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Jókai Mór, a drámaíró. 
írta : PERÉNYI JÓZSEF. 

Jókai Mór első komolyabb irodalmi élményei a komáromi 
kollégiumban rendezett műkedvelő színielőadások voltak. Vá-
lyék elvitték u g y a n már előbb is a színházba, de ő maga a 
kollégiumi előadásról emlékszik meg úgy, mint az első feled-
hetetlen élvezetről. Ennek a ha tá sa alatt í r j a tíz éves korában 
első színdarabját Hohenheimi Friedrich vagy a meggátolt 
gyilkosság címen, melyet konjugis ta diáktársaival elő is adott 
egy kocsiszínben. Egy- másik i f j ú k o r i darabjáról Szuper Károly 
színésznaplójában emlékszik meg és ez a Víg cimborák című 
vígjátéka, melyet Kecskeméten ír t , de ez egészen elkallódott s 
ő maga sohasem te t t róla említést. 

Színműírói pá lyá ja a 17 éves korában írt Zsidó fiú című öt-
felvonásos romant ikus történeti drámájával kezdődik és ettől 
kezdve utolsó d ráma i alkotásáig a Leventéig a színművek egész 
sorozatát adta. Sok oly körülmény működött együtt, amelyek 
a r r a ösztönözték, hogy a drámaí rás terén is p róbára tegye ere-
jét. Huszonhat színművet írt. Ezek közül történeti színművek: 
A zsidó fiú, Manlius Sinister, Könyves Kálmán, Dózsa György, 
A szigetvári vértanúk, Milton, Az aradi hősnők, A murányi 
hölgy és a Levente. Dramatizált művei, melyeknek tárgyát egy-
egy előbb írt novellából vagy regényből vette: Dalma, Szép 
Mikhál, Az arany ember, A fekete gyémántok, A bolondok 
grófja, Keresd a szívet, Fekete vér és Helvila. Népszínművek: 
A két gyám, A földönfutó, A világszép leányok. Alkalmi dara-
bok: Hős Pálffy, A jószívű ember, Olympi verseny, Thespis 
kordéja, vagy a Földönjáró csillagok és a Harangok. Társa-
dalmi dráma: A hulla férje. 

A Zsidó fiú c ímű darabjával Vörösmarty és Bajza elis-
merését is kivívta magának. Ez a dráma Hugo Viktor utánzata, 
valóságos rémdráma. Jókai romant iká ja ebben különösen hajl ik 
a rémséges felé, de a hangot meg tud ja ütni és az erő sem 
hiányzik első darabjából. Hőse Szerencsés Imre, a kikeresztel-
kedett zsidó, II . La jo s kincstárnoka. A sötét történetet nem-
zetünk egyik legsivárabb korába helyezi s a hát térben ügyes 
korképet ad. Áradozó nyelve ellenére helyenkint megkapó rövid-
séggel is tud írni, versei Vörösmarty könnyűségével és színeivel 
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versenyeznek. I t t m á r megnyilatkozik az igazi költő. A gyorsan 
változó képek közé olyan hatalmasan színezettet is be tud állí-
tani, mint amilyen Izsák, az uzsorás zsidó. A darab túlságos ko-
morságát a nagyon fiatal író túlzásának a rovására írjuk. A 
darab így is kiegészítő köve a magyar romat ikus dráma pom-
pás épületének. 

A Zsidó Fiú után a népszínművel próbálkozott meg. 1846-ból való A két 
gyám című és 1850-ből A földönfutó. Az előbbi csak egyszer került színre, 
sugókönyve is elveszett. Az egykorú kritikák losujtóan nyilatkoztak róla. 
Második népszínműve is megbukott. A népszínművel későbben még egyszer 
kísérletezett. Egy világlátott fiú című novellájából dolgozta át Világszép 
leányok c. népszínművét, mely azonban előadásra nem került. Igen szerencsét-
len alkotás. Tárgya nom népszínműnek való, de hang, felfogás én a szereplő 
személyek tekintetében sincsenek népies vonásai. Jókainak a népszínmű iránt 
alig volt érzéke. 

