közt 
is a dologról" és tűzzék ki a próbát, 
ő  máid gondoskodik kevés velük érző 
néző publikumról.

IL
A német színészek, akik Díváit igaz

gatása alatt a Rhédey-házban játsztak, 
a közhangulat hatása alatt beszüntették 
az előadásokat és a tulajdonos özv. 
Rhédey Mihályné, a palota nagy ter
mét ingyen adta a magyar szinjátszó 
társaságnak. Voltak, akiknek nem volt 
ínyükre ez a változás, de ezek csak 
titokban áskálódtak, mert p l  tudták, 
hogy gr. Bánffy György a gubernátor 

is a magyar színház pártján áll. Kü

lönösen gr. Haller István a nagy auffkus 
igyekezett pártot szervezni a német 
színészek mellett. „Engem nem alterál 
Haller uram intrikája" mondta Wes
selényi. Elég közel tudok férkőzni 
hozzá, hogy a sarkára lépjek."

A szintarsaság szorgalmasan tanult, 
Jancsónak nagy volt az öröme, hogy 
a kántorság és tiszttartóság után végre 
megtalálta igazán szeretett foglalkozá
sát. Az eladott gabona árát átadta a 
vécsfci birónak, aki vele ment a ko
lozsvári vásárra s miután a kommen- 
ciója amúgy is lejárt, visszaüzente: 
mondja meg : „hogy Jancsó Tógatus 
volt Enyeden, Nagyszebenben kántor, 
— Vécsen vala tiszttartó s lett Kolozs
várt káufor."

A szorgalmasan folytatott házi pró
bák után következett az estéli színpa
di próba. A nézőtéren úri közönség 
foglalt helyet, akik örömmel és jó in
dulattal nézték az első magyar színé
szek buzgó próbálkozását. Mindenki
nek a Fejér Rozália szépsége tűnt fel, 
aki ha még akkor a játékával nem is, 
de a szépségével ugyancsak hódított. 
Bethlen Elek gr. irta róla az első elő
adás alkalmából: „Jó maga Viseletét, 
Szépsége szemlélőinek annál kedve
sebbé teszi."

Az első felvonás szünete alatt, az 
urak csoportokba verődve adták elő 
benyomásaikat a magyar színjátszókról. 
Haller István gróf itt is pártot akarván 
csinálni a német színészeknek, egy cso
port előtt gúnyosan apasztrofálta a kis 
magyar társulatot: azután a magyar 
nyelv ellen volt kifogása:

— Szegényes nyelv, mely játékszínre 
nem való. Ezt hallotta meg Wesselé
nyi Miklós, aki szikrázó szemekkel lé- 
pett Haller grófhoz:

— Bizony szegényes. Nem lóg le 
róla cifra bécsi rongy, mint a derék 
aulikusokról. Meg aztán sovány is sze
gény. Nem kap falatokat a császári 
asztalról és a tányérnyalás sem ke
nyere, hát éhesén marad és tűri, ha 
ezért a jóllakottak leszólják. . .

— Mit akar ezzel mondani Méltósá
god?

— Csak azt, hogyha Méltóságodnak 
nem tetszik nyitva áll az ajtó.

— Kiutasit?
— Mivelhogy invitálva se volt Ma 

próba foly és nem nyilvános játék.
— Ez infamia!
— Csak nyugalom! Voltam én már 

infámisabb is, mikor Galíciában szol
gáltam a Bethlen-huszároknál. (Csak 
tanulság okából mondom el Méltósá
godnak.) Bált rendeztem a legszebb 
lengyel grófnő kedvéért Hivatlanul to
lakodott oda három lengyel ur, akik a 
grófnőnek szerettek volna udvarolni. 
Nem az én hibám, hogy a szép dáma 
jobban szerette a huszárdolmányt, mint 
a lengyel plundrát. Hát ezért útjukban 
voltam — itzky-vitzky-sitzky uraknak. 
Ilyenforma volt a nevük vége. Szóba 
álltunk úgy mint most Méltóságoddal 
és amikor az infamiát kezdték emle
getni és a spádéjukhoz nyúltak, íélma- 
rékra fogtam őket, úgy darabonként 
és szépen kihánytam az ablakon. Ne 
tessék megijedni! Ha a karjuk és a 
lábuk el is tört, a nyakuk épségben 
maradt. Nekem ugyan távoznom kel
lett a huszárélettől, de ma sem javul
tam annyira, hogy a hívatlan és cini
kus vendéget ki ne dobnám az abla
kon.

— Ilyen atrocitás ezekért a komé
diásokért . . . !

