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Mit művelsz? Én regényt írok!!! Már amennyire kissé megrokkant 
testi erőm engedi. Szeretnélek megint egyszer látni. 

ölel Balázs Béla 
Nem hivatnál meg Nagyváradra valami előadást tartani? Legalább 
találkoznánk megint. 

MARTH HILDEGARD 

FÖLDES IMRE PÁLYAKÉPÉHEZ 
Az 1881-ben született drámaíró számára a huszadik század hozta 

meg az irodalmi és színpadi sikereket. Művei eljutottak Európa sok 
színházába és a tengerentúlra is. Az 1972-ben megjelent Herders 
Musiklexikon Ábrahám Pállal együtt említi két operett ürügyén. 
A Die Blume von Hawai és a Viktória und ihr Husar szerzői között 
— A. Grünwald és F. Löhner-Beda társaságában — ott van Földes. 
Ez pályájának harmadik szakaszára vonatkozik. Évtizedekkel koráb-
ban a radikális polgárság szószólója volt, színpadi műveiben és regé-
nyében a bajokkal, gondokkal küszködő kisember sorsát mutatta be. 
A Nemzeti és a Vígszínház, a Magyar és a Király Színház tűzte 
műsorára drámáit (egyik-másik százas, kétszázas szériában ment). 
Darabjait hosszú ideig „színházmentőnek" titulálták. A császár 
katonái és a Hivatalnok urak társadalmi színműveit többször fel-
újították és neves kortársak — Ady Endre, Móricz Zsigmond, Ter-
sánszky Józsi Jenő — vállalkoztak értelmezésére. A századforduló 
körül háromszor nyerte el a Kóczán-díjat. Később húsz évig volt a 
Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének ügyvezető elnöke. Munka-
bírásáról, precízségéről és sikereiről legendák keringtek. S mégis, a 
magyar dráma huszadik századi útját összefoglaló munkákból sok-
szor hiányzik a neve. Miért? Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, 
Herczeg Ferenc kortársa volt. Ez lenne a magyarázat? Ők homályo-
sították el Földes sikereit? Nem! Itt szándékos feledékenységről van 
szó. A hallgatás csendjét meg kell törni! S eredeti dokumentumokkal 
megvilágítani Földes Imre pályáját. Erre vállalkozik ez a dolgozat. 
Művek, események, sikerek megidézésére. 

Pályakezdés 

A kaposvári iskolaévek, majd a budapesti egyetemi tanulmányok 
már a drámaírói kísérletek idejét is jelentették. Egyetemistaként írta 
A király arája című verses, történelmi vígjátékát. A mű mindhárom 
jelzője érdekes. A fiatalember kezdetben úgy gondolta, hogy a drámai 
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jambus és a magyaros ütem ötvözhető a színpadi dialógus nyelvében. 
A mű egyik akadémiai bírálója (Bánóczi József) azt is megkockáz-
tatta, hogy A király arája verselése és nyelve Arany János költészeté-
nek méltó folytatása.1 E summázat nyilvánvaló célzás arra, hogy 
Földes Imre kezdetben azonosult azzal a nemzeties szemléletmóddal, 
amelyik a múlt eszményítésével, eseményeinek romantikus felnagyí-
tásával igyekezett hatni. Ezt sugározta az Akadémia a rendszeresen 
kiírt pályázataival. A király ara/óval Földes elnyerte a Kóczán-díjat 
1901-ben. Ezután még kétszer tett kísérletet. Előbb A királyné, majd 
a Dacos lelkek történelmi vígjátéka nyerte el a Kóczán-díj aranyait. 
Méghozzá úgy, hogy a bíráló bizottság mindhárom esetben elismerte 
a művek irodalmi értékeit.2 (A Hadik huszárok báró BánfTy Dénes-
díjat kapott.) 

A pályakezdés ígéretes (hiszen a művek meg is jelentek). A szer-
zőt azonban a díjnál és a könyvdrámánál jobban foglalkoztatta a 
színház. Megkísérelte hát, hogy színpadra vitesse a hivatalosan el-
ismert munkáit. A Nemzeti Színház 1904-ben vállalkozott A király 
arája bemutatására. Földes alig volt huszonhárom éves, amikor meg-
hajolhatott a Nemzeti Színház közönsége előtt. De a siker akkor még 
nem szegődött hozzá. A vígjáték épp verses formája és nyelve miatt 
nem volt színpadképes. A bukáshoz persze az is hozzájárult, hogy 
ekkor a közönség is másfajta drámákat várt. 

A hivatalos történetszemlélet szerint az uralkodók és a nemzetet 
alkotó osztályok csak dicsérhetők, a színpadot legszívesebben a 
monarchikus gondolat szolgálatába állították volna. Ugyanakkor 
azonban Bródy Sándor, Gárdonyi Géza és mások drámaírói munkás-
sága előkészített egy másfajta, illúzióktól mentes szemléletmódot. 
A megerősödő és asszimilálódó polgárság új eszményeket és erkölcsi-
séget igényelt, s az adott jelen kérdéseire keresett feleletet. 

Ezt fel kellett ismerni a pályakezdő drámaírónak. 

Két nagy siker 

Földes Imre képes volt a váltásra. Az 1904—5-ös bemutatók után 
rádöbben, hogy a történelmi vígjáték útja számára lezárult. A Hadik 
huszárokéi 1904. október 6-án mutatta be a Magyar Színház. Ez, 
illetve a megelőző nap, több szempontból fordulópont volt a fiatal 
író életében. 1904. október 5-én kapta meg titkári kinevezését a fő-

1 Dr. Földes Artúr szólt erről és a pályakezdéséről Emlékezem . . . 
című kötetében. Bp. 1922. 161— 162. és 165. 

2 A Magyar Színpad (továbbiakban: MSZ) című lap 1906. okt. 6. 
számában. Rövid cikkben méltatták Földest. 
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városi villamos vasúthoz. Ez az állás biztosítja hosszú ideig Földes 
Imrének és családjának (az az októberi nap eljegyzésének is időpontja 
volt) a polgári megélhetést. A munka új, a korábbiaktól eltérő élmé-
nyekkel is járt, belülről ismerte meg a hivatalnokok életét, gondolko-
dását. Nyilván kapcsolatba került a közös hadsereg tisztjeivel, mert 
1905-ben egyik napról a másikra hátat fordított a történelmi illúziók-
nak, s az adott pillanat eseményeire, társadalmi gondjaira fordította 
a figyelmét. 

