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A modern nyilvánosság alakulásában olyan központot tudtak képezni, amely még 
a reprezentatív nyilvánosság jellemzőinek egy részével rendelkezett ugyan, hiszen 
időnként, az érvelés részeként hangsúlyozták a támogató személyét, hogy többeket is 
pénzügyi hozzájárulásokra motiváljanak, de amelyhez már a polgári nyilvánosság jel-
lemző vonásai is társulnak, mert a szerkesztők gazdasági tudatossága, üzleti szem-
pontjaik érvényesülése szintén kimutatható a hírlap működése során, átmenetet ké-
pezve így a Jürgen Habermas79 által leírt két nyilvánosságtípus között. A bécsi tudós 
társaság működését és gazdasági szemléletét tekintve inkább hasonlít egy a magyar 
nyelvű kultúráért tenni akaró üzleti vállalkozásra, mint a kizárólag hadi híreket 
előtérbe helyező és hírlapot fenntartó, azonos érdeklődésű baráti csoportosulásra.

79 Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy 
kategóriájával kapcsolatban, ford. Endreffy Zoltán – Glavina Zsuzsa, Osiris, Budapest, 1999.

FRIED ISTVÁN

Jókai Mór, a kupléíró

Lám megmondtam Angyal Bandi,
Ne menj fel te Bécsbe,
Miniszterek, diplomaták
Közibe, közibe;
Mert megtanulsz szót forgatni
Izibe, izibe!
S majd ugy kerülsz a Rájxrátnak
Kezibe, kezibe.

(Jókai Mór)1

szép zenéjén kívül épen regényes tárgyának köszön-
heti, hogy csakhamar olyan általános népszerűségre 
tett szert, a minővel „Angot” és a „Kornevilli haran-
gok” óta egy operett se dicsekedhetett.

(A Czigánybáró a Népszínházban)2

Az örvendetesen megélénkült Jókai-kutatásnak még számos fehér foltja van, és nem 
pusztán azért, mert a kritikai kiadás eddig az életműnek csak meghatározott szeg-
menseire koncentrált, és nem bizonyosan helyesen mérték föl az arányokat a kritikai 
kiadás egykori szerkesztői: ugyanis a Cikkek, beszédek kötetei olyannyira vegyes jelle-
gűek lettek, hogy belőlük aligha olvasható ki a Jókai-személyiség politizálással, köz-
vetlen állampolitika- és társadalombírálattal foglalkozó, több évtizedes története. 
Ami műfajtörténetileg és –elméletileg nem kevésbé eredményez zavart: hiszen a Jókai 
által szerkesztett „vicclapok” és az azokban ágáló, egy beszédmódot meghonosító/el-
fogadtató fi gurák megszólalásai más jellegű alkalmiságban tűnnek fel, körvonalazód-
nak azok a vonásaik, amelyekkel nem csekély népszerűséget szereztek „szülőatyjuk”-
nak; és egyáltalában Jókai és tágabb kontextusa viszonyát elfedik a részben nem teljesen 
világos szempontok szerint történő válogatások, részben a választási és parlamenti 
beszédek irányzatossága, célzatossága fényében a gúnyversek, karcolatok kevésbé ké-
pesek érvényesülni. Nem elegendő alapos válogatást kapnunk (például) Kakas Márton 
színikritikáiból, a vicclapban betöltött helyükről sem árt ismereteket szereznünk, 

*  Ezen a helyen is hálásan köszönöm az OSZK Színháztörténeti Tára munkatársainak szíves segítségét.
1 Jókai Mór, Lám megmondtam Angyal Bandi! = U., Költemények, I., Révai, Budapest, 1904, 141. Vö. 

még Kakas Márton humorisztikus levelei, kiválogatott versei és apróbb elbeszélései, közrebocsátja Jókai 
Mór, Heckenast, Pest 1871, I, 49. idézi a népszerű betyárdalt (Mária királyné): „Van egy áldott okos 
felesége, ki váltig mondja neki: »Angyal Bandi, ne menj az alföldre, csikósoknak, gulyásoknak közibe!«”

2 Vasárnapi Ujság 1886., 273. Az idézett két operett adatai: Charles Lecoque: La fi lle de Madame Angot 
(1872), Robert-Jules Planquette: Les cloches de Corneville (1877).

*
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szembesítenünk más, a lapban megjelentetett, Jókai nevéhez fűződő (fűzhető?) írá-
sokkal. Már itt megjegyzem: utóbb alig megoldható fi lológiai kérdések merülnek föl. 
Egy emlékidézés szerint3 egy idő után (?) Jókai csupán az általa megalkotott alakokat 
(bizonyára beszédmódjukat, „gondolkodásuk” irányát) határozta meg, a részleteket 
aztán a lap ifj abb munkatársainak kellett kidolgozniok, formába önteniök. Nemigen 
dönthető el, az egyes írásokban mennyi Jókai részesedése, Jókai-írásokról van-e szó, 
társszerzősökről-e, netán csak ötletadóként lehetne számon tartani Jókait. Mint-
hogy a kutatás eddig jórészt megkerülte a „nem-szépíró” (politizáló, szatirizáló) Jókai 
munkásságának megközelítését, erről a kérdésről egyelőre nemigen vannak újabb 
információink. Pedig nem pusztán a regényalakká formált Tallérossy Zebulon élc-
la pos megszólalásai segíthetnének Jókai politikai felfogásának jobb értésében: félre-
értés ne essék, nem egyszerűen Jókai szócsöveiről van szó, hanem egy időszerű poli-
tikai nézet nem egyszer karikaturisztikus jellegű (re)konstruálásáról. Mégis, nem 
tagadható az átjárás a Jókai-vicclapok és az általa szerkesztett napilapok között. 
Ezzel szoros összefüggésben említhető, hogy Jókai versei4 (közöttük az alkalmi-po-
litikai, a humoros-szatirizáló költemények) sem találtak még kutatójukra, néhány 
nem túl mélyre szántó írásra lelhetünk. A kutatást erősen nehezíti, hogy olyan kor-
társ eseményekre reagálnak a versek, amelyek ugyan a szintén egykorú hírlapokból 
(és jóval kevésbé vagy alig a levelezésből) kideríthetők, ám egy-egy vers olyan prob-
lémahalmazt tömörít strófáiba, amely elsősorban a történész (művelődéstörténész) 
munkáját igényli. Azonban hiba volna, ha ezeket a műveket alkalmiságuk és nem egy-
szer gyarló versbeszédük miatt elhanyagolnánk, kiiktatnánk a Jókai-életműből. Ré-
szint arra (is) tekintettel kellene lennünk, hogy Jókai nem tagadta sosem meg ilyen 
irányú munkálkodását, sőt a százkötetes „összesbe” kétkötetnyi verset, színházavatási 
szövegeket, balladákat, elbeszélő költeményeket iktatott be, eleve úgy tervezte meg 
összegyűjtött műveinek sorozatát, hogy abban humoros (alkalmi) versei is (nem mind) 
helyet kapjanak.5 Hiszen – tételezem föl – nem egyszerűen hozzájárulnak a műfaji 
sokrétűség igazolásához, így szervesen épülnek be a pályaképbe, hanem műfaj törté ne-
tileg, nem egyszer gondolkodástörténetileg fontos darabjai az életműnek; olyanok, 
amelyek a hírlapi-vicclapi politikai költészetben leltek folytatóra; valamint, hadd elő-
legezzem, a szórakoztató zenés színművekből átemelt, később, a 20. század elejétől 
meginduló kabaré-előadások bizonyos műfajaiban éltek tovább. Jókai versei közt jó 
néhány és az általam közlendő fordítása segített meghonosítani a couplet (kuplé) alak-
3 Szabó Endre, Jókai mint az Üstökös szerkesztője = Jókai album. Képek, adatok, okmányok Jókai Mór életé-

ből, Pesti Napló, Budapest, é. n., 93–100. Szerinte Jókai „nem szerkesztett”. A „politikus csizmadiát, 
Tallérossy Zebulont stb. ő alkotta meg, de egyenként Törs Kálmán is, Bartók is, én is jóval többször 
írtuk az alakokat”. A 95. lapon Jókai kézírásával facsimile: Tallérossy Zebulon értekezik a titulaturáról. 
Kár, hogy Szabó nem jelzi, mikortól datálható ez a munkamegosztás. Feltevésem szerint az 1870-es 
évektől, mikor mindhárman az Üstökös munkatársai voltak.

