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„A szezon első szenzációs jelentőségteljes estéje a jövő héten 
zajlik le, mikor is három talentumos helyi szerző Biró Lajos, 
Ady Endre és dr. Dénes Sándor lépnek fel Fehér Dezső gardí-
rozása mellett a világot jelentő deszkákon” – olvasható a 
NagyváradiNapló1902. szeptember 21-i számában. – A „gar-
dírozás” lényege abban állt volna, hogy a tervek szerint 
három egyfelvonásost Fehér Dezső előzte volna meg egy 
prológussal. Ebben a már idézett cikk szerint: „elmondja 
tanulságos históriáját annak, hogy miképpen bírta rá e 
három »ifjú óriást« darabjaik megírására. Biró Lajos volt a 
leghamarabb kész. […] dr. Dénes Sándor is hamar megírta a 
drámáját. Csak Ady Endrétől nem lehetett megkapni az 
ígért darabot. Halogatta napról napra, míg végül teljesen 
lemondtunk már róla és úgy is tervezték, hogy a készen levő 
két darabot a Parasztbecsülettel adják elő. Tegnap aztán frap-
pírozta Ady a bohém triumvirátust azzal, hogy megírta az ő 
darabját is. Ez a harmadik »izé«, mert színdarabnak ugyanis 
alig nevezhető, a maga érdekes formájában a közönséget is 
hisszük, hogy frappírozni fogja. Az érdekes mesét ugyan 
nem mondhatjuk el előre, de annyit mégis elárulhatunk, 
hogy voltaképpen azt mondatja el szellemes, megkapó for-
mában Ady a színészekkel, hogy voltaképpen miért nem 
tudja ő megírni a maga színdarabját.”

Ez volt az 1902. szeptember 27-re kitűzött premier első 
komoly beharangozó cikke. A cikkben szereplő prológus 
végül nem hangzott el a bemutatón.

A	darabok	beharangozása

Szeptember 25-én ugyancsak a NagyváradiNaplóNagyváradi 
Krónikarovatában Ady egy humoros cikkben számolt be az 
előkészületekről, a szerzőknek a próbák alatti idegességét 
ecsetelve: „Régiigazság,hogypremierelőttaszerzőalegutolsó

emberazszínháztájékán.Akulisszatolo-
gatónakistöbbabecsülete.Esokmegve-
tésértaztánjogavanaszerzőnekasaját
hajáttépni,hanemtetsziknekivalamia
próbán.Lehetgondolni,hogymilyena
helyzetmostaSzigligetiSzínházban,
aholegyszerreháromszerzőpremierjére
iskészülnek.Apróbáktémátadhatná-
nakegytucatbohózatnak.[…]Ámazért
folynakapróbákgőzerővelsmárismeg-
megvillanazelőadásképe,melypompás-
nakígérkezik.Csakaszerzőkidegesek
nagyon.Aviccekpedigéppenséggelnem
csendesítikleaszerzőiidegeket.Dénes
Sándorjár-kelapróbákalatt,AdyEndre
azötödikszéklábaittettetönkre,Biró
Lajosazegyetlenszerző,akiapróbákon
nemidegeskedik.ŐtudniillikHevesen,
odahazavanmost,sígyleszazegyetlen
aháromszerzőközül,akinekapremier-
reismegmaradahaja…”

Péter I. Zoltán

Ady egyetlen színpadi művének 
bemutatójáról
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Úgyszintén szeptember 25-én hírt adott a közelgő bemutatóról 
a Nagyváradés aTiszántúl, míg a következő napon a Szabad-
ság is. Sas Ede lapjában, a Nagyváradban a következő sorok 
voltak olvashatók: „A Szigligeti Színház fagyasztóan unalmas 
repertoárját rendkívüli üdeséggel pezsdíti fel a szombat este, 
mely ritka művészi és írói gyönyörűséget kínál a színháztól 
elszokni kezdő publikumnak. Három tehetséges nagyváradi 
íróembernek a köznapias mértéken magasan túlemelkedő, 
értékes, érdekes munkáját mutatják be a színpadon. […] Ady 
Endre, a talentumos poéta Aműhelybenc. egyfelvonásos szín-
képében megkapóan rajzolja meg, mint pusztul el az újságíró-
ban az író a szerkesztőség lázas munkája közepette.”