1905 elején fogott hozzá A császár katonái című drámájának írásá-
hoz. Az időpont nem véletlen. A korabeli parlamenti és kormány-
zati válság indítékai között tehertételként ott volt a közös hadsereg 
is. Földest természetesen nem politikai, sokkal inkább erkölcsi össze-
függések foglalkoztatták. Az, hogy az addig csak dicsért és elismert 
virtus és becsület miként állja meg a különleges helyzet próbáját. 
A darabból nem maradhattak ki az 1905-ös események (a tömegtün-
tetések), de a hangsúly nem ezeken van, hanem azon, hogy a katonai 
drill mennyire elembertelenítő. Olyannyira az, hogy feloldja az erkölcsi 
gátlásokat; hazugságba, sőt másokat megkárosító cselekedetekbe 
sodor tiszteket. 

Ilyen megközelítéssel korábban nem írtak drámát! Az új szemlé-
letre, az érzékenységre bizonyság, hogy a Nemzeti Színház 1905-ben 
nem mert vállalkozni bemutatására. Másik színigazgató azt kívánta 
volna a szerzőtől, hogy tegye át a művet orosz miliőbe. A császár 
katonái azonban ezt az „átfestést" teljesen értelmetlenné tette volna, 
hiszen csak itt volt jellemző, hogy a katona nem a magyar király, 
hanem az osztrák császár vitéze v o l t . . . 

Földes Imre végül is Beöthy Lászlóhoz vitte el A császár katonáit. 
Hogyan jutott el a darab a bemutatóhoz? Erről a premier napján, 
1908. február 1-én a következőket nyilatkozta a szerző: „Körülbelül 
három éve annak, hogy 'A császár katonái'-t megírtam és néhány hét 
múlva lesz három esztendeje, hogy Beöthy László elfogadta elő-
adásra. Amíg Beöthyhez került, de azóta is sok viszontagságon ment 
keresztül."3 

A Magyar Színpad színházi és zenei napilap hasábjain közzétett 
szavak a premierhez vezető utat vázolták. Tudjuk viszont, hogy Ady 
Endre a bemutató előtt elolvasta A császár katonáit, s két nappal 
korábban a Budapesti Naplóban így írt róla: 

„Egy hírhedt lázadó e rövid írásban ezennel bocsánatot kér az 
Akadémiától. E hírhedt lázadó én volnék, szegény fejem aki az Aka-
démiánál egy idő óta csak a színház-intézményt tartja kevesebbre. 
S ezennel dicsérem az Akadémiát, s egy dráma révén bókolok a talen-

3 MSZ, 1931. márc. 1 8 - 9 . 
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tumnak. Az Akadémia fedezte fel s koszorúzta meg nem is egyszer 
Földes Imrét. Sokadmagammal már az első akadémiai koszorú után 
örökre elintéztük a fiatal írót. És Földes Imre megírta A császár 
katonáit, melyet véletlenül kéziratban elolvashattam. S ha nem pri-
vát bűnbánatom, de már az újságíró kötelessége is, megíratná velem 
e pár sort. A császár katonáiért nem lesz hálás Kossuth Ferenc. Azt 
írja meg Földes Imre, amit Kossuth »kikapcsolt?« a mi speciális, 
szomorú magyar katonai problémánkat. Két-három év előtt utcai 
zavargásokat csinálhatott volna e darab. És most a Magyar Szín-
házba kellett szorulnia. Ez szomorúbb még a dráma meséjénél is, 
mivel egy idő óta a legbiztosabb sikert meg tudja fojtani Beöthy 
László keze. Magyar dráma, bravúrus színpadi munka a Földes 
Imréé. Az Akadémia kissé megrökönyödve fog nézni az ő többszörö-
sen megkoszorúzottja felé. íme egy ember, akiről nem sejtette, hogy 
milyen veszedelmes talentum. Szombaton lesz a bemutatója a darab-
nak, s mi csak azt sajnáljuk, hogy nem a Nemzeti Színházban vagy 
a Vígszínházban láthatja és tapsolhatja a publikum az új Földes 
Imrét."4 

Földes Artúr emlékezete szerint ő vitte el a darabot Adyhoz és 
olvasta fel neki. Szavai szerint a költő törzshelyén a Három holló-
ban búcsújárás kezdődött a cikk megjelenése után, sok fiatal dráma-
író kérte Adyt, olvasná el a darabjaikat. De ő nem állt kötélnek 
többé, hiszen A császár katonáit is csak azért hallgatta meg, mert 
— Földes Artúr szerint — Léda asszony akarta így . . .5 

A siker ettől kezdve egyértelmű. Nyilván azért, mert — miként 
Ady kiemelte — megírta a speciális magyar katonai problémákat, s 
a polgári radikalizmus elveinek megfelelően vállalta annak kimondá-
sát, hogy a monarchia militarista drillje embertelen. A Magyar Szín-
ház telt házas premierjén ott volt többek között Jászai Mari is. A Nem-
zeti Színház nagy művésznőjének annyira tetszett a bemutató játéka, 
hogy másnap egy-egy virágcsokrot küldött minden szereplőnek, vala-
mint külön babérkoszorút Földes Imrénekés Márkus László rendező-
nek. A Magyar Színház művészei viszonzásként tizenkét babérkör-
ből összefont hatalmas koszorút к üldtek Jászai Marinak. A művésznő 
végül levelet juttatott el A császár katonái szereplőihez: „Fogadjátok 
tőlem arany babérkoszorúm maradványát, melyet az »Elektrá«-ért 
adott nekem a főváros közönsége és melynek felét, a meg nem jutal-
mazott költőnek: Csíky Gergelynek törtem le. Eme felén kérlek 
osztozzatok meg olyan formán, hogy mindenitek, akik »A császár 