— Téved kegyelmed! Ezek a mi 
szegény magyar nyelvünk apostolai. 
Ezt a szegényes nyelvet hirdetik és tni- 
velik a melyet kegyelmed megvet és 
lenéz, de én szerelmes vagyok beléje. 
Fülig szerelmes ebbe a szegény kony
ha-nyelvbe. És ha valakit egyszer meg
szeretek, azt én ugyan bántani nem 
engedem. Vigyázok rá s hogy azt job
ban teltessem, magamhoz ölelem.. .  
Tudja kegyelmed a mikor megszerettem 
a feleségemet, Cserei Ilonát, Cserei 
uram a zárdába vitte. És ott nagyon
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vigyáztak rá, mert az öregnek nem tet
szett szilaj természetem. Hát egy na
pon lóra ültem pár legényemmel! rajta 
ütöttem a zárdán; kihoztam Ilonát, nye
regbe emeltem és elraboltam. Őt is 
szerettem mint a magyar nyelvet... 
Hát az enyém lett; a szerelmes hitve
sem ma is. Igaz nem volt nehéz. Né
hány megrémült pap és nyavalygó apá
ca sipított, tördelte a kezét, de akkor 
is belevágok az ügybe, ha Cserei Ilo
nát (Belzebub minden ördöge őrzi. . .  
Hát' a nyelvet se hagyom, a komédiá
sokat se hagyom, ahogy Méltóságod 
nevezi, mert egyikbe is másikba is 
szerelmes vagyok.

— A kegyelmed gusztusát sem irigy
lem.

— Akármilyen gusztus, az én gusz
tusom és aki.gunyolja engem sért vele. 
Dixi! Ezt a „dixi“-t már olyan hang- 
nyomatékka! mondotta, hogy Haller 
önkénytelenül is az ablakra tekintett. 
A Rhédey-ház ablakai pedig a Szén
utca felől is olyan magasan állottak, 
liogy nem tanácsos azon kétlábú lollaí- 
lan állatnak kirepülni. .. Haller gróf 
jónak látta elhallgatni a Mtikájával és 
elsietett, mire a második felvonást meg
kezdették. De úgy látszik, hogy az es
téli próba még egy másik incidens nél
kül nem történhetett meg.

Egyik Kotzebuetól fordított érzékeny 
Játék hatása alatt távozott a próbajá
ték halgátósága. A Rhédey-ház szén
utcai kijárata előtt nehány magánfogat, 
lámpatartó darabontok és cselédlányok 
állottak. A gyalogjárók előtt ezek a 
lámpavivők haladtak, mert akkor az ut
cai világítás még a jövő zenéje volt. 
Mikor a színészek távoztak a homá
lyosan világított lépcsőházban, egy fia
tal ember, a ki a főúri körökhöz tar
tozott, de a bécsi légkörrel volt átitatva, 
Fehér Rozália közelébe férkőzött és 
vakmerő tolakodással halkan mon
dotta :

— Ah! Sie sind sehr schön! Und 
ich. . .  És már ölelni ákarta. Többet 
nem mondhatott és nem is ölelhette, 
mert ebben a pillanatban a Splényi 
ezred egy csinos, fiatal kadétja meg
ragadta, az ajtó felé lódította és vissza
fojtott haraggal sziszegte:

— Hinaus!
A kissé mámorosnak látszó ifjú az 

ajtóig tántorodott, de itt megfordult, 
összeszorilott öklökkel és vér beborult 
szemekkel rohant a kadét felé. Ekkor 
hirtelen egy hatalmas kéz ragadta meg. 
A vasmarokban moccanni sem tudott. 
Erősen tartva vitte az ajtóig, ott ke
ményen ránézett és halkan mondotta:

— Most már elég legyen, holnap 
elintézzük. . . !

Az ifjú ur hamar belátta, hogy bot
rány lehet belőle, mert a Fejér Rozália 
köré csoportosult színészek vészthir- 
dető tekintettel tudakozódtak a tör
téntekről.

— Alsó morgen! csak ennyit mon
dott Wesselényinek, aki' észre téritette. 
Aztán dühöngve távozott el. A közön
ség figyelmét elkerülte a pillanatok 
alatt lepergett incidens. Wesselényi a 
kadéthoz lépett, kezét nyújtotta és igy 
szólt:

— Ich gratulierel
— Dancke schön — mondta a ka

dét. Bocsánat, de én legszívesebben 
magyarul beszélek.

— Magam is, felelt Wesselényi de
rült arccal. Német katonának néztem...!

— Kotsi Patkó János vagyok, mondta 
a kadeí.