Rendkívül udvarias írás jelent meg a Tiszántúlban: „Biró 
Lajos, dr. Dénes Sándor és Ady Endre darabjának szombati 

premierje elé – mint ahogy előre lehe-
tett látni – nemcsak Nagyváradon 
nézvén óriási érdeklődéssel, de min-
denütt író- és művészkörökben. 
Ennek a nagy érdeklődésnek a fiatal 
írókra becses bizonysága az a levél, 
melyet Somogyi Károly színigazgató 
kapott tegnap Somló Sándortól, a 
Nemzeti Színház igazgatójától. Azt 
írja Somló, hogy rendkívül érdeklő-
dik a Szigligeti Színház szombati ese-
ménye iránt s nagyon sajnálja, hogy 
nagy elfoglaltsága akadályozza a pre-
mierre való lejövetelében. A Szigligeti 
Társaság október 27-i jubileumára 
Nagyváradra jő és kéri a színházat, 
tűzze ki akkorra műsorra a darabot…”

A Szabadságegy nappal a bemutató 
előtt egy kis tréfás dialógussal 
„örvendeztette meg” Adyt:

„Írt-e darabot Ady Endre? A szombat 
esti hármas premierekből utoljára 
Ady Endre darabja készült el. Annyi 
jót hallottunk és tudunk az ő poéti-
kus kis színképéről, hogy ez az ártat-
lan kis élcelődés meg sem árthat, ti. ő 
azt írta meg a darabjában, hogy 
miért nem ír ő darabot.
Az egyik: Hát tulajdonképpen miért 

nem ír Ady darabot?
A másik: Azt kérdje inkább, hogy 

miért írt?
Az egyik: De hiszen nem írt.
A másik: Hogyne írt volna. Éppen azt 

írta meg, hogy miért nem írt.
Az egyik: De ha nem írt.
A másik: Szerencsétlen hát nem érti?
Az egyik: Nem.
A másik: Hát figyeljen ide, meg fogom 

magyarázni. Ady Endre nem írt 
darabot. Érti? Nem írt. De miért 

AdyEndreváradiéveialatt
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nem írt? fogja ön kérdezni. Nos hát menjen el a szombati 
premierre, ott meg fogja tudni, hogy miért nem írt. Érti?

A másik: Értem. De ha írt, akkor miért nem írt? Azaz, ha 
nem írt, akkor miért írt?

A másik: Önnek a Margit szigetet ajánlom nyári tartózkodá-
sul. Ez csak elég egyszerű dolog. Figyeljen. Ady megírta 
azt, hogy miért nem írt. Ha jó a darab, mindenki meg 
fogja érteni, hogy miért nem írt.

Az egyik: De hát akkor miért írt?
A másik: (nem hagyja magát zavarni) Ha pedig nem jó a 

darab és a közönség előtt nem lesz világos a darab tár-
gya, ti. hogy miért nem írt, akkor kérem ez igen egysze-
rű (belezavarodok), akkor miért írt? De mikor azért írt, 
hogy ne írjon. Azaz, hogy ne írjon, de azért mégis írjon. 
Írjon, ne írjon… de hát miért ne írjon?… Hát hogy ne írjon! 
Megírta, hogy nem írt… Nem írta meg, hogy írt (diadal-
mas mosollyal). Most már csak érti?

Az egyik: Irtem. Azaz, hogy írtam. Írtam, érted, irta… 
Értünk, értetek, értak…”

A bemutató napján, szeptember 
27-én, a Szabadságtovább fokozza a 
kedélyeket azzal a bejelentéssel, hogy 
olyan hangok is hallatszanak, mint-
ha a szerzők egyike – Ady Endre – 
ellen, aki bizonyos körökben kissé 
merész szabadelvűsége miatt nem 
kedves személy, erőszakosan szerve-
zett tüntetés készül. A cikkíró azon-
ban rögtön hozzátette: ez azonban 
alig hihető, mert jól tudják azon a 
bizonyos tájékon is, hogy a nagyvá-
radi közönség túlnyomó része erélye-
sen visszautasítaná az ilyen ízetlen-
kedést. Hegedüs Nándor szerint a 
klerikális körök részéről volt várható 
a tüntetés, jelesül a katolikus legény-
egylet tagjai tüntettek volna, ami 
végül elmaradt, talán éppen Pálffy 