4 A kortársak sem igen becsülték. Jellemző példa a Jókait szerfölött tisztelő Radó Antalé. Az általa szer-
kesztett Költők albuma. Jelenkori magyar költők verseinek gyűjteménye (Lampel Róbert, Budapest, 19045) 
a bő válogatás ellenére (Gyulaitól Ignotusig) egyetlen Jókai-verset sem tart méltónak közlésre e repre-
zentatív antológiában. Keveset mondó tanulmány Jókai verseiről: Kristóf György, Jókai lírai költemé-
nyei, Magyar Figyelő 1914, I., 446-459. Arra fi gyelmeztet, hogy Jókai sok ismert versre írt parafrázist.

5 Jókai levele facsimilében Eötvös Lorándhoz, 1894, 1. sz. belső borítóján. A levél dátuma: 1893. decem ber 16.

zatát,6 amely egyként fogható föl lírai darabként, dalszerűsége, megzenésíthető sége/
megzenésítettsége okán, politikai-didaktikus versként, hiszen mind a zenés bohóza tok -
ban, mind az operettekben (a bécsi operett „arany”-korában) szinte kötelező érvény-
nyel hangzanak föl eff éle dalok,7 ezzel rokon szatirikus alkotásként is értel mez he-
tők. Ezek kortársi politikai-társadalmi jelenségekre reagálnak; személyekre, magyar 
és európai eseményekre, pártpolitikára, nem utolsósorban (1867-től) az osztrák–ma-
gyar viszonyokra. Minek következtében a lírikusként jóval kevesebb elismerésre 
számítható, noha a versírást szorgalmasan és folyamatosan gyakorló Jókai a regé-
nyeiben viszonylag kevesebb térhez jutó, természetszerűleg áttételesebben, a cselek-
ménybe rejtetten megbúvó kortársi (eseménytörténeti) epizódokat, mozzanatokat 
költőként, fi gurái kommentátoraként közli, méghozzá a gyors, azonnali reagálást 
lehetővé tévő helyen és alakban. E versek többsége együtt születik és hal az esemény-
nyel, egy újabb jelenség, jelenés kiszorítja az érdeklődésből.8 Ugyanakkor összegyűjt-
ve, kronologikusan egymást követőleg publikálva korképet kínál alaposabb megtekin-
tésre, egy időszak politika/társadalomtörténetének torzító tükrében. Annyit tennék 
még hozzá, hogy a nem humorisztikus-szatirizáló verseken kívül Jókai lírikusként 
is részt kért a kor irodalmi életében, ám az ebbe a körbe vágó verses alkotások még in-
kább kihulltak az irodalmi emlékezetből. A személyes és alkalmi megnyilatkozások 
nem egyszer életrajzi érdekességgel bírnak: a Liszt Ferenchez fűződő kapcsolatot 
illusztrálja a Liszt zenéjével felesége által előadott melodráma,9 amely a Petőfi -emléke-
zet értelmezéséhez is hozzájárul, illetőleg a Liszt cigányzenéről szóló könyvére adott 
verses válasz,10 amely korántsem azt tanúsítja, hogy Jókai félreértette volna a Liszt-
könyv gondolatmenetét és tanulságait. A nemzetkarakterológia alakulástörténetét 
tekintve sem jelentéktelen epizódról van szó. Ha tágabb összefüggések közé helyez-
zük Jókai versét, a magyarság „európai” híre-megítéltetése a vers tétje.11 Az európai 

6 Az opéra comique csattanóra kihegyezett, többstrófás dala. Wörterbuch der Musik, szerk. Ferdinand 
Hirsch, Neue Musik, Berlin, 1977, 94. A couplet a 18–19. századi zenés játék és az operett dalától 
kapta nevét, továbbél a bohózatban, a kabarék chansonjaiban a 19–20. században. Sachwörterbuch der 
Musik, szerk. Eberhard Thiel, Kröner, Stuttgart, 1962, 92. A 18–19. századi énekes játék és az operett 
kupléja strófákból álló dal tréfás jelleggel. Németországba Johann Strauss hozta be (előtte Suppé!), 
1890–1910 közt népszerű, refrénes dal, könnyed és humoros. Harvard Dictionary of Music, szerk. 
Willi Apel, Harvard UP, Cambridge, 19902, 211. A kupléhoz hasonló funkciójú dalok már Raimund 
és Nestroy színműveiben és azok magyar megfelelőiben fel-feltűnnek.

7 Néhány példa: Franz von Suppé: Die schöne Galathée (1865), Wir Griechen, Couplet des Ganymed; Karl 
Millöcker: Der Bettelstudent (1882), Couplet des Symon.

8 Jókai az 1850-es években természetszerűleg csak kezdeményezte, viszont szorgosan művelte ezt a 
típusú verset, mely később a kuplé közvetlen előzményeként fogható föl.

9 A Holt költő szerelmével Jókai elbeszélő és lírai költeményei között találkozhatunk. Jókai, Költemények, 
I., 271–275. Névtelenül támadta a Budapesti Szemle 1874/5., 222–224. „Őt annyira túlbecsülte a kö-
zönség és hírlapirodalom, hogy ő maga igen természetes viszonzásul épen nem becsüli őket s azt hiszi, 
hogy mindent írhat nekik, mert mindennel megelégszenek, mindent dicsőítenek a mit ír. […] Jókai 
balladájával itt nagy méltánytalanságot követett el Petőfi  emlékén.” Ezek nyilván Gyulai Pál szavai.

10 Uo., 3–5. A cím (Liszt Ferenczhez) és a mottó („Hírhedett zenésze a világnak”) Vörösmartyra utal. Az 
aff ért kissé bagatellizálja Praznovszky Mihály, A zongorakirály és az írófejedelem csatája. Liszt és Jókai 
egyoldalú vitája = Jókai & Jókai. Tanulmányok, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán, L’Har-
mat tan, Budapest, 2013, 107–115.

