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Drámatörténeti közhely, hogy a magyar népszínmű 1840-es kezdeteiben — elsősorban 
Szigligeti munkásságában — még a népdráma lehetősége benne rejlett. A későbbi fejlődés, a 
század második felének alakulása s különösen a kiegyezés utáni idők azok, amelyek a kettős
ség lehetőségét úgyszólván megszüntetik, s a népszínmű egyvonású, egyértelmű kultuszát, 
illetve hamarosan tradícióját megteremtik. A falu rossza lesz a mindenkori mintadarab, az 
eszményi példa; Tóth Ede „vívmányához" Csepreghy Ferenc sok finomítással járulhat hozzá, 
de lényegében meg nem változtatja, mint ahogy Finum Rózsi szerepe szabja meg Blaha Lujza 
színpadi magatartását szinte egy életre, s Tamássy József figuráját — még az utcán sétálót 
is, hiszen kortárs-emlékezésekből tudjuk, hogy ez az egyébként valószínűleg tehetséges szí
nész luxus-cifraszűrben s ébenfa-fokossal rótta a pesti korzót — „elfalurosszásítja" örökre. 

De ezért ne Tóth Edét vádoljuk, ő csak tehetséges eszköze vagy kifejezője volt egy közön
ség-hangulatnak, polgári középosztálybeli tendenciának: egy hangulatnak, amelyben őt 
még számosan, jelesek s kevésbé jelesek követték, megteremtve a magyar népszínműtermelés 
szériagyártását, mely semmivel sem volt kisebb méretű vagy sekélyesebb, mint az Offenbach 
utáni operett-termelés Európa- s nem utolsósorban monarchia-szerte. 

A népszínműnek ezt a mindent elsöprő és országos diadalát két mozzanatból magyaráz
hatni. Legelsősorban talán abból, amit éppen Gárdonyi kapcsán Kosztolányi Dezső írt meg 
nagyon pontosan — nyilvánvalóan ifjúsága emlékeire támaszkodva —, s amit már ő is a 
„középosztály", a vidéki intelligencia jellemzőjeként ábrázol: a népdalnak vélt műdal min
dent homályba borító divatja, magatartás- és életszabályozó, szinte kultikus szerepe.1 

Messze vezetne annak a végig-követése, hogyan születik és gyökerezik ez meg, elsősorban 
a vidéki kisnemességben és értelmiségben az ötvenes évektől kezdve. Már a petőfieskedőknél 
lényegében a társadalmi valóságtól, az igazi életproblémáktól való elfordulás mozdulata ez, 
s ez a gesztus vált görccsé abban a társadalmi rétegben, amelynek társadalmi léte és társa-

1 „Megfigyeltem, hogy a vidéki ember életét a népdal nemcsak cifrázza, de irányítja is. 
Annyira össze van forrva vele, mint a középkori emberrel a biblia igéje. Születése óta hallja, 
lakodalmon, toron, névnapi cécón (amelyre még a csecsemőket is eltolják, bölcsőben), passzíve 
és aktíve részt vesz benne, nem csoda, hogy az agyán kívül az idegrendszerébe is behatol, s 
később, a 'tudattalan'-jába kerülvén, a cselekedetét is determinálja. A parasztnak csak kelle
mes íz, de a vidéki magyarnak — és éppen a kabátosának és az intelligensének — mákony. 
[Érdemes felfigyelni arra a jelentésbeli különbségre, amelyet itt K. D. még a 'paraszt' és a 
'magyar' szó között tesz! — N. P.] Ha énekli beletudja magát, és ő a falurossza, ő a bús szerető, 
ő a csárda-ajtó-nyitogató, édes-anya-szomorító paraszt lump: a megyei úr, a segédorvos, az 
ügyvédbojtár vagy a hivatalnok. A vidéki lány 'végigmegy a temetőn', a vidéki fiú utolsó 
vágya, hogy 'csak még egyszer nézhessen a szemébe', s hazamenet megáll a kapu előtt, a 
kedves ház kapuja előtt, hogy 'átölelje kapufáját', ha nem tettben, gondolatban biztosan. 
[ . . .] Bármerre jártam az isten háta mögött, ezt a különböző embereket összeforrasztó népdal
kultúrát és a vele járó jellemzően vidéki etikettet mindenütt megtaláltam." KOSZTOLÁNYI 
D.: írók, festők, tudósok. I. 131-2. 
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dalmi tudata között egyre nagyobb lett a szakadék a kapitalizálódás felgyorsulásával. Viszont 
ennek a felgyorsuló mozgásnak a következtében ez a réteg önti el a fővárost is; az ő adekvát 
„magas kultúrájú" szórakozása a népszínmű Népszínháza. 

És ez a másik magyarázata a népszínmű tartós divatjának. A nemzeti fejlődés eltorzulása, 
megtorpanása a szabadságharc leverése után; torz továbbfejlődése a dualizmus korszakában 
megakadályozta a nemzeti gondolat (érzés és indulat) szabad játékát, kifejlődését és elherva-
dását; torz és görcsös formában tartósította. Ennek volt egyszerre kifejezése, legyezgetője 
és levezetője a népszínmű; „eredetien nemzeti" formája az operettnek, hiszen magyar nép
dalokat vagy még inkább műdalokat énekeltek a színpadon, cigány húzta hozzá s nemegy
szer a nemzetiszín zászlót is meglobogtatták — vagy legalább nemzetiszín, földig érő szalagot 
fűztek „a cifra ruhás, felsütött hajú, szoknyájukat riszáló, folyvást csókolódzó lányok-asszo
nyok"2 varkocsába vagy kontyába. Az bizony akkor is, azóta is keveseket zavart, hogy ez az 
eredetiség inkább csak „echt" volt, mint eredeti; hogy a magyar népszínmű közvetlen leszár
mazottja osztrák elődjének, a Volksstücknek, hogy a szívszaggató magyar műdal csak helyi 
változata az előképül szolgáló osztrák darabok landlerének vagy jódlijának. 

S azzal még kevésbé szoktunk a magyar drámafejlődés vizsgálata során számot vetni, hogy 
a radikális szétválás a magyar és az osztrák irodalmi fejlődés szempontjából a hetvenes évek
ben következik be — s döntően a magyar hátrányára. Akkor, amikor a népszínmű divatja 
és sikere nálunk mindent elsöprő és homályba borító, amikor a népszínműből már a lehető
sége is ki van irtva valamelyes társadalom-, vagy akár csak probléma-ábrázolásnak a sablo
nos meseszövés és a dalos-táncos dekorativitás javára, akkor az osztrák dráma — elsősorban 
Ludwig Anzengruber működésében — döntő fordulatot tesz a társadalom és problémái felé, 
megvalósítja az igazi népdrámát.3 Nem lehet sem a véletlennel, sem a közvélemény vagy a 
színházi körök egyébként kétségtelen (bár kétarcú) osztrák-ellenességével magyarázni, hogy 
a sok sekélyes francia s egyéb (többek között osztrák!) vígjáték mellett egyetlen Anzengru-
ber-dráma sem kerül a Nemzeti színpadára. Sokkal inkább az a magyarázata, hogy annak 
progresszív, antiklerikális, liberális tendenciája, a parasztság létének centrális problémáit 
tárgyaló — és komoly hangon, súllyal tárgyaló — tematikája volt idegen és elidegenítő. Hogyan 
is lehetett volna ott a Pfarrer von Kirchfeld-et vagy a Meineidbauer-t a siker reményével elő
adni, ahol a közönség még A betyár kendőjét és Felhő Klárit is elutasította, mert Abonyi Lajos, 
illetve Rátkay László fenntartották ugyan a népszínmű egész staffázs-világát, de megpróbál
ták legalább ezen belül megszólaltatni a magyar paraszti valóságnak valamelyes csücskét, 
darabját? 

Az évek során tökéletes összjáték alakult ki színház és közönség között — összjáték, mely 
a kettőt kölcsönösen segítette az igazi problémáknak való hátat fordításban. S ha általában 
az osztrák és a magyar társadalom, gazdaság fejlődésének különbségét láthatjuk abban a 
torz tükörképben, hogy míg az egyik Anzengruber népdrámája felé fejlődik, a másik a Sárga 
csikó és a Piros bugyelláris tematikájában és technikájában találja meg ízlésének legteljesebb 
kifejezését — konkrétan az a fordulat, amely nálunk a problémátlan népszínmű felé a hetve
nes-nyolcvanas években bekövetkezik s amit legjobban valóban Csepreghy neve „fém"-
jelez — nyilvánvalóan a hazai belső fejlődésnek is közvetlen következménye volt: nemcsak 
a dzsentri talajvesztésének, földtelenné válásának, bürokráciába áramlásának, de még inkább 
a paraszti szervezkedések, bérharcok megindulásának — az agrárkérdés egyre feszítőbbé válá
sának, az agrárválság mind fenyegetőbb árnyának. Erre volt hatékony mákony a népszínmű, 
mely látszólag a parasztot, a falusi életet egzaltálja, mint idillit s eszményit állítja a városi 
nézők szeme elé — de úgy, hogy a paraszti, a falusi életnek egyetlen valóságos problémáját, 

2 G. G.: Ceruza-jegyzetek. Szerda, 1906. nov. 7. 
3 A népdráma kérdéséhez, Anzengruber jelentőségéhez vö. LUKÁCS Gy.: A modern dráma 

fejlődésének története VIII. fejezetét. 
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reális helyzetét sem engedi beszüremkedni a játékba, legyen az a probléma akár szociális, 
akár szexuális, akár vallási-világnézeti, mindegy — hanem számára egy idealizált fiktív vilá
got teremt, mely minden cigányzenéje ellenére sem reálisabb (sőt, sok tekintetben elrugaszko-
dottabb a valóságtól), mint a századeleji tündéries játékok hulláma. 

S a társadalmi-emberi realitással a színházi divat többi e korbeli hulláma: az operett és 
zenés vígjáték elterjedése, a francia vígjátékok és romantikus drámák divatja sem tart sok
kal több kapcsolatot — ezen a háttéren, ebben a közhangulatban érthető igazán, milyen nagy 
bátorság és makacs realitás-érzék kellett annyi újításhoz is, mint amennyit Csiky Gergely
nek sikerült a nyolcvanas években megvalósítania és sikerre vinnie. S ez a siker sem volt 
egyértelmű és mindent elsöprő; ha ma már a magyar dráma fejlődésének jelentős útját bete
kintve Csiky kezdeményét tartjuk is szinte egyedül jelentősnek a századvégből, a kortársak 
számára ez közel sem volt ilyen kézenfekvő: mögötte és körülötte az újromantikus dráma 
divatja viharzott, élén a mindinkább irodalmi hatalommá növő Rákosi Jenővel, aki a Magdolna 
bukásának tanulságát egy életre levonta. 