4 Ady Endre: Egy magyar dráma. In: Ady Endre: Az irodalomról. 
Bp. 1961. 431. 

5 Földes Artúr: i. m.: 167. 
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katonái«-ban játsztok, törjön le belőle egy-egy levelet, mi még meg-
marad, azt kérlek adjátok át nevemben a darab írójának, Földes 
Imrének, aki valóban egész arany koszorút érdemel, egész a szív 
vérével írott hős költeményért. Kérlek mondjátok meg neki, hogy 
Petőfi csodás mondása 'ha senki sem védné is a Hazát. . .' jutott 
eszembe, drága, megszentelt munkája hallatára!"6 

Ady Endre szívvel írt előzetes cikke után aligha kell csodálkoz-
nunk a darab rendkívüli sikerén. Jászai Mari levele utalt arra, amit a 
kortársak éreztek-gondoltak a dráma láttán: az igazi hazafiság kér-
déseiről szólt nyíltsággal, moralitással. E levél ismeretében szinte 
természetes a tény, hogy volt olyan történelemtanár ekkoriban Buda-
pesten, aki egész évben ébren tartotta diákjai érdeklődését a Földes-
mű iránt, mert nagyon fontosnak érezte mondanivalóját. 

Jászai Mari Elektra-koszorújából végül is a két részt összefogó 
elemet kapta meg Földes Imre, ami a tragikai és a komikai maszkot 
ábrázolta. Ezt a relikviát — mint kedves elismerést — élete végéig 
őrizte az író. A szép levél, s az aranykoszorú után Földes, amikor 
A császár katonái könyvalakban megjelent, természetszerűleg kül-
dött egy dedikált példányt a művésznőnek. 

A császár katonáival nemcsak színpadi tehetségét bizonyította 
Földes, hanem azt is, hogy a drámaíró nem nélkülözheti a társadalmi 
kérdések iránti érzékenységet. „Harcok idejét éljük" — írta egyszer,7 

amivel már arra is utalt, hogy a küzdelemben a színpadi szerzőnek 
is meg kell találnia a helyét. És persze nem jelenthette azt, hogy ezután 
csak feszítő kérdésekkel foglalkozhatott volna. A századforduló utáni 
magyar társadalomban a játék, a szórakozás iránti igény is megvolt. 
Ennek kielégítésére írta ki 1908 nyarán Beöthy László a hármas 
drámapályázatát, ami a Szent Péter esernyője, Az új földesúr és a 
Szíriusz dramatizálására szólította fel az írókat. Ezek közül Földest 
a Szíriusz, Herczeg Ferenc műve ragadta meg. 

A dráma persze nem aratott akkora sikert, mint ahogy az előze-
tes nyilatkozatból arra számítani lehetett. Mint szó volt róla, itt első-
sorban a szórakoztatás dominált, az érdekes és érzelmes cselekmény 
kifejtése, megmutatása. Az időhatárokat semmibe vevő repülőgép 
ötlete ebben a darabban keretet teremtett egy szerelmi történethez. 

A Szíriusz bemutatásának napján már nyilvánvalóan dolgozott 
Földes a következő színművén, aminek élményvilága napi munkájá-
ban gyökerezett. A hivatalnok státusos kétarcúságára figyelt fel. 
Arra, hogy ezek az alkalmazottak két kő között örlődésükkel speciá-

6 Laczkó András: Jászai Mari levelei Földes Imréhez: Somogyi 
Néplap, 1981. június 28. 

' MSZ, 1909. december 3. 
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lis problémákat hordoznak. Pontosan ráérzett, hogy a munkás és a 
tőkés harcainak vesztese ez a réteg: a szellemi munkások osztálya. 
A küzdelmet látszólag távolról szemléli, de épp ebből a helyzetből 
következően számíthat a legrosszabbra. Az író a tétovaságban, hatá-
rozatlanságban látta elsősorban azt a pontot, amelyik köré fölépít-
hető egy drámai konfliktussor. A hivatalnokok mindig és mindenkor 
a hatalmasokhoz húzódtak (erre a magyar és a világirodalomban 
számos példa van), de a dolgozók nyomorát élték végig; olyan álta-
lános témát ragadott meg ezzel Földes, amelyiknek — sajátos vonat-
kozásaival — tértől és időtől független jegyei vannak. A kenyér ára 
mindig felszökik, a munkáé pedig le, s az élet így küzdelem, vergődés. 
„A hivatalnok urak drámáját írtam meg a darabomban — mondta 
a szerző — bajaikat, szenvedéseket, néhány alakba sűrítve."8 

A darab bemutatójára 1909. március 5-én került sor a Magyar 
Színházban. A dátumok arra figyelmeztetnek, hogy Földes alig 
több mint egy éven belül két olyan színművel jelentkezett, amelyek-
kel társadalmi gondokat feszegetett. S mindkettőt vérbő életteliség-
gel írta meg. A Hivatalnok urak az a feloldhatatlan ellentmondást 
hegyezte ki, amit a kapitalizmus kapzsisága és lelketlensége jelez. 
S bár a kortársak szerint ebből következően akár iránydarabnak is 
felfogható lett volna, mégis mindenki elismerte az erényét: a szerep-
lők nem vérszegény árnyak, hanem tapinthatóan valós figurák. 

Tersánszky Józsi Jenő (az 1928-as felújítás láttán) arról írt, hogy a 
Hivatalnok urak tragikumát a küzdés értelmetlensége adja. Az élet 
könyörtelen azokkal, akik fölöslegesek benne. A kiszolgáltatottság-
ban eleve benne van, hogy a mentségért való lépésekkel csak kudarc 
járhat. Földes ezt a tragikumot vezette végig a drámán! S ez már 
önmagában is szinte mozgósító érvényességű volt. Nem véletlenül 
értékelte úgy a késői kritikus, hogy a darab „nemcsak írás, hanem 
tett erejével hatott".8 Kétségkívül vannak jelei annak, hogy a szerző 
nem csupán a helyzet feltárására tett kísérletet, hanem kereste a 
kiutat, hogy a hivatalnok rétegnek — amennyiben helyzetén változ-
tatni szeretne — más útja nincs, mint a munkásság szervezkedésének 
követése. A hivatalnokok az első felvonás végén jutnak el ehhez a 
gondolathoz. 

