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DROZDY GYŐZŐ ÉS AZ EZÜSTKÓCSAG

Pestújhely község, „Dr. Bezsilla Nándor-ucca”, a 
nagy gazdasági világválság éveiben. A székesfő-
város kedvelt peremtelepülésének önállóvá válását 
már lassan negyedszázada kieszközlő jeles pesti 
ügyvédről elnevezett közterület délkeleti végén 

épp házhelytel-
keket  kínálnak 
megvételre. Föl-
jebb, a 35. szám 
alatt, nem sokkal 
később új lakót 
üdvö z ö lhe t  a z 
utca, a családjá-
val egy már kész 
házba beköltözőt. 
A neves személyi-
ség Drozdy Győző 
( 1 8 8 5 – 1 9 7 0 ) , 
költő, pedagógus, 
ma jd  re t t ege t t 
ellenzéki képvi-
selő, aki nemrég 
tért haza Egyesült 

Államokbeli emigrációjából, az ottani revíziós 
mozgalom éléről. Új lakhelyén közvilágításnak, 
aszfaltjárdáknak, keramitos utcakőnek, telepü-
lést kiszolgáló buszjáratnak és vasútállomásnak 
is örülhetett maga körül. A legkésőbb 1933 
szeptemberétől itt lakó Drozdy ajtaján épp 
ekkoriban kopogtatnak a hírrel, hogy énekes 
népszínműve1 megnyerte a Függetlenség című 
új kormánypárti napilap revíziós pályázatát.

A szakmai bírálóbizottság a beküldött 
munkák közül Az ezüstkócsag címre hallgató 
anonimizált pályaművet Herczeg Ferenc zsű-
rielnök indoklása szerint „kiváló író értékes 

munkájának” találta, melyet „erőteljes, színes 
nyelve, pompás dialógusai, humor iránti érzéke, 
mély hazafiságtól áthatott magyarsága minden 
tekintetben versenytársai fölé helyeznek”. A 
szerző kiléte egy jeligés borítékból csak ezután 
derült ki.

A Heltai Jenő ajánlásai alapján műked-
velői színpadokra átdolgozott, és a hírneves 
dr. Járossy Jenő által megzenésített alkotást 
a folyatásban a Magyar Revíziós Liga égisze 
alatt kezdik propagálni az ország különféle 
leventeegyesületei, népművelési csoportjai, 
műkedvelőgárdái számára. A hamarjában sajtó 
alá került szöveg- és kottakönyvet ezután a 
szerző maga árulja majd otthoni címén. Talán 
ez a körülmény tette, hogy a nagyszerű bib-
liográfus Gulyás Pál Drozdy írói munkásságát 
tüzetesen összegyűjtő lexikonszócikkében 
– kérdőjelesen, de – pestújhelyi kiadásúnak 
vélelmezte a fővárosi kiadású művet.

Drozdy Győző a település tisztes polgáraként 
időközben havonta adományoz a helyi ínségak-
ciók, vagy éppen a szintén 25 éves fennállású 
önkéntes tűzoltó egyesület javára. A községi 
újság – miután előzőleg látványos meteor-észle-
lést jegyez fel hasábjain – majd 1934. február 11-i 
számában közli először: miután „abban a meg-
tisztelően kellemes helyzetben vagyunk, hogy a 
pályadijjal koszoruzott kitünö szerző községünk 
falai között lakik”, mindjárt fel is veti, milyen 
értékes gesztus volna – sőt, illene legyen –, ha 
rátermett helyi műkedvelők mutatnák be először 
a darabot, amivel a „Szent-Istvánkor” tartandó 
országos műkedvelő-versenyen is „a siker minden 
előfeltételével” indulhatnának. Rövidesen ellenben 
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Drozdy Győző portréja. 
A Pesti Napló 1926. október 
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már afelett kell bánkódjon a lapszerkesztő, hogy 
a Nemzeti Egység Pártja fiókszervezete elkésett 
az ilyen irányú igénybejelentéssel, mert a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége „szemfüles” 
módon már „lestoppolta a darabot és a szerepe-
ket is kiosztotta”. Ennélfogva – szerinte – olyan 
szerencsétlen helyzet alakult ki, amelyben a 
rokoncélú egyesületek „riválisoknak” tűnnek fel, 
ahelyett, hogy „fuzió” útján egymást erősítenék 
egyazon közös törekvésben.

Az ezüstkócsagot mindeközben az egykorú 
vidéki színidirektorok egyik legkvalitásosabbja, a 
Pécsi Nemzeti Színházat vezető Fodor Oszkár és 
társulata szemelte ki nagyszínpadi bemutatásra 
– a főszerepre pedig sikerült megnyerniük Cse-
lényi Józsefet, a fővárosi Nemzeti Színház tagját. 
Végül a nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én 
este 8 órakor tartják meg a darab ősbemutatóját, 
grandiózus díszletek előtt. A repertoárba felvett 
darab emlékezetes előadásai a március 18-aiak, 
e naptól ugyanis a MÁV a fővárosi vendégek 
számára egy kimondott „kultúrvonatot” is indít, 
amelynek kedvezményes ára tartalmazza úgy 
a retúrjárat díját, mint a színházjegyet. Aznap 
játsszák még egyetemi-főiskolás szervezetek 
kongresszusi díszelőadásaként is, melyre még 
Albrecht főherceg is hivatalos volt, bár végül 