11 A Lenau kezdeményezte, Karl Beck és Johann Nepomuk Vogl népszerűsítette „puszta-romantika” 
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szláv legenda megalapozódásához szükség volt annak körülírására, miszerint a szlá-
vok a népköltészet népei, az ének, a népdal és a hősi versek letéteményesei. Vuk Ste-
fanović Karadžić népköltési gyűjtése (1814–1815, majd 1821-től) bejárta az oszt-
rák–német kulturális területet, és többek között Jakob Grimm és Goethe elismerését 
vívta ki, a szlávok jellemzésében a népköltészet számot tévő szerepet kapott. A ro-
mantika a cigányzenében lelt rá egy másik jelentékeny tényezőre, amely részint egy 
népnek karakterét segített megismerni, részint művészeti forrásul szolgált. S bár 
a bécsi klasszicizmus képviselői (Haydn, Beethoven, Schubert) „magyaros” témái, 
feldolgozásai a magyarság zenei képének vonásait rajzolták föl, és ezt Liszt rapszó-
diáival, majd Brahms magyar táncaival élénkítette, népszerűsítette, Liszt könyvében 
a magyar (nép)zene „authenticitása” ellenében a cigányzene jelentőségét emelte ki. 
A népköltészet (illetőleg amit népköltészetnek gondoltak el) a költészet- és nemzet-
fejlődés korábbi, hiteles, romlatlan, „eredeti” fázisaként könyvelődött el, ezt követte 
annak feldolgozása, népiességgé transzponálása, a 19. században (például a magyar 
népszínművekben) népies műzenévé formálása, egyben annak jelződésével, miféle 
felfogások szerint értékelődött. A romantika az „eredetiség” kultuszát űzte, ilyen mó-
don a Liszt interpretálta cigány–magyar zenét tekintve, a kortársi magyar felfogás 
a magyar zene, a magyarság ellen elkövetett sérelmet állapította meg. Jókai regényei-
ben, újságcikkeiben sok elismeréssel nyilatkozott a (magyarhoni) szláv népművészet-
ről mint a nemzeti műveltségnek végső fokon alacsonyabb fokáról, értékes kulturális 
adalékokról, mint egy, majdan a műveltség elsajátítását követő helyzet megalapozójá-
ról. A népművészet nem pótolhatja azt a kultúrát és műipart, amely a jólétet biztosít-
hatja. Ugyanakkor az egyes népek egyedisége költészetükkel, zenéjükkel, művésze-
tükkel igazolható; ennek kétségbe vonását szinte merényletnek lehetett felfogni. Ilyen 
módon a Liszt Ferenchez írt vers nem elhamarkodott, felületességen, félreértésen 
alapuló reakció, hanem egy elfogadott (és nemcsak a magyar gondolkodásban álta-
lános) nézet, igaz, indulatos és egyáltalában nem diff erenciált megfogalmazódása. 
Példámmal érzékeltetni kívántam, hogy az eff éle típusú Jókai-versek szélesebb kör-
ben értelmezhetők, és talán az sem túlzás, ha bevonjuk a Fekete vér című regényben12 
foglaltakkal történő szembesítésbe. Hiszen itt Jókai megfordítja a tételt: az elcserélt 
gyermekeknek, Verdi Trubadurjából ismert, történetéből az tetszik ki, hogy a ci-
gányként nevelkedett, de magyar nemesi származású ifj úból neves művész lesz, míg 
a cigánynak született ifj úból nem: a zenei érzék nem a közvetlen származásból követ-
kezik, még akkor sem, ha Barkó Palinak modellje a kor neves cigányprímása volt.

A kuplék, politikai-humoros versek közé számítható darabok azonban a terem-
tődő műfajban megvalósított szövegköziség szempontjából is számos érdekességet 
rejtenek. Talán nem haszontalan, ha a Börzefájdalmak (1860)13 utolsó strófáját idézem. 

(mely szembesíthető volt a szláv-legendával) széleskörű befogadásához a németre fordított Petőfi -
versek is hozzájárultak, a sírva-vígadás, a cigányzene, a mulatozás (a századvég Bécsében mulatschag, 
mulatieren) sztereotípiává vált, amelyet 1848–49 „nyugati” értelmezése egyensúlyozott. Liszt könyve 
a magyarságkép szempontjából nem volt kétséget kizárólag pozitív. Másfelől némely szimfonikus 
költeményében, magyar történelmi arcképeiben eltávolodott a magyarságklisétől.

12 Jókai Mór, Fekete vér, s. a. r. Sándor István, Akadémiai, Budapest, 1969.
13 Jókai, Költemények, II., 10–11.

Előzetesen annyit, hogy a 19. század második felében a felgyorsuló magyar kapitalizá-
lódás is létrehozza azokat az intézményeit, amelyek a társadalom számára allegori-
kus színtérként könyvelődnek el, s amelyek aztán, illetőleg egyidejűleg a prózai epika 
téridős helyeivé válnak: amilyenek a bankok, a börze. Balzac César Birotteau-jában 
a tőzsde (is) okozza a címszereplő „halálát”, és lesz tere „feltámadás”-ának; egy vál-
lalkozás csődje, újraszerveződése ekképpen egy alapvető mítosz rituáléjaként zajlik. 
Jókai regényeiben egy idő után bankokkal, más pénzintézetekkel, pénzügyi műveletek-
kel találkozunk, s a Börzefájdalmak lényegében az oda térő, onnan menekülő sze-
mélyiség humorosra fogott önelbeszélése. A versike említett szakasza emígy hangzik:

Instálom alássan doktor urak,
Csináljanak velem valamit.
Csak lábaimat hozzák helyre,
Hogy tudjak egy kicsit szaladni.
Tartsanak felettem valami Con-
-Silium -gressust vagy -ferentziát.
Csak -fusiot ne, mert az van elég,
S verjék még előbb a -kádencziát.
Au vé, au vé, au váj!
Itt fáj, ott fáj, mindenütt fáj.

E versike (a poentírozást tekintve) nemigen hasonlítható a századvégtől elszaporodó, 
Heltai Jenő, majd Gábor Andor nevével jegyzett hasonló műfajú költeményekhez, 
a leginkább az első négy sor ügyetlen verselése, a helyzet pontosabb leírását megcélzó 
körülményeskedés nem használ az előadás könnyedségének, a csattanó előkészítésé-
nek. A második négy sor azonban nyelvjátékba átcsapó szójátékával, nevezetesen az-
zal, hogy csak annak nyílik belépési lehetőség a játékba, aki ismeri ennek a nyelvnek 
a szabályait, a magyar irodalomban kevésbé megszokott eszközzel élve, létrehoz egy 
olyan szakmaiságot imitáló beszédet, amely töredezettségével, felbonthatóságával/
felbontásával távolít el a problémátlan értelmezéstől, miközben e nyelvnek világi-tar-
talmi hátterét látszik versbe foglalni. A betegség elsődlegesen metafora, s vezet át az 
orvosi nyelvbe, ez az átvezetés ideiglenesnek minősül, hiszen a gazdasági/társadal-
mi/politikai szókincs beszélője sajátítja ki a terminológiát. Hogy érzékelhetővé váljék 
egy szó szerinti jelentésfejtéssel az állapot s a diagnózis közti ellentét, amelynek lé-
nyegéül a megfeleltetés lehetősége kínálkozik. A továbbiakban az összefogás letéte-
ményese, az igekötőként használatos con leválik, s így az elrettentés kiteljesülhet, akár 
a confusio, akár a fusio alakot értjük bele a verssorba. Az előbbi, mármint a confusio 
jelentésénél fogva visszahat hasonlóképpen képzett „társaira”, a fusio viszont kortársi 
politikai esélyre, esetleg üzleti lehetőségekre utal. A zavar jelentésű confusio humorral 
vonja be az előző sorban található szavakat, lecsupaszítottságukra, védtelenségükre 
fi gyelmeztet, hiszen a connal együtt alkotnak valami olyat, amit jelentéssel bíró szónak 
lehet nevezni, viszont összevonva, kis kötőjellel kezdve kiszolgáltatottnak minősül-
hetnek egy látszat-szintetizálási igyekezettel szemben. Az eff éle kettős töltésű ver-
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sikéknek kortársi befogadóra van szüksége, a cinkosként funkcionáló olvasó „veszi a 
lapot”, az utókor lábjegyzettel olvas, és sokkal inkább érdekli a külső forma, a meg-
alkotottság hogyanja, ebben az esetben (például) az áthajlás (Con-/-Silium) mikéntje, 
a szó szerintiség mögöttesének formai megvalósulása. Hozzátenném, hogy az eff éle 
versek refrénnel vannak ellátva, ebben az esetben ez a groteszkbe hajlik, visszakap-
csol a betegségmetaforára (játékosan), hogy a szituáció egészére is lehessen gondolni. 
Egy másik versike14 nemzetkarakterológiába bújtatva az európai politikai fordulato-
kat, időszerűségeket tűzi tollhegyre; ezúttal is egy szakasz erejéig pillanthatunk bele 
abba, hogyan idegenít el a beszélő a nagypolitikai pátosztól, a hétköznapiság felé 
irányítva a gondolkodást. A kortársi európai változások görbe tükrében az egykorú 
szóhasználat segítségével mégsem térül el az olvasó a részletezett metafora felé, éppen 
ellenkezőleg: e metafora úgy alapozza meg (nemcsak a nemzetkarakterológiát szol-
gáló megkülönböztető tulajdonságot, hanem) a politikai esemény érzékeltetését is, 
hogy hathatós segítséget nyújt a belépéshez a nyelvjátékba (mint ahogy korábban 
erre más módon került sor). A megértés előfeltétele a latin nyelv minimális ismerete, 
a 19. század közepén Magyarországon ezt a középiskola messzemenően biztosította, 
Jókairól köztudomású volt, hogy el-eljátszott a nyelvi interferenciákkal, kihasználta 
a különböző természetes nyelvek hasonló hangzású szavaiból származó félreértési 
lehetőségeket, a fordítási elírásokat. Ezúttal az olasz–magyar–latin nyelvi problémá-
kat kapcsolja egybe az itáliai politikai eseményekkel, a létezés különféle szegmenseit 
egymásra írva:

Olasz szeret árticsókát15

Levelenként eszegetni,
Szúrna, ha egyszerre falná,
Úgy kell azt leszedegetni.
Iszik rá kétféle bort is,
Mit szolgáltat a conclave,
Az egyik „lacryma Christi”,
A másik „lacryma papae”.

