
SZÍNHÁZI ÉLET BÁRÓ WESSELÉNYI TÁRSU
LATÁNÁL. 

A kolozsvári magyar színészetnek, minden vidékies jellege 
mellett, egyik megkülönböztető és nagy előnye a pesti fölött: a 
folytonosság, mely az első előadástól kezdve meg nem szűnő 
egymásutánban fejlesztette a hazai színészetet és eltérőleg a pesti
től, ügy az erdélyi, mint a magyarországi színészetnek központja 
és nevelő iskolája lehetett. Innen jellegének határozottsága, innen 
nagy jelentősége a magyar játékszín történetében. 

A színészet egyetemes története nem mutathat példát arra, 
hogy akár fejedelmi, akár főúri vagy közhatósági kitartó pártfogás 
nélkül a színészet bárhol is irodalmi színvonalra emelkedhetett 
volna. Ott, hol tisztán közönsége pártfogásából kellett megélnie, 
vagy elaljasodik s csupán mint útszéli mesterség nyújt szórakozást, 
vagy magasabb czéljai mellett tönkre megy, mert kora legjobbjait 
akarván kielégíteni, a nagy tömegnek egy füst alatt nem hízeleghet. 

A múlt század-végi pesti színészet, kimerítvén adakozóinak 
fogyatékos áldozatkészségét, nélkülözvén az országos pártfogoltatás 
áldását, belső egyenetlenkedései mellett, főkép egy lelkes Maecenas 
hiánya miatt jutott el- 1796-ban odáig, hogy tagjai kénytelenek voltak 
elhagyni az ország fővárosát. Egy pár sikertelen kísérletezés után 
végre 1806-ban Erdély felől jön meg a segítség, s Wesselényi 
nagylelkűsége révén, egy rövidke évtizedig (1815-ig), Pestnek is 
van magyar színészete, hogy aztán azon túl 1833-ig egyéb se 
legyen, mint ideig-óráig tartó megálló helye, s főként biztos meg-
buktatója minden vállalkozó magyar színtársulatnak. 

Mennyivel szerencsésebbnek mondható Erdély, hol báró 
Wesselényi Miklósban a kolozsvári magyar színészetnek áldozatra 
kész »Entrepreneur«-je akad, ki pénzével nem zsugoriskodva, meg-



16 SZÍNHÁZI ÉLET B. WESSELÉNYI TÁRSULATÁNÁL. 

menti nemcsak a kolozsvári színtársulatot, de úgyszólván az egész 
magyar színészetet, a pestihez hasonló szégyenletes bukástól s 
ekként alkalmat ád, hogy az ő színtársulata törzsgárdája legyen 
hazánk egész színészetének! Ne csodáljuk, hogy Erdély színészete 
élénkebb, jellegzetesebb a múlt század végének és a jelennek 
elejével, a magyarországinál, mely innen nyert űj életre erőt. 

Van ott is veszekedés elég, tán szinte több mint kellene, 
akár csak Pesten. Valamennyiöket apostoloknak tartani éppen oly 
nevetséges, mint jelentőségüket egészben, összeségükben véve 
kicsinyleni. Még 1818-ban is így ír Teleky Ferencz gróf, Döbrentei 
Gábornak: »Ej! ha jó nevelésű színészeket teremthetnénk elő!« — 
„faragatlan ugyan van elég". És midőn arra buzdítja őt Döbrentei, 
hogy vállalja el a magyar színtársulat igazgatását, a legnagyobb 
határozottság hangján utasítja vissza e megtiszteltetést, azon kijelen
téssel, hogy »némely hetyke és hóbortos színészszel Sz. Pál se 
bírhat«. 

Wesselényi maecenáskodása biztosította — legalább élte tar
tamára — fönmaradásukat, de természetesen csodákat ő sem 
művelhetett s időre volt szükség, míg megszokják a tagok a leg
főbb dolgot: az engedelmességet s ennek nyomán a kötelességek 
pontos teljesítését. 

Az első évek Kolozsvárott se multak el zavarok nélkül. 
Kazinczy írja Dessewffy József grófhoz, hogy a színészek kezdetben 
sokat kerestek, de a társaság, gondatlan költekezései miatt, annyira 
jutott, »hogy senki sem ígérhetett nekik egyebet, mint eloszlást«. 
Elértek ők is odáig, hogy szétszóródjanak, megsemmisüljenek, 
ami annál veszedelmesebb volt, mert ekkor már a magyarországi 
is a bukás széléhez állt közel. Mivé lesz az egész magyar színészet, 
ha Wesselényi meg nem menti az erdélyit? Ezt könnyű sejteni, 
s éppen azért az ő maecenáskodását műveltségtörténeti jelentő
ségűnek kell tekintenünk. 

Kazinczy, a vajúdás ezen idejére vonatkozással, egy érdekes 
megjegyzést hagj'ott ránk Dessewffyhez írt levelei egyikében. Kár, 
hogy egész általánosságban tartott szavaiból ma már bajosan 
vonhatunk biztos következtetéseket személyekre. De még így is 
értékes fóijegyzésnek kell mondanunk, mert világot vett arra a 
titkon működő ármányra, mely Erdélyben sem szerette volna 
diadalra jutni engedni a magyar színészet révén a magyarosodás 
ügyét. Szerinte, midőn Wesselényi első 5000 frtos ajándékával 
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megmentette az üldöző hitelezőktől a kolozsvári színészeket, „vol
tak a kik a Társaság tagjait össze akarták veszejteni egymással, 
hogy az elenyészszen s idegenek léphessenek ~bec<. Kik voltak ezek 
a titkon áskálódók, Kazinczy bizonyára tudhatta, mi csak sejt
hetjük czéljukból. Rosszat akartak — de az ellenkező eredményt 
segítették elő, mert — mint Kazinczy írja — »Wesselényi ekkor 
20,000 frtnyi áldozatot hozott s a játszó színnek örök statora lett«. 

Ezzel az áldozathozatallal kezdődik igazában a magyar színé
szet, azon napokban, midőn fenmaradása a legkétségesebb volt. 
Sajnos, hogy a megjegyzéseknek ilyen törmelékei állanak rendel
kezésünkre, midőn a régi magyar színészet belső életéről akarnánk 
egyet-mást megtudni. Egykorú, részletes emlékirataink nincsenek 
s így dicséret meg vád, magasztalás meg legyalázás oly álta
lános kifejezéseket használnak, hogy egyéb források után kell 
néznünk, ha csupán a valót megközelítő képet akarunk is magunk
nak a régi színészet beléletéről alkotni. Mert lehetetlen elhinnünk, 
hogy ezen folytonosság által ne fejlődött volna épen Erdélyben 
a színészet egy egészen különös irányban: a saját kárán okulva, 
apróbb és nagyobb bajait javítgatva és épen azon rossz szokások 
ellen védekezve, melyek a magyar színész hevesebb természetéből, 
úrhatnámságra hajló modorából, egy kis restségre való hajlamából, 
a rendnek és engedelmességnek nem épen túlságos szeretetéből 
s tán tanulatlanságából is folytak. Tudjuk azt, hogy az első tár
sulatot »Köztársaságnak« czímezték, amiben része lehetett a for
radalmi eszmék idáig is elérő hatásának — de része a személyes 
hajlamnak is. Jellemző czím, a mely mögött sok rejlett: jó, rossz, 
egyaránt. Hogy meddig jutott a »Köztársaságuk«, tudjuk. De 
hogyan és miért, ezt a jegyzőkönyvek s hivatalos ügyiratok 
adataiból bajosan fogjuk valaha megtudhatni. Itt érezzük a bizal
mas levelezések följegyzéseinek hiányát, midőn a fordulatok sze
mélyes okainak nyitját keressük. De éppen azért fölöttébb érdekes
nek kell tartanunk minden olyan okmányt, mely betekintést enged 
a beléletbe; értjük főleg a színházi törvényeket, melyek czélja 
ezen bajoknak orvoslása. 