Ez a drámai-színpadi atmoszféra fogadja a pályájára induló Gárdonyit. A vidéki újságíró 
még problémátlanul próbál ebbe a divatba és közhangulatba belesimulni: első művei, legalább
is amennyit tudhatunk róluk, erről vallanak. Hét év alatt, vidéki újságíroskodása és pesti 
újságírópályája kezdetén Gárdonyi öt színdarabot ír — mindegyik tisztes vagy botrányos 
bukás lesz. A Zendülés a pokolban (1886) három felvonásra nyújtott kabaré-egyfelvonásos, 
Gartenlaube-humor a házasság s a nők körül, némi madáchi-metafizikai fűszerrel. A színházak 
sorozatosan visszautasítják4 — valószínűleg azért, amit Gárdonyi a naplójában még büsz
kén említ: „Visszaadták. Meglepett. Igaz, nem válogattam az élceket."5 A következő, balsze
rencséjére, színre kerül: a Divatgrófot (1888) a győri színház műsorra tűzi, de „Gárdonyi Géza 
eredeti bohósága" a bemutató előadáson akkorát bukik, hogy szerzője azonnal máglyát rak a 
kéziratából.6 Hasonló lehetett a sorsa a Klastrom szentjének is, mely ugyanabban az évben 
készült Cyprián c. (egyébként romantikus-szentimentális patronokon alapuló) regényéből, 
négy felvonásban; ez azonban színpadra nem jutott.7 Ezek után mintha átlátná, hogy a nagy 
forma nem az ő formája: Argyrus királyfit ír Szegeden (1890) versben s egy felvonásban, helyi 
pályadíjat is nyer vele; majd már pesti újságíró korában, amikor a Göre-levelekkel kezdi 
meglegyinteni a siker szele, sikertelen operettet ír egy akkoriban felkapott zeneszerzővel, 
Barna Izsóval együtt. A Paradicsom (1893) — mely több vidéki színház színpadán is megfor
dult8 — szegedi Offenbach-utánzattal próbált eladni egy hasonmászó Madách-persziflázst; 
sem siker, sem írói érték nincsen benne; még mindig jellegzetesen a nagy pipájú, kevés dohá-
nyú vidéki újságíró akaratoskodása a sikerért, a könnyű keresetért. 

A siker másfelől közelíti meg, a saját hangját más műfajban munkálja ki; témáira, egyéni 
mondanivalójára, félreismerhetetlenül saját hangjára az elbeszélésben talál. Igaz, az elbeszé
lőre a Göre-levelek sikeres írója miatt figyelnek fel; de Az én falum, majd hamarosan az Egri 
csillagok elsöprő és megérdemelten irodalmi siker lesz. A három, egy évben született s egyaránt 
irodalmi sikerre pályázó, nagy századvégi induló — Bródy, Herczeg, Gárdonyi — közül Gár
donyi az, aki a legnehezebben „tör föl" — nemcsak a társadalmi szorítás, de a saját tehetsé
gét, hangját elfedő korbeli divatkérgek alól is. Herczeg könnyeden simul bele az adott világba, 
mágnások huszártiszt-pajtása, akinek valóban a lehető világok legjobbika az, amelybe bele
született, s amelyben összeköttetéssel, tehetséggel, szorgalommal és úri tartással előtte szinte 

4Vö. KISPÉTER A.: G. G. 23. 
5 Idézi GÁRDONYI J.: Az élő Gárdonyi. I. 152. 
6 GALAMB S.: A magyar dráma története. II. 104. 
'GÁRDONYI J.: i. m. I. 180. 
8Uo. I. 227. 
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példátlan közéleti-írói karriert tud befutni. Bródy a társaságon születés és indulat alapján 
kívülrekedt, akiben az úri világ iránti nosztalgia s lázadó indulat váltólázai futkosnak, de 
aki elszántan a társaságon kívüli társadalom — skriblerek, komédiások, spillerek — koroná
zatlan fejedelmének posztjára tör, pózában tetszeleg. Gárdonyi az, aki a legnehezebben talál 
a helyére, s akinél nem pusztán magánemberi-életrajzi adat az „egri remeteség", hanem saját 
társadalmi helyzetének ösztönös-tudatos magánéletbeli realizálása. 

Ziegler Sándornak még lehetett fegyvergyára a szabadságharc alatt, de Ziegler Géza már 
bizony mint az uradalmi kovács fia látta meg a napvilágot egy nagybirtok pusztáján; s az 
a se úr, se paraszt állapot, ami az uradalmi kovácsé, lesz Gárdonyi írói pályájának is a megha
tározója. Egyéni útját is ez jegyzi a formáló években: tanítóság, vidéki újságíróság mind itt, 
a feudális keretek közötti senkiföldjén játszódik; innen tán intimebb betekintése van mind
két birodalomba, de igazi odatartozást egyikhez sem érez. Mint ahogy túlzottan köti a vidéki, 
a régi Magyarország, hogysem az új, a születő, a „városos ország" lelkes hívévé lehessen: 
ahhoz valamelyik dolgozó osztálynak a megszólaltatójává, irodalmi képviselőjévé kellene 
változnia. 

Az egri dolgozószoba mennyezetvilágítása, befalazott ablakai nem puszta különcség: egy 
attitűd anyagi megvalósulása is. A kifelé vetett tekintet az égre: a metafizikumba nézett; 
igazi és legnemesebb írói mondanivalóit a befele vetett tekintet, a lélek mozgása ihlette. De 
az irodalomban ennek is társadalmi keret kell: s Gárdonyi ezt a gyermekkori-ifjúkori falu 
emlékeiben találta meg bent a lélekben, s nem a létező és változó külvilágban; így tudott 
egyszerre hű maradni a „kabátos vidéki" Magyarországhoz: a paraszti és polgári lét margó
ján tenyésző, „úri" öntudatú falusi-kisvárosi értelmiségi és hivatalnok-réteghez, amely küldte, 
s legjobb írói önmagához, mely kifejezésre tört. Az ő faluképe nem a reális, hanem a nosz
talgikusán látott falué; az ő faluja — a történelmi múltban s a történelmi jelenben egyaránt 
— az idill helye, melyben minden tárgyi s magánemberi-lélektani mozzanat hitelesen, árnyal
tan és gazdagon a helyén van, csak egy hiányzik: a társadalmi szituáltság, a társadalom osz
tályai-rétegei közötti konfliktusok feszültsége, ösztönösen is, szándékosan is rövidre zárt 
szemhatáron játszódnak a történetei — melyeknek lehatároltságát a sokszor éretlen naivitás
sal görgetett metafizikai problémák próbálják kompenzálni, univerzálissá tágítani. Ezt meg
látják benne már a kortársak is. Legvilágosabban talán a parentáló Juhász Gyula,9 legátfo-
góbban Hatvány Lajos,10 legárnyaltabban Schöpflin Aladár.11 Hozzájuk képest a „hivata
los" Magyarország kritikájának nem volt véleménye — vagy ami volt, az nem több, mint 
többé-kevésbé jól hangzó, de üres frázisok sora.12 

A már erejére és feladatára ismert író e határok és lehetőségek között találja meg a maga 
útját — a színpad felé is, mert a hajdani kísértés most sem hagyja cserben. De keresni nem 
efelé keresi, hanem a régi irányban: már 1897-ben javasolja a Nemzeti Színház igazgatóságá
nak, hogy Göre Gáborból és társaiból komédiát formál.13 Ez a gondolat később sem hagyta 
el: egy év múlva — hiába a színház visszautasításnak is beérő kitérő válasza — újra „Göre 

9 „Az idill mestere, prózában és versben. [....] Realizmusa, amely erős és gyökeres, ámde 
sokszor túlzottan is aprólékos, néha kicsinyes, szinte arra utalja, hogy a magában és másokban 
meglátott élet — bár szűkkörű, de mélyhúrú — írója legyen." JUHÁSZ Gy.: G. G. örökség 
I. 203. 

10 „G. A magyar irodalom epigon korából való. Jókai volt az író apja. Legföljebb, ha a 
regényes fantázia örökét meg-megcsipkedte a reál dere. [.. .] A paraszti sor mint idill, a falu 
mint az enyhe humor és méla szűkszavúság tanyája. A paraszti ököl fenyegetéséről, a földetlen 
követelőről G. nem tudott." HATVÁNY L.: G. halálára. Irodalmi tanulmányok I. 352. 

11 SCHÖPFLIN A.: A magyar irodalom története a XX. században. 86—91. 
12 Ennek legjellemzőbb terméke: KÉKY L.: G. G. ItFüz 7. Bp. Pallas, 1926. — A tudtom

mal egyetlen összefoglaló dolgozat, mely G. drámaírásával foglalkozik, PERÉNYI J. tanulmá
nya (G. G. színművei, It 1928. 197—218.), nem más, mint Kéky néhány mondatnyi megjegy
zéseinek bővebb lére eresztése, némi kegyesrendi erkölcsi adalékkal. 

«GÁRDONYI J.: i. m. II. 6. 
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színdarabon" gondolkozik.14 A maga s a magyar irodalom szerencséje, hogy végül is nem azt 
írta meg Beöthy László igazgató kezdeményezése nyomán, hanem A bort — bár igaz, hogy 
Göre és környezete még ebben is színpadra kéredzkedett, még jó, hogy mellékalakként. 