A Hivatalnok urak az év végére pontosan 1909 december elejére 
már túl volt az ötvenedik előadáson. Ekkorra azonban Földes már 
újabb mű kéziratát adta át Beöthy Lászlónak, A kuruzslót. Ahogy 
maga nevezte, mesét egy féllábú emberről, aki mankót szerzett, s így 
feljutott a hegy tetejére, de ott rossz emberek kiütötték a kezéből a 

8 MSZ, 1909. március 3. 
9 Tersánszky Józsi Jenő: Hivatalnok urak. Nyugat, 1928. 626. 
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támaszt. A képletes beszéd egy orvostanhallgatóra vonatkozik, aki 
lopott, majd diplomát vett, hogy szakmai munkáját elismerjék. Azaz 
üjabb telitalálatnak vagyunk tanúi. A szerző a papírossal bíró és a 
diploma nélküli tudomány harcát vitte színpadra. Ez a téma nyilván 
szűkebb hatókörű, mint az előző kettő, de az értelmiségi rétegeket 
erősen foglalkoztató volt. Az író számára az okozta a legnagyobb 
dilemmát, hogy miként oldható fel az a konfliktus, amit középpontba 
állított. Űgy-e, hogy győz a „kutyabőrös" tudomány, vagy esetleg 
lehet valami reménye a diploma nélkül gyógyító orvosnak. Két 
— egymással ellentétes — befejezést készített a darabhoz. 

A kuruzslót 1909 december 3-án mutatták be a Magyar Színház-
ban (három héttel később Kecskeméten is játszották). Ekként 1910 
januárjának első hetében három Földes-mű volt repertoáron: A csá-
szár katonái, a Hivatalnok urak és A kuruzsló. A Magyar Színpad 
című lap beszámolója szerint mi sem bizonyította jobban a szerző 
népszerűségét és sikerét, mint az, hogy korábbi és új drámái egyazon 
időben egyformán nagy vonzerejűek. A legnagyobb sikert kétség-
kívül A császár katonái érte el, 1910. január 8-án (nem egészen két 
évvel a bemutató után) századszor játszották. Nemcsak a kritikai 
és erkölcsi elismerés volt nagy, hanem az anyagi is.10 

Bohókás históriák 

A Magyar Színház 1908-at megelőzően csak operetteket játszott. 
A profilváltást — mint láttuk — Földes Imre segítette elő. A sikerek 
természetesen hoztak felszínre ellene vádakat, hogy az eredmények 
utáni igyekezetében nem volt túlságosan válogatós, egyes kritikusai 
ízlésében olyasmit vettek észre, amitől óvni igyekeztek a közönséget. 
Kimondták róla, hogy nem művész, nem író, legfeljebb szerfelett 
ügyes mesterember, aki nagyszerűen ismeri a színpadot, de alkotni 
csak mások anyagából tud. Az ilyen támadások — nélkülözzenek 
bár minden alapot — mindig kifejeznek valamilyen hatást. Földest 
arra inspirálták, hogy írjon egy ún. irodalmi darabot. 

Az arckép című vígjátéka 1911 február 18-án került színre, Beöthy 
Lászlóéknál. Amikor benyújtotta, még nem volt címe. A végleges 
hosszas tanakodás után alakult ki. Ez már eleve jelzett egyfajta bizony-
talanságot, ami eddig idegen volt Földestől. A történet is inkább 
művészieskedő volt, mintsem átgondolt história. A király meg akarja 
festetni felesége arcképét, azzal a festővel, akinek művei mindig cso-
dásan ragyognak. De a piktor csak úgy tud dolgozni, ha szerelmes 
lesz a modellbe. Egy forró csók után elkészül a kép, s többen bizo-

12 MSZ, 1914. ápr. 11. 
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nyitják, hogy az ára csupán az volt. Az arcképben a kritika dicsérte 
a meseszövést, a dialógusok kimunkáltságát, de a darab mégis meg-
bukott — a közönség nem ezt várta Földestől. 

Hogy mit reméltek tőle a színházba járók ? A szerző azt is pontosan 
tudta. Nincs tovább! című munkája ürügyén fogalmazta meg dráma-
írói hitvallását: 

„írói pályámon végig kísért az a gúnyos megállapítás, hogy 
'vezércikk'-darabokat írok. Nos hát én állom a vádat. Igen. Vezér-
cikk-darabokat írok. Tudatosan és erős meggyőződéssel."" 

Különösebb magyarázat nélkül is világos, hogy miért vezette 
kettős cél Földes Imrét: a nyereséget a való élet teljesebb bemutatása 
érdekében alkalmazta, a célzatosságot pedig a „társadalmi megtisztu-
lás" előkészítésére. A Nincs tovább! nemcsak a művészi hitvallás 
megfogalmazása miatt érdekes, hanem azért is, mert egyfajta forduló-
pontot jelentett Földes pályáján. A Magyar Színházban három év 
alatt elért hármas siker után ezt a művét a Vígszínháznak adta. Való-
színűleg szerepet játszott ebben Az arckép fogadtatása. Az Újság 
színikritikusának véleménye szerint a bukás oly mélyen érintette, 
hogy két év kellett hozzá, amíg újra talpra állt. Mi az igazság ebben, 
azt ma már nehéz eldönteni. Tény viszont, hogy két évig valóban nem 
jelentkezett sikereinek színterén. 

1913 októberében — ahogy írták — ismét a régi „színházmentő" 
Földes Imre jelentkezett. Természetes szeretettel fogadták mindazok, 
akiknek két év előtt a drámaírót jelentette. Hogy milyen lelkesedéssel 
várták, azt leginkább az bizonyítja, a Magyar Színház sok premierje 
közül az ő darabjához vették meg elővételben az összes jegyet. A tár-
sadalmi drámák után vígjátékkal jelentkezett. A Halló!... derűs, 
kellemes, szórakoztató történet. Alapötlete szinte banális. Egy tele-
fonon keresztül megszólaló női hang rabjává teszi azt, aki meghal-
lotta. Az ötlet kicsi, de a kidolgozás vonzó és érdekes volt, különösen 
sokat épített a helyzetkomikumra. 

