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Gárdonyi Géza: Fehér Anna  
Mozaik a drámaterápiához 

 
„A színpadon beszélni annyit  
jelent, mint cselekedni.” 

Sütı András 
 
 
Gárdonyi Géza Fehér Anna címő színmőve a magyar drámairodalom egyik 

jelentıs darabja.  
Gárdonyi Géza az egyetemes irodalomtörténet kiemelkedı alkotója. 

Többnyire – a valóban ragyogó – Egri csillagok szerzıjeként ismerik. Értékes 
többi regénye, verse, novellája és drámái. A színpadi mővek közül szélesebb 
körben szinte csak „A bor” ismert. A többi is megérdemli a sikert. 

Színház – több ezer éves. E sorok írója 12 éven át gyermekszínész volt, s 
emlékezik kitőnı rendezıjére, Jandó Gyulánéra, Ágira. Édes Szülei lehetıvé 
tették, hogy 6 éves korától rendszeres színházlátogató lett. Színi kritikákat írt, 
színháztörténeti elıadásokat tartott – mővészekrıl, elıadásokról. 

1964. óta, középiskolai tanulmányaim kezdetétıl, vastag füzetben győjtöm az 
adatokat: dátum, a színház neve, a szerzı, a mő címe. 2010. június 30.-ig a 
sorszám 1718. (Úgy vélem, jelentıs szám.) 

Gárdonyi Géza egyetlen drámája sem szerepel a jegyzékben. Sajnos. 
Remélve, a közeledı 150 éves születésnap (2013-ban) alapvetı változást hoz – 
kérem e helyen is a tisztelt Színidirektorokat – és természetesen legfıbb mővészi 
vezetıinket, – hogy tegyék lehetıvé Gárdonyi Géza színmőveinek elıadás-
sorozatát. Köszönöm. 

Fehér Anna – Gárdonyi Géza egyik értékes alkotása. Ezúttal errıl írok, 
színházi szaktekintélyek és drámaterapeuták szíves figyelmébe is. 
Könyvtáramban két olyan kötet van, amelyik tartalmazza a szöveget: 

- Fehér Anna, Betyár-történet (kötıjellel) 3 felvonásban, harmadik kiadás, 
Budapest. Gárdonyi Géza munkái, Dante kiadás (évszám nélkül; a XX. század 
elsı felében). A személyek sorát az 1. melléklet, az ısbemutató szereposztását a 2. 
melléklet szemlélteti. Kiemelendı Fedák Sári, a korszak primadonna csillaga 
(énekes-táncos és prózai szerepek elsırendő formálója), Rátkai Márton, az 
idıszak legjelesebb táncos komikusa, Medgyaszay Vilma – Kacsoh Pongrác János 
vitéz-ének elsı Iluskája. 

                                              
* fıorvos, egyetemi oktató, mővészetterapeuta, színháztörténész, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
tagja 
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- Gárdonyi Géza: Versek – drámák. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1966. Fehér Anna, Betyártörténet (egybeírva) három felvonásban. Személyek – 3. 
melléklet – bizony, sajnos, eltéréseket találunk. 

A korábbi szöveg helyes. 
Már e helyen is kérjük Gárdonyi Géza összes mővének kritikai kiadását. 

„Luca szülıi”, „Hóhér” hiányzik. Az 1. és a 3. melléklet alapvetı különbsége: az 
elıbbiben „Hóhér” van, az utóbbiban nincs. A második felvonás XIV. jelenete 
teljesen kimaradt az újabb kiadásból. Még akkor is helytelenítem, ha a szerzıi 
utalás: „… jobb, ha kihagyják”. Nem szeretem, ha szerzı szövegét átírják, 
módosítják, stb., stb., a szerzı iránti tisztelet, megbecsülés etikai kötelem. 

Az utószót – részlete a 4. melléklet – Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula írta. 
Említik, hogy 1905. november 24.-én mutatta be a Király Színház „Kacsoh 
Pongrácz, Jacobi és Huszka mőveinek társaságában” – Az 5. melléklet címlap, az 
adatsor szerint Jacobi Viktor mővét (Tüskerózsa) 1907. III. 23.-án mutatták be, 
így nem éppen a „Fehér Anna” „társaságában” … Szó esik az egyetemes 
zenetörténet zenitjén levı Giacomo Puccini világhírő operájáról: Tosca. 
Felmerült „analogia”. A Tosca ısbemutatója: 1900. január 14., Róma, Teatro 
Constanzi. A magyarországi ısbemutató: Budapest, Magyar Királyi Operaház, 
1903. december 1. Hadd jegyezzük meg: leírások szerint Gárdonyi Géza járt 
Franciaországban, Olaszországban, láthatta Victorien Sadou Giacomo Puccini 
prózai, illetve zenés darabját, az operát megnézhette Budapesten. További adat a 
már említett adattárból: 1904. XI. 12-16. Sarah Bernhardt – Tosca, vendégjáték. 

