
IGNÁCZ RÓZSA:

" ,
SZINlATSZOK ZSIBON~

A nagy Mecénás, idősebb Wesselényi Miklós báró rendele
tére, szekérre ültek a kolozsvári aktorok s Szászfenes felé,
fel a Gyerőffy kaptatón, át a Kalotaszegen. neki a Me
szesnek s a szilágyi hegyeknek, le a lapályra, - megérkez
tek Zsibóra.

Fehérre meszelt, oszlopos, kastély-kúriában, erdőnyi 'la
daskert középén lakott a nagyúr, akit az aktorok úgy nevez
tek maguk között, hogy színészkirály. A soknapos őszi eső

elállt. Sápadó fű és korhadó avar puha szőnyege borult a
lombja vesztett, gyér levelű fák alá. Tépett volt már a fák
lombozata, az arany s vörös levelek közül, mint sovány em
ber bordája úgy ütközött ki az ázott, feketén csillogó faág.

Benke Ernyi Miksával utazott a bagázsís szekéren. A
kastély háta megett, a baromfi udvaron rakták le díszletei
ket.

- Ambátor, - mondta Ernyi Miksa a társulat egyik
[ellemszínésze, kissé torz arcú férfiú, mivel állkapcsa széle
sebb volt, mint homloka, feje nyak nélkül ült a túlszéles
vállakon, - ámbátor nem is kellene semmi dekoráció. Hi
szen a szabadban játszunk. A fák éppen elég szép dekorá
ciót nyujtanak.

- Gyakran rendel színe elé a báró? - kérdezte Benke.
Ernyi vállat vont.
- Mikor, hogy. Ahogy úri szeszélye megkívánja.
- Derék hazafi, - buzgólkodott Benke, hogy kihúzza

Ernyi véleményét. Ernyi megrándította a szemöldökét.
- Nagy úr.
- Aldoz ránk, ez igaz, nélküle nem működhetnénk. A

mi nagy Mecenásunk.
- De? - kérdezte József, - mert megbocsáss, hangod

ból valami kétkedést érzek.
Ernyi körülnézett, hogy hallja-e valaki, aztán odasúgta:
- Zsarnok. Úgy tart bennünket a maga mulatságára,

mint a majmait. No, fogd azt a kortinát. vigyük s kötözzük
It közé a két platánfa közé. Az igen alkalmatos lesz szín
pad nyílásnak.

A szorgoskodé színészek közelébe bámész, szelíd őzike

somfordalt.
Néhány lépésnyire megállt tőlük, félénken és kíváncsian

• Részlet a szerziJ "RóM leányasszonll" clmű sajtó alatt lev(J
regényéből.
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nézte a piros függönyt. A füle idegesen kiegyenesedett, kar
csú lába remegett.

- Nini! Kis őz! - A társulat fiatal hösnöie, Leíevre
Teréz fülig szaladó szájjal sietett az őzike elé. Az persze
nyomban összerezzent, megrúgta az avart és messze szök
kent.

Teréz - Tercsának becézték, - elszomorodott.
- Fél tőlem, - mondta.
Ernyi Miksa nagyot kacagott.
- De fél ám.
Teresa, szép, karcsú, barna asszony, komikusan mörí-

káltIa magát.
- Hát én olyan félelmetes vagyok?
Ernyi körül szimatolt, hogy nem hallja-e avatatlan fül,

aztán féloldalra húzott szájjal, a foga közül sisteregte :
- Úgy látszik, az vagy. Ha nem volnál az, akkor engedne

végre [átszaní a kapitány. Dehát nem enged, csak afféle
másod rollékban. Vagy enged tán? S nem Fejér Rózsi játsza
a neked való szerepeket?

Teresa egy elfiírészelt fatörzsre ült. Mosolygott,
- Ne sustorogj Mihálv, - mondta nevetve, - ha ne

kem nem fáj, neked mi bajod vele?
Ernyi nem szölt, csak fel rántotta a szemöldökét.
Benke minden szót mélyre szívott magában. Ernyi elé

gedetlen, a bárót zsarnoknak nevezi, Teresát uszítja. Megszi
matolta, hogya lelkek mélyén elégedetlenség lappang ...

