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Dörg� Tibor

Konzervatív megújulás
Gárdonyi Géza Falusi verebek cím� színm�ve

Az 1908/1909-es évad nagy változást hozott a f�város színházi életében. A Nem-

zeti Színház új helyre költözött, megkapta – akkor még úgy vélték, ideiglene-

sen – a Népszínház épületét, ahol aztán 1964-ig m�ködött. A sokkal el�nyösebb 

helyszínen új igazgató, a gyakorlott f�rendez�, Tóth Imre irányításával kezd�d-

hetett a munka. Neves magyar szerz�k ekkortájt nem tolongtak új m�veikkel a 

színház folyosóján, ezért Tóth Imre felkérte Gárdonyit, akinek két sikeres darab-

ja olykor m�soron volt – A bor (1901), Annuska (1903) –, hogy írjon új darabot. 

Gárdonyi, aki a színház el�z� igazgatójánál, Somló Sándornál – megromlott 

viszonyuk miatt – nem jelentkezett volna, most elfogadta a felkérést.

Szeptember 25-én fogott hozzá a munkához, el�ször Bözsi munkacímmel. 

Nyugodtan dolgozta ki a témát (falusi lány szerelmese után Pestre szökik, cse-

lédnek áll), és amint elkészült (november 18-án), rögtön Budapestre utazott. 

Az igazgató már szálláshelyén felkereste, ott el is olvasta a m�vet, és elége-

detten vitte magával. A sajtó közölte a hírt: Gárdonyi benyújtotta új vígjátékát 

a Nemzeti Színházhoz.1 A próbák január 1-jén kezd�dtek, és ekkor kezd�dtek 

a konfl iktusok Gárdonyi és a színház között. A lelkes író virágcsokorral jelent 

meg az els� próbán, hogy köszöntse a színészn�ket, de többen hiányoztak. 

A  pontossághoz, fegyelemhez szokott Gárdonyit bosszantották a szövegmá-

soló tévesztései, a  folyamatos színházi rendetlenség. Közbeszólásaival – úgy 

vélték – zavarta a színészeket. Megsért�dött, hazautazott. Hiába kereste fel 

a színház titkára Egerben, hogy jöjjön el a bemutatóra, mert távollétét „rosszra 

magyaráznák”, nem volt hajlandó. A  túlérzékeny író – feljegyzései szerint – a 

teljes visszakozáson is töprengett: „Az éjjel nem aludtam. Azon gyötr�dtem, 

hogy visszavonom a drámámat. Telegrafi rozok a minisztériumnak is, hogy jó-

váhagyásom nélkül nem kerülhet színre.” Végül szerencsére nem tett semmit, 

csak otthon maradt.2

A Falusi verebek el�adása, az évad els� magyar szerz�s bemutatója, 1909. 

január 8-án rendben lezajlott. A szerz� távolléte valóban keltett némi visszhan-

got, de a sikeres színrevitel hamar feledtette a háttérben maradó ellentétet. 

Másnap a darabot újra adták nyílt színi tapsokkal, kacagó néz�közönséggel, 

a felvonások után számos kihívással. A sajtó „nagy, �szinte siker”-r�l tudósított.3

Gárdonyi József úgy tudja, az ötödik el�adás után a díszletek nagy része 

elégett. A sajtóhírek alapján módosítanom kell a közlését, és érdemes ennél 

a rendkívüli eseménynél kissé elid�znünk. A  t�zeset a hatodik el�adás után 

történt, és akár katasztrofális méreteket is ölthetett volna, ha az ügyeletes 

1 Budapesti Hírlap, 1908. nov. 20., 13.
2 Gárdonyi József, Az él� Gárdonyi, Bp., Dante, 1934, 163–165.
3 Budapesti Hírlap, 1909. jan. 10., 16.
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t�zoltó �rmester és társai nem álltak volna helyt a válságos pillanatokban. 