1851-ből való egyetlen társadalmi színműve A hulla férje, melyről ő maga 
sehol sem tesz említést s mindössze kétszer adták. Néhány ügyes jeleneten 
kívül semmi kiemelni való nincs ebben a rémdrámában, melyben bőven szorepel 
öldöklés, tőr, méreg, színrehozott koporsó és egyéb színi ha tás t hajhászó esz-
köz. Az Anicet—Bourgeoie-féle rémdrámák közé sorozható. 

A legtöbb erő, tűz és fiatalság történeti színműveiben nyi-
latkozik meg. 1853 dec. 10-én adták először a Nemzeti Színház-
ban Manlius Sinister с. ötfelvonásos történeti szomorú játékát , 
melynek tárgyát a római történelemből Carinus Marcus Aure-
lius idejéből vette. Az egész második részt s benne a cselekvény 
voltaképeni magvát Teleki László Kegyencéből kölcsönözte. Az 
egész dráma három alapeszmén épül fel: 1. A pogányság harca 
a ter jedő kereszténységgel szemben; 2. Manlius Sinister| és 
Sophronia szerelmi története, Manlius boszúja; 3. A bukott Gly-
ceriának erkölcsi megtisztulása. Az elsőnek csak halvány képét 
ad ja Jókai. Sophronia, a kereszténység ra jongója , áldozatul 
esik. Menekülhetne ugyan, de vértanúvá akar lenni, de mikor 
lá t ja , hogy Cai'inus orgiáiba aka r j ák hurcolni, öngyilkos lesz, 
hogy a becstelenséget elkerülje. A második alapeszme szorosan 
kapcsolódik Sophronia öngyilkosságához, Manlius jelleme ki-
alakul, boszúja indokolt. A harmadik eszme — Glyceriának, a 
hírhedt hetaerának története az egész darabon uralkodik. Ebben 
Jóka i a francia romantikusok hatása alatt áll. Glyceria törté-
netére főleg Victor Hugo Angelója és Marion de Loo6ne-ja 
hatott . Carinus a francia romantikus dráma kedvelt t ípusa. 
Alak ja megfelel Victor Hugo La jos királyának (A király mu-
lat). Vele szemben áll az elkeseredett, elnyomott romantikus lá-
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zadó Manlius Sinister, akiben Dumas Lorentino-jára ismerünk. 
Glyeeria és Manlius érzelmes találkozása: szakasztott pá r j a a 
Török világ Magyarországon c. regényben Azraëla ée Fer iz bég 
búcsújának. 

Leghatásosabb a színműben Giyceria szerepo, melyből jó tragikai szerep 
lehetett volna, ha a végét el nem rontja a szerző. A darab tele van csodás 
részekkel, amelyek inkább mondába, vagy eposzba, do nem modern drámába 
valók. Igen találóan mondja róla Zsigmond Ferenc, hogy a modern drámából 
Katalin-legenda lett. A témának, az őskereszténység korának világtörténeti 
érdeke annyira hatalmába keríti Jókai gyúlékony képzeletét, hogy ő maga is 
beá'l rajongó naivságú hívőnek. Kemény Zsigmond e darabról ír t bírálatában 
így nyilatkozik: „A legnagyobbszerű drámai anyag, melyet az összes világ-
történelemből kiragadni lehet, a kereszténység és paganizmus küzdelme. Do 
egyénítése oly óriási nehézségekkel jár, hogy szívemből örvendek, ha valódi 
talentum által kísértetik meg." Jókai pedig a drámaírás terén nem valódi 
talentum. 

A Manlius Sinister u tán elég gyors egymásutánban három történeti 
szomorújátékkal lépett fel Jókai : Könyves Kálmán (1855), Dózsa György 
(1857) és A szigetvári vártanuk (I860). Esztétikai tekintetben egyik sem 
kiváló alkotás, do .irodalomtörténeti jelentőséget ad a középsőnek a Gyulai-
kritika nyomán kelt zajos polémia, az utolsónak pedig az a tar tós tetszés, 
amelyet a darab hazafias szelleme és célzata a magyar közönségből kivá'tott. 