A báró az ámbitusra hordatott asztalokon teríttetett a
társulatnak. Az ámbitusra nyiló ebédlőben csak ő, Kótsi, Fe
jér Rözí és Ernyi felesége, Termetzky Franciska ültek asz
talhoz. Egyszerű, paraszti ruhás legények hordozták fel az
ételt, edebent is, az ambítuson is. A báró szép, nemes orra
színte elveszett két dagadtra gömbölyödött piros alma arcá
ban. Deres bajuszának minden szála külön ugrándozott, ha
egy bölény bőgését s egy orgonát egyesítő hatalmas hangján
mondott valamit. Fejjel volt magasabb a derék, testes Kotsi
úrnál, mellényszerű, rövid zekéje alig ért be agyomrán,
meggyűródött, felkunkorodott. Még sem volt pocakos.

- Na, hugomasszony, - mondta s lapátnyi keze ked
veskedve tenyerelt Ernyiné, Franciska derekára, - öste az
tán nagy ribillió leszen. - Te János, - szőlt Kotsíra, 
van-é az aktori seregletben valamely új jövevény?

Kotsi a fejét vakargatta.
- Van, tisztelettel, van. Hiszen ez épen a baj, hogy

eleinte a kutya sem akart aktor lenni, most meg már sere
gestül tódulnak hozzánk a jelentkezök. A mái nappal immár
harmincegy tagot számíálok.

Wesselényi eleresztette Franciska derekát. Maroknyi
ssemöldökét felhúzta:

Fene I Hát ez aztán sok egy kicsit. Ámbátor telik
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még itt Zsibóból s amíg telik, igyatok Iiúk! Vigyetek odakí,
az aktor uraknak bort, elegendőt!

Az ámbitusra vitt asztal fejénél Láng Adám színész és
rendező ült, mellette szomorú, fagyottkörte ráncos, cigányo
san barnabörű felesége, Matild s kis fia: Duckó, Sáska, Ko
ronka Biri, Fejér Benke, Ernyi ültek még az asztalnál. A
többiek Kolozsváron maradtak.

- No, - mondta Láng halkan, -. kívánesi vagyok,
hogy ma milyen mókát eszelt ki a báró? Legutoljára, míkor
itt jártunk a kertben, a megyebeli urak előtt azt. követelé,
hogy én, eléadás után, azon királyi palástban, melyben valék,
ugorjam át a hordó abroriesán.

- S átugrottál bátyám? - kérdezte Benke, kissé túl
hangosan, egy cseppet élesen.

Láng nevetett.
- Nem én. Mondtam, hogy nem tudok. Osztán tudod-e,

erre mi következett? A nagyságos báró széles jókedvében
maga ugrott át az abronesen. Csudálatos ember ez fiam!
Széles a kedve, bő az egészsége. Istápolja a művészetet, de
a komédíát is megkívánja. Ilyen ember való színészek is
tápjának, hogy a műveltséget szeresse s a mókát is értse.
Ne legyen valami savanyú tudós fajta.

Benke letette a kést és villát, annyira meglepték, amit
a báróról hallott. Ha előre hajolt ültében, jól láthatta terme
tes alakját az óriási ebédlőasztal mögött, Köszönt is illendően

neki, mikor megérkeztek. De hozzá még nem szólhatott.
- S hogy tud citálni a báró őnagysága Horatiusból ! "

tódította Fejér, egy sovány, heg-yesorrú fiatal szin ész. - Én
akkor reszketek legjobban, míkor műveltségböl examináltat
s párviadalra hív latinból, meg görögből.

Benkének égni kezdett a füle izgalmában. Ha őt hívná
ki hexameter versenyre a nagyságos színészkirály ! Ö meg
mutatná!

Ebéd után próbát tartottak a kertben. Napsütéses, lan
gyos október délután volt. A báró egy karosszéket vitetett ki
a platánfa elé. Abból dirigált.