Ez a darab a ritka telitalálatok egyike a drámairodalomban. A pillanat s a közeg épp 
érett volt befogadására; ezért lett mindennél elsöprőbb sikere, hosszú időn át állandó siker
darab. Baracs Imre és Juli házassági viszálya és kibékülése oly szerencsés arányban egye
sítette a várt és váratlan elemeket, a ráismerést és meglepetést oly ösztönös-véletlen telita
lálatként valósította meg, hogy hatása ellenállhatatlan lett. Ma már, újraolvasva a darabot 
inkább a régies, a visszahúzó elemeket érezzük benne eluralkodónak: a Göre-Durbints-Kátsa 
társaság olcsón népszínműves idétlenkedéseit, a hosszúra nyújtott első felvonásbeli mulatási 
jelenetet, a paraszti gondolkodás- és magatartás-formák jólismert sablonszerűségeit. De ezzel 
az olvasattal nincs igazunk: mindaz, amit mi ma már sablonszerűnek érzünk a paraszti ala
kokban, akkor vadonatúj donság, s éppen A bor nyomán alakul sablonná, a követők-utánzók 
kezén; mindaz, amit mi olcsó népszínművességnek érzünk a darabban, az akkor éppen a 
népszínműtől való elszakadásnak, a népszínművi gyakorlatba a lélektani logikának a bevitele
ként hatott. Ebben a darabban az valósult meg a színpadon, amit Osvát Ernő egy évvel koráb
ban mint Gárdonyi művészi alkotómódszerét körvonalazott: józan, tiszta látás, lélektani 
érzékenység — és rokonszenvező fölülről lehajlás a népi alakokhoz.15 

A szerző s a színház, tudjuk, nem nagyon bíztak a próbák során a darab sikerében. Gárdonyi 
a bemutató előtti nyilatkozatában kicsit mentegeti-magyarázza a vállalkozását;16 e nyilat
kozatában az az érdekes, hogy a mentegetés mellett igen nyomatékos hangsúllyal van már 
jelen a népszínművel leszámolás és az „idegen színház" helyébe „magyar" színház állításának 
igénye. A siker nem is volt az első előadásokon átütő: inkább csak irodalmi sikernek látszott, 
a Nemzeti Színház paraszt-darabhoz nem szokott közönsége furcsálkodva ült a helyén, s csak 
lassacskán melegedett fel a darab iránt.17 Ez érezhető a kritika hangvételén is. Rögtön a 
bemutató után nagy visszhangja volt: ezen belül azonban az „öregek" általában furcsálkod-
tak, fanyalogtak és mellébeszéltek,18 lelkesedni s újságot meglátni a darabban a fiatalok 
tudtak. Azok közül is kiemelkedik Molnár Ferenc írása, aki a népszínmű új fejezetének meg
nyíltát látja A &orban,19és különösen Hevesi Sándoré, aki — szinte Molnár gondolatát tovább-

14 Naplója bejegyzése szerint. Idézi GÁRDONYI J.: i. m. II. 51. 
15 „Józan közönyös szem, lélek, mely csupa érzékenység és csupa fogékonyság — és férfias 

szó: ezek az ő legsajátabb kvalitásai. [ . . . ] Naiv emberek az ő emberei, mint nemes rokonuk 
otthonos leikeikben és ő a nemességet, az emberi méltóságot látja bennük is, nem genre-alakok-
nak fogja fel őket. . ." OSVÁT E.: A kékszemű Dávidkáné. Összes írásai, 97. 

16 „Beöthy László azt álmodta egyszer, hogy én tudok színdarabot írni. Attól fogva üldö
zőbe vett s nem volt tőle nyugtom. [. . .] Annyi sok idegen darab közé mért ne állítsak én is 
egy magyart? Talán kötelességem is, hogy megpróbáljam, s ha nem is sikerül maga a munka, 
adok egy rossz mutatófát a jövendő időknek az idegen országúton, amelynek az ujja Magyar
ország felé mutat. [. . .] Nem tekintem az én kis fám legszebb virágának, legfeljebb egy kis 
levelének. A közönség intelligens része meg fogja benne érezni, hogy ez csak kísérlet: a nép
színmű vaskos tulipánjainak finomított áthímzése egy lengébb szövetű vígjáték-féle munká
hoz." G. G.: A bor. Szerző saját darabjáról. Budapesti Napló, 1901. márc. 29. 

17 Csak a Nemzeti Színházban 180-szor ment, és különböző vidéki színházakban, műkedvelő 
és vándortársulatoknál számtalanszor. 

18 így KESZLER József (Magyar Nemzet, 1901. márc. 30.) és ALEXANDER Bernát 
(Alfa álnéven, Budapesti Hírlap, uakkor). — Kivétel az idősebb kritikusok közül TÁBORI 
Róbert, aki kétszer is ír igen meleg hangon a műről, egyik cikkében felismerve, hogy itt a 
naturalista módszer érvényesül magyar falusi anyagon (Pesti Napló, uakkor), a másik az 
életanyag mélységét és igazságát hangsúlyozza (Űj Idők, 1901. I. 324.). 

19 „A közönségre nem volt lármás hatással G. darabja. De ha lehet ilyen jóslatokat csinálni: 
nagy hatással lesz a népszínmű írókra. Igenis, itt van az az író, aki megtanítja az urakat nép
színművet írni. Megmutatja, hogy igenis, lehet parasztdrámát írni, mert vannak tisztán külön
váló paraszt-szenvedélyek, paraszt-felfogások és paraszt-megoldások." Budapesti Napló, 
1901. márc. 30. 
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fejlesztve — a darabnak a népszínművel leszámoló, a népdráma felé utat kereső jellegét emeli 
ki, máig érdekes és magas színvonalú írásában.20 A darab iránti lelkesedés az idők folyamán 
néha a groteszkig menő méreteket öltött: Juhász Gyula forradalmi tettnek nevezte,21 a közel
múltban pedig egy tanulmány ibseni lélekábrázolást vélt benne felfedezni.22 Természetesen 
egyikről sincs szó; de ettől még hiba lenne a művet lekicsinyelni. Műfaji szempontból Lukács 
György szinte a mű sikerével egyidejűleg határozta meg igen pontosan értékeit és gyöngéit,23 

drámatörténeti jelentőségét pedig Nagy Sándor körvonalazta.24 

Az újsága valóban ott volt, hogy „a rokolyás és gatyás boulevard-dráma" helyébe natu
ralista módszerekkel megalkotott lélektani drámát teremtett; hogy az anekdotikusan is 
kisjelentőségű eseménysort a finom lélekmozgások ábrázolásával valódi művészetté tudta 
dúsítani. S ezáltal drámatörténetileg valóban végzett a népszínművel: nem lehetett irodalmi 
érvénnyel többé úgy népszínművet írni, mint előtte. S ha Baracs Imre és Juli házassági viszá
lya végeredményben megnyitotta az utat A dada és a Sári bíró előtt, de azoknál sokkal nagyobb 
és tartósabb sikerrel, abban jelentős része volt annak, hogy Gárdonyi e művében is ösztönös 
biztonsággal kerülte el a társadalmi konfliktust, helyére a magánemberi-lélektani konfliktust 
léptetve. A falu — akárcsak a hagyományos népszínművek többségében — homogén patri
arkális közeg; ha van konfliktus, az a férfié és a nőé és semmi esetre sem osztályképviselőké; 
osztályellentétnek a nyoma sem látszik nemcsak Mihály és Imre, de még Göre bíró és Matyi 
(vagy bárki más) között sem, legfeljebb a sem-úr, sem-paraszt gépész: Ceglédi és a falu kép
viselői között — bár osztályellentétnek ez is csak bizonyos erőszakkal nevezhető, s a korabeli 
közönség minden bizonnyal nem annak érzékelte, mint ahogy az író sem annak szánta. 

Ez a helyzet, ez a falu-látás okozza, hogy a „naturalisztikus technika" ellenére sem lesz ez 
valóban naturalista drámává: elsősorban azért nem, mert az ábrázolt konfliktus még áttéte
lesen sem értelmezhető önmagán túlmutatóvá. Ezt a legvilágosabban a darab egyébként talán 
legjobban sikerült része, a Matyi—Rozi mellékcselekményszál mutatja meg, mely minden 
színházjáróban a Rómeó—Júlia kapcsolat vígjátéki áttételének reminiszcenciáját ébreszti — 
s ugyanakkor ez a cselekményszál nélkülözi leginkább a drámai konfliktus minden elemét, 

20 „G. teljesen szakít a népszínműi hagyományokkal. Üjítása jelentősebb, mint Tóth Edéé, 
aki minden tehetsége mellett sem vetette el a színpadi sablonokat, a virágos bőbeszédűséget s 
a paraszti lelket ki nem fejező konvencionális bonyodalmakat. — G. úgy ír népszínművet, 
mintha ő volna az első népszínműírónk. És be kell ismernünk, hogy színpadon ő fedezi föl elő
ször a falut és a paraszt lelket s mindkettőt színpadi sallanggal [!], művészi őszinteséggel tárja 
elénk. [. . . ] Ez a népszínmű nem a népnek való, mert nem rokolyás és gatyás boulevard-dráma, 
hanem revelálja a parasztot irodalmilag a műértők számára. [. . .] G. e részben nem kisebb 
művész, mint Verga, aki a szicíliai parasztok drámáját írta meg." h. s.: Színházi krónika. 
Magyar Szemle, 1901. 167. 

21 JUHÁSZ Gy.: G.-ról. I. m. I. 162. 
22 NAGY S.: A bor szerepe a magyar dráma fejlődésében. Egri Ped. Főisk. Füzetei 258, 

315. — A tanulmány egyébként ettől a sok szempontból téves következtetésekre okot adó 
premisszájától eltekintve igen figyelemreméltó, alapos drámaelemzés. 

23 „Csak idyll A bor, az igaz, de mint ilyen egészen tökéletes és minden apró részlet oly 
erősen átélt, oly sok intim lyrával teli, hogy azért egyes pillanatokban nagyon általános ma
gasságokra emelkedik. Költőjének humorral teli távolsága alakjaitól, fölülemelkedése kis 
themáján, helyenkint mély emberi értéket ad neki. Lassan mozog a darab és kevés a cselek
ménye, de itt még ez sem baj; annyira tele van belső élettel és finom mozgással minden kis 
dialógus-részlet és oly intenzív életet él minden alak. [. . . ] Csak az a kár, hogy G. nem kereste 
meg a magyar népnek egy nagy, általános fájdalmát, vagy tragikus helyzetét, amelyhez ez a 
naturalisticus technika nagyon megfelelő lett volna." LUKÁCS Gy.: i. m. II. 520—521. 

24 „A bor megírásával az ő nevéhez fűződik a magyar paraszt drámai önállósítása. Végleg 
leszámolt a népszínmű stilizált elemeivel, a reális elemek önállósodásával. A bor megírásával 
bekövetkezett a népszínmű régen esedékes műfaji kettéválása is. A stilizáló énekes részek 
függetlenedésével jött létre Kacsóh daljátéka, a János vitéz. G. színműve a jellemábrázolás és 
szerkesztés összefüggésében rokonságot mutat a lélektani drámával, ezzel szinte példát adott 
az ellaposodott népszínművek után a reálisabb jellemzésre." NAGY S.: i. m. 319. 
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valósítja meg a Lukács által a műben felfedezett idill mozzanatát a legteljesebb mértékben. 
Ennek az a következménye a műre, amit legvilágosabban Molnár Ferenc fejezett ki,25 

hogy a mű nem igazán dráma, csak egyetlen gondolat körül egymás mellé rakott jelenetsor. 
De ismételni kell, ez a ma már a mű gyöngéjének tetsző tulajdonsága volt hosszú ideig az 

erőssége: ha a naturalista drámához, de akár az osztrák népdrámához képest is szűk, társa
dalmi konfliktus nélküli, apró lelki mozgásokra korlátozott az egész felfogása és megvalósí
tása, ezzel egyfelől döntő áttörést végzett el, mert a parasztságot drámailag kiemelte az anek-
dotikus-komikus mellékszereplők sorából és egy csapásra bebizonyította, hogy teljes jogú 
drámai hős lehet; de másfelől (éppen a társadalmi konfliktus kihagyása révén) ezzel az újításával 
még megmaradt a korabeli közönség befogadóképességének határain belül. Belül maradt, de 
szinte annak a szélső határáig ment el: ezt nemcsak az Alexander-Keszler típusú kritikusok 
(és az általuk képviselt közönségréteg) fanyalgása bizonyítja, hanem az is, hogy az író maga 
szükségét érezte a közönségízlés előtti „bocsánatkérésnek": a Göre-vonal a darabban ennek 
hatékony megnyilvánulása. S még ezeknél a belső érveknél is világosabban bizonyítja ezt 
az a különbség, ahogyan A borral szemben ugyanaz a közönség országszerte A dadát fogadta 
«gy esztendővel később. 