Azok a közhelyek (vö. első sor), amelyek az olaszokkal kapcsolatosan elhangzanak, 
itt megindítják a képzeletet, mellékes szituációt bontanak ki. Azonban hamar ki-
tetszik, hogy ez felvezetés, előkészítés a sokfelé nyitó csattanóhoz. Hiszen mintha 
megmaradnánk a gasztronómia keretében, noha a szakasz hatodik sora gyanút éb-
reszt a másképpen érthetőség tárgyában, a befejező két sor pedig latin nyelvűségével 
a pápai állam sorsváltozására céloz. Itt is jó hasznára van a beszélőnek a homonímia: 
a „lacrima Christi” „első” jelentésében ’Krisztus könnye’, közhasználatban egy bor 
neve, a „lacrima papae” viszont csak a nyelvtani szerkezetet (birtokviszony) tekintve 

14 Jókai, Prosit = U., Költemények, I., 160–161.
15 A velencei olaszból származhat a magyarba, az első adat 1585-ből, „egy fajta mediterrán eredetű, sava-

nyúságnak, főzeléknek szánt növény.” „Az európai nyelvekben többnyire olasz közvetítéssel […] hono-
sodott meg.” A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I., főszerk. Benk Loránd, Akadémiai, Buda-
pest, 1967, 181–182.

vethető egybe a borfajtára utaló jelöléssel. Jóval inkább az előző szó (lacrima) betű 
szerinti értelmét ismétli meg, a pápa könnyét helyezve csattanónak a strófa végére. 
Ezzel eltérít a gasztronómiától, s a politikai vonatkozásra hegyezi ki (mint ahogy 
a vers többi szakaszában is) az előadást. Ezáltal Jókai „kupléi” technikájának meg-
határozó vonására ismerhetünk rá. A magát beszédével ártatlannak és naivnak be-
állító beszélő jelentéktelen-köznapi mozzanatot emleget, de már ekkor felébredhet 
a gyanú, hogy mű ártatlanságról, álnaivitásról van szó. A nem túlságosan érdekes 
epizód azonban hirtelen átfordul egy másik szférába, egy másik területről kölcsön-
ződnek kifejezések, lehetőleg olyanok, amelyek többféle jelentéssel bírnak, és amelyek 
segítségével az ambiguitás megvalósítható. Ezek után tapasztalható meg, miképpen 
rétegződnek egymásra az értelmezés lehetőségei, többnyire a szó és betű szerinti van 
az előtérben, de jól láthatóan ott helyezkedik el a másik, amelyik kedvéért minden 
történik. A kiszólás, az utalás, a célzás, olykor a néven neveződés (utóbbi versünk ese-
tében a conclave eligazíthat) fölcseréli a sorrendet a szó/betű szerintiség és a másik, 
esetleg átvitt értelmű jelentés között. A csattanó annál nagyobbat szól, minél inkább 
cserélhető föl az először, majd az utóbb a versbe kerülő kitétel, a „lacrima papae” 
szinte megszünteti, feloldja a korábban feltételezett s a karakterológiára vonatkozó 
szólást. Minthogy a „lacrima papae”-val semminemű bor nem idézhető meg, egyfelől 
ellentét keletkezik az előző sor latin kifejezésével, másfelől a nyelvtani szerkezet pár-
huzamosságával sugallja a vers a pápai államra váró veszteséget, a pápa világi hatalma 
maradékának kétségbe vonódását. S bár a színpadi kuplé általában kurta történetet 
ad elő, Jókai politikai-humoros verseiben ritkábban bukkanunk cselekményre, hiszen 
az lejátszódott a „külső”, a gazdasági/politikai/társadalmi életben, s a Jókai-vers kom-
mentál, kárörvend, csúfolkodik. Vagy amennyiben a vers helyet biztosít a történetnek, 
az szatirizálva imitálja azt, amit kommentál, amin gúnyolódik, amit kárörvendve 
mutat be.16

A továbbiakban nem lesz tanulság nélküli, hogy egy egész „kuplénak” minősíthető 
verset veszünk szemügyre. Annál is inkább, mert szinte az egész 19. századot foglal-
koztató témára bukkanhatunk: az öltözködés, a divat szerves részévé lett a nem ze ti(es) 
gondolkodásnak, a magyarosnak elfogadott ruhával jelezni lehetett a hovatartozást, 
az arisztokrácia nemzetközi divatot követő viseletei (a hajviseletet beleértve) a nem-
zetiesedés-elnemzetleniedettség körében vitattattak meg, lettek művek szereplőinek 
bélyegei (pozitív és negatív értelemben). Az egyes népekhez fűződő öltözködési for-
mák karakterológiai erővel rendelkeztek, s kissé leegyszerűsítve, lehetett következtet-
ni nemzeti tudatokra. Ugyanakkor Jókainál a divatváltozás, amely ezúttal a politikai 
orientálódás szinonimája, társadalmi eseménnyé lesz, amely szinte a fegyveres harc 
szókincsével jelöli az ízlések, így a követendő divatminták fordulását. Jókai 1859-es 
Magyar divat című verse hamar lett igen népszerű. A szintén 1859-es datálású Diadal17 

16 Az európai konstellációt ezúttal a gasztronómiai áttétellel mutatja be a beszélő: „Angol irlandi 
bifszteket, / Szinte véres, mikor falja”; „Franczia kenyérre keni / A jó savoyai sajtot”; „Muszka eszik 
lengyel nyelvet / Átszurkálva, megspékelve” stb.

17 Jókai, Költemények, II., 88. A Szaladj, szaladj jön a billog című vers is emlegeti a leghódítóbb zsarnokot, 
a krinolint. Uo., I., 3.
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mintegy egyenlőségjelet tesz a párizsi divatdiktátum összeomlása és politikai törek-
vés között, a megszabadulás egy egyoldalú tájékozódástól, az egyoldalú befogadásból 
lehetőséget teremt a saját érvényesítése számára (háttérben a francia-német érdekel-
lentéttel). Hiszen az átvett, még csak nem is átsajátított, hanem az elfogadott-után-
zott (divat) zsarnoksága egyben a szókincsben is meghatározó jellegűnek bizonyult, 
a „krinolin” divata a franciás modor uralmát jelentette, ennek elvetése igazi (?) felsza-
badulás (az életben). Az előkészítésből lassan tér rá a tárgyra a beszélő, ti. a változás 
bejelentésére, s teszi ezt úgy, hogy a franciás szókincs szintén ironizálódik:

Vége már a francziának!
Fennuralma törve lett:
Nem lesz többé egyedúr ezentúl
Az egész világ felett.
Nem diktál Párizsból többé
Kalapmintát koaff ürt,
Nem zsüpont és türlütütüt,
Nem volánt és garnitürt.
Drezda, Lipcse, Norimberga,
München, Gotha és Berlin,
Elveté a frank divatot
Leveté a krinolint.