- Fáklyákat azúrjatok sorba a földre. Mikor szétmegv
a kortína, meggvujtjuk őket. Ti a fáklyafény mellett játszod
jatok. Oda szembe szolgák! az asztalokat s karosszékeket!
Puha karosszéket te marha, a tekintetes vicispán úmak'ho
rod. Nem tudod már egyszer megtanulni, hogy pudvás a fe
neke, párnát kíván? Csapos hordókat az asztalok közé. Egy
legény álljon mindenik asztalnál. A cigánybanda bujjon oda
bé ne, oda a fagyalbokrok megé,

- Az udvarosok. belső cselédek s a mezei jobbágyság
közül a fiatalja bejöhet este. Az urak megett legyetek. Ott
tovább, messzebb, nem ott hé! Nem tudsz distanciát tartani?
Na ott, ott állj meg te legény. Onnan hátulról még láthattok.
Ti is nézhetitek onnét este a spektákulumot!

... Csillagfényes ég volt, hold nem világított. Annál job-
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ban lobogtak a fáklyák a rőt lombú platánok alatt. Az akto
rok a fáklyasor megett, a kis tísztáson játszották: Geszler,
a kegyetlen zsarnok rémséges históriáját. Tell Vilmos regé
jéből írta ezt a darabot valamely német szerzö, - hogy
ki, - azt bizony nem tudta a zsibói színtársulat. ök csak a
szöveget ismerték. S [átszották, ahogy tellett tőlük, lelkesen.
Benke az ifjú szerelmest alakítá.

A meghívott vendégek, - vagy tizenöten, - zajos hall
jukpzással helyezkedtek el az asztalok körül. A báró nem
ült le velük. Egy golyós puskát vett a vállára s le s fel jár
kált a tisztás mögött.

Benke partnerével jött a színre, Érzelmes szavakkal, ér
telmesen s kissé túl nagy hévvel szerelemről beszélt. Teresa
asszony, szerepe szarint pírongva hátrált előtte. A közönség
nek háttal ment, lassan a fáklyasor felé. Mikor aztán hirte
len meg akart fordulni, felsikoltott. Fodros. hosszú ruhája
lángot fogott. Benke rémülten nézte. Megakadt torkában a
szó. A platánfa alatt a Iájös derekú vicispán úr felordított:

- Ég az aktornél Emberek! Hé emberek! Oltani!
Benke riadtan nézett körül, kereste, hogy a tüzet mivel oltsa
el, - hirtelen lekapta lovagi köpenyét s rohant. Ám abban
a pillanatban hátulról a bokrok közül előugrott a báró.

- Félre ifjonc - mennydörögte. - Nem úgy kell azt,
s a megrendült Teresa égő derekát hatalmas csapásokkal ta
pogatni kezdte saját széles tenyereivel.

- Brávó! - üvöltött a vicispán, aki már féllábon ug
rált az izgalomtól. - Ez igen. Eloltja a puszta tenyerével.
Brávó Miklós! - S hogy ő se maradjon el a dicsőségben,

megfogott egy hordócska bort. Sebesen gurigatni kezdte a
fáklyák felé.

Benke pillanat alatt átértette a helyzetet. Villámgyorsan
cselekedett. Átvetette magát az égő fáklyafüggönyön, elfogta
a guruló hordot, talpra állította. öklével ütötte be a tetejét.
Már hárman, négyen rohantak oda, játszók és nézők vegye
sen s közös erővel ontották a beütött hordó tartaimát Tercsá
ra. A tűz elaludt. A báróról és az aktornéról folyt a bor.
WesseLényi nevetve fujt megpörkölődött markába.

- Intermezzo, uraim! - kiáltott hahótázva. Aztán in
tett, hogy csak folytassák nyugodtan a komédiázást.

Teresát át kellett öltöztetni. Az ijedtségtő! inkább volt
holt, mint eleven. Azt mondta, inkább meghal, de ma több
ször nem megy a fáklyák elé.

- Sebaj! - kiáltott a báró a színpadtér közepén, - a
szerelmesek jelenete kimarad. Kotródjék maga is fiam, --
szólt Benkére. - Gyerünk az almával.

A báró tulajdonképen csak erre a jelenetre, a híres
alma jelenetre várt. Ezért vette a puskát magához, ezért
nem ült le vendégei közé. És mikor Láng Ádám Duckó nevű

fiacskája fején a szép sárga polnyik almával, úgyis mint
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Tell Vilmos fia, a platánfa alá állt, a báró hirtelen egy bokor
mögé suhant.

