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Jókai Mór, a drámaíró. 
í r t a : PERÉNYI JÓZSEF. 

— Második közlemény. — 

Jókai Mór valamennyi színműve között A szigetvári vér-
tanúk c. négyfelvonásos szomorújátékának volt a legnagyobb 
sikere. Ez volt az abszolutizmus korának egyik legnépszerűbb 
drámája . Ebben a darabban Zrinyi Miklós és Szulejman szul-
tán küzdelme mellett egy lelkes m a g y a r honleánynak, Annának 
szerelme lép előtérbe. Anna vőlegényét elfogják a törökök, az 
i f jú törökké lesz s mint a szultán követe jelenik meg az ostrom-
lott várban, ahol menyasszonya rá ismer . A leány borzadva for-
dul el a renegáttól s csak akkor bocsát meg neki, mikor a szerel-
mes i f j ú a vár bevétele után vele együtt önként meghal. A Szi-
getvári Vértanúk, mint dráma, éppen olyan gyenge alkotás, 
mint Jókainak többi darabja. Főhibája , hogy nincsen gerince. 
Tulajdonképen két cselekvénye van, melyek igen lazán fűződ-
nek egymásba. Egyik Zrinyi és társa inak önfeláldozása és a vár 
sorsa, a másik Annának és Szelimnek szerelmi története. Külön-
ben is a tárgy nem alkalmas drámai feldolgozásra eposzi ter-
mészete miatt . Körnernek sem sikerült belőle t ragédiát csinálni, 
Jókainak sem. 

Korner és Jókai műve közt feltűnő a rokonság. Nemcsak közös mind-
kettő forrása, de Korner nagyon hatott Jókaira. Mindkét költő művében az 
alakok lelkében semmi változás nem történik. Mindkettőnél csak Szolimán 
tud tragikai érdeket maga iránt kelteni. Szolimán tragikus alak, Zrinyi 
aem az. Még az apróbb részletekben is sok a hasonlóság Korner és Jókai 
műve között . Jókainál egy új és eredeti motívum található és ez a renegát 
alakja és Annával való kölcsönös szerelme, ez több vonásban hasonló Vörös-
marty Eger c. epikai költeményében Oraár és Ida alakjával és szerepével. 
Ez az epizód tud emberi érdeket ébreszteni. Jókai drámájának expozíciója, 
jól indul. Az I. felvonás egyike Jókai legjobban sikerült alkotásainak. Zrinyi 
imája a felvonás végén megrázó erejű. A II. felvonásban már lankad az 
érdeklődés. A Ill-ban Anna. és Szelim kerülnek előtérbe. A IV-ben megint 
Zrinyi áll előttünk. Készül a végső tusára. Hatásos jelenetek, élénk drámai 
képek. Megtörténik a kirohanás, a várat beveszik a törökök, Anna és Szelim 
együtt halnak meg a felrobbant toronyban. „Ez az akna levegőbe röpíti az 
ftgéez tragikai hatást is" — jegyzi meg találóan Baver József. Jókai művé-
ben híven ragaszkodik a történeti tényekhez, csak a II. felvonásban tér el 
a történettől. Zrinyi a történelemből ismert hős, ki előtt csak a haza sorsa 
lebeg. Zrinyi önfeláldozását így indokolja: 
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Jól ismerem szultánod bosszúját 
És szörnyű módját azt kitölteni. 
Nem kétkedem, hogy vesztes én leszek. 
Nem kétkedem, hogy ő hatalmasabb, 
De e helyen megállok szembe' véle! 
Nem a kétséges győzelem hitében, 
Nem a jutal'mért, mit nem áhítok. 
Nem hír után csapongva, nem bosszúbók 
De hogy maradjon fenn dicső neve 
A honfi szent erénynek, hogyha egykor 
Tagadni mernék azt korcsfiak. 
Olvassák akkor vérrel írt sorokban, 
Hogy voltak hajdan férfiak, kik egy 
Veszendő hazáért halni tudtak, 
S mit kimondták büszke, nagy szavakkal, 
Azért megálltak és elvesztenek. 

A tragédiának ebből az alapgondolatából azonnal kitűnik, hogy Zrínyi 
drámai hős nem lehet s hogy ez a tárgy nem alkalmas tragédia fölépítésére. 
De a drámát Jókai szép, ünnepélyes ruhába tud ta öltöztetni. Jókai nyelve 
ebben teljes fényében ragyog. Különösen szép,és hatásos az Anna keserve 
kezdetű monológ. A tragédia sikerét annak a hazafias tűznek és lelkesedés-
nek köszönheti, mely az egész darabot teljesen átfűt i . 

Ugyancsak 1860-ból való A murányi hölgy című, soha elő nem adott, 
csekély értékű vígjátéka. 