A bor megírásával elért, belül átérzett sikere új lendületet adott Gárdonyinak: még ugyan
azon az 1900-as nyáron, hogy A bort befejezte, megírta következő darabját.26 ő maga azt 
hitte s akarta, hogy operettet írt: magyar operettet. Zeneszerzője, Lányi Géza világosította 
fel, hogy ez nem operett, hanem valami más — így nevezte el „betlehemi játék"-nak. Ambí
ciója „mutatófáját" elég pontosan fogalmazta meg A bor előtt adott nyilatkozatában: ebben 
is — amint erről az előjáték nyíltan beszél — a külföldi drámadivattal szemben eredeti magyar 
művet akar adni. Magyarság, népiség, keletiség, ősiség: e négy fogalom a század elején szinte 
szétválatlanul élt az ezzel valamit törődök gondolkodásában; az egyikre törve szinte automa
tikusan a másikat is meg akarták valósítani, illetve az egyik megvalósításával a másik kitel
jesedését is szolgálni vélték — építészetben, képzőművészetben, zenében, irodalomban egya
ránt.27 A törekvés lényege kettős, de e kettősség szinte mindenkinél együtt jelentkezett: 
egyszerre akartak folklórból „magas" művészetet teremteni s keleti analógiák alapján az 
elveszett magyar ősi műveltséget újraalkotni. Gárdonyiban is ez működik, amikor a Ka
rácsonyi álmot megírja: „igazi" magyar és „ősi" magyar színjátékot akar teremteni — egy
ben (mint eredeti műfaji ambíciója mutatja) a kor színpadi divathullámán ezt az ősiségét a 
nagyközönség szívébe belopni. Erről beszél, mint említettük, az Előjáték, amelyben falusi 
betlehemesek tévednek fel a Nemzeti Színház színpadára, hogy a maguk ősi játékát bemu
tassák — s ezt a színház felkarolja, a maga eszközeivel dúsítva viszi közönség elé.28 

25 „Mi úgy éreztük, hogy G. nem darabot írt, hanem képeket rakott egymás mellé, gyönyö
rűen megfigyelt, mély szívvel átérzett képeket, amelyeket egy szép gondolat kapcsol össze 
egymással." I. h. 

26 A megírás tárgyi történetére vö. GÁRDONYI J.: i. m. II. 73—78. 
27 E tendenciák együttes jelentkezésére és a törekvés igazi irányára vö. KOMLÓS A.: 

A nemzeti művészet nyomában. Tegnaptól máig 230—247. 
28 „Igazgató: A mi közönségünk ugyan válogat, 

De sok furcsaságot elfogad, 
csak rajta külföldi gyár bélyege 
hirdesse, hogy a szellem remeke, 
akkor bármilyen vékony a darab, 
a műsorunkon évekig marad. 
(• • •) 
Hát igaz, csak falusi darab, 
és olyan ócska, mint az egri vár, 
de van benn ami mindig megragad 
valami tiszta, égből szállt sugár 
( . . . ) 
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Nem is a szándékkal van a baj, sokkal inkább a megvalósítással. Nem a folklór és a magas 
költészet nem fér össze ebben a darabban, hanem a betlehemes játék és az operett, áhítat és 
frivolitás, amelyek váltogatják egymást, s kölcsönös erősítés helyett kölcsönösen rontják a 
másik hatását. Együgyűség és rafináltság, igazi költészet és vó'fély-klapancia nem elegyít
hető anyagok — Gárdonyi mégis ezek keverékéből próbálta megteremteni a magyar operet
tet. Gárdonyi költészetének „ibolyás kelleme, vergiliusi hullám-puhasága"29 a fiatal Kosz
tolányit is elragadta; néha ezekkel a vonásaival itt is találkozunk, de legtöbbször a Sándor
vers széles nehézkessége akasztja meg a dikció költőiséget s fullasztja prózaiságba. 

Az I. felvonás — a három királyok egymást-szomszédolása s a „csodás elem" nemzeti
színű felpántlikázása — még ígérne valamit — különösen, mert a Baál isten imádása távolról, 
de határozottan utal XVII. századi ünnepi előadásaink, iskoladrámáink némelyikére.30 Itt 
fel is vázol néhány színszerű konfliktust Gárdonyi: igaz, hogy a legjobb romantikus rémdráma
hagyományok szerint: eltűnt leánygyermek, álomban látott szerelmes, magát feláldozó szűz
leány — de igazán egyikkel sem tud mit kezdeni, mert végül is csodás elemet csak csodás elem
mel oldhat fel, s minden konfliktust (és néhány nagyhatású, a valóságos konfliktus hiányát 
eltakarni akaró színpadias mozzanatot, mint a vaknak visszaadott látás, a feltámasztott 
halott ifjú, az üres kulacsból csobogó bor stb.) emberi akaraton kívül: Jézus betlehemi meg
születéséveljuttat szerencsés végre. Ha végiggondoljuk, a feladat eleve reménytelen; a huszadik 
század hajnalán ezt egy, a Gárdonyiénál sokkal szilárdabb-konzervatívabb keresztény hitű 
író sem tehette volna művészileg elfogadhatóvá. Nem valószínű, hogy Gárdonyi abban az 
öt lázas napban, amíg a darabját írta, ezt végiggondolta volna; s amikor a munka kész volt, 
akkor már kritikai szemmel nem tudta nézni — mint egyetlen alkotását sem. De hogy művé
szi ösztönében lehetett valami nyugtalan bizonytalanság, azt abból érezni leginkább, hogy 
ez „ősi, primitív" játék színpadi megvalósításában már a képzeletében is szinte elszabadul 
a korabeli színpadi technika: fényhatások, tüllfüggönyök mögötti álomjelenetek, görögtűz, 
süllyesztő, igazi juhnyáj, eleven szamár — pillanatnyi nyugtot nem hagynak a nézőnek, állandó 
effektus-bombázás alatt tartják. S ezek között szinte elsikkadhatott a néhány szépen megol
dott lírai részlet, különösen a II. felvonás Betlehem környékére ültetett magyar pásztor
jelenetei, amelyekben az író legközelebb jár a betlehemes játék lelkének felébresztéséhez. 

Ez egy sokszázados játéka a népnek. 
Mért ne szólhatna itt is egy napon 
a furulya a magyar színpadon. 
Karácsony van, a legendák hava, 
Mit nekem szabály, dramaturgia: 
a gyöngy csak gyöngy, akármilyen földön fekszik: 
minden szép, ami a szívünknek 
tetszik! 
(...) 
Gyertek tehát be vándor dalosok, 
havas falvaknak énekesei, 
s mit rátok hagytak hosszú századok, 
legyen szabad itt is elzengeni. 
Mi adunk pompát, színpadot, zenét, 
adjátok ti a nép költészetét!" 

G. G.: Karácsonyi álom. Bp. 1902. 8—12. 
29 KOSZTOLÁNYI D.: i. m. I. 131. 
30 Itt különösen az Apor-formulárium toldalékában felfedezett Jesu Fily Mariae-ra gondo

lok. Ezt a szöveget G. szinte bizonyosan nem ismerhette; de az ezzel bizonyos rokonságot 
tartó rozsnyói ünnepi játék töredéket igen. Vö.: KARDOS T.—DÖMÖTÖR T.: Régi magyar 
drámai emlékek II. 191—205. 
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Az egykorú kritika általában igen fanyalgó volt.31 Kiemelkedik közülük megint a fiatal 
Hevesi Sándoré,32 aki szinte egyedüliként ismeri fel a törekvés lényegét s azt, ami benne pozi
tív, meg azt is, ami hatását megakadályozza. Lényegében vele összehangzóan ír a darabról 
s az írói törekvésről később két annyira eltérő kritikusegyéniség, mint Hatvány Lajos és 
Sík Sándor.33 Mindkettő a népi színjátékból kinövő népdráma elmulasztott lehetőségét fáj
lalja ebben a kezdeményben, amelyet jól elgondoltnak, csak hibás kivitelezésűnek tartottak.34 

A bor s a Karácsonyi álom: ugyanannak az írói programnak a melegében születtek; két
féle kísérlet a nép lelkének, mondanivalójának a színpadra állítására. S mindkettő lényegében 
ugyanott törik el, szűkül be; A bor azért sikerül csak idillnek ahelyett, hogy drámává lehetne, 
minden vergai lelki realizmusa ellenére, mert elkerüli a társadalmi konfliktusnak még a lehe
tőségét is; a Karácsonyi álom azért sántít két lábra a szcenikailag feldúsított misztériumjá
ték és a meseoperett között, mert színi hatással próbálja elfedni a drámaiság hiányát anyagá
ban — s a drámai hatás lehetősége is azért marad ki belőle, mert sem igazi filozófiai, sem igazi 
emberi konfliktust nem képes e tárgy kapcsán létrehozni. 

Művészetének ebből az alapvető gyöngéjéből valamit maga Gárdonyi is megértett vagy 
megérzett első, országos színpadra került művei kapcsán; de a tanulság, amelyet szemmel 
láthatólag levont belőle, elszomorító lett. Ahelyett, hogy „a magyar népnek egy nagy fájdal-

31 Pontosabban fanyalogva adta meg a módját az akkor már nemzeti intézménnyé változni 
kezdő írónak. KESZLER J. (Magyar Nemzet, 1901. dec. 14.), ÁBRÁNYI E. (Budapesti 
Napló, uakkor), TÁBORI R. (Pesti Napló, uakkor) nagyterjedelmű vonal alatti tárcákban 
— mondanak semmit a darabról, legfeljebb a tartalmát, hangulatos prózában. Ebbe a sorba 
tartozik a Vasárnapi Üjság kritikája is (SZÜRY D., 1901. dec. 22.), melyben a cikk semmit
mondását az előadásról készített nagyméretű fényképek több oldalon át való közlése enyhíti, 
s ebből a sorból rí ki az Alkotmány kritikája Sz. K. Gy. (SZENDRŐI KOVÁCH Gyula) tollából 
(1901. dec. 14.), melynek még ez is jó alkalom az antiszemita uszításra — ugyanakkor felrója 
a darab erőltetett nacionalizmusát. 