Ilyennek kell tekintenünk az „Erdélyi Magyar Játék Szín
nek Constituiiojátí(, mely, mint tartalmából értesülendünk, új kor
szakot jelent Wesselényi színtársulata történetében. Mintegy két 
évtizeddel ezelőtt nyomtatásban is megjelent, de értékére nézve 
eddig nem méltányolták. Az előttünk fekvő, keltezés nélküli okmány, 
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a záró sorokban »új Constitutionak« vallja magát. Kétségtelen, 
hogy nem az első színházi* törvény onnan a Királyhágón túlról. 
Aláírói (számra 10) közül többen utóbb is kiváló tagjai maradtak 
a magyar színészetnek. Ernyi Mihály, Némethi Sándor, Mohai 
Sándor, Simonffi György, Horváth József, Demény Dániel, Molnár 
József, Kiss Lőrincz, Szétsi János és Éder György neveit találjuk 
az okmány alatt, hivatalosan elfoglalt rangjuk megemlítése nélkül. 
Keletkezési idejére nézve a következőket jegyezhetjük meg. Kazinczy
nak Dessewffyhez intézett levele szerint, akkor, midőn br. Wesselényi, 
a leköszönt Fritsi Fekete Ferencz után, átvette a színtársulat gon
dozását, egyúttal új alkotmányt is adott volna; maga »szegőd
tette« a tagokat s »azt hagyja, hogy télen által Kolozsvárott, 
nyárban Szegeden és Debreczenben játszanak«. E szerint a kérdés 
alatti »új constitutio« a kilenczvenes évek végéről való volna •— 
ha egy más körülmény nem tenne kétkedővé. Az aláírók közt 
nem találjuk a Kocsi P. János nevét, pedig, mint tudjuk, ő 1808. 
tavaszáig directora maradt a társaságnak. Nem lehetetlen, hogy 
ez a constitutio azonos azzal, melyet válságos időkben 1803-ban 
hoztak, s melyet a veszekedő Kocsi vonakodván elfogadni, alá 
sem írt. De viszont nem valószínű, ha megmarad igazgatónak a 
társaságnál — amint hogy meg is maradt 1808. tavaszáig — 
azt később alá ne írja. Sok valószínűség szól a mellett, hogy ez 
az alkotmány abból az időből származhatik, midőn a sok zavart 
a felügyelő-bizottság végre is megunván, belé nyugodott a meg-
férhetetlen Kocsi eltávozásába s inkább elveszített egy, bár első
rendű erőt, mint általa az egész társaság fönmaradását koczkáz-
tassa. Ernyiről is tudjuk, hogy 1808. tavaszával Wesselényi paran
csára otthagyta Pestet, hogy átvegye a kolozsvárinak igazgatását. 
Az ő vezérlete alatt új alapokra fektették a társulatot, hogy az 
jövőben ne légyen annyi ingadozásnak kitéve. 

Annyi kétségtelen, hogy ez az új alkotmány az erdélyi 
színészet története egyik fordulópontján keletkezhetett, s így annál 
értékesebb, mert betekintést enged az erdélyi színész-életbe, s 
tilalmaival, meg büntetéseinek szigorúságával azt sejteti, hogy mind
erre nagy szükség lehetett, ha tűrhető, ha tisztességesen rendezett 
állapotokat akartak teremteni. Ha ezen alkotmány keltezésének 
biztos időpontja, nem elhatározó fontosságú a benne előadottak 
figyelembevétele szempontjából, nem feledjük még sem el, hogy a 
biztos keltezés sokban emelné értékét, bár viszont be kell vallanunk, 

• • 
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hogy inkább az erdélyi színészet külső története, mint benső 
életének megismerése érdekéből. 

A záradék szavaiból azt következtetjük, hogy Wesselényi 
az erdélyi színészet egyik válságos időpontjában készíttette ezt 
az üj alkotmányt, mert pl. ott azon reményének ad kifejezést, 
hogy a játszó személyek nem annyira a büntetéstől való félelmük
ből fogják annak rendeléseit megtartani, mint emberségből, a becsü
letnek meg a jó rendnek kívánásából »és annak megfontolásából, 
hogy Kötelességek jó móddal való follyások által mennyi jóra 
lehetnek eszközül s morális magok viseletökkel kívánságát is 
fellyül haladni igyekezni fognak«. Világosan utalnak e szavak 
egy oly időpontra, midőn a becsület és a jórend iránti érzék a 
társulatnál fogyatékosnak mutatkozhatott s az erkölcsi viselet sem 
állhatott valami eszményi magaslaton. 

Ez üj alkotmány megcsinálói előtt, mint az a hozzá írt 
bevezetésből látszik, igazán eszményi czélok lebegtek, mert a színé
szet jelentőségéről szép fogalmakat hirdettek. Ismerniök kellett 
Schillernek akkoriban nagyon népszerű dolgozatát: »Die Schau
bühne als eine moralische Anstalt betrachtet«, mert a valóságban 
annak nem egy gondolata jelenik meg ez alkotmány keretén 
belül — népszerűbb formában. 

Az üj constitutio szerint a »Fő Valóság« azért közölte az 
emberrel »a maga képét az okos Lelket«, hogy az ember a maga 
boldogságát kereshesse s annak adóját dicsérhesse. Az ember 
boldogságának fő előmozdítói a fölvilágosodott elme és a nemes 
szív. Ezt nevelés nélkül elérni lehetetlen. Innen azon szent köteles
ség, a melynél fogva minden embernek oda kell törekedni, »hogy 
Ember társa az ő foghatóságának mértéke szerént Nevelést nyer
hessen«. Miután pedig a jó példák a nevelés legalkalmasabb esz
közei, minél világosabbak és nemesebbek azok, annál rövidebb 
úton hatnak az elmére. Természetesen a játékszín az, mely a 
dorgálás és a tanítás zord hangjai nélkül a legkönnyebben hat a 
szívre és a legmélyebben az elmére. A görög példákra hivatkozással 
állítják, hogy a színen magasztalt hősi, nagy tettek a hasonló 
tettek mívelésére való kívánságot fejlesztik ki, »ezen érzés béplán-
táltatván a gyermek szívébe, vélle edgyütt nőtt fel, benne meg 
erősödött és kiírthatatlanná lett«. Látszik e szavakból, hogy előttök 
inkább a nevelő mint a művészi érdek lebegett. A színészet kezdő
korát különben mindenütt ez a. naiv czél jellemzi. Az előadó nem 
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törekszik legfőképen művészi hatásra; megelégszik, ha csak értel
mes magyarázója, figyelmet keltő előadója az erkölcsi irányú szín
darabnak. A színészet még nem önálló, teremtő művészet, csupán 
mesterség, mely egy nemesebb ügy szolgálatába szegődött. A színé
szek inkább erkölcs-hirdetők, becsületes szolgái a mesterségnek, 
eltanulván annak egy-egy hatásos mesteri fogását, mint művészek. 
Eszközei a mesterség külsőségeinek, sem mint kiegészítői a dráma
író alkotó lelkének. Ez mindenütt a kezdet legkezdete, de viszont 
az is bizonyos, hogy mindenképen jobb előkészítő iskolája a szín
művészetnek, mint az útszéli komédiázás, mely mulattatni akar, 
hogy — megélhessen. — Wesselényi »entrepreneur«-sége egy új 
kor kezdetére esik, midőn szakítanak a zavaros múlttal s kész
séges örömmel fogadják el az új alkotmányt, mely a játszó-szín 
állandóságát biztosítani ígérkezik s azt a kitűzött czélhoz is fogja 
juttatni, mely nem csekélyebb, mint, a „nyelv és szív pallérozása"'. 