Az 1860. évvel lezárul Jókai drámaírói munkásságának 
el nő fele, melyet a másodiktól 16 évi szünet választ el. 1860—1876 
Jókai egyetlen drámai művet sem írt. 

1876-ban Milton c. 4 felvonásos d rámájáva l kezdődik Jókai 
színműírói munkásságának második fele. Mikszáth Kálmán 
Jókai e drámájáról í r j a : „Ö (Jókai) úgy bánt a maga tehetsé-
gével, ahogy szeszélye hozta. Nemcsak a múzsákra hallgatott , 
nemcsak az irodalomtörténetnek írt, hanem sokszor jótékony-
ságot, sőt még alamizsnát is költői tehetségének kincstárából 
osztogatott. Milton c. darabjá t például abból az ötletből írta, 
hogy egy megvakult németországi színész azzal a kérdéssel for-
dult hozzá: tudna-e olyan drámát írni, melynek lőszerepét egy 
vak ember el játszhatnál Eszerint Jóka i ennek a megvakult 
színésznek kedvéért választotta volna hősül Miltont, az Elveszett 
paradicsom vak költőjét. De vak embert dráma hőséül válasz-
tani nagy feladat. Active nem is igen vehet részt a cselekvény-
ben, Jóka i színművében Milton megtagadja leánya kezét egy 
ki rá lypár t i lovagtól, mire ez bosszút esküszik, el a k a r j a csábí-
tani a vak költő i f j ú nejét, de terve keresztülvitelében Milton 
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leányának vőlegénye akadályozza meg, párviadalban megöli. 
Maga Milton, csalódva neje szerelmében, fá jda lmának lesz áldo-
za ta . Ez sem igazi dráma, inkább egy dramatizált regény hatá-
sá t kelti. A műben sok szép gondolatot olvashatunk csillogó 
költői nyelven. Miltont 1894-ben Londonban is előadták. 

Hős Pálffy címen három drámai képben a Mária Terézia korabeli Pálffy 
Antalnak vitézségét ée szilárd jellemét ünnepli. Az aradi hősnők történeti víg-
já ték bohózati alakokkal. Az Olympi verseny és a Thespis kordéja alkalmi 
darabok, melyek a magyar színészet gyermekkorát, az önfeláldozó úttörők 
érdemeit dicsőítik. Д jószívű ember is alkalmi darab, melyet a „Jószív" 
egyesület számára í r t és az országos árvízkárosultak javára adták elő. 
Alkalmi darab a Barangók című is, melyet a Vígszínház megnyitására í r t 
{1896). Az egész nem egyéb, mint t a rka képsorozat bohózatos keretben. 

Utolsó d rámai műve a Levente. A darab cselekvénye a 
honfoglalás. Főleg .a magyarok és a kazárok egymás ellen foly-
ta tot t küzdelmeit viszi a színpadra. Elénk á l l í t ja , hogy ezekben 
a küzdelmekben hogyan pusztí t ják, el egymást Árpád és Marót 
ivadékai. Az első ötletet ehhez a darabhoz Ipolyi Magyar 
mythologiájából merítettte (1845.) és —mint maga bevallotta — 
műve alapeszméjét több mint négy évtizede érlelte. Ipolyi 
mythologiájából átvette a magyarok ősi val lására vonatkozó 
adatokat , egyes mondákat, pogánykori hagyományokat, szólás-
módokat, szavakat. Ezenkívül felhasználta Horvá th Mihály tör-
téneti művét, Orbán Balázs „Székelyföld" c. munká já t és Anony-
mus meg Kézai krónikáit, tanulmányozta Szinnyei tájszótárát, 
Diószeghy Sámuel Magyar fiivészkönyvét. Ez a mű eddig szín-
padra nem került. A darab olvasása — keresett régiessége 
miat t — fárasztó. Nagyobb szabású koncepció, mely világképet 
aka r adni a honfoglaló magyarság egész életéről. Az egész mun-
kát túlzsúfoltság jellemzi, sok benne a költészet és a honfogla-
lás történetét a tündérmese rózsaszínű felhőjébe burkolja. 