A folytatásban a katonai terminológia veszi át a beszéd irányának megjelölését, kitér-
vén az ellen-írások kudarcára, és újságírói eredménytelenségre, pusztán az „összeom-
lás”-t konstatálva. A várostrom és a vértezetlen maradt hölgyek egy strófába vonása 
régebbi, pajzán asszociációkra adhat alkalmat, a kuplé jellegzetességei közé tartozik, 
hogy olykor sejtet, körülír, céloz, kevésbé nevez meg, s ha mégis, úgy rejti el a pajzán-
ságot, hogy az éppen ebben a rejtettségben lesz igen beszédessé.

Összeomlott, kapitulált,
A várőrség feladta,
A szuverén divat ellen
Fellázadván alatta,
Leereszté maga körül
A felvonó hidakat,
S áll előttünk vértezetlen
A meghódolt dámahad.
Máli, Netti, Fánni, Hánni,
Milcsi, Lotti, Károlin,
Felmondott a frank divatnak,
Leveté a krinolint!

A krinolin levetésével új helyzet keletkezett, a beszélő hirtelen vágással tér át egyik 
területről (várostrom) a másikra (a vértezetlen maradt hölgyekre), a refrén már csak 
megerősíti, amit a két terület összelátása nyomán következtetésként levonhatunk. 
A következő strófában jórészt folytatódik a kettős beszéd („A dámák szoknyái miatt 
/ Nem szorulunk többé kint” – emígy az egyik, a másik utcai jelenetet rögtönöz), 
hogy aztán visszalépjünk a hadi szókincs immár jól ismert közegébe. Az utolsó stró fa 
egésze némileg palinódiaként fogható föl, a győzelem a bizonytalan jövő miatt nem 
megnyugtató, a beszélő versével kockáztat, mivel jártas az irodalomban. Ugyanis arra 
futtatja ki a verset, hogy a korban és még sokáig rendkívül népszerű francia színmű-
vel példálózik, Eugène Scribe Le verre d’eaujával (Egy pohár víz, ősbemutató: 1840, 
Párizs; pesti bemutató, 1841, Marlborough hercegné szerepében Laborfalvi Róza), 
melyben a címben jelölt „tárgy” egy intrika része, fordulata. A visszazáródás a fran-
cia kultúrába (s általában a jól megcsinált színmű áltörténetiségébe) növeli a kételyt, 
a krinolin levetése nem ideiglenes-e csupán; az utolsó strófa újabb szókincsváltása 
(ellenforradalom, halálra kerestet) ugyan nem szünteti meg a divatból vett mondatok 
jelentésességét, de legalábbis többesélyűvé teszi fennmaradásukat; mindezt egy újabb 
merészséggel tetőzi be, a színmű egyik főszereplőjének nevével játszik el, rímhelyzet-
be hozva a névnek a verssorba még éppen beférő hányadát, a versmondó a maradékot 
az új sorban jelentéssel ruházza föl (broke: ’pénznélküli’, broken: ’összetört’), és a vers-
be beépíti a színmű megjelenített cselekvését:

Ámde én még félek holmi
Ellenforradalomtól,
A megbukott divat helyett
Ki jön? mi jön? mi pótol?
Hátha megint visszakerül?
Még halálra kerestet?
Kezdem már egy kicsit bánni
Hogy irtam ezt a verset.
Mert tudom a ’Pohár vizből’
Megtanított rá Bolin-
brók, hogy mi tesz haragjában
Egy leöntött krinolin.

(Mit sem von le az ötletes rímelésből, hogy a színmű megnevezett szereplője való-
jában Bolingbroke!)

Ideje, hogy a második mottóval közölt idézetre térjek, s egyfelől Jókai és az ope-
rett, illetőleg Cigánybárója,18 másfelől ezzel összefüggésben egy elfelejtett adalékra hív-
jam föl a fi gyelmet. Ezúttal csak annyit, hogy Jókai viszonya az operetthez nem telje-
sen egyértelmű. Különféle színházavatási prológusaiban különféleképpen nyilatkozik 
meg, a színház nemzetnevelő funkcióját tartva szem előtt: követvén apósa, Benke 
18 Jókai regényét az alábbi kiadásban olvastam: Jókai Mór, A cigánybáró. Sárga rózsa, s. a. r., utószó 

Zsám boki Mária, Unikornis, Budapest, 1993.
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József intését, aki Schillernek a színházat morális intézményként tárgyaló érteke-
zését fordította. Az utolsó prológ, melyet Jókai a pápai színház 1881. december 7-i 
megnyitására írt, rosszallással emlékezik meg általában a franciás zenés játékokról,19 
Off enbach operettjeiről, amelyek utat nyitottak a „léhább” változatoknak. Nana 
emlegetése nem bizonyosan olvasmányemlék, talán hallomás alapján kapott helyet 
a gondolatmenetben:

Épülhet itt, kinek szive fogékony. –
Históriát tanít – a szép Heléne,
Mythoszt – derék Orpheusz a pokolban,
Stratégiát – Herzogin von Gerolstein,20

S az aesthezisből leczkét ád – Pipacs.
Most már nem is becsületes darab,
Hol a menyasszony az oltár elől
Meg nem szökik az első felvonásban,
Míg végre minden versenytárs elől
Elnyeri a koszorut szép Nana.

Viszont a tartós sikert biztosító érdeklődés, színházlátogatás elmaradását megrovó 
Jókai a pozsonyi színház megnyitása21 alkalmából mintha védelmébe venné az előbb 
még kárhoztatott műfajt, s az erkölcsi ítélet mögé rejtőző, tartózkodó közönséggel 
szemben színház és közönség egymást pártoló magatartását szorgalmazza. Minden-
képpen a reformkorból (Vörösmartytól az Árpád ébredése) örökölt színházelgondolás 
a Jókaié, ebben az alkalmi prológusban a korábbinál megengedőbb hangot üt meg, 
a könnyedebb, a szórakoztatást az előtérbe helyező műsor ezúttal megértésre talál. 
A részvétlenséget kifogásokkal palástoló nézőnek alkotja meg a vers gúnyképét:

Az egyik unja azt az árva drámát,
A másik félti az erkölcseit
Pajkos kis operettől, harmadik
Botránykozik népszínmű pőreségin.

Hadd tegyem hozzá (mit több ízben leírtam), hogy Jókai maga is (jobb, kevésbé jobb) 
népszínművek szerzője, aki számos népdalt vagy népszerű dalt ismert, regényeiben, 
novelláiban idézett. Csepreghy Ferenc Perózes című operettjét Jókai elbeszéléséből 
írta (1880-ban),22 korábban a Budai Népszínházban tűzték műsorra a szintén Jókai-
elbeszélésből készített Hornyicsek Vendel és Hanzli diákot,23 Szigligeti Ede A három-
19 Jókai, Költemények, I., 314.
20 Lehet, hogy Jókai látogatta a Gyapjú utcai pesti Német Színház előadásait?
21 Jókai, Lidérczfények = U., Költemények, I., 403–412. Az idézet a 407. lapon.
22 Csepreghy Ferenc Összes művei, II., kiad. Rákosi Jenő, Nagel, Budapest 1881, 103–165.; Perózes. 

Énekes bohózat 3 felvonásban; A két menyegző. Népszínmű 5 képben, Jókai Mór elbeszélése nyomán = 
Uo., 257–318. Galamb Sándor, A magyar operett első évtizede, Budapesti Szemle 1926/592., 378.