Január 18-án este Maeterlinck drámája, a Monna Vanna el�adása a szokásos 

módon zajlott. A második felvonás zárultával a színpadon lév� Márkus Emília 

és Garamszeghy Sándor fogadta a közönség tapsait. A nagy, „bayreuthi”-nak 

nevezett vörös bársonyfüggöny összecsapódott, majd ismét széthúzták. A har-

madik összecsapódáskor a közönség dermedten látta, hogy a jobb oldali füg-

gönyszárny lángra kapott, és középen találkozva a bal oldali szárnnyal az ölesre 

növ� lángnyelv felfelé harapózott. Alig hallatszott el a rémült kiáltás, t�z van!, 

és a néz�k egy része alig indult meg sietve kifelé, a színházi vasfüggöny sebe-

sen leereszkedett, és elzárta a néz�teret a lángoktól. Ezzel egyidej�leg az oltás 

is megkezd�dött vízsugárrral, illetve a zsinórpadlás es�ztet� berendezésének 

m�ködésbe hozásával nagy mennyiség� víz zúdult a színpadra. A tüzet sikerült 

is gyorsan eloltani. A megnyugodott és többségében helyén maradt közönség 

láthatta a leeresztett vasfüggöny alatt kifolyó vizet. Az el�adást nem folytatták, 

és aznap már csak a jegyük árát azonnal visszakövetel�k hazaküldése okozott 

némi gondot. A  vizsgálóbizottság nem állapított meg személyi mulasztást, 

véletlen és pontosan nem megállapítható okból keletkezett a t�z. A  színpa-

don – mint már oly sokszor korábban – egy katonai sátor állt, el�tte két rúdon 

gyertyaköteg (mint fáklya) égett, véd�burokkal ellátva. Valószín�leg a színpad 

jobb oldalán kinyitott ajtó okozhatott huzatot, és a mintegy két méternyire álló 

rúdhoz hozzáver�d� függöny tüzet fogott.

A károk felmérésekor kiderült, hogy az el�készített díszletek közül a más-

napi Cyrano de Bergerac és az Antonius és Kleopátra díszletei a vízben eláztak 

(csak február 7-én, ill. 12-én kerültek m�sorra). A villanyvezetékeket és a füg-

gönyöket ki kellett cserélni, ezért a következ� három napon nem volt el�adás.4 

A Falusi verebek díszleteinek sérülésére nincs utalás, mindössze természete-

sen a 20-ára kit�zött el�adás maradt el, a már tervbe vett következ� alkalom-

mal, január 24-én játszották ismét.

A  Nemzeti Színházban 1909-ben 19-szer, 1915-ben négyszer, 1916-ban 

kétszer, 1927-ben négyszer, 1928-ban kétszer játszották, összesen 31-szer 

(ebb�l kétszer a Nemzetivel összetartozó Várszínházban). A  f�városi bemu-

tatót követ�en hamarosan vidéki színházak is játszani kezdték, pl. Szegeden 

1909. február 22-én (sajnos gyengén a színház válsága miatt),5 Kassán október 

10-én, Temesváron október 24-én.6

A  színpadra állítás, Gárdonyi utasításainak megfelel�en, a  kor igényeit 

követte, az életh� megjelenítést tartották fontosnak.7 (Az ügyes kez� író a kéz-

iratlapra oda is rajzolta, amit lelki szemei el�tt látott.8) Kezdetben valószín�leg 

4 Uo., 1909. jan. 19., 10–11., jan. 22., 12.
5 Sándor János, A szegedi színjátszás krónikája, Szeged, Bába, 2003, 229.
6 Krecsányi Ignác társulatának rendez�példánya, OSZK SZT, MM 6394 (Bp., Singer és Wolfner, 

1909) A rendez�i utasítások, a díszletrajzok vélhet�en egy korábbi el�adás nyomán készült 

másolatok.
7 Székely György, A  Nemzeti Színház = Magyar színháztörténet 1873–1920, szerk. Gajdó 

