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Egy Jókai-levélről 
Sok tisztelője volt Jókainak, és sokan halmozták el kisebb-nagyobb ajándékokkal, 

amit Jókai levélben szokott megköszönni. Különösen szülővárosa lakói övezték körül 
nagy tisztelettel. így volt ez 1882-ben is, amikor komáromi tisztelői egy művészileg 
készített tulipános ládával lepték meg. Jókai az ajándékot az alábbi levélben köszönte 
meg, melyet barátjához, Molnár Ádámhoz címzett, aki mindenkori szervezője volt a 
Jókai-ünnepségeknek. A levél: 

Kedves Barátom! Most vettem át a tulipános ládát, s azóta egyebet sem csinálok, 
mint azt mutogatom. Ennél kedvesebb műemlékkel még nem találkoztam a világban. 
Igazán remekben készült munka! Asztalos, festő, rajzoló, fényképész, könyvkötő, laka-
tos mind igazi világtárlatba kitenni méltó remeket készített benne. A hozzá kötött vég-
hetetlen nagy szeretetről pedig, melylyel engem mindnyájan elhalmoztatok, nem is 
lehet papíroson beszélni. Azt talán élő szóval; de még inkább (ahogy az én tehetsé-
gemtől telik) élő tettekkel lehet csak megköszönni. Kérlek add át hálás üdvözletemet 
mindazoknak, akik ez emlék létrejöttéhez hozzájárultak; ott fog ez állani az íróaszta-
lom mellett, egy kincscsel telt láda; valahányszor a kedélyem kimerül, ezt nyitom ki s 
megtöltöm belőle! Isten áldása rajtad és szeretett szülővárosomon! 

Budapest, 1882. szeptember 3-

Ölel igazi barátod, fókái Mór 

Strobel Árpád 

Molnár Ádám nyug. kir. ügyész a 
komáromi dalárda elnöke 

fókái Mórról a rokon Feszty Edit 
(1895-1970) készítette a rajzot. 
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A kolozsvári Zsidó Színház 
1941 őszétől 1944 márciusáig 

Jó kétszáz éve van Kolozsvárt szervezett magyar színjátszás. Ennek történetéről több 
könyv és számos tanulmány jelent meg. Az angol királyi családdal a múlt században 
közvetlen rokonságba került Rhédey-család kolozsvári báltermében tartották 1792-től 
az első rendszeres színielőadásokat. 1821. március 21-től pedig a két világháború kö-
zött lerombolt első állandó magyar kőszínházban. 1906-ban fölépült a Hunyadi-téren 
az új Nemzeti Színház. Közvetlen Trianon után is olyan - a nemzeti színjátszásért min-
den áldozatra kész - zsidó származású személyiségei voltak az erdélyi magyar színházi 
életnek, mint Dr. Janovics Jenő, Fekete Mihály, Forgács Sándor és Kovács György. 

Észak-Erdély visszatérte után a hitleri hatalom által erőltetett fajtörvények egyre erő-
sebben nehezedtek Magyarországra. Kolozsvárt a Helikon Magyar írótársaságot alapító 
br. Kemény János igazgató irányításával újraindult ugyan a Hunyadi téren a Nemzeti 
Színház, de az említett neves színészek nélkül. Az embertelen törvények miatt állásta-
lanul maradt néhány író és színész a br. Kemény János Erdélyi Bank Rt -nél lévő 
számlájának osztalékaiból kap állandó támogatást, amit a főigazgató utasítására a szín-
ház művészeti titkára, Szabó Lajos folyósított. 

A kolozsvári Zsidó Színház a Fejedelem utcai Vasa Otthonban kapott helyet. Első 
előadásuk itt 1941. február 13-án Ossip Dymov jiddis nyelvű orosz író Szomorúságá-
nak énekese című darabja, melyet dr. Janovics már 1923-ban bemutatott Kolozsvárt. A 
színház működéséhez szükséges engedélyért - Fekete Mihály és Forgács Sándor kéré-
sére - br. Kemény János felutazott Budapestre, s maga hozta el. Utasítására a Zsidó 
Színház a Nemzeti Színháztól kapta a díszleteket, jelmezeket, festékeket, kellékeket. 
Egy-egy akadékoskodó rendőrtiszt betiltatott ugyan egy-két előadást, de a kincses vá-
ros szellemi vezetői között mindig akadt olyan megértő lélek, aki hatályon kívül he-
lyezte a tiltást. A kolozsvári rendőrkapitányságon Csuták főtanácsos 1944. március 19-
ét követően Arányi Júliának kijelentette: „többé már nem adhatok engedélyt, ami most 
következik, az nem az én ízlésemnek való. Magam is kilépek a rendőrség köteléké-
ből." E megőrzött néhány szó jól érezteti Erdély magyar polgárságának s szellemi veze-
tőinek véleményét, melyet talán leghatásosabban s máig érvényesen 1944. május 18-án 
Márton Áron püspök fogalmazott meg a kolozsvári Szent Mihály templomban mondott 
beszédében, elutasítva minden faji, vallási vagy osztályalapon álló embertelenséget, 
üldözést, szélsőséget. 