Wesselényi jogaival a tagok kötelességeit látjuk szembe
állítva, azon óhajtás kijelentése mellett, hogy azoknak teljesítésében 
semmit el nem »mulatni« első dolguknak fogják tartani. »A Testet 
ugyan Vezérli a Lélek — írják az alkotmány szerzői — ettől 
veszi a mozgását s a tehetségre minden nemű erejét. Mindenik 
Társaság test, ennek lelke a jó rendtartás. Ez az a talpkő, 
a mellyen meg állapíttatik, s a mely által minden Társaság meg-
örökösíttetik.« 

Sejthetjük e szavakból, hogy a jó rendtartás, a pontos köte
lességteljesítés ép oly kevéssé tartozhatott eleintén a kolozsvárinak, 
mint a pesti színtársulatnak erényei közé. De míg amott Wesselényi
ben erős kezű entrepreneurt s áldozattól nem irtózó Maeeenast nyert 
a színtársulat, addig emitt, a magokra hagyott tagok hitelöket 
aláásva nem tudtak többé kikászolódni sokféle zavaraikból, aminek 
a vége bukás volt: soknak örömére s kevés »igaz magyarnak« 
bánatára. 

Wesselényi nem avatkozott közvetetlenül a színház ügyeibe, 
ami nemcsak tekintélyét növelte, de megóvta őt attól is, hogy 
idő előtt belé unjon az apró torzsalkodásokba s a kis bajok miatt 
a nagy czélt is elejtse. Képviselői: a »Commissio tagjai«, kiknek 
a társulati igazgató, valamint mindegyik tag engedelmeskedni tar
tozott. Rendeléseiket zúgolódás nélkül teljesítették, de csak „ha 
azok megegyeztek a constitutioval". Az engedetlenkedőkre nagyon 
súlyos büntetés várt — jele annak, hogy erre nagy szükség volt. 
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A másodízben bűnös félhavi fizetését vesztette el, a visszaesőt, 
ennél nagyobb büntetés czéljából, már Wesselényi elé vitték. 

Helyettesei s így a színészek közvetlen főhatósága, a commis-
sio tagjai voltak, velők csupán a »Director« érintkezett, kit maga 
Wesselényi szokott a tagok közül választani. 

A constitutio is elismerte, hogy a »Directortól« függ a leg
több. Szorgalma és igyekezete becsületet és »bőv élelmet« szerez 
a társaságnak, de a »Báró űr Költsége meg fordítását« is ő moz
dítja elő — viszont, restsége romlást von maga után. Ezért, hogy 
az ő érdekét is közelről érintse a társaság jó vagy rossz áUapotja, 
s neki is a lelkén feküdjék a jövedelem szaporítása, és »ösztön 
adattasson a szüntelen való pénz Keresésre«, azért úgy rendel
tetett, hogy rendes fizetésén felül az első előadások jövedelméből 
bizonyos százalékot is kapjon. Ennek a közelebbi meghatározását 
Wesselényi nagylelkűségére bízták. Az Ő kezében találkoztak a 
szellemi, erkölcsi és anyagi érdekek szálai s így minél rátermettebb 
volt a társaság, annál szebb kilátásokkal kecsegtethette magát, 
mert Wesselényi nem volt fukar, midőn a szorgalom és érdem 
megjutalmazása került szóba. 

Jellemzően szabadelvű intézkedésnek tekinthető, hog}^ az ő 
rendeleteit is minden tag követni tartozott, de ép ügy, mint a 
Commissioval szemben csak azon föltétel mellett, „ha az az 
Instiíutum javára, díszére és elő menetelére szolgál". Látjuk, 
hogy magánérdekein fölül első sorban a játékszínnek ügyét kellett 
híven szolgálniok. Oly speciális intézkedés, melyet az idegen színé
szet törvényei között eddig hasztalan kerestünk. 

Minden előadandó színdarabot az ő kezéhez kellett adni. 
Első gondja volt, hogy még olvasó-próbát se engedjen abból tar
tani, mielőtt a játékdarab a »Censor űr kezének aláírásával nem 
díszeskedik«. Midőn aztán a censori »imprimatur« előadhatóvá avatta, 
ő osztotta ki a szerepeket a játék napja előtt egy héttel, miután 
»ez idő tájban« az olvasó-próbán túlestek. Az olvasó-próba elmulasz
tója tetemes összeget: 1 frtot fizetett büntetésül, kivévén az olyan 
rendkívüli eseteket, melyek »Törvént szegni kénszerítenek«. 

A játékok és próbák napjait ő határozta meg. Ez utóbbiakat 
egy héttel előre a próbák helyén írásban tartozott közzé tenni, 
mit ha elmulasztott, a próbákra való meg nem jelenés miatt a 
tagokra kivetni szokott büntetés-pénzt ő fizette. 
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Sok baj lehetett a próbák megtartása körül. Ennek elejét 
veendők kötelességévé tették, hogy azokat »puncto« elkezdetni 
tartozott. Valamint, hogy minden izetlenkedésnek vége vettessék, 
elrendeltetett, »hogy a legjobban járó Városi órához, mellyet a 
Director nevezhet ki (!) tartsa ki-ki magát«. A mulasztást elkövető 
directort az a büntetés érte, ami az elkésett tagot. 

' Ezeken a próbákon aztán korlátlan ür volt. Addig próbál
tathatott, tanultathatott egy-egy darabot, sőt jelenést, a meddig 
azt ő jónak és szükségesnek találta, azon természetes okból, mert 
minden »responsabilitas« az övé volt. A próbák alatt ő a jó rend 
őre, ki az előadókat legapróbb kötelességeikre is figyelmesekké 
teszi. A főpróbán már a belépést azon rendben kivánja meg, 
amint az a darab előadásakor fog előfordulni Ha mulasztást követ 
el, büntetésül 1 frtot fizetett. 

Úgy látszik, a tagok a szerepöket (vagy mint ez idétt nevezni 
szokták a »Rollét«) csupán az olvasópróbára hozhatták el, mert 
azonkívül úgy a »Generális-Próbán, mind pedig az »az előtt valón«, 
tiltva volt azt kézbe venni, valamint ezalatt más egyébbel foglala
toskodni. Ez a rendelés nagyban elősegíthette a szerepek pontos 
megtanulását, kivált ha az igazgató szigorúan ragaszkodott a 
constitutio ezen fontos pontjához. A »Generális-Próbák« kezdetén 
ő irta ki minden egyes személy számára a játékdarabhoz szükséges 
öltözeteket s a jegyzéket átadta a ruházatok gondviselőjének, hogy 
e próba végén ekként minden tag tudhassa, milyen ruhát kell 
magára öltenie az előadáskor. A mulasztásért 2 frt büntetést 
fizetett, s ugyanannyit az a színész is, ki nem a jegyzék szerint 
öltözködött. 

Jogai közé tartozott egyeseket a próbákon való megjelenés 
alól fölmenteni, főleg ha meg volt győződve, hogy ez által a játék 
csorbát nem szenved. Veszedelmes jog, mely bizonnyára sok 
egyenetlenség forrása lehetett, ha az igazgató nem tudta függet
lenségét pl. a nőkkel szemben megőrizni. Erre úgy látszik nem 
gondoltak a constitutio készítői, ami jele lehet annak, hogy erről 
az oldalról nem kellett az igazgatók függetlenségét félteni. 

Valósággal a director erkölcsi őre is volt a tagoknak, kikről 
minden hónap végén »Conduit-Listát« kellett készítenie, átadván 
azokat Wesselényinek és képviselőinek abból a czélból, hogy a 
»Morális Characterű Tagok meg jutalmaztathassanak, a Hibások 
pedig meg bűntetődhessenek«. Ezekből a minősítő táblázatokból 
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láthatta meg aztán Wesselényi, váljon a tagok közül kik érdemesek 
a »Gáge jobbítására«. 