Az utószóban: „Tosca – megcsalatását követve – hasonlóképpen végez a 
csalárd rendırf ınökkel”. Megrendülve olvasom, extrém mértékő tévedés. 
(Giacomo Puccini Erkel Ferenc és Liszt Ferenc mellett legkedvesebb 
komponistám, könyveket, cikkeket írtam róla.) Tények: Floria Tosca a II. 
felvonásban eléri, hogy az ıt kívánó báró Scarpia útlevelet állít ki Tosca és 
szerelme, Mario Cavaradossi részére. Ezután Tosca – az erkölcstelen, gátlástalan 
rendırf ınöktıl iszonyodva – leszúrja. Ekkor még nem tudja, hogy valódi 
kivégzés lesz! Tehát tette idején még nem csalódhatott!! A 3. felvonásban: a 
lövések után Cavaradossit hiába szólongatja. Ekkor látja megcsalatását! 

Tekintsük át a rendelkezésünkre álló forrásokat. 
Koch Lajos összeállításának címoldalát bemutattuk. Fehér Anna: az 

ısbemutató 1905. november 25.-én volt. Fehér Anna a Király Színház drámai 
újdonsága: Budapesti Napló, 1905. november 25. 

Szini Gyula írása – Fehér Anna. A Király Színház drámai újdonsága, 
Budapesti Napló, 1905. november 25. – akkor jelent meg – 6. melléklet. 2005-ben 
a Nap Kiadó is közölte Halhatatlan csillagok, In memoriam Gárdonyi Géza címő 
kötetében (177. oldal, Budapest). Tosca – említi, de a mőhöz „semmi köze nincs”. 
„A színpadon Fehér László akasztása, a Fehér Anna defloreálása” – döbbent, 
ilyen színpadképek nincsenek! 

Kosztolányi Dezsı: Színházi esték. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1978. A második kötetben (343. oldal): Fedák Sári (1916-ból). Tényközlés: „Elsı 
drámai szerepe Gárdonyi Géza Fehér Anná-ja. Egy hisztérikus parasztlányt 
játszik itt, az egyénisége minden varázsával”. Végtelenül szomorú, hogy nem 
fogadhatjuk el a „hisztérikus” megjelölést. Sem hétköznapi, sem orvosi 
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vonatkozásban. Fehér Anna nem „hisztérikus”. Tudata tiszta, magatartása 
rendezett, adekvát. A III. felvonás végén heveny psychotikus állapotba kerül, 
Gárdonyi Géza igen helyesen ábrázolja a kibontakozó súlyos kórképet. 

Budapesten, 1971-ben jelent meg Vajda György Mihály kötete: Színházi 
kalauz. A 689. oldaltól: Gárdonyi Géza. Az elsı mondatban: „kis tanító”. 
Borzalmas a jelzı!! „Befalazott ablakú szobában” – tetıablak volt! „Fontosabb 
drámák: … Fehér Anna (1905)…” Csak „A bor” ismertetése következik! 1977-
ben jelent meg Z. Szalai Sándor tollából: Gárdonyi Géza (Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest). Részlete (198, oldal) a 7. melléklet. Sajnos, e helyen is: 
„Jacobi térhódítása idején”. Kacsoh – helyesen itt „örült lány” – így igaz, tehát 
nem hisztérikus – „a végsı összeomlásnál nem a megszelídült, magába roskadt 
lányt, hanem az ırjöngıt formálta” Fedák Sári. Ellentmondás: elıbb „ırült” 
lány, késıbb helyteleníti az ırjöngést, Gárdonyi Géza jellemzése, ismételjük, 
egyértelmően helyes! Fedák Sári – illetve a rendezı – döntése a helyes. 

Még egy adat: a „Magyar színháztörténet” (Hont Ferenc szerkesztette, 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1962.) 268. oldaláról: Magyar Színház, 1919. április 5. 
„… új betanulásban Gárdonyi Géza Fehér Anna címő betyártörténete.” 

A Magyar Színházi Intézet 1981. évi könyve: „Én a komédiát lejátsztam, 
Mulattattam, de nem mulattam”. A 180. oldalon: Fedák Sári. Kiemeljük: 
„Realista ábrázolásmódja és átélı képessége révén komoly, sıt tragikus jellegő 
szerepekben is kitőnı; ilyen volt Kamilla (Molnár Ferenc: Farsang és Gárdonyi 
Géza Fehér Anná-jának címszerepe.” Csatolták Kosztolányi Dezsı méltató 
véleményét, amelyet más forrásból már kiemeltünk, a „hisztérikus parasztlányt”. 

Fehér Anna Gárdonyi Géza értékes alkotása. A drámaterapiás 
foglalkozásokon érdemes feltárni gondolatvilágát, jellemét, cselekményét, korhő 
stílusát. Reméljük, hogy több Színházunk mősorra tőzi. 

Végül idézzük az ısbemutató címszereplıjét. Fedák Sári magasrendő szavai: 
„Élni nem kötelesség, de becsületesnek lenni kötelesség.” 

 
 
 
 
 
 
 