32 „G. a Karácsonyi álomban olyasmire vállalkozott, amire Arany János óta komolyan senki 
nem gondolt az egész irodalomban. Drámairodalmunkban pedig ez a vállalkozás az első és 
egyetlen. Arany Jánosnak volt törekvése a népköltészetet a műköltés színvonalára emelni, 
tehát teljes költői tudatosság mellett megőrizni egyúttal a legteljesebb naivitást. [. . .] Drámai 
formában inkább párbeszédes költeményt írt, melynek egyes részletei bűbájos poézist lehelnek, 
egyes jelenetei naiv és zamatos humortól fénylenek, de amely sem koncepciójában, sem tónu
sában nem egységes alkotás és ennélfogva nem is tehetett oly általános hatást, mint a kiváló 
író első munkája, a kisebb igényű, de tökéletesebb szerkezetű falusi történet. [. . .] G. a mé
lyebb egységesítés helyett külső drámai kapcsolatokat keresett, aminek viszont az lett a kö
vetkezménye, hogy a betlehemes pásztorjáték olyan dekoratív elemekkel bővült, melyek megint 
csak rontották naivitását anélkül, hogy értékét valósággal gyarapították volna. S azáltal, 
hogy G. külsőleg is össze akarta kapcsolni a történet egyes elemeit, olyan motívumokhoz is 
nyúlt, amelyek a darab tónusának egységét is megbontották, ami szintén ártott a sikernek." 
h. s.: Színházi Krónika. Magyar Szemle, 1901. 611. 

33 „A Karácsonyi álom G. legigazabb színpadi terméke. Ahogy Arany írta meg Ilosvai 
Toldiját, úgy költötte igazzá G. a magyar karácsonyi misztériumokat." HATVÁNY L.: G. 
halálára. I. m. I. 352. 

„A karácsonyi álom mindent egyesít magában, ami G. legjava művészete. Mély vallásos 
ihlet, gyengéd Mária-kultusz, diszkrét tanító célzat, mesemondó fantázia és álomlátó líra, 
népies frissesség és egészséges komikum, százados néphagyomány, bibliai ihlet és szerencsés 
lelemény, jelenetező ügyesség és zamatos magyar nyelv: minden, ami G. legjava erejéből telik, 
összefogott itt, hogy ezt a művészivé emelt betlehemes játékot a maga nemében egyedülálló 
— ha valóban nem is drámai intenzitású — kis remekművé tegye." SIK S.: Gárdonyi, Ady, 
Prohászka. 113. 

34 A darabról ebben a szellemben — s a János vitéz daljáték előkészítésében játszott szerepét 
kiemelve — ír KISPÉTER A.: i. m. 116—9. Annál feltűnőbb, hogy az e munkával egyidőben 
megjelenő művében (G. műhelyében) Z. SZÁLAI S. ezt a darabot meg sem említi. „Költészet 
és dramaturgia" c. fejezetében, mely lényegében azonos a G. G. Versek—drámák (Bp. 1966) 
kötet utószavával. Igaz, hogy a kötetből is kimaradt a darab. 
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mát, vagy tragikus helyzetét" kereste volna meg, melyre az így kialakult vagy legalábbis kiala
kulóban levő drámaírói technika alkalmas lett volna, a közízlésbe-simulás útját választotta: 
saját legkönnyedebb és legolcsóbb eszközeinek színpadi kiélését. Ez lett az Annuska, kelle
mes vígjáték az úri közönségnek, 1903-ban. 

Ezt is saját korábbi novellájából írja, mint A bort; s ezt már megpróbálja megszerezni 
igazi lelki s társadalmi konfliktussal. Az adósságoktól szorongatott földbirtokos lánya a zár
dában kamaszlelkesedéssel elhatározza, hogy apáca lesz; kikosarazza a földbirtokos kérőt, 
akire pedig az apa a birtok megmentésének reményét alapozza. Családi kétségbeesés; de a 
dúsgazdag prépost-nagybácsi az apácasághoz akkora ,/kozományt" ajánl fel a családnak, 
hogy az mindent rendbehozna, tehát most már a szülők érdeke lenne az apácaság; Annuskát 
azonban megérintette az élet szele, s az első ürügyet felhasználja arra, hogy a mindig-is-szere-
tett kérő, a daliás földbirtokos karjába boruljon. 

Itt volna konfliktus-lehetőség, anyagi-társadalmi és lelki-társadalmi egyaránt; de Gárdo
nyit az „ízlése" — vagy inkább tehetsége korlátai — megóvták attól, hogy ilyesmibe vágjon. 
Ez még vele egyívású barátait is lehangolta,35 a fiatal Ady pedig az írói züllés biztos jelenként 
értékelte;36 jellemző, hogy Alexander Bernát viszont ezért a színpadi művéért lelkesedett 
leginkább, ezt magasan A bor fölé helyezte.37 

Ha nem is helyeselhető, Alexander lelkesedése is érthető: Annuska alakja valóban megnyerő 
rajzú, a vidéki nemesi kúria atmoszférája hiteles, a mellékalakoknak ugyan nem sok közük 
van a konfliktushoz (még ál-közük is alig az ál-konfliktushoz), de azokban is van legalább szín
padi hitel, kellemesen, jól játszhatók; ahogy Tábori Róbert találóan megjegyezte: Gárdonyi 
ezzel a művével „beleült Kisfaludy Károly karosszékébe".38 S a közönségnek jobban kellett 
Kisfaludy hangja, mint valami modernebb hangvétel: Bródy Királyidill}eit ugyanebben az 
évben mutatta be a Nemzeti, s megért tíz előadást, az Annuskát háromszor újította még fel 
a színház, s összesen 85 előadást ért meg, a közönség örömére. (S talán a magyar drámatör
ténet örömére is: ha tárgyilag nem is bizonyítható, de valószínűleg az Annuska sikere is hoz
zájárult ahhoz, hogy mintegy művészi replikaként, Bródy öt év múlva megvalósítsa A taní
tónőt — a maga módján felfogott leány-ideált.) 

De az Annuska tulajdonképpen drámairodalmi remeklés a könnyű nemben ahhoz képesf^ 
ami a Zéta lett 1903-ban — a Láthatatlan ember színpadi változata. Maga az író is tudta, hogy/ 
nem dráma ez a szó igazi értelmében; a hét képben játszódó művet „színpadra tett regény"-
ként jelezte. A mű sikertelenségének megítélésében — melyet pedig az akkori Nemzeti Színház 
egjobb erői próbáltak megmenteni — Ady Endrétől Farkas Pálig mindenki egyetértett..39-

35 Vö. Tóth Béla levelét, melyben pusztán dramaturgiai szempontból igen ésszerű kifogáso
kat tesz. Idézi GÁRDONYI J.: i. m. II. 113. 

36 „Míg G. G. el nem egriesedett és annuskásodott, igen sok mély és szép dolgot írt." ADV 
E.: A história városa AEŐPM IV. 21. 

37 A Nemzeti Színház belső, drámabírálói jelentésében. Idézi GÁRDONYI I. i. m. II. 114— 
115. 

38 Pesti Napló, 1903. jan. 10. A kirtikai visszhangja TÁBORI R. egyébként is színvonalas 
írásán kívül szinte egyöntetűen jelentéktelenségével tüntet; kiemelkedik még belőle MÁRKUS 
L. (Alkotmány, uakkor) rövid, de találó dramaturgiai szempontokat felvillantó cikke. 

39 „A kedves és rusztikus bájú G. a mai darabban amolyan falusi titán." A sok szempontból 
ragyogó lendületű, gondolatgazdag cikk összefoglalása: „Élelmesen csak a színpad olcsóságá
ban bízott, a mai nacionalizmussal terhes levegőben, a cifra képekben, a tirádákban, a roman
tikus ötletekben." ADY E.: Zéta. Az irodalomról, 132. 

„A drámának megvannak a maga parancsoló szabályai, amelyek alul még a G.-féle nagy 
tehetség sem vonhatja ki magát. Mást exponálni és mást keresztül vinni nem szabad, mert a 
közönség lelkében disszonáns hangulat támad . . . " P. (FARKAS P.): Zéta. Új Idők, 1905. 
II. 631-2 . 

Keszler J., aki eddig se sok rokonszenvvel, de tartózkodással szemlélte G. drámaírói próbál
kozásait, most szabadon engedi érzelmeit: „A költött szerelmi história és a ránk maradt törté-
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Pusztán az indokokban s az elítélés mértékében különböztek. Ma már elég a teljes sikerület-
lenség tényét megállapítani és szemlesütve tovább menni, oly szembeszökő az ambíció és 
képesség ellentéte a megvalósult alkotásban. 

A Zéta — Gárdonyi fia tanúsága, illetve a naplók bizonysága szerint40 — 1903 tavaszától 
őszéig készült, az első ötlettől a végső kidolgozásig. De színpadra csak 1905 végén, az évad 
közepén került, sok és eléggé megalázó huzavona után. Születésébe nem játszhatott bele a 
rivalitás gondolata, de Gárdonyi irritáltságába annál inkább, hogy az ő darabja bemutató
ját Somló igazgató húzza-halasztja, több mint egy szezonon át fekteti, miközben Herczeg 
első történelmi drámáját, a Bizáncot bemutatja.41 így érthető, ha következő drámájával nem 
a Nemzetihez fordul, hanem ahhoz, akinek első nagy színpadi sikerét köszönheti: Beöthy 
Lászlóhoz, a Király Színház mostani igazgatójához viszi el, aki amúgy is új darabért zaklatja. 

A Fehér Anna ötlete még 1902-ből származik, tehát közvetlenül A bor és a Karácsonyi 
álom születésének korszakából;42 kidolgozását — nyilván Beöthy lelkesítése alapján — 1905 
elején végzi el szokása szerint rendkívül rövid idő: öt nap alatt.43 A mű születésébe egyébként 
a Fehér László-ballada körül a századfordulón folyó kutatások legalább olyan erővel bele
szóltak,44 mint a külső, színházi körülmények; s legfőképpen pedig az írói ambíció: a népdráma 
népi gyökerekből való megvalósítása. 

A gondolat — balladából drámát, sőt tragédiát írni — Beöthy Zsolt ismeretes balladameg
határozása óta kézenfekvő volt; ha sikerül, egy újabb, döntő lépcső annak az Arany János-i 
irodalmi programnak a megvalósítása felé, amelyet Gárdonyi színműírói tevékenysége mögött 
egyedül Hevesi Sándor vett észre. S a téma — a betyárrá lett, imádott bátyja életéért ártat
lanságát hiába feláldozó leány tragédiája — szinte tálcán hozza a lehetőséget arra érzékeny 
író számára, hogy a társadalmi konfliktust egyéni életsorsokban, egyéni szenvedélyek össze
ütközésében objektiválja, s ezen keresztül emelkedjék tragikai magaslatra. Ha Gárdonyinak 
ebből még igazi drámát sem sikerült csiholnia, hanem pusztán a népszínmű s a népdráma hatá
rán táncoló, erős színi hatásokkal dolgozó művet, mely végül a nézőt kielégítetlenül hagyja, 
abban nyilván megvolt a része az elsietett kidolgozásnak — de sokkal erősebb része volt a 
műben megnyilatkozó írói attitűdnek. 