Ezekből állottak az igazgató kötelességei a szellemiek és 
erkölcsiek terén, mikhez aztán nem kevésbbé fontosakúl a gazda
ságiak, az anyagiak tartoztak. Vállain nyugodott minden felelősség 
a tagok fölfogadásától azok megjutalmaztatásáig vagy megbün
tetéséig. Kolozsvárit is, mint jól tudjuk, sok idegen jelentkezett 
actorságra, úgy hogy a fölöslegesből egy egész magyarországi 
társulat is kitellett. Az aspiránsokkal bizonyára ép annyi baja 
akadt, mint a kész actorokkal. A jelentkezőnek legelőbb is az ő 
szigorú tekintetét kellett kiállani tudni, s midőn előleges »decla-
matioja, conversatioja és figurája« megfelelt a kívánalmaknak, 
megkapta a »Próba-Rollét« s ha ezen a próbán is szerencsésen 
túlesett, engedelmet nyert a közönség elé lépésre. Ezt az enge
délyt csak olyanok nyerhették meg, »kik hibás voltok miatt nem 
voltak Notatusok, vagy a kivel a többi tagok ki állani nem 
szegyeitek«. E szerint a kolozsvári színészet, miként a pesti is,, 
sokat tartott arra, hogy tagjai sorába ne kerüljön minden jött
ment, vagy iskolát rúgott tanuló, amint ezt pl. a pestire nézt 
Déryné emlékirataiból megtudhatjuk. Az ekként bevált szinész egy 
hónapig ingyen szolgált s csak azután lépett vele Wesselényi 
szerződésre — a fizetés nagyságának meghatározása teljesen tőle 
függvén. Ezek az »újabb Actorok« Írták ki a »Fehér személlyek 
Rolleokat«, azzal a kötelezettséggel, hogy a játékra kitűzött nap 
előtt egy héttel előbb átszolgáltatják azokat. Ezért a fáradtságért 
nem járt díj, ha annak nem veszszük azt a lekötelező mosolyt, 
a melylyel a szerepek a társaság női tagjai részéről fogadtattak, 
de igenis büntetés a határidő meg nem tartása esetében. Az igaz, 
hogy csak 20 krnyi, de ez is csapás számba ment a csekély fizetés 
mellett. Ha e kötelességszerű lovagi szolgálatokon fölül irtak ki 
szerepeket, »a közönséges Cassa« ívenkint 10 krral díjazta fáradt
ságukat. Nehéz egy kenyér volt bizon a kezdő magyar színészé, 
de át kellett ezen is esniök. A magyar színészet későbbi kitűnőségei 
mégis örömmel emlékeztek vissza a szent lelkesedés ezen napjaira, 
midőn szorgalmas körmöléssel, lámpagyujtogatással, súgással igye
keztek kiérdemelni azt a nagy szerencsét, hogy a csodált actorok 
maguk közé vették föl őket! 

A gazdasági gondok legnagyobbjai közé a ruhatár (akkor 
»Gardarob«) kezelése tartozott. Nem azért, mintha nagyon sok 
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holmit kellett volna gondozni, mint inkább azért, hogy az a kevés 
együtt maradjon. Az igazgató annak minden egyes darabját fölírva 
adta át a szabónak. Ha újat szereztek be, és elfeledte a jegyzékbe 
venni s ez a »Visitatio« alkalmával kitűnt, a jegyzékben meg 
nem talált minden darab után 1 frt büntetést fizetett. Az igazgató 
gondozta a könyvtárt is hasonló módon. Ő intézkedett a játék
darabok le- és a Rollék kiírásáról, de csupán azoknak a költségeit 
utalván}>rozta a közpénztárból, a melyek kiírására ő adta az utasí
tást. Jogában állott rendkívüli gyűléseket is összehívni, melyekre 
minden egyes tag megjelenése oly módon volt biztosítva, mint azt 
alább a próbáknál látni fogjuk. Az elmaradás egyedüli mentségé
nek csupán a »Tiszta impossibilitás« tekintetett. 

Mégis a hónap vége volt az ő legterhesebb napja, mert 
ekkor nemcsak a tagokról kellett »Conduit-Listákat« készíteni, 
hanem jelentéssel tartozott Wesselényinek és képviselőinek a szín
ház egész állapotáról, történetéről, ruhatáráról és könyveiről. Az 
utasítás ugyan »Rövid relatió«-ról fesz említést, de ez is sok fej
törést okozhatott a színház belügyei által úgyis nagyon igénybe 
vett igazgatónak, a ki maga nevezte ki még azt az orvost is, 
akinek bizonyítványa egyedüli hitellel bírt a színész bejelentett 
betegsége esetén. Vegyük csak mindehhez, hogy a hónap végével 
be kellett szednie az összes eljátszott »Rolíékat«. Az igaz, hogy 
az actornak meg kellett jelennie a kitűzött órára szerepével és a 
kezéhez kapott írásbeli requisitumokkal. De hány vesztette el 
a magáét, hányé nem volt teljes stb., stb. ? Ekkor kezdődött az 
inquisitio s a büntetés kiszabása. A ki harmadnapra sem irta le 
tisztán az elvesztett szerepet, az 1 frt büntetést fizetett s azonfölűl 
az igazgató »a hibás tag Contojára« íratta le az egészet. Mindez 
tömérdek munkát és roppant türelmet igényelt. 

Láthatjuk e hatáskörből, hogy az igazgatás Wesselényi 
színtársulatánál értelmes, higgadt és a színügy minden apróságá
hoz jól értő szakembert igényelt. Jogai a tagok irányában korlát
lanok, de másfelől nem szól senki a tetteibe, csupán mulasztásaiért 
sújtja őt a Wesselényi által kínevezett kép viselő-testűi et. Szakszerű 
vezető és tanácsadó, a ki fizetésén fölül részt kap a jövedelemből, 
tehát a saját érdeke is megkívánja a jó darabok kiválasztását, a 
helyes szereposztást, a tagok ügyes alkalmazását, a jó rendet a 
társulat kebelében és a tagok erkölcsi tekintélye emelését kifelé. 
Felügyelő hatalma sokat nyer fontosságban az által, hogy jelen-
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téseitől függ a tagok jutalmazása és büntetése. Arról pl. egy szó 
sincs az egész alkotmányban, hogy mily körülmények közt, mily 
mulasztásai miatt vesztheti el az állását, de igen is arról, hogy 
milyen módon mondhat le hivataláról. Ily esetben »csak az imme-
diate a Báró Úrnak való bejelentésével fog a Directorságtól menté 
tétettetni«. Ami annyit tett, hogy Wesselényi maga tudta a leg
jobban méltányolni ezen állás terheit és felelősségét s ezért a 
lemondás elfogadását magának tartotta föl, hogy alkalma legyen 
egy ily kritikus pillanatban személyes befolyása egész súlyát a 
mérlegbe vetni. A directorság ezek szerint nagy megtiszteltetés 
számba ment a kiválasztottra nézve és a bizalom olyan jele volt, 
melyről csak a legvégső szükségben illett lemondani. 

Az új alkotmány készítői ügyes, s a meglévő állapotokat 
alapúi vevő szakemberek voltak, kik a súlyos kötelességek mellett 
a jogokról sem feledkeztek meg s így tekintélyt szereztek az 
igazgatónak, mely a bizalmas, közvetetten érintkezés lehetőségei 
által őt minden tekintetben a többi actorok fölé helyezte. 

Nem érdektelen körülmény, hogy ezen új szervezet keretén 
belül a társulatnak még egy directora volt. 