ASzigligetiSzínház,ahol
Adyszínképétbemutatták
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Béla lelkész, a Tiszántúlismert publicistája, a legényegylet 
elnöke hatására. Hogy valami alapja lehetett a sajtóhírnek, 
azt Hegedüs azzal magyarázta, hogy a Tiszántúlhallgatott, 
nem cáfolta a hírt.

A	hármas	premier	napja

A premier napján a NagyváradiNaplótárcarovatában lekö-
zölték Fehér Dezső prológusát. Ugyanebben a számban 
jelent meg Adynak Aműhelybencímű vallomásos cikke:

„Itt,A műhelyben,aminagyálmainkmegimádotttemetőjé-
ben,írásbaisadomNeked,énkedvesszerkesztőmésbarátom,
amitTetudszlegjobban:nemírtaménszíndarabot.Tekiostoroz-
tálengemazapátiámbólsénvisszatértemHozzádegycsomó
teleírtpapíroslappal:

–Olvassátokel!…

ÉsTifölvittétekaszínpadra…Micsoda?Énazttartom,hogy
tragédia.Amagamtragédiája,amagunktragédiája,talán
mindnyájunktragédiája.Untatninemfogoksenkit,mert
rövid.Néhánylélektalánmegfogjabelőlesejdíteni,hogya
görögtragédiákfátumafejeinkfölöttsuhogmais.Sokan
talánnevetnifognakafurcsaságon,hogyvalakidarabban
írjameg,hogydarabotnemír.Lehűtömanevetőkedvetegy
fenyegetéssel:Írnifogokéndarabotis.Lehet,hogyezcsakföl-
lobbanás.

Olyan,mintazénkistragédiámgyászoshőséé.Demajd,haegy-
szercsakugyanírokdarabot:tiedleszakkorisafelelőség,énédes
szerkesztőmésbarátom.Teűztél,teostoroztálkiaredakcióból.
Feleljakövetkezményekért.Valamiújifjúságnaklángjátérzem.
Eztalángot–úgyérzemmostittamitemetőnkben–nemoltja
elatemetőiszél,sőtmégafütyülésszelesem…”

Érdekes, hogy bár csak ezt az egy színképet írta Ady – ezt is 
Fehér Dezső unszolására –, mégis szinte egész életében 
kísérte a darabírás gondolata, többek között Dózsa György-
ről akart drámát írni, de csak egyetlen jelenete készült el, 
ezt Urak–felperzseltvárbancímmel le is közölte a Világ1914. 
január 6-i száma.

Így érkezett el a hármas premier 
napja. 1902. szeptember 27-én bérlet-
szünet volt, ennek ellenére a szemta-
núk szerint zsúfolt nézőtér előtt gör-
dült fel a függöny. Nagy Andor regé-
nyes életrajzában megírta, hogy Ady, 
mint szerző, külön páholyt kapott, 
ahová előreküldte Lajos öccsét, hogy 
csak üljön be a páholyba, majd ő is 
megérkezik. „Lajos kissé kényelmet-
lenül érezte magát, feléje szegődtek a 
látcsövek, keresték a szerzőt. Egy-
szerre csak nyílt a páholyajtó és 
Bandi széles és kaján mosollyal 
[Rienzi] Máriát tessékelte be a 
páholyba. Lajosnak kissé torkán 
akadt a szó. Mária asszony nagy esté-
lyi kikészítéssel, roppant felékszerez-
ve, olyan volt mint ahogy a váradiak 
képzeletében a gazdag lipótvárosi 
molett dámák festenek. Mindeneset-
re nagyon feltűnő jelenség volt, fel is 
tűnt a nézőtér szemében…”