Láng Adám a szerepe szerint Tell Vilmosként vette
üres szfnpadí puskáját, megcélozta fia feje tetején az almát.
Benke kellékesi minőségében durranáara készen állt ugyan
azon bokor mögött, mint a báró. Wesselényi rápillantott :

- Félre iljonc! Itt én lövök I
S mikor Láng a játszó terecskén meghúzta a ravaszt,

abban a pillanatban ő, amesterlövő, valóban ellőtte a gye
rek fejéről a sárga polnyik almát.

Benke megbabonázva nézte Wesselényi bárót. Ki ez az
ember, mindnyájuk hatalmas, féktelen kedvü Mecenása? Ki
ez a magabízó ember, aki éles töltéssel lő játékból a színész
gyermekére? Halálpontosan talál és sátáni kedvvel felnevet.

A vendégek már előre tudták, - Wesselényi hozzá szok
tetta őket, - hogy valami ilyes csiny készül, - hangosan
brávóztak. Lángné a színészek öltöző bokrából nézte a jele
netet. Vigyázni akart rá, hogya kisfiú jó helyről menjen be
II [átszótérre, Mikor meglátta a puskát fogó bárót, halálsá
padt lett. A dörrenesre pedig szó nélkül összeesett... A kis
Duckó gyanutlanul, nevetve szaladt hozzá. És elámult, mikor
II mamát a földön találta.

. . . Hajnalig tartott a nagy mulatság az előadás után.
Éjfél után a báró már az egész társulatot az asztalához ül
tette. Énekeltek, rikoltoztak s Kótsi kapitány, mint hajdan,
huszár korában az asztal tetején ropta a táncot Wesselényi
nagyobb megelégedésére.

Benke csendesen ült a kert másik felében, az asztal vé
gén, Ernyi mellett. Miska sötéterr meredt a poharába. Do
hogott.

- Délben az én feleségemet ölelgette, este a Teresa de
rekát lapogotta. Úgy hallom, délben morgott a sok aktor
miatt. Kegyétől függünk és sohasem tudhatjuk, mikor apad
el ez a kegy?

Murányi Zsiga, apollő-arcú, szép, kissé buta fiatal ssí-
nész, Letévre Teréz titkos jegyese, közelebb hajolt hozzájuk:

- Majd útra tesz bennünket, ha megún.
- Hová szekott járni a társulat? - kérdezte Benke.
- Például Debrecenbe, - mondta Murányi.
Benke messze nézett, a kialudt, füstöLgő fáklyák felé, a

játszótér irányába, mely felett pirkadt már a csípős, hideg
őszi ég. Zsuzsíra gondolt. Milyen messze is van ide Kolozs
vár ... Ha még ott van ... De ha hazamegy Zsuzsi Labor
falvára. akkor még messzebb van tőle... Am Debrecen,
Magyarország lenne csak igazi messzeség ...

- Vajjon tud-é ma éjjel aludni Zsuzsi? - gondolta, az-
tán tekintete visszaszállt fejlógató társai közé és azt mondta:

- Mi lenne, ha a társulat Magyarországon maradna?
Ernyi fölütötte a fejét.
- Mit mondasz ?
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- Úgy gondolom, hogy bár az egyik fele. A nevendék
tagok. Az igyekezők. Akik máskép szerétnék a teátrumot.
Hiszen úgyis baj, hogy sokan vagyunk. Kétfelé válhatnánk.

- Máskép gondolják? - szólt közbe Murányi. - Bará
tom, a báró pénztárcája nélkül éhen halunk.

- Természetesen a báró pártfogása mellett, - mondta
Benkeóvatosan, - de kissé szabadabban. Távolabb Zsibó
tól.

Ernyi bólintott.
- Más vezetés alatt. Régen gondolkozom már ezen.

Kötsí nélkül máskép lehetne.
- Kérjük meg a bárót, - mondta Benke, - hogy eresz

szen minket egy próbaidőre szabadon. Hiszen te mondtad,
Miska, hogy a feleséged hallotta, miként sokalja a tagok
számát.