A dráma eseménysora elég szorosan követi a ballada előadását. Az egymást mélyen szerető 
két, árván maradt s együtt élő testvér válni készül: Fehér László ki akarja házasítani a húgát. 
Már együtt a móring, kicsi a híja, s a menyasszonyágy kikérésének estéjén Fehér László egy 
utolsó vakmerő betyár-tettre szánja magát. A lókötésen rajtaveszít, s a szolgabíró karjába 
fut — statárium van, ez a biztos halálos ítélet. Idáig az első felvonás. — A második már csak 
késlelteti a kifejletét: Horváth főbíró vizsgálatot folytat a betyárok után, Fehér László nem 
árulja el pajtásait, két nő is küzd a kiszabadításáért: az őt feladó szeretője s a húga. Fehér 
Annára a főbíró szemet vetett s azt ígéri neki: ha övé lesz, megszabadítja a bátyját. A lány 
visszatér hozzá, meghozni az áldozatot, bátyja tilalma ellenére. — A harmadik már szinte 

neti adatok összefércelésének fáradságos és szánalmas munkája még különféle hamisítási far
kasvermeket is szolgáltat a szerző lábai alá, melyek mélyén a szerző egészen nevetségessé 
válik. [ . . .] A Zéta sajátos keveréke az irodalmi ambíciónak és a mesterségbeli ügyefogyottság
nak . . . " KESZLER J.: Zéta Az Újság, 1905. dec. 18. 

Még a darabot számos szempontból mentegetni próbáló Sik S. is kénytelen elismerni, hogy 
abból mind a drámaiság, mind a regény igazi értékei hiányzanak. I. m. 111. 

«GÁRDONYI J.: i. m. II. 130. 
41 Vö. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR J.: A Nemzeti Színház százéves története, I. 414. 
«GÁRDONYI J.: i. m. II. 138. 
4 3 1 . m. II. 139. 
44 Z. SZÁLAI S.:i. m. 246. 
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csak egy jelenet: másnap reggel Anna, meggyalázva, dobpergésre ébred, bátyját viszik kivé
gezni; a látványtól megtébolyul, elmondja a főbíróra balladai átkát és szívenszúrja csábítóját. 
Függöny. 

E rövid tartalomból is látszik, hogy szerkezetileg a darab elbillen: szinte csak egy felvonás 
meg egy jelenet — a közbeeső felvonás epizodikus mozzanatokkal teletűzdelt, de igazi drámai 
mozgás nélküli késleltetése a kifejletnek. De ettől még — ha nem is tökéletes — tragédia 
lehetne; ha nem az, annak fő oka részben az alakok koncepciójában, részben azok egymáshoz 
való viszonyában van. Elsősorban az — egyébként színpadilag jól karakterizált — Fehér László 
alakjában és lelki motiváltságában: mindvégig nem tudjuk meg róla, hogy az anyagi szükség 
hajtotta-e a betyárságba (valószínűleg nem), vagy a társadalmi megalázottság érzése (szinte 
bizonyosan nem), vagy egyszerűen a kivagyiság, játék a kalanddal. Nem kell részletezni, meny
nyire más a néző számára az egész cselekménysor s a főalak megítélése, ha az egyik, a másik 
vagy a harmadik a tettek motivációjának gyökere. S ebben az író legalábbis bizonytalanság
ban hagy: mindvégig nem tisztázza a néző (sőt önmaga) előtt, hová is tartozik, mit is képvisel 
Fehér László, egyáltalán képvisel-e valamit vagy valakit; beéri az általános — és elrendel-
tetésszerűen felfogott, sem nem lázadó, sem nem feszengő — paraszti kondícióval s annak 
logikus következményével, hogy ti. László betyárvolta ebben a darabban titkos, de eleve 
adott tény, mely motiválást nem igényel — s ettől az egész sántít. 

A másik súlyos gyöngéje a műnek a „tragikai vétség" és indokolása. Fehér László sorsa 
azért fordul tragikusra, mert szeretője, a csárdás Manci elárulja búvóhelyét a főbírónak; s 
azért árulja el, mert László megtiltotta neki, hogy megfogja a húga liliomfehér kezét. Ebben 
ugyan az írónak minden művében tettenérhető leányideálja újabb változatának visszatéré
sét is láthatjuk,45 de szinte beteges egzaltációban; s ez paraszti környezetbe téve — hogy 
László Manci szeretője akar maradni, de kitiltja a házából, mert Anna nem is tud bátyja viszo
nyáról; hogy Anna még saját vőlegényének sem akar egy csókot engedni a menyegző előtt; 
hogy egy parasztlány nem érti saját esküvője előtt, miért vizsgálja a vőfély az ágy lábát, 
megbír-e két embert, stb., stb. — még különösen hiteltelen, bántó, szinte komikus. így tud
niillik Anna önfeláldozása sem az: ennyire tudatlan lévén, nem tudhatja, mit ajánl a főbíró 
s mit fogad el ő; vagy ha igen, akkor az egész erkölcsi liliom-kártyavár összeomlik. Ennyi 
önkényességet író meg nem engedhet magának. 

Ennek a sok szempontból zökkenő megírásmódnak az eredménye, hogy a mű nem kap önálló 
életre a balladán kívül; hogy amivel Gárdonyi feldúsítja, az bizony a népszínmű ócskábbik 
kelléktárából való: a cigányvallatás, a zsidó kupec meg a többiek. S ez együtt adja, hogy egy 
színpadilag életképes, izgalmas és eseménydús első felvonás után a darab folyamatosan hanyat
lik, a tragédia helyett rémdrámába torkolló harmadik felvonásig. 

A darab kritikai visszhangja erősen megoszlott. Talán több volt az elutasító, elmarasztaló 
vélemény,46 de nem hiányzott az elismerő sem, mely hol mint költeményt, hol mint a magyar 

45 „Az én falumtól kezdve [.. .] több-kevesebb határozottsággal kezd kialakulni a G. jel
lemző leányalakja. [. . .] jóformán minden munkájában megtaláljuk ennek a lelke szerint 
mindig-egy alaknak megragadó változatait. Külső megjelenésében mindenekelőtt bizonyos 
törékeny finomság, valami virágszerűség jellemzi ezt az alakot. Ritkán szép a szó megszokott 
értelmében. Valami nyers, féligérett fanyarság árad belőle. Szépségét lényének belső tisztasága, 
a léleknek a testen átütő belső ritmusa, belső vibrálása sugározza, a szem, a hang, a mozdulatok 
lírájában." SIK S.: i. m. 8 4 - 5 . 

46 A legdühösebb, antiszemita felhangú támadás KÜRTHY Gy. tollából jelent meg (Alkot
mány, 1905. nov. 25.). ERDÉLYI N. (Pesti Napló, uakkor) sikerületlen Tosca-utánzatnak 
minősíti, KABOS E. pedig így ír: „A szelíd elbeszélő helyett [a nézők] egy könyörtelen inkvi-
zitort találtak, akinek szemei vérben forogtak s dühös könyörtelenséggel feszítette keresztre a 
nézők szegény, romlott idegzetét. [. . .] Bámulatos az a hidegvér és lelemény, amellyel fokozni 
tudja a hátborzongató hatást. A legvörösebb szegedi paprikának is el kell sápadnia ennyi bor
zalomtól." (A Nap, 1905. nov. 26.) 
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népdráma megtalált útját ünnepelte a Fehér Annát." De ezek akár jó-, akár pusztán hírverő
szándékból születtek, a darab sorsán nem változtathattak: hamarosan bukás lett belőle, amit 
siettetett az is, hogy a Király Színház színészi gárdája számára szokatlanul nehéz, szinte 
megoldhatatlan feladatot jelentett ez a dráma — már hangvételével is. Gárdonyi népdrámát, 
talán népi tragédiát akart írni egy népballadából; de csak egy visszájára fordított népszín
művé sikerült az alkotása, mely olvasóban-nézőben egyaránt az elmulasztott lehetőség keserű 
érzését kelti fel. 

Következő drámája, a Fekete nap úgy viszonylik a Fehér Annához, mint a Zéta A borhoz. 
Történelmi dráma akar lenni — de ezt nem Gárdonyi írta, hanem Ziegler Sándor, a tanyai 
gépészkovács falusi tanító fia. A hajdani suttyólegényke lelkébe ömlött osztrákgyűlölet, 
nemzeti lelkesedés árad itt ki megsokszorozva, egészen az abszurdumig; s lesz belőle történelmi 
színmű helyett „történet a szabadságháborúból" — mely műfaji meghatározásból csak a 
minősítő jelző hiányzik, ugyanis rémtörténet ez a javából. 

Műfajilag figyelemreméltó, hogy a színpadi mozgás és a drámai mozgás közötti különb
séget kevés írói munka dokumentálja oly szembetűnően, mint ez a félresikerült alkotás. Rész
ben talán annak következtében is, hogy Gárdonyi még a saját felületes drámaírói munka
tempójára is rálicitált: most három nap alatt ütötte papírra az egészet.48 De akár ez az oka, 
akár a saját témájával szembeni írói bizonytalanság, a mű, amely tele van színpadi esemény
nyel, méghozzá egyenesen színfalhasogatóan hatásvadász események egymás sarkára lépő 
sorával, drámailag teljesen mozdulatlan, mert az alakok lelkében belső mozgás nincsen. Pedig 
egy mellékvonalban — Berta és Funkel Kristóf szerelmében, illetve csendes tragédiájában 
— ott húzódik az igazi szabadságharcos dráma, sőt tragédia lehetősége. A szegény sváb 
legény, aki elbújdosik a faluból, mert a szerelmét úgysem adnák hozzá, s aztán az osztrák 
seregekkel tér oda vissza — mert a háború utánra földet, tehát neki boldogságot ígértek —, 
hogy áldozatát és boldogságát megsemmisülni lássa, mert szerelme más felesége lett, az pedig 
az ellentábor katonája, akinek ő többé-kevésbé gyilkosává lesz — ez a téma akár a fiú, akár 
a lány oldaláról felfogva nagyszerű drámai lehetőség, melybe valóban belesűríthető a kor min
den emberi és társadalmi problematikája, a tömörítés magas fokán; Gárdonyi pazarló felületes
sége kellett hozzá, hogy szinte vakon menjen el mellettejelentéktelen epizódként villantva fel. 