Koninkban, mikor - bármerről is jön - minden szélsőséges ordas indulat elutasítan-
dó, különösen időszerű és példamutató az, ahogyan 1941 szeptember és 1944 márciu-
sa között Észak-Erdélyben, a háború sújtotta európai náci hatalmi övezetben egye-
dülállóan sikerült fenntartani, és művészi körülmények szerint működtetni, a kolozs-
vári Zsidó Színházat. Az együttes műsorában több, határozottan totalitarizmus-ellenes 
darab is szerepelt, s itt elsősorban A. Berger Özönvíz című munkájára gondolok. Elő-
adták Friedrich Hebbel Juditját, Zágon István Marika című színművét, 1942-ben pedig 
Molnár Ferenc három egyfelvonásosát: a Marsall-t, az Ibolyát és az Előjáték a Lear ki-
rályhoz című színműveit. A következő bemutató a háború szorításában lélektani szük-
séglet volt: Bús Fekete László János-a kifejezetten szórakoztató darab. Márai Kaland-ja 
következett, majd László Miklós Illatszertár-a. A francia színjátszás nagy szerzője, Henri 
Bernstein A tolvaj című darabjában az emberi és házastársi botladozások nagy megbo-
csátójaként jelentkezik - ezt is bemutatta a kolozsvári Zsidó Színház. Ezt követte 
Vaszary János Angyalt vettem feleségül című vígjátéka, melyben egy bankigazgató 
négy sikertelen házassága után - isteni csoda folytán - ötödikként egy valóságos szár-
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nyas angyalt kap, azonban majdhogynem csődbe juttatja. Ibsen Kisértetek című műve 
következett, mely ugyan szakmailag kívánatos volt, közönséget n e m hozott. Érdemes 
itt megemlíteni, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház több tagja - az uralkodó indulatok 
ellenére - e lment az előadásra s egybehangzóan így nyilatkozott az előadásról: 
„Nyugodtan át lehe tne tolni a Nemzetibe," 

A következő bemuta tó Lengyel Menyhért Antóniája volt. A romantikus nosztalgikus 
színmű - melyben a cigányzenekar is megszólal - a társulat anyagi gondjain is segített, 
s megszabta a további közönségsikerekhez vezető darabok jellegét: vígjátékok követ-
keztek. Szántó Armand és Szécsen Mihály Gyertyafény-e, Lestyán Sándor Potyautasa, 
Bókay János A rossz asszony-a, valamint Bús Fekete László A hálás kis nő és A nóta 
vége című operett je. Kabaré jellegű előadások voltak Szép Ernő Május-a, Török Rezső 
Huszárcsók-ja, valamint egy Nagy kacagó est. Színre került Bónyi Adorján Egy kis 
senki-je, valamint Szilágyi és Márkus Nem leszek hálátlan című operettjét is előadták. 

Ami 1944 március 19-e után következett, az ország függet lenségének elvesztése, a 
többé-kevésbé titkon angolbarát Kállay-kormány leváltása, a Gestapo teljhatalma, ma-
gyar állampolgárok, köztük gyermekek, tömeges elhurcolása és kivégzése - a magyar 
történelem legtragikusabb hónapjai közé tartozik- Az erdélyi magyarság többsége tehe-
tetlenül vergődött a történelem sodrában. A kincses város zsidósága elhurcolásra ke-
rült, a kolozsvári Zsidó Színház tagjai közül néhányan túlélték a vészkorszakot, s Er-
dély jó két évszázados hagyománnyal rendelkező színházi életében szolgálták tovább 
a kisebbségi magyar műveltséget. 

Szígyártó Sándor 

Női hajj'onat-dísz, Tiszaeszlár-Basahalojii (Hornyák László rajza) 
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