Így történhetett, ugyanis csaknem 
ugyanígy adta elő az eset szenvedő 
„résztvevője”, Ady Lajos is. A közön-
ség soraiban természetesen Fehér 
Dezső is ott volt a feleségével. Az 
asszony emlékeiben négy évtized 
távlatában így maradt meg az ese-
mény: „Még csak azt sem mondhatta 
a színházi közönség, hogy feltűnően 
viselkedett vagy túlöltözködött 
volna. Egészen polgárias, csak 
nagyon kevéssé kivágott fekete ruhá-
ban jött el – az elmaradhatatlan 
virággal. Úgy emlékszem, hogy 
aznap este kalapot sem viselt. De 
minden hiába, a kisváros szeme előtt 
– és ne feledjük, abban a régmúlt 
álszemérmes és kiváltságaira büszke 
polgári világban – nem ülhetett egy 
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ilyenfajta démon a szerző páholyában, amit ugyancsak a 
bemutatóra érkezett testvéröcs, Lajos is igen fájlalt.”

Fehérné négy évtizeddel a bemutató után az EstiKurír ripor-
terének azt nyilatkozta, hogy férje addig könyörgött Ady-
nak, míg végre rávette őt a darabírásra. Elmondta azt is, 
hogy: „Példátlan volt a siker, bár Bandi állandóan szabadko-
zott a darab miatt, ami neki sem tetszett, silány fércműnek 
ítélte, s azt írta Lajos öccsének is, hogy édesanyjukat nehogy 
elhozzák a bemutatóra. Nem akarja, hogy meglássa anyja a 
fiához nem méltó írásocskát.” Nem is volt ott az édesanyja…

A	helyi	sajtó	a	bemutatóról

A premierről másnap a váradi lapok mind beszámoltak. A 
Nagyváradcikkírója dr. Várady Zsigmond ügyvéd, a városi 
közélet jeles képviselője, mellesleg Ady pártfogó barátja, 
így írt: „…Aműhelyben egy élőkép, melyben a szerző emel-
kedett, helyenként magasröptű stílusban érzékelteti a min-

dennapi munka sivársága és izgal-
ma közé helyezett alkotó erőt, s 
annak prometheuszi küzdelmét az 
alkotásért a viszonyok ellenében. 
Mint mentséget a jövőre nézve, ezt 
nem fogadjuk el. A szerkesztőség 
hivatalos órái sem tartanak egész 
nap és aki úgy tud írni, annak köte-
lessége az, hogy írjon. […] De okokat 
az alkotások elhanyagolására senki 
se keressen, mert régi dolog, hogy 
aki adni és tenni akar, annak elég 
egy ok is arra, hogy adjon és tegyen, 
aki pedig nem akar, annak ezer oka 
mindig van a megtagadására. De 
készséggel ismerjük el, hogy Ady úr 
elevenen, szépen és hatásosan ecse-
telte előttünk az újságíró életének 
sokrétű kellemetlenségeit s a maga-
sabb rétegekben járó eszményiség 

ABémertéraszínházzal
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folytonos összekocódását [!] a mindennapi élet kötözködő 
anyagiasságával.”

A Szabadsághasábjain Lengyel Géza írt beszámolót: „Bájos, 
poétikus, megható Ady Endre rövid színképe. A műhely az 
újságíró mesterség agyondöcögteti, megőrli a poétát. A szer-
kesztő elmondja barátjának a darabot, amit megírna. Mély 
tartalmas témákat, merész, szertelen eszméket. És körülötte 
zsibong a redakció. Szárnyalását a telefoncsengő akasztja 
meg, és jönnek ügyes-bajos emberek, csőcselék, kegyetlen 
népség, mind odatolja apró bajait a költő asztalához. Mégis 
elmondja nagy vallomását csodás, magasan repülő hitéről.”

A NagyváradiNaplórecenzióírója dr. Kurländer Ede volt, aki 
inkább csak általánosságban dicsérte a szerzőt: „Itt Nagyvá-
radon mindannyian ismerjük Ady Endrét, ezt az istenadta 

izmos tehetséget, aki az igazságot oly 
lángolóan szereti, ki oly fáradhatat-
lan lelkesedéssel küzd minden mara-
diság és fanatizmus ellen, hogy ő 
nem is lehet a darabban megírt apa-
tikus szerkesztő. […] AműhelybenAdy 
zsenialitásának újabb megnyilvánu-
lása. Ezzel ismét bebizonyította, hogy 
akinek van tehetsége, azt nem kötik 
formák.”