Mulatságos epizódok, hamisítatlan budapesti típusok élénkítik az 
egyébként is vidám történetet. A Halló!. . . elsősorban szórakoztatni 
akar. Többször leírták róla, hogy Földes Imrénél kevés író ismeri 
jobban a színpadi technikát, s hogy drámái ebből következően szug-
gesztívek. De akkor is, amikor a kacagást helyezte előtérbe, munkájá-
nak céljait messzebbre helyezte a pillanatnál. Bizonyára ennek is 
szerepe volt abban, hogy művei könnyen megjelenhettek a külföldi 
színpadokon (a Halló!. . . német és horvát nyelven is bemutatásra 
került). Az általánost, a végtelent a pillanatba feszíteni — ez is fel-

11 A Nincs tovább! ürügyén tulajdonképpen ars poeticát adott. 
MSZ, 1911. dec. 9. 
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adat volt számára. Ez leginkább a Rablétekben sikerült neki. A szín-
művét 1914. január 15-én mutatta be az Apolló színház — filmen. 
A Rabiélek premierjét úgy jellemezte Az újság, mint új etapot a mozi-
színművekben. Miért? Mert Földes kitűnően azonosulni tudott azzal 
a követelménnyel, ami szerint filmen a tér és az idő korlátlansága 
következtében a pillanat drámaiságára épít. így írhatott első „mozi-
drámájában" izgalmas és drámai akciókkal teljes darabot. 

A Halló! . . . és a Rablétek a fordulatosságra épült. A vörös szegfű 
viszont a korábbi „iránydarabok" vonalát folytatta. Ebben — miként 
a Hivatalnok urak ban — a polgári és a munkás világ csalódási pont-
jaira fordította figyelmét. Az előbbi beszűkült, s érzelmileg kiürese-
dett világból szeretne kitörni egy asszony. A férj erkölcsi nihilizmusa 
hamar előtűnik (feleségét anyagi előnyökért szinte ki akarja árusí-
tani). A vigaszt és eloldódást a munkással való megismerkedés hozza 
meg számára. A munkásban nem az alacsonyabb rangot látja, hanem 
a másfajta embert, szinte az új ember típusát. Erre érzett rá Csortos 
Gyula is, amikor nyilatkozatában a következőket mondta: „Földes 
Imre darabjaiban sok jó szerepet játszottam már, de az talán mind-
egyiknél jobb, érdekesebb. Mindenképpen közel van a szívemhez ez 
a feladat. A szerző a világ legkedvesebb embereinek egyike, kinek 
én már nagyon sokat köszönhetek, a szerep hálás színpadi feladat, és 
végül — amit talán legelőször kellett volna mondanom — szocialistát 
játszom a darabban. Ebben a tekintetben tehát önmagamat játszha-
tom egy kicsit, mert magam a legforradalmibb érzelmű szocialista 
vagyok. Azt hiszem, olyan lelkesedéssel fogok játszani, mintha a 
barrikádokon harcolnék a népjogokért."12 

Nem járunk messze az igazságtól, ha a megírás inspirációjában az 
1912-es forradalmi eseményeknek szerepet tulajdonítunk. Földes 
maga utalt rá, hogy ismét „aktuális" darabot írt. Munka közben még 
nem volt az, de mire színre kellett volna kerülnie: azzá vált. Akkor 
nem adták elő. Amikor hosszabb várakozás után a Magyar Színház-
ban megkezdték a próbákat, újra háttérbe szorult aktualitása. A szerző 
úgy látta, hogy mire — 1914. április 11-én a premieren felhúzták a 
függönyt, újra csak azzá lett. Hozzá kell még tenni azt is, hogy a 
müncheni Kammerspiele szerette volna bemutatni, de a cenzúra nem 
adott rá engedélyt. A bécsi bemutatót is a cenzor akadályozta meg 
azzal, hogy egyes helyek átírását javasolta . . . Véletlen-e ezek után, 
hogy az írót is foglalkoztatta a magyar bemutatás útja? 

Az év nyarán kezdődő világtörténelmi események különös reak-
ciót váltottak ki az íróból. A nap nap után látott tragikus élethelyze-
tek és a háborús hírek figyelmét újra a bohókás történetekre irányí-

12 MSZ, 1914. ápr. 11. 
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tották. 1916. január 21-én ebből következő új bemutatóra került sor 
a Magyar Színházban. A Grün Lili tipikus pesti eseménysort állított 
színpadra. Egy vidéki házaspáron kívül mindenki ízig-vérig teréz-
városi volt. A komikumot az ősi téma, a házasság adta: férjhez 
megy-e Grün Lili a kereskedelmi utazóhoz? A vígjátékban végig 
kacagtatja a közönséget (de a második felvonásban egy kis ellágyu-
lásra is alkalmat teremt). Mi volt a szándéka? Hogy a világégés 
tragédiájában az egyszerűséget mutassa meg, mert az élet egyszerű 
kis dolgokkal, cicomázatlan komédiákkal, garasos drámákkal mulat-
tatja magát akkor is. A csatazajban jól esik visszaálmodni a csöndet, 
amikor még beszédtéma lehetett, hogy Grün Lili férjhez megy-e. 

1916 novemberében programszerűen megfogalmazta Künn a 
bárány, benn a farkas című vígjátéka ürügyén, hogy miért írt ilyen 
darabokat: 

„Játékos darab a »Künn a bárány, benn a farkas« . . . Azt hiszem, 
a legtréfásabb eddigi műveim közül. Bohókás, ide-oda ugráló, grima-
szokkal ágáló história. Reménylem, hogy a keserűséget, amelyből 
fakadt, — eléggé jól elrejtettem és bízom benne, hogy Te Kedves 
Közönségem, észre sem veszed."13 

Hogy mennyire igény volt a háborús években bohókás történe-
tekre, azt mutatja például Törzs Jenő nyilatkozata, aki örült annak 
hogy a Künn a bárány, benn a farkasban „vidám és könnyed alakot' 
kell ábrázolnia. Ugyanezt sugalmazzák azok a tények, amiket a 
Színházi Élet közölt 1917 májusában. Eszerint Bécsben a Grün Lili 
egy év alatt (1916. április 29. és 1917. május 27. között) kétszázszor 
ment Jozef Jarno színházában. A szenzációs siker megerősíti azt, 
hogy Földes közönségigényt elégített ki vígjátékaival. 