23 Uo., 372.

széki lányokja szintén Jókai-elbeszélésre megy vissza, itt a zeneszerzőt is érdemes em-
líteni: Erkel Gyula.24 Egyszóval a Cigánybárónak ezen a téren is megvoltak az előz-
ményei; s ha a Jókai-kisregény operettszínpadra állítása némileg meglepő fejlemény, 
s minden bizonnyal Johann Strauss budapesti látogatásával, személyes találkozással 
van kapcsolatban,25 Jókai és a szórakoztató színház viszonya az évtizedek folytán 
sokrétűnek bizonyult, a magyar népszínmű történetében legalább rövidebb fejezet 
illeti meg, s ami talán még fontosabb: regényei teli vannak zenei „betétekkel”, számos 
alkalommal énekelnek a szereplők, hivatkoznak dalokra, olyanokra, amelyek a színpad 
segítségével lettek népszerűvé, olyanokra, amelyek Erdélyi János népköltési gyűj té-
sében köszönnek vissza (hozzáteszem, hogy köztük viszonylag kevés a folkloriszti kai-
lag is hitelesíthető, persze, Jókai sem választotta el a népit a népszerűtől/népiestől).26 
Ebből a szempontból a Cigánybáró sem különbözik más regényektől. Egy helyen a „nép-
dalba illő bogár” merül föl (Cserebogár, sárga cserebogár), másutt a Micsoda falu ez, be 
fakót éneklik, elhangzik a Valahányszor az oláh, mondja szinetátye, valamint a Hallod-e 
spanyol király (az 1860-as Gänzlicher Ausverkauf „ad notam”-ja). Az operett ismereté-
ben állítható, hogy nem egy dal szövegszerű előzménye lelhető meg a Jókai-prózában. 
Barinkay belépője,27 amelyben hányattatásairól énekel a Jókai-prózában részletezve 
van, Botsinkayt a zsonglőr nevelőapa „a maga mesterségére kitanította”, egy látvány-
bódé mellett nőtt föl, tolmácskodott, megismerte a kártyatrükköket, eltanulta a szem-
fényvesztést, szolgált egy menazsériában. Botsinkay Loncsárhoz indulván a sertések 
szagának nyomába ered (ennek szerepe lesz Zsupán dalában). Utóbb megtudható, 
hogy „Van Bécsben egy rettenetes törvényszék”, ennek neve „szüzességi tribunál”, s ez 
szigorúan őrködik a világ erkölcsei fölött, még szigorúbban ítélkezik. Az operettben 
ebből lesz a Sittencommissions-Couplet, a mű 12. száma. Erre majd még visszatérek. 
Egyelőre ott folytatom, hogy Johann Strauss magyar származású felesége, Adele (har-
24 Németh Amadé, Az Erkelek a magyar zenében. Az Erkel család szerepe a magyar zenei művelődésben, 

Békés Megyei Tanács, Békéscsaba, 1987, 106.
25 Forgács D. Péter, A czigánybáró operett igaz története = Mester Jókai, szerk. Hansági Ágnes – Her mann 

Zoltán, Ráció, Budapest, 2005, 64–76. Legendákat oszlat el, de a Strauss–Jókai-találkozásról maga 
Jókai ír Schnitzernek (1883. december 18-án): „Herrn Strauss habe ich übrigens sehr vieles davon schon 
erzählt, dann wir die musikalischen Motive kennen.” Strauss 1883. február 3-án vezényelte A vidám 
háborút a Népszínházban. Ekkor találkozhatott (először?) Jókaival. Norbert Linke, Az ifj abb Johann 
Strauss, ford. Zalán Péter, Gondolat, Budapest, 1989, 120–126. Mindenesetre Strauss 1884. május 
11-i levelében dr. Steinbachot ajánlja Jókai fi gyelmébe, s köszönti az író feleségét. Jókai Mór Levelezése 
1876–1885, s. a. r. Györffy Miklós, Akadémiai, Budapest, 1992, 219.; 227–228. Jókai elküldte Strauss-
nak a librettó egy részét saját szövegezésében (bizonyára németül). Ezt kellett átdolgoznia Schnitzer-
nek. Jókainak ez a librettótöredéke azóta nem került elő. A legújabb értékelés: Magdolna Orosz – 
Gabriella Rácz, „Alles gelungen”. Exotismus, Fremdheit, Identität in der Operette der k.u.k. Monarchie = 
Habsburg bewegt. Topografi en der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, szerk. Miklós Fenyves – Amália 
Kerekes – Bálint Kovács – Magdolna Orosz, Peter Lang, Frankfurt/M, 2013, 171–183.

26 Gulyás József, Jókai és a műdalok = U., Forgácsok, Fischer, Sárospatak, 1926, 23–27.; U., Jókai és 
a népdalok, Ethnographia 1925, 133–148.

27 Der Zigeunerbaron. Operette in drei Acten, Nach einer Erzähling M. Jókai’s von I. Schnitzer, Musik 
von Johann Strauss, Litografált gót betűs német szövegkönyv. OSZK Színháztörténeti Tár, IM 
8179. Der Zigeunerbaron. Operette in drei Acten, Nach einer Grundidee M. Jókai’s von I. Schnitzer, 
Musik von Johann Strauss, Nürnberg, é. n.; A czigánybáró. Operette 3 felvonásban, Írták Jókai és 
Schnitzer Ignác, Németből fordították Ger K. és Radó A., Zenéjét szerzette Strauss János. 
Kéziratos példány. OSZK Színháztörténeti Tár, MM 13579.
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madik volt a sorban) kezdeményezésére létrejött találkozó eredményekkel kecseg-
tetett, a Jókai-kisregény alkalmasnak látszott arra, hogy részint kielégítse a bécsi/
osztrák közönség egzotikumigényét (a magyar és a cigány, s nem utolsósorban a török 
cselekményszállal), de alkalmasnak látszott arra is, hogy az osztrák–magyar meg-
békélést a színpadi hatásosság eszközeivel népszerűsítse. A librettó szerzője, Ignatz 
Schnitzer ugyan nem volt kiemelkedő tehetségű színpadi szakember, de a kor szín-
vonalán álló jó közvetítő mindenképpen: jártas volt a magyar irodalomban, így ő al-
kalmasnak látszott arra, hogy a nyersanyagnak tekintett Jókai-műből, illetőleg a Jókai 
által elgondolt színművázlatból megfelelő szövegkönyvet formáljon, s – mint láttuk 
– felhasználva a Jókai-prózát igen jó dalszövegeket faragjon. Strauss többször kért 
módosításokat Schnitzertől; és nem tudni egészen pontosan, hogy a nevezetes tobor-
zó dallamát vajon valóban Jókai fütyülte-e el a bécsi komponistának. Hajlok arra, 
hogy a korábbi kutatásokkal összhangban magam is ezt gondoljam.28 Jókai a bécsi 
bemutatót a jelmezekre vonatkozó rajzaival is segítette,29 feltehetőleg tudta, hogy 
Európában való jelenlétét Johann Strauss operettje megerősíti. Más kérdés, hogy az 
idők folyamán elhalványodott (a nem magyar tudatokban) Jókai kezdeményezése, 
és Schnitzer közvetítő munkája is kevesebb méltánylást kapott. Noha a jó alap-
anyagnak köszönhetően a Cigánybáró utókora töretlen sikerről tanúskodik, szemben 
Strauss színpadi műveinek többségével, amelyekből csak egy-egy részlet bukkan föl 
hangversenyek, összeállítások műsorán. A Cigánybáró hamar eljutott magyar szín-
padra, s egy kevésbé szerencsés ötlettel a nehéz sorsból kiemelkedő, katonaként 
helytálló hősszerelmes Barinkay alakját Pálmay Ilkával játszatták; a Vasárnapi Ujság 
a bécsi bemutatóról egy jelenet rajzát közli,30 a magyarról elismerő ismertetést publi-
kál, a női szereplők portréját adja mellékletül, F. Hegyi Aranka Szaffi  ját, Ligeti Irma 
Arzénáját és Margó Czilia Czipráját kiemelve, Bécsben Girardi Zsupánja állt az ér-
deklődés középpontjában.31 „ A bécsi keringő és magyar csárdás e szövetsége pikáns 
és új a közönség előtt és a legszívesebben hallgatja” – állítja egy ismertetés,32 legalább 
oly sokat mondóan („szövetség”), mint azt az operett akarva-akaratlan (inkább akar-
va) hirdeti. S még valami: az operettben jórészt elmarad Szaffi   nevelőanyjának és 
Szaffi  nak vajákos, „boszorkányos” cselekményalakító szerepe, így elmarad a boszor-
kányégetés is; de az osztrák–magyar szövetkezéssel teljesen egyenrangúnak bizonyul 
Botsinkay és a cigányok szövetkezése, békében és háborúban egyaránt, s ezáltal az elő-
ítéletek ellenében egy felvilágosodott-humanista magatartás például állítása erőtelje-
sebben artikulálódik, mint az operettben. Ahol Szaffi   alakja és áriája majd Lehárnál és 
Kálmánnál kap operettesebb, misztifi káltabb dimenziókat (a Cigányszerelemben és 
a Cigányprímásban,33 ez utóbbiban az öregedő Girardinak kínálva föl sikerlehetőséget).