E pillanattól kezdve jó barátok let
tek. Fejér Rozáliát pedig együtt kisér
ték lakásáig, ahol udvarias búcsút vet
tek tőle a legközelebbi viszontlátásig. 
Innen a Trertcséntér felé vették útju
kat. A tér jobb sarkán állott egy hosz- 
szukás földszinti épület: a Sárga fo
gadó. Az egyik ablakából gyertyafény 
szűrődött az utcára.

— Spectabilis, mondotta Wesse
lényi. Valamit meg kellene beszélnünk.

— Rendelkezésére állok méltósá
godnak! '

Wesselényi karon fogta Kotsi Jánost 
és beléptek a Sárga fogadóba, ahol 
Julis asszony fogadta először. Rég 
pattant a tűzről, de azért még derűs 
arcú, csillogó szemű asszonyság volt.

Méltóztassanak a szepáiéba. Ott van

nak az urak. Wesselényi Kotsihoz for
dult és tréfásan mondta:

— Ott szoktuk az összesküvéseket 
szövögetni az aulikusuk és német-ma
gyarok ellen.

A Julis asszony által említett sze- 
paréban már együtt voltak: gr. Beth
len Pál és Elek, Teleki László gróf, 
br. Nalátzi József és Aranka György 
uram, a kir. tábla bírája és az Erdélyi 
„Nyelvmivelő társaság" titoknoka, aki 
a magyar játékszín megteremtésén is 
„nagy szorgalommal buzgólkodótt" 
Wesselényi bemutatta Kotsit az urak
nak és röviden ismertette az affért, a 
melyet — most már megmondta a • 
nevét is — a fiatal Rhédy László ins- 
cenirozott. Kissé boros volt tette hoz
zá. Addig növelték Bécsben, amig el
romlott és megszokta, hogy a német 
theatristánék szerelmi ügyekben nem 
kényesek . . .  Ezt a dolgot rendbe 
hozzuk. .

— Nemes ember vagyok és a gróf 
ur rendelkezésére állok, mondotta 
Kotsi.

— Duellumra gondol ? kérdezte 
Wesselényi.

— Részemről csak erről lehet szó.
— Nem kételkedem a férfiasságá

ban. Már alkalmam volt megismerni, 
de én a leányasszonyra való tekintet
tel, a legcsendesebb elintézési utat 
keresem. Hátha sikerül megtalálnom. 
Nem is volt több szó a dologról. Át
tértek a színészek próbajátékának bí
rálatára. Bethlen Elek gróf azt mond
ta, hogy „távol vannak ugyan a tö
kéletességtől, de amit az ő emberi 
erejük ki nem tölthetett, azt hallgatói
nak nagyobb részébe, hazájához való 
szeretet kipótolia". Ezután mindenki 
elmondotta a maga észrevételét és ha 
volt is a különböző bírálatokban el- 1 
térés, de abban mindnyájan meg
egyeztek, hogy Fejér Rozália „szép
sége szemlélőinek sok gyönyüséget 
okozand." "

Kotsi hallgatott, — de önkéntelenül 
is nyugtalan mozdulatokat tett, amikor 
Rózália kisasszony képezte a bírálat 
tárgyát.

— Ugyan amice, mondta Wesselé
nyi Kotsihoz fordulva, — kegyelmed
nek éppen semmi mondani valója nincs?

— Talán több is mint amennyihez 
méltóságotok türelmét remélhetném.

— Legyen nyugodt. Az ügy melyről 
szó van, nemzetünk ügye. Ilyen ügy
ben türelmünk kifogyhatatlan.

Wesselényi szavait általánosan he
lyeslés követte.

— Ott kell kezdenem szólott Kotsi, 
hogy én katonai pályám alatt, nem a 
hadi tudományokat frekventáltam, ha
nem hajlamom szerint a művészet és 
literatura foglalkoztatott. Hazám nyel
vének hanyatlása és nemzeti literatu- 
ránk elhanyagolása „lelkemre borulan- 
dott, mint tiszta égre a sötét felhő". 
De hogy erőt nyerjek honi művésze
tünk kifejlesztéséhez és literaturánk 
bővítéséhez, nagy civilizatióval és mi- 
velődéssel biró nemzetek nyelvét tanul- 
gatám. Ezek mellett rajzolást és zenét.

Ha búcsúzik az élet és a láz, 
elindulok én szomorú vadász, 
hajszára hív a reggel, 
és az alkonyat, 
ha égre bukkan rőt süveggel, 
mindig uj vadakra csalogat.

És szállók súlyos ős bükkfák alatt, 
nem látom, hogy mindenki elmaradt, 
hogy árván kergetek már 
átva árnyakat, 
s a néma utón végzetem vár 
hideg esteien, mely rámszakad.

Vad rengetegben vár a pillanat, 
mikor kopóim felvonitanak, 
falkám az égre szűköt 
és a sárga hold 
arcomra néma lárvát bűvöl, 
s nézi az ebet, mely rácsaholt.