A Tiszántúlkritikáját dr. Krüger Ala-
dár ügyvéd és újságíró írta: „A
műhelybenazt a témát kergeti, hogy 
miért nincs témája. Egy túlideges, 
túlizgatott szerkesztő tépelődései, aki 

AzújságíróAdyrendőri
engedélye
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fájóan látja szép álmainak szétfoszlását a mindennapi 
kenyérért való ideges hajszában. Szép szofizmák, ügyes 
rímek, néhol igen lendületes szavalat, de nem színdarab. 
Szerzője, Ady Endre beszélget benne a Leányokszerzőjével 
[Biró Lajossal]. Már ez annyira intim dolog, hogy hozzá a 
színpadnak semmi köze. Tragikus hatásúnak indult volna, 
de komikussá lapul. Szóval nem színdarab, csak egy torzó, 
melyen a szépség nyomait fel lehet fedezni, de őszintén saj-
nálkozunk rajta, hogy csupa feltűnés kedvéért torzónak 
hagyták. Oly erősen lírikus természetű darab, hogy színpad-
ról semmi hatása nincs. Amellett a realizmusból beleszökik 
az idealizmusba, és vissza, egyik rontja a másik hatását s 
mindkettő a szerzőnek sikerét.”

A NagyváradiSzínpadcímű színházi lapban Ady barátja, dr. 
Váradi Ödön írt beszámolót a bemutatóról: „Ady Endre zse-
niális poéta, kinek prózája Aműhelybena szerkesztőségi 
lázas munka izgalmait, a szellemet, az idegeket teljes mér-
tékben igénybevevő életét örökítette meg. A szerkesztőségi 
lázas munka elkoptatja az embert – ez az eszme vonul végig 
a vonzó költői képen.”

A NagyváradiFrissÚjságnévtelen újságírója egy néhány 
soros banális kritikát közölt: „Ady Endre a hatalmas tehet-
ségű poéta-újságíró színképe, Aműhelybenegy vidéki hírlap 
redakciójában játszódik le. Rövid a darab, de csupa élet, ele-
venség, egy darab való élet. A közönség gyönyörködve 
élvezte a bájos apróságot s a zseniális írót számtalan tapssal 
üdvözölte. Ő is két koszorút kapott.”

Ha már a koszorúknál tartunk, Lengyel Géza is megírta azt, 
hogy a szerzők a darabjuk végén a taps mellé koszorúkat is 
kaptak. Szerinte Biró Lajos és Ady Endre is egyaránt három-

három koszorút kapott. A harmadik 
szerző, dr. Dénes Sándor nem volt ott a 
bemutatón. Ezek után nehéz lenne 
állást foglalni abban, hogy Ady két 
vagy három koszorút kapott-e. Csak 
annyit tudunk bizonyosan, hogy az 
egyik koszorú szalagágait a nagyvára-
di Ady Endre Emlékmúzeumban őrzik.

A darabokat – s ezek között Ady 
rövid színképét –, bár azok a bemuta-
tón zajos tapsot arattak, csupán még 
egyszer adták elő, másnap, fél ház 
előtt. És bár a Szabadság– ahol Biró 
Lajos dolgozott – cikkírója szerint az 
előadás telt házat érdemelt volna, és 
reményét fejezte ki, hogy a darabo-
kat bérletes előadásban is láthatja 
majd az „elsőrangú közönség”, erre 
nem került sor. Ennek Hegedüs Nán-
dor szerint az volt az oka, hogy az 
előadás nem fedezte a színigazgató 
napi rezsijét sem.

Ady színképe először nyomtatásban 
Osvát Ernő lapjában, a Magyar
Géniusz1902. október 26-i számában 
jelent meg. Két napra rá Ady lapja, a 
NagyváradiNapló is beszámolt az 
egyfelvonásos színkép fővárosi 
megjelentetéséről. Később a rövid 
színkép megjelent a Nyugat1919. 4–5. 
számában is.