A kolozsvári színészet, mint tudjuk, a drámai előadások 
mellett, kivált Wesselényi idejétől kezdve, az énekes játékokra is 
súlyt helyezett. Volt egy kis zenekaruk, melynek élén az »Orgester 
Director« állott. Az új alkotmány róla sem feledkezett meg, de 
abból, hogy csak kötelességeiről szól s nem egyúttal jogairól, 
kétségtelen, hogy nem volt egyenlő rangú személy a játékszín 
directoraval, akinek a kötelességei, »a mennyiben reá applicálhatók, 
őtet is éppen úgy kötelezik és azoknak a büntetéseknek van alája 
vetve«. Kötelessége mindennap a játszó személyeket az éneklés
ben gyakorolni, az igazgató által kijelölt órákon — a mely intéz
kedés függőségét világosan mutatja. Ha nem járt el rendesen, 
minden elmulasztott óráért 30 kr. büntetést fizetett. Önálló hatás
köréhez tartozott a »Contractusnál fogva le kötelezett Musikusokra« 
ügyelni, azokat kötelességeikre szorítani, hibáikért föladni, hogy 
ők is az »Actorok Törvénye« szerint nyerjék el büntetésüket, 
amennyiben t. i. annak pontjai reájok is alkalmazhatók volnának. 
Az ezt megtenni elmulasztó zenekari igazgató olyan büntetésben 
részesült, aminőben a vétkest marasztalták volna el. Gondozása 
alá tartoztak a hangjegyek is, melyeket »Specificatib« mellett 
adtak át neki. Minden kárért ő szavatolt, ha pedig »Kotás Técája« 
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új szerzeményét elmulasztotta a specificatióba jegyezni, épp úgy 
bűnhődött, mint a ruhák és könyvtár gondozója — darabonként 
1 frtot fizetett. 

Hogy milyen fontos személy volt a zenekar feje s milyen 
szükségesek a zenekari tagok, azt Ernyi Mihálynak Wesselényi
hez Sibóra irt leveléből sejthetjük, melyben, egyik kirándulási útja 
alkalmával tudatja, hogy közönsége megunta már a folytonos 
nézőjátékot és énekest óhajtana, »ezt pedig nem adhatunk, mert 
nincs correpetitor musikusunk és tanuló ifjakból áll a zenekarunk, 
ezek közül egyik sem vállalja el a correpetitiót«. Az énekes játék 
idővel mind lényegesebb részévé lőn az egész erdélyi játékszínnek. 
Nem csoda, ha a zenekar feje, a ki dirigens és correpetitor s tán 
compositeur is egyszemélyben, már ekkor egyik nagyon fontos 
személyévé vált a kolozsvári színtársulatnak, melyet nem ritkán 
nagy pénzzavaraiból éppen ő és kis gárdája szabadított ki. Mind
amellett, hogy kiváló személye a színtársulatnak, az őt érdeklő 
intézkedések azt bizonyítják, hogy egyes dolgokban önálló hatás
köre mellett ő is a játékszín directorától függött, a kivel ugyan 
közös nevet viselt, de nem élvezett közös jogokat, a többi tagtól 
megkülönböztető kiváltságokat. 

A főket illető intézkedések mellett, nem kevésbbé érdekesek 
ez új constitutióban a játszókat érdeklők. Sőt elmondhatjuk, hogy 
ezek engednek igazán bepillantanunk abba a kis világba, mely a 
a színfalak mögött, a közönség szemei elől elrejtve, sokszor vál
tozatosabb jelenetekkel kedveskedhetett azoknál, melyek a lámpák 
világa mellett, a közönség előtt folytak le. 

Az igazgatói hatalom nem mindennapi jelének mondható, 
hogy a színész tartozott a részére kiosztott »Rollét« elfogadni. 
Ha visszaküldte, 4 Rfrttal büntették s ennek daczára el kellett ját
szania a szerepet, különben félhavi fizetését koczkáztatta. De ha 
»valami okra nézt« nem játszhatott, helyettest kellett állítania, 
akinek elfogadása vagy visszautasítása mindig az igazgatótól füg
gött. Ha betegség tartotta vissza, ezt a körülményt »a kinevezett 
orvos« bizonyítványával köteleztetett igazolni. 

Midőn az olvasó:próba kezdetét vette, mindenki tartozott 
azon a darab végéig jelen lenni, még azon esetben is, ha csak 
két rendből állott a szerepe. Csendes magaviselet és éber figyelés 
azért ajánltattak mindenkinek, hogy ne csak a maga szerepét, 
hanem az egész darabot is megértse. Igen érdekes joga volt az 
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igazgatónak, hogy bárkitől számon kérhette az egész darab tar
talmát. A ki nem tudta azt elmondani, 1 frt büntetést fizetett, ép 
mint a próbára meg sem jelenő, vagy a próbák csendjét meg
zavaró. Kisebb, bár elég jelentékeny büntetést róttak ki arra is,, 
a ki elkésve lépett föl, vagy éppenséggel az egész jelenését elmulasz
totta. Viszont a főpróbáról elmaradó két annyit fizetett mint az; 
olvasó-próbát elmulasztott actor. Ha a játék alatt történt a kése
delem, minden negyedórai mulasztásért 1 frtot vontak le a fizetésé
ből. A »Schlagwort«-jára nem vigyázó és arra ki nem lépő azonban 
csak 10 krt fizetett. A büntetés e csekélységét oda magyarázzuk, 

. hogy ilyesmi csak kezdőkkel történhetett meg; a régibb színész 
óvakodott attól, hogy ilyen kezdetlegességgel koczkáztassa hírét
nevét a közönség előtt. 

Van ennek az alkotmánynak egy pontja, mely már általá
nosságban is jellemző a Wesselényi tarsaságára. Még jellemzőbbé 
válik az által, hogy épen ezt illetőleg tényekre is hivatkozhatunk,, 
melyekből azt következtetjük, hogy ezen alkotmány többi intéz
kedései is olyanok, melyek régi, a valóságban többször előfordult 
visszaéléseket akartak orvosolni. Ugyanis az olyan tagot, a ki a 
próbákra ittason jelent meg, 3 frtig büntették, a játék alkalmával 
ittasnak talált színész pedig fél havi fizetését vesztette el. 

Ernyi Mihály részletesen beszél el egy ilyen részegségi esetetr. 
Wesselényihez irott debreczeni levelei egyikében. Andrád Elekről, 
a színész-drámairóról szól a vád. Hatalmas, erőteljes legény lehetett, 
mert, mint Ernyi irta, ruhatárában nem talált köntöst »nagy testére«.. 
Azok közé az új tagok közé tartozott Debreczenben, a kik a. 
»próba-rollén« túlesve, szerencsésen kiállották az ingyenes próba
hónapot is. Azt kérte Ernyi útján, hogy határozná meg Wesselényi 
a havi fizetését. Ez alkalomból Ernyi levelében Andrád »morális 
charactere« felől oly részleteket találunk följegyezve, hogy fölöttébb 
sajnálnunk kell ezen informáló-levelek, és Conduit-Listák legnagyobb 
részének elkallódását. Az erdélyi szini életnek legjellemzőbb adatai 
bizonnyára ezekben voltak följegyezve és, sajnos, ezekben vesztek 
is el végképen. 

Andrád april havában jött másodízben Kolozsvárra a szín
társulathoz, miután első ízben, mintegy két évvel előbb, a kapu
félfától véve búcsút, onnan váratlanul eltűnt. Kocsi, az akkori 
igazgató, rollét adott az ifjúnak. Ez a megtiszteltetés oly hatással 
volt reá, hogy öt nappal a próba előtt »erossen megitta magát«, 
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a színház udvarán egy öreg gyógyszerészszel összeveszett s azt 
jól helyben hagyta. A nagy lármára a gyógyszerész segédei 
kifutnak, Andrádot elfogják és a város bírája elé viszik. Nagy 
zavarában majd actornak^ majd tanulónak s végűi, hihetőleg hogj' 
imponáljon a városbírónak — székely katonának vallja magát. 
A bíró megtudván, hogy egyik sem igaz, a toronyba záratta, 
honnan csak harmadnapra szabadult ki. E megszégyenítés után 
ismét eltűnt. Sokáig hírét sem hallották, midőn egyszerre Debreczen-
ben termett és Wesselényi ajánlólevele alapján fölvétetett Ernyi 
színtársulatába. 