A görög klasszikusok megértéséhez ? 
görög nyelvet, — továbbá angolt és 
franciát, hogy ezen nemzete* poézisét 
nyelvünkre átültessem. Elolvastam ta
nulságos figyelemmel Lessing kritikáit, 
melyekben a theatralis művészet szép
ségét fejtegette és Shakespeare Ham
letját, melyben a művészet természe
tességét magyarázza. „Hogy a színját
szó, mint Prometheus képes legyen 
minden helyes situatiót s testállást hí
ven megadni, nehogy egy Hunyadi 
magas homlokáról lefénylő csöndes 
nagyság, s hős tekintet a tudatlan s 
kontár színjátszó által összezavartassék 
egy durva közkatonáéval. Muzsikát is 
kell tudnia, hogy az érzés szelídüljön, 
s könnyen hozzásimuljon a sokféle tör
ténetekhez".

Wesselényi az asztalra csapott: \
— Ecce homo, ilyen ember kell ne

künk ! Kegyelmedből kitelnék a jó szín
játszó, a színjátszás oktatója és a szín
játékok poétája egy személyben. Bi-i 
zony nem katonának született és nem
zete ellen vét, ha nem frekventálja a 
színjátszást és nem gyámolitja a lite- 
raturát. J

— Úgy érzem magam is, de előítéle
tek dehonestálják ez életpályát. Az elő
ítéletek, téves ítéletek. Az erős legyőzi. 
Engem is Haller <uram őkegyelme ko
médiásnak gúnyolt, a színjátszás miatti 
buzgöságért. Ezért is másért is meg
adtam neki. De igaz utamról poltron 
előítélet el nem tánrorit. Csapjon fel 
kegyelmed. A színjátszó társaságnak, 
a mi ügyünknek, a kegyelmed talentu
mára van szüksége. Nó itt a kezem!

— Előbb gondolkozom, aztán bele
csapok 1

— Ma?
— Holnap . . . !
julis asszony még egyszer tele hozta 

a kancsót. Talán, hogy annál vigab- 
ban gondolkozzék Kotsi Patkó János.

III.
Fejér János igazgató lakásán ismét 

együtt van a játszóiársaság. Énekes és 
érzékeny játékok felolvasása és a sze
repek kiosztásával foglalatoskodnak.
Íanfcsó komoly szerepet akar. Minden- 
:ép partnere óhajt lenni Rozália leány- 

asszonynak. Módfelett szeretné az 
amorozót játszani.

— Galamb párja nem lehet bagoly,, 
— élcelödik Sáska.

— Hiába csiripol a veréb, ha a ba
golynak tetszik a galamb, — felelte 
Jancsó.

— Ha már madarak lettek kegyel
metek, szólott Fejér Rozália és én ga
lamb, mégis jobban összeférnénk ro- 
konilag, ha bagoly és veréb helyett 
gölice madarak volnának.

— Lelkemre mondom, kiáltott fel 
Jancsó, Sáska élcétöl mindannyian 
szárnyasokká változunk. Bajkó Teré
zia már is olyan, mint egy pintyőke, 
Verestói ánglius kakashoz kezd hason
lítani. Kontz József olyan, amikor tü
körbe tekint, mint egy varjú, amelyik 
a koncba néz. Keszegh Terézia bóbi-

Ott fekszem én: nyeregből hullt halott, 
ki kényes kancán zúgva vágtatott, 
rókát hajszolt az erdőn 
és a vágya szólt: 
egy asszonyt kergetett kesergőn, 
szerelmes és szomjas szája volt.

Szolgám, ha késő este rámakad, 
kürtök jelzik majd a halálomat, 
kocsi jön értem trappban 
és egy szőke lány 
piros frakkban, némán, riadtan 
nézi, nézi repedt koponyám.

S én alszom földi neszre süketen: 
hideg halott az őszi füveken; 
nem hiv a földi jajszö, 
földi harsona,
nem érzem, hogy lovam, a habzó, 
meleg nyelvvel nyalja arcomat.
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tás tyuk, aki mellett úgy áll Sáska, 
mintha kappan és nem veréb volna.