A Könyves Kálmán kompozició szempontjából Jóka i leg-
gyengébb drámái közé tartozik. Kálmánnak és Álmosnak is 
a lak ja történelmileg hamis. Szerencsétlen gondolat volt Kálmán 
királyt t ragikus hőssé tenni. Kálmán királynak nincsen bűne, 
csak rút külseje! Ferde termetű, görbe vállú, serteszőr-hajú, 
kancsalszemű, bicegőlábú, inkább neveti, mint tiszteli, aki 
látja. Trónjá t állandóan fenyegeti Álmos herceg, aki nyi l tan és 
ismételten kijelenti magáról , hogy for radalmi merényleteinek 
egyetlen jogcíme: Kálmán testi fogyatkozása. 

Miért választotta tragikus hősül Kálmánt Jókai? Mert ki akar ja hasz-
nálni a kontraszt-motívumok minden faj tá ját . A kontraszt-kedvelő romantikus 
költészetnek egyik legkapósabb motívuma: a testi rútság. A születéssel együtt-
járó rútság a tragikum végzetszerű tényezői között még a legérthetőbb. 
III . Richárd alakját testének szertelen mivolta is segíti tragikai magas'atra 
emelni. De az ellentétet bonyolódottabbá is lehet tenni. Találunk Jókainál 
angyalarcú démont is eleget, de van ördögarcú angyala is. Ilyennek rajzolja 
Könyves Kálmánt is. Pedig a rút külső kevésbbé alkalmas tragikai hatás 
előidézésére, ha lelki nemességgel párosul, mintha rút mögötte a jellem is. 
Kálmán király sem válhatik tragikus alakká Jókai drámájában. Kálmán 
király egészen ártatlan. Nem haragtartó, hiszen a lázadó Almosnak hatszor 
megbocsát. Sze'íd indulatú. Szinte angyali türelemmel tűri el a rab Almos 
arcátlan gorombaságait. Elvetemedett vetélytársának kis fiát térdére ülteti s б 
akarja felnevelni, önfejűnek mondhatnók, mert az Almos ellen kimondott 
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országtanácsi ítéletekre nem hallgat, hanem vétkes engedékenységet tanúsít a 
lázadó iránt. Van azonban egy motívum — melyre különösebben Zsigmond 
Ferenc hívta föl a figyelmet — s mely csakugyan mintegy előre is jelzi a 
király későbbi boldogtalanságát s mintegy oka is ennek. De éppen ez a motívum 
a legnagyobb gyöngéje a drámának. Egy boszorkánysággal vádolt nőt fölment 
Kálmán a büntetés alól. Ekkor a nő elkezd szánakozni a királyon. A szána-
kozásnak az a magyarázata, hogy ezt a nőt régen egy másik „boszorkány" 
megátkozta: „Ne halj meg addig, amíg egykoron egyet találsz, ki jót teszen 
ve'ed. És az, ki véled jót tecnd . . . jó tettei nyomán jutalom helyett há 'át-
lanság keserveit talál ja". Kálmán kimondja híres tételét, hogy nincsenek 
boszorkányok s abban a percben utoléri egy néhai boszorkány átka. A darab-
nak minden hibája ellenére is nagy és hosszantartó színpadi sikere volt 
(harmincszor adták). Ennek a színpadi sikernek okát a darab gyönyörű nyelvé-
ben, hatásos jeleneteiben és csattanós felvonás végeiben kell keresnünk. 1885-ben 
még a bécsi Burg színházban is nagy sikerrel adták. 