Sajnos, hogy nemcsak a múltjáról tudtak rosszat mondani. 
Alig volt Andrád két hétig a debreczeni színtársulatnál, már is 
elcsábította Benkét, Némethit és Kántort. A korcsmába vitte és 
leitatta őket s aztán mind a négyen »részegen jelentek meg a 
játékra, miért is a játék igen rosszul folyt«. Ez az eset is tanúsága 
annak, hogy az ittasság büntetésének nagy szigorúsága egy meg
gyökerezett bajt óhajt tövestől kiirtani — mely azonban, az erdélyi 
színtársulat jó nevének nem kis kárára, mint az a későbbi kor 
történetéből kiviláglik, teljességgel nem sikerűit. A ki az első magyar 
komikusnak, Jancsó Pálnak, a saját színlapi példányaira írt és 
megbotránkozást tanúsító megjegyzéseit olvassa, az azon szomorú 
tapasztalatot szerezheti, hogy az erdélyi színészek ellen még 
1823-ban is joggal emelhették a részegeskedés csúnya vádját. Ha 
Wesselényi életben marad, tán nem gyökerezik meg ily veszedel
mesen a baj s a büntetés nagyságától való félelem s a báró iránt 
érzett nagy tisztelet gátja lesz e rossznak. A később meglazult 
fegyelem, az áldozatra kész pártfogás hiánya, kétségkívül elő
segítették e rossz szokás meggy ökerezését, főleg midőn Wesselényi
nek 1809-ben bekövetkezett halálával elvesztette legnagyobb, íeg-
kitartóbb gyámolítóját a kolozsvári színészet. 

Míg élt, annál nagyobb gondja volt színtársulatát jó rendben 
itartani. Az illetlen kifejezésekkel sértegetőt, a szidalmazó, káromló 
vagy rágalmazó színészt, vétkének kisebb vagy nagj^obb mértéke 
: szerint, 2 frttól 6 frtig büntette. Ugyanilyen büntetés érte azt, a ki 
;akár álnokul kigondolt, akár valóságon épült pletykaság által 
egyik társát a másika ellen ingerelte avagy a közönség előtt 
becsületében kisebbítette. Még ennél is nagyobb (6-tól 12 frtig 
terjedő) büntetéspénzt fizetett, a ki társát megütötte, erőszakosan 
megragadta vagy megtaszigálta. A sértett tag panaszát Írásban 
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tartozott igazgatója elé vinni, a mit ha elmulasztott, Ő szenvedte a 
föntebb jelzett büntetést, kivált ha a veszekedés a közönség szeme 
láttára történt. 

A színésznek a játékszínen kivűli magaviseletére is kiterjesz
kedett ez az új alkotmány. A ki pl. a közönség megbotránkozta-
tásával tilalmas helyeken járt, vagy korhelykedesbol korcsmázott,, 
első ízben igazgatói megintést kapott, másodízben 4 frt büntetést 
fizetett, harmadízben félhavi fizetését vesztette el s a negyedik 
ízben Wesselényinek jelentették föl a társulatból történő kirekesz
tés czéljából. A büntetés fokozatosságából jogosan következtetjük, 
hogy egy gyakran ismétlődő esettel állhattak szemben, melyet 
egyszerre kiirtani nem remélhettek, de a büntetés fokozása által 
alkalmat akartak adni a vétkezőknek arra, hogy e rossz szokás
ról lassankint lemondjanak. Ha a büntetés szigorúsága és mind
amellett is nagy méltányossága elegendő volt a társulatban és az 
azonkívül ismétlődő ízetlenkedések és rossz szokások kiirtására,, 
úgy az új constitutiót e tekintetben a mulasztás vádja éppenség
gel nem érheti. 

Ez a mindenre kiterjedő szabályzat még nem egy oly tényt 
örökített meg, melyeknek tudása más tekintetben is világot vet 
a színház beléletére. így érdekes rendelete az, hogy melyek azon 
»küssebb requisitumok«, melyeket minden színész maga tartozott 
beszerezni. Ilyenek voltak egy pisztoly, kard, gyűrű, tőr, pikszis, 
könyv, bokréta, pecsétnyomó, óra, »nemkülömben ollyan írásbeli 
requisitumok, mellyek a Játékba publice nem olvastatnak föl«., 
A beszerzendők közé tartozott még a »tiszta strimfli« (!), papucs 
és pálcza is, melyek közül akármelyik hiányzott volna is, az actor 
darabonkint 30 krt büntetés fizetésébe marasztaltatott el. 

Ismeretes dolog, hogy a színész soha sem távozhatott a 
városból igazgatói megegyezés nélkül. Wesselényi alatt erre nézve 
Kolozsvárott szigorú szabályok uralkodtak, úgy hogy ott még 
egy órányira a várostól sem mehetett el a színész, külön kikért 
engedelem nélkül. Jellemző szokást honosított meg az új alkot
mány, melyhez hasonlóra idegen társulatoknál nem akadtunk. 
Az elmenetelre engedelmet nyert Actor ugyanis irásbelileg közölte 
igazgatójával a saját, engedélyezett eltávozása föltételeit, valamint 
a visszajövetel idejét. Nagyon ügyes fogás, melyre a tapasztalás 
vezethette reá az alkotmány készítőit, mert félreértés esetén az 
igazgató a színész sajátkezűleg irt elismervényét mutatta föl s így 
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az afajta kifogásoktól, hogy nem jól értette meg fölebbvalóját, 
szó sem lehetett. A határidő letelvén, a megérkezett azonnal jelent
kezni köteleztetett. A hír nélkül távozó 2 frtot fizetett, az egész 
napot mulasztott pedig mindaddig 5 frtot naponkint, míg nem 
jelentkezik. A megbízhatóság és pontosság fejlesztését czélozta 
azon intézkedés is, hogy a szabadság idején túl, ha mindjárt egy 
nappal későbben jelentkező színész félhavi fizetése elvesztésével 
lakolt s azonfölűl minden következő napért 5 frtot vontak le a 
fizetéséből. Az egész alkotmányban ezen eseteknél találjuk a leg
szigorúbb pénzbüntetésekkel való fenyegetést, jeléül annak, hogy 
színészeink kezdetben nem vehették valami nagyon szigorúan és 
komolyan a pontosságot s nem egy zavart okozhattak engedelem 
nélküli eltávozásaikkal s idején túli visszajövetelekkel. 

Ismeretes színházi szokás (Kolozsvárott is megvolt), hogy a 
színész azon az estén, a melyen, ha mindjárt két-három rendből 
álló szerepe volt, nem mehetett a közönség közé, kivéve igazgatója 
tudtával vagy bizonyos szükséges okból. Az ezen rendelet ellen 
vétő 2 frtot fizetett. Annál sajátosabb azonban azon utasítás, hogy 
az előadásban részt nem vevő lemehetett a közönség közé és 
pedig azon érdekes okból: hogy módja legyen iamúnia azon 
megjegyzésekből, melyeket játszótársaira tesznek a közönség sorai
ban, így pótolták a színésznél a színi kritika hiányát, azon köz
hangulat megfigyeltetésével, mely ítéleteiben rendesen ritkábban 
szokott tévedni mint a színházi kritikusok. Alkalmat adtak tehát 
a színésznek, hogy a másokban elítélt hibákon maga okulhasson, 
és közelebb hozták őt ahhoz a közönséghez, melynek tetszésétől 
és idegenkedésétől fügött egész jövője. A színész ekként nemcsak 
tanított onnan a színpadról, de tanult is attól a közönségtől, mely 
élvezet czéljából jött el a játékszínbe. A tisztességes viseletet ilyen 
látogatások alkalmából a lelkére kötötték, az ellene való vetésért 
1 frt büntetés kirovásának fenyegetése mellett — a mi annyit 
jelenthetett, hogy maga is részt vehetett a beszélgetésben, a tisz
tesség szigorú korlátai között. A közönség között való megjelenés 
jogosultságát hivatalosan bizonyította az a »szabad Biliét«, melyet 
el nem foglaltsága esetén maga használt, elfoglaltságakor pedig 
másnak adhatott. Ennek az érintkezésnek is szoros korlátokat 
szab az új alkotmány, azon rendelésével, hogy idegen személyt 
A színpadra hozni tilos volt, valamint a szerepen kivűl beszélni, 
vagy »extemporizálni« is. 
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Ha végűi valamelyik színész megunta a dolgát a társulatnál 
és el akart menni, a dolog természetéből folyólag ez sem történ
hetett oly módon,, hogy búcsútlanúl távozhatott. Ezt a szándékát 
legalább egy félévvel előbb kellett igazgatójával írásban tudatni, a ki 
ezt a bizottság tagjainak és Wesselényinek tudomására hozta. 
A felmondás napjától kezdje aztán elvesztette mindazon »bene-
ficiumokat, mellyek a Tagokat illetik«, a mi alatt hihetőleg azon 
rendkívüli jutalmakat kell értenünk, melyekben a tagok fizetéseiken 
fölül részesültek, meg hihetőleg a betegségek esetén élvezett — 
s alább említendő előnyöket. Ami a színészek elbocsátását illette, 
Wesselényi föntartotta magának azon jogot, »hogy a ki tettszése 
szerint nem viseli magát, 3 Hónapi meg intéssel fel mondhasson rolla«. 