Jancsó szavait nagy derültség fo
gadta. És mialatt a színészek dolgoz
tak és felváltva tréfálkoztak, Wesse
lényi és Kotsi János a csendes Farkas
utcán sétálgatva, beszélgetésbe merül
tek. Egy tévedés következménye az 
egész affér, szólt Wesselényi. Rhédey 
a rosszul világított lépcsőházban Zsu- 
zsánna leányasszonynak nézte Rozá
liát. Az a kisasszony — entre nous 
szólva — Cupido barátja. Már most, 
ha nem téved, nem szólítja meg, és 
nem tolakodik közelébe; ha nem to
lakodik közelébe; nem próbálta volna 
megölelni; akkor kegyelmed sem ló
dított volna egyet rajta; ergo nem tör
tént volna semmi. Ezért a tévedésért, 
főként azért nincs helye duellumnak, 
mert nagy híre kél és a pletyka Ro
zália szeplőtlen életén ejthet foltot. Ez 
pedig életem egyik nagy célját súlyo
san zavarná. Kegyelmed ért. . .

Kotsi helyeslőleg bólintott
—̂ A másiknak pedig meg kell ér

tenie, ha az ördög tüzes szekerén nyar
gal, akkor is.

Úgy látszik, hogy Rhédey is meg
értette, mert a kinos ügynek nem volt 
folytatása.

— Most pedig — mondta Wesse
lényi — térjünk a másik dologra: 
Széna-e vagy szalma?

Mindent meghánytam-vetettem, de 
habozva állok a válaszúton, mint Her
kules, felelte Kotsi.

Térjünk be Fejérékhez. Kegyelmed 
hasznos tanáccsal is megsegítheti a 
színjátszókat, de azt is remélem, hogy 
határoz.

A színészek kitörő örömmel fogad
ták az érkezőket. Rozália kisasszony 
nem volt jelen. Csak előbb távozott a 
kis oldalszobába. Kotsi úgy nézett kö
rül, mint aki valakit keres. Mikor Fejér 
Jánost üdvözölte, igy szólt:

— Rózália leányasszonynál is óhaj
tanám tiszteletem nyilvánítani.

Fejér szó nélkül fogta karon Kotsit 
és bevezette Rozália szobájába. Aztán 
visszatért, hogy bemutassa Wesselé
nyinek azt a gyűjtést, amelynek listá
ját Aranka György uramtól kapta. Mi
alatt a magyar játékszín érdekében tett 
lépésekről, Fejér direktor beszámolást 
tartott, odabennt a Rózália kisasszony 
szobájában, Kotsi tiszteletteljesen meg
kérdezte a leányasszonytól, hogy mi
lyen rollékat ekzekvál a legszíveseb
ben. Az affért egy szóval sem emlí
tette, de Rozália kisasszony bizonyos 
célzatossággal igy szólt:

— Minden rollét szívesen játszom, 
de ha kegyelmed színjátszó volna, én 
lovagi szerepben nézném legörömes- 
tebb.

— Ha én színjátszó volnék, legörö- 
mestebb amorozókat játszanám.

— Pedig amikor én először láttam—
— Heroikusnak képzelt. . .  lehet, de 

egy idő óta szerelmes szerepekre vá
gyom.

— Mióta?
—- Tegnap óta.
Fejér Rozália arcát halvány pirosság 

öntötte el, mint mikor a hanyatló nap 
biboros fénye visszasugárzik. Rozália 
kisasszony megértette, hogy mit jelent 
a „tegnap óta" és Kotsi János figyel
mét sem kerülte el, a hatás, melyet 
szavai felidéztek a kisasszony lelkében. 
Mindketten megérezték, hogy a sze
reptárgyalással, a beszélgetésnek vá
ra tla n t kényes pontjához jutottak. Az 
a rövid csend állott be, amikor min- 
denik azt várja, hogy a másik mond
jon valamit. De ilyenkor alig jut oko
sabb dolog az ember eszébe. A nők 
rendesen találékonyabbak és Rozália 
kisasszony törte meg a csendet:

-- Azért gondoltam heroikusnak, 
mert katona. Es azt hiszem szereti ke
gyelmed a katona életet

— őszintén mondom: nemt
— Nem ? Akkor mért. .  . ?
— Miért vagyok mégis katona ? Mert 

nem ismertem" tökéletesen magamat 
Csak azután éreztem vágyat más élet
pálya után, hogy katona lettem. És ez 
a vágy sokat nyugtalanított Sok aka
dályt láttam és haboztam pályát vál
toztatni. De e pillanatban minden aka
dály eltűnt, összeomlott és úgy érzem,

Örvények messzi csöndje búgva vár, 
ott szállók: elszánt vad viharmadár; 
zengő csodám, az élet 
röpke semmi volt. . .

Utolsó vadászat
Irta; FODOR LÁSZLÓ

\
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mintha nyűgeitől szabadult lelkem egy 
mj világ, az én világom felé szállana...