Tamás, Bp., Magyar Könyvklub, OSZMI, 2001, 558.
8 A rajz fotóját l.: Z. Szalai Sándor, Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szép-

irodalmi, 1977, 218.
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kevés rövidítés történhetett, a súgópéldányon látható, különböz� szín� (tehát 

más-más kézt�l származó), nagyjából indokoltnak tartható húzások vélhet�en 

1915-t�l érvényesültek Pethes Imre, vagy 1916-tól Csathó Kálmán rendezé-

sekor, ill. kés�bb. Egy-két szó még Gárdonyi jelenlétében változhatott, pl. az 

egyik szerepl�, a Kapitány eredetileg még mindenütt Ezredes volt.9 Az 1927-es 

felújításhoz Horváth Jen� rendez� már az 1923-ban kiadott könyv lapjait hasz-

nálta.10 Egy emberölt�vel kés�bb Bálint György szeret� m�gonddal készített 

rendez�i utasításait láthatjuk egy rövid élet� könyvsorozat révén.11

Emlékezetes alakítást nyújtott Ligeti Juliska (Erzsi) és Rózsahegyi Kálmán 

(Jani), a többiek is jól játszottak, pl. Gyenes Lászó (Bíró), Rákosi Szidi (Veron), 

Gál Gyula (Jópál), Vízváry Mariska (Berta). Az 1927-es felújítás öt szerepl�jének 

fényképét közölte a Színházi Élet.12

Gárdonyi újító kedve a drámaírás terén sokszor megnyilvánult, ezúttal is 

bátran kísérletezett, pedig az azonnal reagáló színházi kritika elé kiállni nem 

veszélytelen. Megpróbálkozott a – saját elmondása szerint – „felében drámai 

szerkezet, felében vígjátéki” egybeszövésére. „Az átmenet megírásán fordul, 

megbírja-e a néz�tér lelkülete ezt a változást. Ha a vígjátéki részt csapnám el�-

re, semmiképpen sem várhatnék sikert. De így… csak jót várhatok.”13 A közön-

ségt�l valóban jót kapott, de a kritikusok egy része nem volt hajlandó elfogadni 

a szokatlan m�faji ötvözetet. Palágyi Lajos volt a legelutasítóbb, rosszindulatot 

is feltételezett: „Írhat komoly drámát a népr�l, ha annak indulataival magát 

azonosítja; írhat komédiát is, ha mosolyogva néz le rá. De föltétlenül visszás 

hatású, ha csak azért kezdi komolyan a nép érzelmeinek festését, hogy végül 

az úri osztály fölényével lesajnálja és kifi gurázza.”14 A hivatalos tekintély, az MTA 

részér�l Négyesy László már tárgyilagosan fogalmazott. Az 1909. év f�városi 

magyar szerz�s bemutatóit értékelve a Falusi verebeket a kiemelend� jók közé 

sorolta, de úgy véli, „a  megoldás burleszk módja” megokolatlan ellentétben 

áll a darab korábbi részeivel, amikor „az egyszer� lelkek romantikáját fi noman 

érvényesíti”. Gárdonyit eltanácsolja a kísérletezést�l, de elismeri, a címben kife-

jezett költ�i gondolatot képes volt „melegen éreztetni”.15 Más kritikusok viszont 

el tudták fogadni a darabot olyannak, amilyen, ajándéknak tekintették.

Az irodalomelméleti kifogások mellett politikai, világnézeti néz�pontból is 

megfogalmazódtak vélemények. A kultúrát a társadalmi harc eszközének tartó 

kritikus szerint Gárdonyi világa hamis, mert a parasztok szerelmi életében nin-

csenek sóhajok, csókok, könnyes búcsúzások, a föld népét nem apró szerelmi 

históriák nyugtalanítják, hanem a társadalmi fejl�dés problémái.16 Ignotus sem 

9 OSZK SZT, F 185/1
10 OSZK SZT, F 185 (Bp., Dick, 1923)
11 Gárdonyi Géza, Falusi verebek, rendez�i utasításokkal ellátta Bálint György, Bp., Szikra, 1947 

(Színdarabok jelenetek játékok, 5)
12 Színházi Élet, 1928/2, 6–7. Nagy Izabella (Erzsi), Matány Antal (Jani), Bartos Gyula (Bíró), Kiss 