- Igen, - mondta a széles állkapcsú Ernyi sistergő

hangján - Franciska megmondhatná neki. űvele széba áll a
báró.

- Letévre Teresát mellőzi Kotsí a Fejér Rozíja miatt,
bólintott Murányí.
, - Ha rámbízná, - mondta Ernyi, - én elvezetném a
fióka társulatot.

Benke ránézett. Szeme féltékenyen víllant. Ű'? Ernyi,
mint színigazgató? - gondolta egy futó pillanatra. De a má
sikban összeszorította a fogát, fellobbanó hiúságát erővel foj
totta el. Arra gondolt, hogy Ernyi öregebb, mint ő. No és, 
agenie szerény l Am mégis, így is közeledik a cél. Csak tü
relem kell. Kitartás. Akarat ...

. - Új társulatot alakítunk a nevendék tagokból, 
mondta lelkesen. - Debrecentől csak egy ugrás Pestbuda/
Hallgassatok ide! Én az új theátrum fundamentumát így
gondolom el: míköztünk nem lesz versengés, miköztünk
mindenkí egyenlő lesz, mert a színiátseó társaság hasonlatos
egy kerékhez, amely... .

Reggelig beszélte társainak terveit. Egyre többen sereg
lettek köréje. A vezető színészek asztalától átült hozzájuk
Láng Adám és a kiállt rémülettől még mindig halottsápadt
felesége is. A kert másik végében megállás nélkül húzta a
cigány. Wesselényi báró Fejér Rózsit táncoltatta, Kotsi Patkó
János Ernyinét ...

Reggel azzal tértek aludni a gazdatiszti ház padlóra szört
ropogós szalmáján, egyik a másik mellett, hogy új színház
alapítására szövetkezett, elválaszthatatlan barátok immár.

Benke álmatlanul bámult az ablakon betűző napsugárba,
- Zsuzsi visszamegy Mózsához, - gondolta. - Meg

nyugszik. Tán ad az Isten neki vígasztalásul gyermekeket.
A zsibói kastély fölött teljes pompájában ragyogott a

langyos, őszi nap. A gazdatiszti ház szinte reszketett a színé
szek horkoló kórusától. A báró is horkolt odabent, medve
bőrös, gyapjúpokrócos, kemény, katonás ágyán. Az istálló kü-
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szöbén félálomba bóbiskolva tisztította a lóvakaró szerszá
mokat az oláh béreslegény, pislákoló szemében az éjjeli
spektákulum csodáival... Csak a címeres szarvú magyar
ökrök s a báró külhoni tehenel voltak teljesen éberek ...

Benke szemére is leszállt az álom.
- Honfoglalásra indulunk, - motyogta, - honfogla

... lás. - Nyújtózkodott. Megdörzsölte a szemeit. Egy könny
maradt az öklén, Sokáig nézte.

- Zsuzsi, - motyogta. - Lassan elmorzsolgatta a köny
nyet, aztán elaludt ...

Ignácz Rózsa

VÉGH GYÖRGY:

HÁROM CSENDES ÖZIKÉRÖL
Ortutay Andráskának

Havas erdők három őze,

három csöndes őzikéje,

öles hóban, lomha ködben
elindult a szentmísére,

Éjfél volt a havas erdőn,

hiivös, biivös téli éjfél,

havas erdők három őze

ballagott a csillagfénynél.

Kis szívükben szomorúság,

szép szemükben könnyii álom 

öles hóban, lomha ködben

ballagtak a holdvilágon.

Messze volt az Isten-háza.,

hol a Kisded várta őket,

hűvös, bűvös téli éjen

távol útról érkezőket.

V IGI LI A

Aharangok zengtek-bongtak,

hívó hangjuk messze szállott

hiivös, bűvös lomha ködben

elhagyták a holdvilágot.

Az őzek még messze voltak,

karcsú lábuk öles hóban,

Jézus Krisztus panaszukat

meghallotta a jászolban.

Három angyalt küldött értük,

ment érettük három angyal
szánkójukba szelet fogtak

noszogatva villámokkal:

Havas erdők három öze,
három csöndes özíkéíe,

öles hóban, lomha ködben

így ért el a szentmisére.
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