Operettek, vígjátékok 

1916 november 4-én a Magyar Színpad úgy mutatta be Földes 
Imrét, mint aki a polgári életben a Városi Villamos Vasút főtitkára. 
Ebben az állásban volt akkor is, amikor 1919 márciusában győzött 
a proletárhatalom. Munkájának értékelésére jellemző, hogy március 
21. után azonnal „főügyvezetőnek" nevezték ki. Tevékenységében 
később dr. Tormay Géza a BSZKRT-hoz kinevezett miniszteri biztos 
sem talált kivetni valót. Figyelmet érdemlő tény, hogy A császár 
katonáit a polgári demokratikus forradalom győzelme után 1918. 
november 1-én tűzte ismét műsorra a Magyar Színház. 1919 tavaszán 
pedig a filmgyár alkotásai között az osztályharcot Földes Imre Hiva-
alnok urak című drámája képviseli. Krausz Mihály zeneszerzővel 
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közösen írt kétfelvonásos operát, Marika címmel, amit az Operaház 
1919. május 22-én mutatott be. 

A tény, hogy a tanácshatalom idején szerepet vállalt, hatással volt 
drámaírói pályájára is. Kezdetben még nem, hiszen Terike című 
vidéki történetét 1919. szeptember 20-án bemutatta a Belvárosi Szín-
ház (s a művet az Athenaeum könyvalakban megjelentette). Még 
1920. november 5-én is volt Földes-premier, A lányom c. vígjátékot 
adták elő ugyanabban a színházban (a könyvet a Pantheon gondozta) 
De ahogy az új hatalom berendezkedett, úgy került egyre nehezebb 
helyzetbe Földes (erről még lesz szó). 

Műfajt váltott. A Városi Színház mutatta be 1920-ban az Ezüst 
sirály című operettet, ami Földes Imre, Gábor Andor és Buttkay 
Ákos közös munkája volt. A szerző a váltásról úgy nyilatkozott, 
hogy az operettet is épp oly gondosan írja, mint a korábbi drámákat. 
Az Ezüst sirály a fővárosi bemutató után vidéken is sikert aratott, s 
eljutott természetesen szülővárosába, Kaposvárra is.14 

Az operett ettől kezdve hosszabb időre lényeges eleme lesz pályá-
jának. A húszas évek elején még úgy tűnt, hogy csak alkalmi a kiruc-
canás. 1921. december 31-én a Vígszínház A bálvány című drámáját 
tűzte műsorára. A maga sajátos eszközeivel a világháború traumájá-
val igyekezett szembenézni. 

Az egzotikus téma nyilván nem véletlen. Ekként, egy távol-keleti 
szerelmi drámába ágyazva könnyebben mondhatta el véleményét a 
háborúról. Nemcsak azzal, hogy minden megmerevedett kultúrának 
szüksége van frissítésre. Legalább annyira lényeges, hogy a magyar 
katona és a kínai asszony — karjukon az új kis emberrel — elindul-
nak haza. Ez a bizakodás áthatotta Itt a macska című egyfelvonásos 
operettjét is (zenéjét Buttkay Ákos szerezte). A Fővárosi Orfeumban 
1922. február 1-én Kosáry Emmy és Király Ernő vitte sikerre. 

Mellette az Ezüst sirály folytatta diadalútját. 1922 elején már két-
százszor játszották Bécsben, a Carltheaterben. Eközben persze a 
szerzőpáros már dolgozott egy új munkán. Ezt a Fővárosi Operett-
színház kapunyitására szánták. Az új művet, az Olivia hercegnőt 
1922. december 23-án látta először a főváros közönsége. A darabról 
Földes a következőket írta: 

„Olivia hercegnő íme mégis életjelt ad magáról. Én már két éve 
tudom, hogy megszületett, azonban sokan sokfelé sokáig azt vitat-
ták: sohase fog életre kelni. És íme mégis! Olivia hercegnő ma kilép 
a lámpák elé."16 

14 Földes Imre: Üdvözlet Kaposvárnak. Új Komédia, 1921. nov. 
13. Az Új Komédia eddig ismeretlen kaposvári kiadvány volt. Egyet-
len példánya Földes hagyatékából került elő. 

15 MSZ, 1922. dec. 2 3 - 2 4 . 
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Az Olivia hercegnő premierje után néhány nappal az Operett-
színház sötét nézőterén több lövés dördült el, a golyók a mennyezetbe 
fúródtak. A provokáció után érthetően csökken a nézőszám, s az új 
operett nem lehetett sikeres. Az akció kifejezetten Földes Imre ellen 
irányult, így akarták büntetni a főügyvezetői munkakörért. Ebben az 
időben hivatali szobájában is megjelent az „ébredő magyarok" 
néhány embere, akik azonnali távozásra szólították fel, ellenkezés 
esetén agyonlövéssel fenyegették meg. Földes a mellét mutatta — „ide 
lőjjetek" — ; a nem várt válasz meglepte a támadókat és eloldalogtak. 
A figyelmeztetést persze megjegyezte az író. 

1923 elején még volt olyan jel, hogy új sikerek irányába indulha-
tott el. A Magyar Színház a háború után 1923. január 14-én új Földes-
darabbal nyitotta meg kapuit. A lányom hozománya ötszáz millió 
vígjáték ugyanúgy aktuális témát mutatott meg, ahogy A bálvány. 
Ennek a hősei egy hatmilliárdos család tagjai, kiket a háborús sze-
rencse juttatott a nagy vagyonhoz. A jól kidolgozott helyzetek és 
alakok megelevenítésére — ahogy ez már szinte hagyomány volt, 
kitűnő művészek vállalkoztak: Rákosi Szidi, Kabos Gyula, Uray 
Tivadar, Körmendy János és mások. A premier ürügyén a lapok 
még úgy írtak Földesről, mint népszerű és külföldön is sikeres dráma-
íróról. Mindez arra utal, hogy a tájékozódás, megváltozott helyzet-
hez való alkalmazkodás megtörtént. Ez a jelenségek egyik oldala. 
Vessünk pillantást a másikra. 