Az utolsó szavakat önkénytelenül is 
annyi hévvel mondta, hogy Rozália 
kisasszony ismét a váratlan és kényes 
fordulat bekövetkezésétől tartott. Éde
sen remegett a szive, de egy hirtelen 
lecsapó meglepetés izgalmait kerülni 
akarta. Rózália révedező tekintetéből 
Kotsi ezt olvasta: mérsékelnie kell ma
gát. A pillanat nem alkalmas érzelmeink 
fitogtatására. A szerelem fogantatása 
szent titok, amit kiváncsiaktól őrizni kell.

Ezt olvasta és aztán nyugodt han
gon mondta:

— Búcsúzom Rozália leányasszony. 
A katona nem tér vissza többé.

— Ott van a kegyelmed világa, a 
honnan nem tér vissza többé ? — Ott, 
ahol ismét találkozunk . . .

Mikor Kotsi a társasághoz kilépett 
a Rózáliai szobájából, Wesselényinek 
feltűnt a jó kedve és sugárzó arca.

— Spectabilis, ha nem csalódom...
— „Széna", mondta Kotsi moso

lyogva.
De a színjátszó társaság csak más

nap -tudta meg, hogy mit jelent az a 
„széna". Kotsi civilbe átütött be Fejér 
János igazgatóhoz. Rozália fogadta:

— Tehát igaz! A katona nem tért visz- 
sza. És melyik a kegyelmed világa?

— A melyikbe most belenézek...! 
És a Rozália mély tüzű szemeibe né
zett . . . *

Kotsi Patkó János színész lett. Wes
selényinek nagv öröme telt benne, mert 
tudta, hogy a kitűnő képzettségű Kotsi 
tudása, a művészi nívót emeli — ka
tonás szigora pedig fegyelmet tart. De 
egyelőre színjátszó társ volt ő is, bár 
szorgalma, irodalmi munkássága és 
művészi képessége gyorsan emelte tár
sai fölé, Látta, hogy nagyobb rendre, 
több fegyelemre és a színpadi játék 
finomabb csiszolására van szükség, de 
egyelőre eltekintett ezektől, mivel mind
jobban belenézett Fejér Rozália ragyo
gó szemeibe. Ekkor fordította le Kot- 
zebue „Helytelen szemérmetlenség" 
című darabját, melyben, mint szerelmes, 
partnere volt Fejér Rozáliának. Ebben 
a darabban az ifjú (Kotsi) így szól 
kedveséhez, akit Rozália kreált] — 
„szeretsz-e ? az enyém leszel-e ?“ 
„szeretlek, a tied leszek," — feleli a 
leány. Egy hosszú jelenetnek, melyben 
csak a két játszó személy van a szín
padon, — a végszavai ezek. És a mi
kor az első próba alkalmával Kotsi hév
vel elszavalta a kérdést, — ugyanolyan 
hévvel és szenvedéllyel adta meg a 
feleletet Rozália leányasszony is. EMcor 
Kotsi igy szólt:

— Ha én ezt nem itt és nem mint 
rollét kérdezném, hanem igaz szívből, 
theatralis póz nélkül, imigyen — „Sze
retsz-e ? Enyém lészesz-e ?“ mit felelne 
kegyed ? És Fejér Rozália a Kotsi mel
lére ejtette a fejét, a szemei nedvesek 
voltak és igaz szivéből fakadó, elcsukló 
hangon felelte:

— Szeretlek, a tiéd lészek l
És úgy történt. Szerették egymást és 

egymásé lettek. Hanem a színjátszó 
társak, szigora miatt, aligha voltak vele 
annyira megelégedve, mint Kotsiné 
ifiasszony, mert csakhamar ő lett a tár
saság igazgatója. A színészeket csiszolta 
és színpadi megjelenésüket pallérozta 
és mind a művészetnek, mind a jó 
erkölcsöknek kedvébe kellett járniok. 
Tehát nemcsak fegyelmezett, de taní
tott is. Társai „mesterinek nevezték, 
mert valóban mesteri munkát végzett.

Közben a társaság tagjai változtak. 
Csak Jancsó Pál tartott ki mindvégig, 
a ki midőn Kotsinéval, férjhezmenetele 
utáni napon találkozott és igy szólt;

— En is megnősültem.
— O, csodálkozott Kotsiné.
— Kegyeddel akartam megesküdni, 

de egy valaki elcsábított.
— Ki légyen ö, — kérdezte Kot-, 

siné mosolyogva és kíváncsian.
— A Múzsa.
Csakugyan a Múzsának esküdött 

örök hűséget Jancsó Pál, akinek erős 
tehetségét és „nagy theatralis talentu
mát" a mester hamar felismerte és 
mindig törekedett arra, hogy más sze
repkörre is hasonló erőket képezzen. 
Kotsi igazgatása alatt fejlődött odáig 
a magyar színészet, hogy a némete

ket kiszorította. A színpadi rendezés
nél és az előadásoknál gondosan al
kalmazta mindazt, amit művészi Ösz
töne és tanulmányai alapján helyes
nek, jónak és igaznak látott. Taní
totta színészeit és a feleségének is ö 
volt művészi oktatója. Gödé István 
egykori feljegyzése szerint „a mester 
színpadi kiképzettségben koránál — 
keveset mondva — fél századdal élt 
előbb."