28 Forgács, I. m.
29 Jókai Levelezése, 317.
30 Vasárnapi Ujság 1885, 737.
31 Vasárnapi Ujság 1886, 273.
32 Jókai hatvanadik születésnapját 1885-ben ünnepelte a Vasárnapi Ujságban Törs Kálmán: Vasárnapi 

Ujság 1886, 137–142. Beszámolók a Cigánybáróról, Uo., 737.; 742. Az idézet innen származik.
33 Heinrich Eduard Jacob, Johann Strauss und das neunzehnte Jahrhundert. Die Geschichte einer musika-

lischen Weltherrschaft. 1819–1917, Querido, Amsterdam, 1937, 357.

A Cigánybáró magyar sikertörténetének van egy elhallgatott, elfelejtett epizódja, 
amelyben Jókai visszaveszi a főszerepet, méghozzá úgy, hogy lényegében láthatatlan 
marad. Minderre Radó Antal visszaemlékezésében derül fény.34 E kurta adatközlés 
még bőségesen Jókai életében látott napvilágot, egy Jókait ünneplő lapszámban, és 
ha Radó misztifi kált vagy tévedett volna, Jókai bizonyára sietett volna megcáfolni, 
hiszen idegen tollakkal sosem kívánt ékeskedni, volt neki elég sajátja. Radó arról 
számol be, miszerint az operett librettójának magyar szövegét véglegesítendő meg-
látogatta a hatvanesztendős írót, aki elégedettnek mutatkozott, csupán azt kötötte 
ki, hogy a már említett kuplét maga fordíthassa le. Ám ezt úgy engedte át Radónak, 
hogy a színlapon se életében, se később ne tüntessék föl, ő volna ennek a tercettnek 
a fordítója. Radó aztán közli az egyik versszakot, így akit érdekelt, mégis megtudta 
a magyar változat titkát.35 Nagyon sokakat nem érdekelhetett, mivel Radónak ez az 
adata nem vált szélesebb körben ismeretessé, sem az olvasók, sem a kutatók előtt. Mi-
képpen Radó közli, az Ausgeglitten in der Mitten Vor der Sittenkommissionról van szó, 
Radó emlékezetből írja le a refrént (In der Mitten / Ausgeglitten / Vor der Sitten-
kommission): az OSZK Színháztörténeti Tárában őrzött példányban néztem utána 
a Morális Couplet szövegének, s bár nem Jókai írásával, mégis a Radó publikálta sza-
kaszon kívül ott a másik kettő. A fentiek szerint kétségen kívül Jókai munkája, mely 
beiktatandó ezek után versei közé. Arra vonatkozólag persze csak sejtéseim vannak, 
miért kívánt névtelenül belépni (ebben a fordítói szerepben) az alkotók közé. Fordító-
ként ritkán tüntette ki magát, verses fordítóként kockázatos vállalkozásba kezdett. 
Bizonyára kedvére való volt, hogy prózai szövegének ötlete az operett egyik sikeres 
száma lett, s a kisregényben komolykodva előadott intézményes törekvés az ope-
rettben jóval humorosabb színezetet kapott; a három, a felhőtlen boldoggá lett befe-
jezésből kimaradó szereplő dala egyben a képmutatás, a társasági álillem kritikája is, 
amelyre példát bőséggel idézhetnők Jókai munkásságából. A kuplé – mint láthattuk 
– nem volt tőle idegen, az operettek biztos tetszést arató számának bizonyultak. Ezt 
kívánta volna Jókai megerősíteni a maga nyelvi ötleteivel, ezek közül Radó egyet emelt 
ki: a balett – abba lett rímpárt. A magam részéről a fordításban más telitalálatokra 
is tudnék utalni. De nézzük meg a fordítás teljes szövegét:

Cornero A hő szerelmi szívviszony
 Hej, mindig tiltva volt bizony
 Ha törvény megszentelte czíme nincs
 Az tolvajlott kincs, reá ne tekints!
 Szép nőt csábítni sohsem erény
 Törvénybe ütköző e merény

34 Radó Antal, Jókai mint libretto-fordító, Magyar Szalon 1894, 797.
35 A másik két szakaszt tervezett hagyatékában rejtette el. „1944. év borzalmai őt (Radót) sem kímélték 

meg. A 83 éves aggastyánt kiüldözték otthonából, nagy könyvtárát feldúlták, értékes kéziratgyűjte-
ményét kirabolták, és így távol szeretteitől, kórházi ágyakon sínylődve, elhagyottan fejezte be életét.” 
Rubinyi Mózes, Radó Antal, It 1947, 111–114. Nem elképzelhetetlen, hogy Jókai írásban megkö-
szönte Radó cikkét, s így ez is megsemmisült.
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 Azért ki tiszteli a jogot
 Csábítani soha se fog.
 S ki mégis ily helyzetbe jut
 Biz az kóterbe fut
 S menekülni se tud
 Ezt értsd meg már is
 [S így fatális]
 Illegális
 A morális rend előtt.

Kar  Ez szörnyü. Ez szörnyü!

Mirabella  Hej, nagy kisérlet a balett
 Sok ifj u beteggé abba lett
 De még nagyobb veszély a bál
 A ki oda jár- bajba talál
 Mert ott alul- itten felül (gesztussal)
 Kevés kerül fedezetül
 S lágyulnak a szivek perc alatt
 S nem kérdezik hogy mi szabad.
 S mert nincs seholse már erény
 De annál több merény
 A büntetés kemény
 S igy fatális
 Lesz a bál is
 A morális
 Rend előtt.

Kar Ez szörnyü stb.

Zsupán A korcsolyázás nem nehéz
 De ottan is közelg a vész
 És mégis az ifj u leánysereg
 Mind ott kevereg és nem remeg.
 Egy szőke lányka is minap
 A jégen elöttünk elhalad
 És épen hol legtöbb férfi  mén,
 Elvágja magát a szegény!
 Az erkölcs bírák ott lesik
 Kiáltnak: Eh! Be sik
 Ki csuszkál is
 Kriminális
 A morális
 Rend elött.