Közjáték: levél a miniszterhez 

1923 elején a létszámapasztási törvényre hivatkozva a Budapesti 
Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság harcot indított saját 
alkalmazottai ellen. Több főtisztviselőt politikai okokból rangjuknál 
alacsonyabb állásba helyeztek át. A legtöbben anyagiak miatt ezt 
elfogadták. Egyedül Földes Imre igazgató volt abban a szerencsés 
helyzetben, hogy ennek ellent tudott állni. Nem ment ki a remízbe 
írnoknak és nem vette tudomásul illetményének leszállítását. Azt 
hangoztatta, hogy a villamos vasút szolgálati szabályzata nem ismeri 
a fegyelmi nélküli degradálást és fizetéscsökkentést. Ellenállásának de 
jure megalapozottságát mutatja, hogy az igazgatóság azonnal hozzá-
fogott egy új szolgálati szabályzat kidolgozásához. 

Amikor az év őszén a villamosvasutat fenntartó város a létszám-
apasztási törvényt arra használta fel, hogy 119 véglegesített alkalma-
zottat bocsássanak el — köztük az írót is —, Földes ebbe nem nyugo-
dott bele. Korábban a Magyar Leszámítoló és Pénzbeváltó Banknál 
kollégája volt Walkó Lajos kereskedelmi miniszternek. Hozzá 1923 
novemberében nyílt levelet intézett, amelyben érdekes adatokkal 
világította meg azokat az igazságtalanságokat, amelyek a B-listára 
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helyezés körül történtek. A levél nemcsak fontos kordokumentum, 
hanem Földes pályájának is lényeges állomása.16 

A nyílt levélre a miniszter — mint várható volt — nem válaszolt. 
De a villamosvasút igazgatósága azonnal megindította Földes ellen 
a fegyelmit, akit így az a veszély fenyegetett, hogy — fellépéséért — 
elveszti a nyugdíját, illetve a végkielégítést. Az író ismét a miniszter-
hez fordult: azzal érvelt, hogy a laikus részvényesek által választott 
nem szakember igazgatóság nem indíthat fegyelmit. Érvelését a 
miniszter elfogadta, és 1924 márciusában ellene a fegyelmit meg-
semmisítette." Ami azt jelentette, hogy jogosulttá vált a nyugdíjra, 
illetve végkielégítésre. Törzslapja szerint a vasút szolgálatából 1924. 
március 19-én lépett ki. 

Ettől kezdődően több mint húsz éven át nélkülözte írói pályája a 
biztos anyagi hátteret. 

Sikeres operettek, színdarabok 

Az 1923—24. évi fellebbezések, tárgyalások és következmények 
erősen hatottak Földes írói pályájára. Az anyagi háttér biztonságá-
nak hiánya, s bizonyos diszkriminációk késztették arra, hogy meg-
próbálkozzék a kroki műfajával. Ez azonban nem neki való volt. így 
kapóra jött, hogy a New York-i Waldor Astoria szálló zenekarának 
Karmestere rendelt nála egy darabot. A színműnek a „svéd csalo-
gány" Jenny Lindről és Barnumról, a világhírű hambrugi állatcirkusz 
igazgatójáról kellett szólnia, pontosabban szerelmükről. A munkáért 
járt előlegben ötszáz dollár, majd a befejezés után újabb ötszáz. 
Közben másik megrendelést is kapott (egy táncosnőről). Egyikkel 
sem volt azonban sikere, mert a bemutatóig nem jutottak e l . . . 

Földes — bár egyébként képtelen volt az alkura — kénytelen volt 
elfogadni a később háromszáz pengős „kegydíjat". 

Talán ezt mérlegelve jutott arra a következtetésre pályájának késői 
kritikusa, hogy Földes megpróbált az „irredentizmus" irányába tájé-
kozódni (Sós Endre).18 A megállapításhoz az alapot Tüzek az éjsza-
kában című színművében vélte megtalálni. Az Új Színházban nagy 
sikerrel játszott darabot a sajtó egy része azért ünnepelte, mert szól 
a „magyar lélek vergődéséről", a másik azt dicsérte, hogy hatásosan 
van megírva. A mű a kisebbségi sorsról beszélt.19 

16 Az Est, 1923. nov. 17. A levél teljes szövegét közölték. 
11 A lap pár hó múltán visszatért a nyílt levélre, illetve következ-

ményeire. Az Est, 1924. márc. 25. 
18 Sós Endre: Földes Imre. Jelenkor, 1966/1. 
19 Brassói Lapok, 1928. nov. 26. 
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A Tüzek az éjszakában már a húszas évek végének a terméke. Ez 
az időszak — éles szemmel ismerte fel Földes — nem kedvez a társa-
dalmi drámáknak. A gazdasági válságjelek, majd a harmincas évek 
elejének jobbra tolódása a színházakat is arra késztette, hogy inkább 
vállalják a szórakoztató és anyagi sikert hozó műveket. Ez ismét az 
operettre irányította az író figyelmét. 

Viktória című librettójához (Harmath Imre verseire) Ábrahám Pál 
írt zenét. A Király Színházban ezzel igazi nagy sikert értek el. A Ma-
gyar Színpad 1930. március 2-án úgy számolt be erről, hogy nem 
véletlenül. Az igazi jó műre éhes publikum „felderült kedve" állapí-
totta meg a Viktóriáról, hogy a címnek megfelelő győzelem. Földes 
Imre regényes képekben írta meg a szép Viktória grófnő és a feledni 
nem tudó huszárhadnagy szerelmi történetét. Volt benne egzotikum, 
háborús reminiszcencia egyaránt. Helyszínei Szibériától — Pekingen 
és Szentpéterváron át — vezettek Dorozsmába. A kalandos „törté-
net, amely sokszor hoz drámai feszültségű pillanatokat színpadra és 
pompásan megrajzolt, színes mellékalakjaival és mellékcselekményei-
vel öt gyorsan perdülő képének mindegyikében leköti a néző érdeklő-
dését".20 

Véletlen-e ezután, hogy a Berliner Metropol-Theater 1930. augusz-
tus 15-én műsorra tűzte, Viktoria und ihr Husar címmel. Az ebből az 
alkalomból kiadott librettó ismeretében úgy emlegették Földes Imrét, 
mint aki Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc mellett megtestesítője az 
új magyar drámairodalomnak. így természetes az is, hogy 1930. 
október 4-én a Viktóriádal nyitott a kaposvári színház . . . 