Irén (Veron), Bodnár Jen� (Jópál)
13 Gárdonyi József, i. m., 163.
14 Vasárnapi Újság, 1909. január 17., 54.
15 Négyesy László, Jelentés a Vojnits-jutalomról, Akadémiai Értesít�, 1910, 379.
16 [Várnai Dániel], Népszava, 1909. jan. 9., 5.
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volt elégedett, úgy véli, Bródy Sándor drámája, A dada képviseli a helyes fel-

fogást a maga groteszk és tragikus módján.17 Külföldi párhuzamként a „nagy 

beaconsfi eldi témá”-t említi, a „Two Nations, a két nemzet” példáját,18 amikor 

a társadalmi megosztottság miatt az úri nép és a köznép együtt és mégis ide-

genként él. Bár körültekint�bben érvel, Ignotus is a kizárólagosság nyomasztó 

hangján szól, szerinte „minden témát csak egyféleképpen lehet megírni jól. 

S ez olyan téma, aminek ököllel és pöröllyel kell nekimenni.”19 A keresztény 

szemlélet� hetilap viszont Gárdonyi „éles, tiszta látás”-át dicsérte, aki témá-

ját jól dolgozta ki, mint „Isten szíve szerint való poéta”.20 Juhász Gyula már a 

nyomtatott kiadás megjelenése után formált véleményt: „A f�városi kritika egy 

része elbuktatta ezt az üde szépség�, naivul költ�i, becsületesen egyszer� ma-

gyar darabot. […] Szegény, szürke kis emberek dadogását, zokogását, verg�-

dését és letörését érezteti ez a mi poétánk és nagyon, de nagyon rafi nírozott, 

túlkulturált és agyondifferenciált lelkek lehetnek azok, akik ebb�l a poémából 

nem vették ki a szépet, a jót, az igazat, az értékek egész kincsét.”21

Gárdonyi az els� felvonásban a népszínm� hagyományát folytatja meg-

tisztítva, a való élet bemutatására törekedve. A második felvonásban, a városi 

életképben a vígjátéki, s�t a bohózati elemek kerülnek túlsúlyba. A törés elke-

rülése érdekében Gárdonyi el�re- és visszautalásokkal mintegy szerves kap-

csolatot teremtett a felvonások között. Az els� felvonásban humoros a f�városi 

látogatók idegensége a falusi környezetben. A második felvonásban, a polgári 

lakás konyhájában ugyanezek a szerepl�k – mert a szakácsné elment – a sza-

kács szerepében mozognak humorosan idegenül, a cselédlány se szokta meg 

teljesen új környezetét, szerelmesét pedig a katonai szolgálat formálta mássá. 

Ugyanakkor a komor fenyegetés is megjelenik, hiszen kitudódik, hogy a vidéki 

rokonok keresik Erzsit, és bármikor rátalálhatnak. A felvonás végén pedig meg 

is jelennek, és a sok kacagás után bizony a tragédia el�érzetét hozzák. Akár 

rend�ri er�vel is hazavitetnék, és hozzáer�ltetnék nagygazda kér�jéhez. (Ez át-

tételesen felsejlett már a felvonás elején Erzsi szavai által, amikor elbeszéli egy 

n� elleni rend�ri intézkedést, melynek tanúja volt az utcán.) Az els� felvonás 

végén a sírás még csak szomorkás volt, reményt hordozott, most már az „in-

kább meghalok!” keserves ellenállásába fordul. A 3. felvonás mégsem halállal 

végz�dik, hanem megnyugtatóan zárul, a fi atalok szerelme el�l elhárul minden 

akadály. Nem megy ez könnyen, a felvonás nem annyira bohózatos, mint egyes 

bírálóinak t�nt. A  falusi verebek, a szerelmesek kiszolgáltatott helyzete a kö-

17 Itt említek meg egy kés�bbi véleményt, miszerint „a Falusi verebek A dada gárdonyis repli-

kája”. L.: Nagy Péter, Drámai arcélek, Bp., Szépirodalmi, 1978, 167.
18 Benjamin Disraeli 1845-ben megjelent regénye, a Sybil or The Two Nations nyomán elterjedt 

fogalom. (Disraeli kés�bb, miniszterelnökként kapta Viktória királyn�t�l az Earl of Beaconsfi eld 

címet.)
19 Magyar Hírlap, 1909. jan. 9., 1–3. In: Ignotus Válogatott írásai, Bp., Szépirodalmi, 1969, 