Elmondható, Jókai kissé szabadon fordít, az énekelhetőség igényének kíván megfelel-
ni, ezért a külső formát próbálja híven követni, ezenközben szelídít ott, ahol a német 
szöveg utalásai egyértelműek (így az első versszakban: „Und wenn ein Weib zu stark 
decolletirt / Umher charmirt und scharf cocettirt”), viszont ragaszkodik a belső rí-
mekhez, a refrén rímjátékához. Kongeniálisnak a fordítás semmiképpen nem mond-
ható, néhány ügyes megoldása ellenére nem kelt feltűnést Radó Antal és Gerő Károly 
szövegében (ez utóbbi fordította a prózai párbeszédeket), Radó Zsupán dalának át-
ültetésével jeleskedett. Mindezt azonban nem önmagában kellene elgondolnunk, 
hanem részint abban, hogy Jókai ráérzett egy lírainak mondható, többnyire oktató 
cél zattól sem mentes, alapvetően azonban az ironizáláson, illetőleg a ki- és együtt-
ne vet(tet)ésen alapuló műfajra, amely a politikai és társadalmi visszásságok szatirizáló 
megjelenítésén túl a zenés-szórakoztató színház karakterizáló igyekezetének is han -
got adott, részint abban, hogy Jókai a népszínmű és az általa szeretettel felkarolt 
nótázó gyakorlat ellenében egy városi kultúra alakuló műfajában, a városiasodás prob-
lémáira reagálásában működött közre, ennek kidolgozásában volt érdekelt, s így egy 
operettből származtatható műnem diff erenciálásához igyekezett hozzájárulni. Ennek 
érdekében az 1850-es esztendők végétől élclapjainak hasábjain kísérletezett azzal a tí-
pusú verssel, amely könnyen lett rokonítható a főleg az operettek révén polgárosuló 
kupléval. Ám Jókai érdeme nem csupán „történeti”; s ha nem a kuplé „fénykorában” 
színpadra vitt darabokkal vetjük egybe, hanem a kortárs magyar operettekéivel, feltét-
len érzékelnünk kell Jókai idevonatkozó verseinek nem pusztán kortörténeti jelen-
tőségét. Nyilvánvaló, hogy a külföldi példákat magyar színházban magyar szerzők 
által integráló színpadi játékok megkísérelték, hogy kisebb mértékben a francia 
(Off enbach), jóval inkább a bécsi operettek szerkezetét, cselekményvezetését, kompo-
zíciós stratégiáját imitálják, honosítsák, a magyar változatot kidolgozzák. A mára 
már zene- és színháztörténeti archívumba süllyedt szerzők közül Konti József ér-
demei aligha vitathatóak, karmesterként és zeneszerzőként egyként övé az úttörés 
kétes dicsősége (fi gurája, operettje Krúdynál is megjelenik), az ő operettjei általában 
az osztrák mintát követik. Így nem meglepő, ha ezekben a zenés darabokban kup-
lékra ismerünk rá. A cziterás című háromfelvonásos operettjének36 szövegét Csiky 
Gergely után Murai Károly írta. Konti magával hozta a Suppé mellett Bécsben el-
sajátított fogásokat, a szöveget tekintve meg Murai alkalmazkodik az operettekkel 
szemben támasztott igényhez, a komikus szereplők olyan kuplét énekelnek, ame-
lyek időszerűsége, visszaigazolhatósága kétségen kívüli, esetleg a kortárs újsághírek-
ben visszakereshető, ilyen módon nem az operett cselekményét mozgatják valamely 
irány ba, viszont szerves részei az operett dramaturgiájának, amelyben az eff éle ki/
eltérítésnek szerep jut. Konti-Murai operettjéből érdemes ideidéznünk Gól és Pól 
„couplette”-jét, a helyesírás jelzi, miszerint a magyaros forma még nem vált általánossá; 
innen aztán rálátás nyílik Jókai hasonló tevékenységére.

36 A cziterás. Operett 3 felvonásban, Szövegét Csiki Gergely után irta Murai Károly, Zenéjét szerzette 
Konti József, Történik Gibraltárban reggeltől estig, Debreczen, 1894. Murai a 19. század végének 
elismert vígjátékszerzője.
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Egy tudósról azt ujságolják
Hogy immár érti a majom nyelvet,
És azt mondják, bár kétségbe vonják
Hogy egy erdőben ő
Látott parlamentet.
A majmok szavaztak éppen
És más se hangzott csak igen
És ön hiszi?
Én? Nem? hát ön hiszi?
Én sem.
Pedig az ujságban volt benne
Talán azért is hihetetlen.

Pisztráng, harcsa, malacz pecsenye
Mindennap ennyi, de jó lenne.
Rendőrnek nem szabad ennyi
Mert hát komám röndnek is kő lennyi
De jövő évre lehet már
Ha fi zetésünk feljebb száll.
És ön hiszi? stb.

Kedves pajtás milesz[!] majd velünk
Ha tolvajt fogni gépen repülünk?
Igaz biz az, az emberek mondják,
Hogy a repülő gépet is feltalálták
Akkor leszünk még mi csak csehül
Mert minden tolvaj el repül.
És ön hiszi? stb.

Minthogy a librettók nem olvasás, hanem előadás céljára születtek, s a többnyire 
megjegyezhető dallamokkal együtt szólaltak meg, nem annyira esztétikai-maga-
sabb irodalmi jellegük dominált, hanem a megcélzott közönség tetszését igyekeztek 
elnyerni, amellett, hogy reagáltak a napilapokban közölt híradásokra, alakítván a köz-
véleményt, Jókai különféle verses alakzatok imitálásával, parodizálásával tört utat 
(találunk versei között „szegény legény dal”-t, balladát, „Pangyrikon”-t, „epistolá”-t, 
„svéd románcz”-ot, „Gyanus versezet”-et, „Csillapító insurgens dal”-t, hogy csak né-
hány alcímet jegyezzek ide), a Strauss-operett kupléjának átköltésével jelezte, hogy 
egyrészt nem ellensége a műfajnak (már csak azért sem, mert műveiből nem oly ritkán 
alkottak színpadi darabot a zenés-szórakoztató színház jegyében), másrészt képes 
megfelelni egy nagy jövőjű műfaji formációnak, amely önállósulva a 20. század ma-
gyar kabaréjának nélkülözhetetlen darabja lesz. Amellett, hogy az operett ezüstkorá-
ban sem veszíti el jelentőségét.

Mindazonáltal nincs szükség a verselő-költő Jókai rehabilitálására. Igaz, maga su-
gallta, ilyen irányú tevékenykedése sem hagyható ki a pálya fölvázolásakor, az ön ka-
nonizációs aktusként elkönyvelhető százkötetes Jókai e versekkel cseng ki (98–99. 
kötetként), beszédes, hogy csupán a Költemények főcímmel van ellátva, nyitva hagyja 
az olyan értelmezést, miszerint „válogatott” darabokról van szó, az összkiadást köve-
tő verstermés természetszerűleg maradt ki, a korábbi esztendők anyagának közlése 
sem törekszik a teljességre.37 S ha a magyar líratörténet megírható a Jókai-versek nél-
kül is, a Jókai-pályaképben kell jutnia helynek, ami e két kötetben és folyóiratokban, 
lapokban (sőt, kéziratos alakban) található. Annál is inkább, mert egyfelől Jókai 
forrásfelhasználásának különféle eseteibe ütközünk, s így Jókai meg a magyar, sőt 
világirodalom találkozási pontjai tűnhetnek föl, másfelől a politikatörténet aligha 
mellőzheti Jókai verses reagálásait, kommentárjait. Kultúrapolitikai szemszögből, 
a színháztörténet felől nem kevésbé olvasható több Jókai-vers; ezzel párhuzamosan 
néhány prózai mű párhuzamai, verses megfelelései ugyancsak fölfedezhetők. A Jókai-
fi lológiának ezen a téren bőségesen van tennivalója, a fi lológiai feltárás mellett – talán 
észrevehető volt – a műfajtörténeti kutatásnak szintén hálás terepe Jókainak e két 
kötete. Az a fajta vers, amely a humorista-politizáló Jókai révén kapott igazolást, a 20. 
század nem egy magyar lírikusa rögtönzéseiben, alkalmi verseiben, gyors reagálású 
verses szösszeneteiben folytatódott, feltehetőleg kevésbé vagy egyáltalában nem is-
merve az előzményeket, amelyek kidolgozása Jókaihoz fűzhető. Ettől azonban Jókai 
érdemei nem kevesebbek.

37 A két kötet tematikai és műfaji egységekbe szervezi a verseket, a tartalomjegyzékben, amely a második 
kötet végén található, csupán egyes esetekben van feltüntetve az eredeti megjelenés évszáma.