Fáradságos küzdelemmel és rendü
letlen kitartással ápolta bölcsőjében a 
XVIII-ik század végén a magyar szí
nészetet és mind fejledtebb, izmosabb 
erőben vitte át a XlX-ik századba, 
lelkes patrónusa, id. báró Wesselényi 
Miklós hatalmas segítségével. De a 
kitűnő művészbarát, a „honi színjáték 
művelődés és nyelvpallérozás" "lelkes 
apostola id. Wesselényi Miklós 1809- 
ben meghalt. Ekkor már a mester is 
befejezte alapitó munkáját. És ha 
egyhamar nem is jutott méltó utód 
nyomába, de a magyar játékszín sorsa 
többé nem volt bizonytalan, mert még 
1803-ban a Farkas-utcában telket vá
sároltak az állandó színházépület ré
szére,

1822 november 11-én, bágyadt őszi 
napsugár tűz Magyar-Frátán a íorná- 
cos udvarházba, melynek széles, ver- 
randáján fehéi krizantemumok göndör 
szirmai ragyognak az őszi fényben. 
Az enyhe légben hulló lombok illata 
száll és a mester féleségével a tor
nácban elhelyezett kis divánon ülve, 
nyugat felé mereng és tekintetével jár
ja be a távoli hegyek gerinceit. Fekete 
fürtéit teleszőtte az idő fehér szálak
kal. És Rozália sem ifiasszony már. 
Gesztenyebarna dús haján, hideg őszi 
éjszakák dérütése csillog. $s megszó
lal a mester:

f  — Csodaszép hangok rezdülnek felém 
és gyönyörű képek bontakoznak ki 
előttem. És amit hallok és amit látok,

I— mindazt — mesélni szeretném te- 
néked édes Rózáliám; talán azért mese, 
mert szépsége mesébe illik: hallgasd 
a mesémet: Két decenniuin óta uj 
század hajnala dereng keleten és uj 
század estéjének szelíd bíborába száll 
a hunyó nap. A meghalt század utolsó 
és az uj század első decenniumában, 
mi és derék társaink ringattuk a ma-

fyar színjátszás bölcsőjét. Szegény volt 
enyér nélkül, — árva volt szeretet 
nélkül, — bujdosó volt hajlék nélkül. 

Mi dolgoztunk hogy kenyere legyen, 
mi öleltük a szivünkre, hogy szeretetet 
élvezzen, mi lelkesítettünk, hogy hajléka 
legyen. A lelkesedés kezdetben alig 
nagyobb, mint egy fénybogár. De nő, 
lobog és gyújtó lángja szétcsap az or
szágban és fénye megvilágítja a hajlé
kon dolgozó munkásokat: íd. Wesse
lényi Miklós, a Bethlenek, a Telekiek, 
a Kemények, a Rhédiek, a Bánffyak, 
Jósika Miklós, Mikes János, Béldi 
Ventzel és a többiek mind hordjál; a 
követ, a téglát a szent hajlékhoz. Látom 
Thaliának felemelkedő diszes templo
mát ; oltárán ég az örök tűz és hallom 
a falai közül magasztosan kiszárny îló 
szent melódiában nemzeti dicsőségünk 
himnuszát. Ez az első templom, de 
nyomában az uj század, uj és fényes 
templomait emeli a színjátszó művé
szetnek ; és e templomok oltárainál 
milliók áldoznak, a nemzeti művelő
désnek... Hajolj a keblemre édes 
Rozáliám, úgy mint egykor, a játék
színen, amikor mondtad: „szeretlek, a 
tiéd lészek" És nézz Kolozsvár felé, 
ahol most magasán lobog a szent tűz 
és ránk sugározza glőriozus fényét...

BIOMLÖM

A régi kolozsvári színészi 
életet elevenítifői Sebesi Samu 
MESTER című novellája, a 
mely az Ellenzék pályázatán 

dicséretet nyert.