A darab 1906 nyarán került színre, a Budai Színkör korhadt bódéjában — de Jászai Mari 
főszereplésével. Ennek köszönhet néhány elismerő, értékelő bírálatot;49 de a kritikai visszhang 
túlnyomó többsége mérsékeltebben vagy szenvedélyesen, sőt gunyorosan elutasító volt.50 

47 SZÍNI Gy. szerint „ír t egy drámát, amelyet nem szabad drámának nézni. Irt egy nagyon 
szép költeményt, amelyből a népballada szelleme sugárzik ki, de színpadilag kivihetetlen." 
(Budapesti Napló, 1905. nov. 25.) — SZŐLLŐSI Zs. szinte rajongva ír róla (Budapesti Hírlap, 
uakkor), az Űj Idők (1905. II. 552.) névtelen cikkírója szintén; G. A. (Gábor Andor?) pedig a 
népdráma kezdetét üdvözli benne: „Akik G. előtt járták ugyanezt az utat, egyszerűen regé
nyekből kivágott amorozókat környeztek némi bagariaszaggal és avas kalapzsírral, prima
donnákat helyeztek át a vasajtó alól muskátlis kertekbe, s akkor ezek az elemek, amelyeknek 
lényegükben egymáshoz semmi közük nem volt, kétségbeesetten sírták le a deszkákról diszpa-
xát voltuknak siralmas dalát. G. azonban valójában [!] ismeri a népet — ne mondják, hogy 
könnyű neki, mert más emberek is vidéken töltik egész életüket anélkül, hogy népi írásművükbe 
egyetlen reális vonás kerülne bele. G. sehol, egyetlen alakjával s egyetlen szájukba adott mon
datával sem siklik le talajáról, melyet a maga számára választott." (Magyar Nemzet, uakkor) 

48 1905. aug. 25—28. között napi egy felvonást írva meg GÁRDONYI J. szerint. I. m. II. 
140. 

49 A Független Magyarország kritikusa (na. = Cser na A.?) ravasz fordulattal próbálja 
igazolni, hogy ami rossznak tetszik, valójában jó (1906. júl. 8.); KERN A. (Budapesti Hírlap, 
uakkor) főleg Jászai játéka miatt lelkesedik, a darabról óvatosan kimondja hogy egyfelől epikus, 
másfelől melodramatikus. 

50 KOSZTOLÁNYI D. (Budapesti Napló, uakkor) szerint „nem tudtuk megérteni, miért 
írta meg a darabját"; B. I. (Bársony I.? Ballá I.?) a Magyar Nemzetben (uakkor) G. egész 
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S az elutasító, sőt gúnyolódó kritikusokra nehéz haragudni: ez a színmű menthetetlenül 
rossz. Pedig Gárdonyi írói ösztöne bizonyos irányban helyesen működött: jól érezte azt, hogy 
ha népdrámába akarja sűríteni a magyar nép közelmúlt és jelen problémáit, akkor a népi 
történelmi tudat legelevenebb (ha ugyan nem egyetlen eleven) hagyományához, a szabadság
harchoz kell nyúlnia. A mű s az író drámája abból keletkezett, hogy e témához nyúlva írói 
éleslátását elborították a nemzetiszínű indulatok, a lényegeset mondás helyébe a hatásosat 
mutatás lépett, s ettől a mű drámailag semmissé — de halmozott effektusai ellenére hatásában 
is jelentéktelenné zsugorodott. 

A Fekete nap bukását két munkás esztendővel heverte ki Gárdonyi; de még nem mondott 
le a színpadról. Amikor a Nemzeti Színháznál újabb igazgatóváltozás következik be (Somló 
Sándorral a Zéta körül veszett össze) s Tóth Imre darabot kér tőle, azonnal darabíráshoz lát 
— ez lesz a Falusi verebek.51 1908 őszén írja, s a Nemzeti még abban az évadban — 1909 ja
nuárjában — bemutatja. Műfaji meghatározásként „köznapi történet"-et ír a cím alá; már ez is, 
meg az egész tematikája s miliője is érzékelteti, hogy Gárdonyi itt a Bródy által elvetett 
kesztyűt veszi fel: a Falusi verebek A dada gárdonyis replikája. 

Az témájában: a falusi lány, aki városra kerül szolgálni, s itt a halál szele megsuhintja sorsa 
reménytelenségében. De nem az a hangjában: Bözsi és Ződág Jani szerelmi bánatukban nem 
gyufaoldatot isznak, hanem francia pezsgőt, s mire felocsúdnak, minden jóra fordul, rende
zett körülmények között lehetnek egymáséi. Vagyis a naturalista tragédia alapanyagából 
franciás technikájú vígjáték kerekedik; ami az első felvonásban realisztikus életképnek indul, 
a másodikban társadalmi vígjátékba fordul, növekvő bohózati elemekkel, a harmadikban 
meg nyíltan bohózattá lesz, amiben társadalmi elemek már elvétve maradnak csak meg. 
Ilyen darabot sokat írtak — ha nem is azonos tematikában — a századelőn; ami ezt a darabot 
különösen sajnálatossá teszi, az éppen I. felvonása, mely sokkal többet ígér, mint amennyit 
aztán az egész beváltani tud. 

Ebben ugyanis Gárdonyi legjobb képességei nyilatkoznak meg újra: realitás-érzéke, a 
paraszti-falusi beszédmodor bensőséges-ösztönös ismerete — sőt azon túlmenően a paraszti 
észjárás, illemkódex és viselkedési rétegnormák terén való teljes biztonsága. A bor világa ez 
— de már jelentős továbblépés A bor felfogásától, mert hiszen Ződág Jani és a Bíró, illetve 
Erzsi és Jópál konfliktusában a falusi vagyon-meghatározta kasztrendszer s az általa kivál
tott emberi tragédiák elevenjére tapint. (Drámairodalmilag ennek meg is lesz a folytatása: 
az itt felvázolt konfliktusnak szinte a folytatását írja meg néhány év múlva Móricz a Pacsirta-

drámaírói tevékenységét nevezi tévedésnek, saját hiúsága legyezgetésének, „Mert a hiúságon 
kívül a világon semmi sem lehet annyira erős, hogy valakit szántszándékkal erőpazarlásra, rút 
komédiázásras önnön lényének erőszakos megtagadására bírjon." A leghatározottabban megint 
az Alkotmány kritikusa (-ml.=Márkus L.? uakkor) „intézi el" a darabot — kegyetlenül, de 
szellemesen. Ezért ideiktatjuk az egész, rövid kritikát: „Negyvennyolcas honvédek, akik liba
sorban szaladgálnak, osztrák tisztek, akik a hazafilélek kedvére valóan hülyék, egy vén, vak 
asszony, aki negyven osztrákot megmérgez, mert a fia elesik a csatában, Kossuth-nóta, Gotter
halte, honfibú, aktuális kiszólások Bécs ellen, tulipán koalíció, Lengyel Zoltán, sőt Prém József, 
figurák, akik undorítóan szép szavakat mondanak, tömeggyilkosság, démoni kacaj félbalon, 
görögtűz, gyerekes sovinizmus, jaj de huncut a német, abszurd helyzetek, naiv, jószándékú, 
impotens hazugság, malom alatti politika, abszolút drámahiány, fekete unalom és nemzeti
színű agyhártyagyulladás, ez A fekete nap című dráma, amit G. G. írt és Jászai Mari játszott. 
Sohasem hittem volna, hogy G. és Jászai Mari össze fognak valaha találkozni, de hát meg
történt, s egy illúzióval ismét szegényebbek vagyunk. Hogy Jászai Mari mit csinált ezen a 
fekete estén, azt elmondani nem, csak lekottázni lehetne. Olyan dallamos volt, mint egy auto
mobilkürt s mikor azt mondta: 'igyanak az urak', a titánok keserve kondult végig a rozoga 
budai színházon. Körülötte sok kis Jászai Mari hemzsegett, férfiak és nők egyaránt." — Az 
igazság kedvéért meg kell említeni, hogy nem ez volt Jászai és G. G. első színpadi találkozás; 
Jászai játszott már a Zétában is. 

51 A darab megírásának körülményeiről vö. GÁRDONYI J.: i. m. II. 162—5. 
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szdban — mely művészileg szinte ugyanolyan okokon törik el, mint ez.) Sőt átveszi Bródy 
falu-város szembeállításának két fázisát is; de míg A dadában a dajkavásár a drámai akció 
egyik legintenzívebb mozzanata, itt • - a mű hangjához illeszkedve — Sárfejű és Zsigovicsék 
falusi látogatása joviális-anekdotikus epizód, melynek a drámához semmi, de annál több köze 
van az intrika tovább bonyolításának lehetőségéhez. (Mellékesen: Sárfewy és Ződág Jani 
közös apától származása is olyan mozzanat, mely a századeleji paraszti irodalmat állandóan 
kísérti: hangsúlytalanul A dadában is felbukkan, éppen Erzsébet származását illetően; hang
súlyosabban majd Túri Dani származásával kapcsolatban kerül elő, a Sáraranyban.) 

Ezt a szembeállítást — most már egy fővárosi polgári lakás konyhájában — folytatja a 
II. felvonás; de itt már minden osztályfelhang kimúlik belőle, hogy pusztán a falusi józanság 
és a városi életidegenség kerüljön egymással bohózati szinten szembe. A darabban a Jani — 
Erzsi szerelem naiv-szentimentális jelenetei teremtik meg az egységet, a diszparát életképi 
és bohózati jelenetek között; de a III.-ra még ez is elhalványodik a bohózati elemek felerősí
tése érdekében. így aztán az a különösség következik be, hogy bár a Bíró és környezete s az 
egész falusi miliő igen reális, tele van finoman megfigyelt mozzanatokkal — az egész mű 
sokkal „görésebb" mint A bor, ahol pedig Göre Gábor humoreszk-alakja és vicclap-környezete 
aktívan jelen volt: itt ugyanis nem az alakok önmagukban, hanem az egész problémafelfo
gás válik joviálisán komolytalanná, önmagában minden mozzanat valamiképpen a realitá
son belül marad — hol egy szentimentális-idilli, hol egy bohózati, hol egy életképi kisrealista 
valóságon belül mozog —, csak az egész s az egész együttes kicsengése lesz hazug az irreali
tásig.52 Mert ha a többé-kevésbé olcsó mulatság elmúltán arra keressük a választ: mire tanít 
ez a színdarab, csak olyan lapos életbölcsességek derülnek ki belőle, mint hogy „a durva külső 
érző szívet takar" (a Bíró esetében), vagy éppen hogy „milyen jók az emberek", hiszen a sze
relmesek ál-balsorsán mindenkinek megesik a szíve. Persze ezek a tanulságok egy idilli felfo
gású, idillien zárt körre szűkített színdarabban még érvényesek is lehetnének; bántóan hazuggá 
éppen azáltal válnak, hogy Gárdonyi ebben a darabjában nagyobbat akart, többet markolt: 
ilyen tanulságok már hazugságok, amint átlépik a verbénaszagú kiskert léckerítését. 