kimentette magát.
A z  e d d i g i 

ku ta t á sok  s z e-
r int  az  amatőr 
színkörök közül 
„holtversenyben” 
elsőként Pestújhelyen mutatták be a darabot ápri-
lis 1-jén, Húsvét vasárnap, du. 4 és 8 órakor, és 
másnap is az esti időpontban. A három alkalmat 
a helyi lap a pestújhelyiek hazafias és lokálpatri-
óta kötelességérzetére apellálva népszerűsítette. 
A darabot tehát a MANSz helyi műkedvelő cso-
portja, Sávely Dezsőné elnöknő vezetése mellett 
adta elő, Kereszthegyi Rezső rendezésében – 
Matovics Bözsike énekszám- és Buzás László 
tánc-betanításai mellett –, a helyi Ipartestület 
dísztermének színpadán. A prológust Sebestyén 
Kálmán mondta, a darabban közreműködtek: 
Erdélyi Géza, Feniczy Henrik, Gaudek Gyula, 
Gonda Margit, Hajdu Rezső, Hejhál Magda, 
Hejhál Sándor, Jancsó Tibor, Kereszthegyi 
Rezső, Kőváry Margit, Marosi Géza, Osváth 
Lenke, Sebestyén Kálmánné, Szaár Bäby, Turny 
Tibor, Winter Károly, valamint a helyi levente 
ifjak. A vasárnap esti előadást, melyet reggelig 
tartó táncmulatság követett, Drozdy Győző 
és Járossy Jenő is megtekintette. A három ár- 
kategóriában kínált jegyek a jelentős érdeklődés 

Az ezüstkócsag szüzséje felvonásonkénti bontásban:

Párkány határában a cséplés fázisában egy magyar gazdánál – adóhátralék miatt, a termés lefoglalása céljából 
– megjelenik a végrehajtó. Egyúttal közös szerelmi ügyből kifolyólag kémkedési gyanúba keveri Baróthy András 
fiatal magyar földbirtokost azzal, hogy „rálőcsöl” egy államtitkot képező haditervet. Az aratóünnepet kisvártatva 
csendőrök szakítják félbe és rajtaütnek Baróthyn: letartóztatják és bizonyítékként foglalják le a nála levő aktákat.

A határ magyar oldalán, a Csóványoson vert táborhelyükön gyülekeznek a Baróthy által a vele átszökött aratómun-
kásokból a magyar Felvidék felszabadítására toborzott „ezüstkócsagvitézek”. Az este sötétjében egyezményes 
máglyafények jeladásával tudatják a cseh területen élő magyarok, hogy készek a felszabadító harcokra. Megindul 
a nemhivatalos hadművelet. Azonban mindez csak képzeletjáték, a cellájában elszenderedett Baróthy álomképe.

A komáromi sáncbörtönben a magyar fogoly kivégzésére készülnek. A szlovák foglár rabruhába bújva átveszi Ba-
róthy helyét, hogy hajnalban az elítélt helyett őt kísérjék a vesztőhelyre. Az így keletkező felfordulásban a jóindulatú 
cseh ügyész gyorsított perújrafelvételben felderíti az esetet és tisztázza Baróthy ártatlanságát.

Az ezüstkócsag színházi premier előadásainak főszereplője az 
aranykoszorús magyarnóta-énekes: Cselényi József portréja 

a Függetlenség c. lap 1934. április 29-i számából 
fővárosi szaBó ervin könyvtár Budapest Gyűjtemény
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nyomán mindegyik előadásra már elővételben 
elkeltek – aminek sajátos eredőjeként még az 
előzetes hírverésben és kapacitálásban orosz-
lánrészt vállaló Pestújhelyi Ujság tudósítója is 
lemaradt róluk.

Nem úgy a budapesti kőszínházi bemutatóról, 
amelyről – egy pécsi napilapot nem számítva – 
Pestújhely lapja adott először hírt. Az eseményre 
április 7-én este került sor, méghozzá a hatal-
mas befogadóképességű Városi Színházban (ma: 
Erkel Színház). A főszerepet ezúttal is Cselényi 
József játszotta, mindösszesen csaknem száz sze-
replő asszisztálásával. A nagyszámú zenekar és 
kórus által kísért első három előadás mind táb-
lás házat produkált, közel 8 ezer nézőt vonzva. 
Az illusztris vendégek által is látogatott darab 

– többek között a főváros „kultúrügyosztályának” 
jóvoltából – egészen május közepéig műsoron 
maradt, közel 50 ezres összlátogatottsággal.

Ezzel Az ezüstkócsag – a jövőbelátó Pestújhelyi 
Ujság szerint – „megkezdte diadalrepülését, hogy 
hangos szárnycsapásokkal berepülje ezt a csonka 
országot, hogy felébressze az alvó magyar szíve-
ket, hogy felfigyeljenek a csüggedők, a kishitűek, 
a reménytelenek.” Ennek érdekében rövidesen 
kultuszminiszteri rendelet vette fel a műkedvelői 
előadásra javasolt színművek jegyzékébe, betét-
dalait budapesti rádióállomás is sugározta, hogy 
többéves vidéki karrierje 1936 év végére majd 
elérjen az ezredik előadáshoz, 1937-re pedig az 
ezredik vidéki helyszínhez.

Az ezüstkócsag az ország nagy- és 
kisszínpadjain: a korabeli sajtóforrá-
sokból eddig megtalált másfélszáz 
előadás helyszínei 