Az operett mellett készült el új színműve, A világ könyvelője. 
Emlékezünk rá, hogy Földes átütő sikert a Magyar Színházban ért el 
A császár katonáival, majd a Hivatalnok urakkal. A háború után 
viszont más helyeken (Vígszínház, Belvárosi Színház, Renaissance 
Színház, Új Színház) kerültek bemutatásra drámái. 1928-ban ugyan 
felújította a Magyar Színház a Hivatalnok urakat, de az új munkával 
csak két év múltán jelentkezett itt az író. S ahogy az előbbi időszak-
ban Beöthy László vitte sikerre műveit, úgy volt szüksége az új re-
zsimben Bárdos Artúr művészeti igazgatóra. Erre már a kortársak is 
figyeltek. 

A világ könyvelője cselekménye 1935-ben történik, amikor a szín-
darabban gazdasági világválság kulminál. Már-már úgy látszik, igaza 
van Spenglernek és vége a nyugati kultúrának, sőt az egész civilizáció-
nak, amikor Angliában felbukkan egy szürke kis öreg könyvelő 
Mr. Bernhard Glasgow és egy merész ötlettel — megmenti a világot. 
A hatalom urai, az angol miniszterelnök, a genfi hatalmasok hiába 

20 MSZ, 1930. márc. 2. 
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harcolnak ellene, a világ békét akar, munkát akar. Glasgow diktátor 
lesz a győztes. De győzelme nem tart soká. Mire a szatirikus és izgal-
mas játék tizennégy képe a színes londoni, genfi, párizsi és berlini 
miliőkben lepereg (egy berlini kávéház, egy londoni gyár, a nép-
szövetség genfi tanácskozása, politikai lakoma, léghajó gondola-
szobája, egy párizsi szálloda és több más érdekes kép váltakozik ebben 
az újszerű elgondolású, bátor és érdekes mondanivalójú darabban), 
kiderül, hogy az emberiség még a nagy tanulság árán sem okult, a 
régi maradt. A háború réme újra felbukkan. Bernhard Glasgow hiába 
mentette meg a v i lágot . . .2 l 

A bemutatóra 1930. szeptember 26-án került sor. A darab ehhez 
képest a jövőben játszódott, s olyan reális veszélyekre hívta fel a 
figyelmet, amelyek jogosságát azóta a történelem bizonyította. Aligha 
kell külön bizonygatni, hogy a világbéke gondolata mennyire aktuali-
tással bírt . . . 

Közben Ábrahám Pál már újabb librettót kért Földestől. Az író 
erre egy balladaszerű színművet képzelt el, amelyik a hawaii nép 
utolsó próbálkozását mondaná el az önállóság megszerzésére. Az 
európai színpadokon Die Blume von Hawai címmel játszott operett 
már sikereket ért el, amikor a Király-színház 1932 januárjának végén 
bemutatta. Az ekkor írt vallomásában Földes felvillantotta a librettó 
készítés műhelytitkait is: 

„Amikor Ábrahám Pál a 'Viktória' után felkért, írjak számára 
meg egy operettet, nagy örömmel vállaltam a munkát. 

A kitűnő komponista remek ívelésű pályáján a legrövidebb idő 
alatt a világ operettszerzőinek első sorába, mondhatnám élére len-
dült. Művészi feladatot láttam tehát abban, ha újból szöveget írok 
számára. 

Nem szellőztetek talán kulisszatitkokat, ha elárulom azonban azt 
is, hogy a művészi célkitűzéseket az operettműfaj — egyesek állítása 
szerint — nem igen bírja meg. Ez az oka annak, hogy a kiadók szerző-
társakat állítanak az író mellé, úgynevezett operettszakembereket, 
nehogy valamiképp magasabb régiókba kerüljön a szöveg. Hogy úgy 
mondjam: tömegízlés fölé . . ,"22 

Földes Imre az operett műfajában nem tagadta meg drámaírói 
vénáját. Nyilván ennek volt a következménye, hogy szövegkönyvét 
prózai darabként is előadták Bécsben és a német színpadokon. 
Az is meggondolkodtató, hogy a Bál a Savoyban kivételével — Ábra-
hám Pálnak Földes Imre munkáival volt nagy sikere. A Viktória und 
ihr Husar és a Die Blume von Hawai nemcsak a harmincas években, 
hanem azután is folytatta diadalútját. 

21 MSZ, 1930. szept. 2 4 - 2 5 . 
22 MSZ, 1932. jan. 2 2 - 2 5 . 
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Nem tudni bizonyosan, hogy az operettek kedvező fogadtatásá-
nak mennyi szerepe volt abban, hogy a harmincas évek közepén 
Földes ismét szerepelhetett a Nemzeti Színházban. Három évtized-
del korábban történelmi romantikus játékkal mutatkozott be, 1936 
januárjában társadalmi jellegű színművel. Az I f j . Horváth Pál az 
Egyesült Ércgyárak RT egyik gyárában játszódott, kitűnő szerep-
osztásban. 

A harmincas évek második fele ismét az operetteké volt. 1937. 
december 23-án a Júliát mutatták be, egy évvel később pedig a Fehér 
hattyút (mindkettőt Ábrahám Pál zenéjével és Harmath Imre versei-
vel). A dátumok már arra is utalnak, hogy ezek a darabok miért 
nem kerülhettek ki külföldre. S arra ugyancsak, hogy miért lehetett 
egyre kevésbé olyan drámákat írni, amelyek feszítő társadalmi kér-
désekre irányították volna a figyelmet. A hatvanadik évéhez közeledő 
író számára hosszabb hallgatási periódus következett. 

Összegzés 

Változatos, sikerekben gazdag írói pályát mutat Földes Imre útja 
a negyvenes évekig. Komoly, lelkiismeretes egyéniség volt, színpadon 
és vallomásaiban egyaránt humanista. Belefért ebbe az is, hogy a 
húszas években kiállt társai igazságáért, szembeszegült az „ébredő 
magyarokkal". Módja lett volna rá, de nem ment ki Hollywoodba. 
Vállalta a rámért sorsot. Társadalmi drámákban, vígjátékokban és 
operettekben írta meg legnagyobb sikerrel élményeit. A feldolgozott 
dokumentumok és tények alapján nem túlzás azt állítani, hogy Földes 
Imre a század első fele magyar drámairodalmának figyelemre érdemes 
alkotója. 
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