A Dózsa Györgyben az 1514-iki parasztlázadást drama-
tizálja Jókai. A bemutató előadáson — az egykorú kritikák sze-
rint — jelentős sikere volt a drámának. A közönség tetszésével 
szemben Gyulai P á l emelte fel írói szavát igen szigorúan, de 
hozzátehetjük rögtön: igazságosan. Gyulai bírálatában meg-
támadja a színpadi hatásvadászatot, kifej t i a t ragikum hiányát , 
megtámadja a költő felfogását, mely ellenkezik a történeti való-
sággal, megtámadja irányát, mely szerinte a politikai éretlen-
ségre számít és politikai szenvedélyektől v á r j a a sikert. Jóka i 
Gyulai súlyos vád ja i ellen védekezett és a v i tába beleszólt a kö-
zönség is. A közönség pedig népszerű és kedvelt írója mellett 
foglalt állást, mer t amikor a t ragédia harmadszor került elő-
adásra, a II . felvonás után Jóka i t igen sokszor előhívták és ko-
szorúkkal ünnepelték. 

A vádak, amelyekkel Gyulai Jókai t illette: hogy meghamisítja a törté-
nelmet ós hogy a darabból hiányzik a tragikum, igazak. Mert Jókai darabjá-
ban csakugyan hiába keresünk történeti hűséget, Dózsa alakja rikító anachro-
nizmus, többi alakja is torzkép s Gyulai ítéletével szemben csak enyhítő körül-
ményeket kereshetünk. Jókai célzatosságát nem lehet ridegen rosszhiszeműnek 
tartani , s azzaj sem vádolhatjuk, hogy a politikailag éretlenek tapsait ha j -
hászta s így e'járása sem mondható társadalmi szempontból veszedelmesnek. 
Hiszen jól ismerjük Jókai romantikus világnézetét. Tudjuk, hogy az elnyomott 
emberfaj és társada'mi osztállyal szemben az elfogultságig menő rokonszenvvel 
viseltetett s mint azt legjobb ismerője — a már idézett Zsigmond Ferenc meg-
jegyzi — még egy tiszteletreméltó elfogultsága volt Jókainak egész életén 
keresztül. „A reformkor naiv ezabadelvűsége és ennek roppant fontosságú ered-
ményei, melyekben az ő tollának is része volt, a dicsőségbe belekóstoló ifjúság 
emléke — örök eszményekként éltek lelkében s a jobbágyság felszabadításának 
emberséges voltát annyira átérzi, hogy ezt a modern pápaszemet még akkor is 
rákényszeríti hősére, ha ez a hős a negyedfélszáz esztendős múltból jöt t elénk." 
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E szempontoknál azonban sokkal fontosabb az esztétikai szempont. Dózsa 
Györgyben nincs igazi tragikum. Dózsa tragikuma három tényező eredőjeként 
kezd fogamzani: 1. az egyszerű székely katona nemesi rangot kapván, a nagyra-
vágyás bűnébe esik s izzó gyűlöletet kezd érezni a főnemesség ellen; 2. Dózsa 
szerelmes lesz egy főrangú lányba és hűtlenné válik régi menyasszonyához és 
katonai hibát is követ el: szabadon bocsát egy csomó főúri foglyot; 3. egy 
jósnő jövendölése, hogy nemsokára trónra jut . De egyik tényező sem válik a 
tragikum magvává. A gyűlölet nem viszi Dózsát végzetes bűnbe. Dózsa sze-
relme nincs végzetes következmények nélkül ; a cigányasszony jóslata pedig való-
ságos csodás elem, mely a modern drámában bosszantó. Így a drámából éposz 
lesz. Dózsa epikus hős, ki milliók nevében vértanúi tudattal hal meg, holott 
megmenekülhetett volna. A dráma eok fogyatkozásával szemben jelenségei: kor-
rajza, a XVI. századeleji Magyarországot eleveníti meg; nyelve. Erővel teljes, 
érces zengésű ez a nyelv; és drámába beleszőtt három pompás költemény, ezek 
között a „Régi dal, régi dal, régi dicsőségről !" kezdetű korszerű vonatkozásaik-
kal nem tévesztették el a ha tás t ! (Folytatása a következő számban.) 