240–245. és Halhatatlan csillagok: In memoriam Gárdonyi Géza, szerk. Z. Szalai Sándor, Bp., 

Nap, 2005, 187–191. (Az utóbbiban az idézett rész értelemzavaró sajtóhibával jelent meg.)
20 [Jákó János?], Gárdonyi a Nemzeti Színházban, Élet, 1909/3., 101.
21 Nagyvárad, 1909. máj. 14. In: Juhász Gyula Összes m�vei 5.: Prózai írások 1898–1917, 

Bp., Akadémiai, 1968, 336.
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zös öngyilkosság elhatározását hozza. Eljutnak a végs� határig, már csak egy 

pillanat, és vége. A félig tudatos, félig tudat alatti egészséges élni akarás végül 

mégis felülkerekedik. A  válságos helyzetben az Isten is megnyilvánul, nem 

szerepl�ként, hanem a fi atalok imádságos lelkületében hatva, életben tartó 

gondolatokat sugallva. Erzsi kéri: „Imádkozzunk, miel�tt meghalunk.” A közös 

ima során Jani egyszer csak megszólal: „(Kis szünet. Komolyan.) Te Bözsi! Ittál 

te már pezsg�t?” Térdeltében ugyanis pezsg�süvegeket lát maga el�tt. Az ital 

élénkít� hatására születik az ötlet: Erzsi majd álnéven szerez cselédkönyvet, és 

más városrészbe fog elszeg�dni, akkor minden maradhat a régiben. Jani szavai 

meger�sítik a küls� segít� hatást: „Mintha csak egy angyal mondta volna: Itt 

van, igyál!” Az italtól elalszanak, a visszatér� lakók és rokonok viszont halottnak 

vélik �ket. Megrendülnek, és mikor kiderül, hogy Erzsi és Jani mégis él, öröm-

mel belátják, nem helyes elválasztani a fi atalokat. A néz�k többet tudnak, mint 

a szerepl�k (pl. a pisztoly csak annak látszó toalett-tárgy), ezért néha nevetniük 

kell, de szeretettel nevethetnek az ártatlanok naivitásain.

A már fentebb említett Palágyi Lajos felháborodásában egy nagyon is érde-

kes dologra hibázott rá. „Képzeljük csak el – írja –, hogy Pet�fi  János vitéze és 

Iluskája, miután sok próbát és szenvedést állottak ki, egy úri házban berúgott 

cselédekként találkoznának!” A  János vitéz felidézése Erzsi és Jani elválási 

jelenetekor történik: „Erzsi: Ha lát hervadt virágot, jussak az eszébe! Jani: Ha 

látsz szomorúf�zfát, én is jussak az eszedbe!” A  János vitéz aktualitását az 

is adja, hogy daljáték változata 1904 óta közkedvelt színházi darab, melynek 

befejezése a Magyarországra való hazatéréssel új értelmet kapott. Gárdonyi 

gondolhatott arra, hogy a bátyja gyámságára bízott leány és a félárva legény 

titkolt szerelme, Z�dág Jani (Kukorica Jancsi) katonának állása, sikere (rangot 

kapott), a fi atalok sírig tartó ragaszkodása egymáshoz, kiknek útja a még so-

hasem tapasztalt, csodálatos fordulatot hozó Pezsg�országon keresztül vezet 

sikerre, a János vitéz XX. századi lehetséges – minden gúnyt nélkülöz�, irgal-

mas szív� – változata.

Gárdonyi Géza a Falusi verebek megírásával nem kívánt indulatokat kelteni, 

hanem – a visszásságok láttatása mellett – az egymástól elkülönül� társadalmi 

osztályok közeledését, megbékélését szerette volna el�mozdítani a hétköznapi 

emberek kis világának emberséges bemutatásával.