Bartóky József: Mécs világ.
Karácsony éjszakája volt. Épen éj

félt mutatott az órám, mikor letettem 
a könyvet. Talán épen az üdvözítő 
születése pillanatában olvastam el a 
„Legendát", a kötet egyik novelláját, 
azt a Krisztus alakja körül szőtt szim
bolikus mesét, mely az embervilág lel
kének teljes elsivárulását példázza. Ar
ról szól a mese, hogy Krisztus Urunk 
egyszer földi vándorlásai közben egy 
nagy város kapujánál elesteledett s be
küldte utitársát: Szent Pétert a vá
rosba éjjeli szállást keresni. Péter elin
dult, sorra kopogtatott minden portán, 
de kapuk és szivek zárva maradtak. 
Mindenki tudott valami nyomós okot 
találni, ami miatt még egy éjszakára 
sem adhatott szállást Jézus Krisztus
nak. Az lett a vége, hogy szépen meg
virradt s az Üdvözítő a város szélén, 
egy kövön üldögélve töité el az éjsza
kai.

Letettem a könyvet az asztalra s le
hajtottam a fejem. Gondolataim fárad
tan kóvályogtak a szoba félhomályos 
csöndjében. Az órámra néztem. Éjfél 
volt. Ma született a Messiás. S hirte
len megcsendült fülemben a Christmas 
in India költőjének halhatatlan sora, 
melyben benne van az ember egész 
tragédiája: „Az eredménytelen évekkel 
mögöttünk és a reménytelen évekkel 
előttünk ünnepeljük, testvéreim kará
csony ünnepét!" (With the fruitless 
years behind us, and the hopeless years 
before us, let us honour, oh my brot- 
hers Christmas eve.) —A „Mécsvilág" 
hűvös lénnyel világított asztalomon. 
Éjfél volt Karácsony éjszakája volt.

* * 'Tehát az Őszi esték és a Téli éjsza
kák során Bartóky József is eljutott 
a pesszimizmus kipiingi állomásáig, 
ahonnan már nincsen ut tovább. Ki
ábrándultsága épp oly távol áll a fran
ciák désillusion ától, mint az oroszok 
fájdalmas nihil zmusától. Nincs benne 
elég robbanó keserűség, sem fáradt 
lemondás s hál’ Istennek, nincs benne 
elég meggyőződés s meggyőző erő. A 
hóval befutt utak kilátástalan céltalan
ságából még vissza lehet terelni a lo
vacskákat. Hisszük, hogy nem végleges 
álláspontja ez a Nirvána Bartókynak 
s könnyű lesz neki megfordulnia. Neki, 
aki jóformán minden írásában a hasz- 
nál.iiakarás tendenciáját is érvényre 
emelje s ki a művészi kifejezést soha
sem tudta, nem is akarta önáUó célnak 
tekinteni, nem lesz nehéz belátnia, 
hogy a moralista nem lehet meg kilátó 
pontok nélkül, mert szava visszhang- 
talanul vész el a kilátástalanság bezárt 
völgykatlanában.

É sorok írójának régi meggyőződése, 
hogy az irodalomkritikus az iró világ
nézetét nem értékelheti Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem is vizsgál
hatja. Fokozott kötelesség ez Bartóky- 
nál, a jóformán társtalanul álló magyar 
ruskinistával szemben, kinél világnézet 
és irodalom elválaszthatatlan. Ő nem 
artisztikus, hanem etikus iró, nála az 
esztétikai hatást nem az artisztiknm, 
hanem az etikum váltja ki. Ez az állí
tás paradoxonnak látszik, de talán csak 
addjg, míg nem figyelmeztetünk arra a 
régi igazságra, hogy az értékek kon- 
vertálódni szoktak a tudatban s külö
nösen az etikummal lépten-nyomon 
megtörténik, hogy erkölcsi hatás helyett 
esztétikai tetszést okoz. A nemeslelkü- 
ség, a fennköltség, az erkölcsi kiváló
ság hamarabb kap tapsot, mint talál 
követőkre.

Bartók elbeszéléseiben mindig van 
egy morális mag, egy rendkívül ter
mékeny képzősejt, melynek plazmájá
ból nő ki a novella egész belső for
mája, egész élő organizmusa. Ez az 
erkölcsi mag a novella lelke, értelme, 
létrája. Az irodalmi forma legtöbbször 
csak egyszerű burok, melyben a lélek, 
az átköilőiesült erkölcsi eszme meg
jelenik. — És most azt kérdezem: 
mi lesz a formából, ha egyszer a lé
lek elveszti szárnyaló bitét, ha bezárja 
szemét a külvilág szamára s önma
gába révül ? Ha nem akarja többé
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lesznek kiárusítva:

Bői kabát Ueloarok.
férfi kabát és rahaszö- 

vetek.
flnfol bársonyok minden

színben.
Barettetek, flanellek. 

Grenadínok, épongeok, 
stb. stb.

Rogy választók 
báli különle

gességekben."Papírzacskók, tasakok &e81E2
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