A kötelességek oly pontos kijelölése, azok áthágóinak ily 
szigorú büntetése, bizonyára magokban véve nem lehettek elegen
dőek a meglazult fegyelem, a megzavart rend helyreállítására és 
a beférkőzött visszaélések kiirtására, ha színészeink társadalmi 
értékét, közműveltségi jelentőségét nem emeli gondozójuk közéleti 
tekintélye és főkép annak a tudata, hogy Wesselényi, nemcsak a 
szellemiekben, de az anyagiakban is a legőszintébb jóakarójuk. 
Anyagi létök biztosított volta növelte szorgalmukat, jó ügy ékeze
tüket egy oly ügy szolgálatában, melyet országos érdekűvé és 
így társadalmi jelentőségűvé avatott föl az országgyűlési intéz
kedések komoly ténye. Sokat javított az is a helyzeten, hogy 
Wesselényi nemcsak jelenőkről, de jövőjökről is gondoskodni akart. 
Ez az uj constitutio mutatja első ízben és határozott alakban egy 
színészi nyugdíj-alap megalkotása körüli komoly kezdeményezést, 
azzal a megokolással, hogy »minden Társaságnak gondoskodni 
kell azokról is, kik vagy el öregednek vagy meg betegednek a 
Társaság szolgálattyában, úgy a magok Árvájukról is«. 

Tudunk esetet reá: a beteg Lángné esetét, mely Wesselényi 
gondoskodásának igazán nemes példája. Ez a beteges asszony 
3 hó alatt csupán egy hetet szolgált s mégis két hónapig teljes 
fizetését kapta. Gróf Teleki Mihály Sárospatakról, hol a társulat 
ekkor (1806.) időzött, azt irta barátjának Wesselényinek, hogy a 
harmadik hónapra visszatartotta a nem működő Lángné félhavi 
fizetését, de szeretné még ezt is kiadni azzal az ajánlattal, hogy a 
negyedik hónap elsejétől nyugdíjba kellene küldeni esztendőre 
100 frt fizetéssel mindaddig, míg meg nem gyógyul vagy »talán 
meghal«. Ezen egész eljárás nem szorul külön magasztaMsra, de 
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ha meggondoljuk, hogy az ilyen nyugdíjak első sorban Wesselényit 
terhelték volna, helyesnek kell találnunk egy oly intézmény létesí-
tesét illető kezdeményezését, mely a színészet körebői induljon ki 
s az ő áldozatkészségükből teremtse meg a szükséges alapot. Ezt 
tervezte az új alkotmány olyképen, hogy 4, fölemelt bérlet melletti 
előadás jövedelme kerüljön évenkint ebbe a megalkotandó »pensio-
nalis Cassába«, valamint hogy az összes büntetéspénzek is ide 
tétessenek. Volt e pénztárnak még egy más jövedelemforrása is. 
Kolozsvárit úgy, mint Pesten (itt főleg a 90-es években) szokás
ban volt, hogy a »kegyes pártfogók« külön pénzadományokat 
küldöttek egyes kiváló színészeknek, vagy az egész társulatnak. 
Ebből a rendkívüli jövedelemből is tartozott minden megajándé
kozott a részére jutott összeg minden forintja után — 2—2 garast 
(!) befizetni a nyugdíj-pénztárba. Ma elmosolyodunk az ilyen koldus
adományokon, pedig ép ezek a fillérek mutatják, mennyit kellett 
az akkori magyar színészetnek nélkülöznie! 

Az új alapot ekként megteremtették, a tagok minden nagyobb 
megterheltetése nélkül. A jövő bizonytalansága nem kedvetlenítette 
el többé színészeinket s így egy okkal több volt: megfelelni 
főczéljuknak, mely nem vala más mint a »nyelv és sziv pallérozása«. 

Nincs külön említve, hogy ki kezelte ezt a nyugdíj-pénztárt, 
de valószínű, hogy nem más, mint a Társaság előtt »meg hütel-
tetett Perceptor«, kiről tudjuk, hogy »responsabilitása« alá helyezték 
az »egész Cassát«. 

Független hatásköre a társulat Perceptorának nem volt, mert 
nem »erogálhatott a legküssebbet is,« kivéve, ha »Specificatioját« 
az igazgató »vidimálta« s a biztos »committálta«. Minden kiadását 
ilyen okmányokkal kellett támogatnia, midőn a hónapok végén 
elöljáróinak elszámolt. Megkívánták a »protocoluma« tisztaságát, 
világosságát, hogy a »vidimálás« akadálytalanul történhessék. 

Segítő társa: a »Contrallor«, kit Wesselényi vagy képviselői 
a színészek közül »rendre« jelöltek ki. Ezt a hivatalt, ha valaki 
elfogadható ok nélkül vonakodott elvállalni, fizetett »toties-quoties« 
1 frtot és »mégis egy Hónapig tartozik hordozni«. Határozott 
intézkedés, melyre szükség volt, ha a »Contrallor« kötelességeit 
meg fogjuk ismerni. 

Bizonyos tekintetben szélesebb jog- és hatásköre volt mint 
a Perceptornak. Ő ügyelt föl a »Cassirra« (vagyis a jegyek 
eladójára), valamint a Biliét szedőkre«. A főpénztár két kulcsa 
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közül az egyik az ő gondozása alatt állott, s a Perceptor mindig 
az ő jelenlétében tette abba az előadások jövedelmét. Mindkettőjük
nek külön kézikönyvük volt (»Manuale«), a melybe a Cassirnak 
adott Biliétek számát jegyezték be. Midőn az átadás megtörtént, 
a Cassir »a maga securitására nézve«, átvette a Controllor Manu-
aléját, a játék végével pedig a Controllor a Biliét szedőtől vette 
el a belépő jeg}/eket s azokat a számadásig »bátorságos Helyre« 
tette. Az elszámolás mindjárt másnap reggel, hármuk jelenlétében 
történt meg. A jövedelmet beírták a Manualeba és a Perceptoret 
a Cassir, a ControUorét a Perceptor irta alá. Maga a Perceptor 
ezután bejegyezte a jövedelmet egy külön számadókönyvbe s azt 
»vidimálás« végett az igazgató elé terjesztette. Ezek megtörténte 
után a Controllor újra a Cassir kezébe olvasta a Biliéteket a jövő 
játékra — melynek végén elölről kezdték a fönt elmondottakat. 

Elég hosszadalmas eljárás, melytől nem ok nélkül irtóztak 
a kirendelt színészek, de viszont a rend érdekéből alig képzelhető 
a dolog másképen, aztán hihetőleg okuk lehetett rá, a pénzkezelés 
körűi ily szigorű ellenőrzést gyakorolni. 

A Wesselényi színtársulata hivatalos személyei közül emlí
tést még a Szín-Mester érdemel, a ki nem más mint a német 
színpadok Theatermeistere. A súgó is fontos (sokszor a legfon
tosabb) személy, de az előadó-művészet legalsóbb rendű alkal
mazottjai közé tartozik, bár kétségtelenül magasabb rangban 
mint a Ruházatok Gondviselője, a Haj-Fodorító és a Czédula 
Hordozó. 