Az már szinte színháztörténetileg is csak anekdota-érdekű, hogy — mint minden egyes 
darabja bemutatása körül — Gárdonyi most is összeveszett a színészekkel és az igazgatással 
annyira, hogy szakított a színházzal ezután végleg, s többé drámát nem írt. Ezekben az irri
tált veszekedésekben nyilván jelentős szerepe volt az író túlméretezett hiúságának, mely a 
szövegébe való minden belenyúlást személyes sérelemnek érzett; nem kevésbé annak a harc
nak, amit Gárdonyi minden darabja körül folytatott a tárgyilag és lélektanilag realisztikus 
előadásmódért, az üres színpadi konvenciók ellen (ennek máig beszédes példáit hordozzák a 
szerző színpadi utasításai darabjaiban); feltehetőleg része volt ebben annak a kudarcra ítélt 
harcnak, amiről Sík Sándor szólt53 s amit remetesége ellen önmagával folytatott; de nem utolsó
sorban annak a — talán még önmagának sem bevallott — elégedetlenségnek, amely darabjai 
színpadi megvalósulása során elfoghatta, a szándék s az eredmény közötti szakadék láttán 
vagy inkább éreztén. Ha közel egy évtized meg-megújuló erőfeszítései, meg-megújuló kudar
cai után szakított a színpaddal és végleg, akkor ennek a döntő oka itt bújhatott meg: abban 
a tudattá növő érzésben, hogy valamilyen okból (s ezt az okot naplóiban nyilván a legkényel
mesebb volt a színházakban keresnie) képtelen színműben megvalósítani azt, amiről álmodik, 
amit csak ő csinálhatna meg, senki más. 

62 Figyelemreméltó, hogy a kritikai visszhangban a tekintélyes kritikusok — ALEXANDER 
B. (Budapesti Hírlap, 1909. jan. 9.) és ÁBRÁNYI E. (Magyar Nemzet, uakkor) — szinte ra
jonganak a darabért, csak a modern törekvések harcos és színvonalas színikritikusa, SALGÓ E. 
(Független Magyarország, uakkor) emel komoly és megalapozott kifogásokat. 

53 „Negyedszázados egri remetesége alatt három ízben tett kísérletet, hogy kiragadja magát 
ebből a magánakvalóságból és kapcsolatba lépjen az emberekkel. A két első egy-egy bátortalan 
szerelem. [.. .] Egy harmadik világhódító kísérletnél a színpadi érvényesülés irányában próbál
kozott." SIK S.: i. m. 29. 
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Gárdonyi Gézának tragédiát nem sikerült írnia — csak egy megíratlan tragédiát valósí
tott meg drámaírói pályájával: azét az íróét, aki érzi a népdráma szükségességét, többször s 
több oldalról neki is rugaszkodik a feladatnak, de minden próbálkozása kudarcba fullad — 
részben saját tehetsége elégtelensége vagy másfajúsága okán, részben a közeg miatt, amely
ben szándékai megvalósulnak. 

Ami a tehetségét illeti, tán jogos az elég gyakran hangoztatott észrevétel, hogy nem volt 
elsőrendűen drámai tehetség. Bár bánjunk óvatosan az ilyen sommás ítélettel: hiszen életteli 
dialógust kevesen írtak az ő korában olyan igazat és hiteleset, mint éppen Gárdonyi; hiszen 
darabjai sikerült jelenetei tele vannak finoman észlelt és finoman visszaadott belső drámai 
mozgással. Ha drámaírói tehetsége nem tudott igazán kibontakozni, annak alapvető oka 
világlátásában volt: abban a vidéki középosztálybeli mentalitásban, melyet korábban pró
báltunk meghatározni, s amely lényegében rokonszenvvel, de az igazi problémák észlelésére 
képtelenül, nosztalgikus-konzerváló és nem változtató szándékkal hajolt a falu fölé. (Külön 
kérdés és túlmegy e tanulmány keretein, hogy ebben a magatartásban mekkora volt a része 
a megőrzött-félreértett Petőfi-Arany hagyománynak, s hogy ez meddig volt pozitív, mikortól 
és miért negatív hatású a magyar közéletre és közgondolkodásra.) Ez a szemlélet határozta 
meg lényegében írói módszereinek hatékonyságát — ez sikerét s e siker múlandóságát is. 
Hajdani találkozásaikra visszaemlékezve Móricz Zsigmond pontosan jellemezte Gárdonyi 
pozitív hozamát a magyar irodalomba — s ennek a pozitívumnak a negatív oldalait: 

„írásainak alapja a nép ismerete, ő volt az első író, aki a parasztot mint individuumot 
ismerte fel. A nevetés és a sóhajtás, a gond és a derű a parasztember lelkében nála szabadult 
fel először. Az ő parasztjai jelennek meg legelőször a magyar irodalomban mint lelki életet 
élő emberek. A társadalmi korlátozást ő nem ismerte. Az ő népének egyéniségei nem szociális 
lények. Sem szociális sérelmeik nincsenek, sem szociális korlátozások nem veszik körül. Idill 
van körülöttük, amit a természet, a föld, az ég, a falu kerete határol. Tiszta lelkiségek, akik 
soha egy gondolattal nem akarnak áttörni gátakat, hanem leélik a maguk egyszerű és nemesen 
együgyű életét az adott és megváltozhatatlannak érzett életkörülmények között."54 

Az idill volt legnagyobb erénye és korlátja — drámaírói tevékenységének is. De éppen, mert 
a falusi világot még e század elején is képtelen volt másként látni, mint idillinek — ezért 
lett drámaírói pályája A bortól — mely ennek az idilli látásnak még harmonikus kifejezése 
— a Falusi verebekig — mely ugyanennek már reakcióssá válása, elbohóckodása — folyama
tos tartalmi hanyatlás, ha mesterségbelileg sokat és jól tanult is közben. Emiatt kellett visz-
szahúzódnia e kitörési kísérlete után újra remetelakába — ott legalább a valóság nem szólt 
bele álmaiba. De e visszahúzódás azt is jelentette, hogy az igazi helyét, szerepét nem találja 
az író, s e ténnyel való szembenézés elől tér ki, ez elől faláztatja be ablakait. 

Ha más közegbe kerül, ha másmilyen színházi élet, ambíciók és igények veszik körül, 
talán más író s főként más drámaíró lehetett volna belőle. De abban a színházi életben, amely
ben még közelharcot kellett vívnia minden egyes alkalorrjnal színészekkel, rendezőkkel, igaz
gatókkal, ha parasztjait munkaruhában akarta színpadra állítani s nem sohasemvolt-ünnep-
lőben, joggal érezhette úgy, hogy ő a realitás bajnoka a konvenciók megmerevedett világával 
szemben, s nem kellett észrevennie saját gondolkodásában, ábrázolásában a konvencionalitást; 
annál a közönségnél, amely A bort ugyan sikerre vitte, de még ott is felszisszent egy-egy élet-
szagúbb fordulatra, s igazán csak a Kátsa cigány meg a Durbints sógor alakján tudott elan
dalodni, magát joggal érezte haladottabbnak, realistábbnak, szinte már forradalmárnak. 

Pedig sajnos, forradalmár nem volt, még az irodalomban sem. Drámaírása, erényeivel is, 
kudarcaival is szorosan benne maradt a korszabta keretek között; legmerészebb művében, 
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A borban is csak e keretek széléig merészkedett, de nem azokon túl. Érzett egy kordiktálta 
szükségletet, érezte magában az erőt, hogy ezt a szükségletet betöltse; de egy évtizeden át 
vergődött, kínlódott hiába azért, hogy e szükséglet betöltésének olyan formáját találja meg, 
mely sajátmaga s közönsége mesterségesen leszűkített és elidillizált világnézetével összeegyez
tethető. Ezért a célért drámai küzdelmet folytatott darabjaiban; ez a küzdelem zárult — 
nem tragikai megsemmisüléssel, inkább csak komikai felsüléssel; s ennek a következménye 
lesz az, hogy az író még hátralevő másfél évtizedére hátat fordít a színháznak s a drámának, 
nem akar többé közönségével szembenézni. S a közönség is csak A borhoz maradt hű még jó
idéig; Gárdonyit, a színműírót s az ideálokat, amelyeket az kergetett, jószerint elfelejtette. 

Péter Nagy 
LUTTE POUR LE DRAME POPULAIRE 
Les piéces de théátre de Géza Gárdonyi 

Dans les débuts de la piéce de théátre populaire, la possibilité du drame populaire était 
inhérente. Mais la deuxiéme moitié du XIXe siécle fait cesser cetté possibilité: l'arrét subit et 
la distorsion de l'évolution sociale conserve, pour une moitié de siécle, la mode de la piéce de 
théátre populaire dépourvue de probléme social. 

C'est ce milieu théátral et dramatique dönt le jeune journaliste de province, Géza Gárdonyi 
fait la connaissance dans les années 80, — c'est ä ce milieu qu'il cherche ä s'adapter, et il 
accumule échec sur échec. Aprés avoir retrouvé sa voix de prosateur et aprés ses premiers 
succés, il écrit son drame d'un succés foudroyant, Le vin (1901), qui est un mélange étrange, 
tenu en position d'équilibre, des méthodes naturalistes-petit-réalistes et de celles des piéces 
de théátre populaires: de la son succés durable. Mais son grand résultat réside en ce qu'il est 
le premier effort, dans le domaine du drame hongrois, de représenter sur la scéne la vie réelle 
du peuple. Dans le Songé de Noel, il cherche ä étendre cetté mérne méthode sur le monde 
<ie la fable aussi — par l'malgame des éléments naturels et d'opérette. Aprés plusieurs essais 
de tendance diverse, c'est en 1905 qu'il écrit son entreprise de théátre la plus hardie, le drame 
intitulé Anna Fehér, issu d'une ballade populaire. Comme il tourne le dos, ici aussi, aux pro-
blémes sociaux et il cherche y suppléer par une surtension psychologique, et comme ce drame 
contient, du point de vue de la dramaturgié aussi, beaucoup d'inconséquences et des choses 
qui ne sönt pas pensées jusqu'au bout, il sera un échec, ce qui ne l'empéche pas d'étre inte
ressant. Le cas est le contraire avec son dernier ouvrage de théátre, Moineaux de village (1908) 
qui tout en étant le plus múr quant á la technique, est au meilleur marché du point de vue de 
l'écrivain: il manque la possibilité d'une tragédie de Romeo de village en le transformant en 
un vaudeville. C'était sa conception idyllique du village et du paysan qui empéchait Gárdonyi 
d'écrire un drame véritable — mais la vie théátrale de son époque l'en empéchait aussi. 
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