Dramatizált művei legnagyobbrészt drámaírói működése második felé-
nek termékei. E müvek közös tulajdonságai, hogy magukon viselik eredetüknek 
és eredetük hiányának nyomait. Ami a közönséget gyönyörködtette bennük, 
az a költő nagy mesélő ereje volt. A regények bája mentette meg a drámákat-
Hogy ezek a dramatizálások miért nem sikerültek? erre a kérdésre így 
felelhetünk: mert Jókai a jellemzés terén és a megokolásban a leggyengébb, 
már pedig a dráma lényege ezeken alapul. Jókai a dramatizálással tulajdon-
képen megtépázza regényeit. Regényeinek legfényesebb részei semmivé vál-
nak a drámákban.. Valamennyi dramatizált regénye közül csak egy, Az arany-
ember t a r to t t a magát a színpadon, a többi (Dalma, Szép Mikhál, A fekete 
.gyémántok, A bolondok grófja, Keresd a szívet és Helvila) néhány előadás 
után lekerült a műsorról. 
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Jókai tehetségét éppen leggyöngébb oldaláról muta t j ák 
drámái. A regényíró egyéniségének ismerete adja meg a kér-
dés helyes megfejtését, hogy miért nem sikerültek drámai 
művei. Jóka i romantikus költő, koránál, egyéniségénél fogva is 
ta lán az utolsó nagy romant ikus költő. A francia romantikus 
drámák kedvelt problémáival szeret foglalkozni. Ezeknek a 
drámáknak típusait szerepelteti. A szenvedélyek ura lma, a 
hosszú, a hatáskeresés, a különös, meglepő, a váratlan és borzal-
mas kedvelése is a f rancia romanticizmus hatását muta t ja . 
Fogyatkozásai, melyeket a műbírálók regényeiben is megróttak, 
drámáiban még inkább kitűnnek. Gyulai Pál szerint szerencsé-
sen kezdett meséit vagy a lakja i t hamar elrontja, mintha nem 
tűrné a természetest, az igazi emberit, csak ördögökben és 
angyalokban és csodákban telnék kedve. Nem a jellemekből 
fakad a cselekvény, hanem a cselekvény alakít ja a jellemeket. 
Alakja i csak addig következetesek, míg a költő azt az ötletet, 
melyet liozzájok köt, tovább tud ja fonni, lia pedig az ötlet el-
szakad, előáll hőseiben az a „saltus", amilyen „non da tur in 
•natura". Meséi és a lakja i így a legtöbbször valószínűtlenek és nem 
bír ják meg a színpadi világítást. S azért mégis tudja a nézőket 
nemesebb írói sajátságaival kárpótolni. E sajátságai közül leg-
fontosabb előadása, nyelve. Olyan ez a nyelv, mint a prizma, 
mely sokféle színben töri meg a nap sugarait . Olyan hangon 
szólalt meg, mely mindig megtalálta az útat hallgatói szívéhez. 
Ha meséire azt mondjuk, hogy nem igazak, rögtön hozzátesszük, 
hogy szépek, kápráztatók. Ha észrevesszük, hogy nem valódi 
életet állít elénk, elismerjük, hogy költői álomba r ingat . Mesét 
•mond, ragyogó, tarka mesét, melyet mindenki szívesen hallgat. 
H a nem is tud meggyőzni, elkápráztat, elandalít. Hangjában, 
nyelvében sajátszerű poézis van akkor is, amikor szakít a való 
élettel. De van egy másik szempont is, amely Jókai drámaírói 
•munkásságának hasznát és irodalomtörténeti értékét dokumen-
tálja. Jókai tragédiái — a Zsidó fiú és a Milton kivételével, — 
az abszolutizmus korának termékei. Ebben az időben a Nemzeti 
Színház volt tulajdonképen az egyetlen hely, ahol a nemzeti 
szellem, a nemzeti élet megnyilatkozhatott. Jókai ebben az 
áldatlan, szomorú időben néhányadmagával élesztette a nem-
zeti érzést, táplálta a nemzeti lelket drámáival éppen úgy, 
mint regényeivel is. Ebben a különös időben a drámaíró nem-
csak a művészi, az esztétikai szempontokat vette figyelembe, ha-
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nem még- inkább a politikait. Az akkori közönség nemcsak 
élvezni akart, hanem inkább lelkesedni, reményt meríteni. 
A történeti d rámák tulajdonképen buzdítottak, lelkesítettek, 
tanítottak. A Nemzeti Színház a nemzet igazi iskolájává lett, 
a drámaíró és a színészek taní tó mesterek, kiknek ajkairól mo-
hón lesték a vigasztaló, biztató szavakat. Az ötvenes években 
senki sem tudott a magyar közönség szíve szerint pompásab-
ban, magával ragadóbban, hatalmasabb szuggesztív erővel írni, 
min t Jókai. Az ő hangzatos verseit hatásosan lehetett szavalni 
és ugyanebben az időben senki sem tudott oly szépen szavalni, 
mint Jókainé, Laborfa lv i Róza. Jókai drámái a maguk idejében 
értékek voltak. H a egyikük sem emelkedik is felül még a ma-
gyar tragédiák át lagos értékén sem, mégis megvolt a jelentő-
ségük. Jókai valódi nemzeti h ivatás t teljesített velők és célját 
is elérte velők. 