A színmester a színpadi rend őre. A mint a zene kezdődik, 
kötelessége ezt megjelenteni az öltöző szobákban és mielőtt a 
darab kezdetét vette, megtekinti váljon a scenarium rendben van-e ? 
Felügyelt arra, hogy a változások annak idején történjenek meg. 
Ez utóbbi dolgában a súgóval osztozott felelősség tekintetében. 
Ha hiba esett, a kettőjük közül egyik 30 krt fizetett. A változások 
előtt ő hordta el a színen többé nem szükséges tárgyakat. De 
már a főpróbán kellett meggyőződnie arról, váljon a kárpitok és 
oldalszárnyak helyükön és jó állapotban vannak-e? O rakta a 
kijelölt helyre azon requisitumokat, melyeket a színész nem tar
tozott magával vinni. Midőn a játéknak vége volt, ő rakta el a 
nem szükséges díszleteket, ő tartotta tisztán az asztalokat és 
székeket, ő jelentette be, ha valaki megrongált valamit a díszletek 
vagy requisitumok közül. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 3 
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Az övééhez hasonlóan alsóbb rendű foglalkozás volt a Ruhák 
Gondviselőjéé. Az őt érdeklő utasítások legjellemzőbbje, hogy olyan 
öltözetet, melyet az igazgató ki nem jelölt, nem adhatott ki. A ruhák 
kiadása, hazavitelre, szintén csupán igazgatói engedélylyel tör
ténhetett. 

A színpadi élet egyik leglényegesebb tényezőjéről, a súgóról 
közönségesen az a hit, hogy a sugólyuk az ő kizárólagos biro
dalma, a melyen túl nincs semmi dolga. Az igaz, hogy első dolga 
volt a darabokat előre elolvasni, hogy már a próbákon se hebegjen, 
dadogjon, annál kevésbbé előadáskor. De volt egyéb is, pl. a Rollék 
megőrzése és a hó végén való beszedés körüli segédkezés, midőn 
ő irta össze a késedelmesek neveit igazgatója számára. Az Írásbeli 
requisitumokat ő jegyezte le a társaság papirosára, de ha elfeledte 
azokat a hónap végével visszakérni, büntetésül a saját papirosát 
tartozott használni. Az írásbeli requisitumokat is ő jegyezte jele-
nésről-jelenésre a játékdarab utolsó lapjára, még pedig »specifice« 
a mint egymásután következtek. A színpadi élet befejezését is ő 
jelezte azzal, hogy igazgatójának kezéhez szolgáltatta a sugó-
könyvet és a csengetyűt. Segítő társa a színmesternek és az 
öltözetek gondozójának, mert ő jegyezte be amannak a könyvébe 
az előforduló változásokat, emezébe pedig a kirendelt öltözékeket. 
Büntetése igen szigorú, mert »toties-quoties« 1 frtot fizet minden 
mulasztásért. 

Az új alkotmány szerzőinek nagy gondosságára vall, hogy 
intézkedéseik még a hajfodorítóra és czédula-hordozóra is kiter
jeszkednek, jeléül annak, hogy komolyan vették a bevezetésben 
mondottat: »minden társaságnak lelke a jó rendtartás«. Amaz mái
két órával az előadás kezdete előtt az öltözőben tartozott lenni, 
addig »míg reá szükség lészen« és jegyzőkönyvet vezetett arról, 
hogy milyen játékba kinek-kinek miféle vendég-haj, bajusz, vagy 
szakáll kell. Ha akár ezek a requisitumok, akár a portakaró nem 
voltak rendben, minden hibájáért 20 krt vettek meg rajta. 

A legutolsó és legterhesebb szerepe kétségkívül a czédula-
hordozónak volt, a ki nemcsak a színlapokat osztotta szét »egész 
hűséggel« a közönség között, hanem ő szerezte be azon kel
lékeket is, melyekkel a jólelkű színházi barátok kedveskedtek a 
fölszerelés dolgában akkor még szegényes kolozsvári színészeknek 
Mihelyt a játéknak vége volt, a kikölcsönzött tárgyakat magához 
vette, s ha lehetett azonnal, ha nem, másnap múlhatatlanul haza 

L 
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szolgáltatta. Reggel az volt az első dolga, mielőtt a színlapokkal 
elindult volna, hogy igazgatójához ment megtudni, váljon nem 
történt-e darabcsere ? Útját csak engedelmével kezdhette meg. Még 
akkor is, ha nem volt játéknap, a próba előtt, reggel, aztán délben 
s végűi este felé jelentkezni köteleztetett igazgatójánál. A próbákon 
is végig jelen volt s a színpadot nemcsak fölül, de alul is ő tartotta 
tisztán. A játékok alatt a mécseket, gyertyákat gyújtogatta, meg-
koppantotta, de a változások csinálásában is segédkezett. Köteles
ségét ebbe a rövid, de sokat jelentő mondatba foglalta össze az 
új alkotmány: »egy szóval semmitől ne vonogassa magát a mi a 
színen elő adódik«. 

Meghatározták tehát minden színházhoz tartozó személynek 
a kötelességét. Ami a legfeltűnőbb az egész alkotmányban, az 
nem más, mint hogy az külön nem intézkedik a színésznőkről 
(vagy a mint őket akkor nevezték az: Actrixekről), sőt alá sem 
íratja velők az új szabályzatot. Azt hiszszük, ennek az a magya
rázatja, hogy a nők Wesselényi színtársulatának mindig a békes-
ségesebb elemét képezhették. Számuk föltűnően kisebb a férfi elő
adókénál, a kikkel azonban zúgolódás nélkül osztották meg a 
kötelességek összes terheit. Külön, nem kellett rólok intézkedni, 
mert nincs eset reá, hogy pl. morális tekintetben oly vétséget 
követtek volna el, mely egyenrangú volt volna a férfi tagok része-
geskedéseivel, veszekedéseivel. Tán a pletykázást büntető szakasz 
főképen őket érdekli, de az oly udvarias fogalmazású, hogy inkább 
sejtjük mint állítjuk ennek reájok való vonatkozását. 

Irodalmi érdekkel e szabályzatnak csupán egy pontja bír, 
az, amely meghatározza, hogy akár idegen, akár játszó személy 
fordít le egy darabot, az az első előadás »Entreának« 10 száza
lékát kapja. Érdekes, hogy eredeti színdarabok díjazásáról nem 
találunk egy szó intézkedést, csakis eredeti énekes játékokról. Egy 
ilyennek előkészítője a zenekar igazgatójával az első előadás 
jövedelmének egy negyedén osztozott meg. Az ennél nagyobb 
jutalom Wesselényi vagy képviselőtársai hatásköréhez tartozott. 

Ez az új constitutio, mint láthatjuk, a legszebb kilátásokkal 
kecsegtethette a kolozsvári színtársulatot — végtelen kár, hogy a 
remények Wesselényi kora halálával nagyrészt megsemmisültek. 
Hatását mégis megérezni, mert a kolozsváriból rajként kiröpülő 
magyarországi színtársulatok voltak azok, melyeknél a legszebb 
Összetartást, a legnagyobb ambitiot találjuk. Wesselényi örök érdeme 
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marad, hogy drága »entrepreneur«-ködésével nemcsak megmentette 
az elbukástól Erdély színészetét, de egy oly színészi nemzedéket 
nevelt, mely sokkal halála után is becsületet szerzett nevének. 
Rajok költött ezeréi dúsan kamatoztak abban az erkölcsi tőkében, 
melyet a kolozsvári színészek alatta gyűjtöttek. Csak egy ily 
módon fegyelmezett társulatból keletkezhetett a magyar színészet
nek azon törzsgárdája, mely a Nemzeti Színházban máig fölül nem 
múlt érdemeket szerzett a magyar színművészet és dráma-iro
dalom körűi. 

Bayer József. 




