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BEVEZETŐ 

 

Jókai Mór drámáival viszonylag kevesen foglalkoztak, és a prózai munkásságáról 

szóló irodalomhoz képest ők is csak elenyésző mértékben.  

Az utóbbi évtizedekben sorra születtek a Jókai-próza egy részét vagy az egész 

életművet újraolvasó tanulmányok, kötetek1, de ezekben éppúgy alig esik említés a 

drámákról2, mint a legtöbb korábbi, Jókaival foglalkozó irodalomban. Ennek oka talán 

még mindig a kanonizáció hiányában keresendő: a Jókai-regények újraolvasását 

megkönnyíthette az irodalomban még mindig őrzött kanonikus helyük: az 1850-es években 

a „nagyciklus”3 ide sorolható regényei (A régi jó táblabírák, Az elátkozott család, Szegény 

gazdagok) mellett olyan, az életmű szempontjából hagyományosan kiemeltként kezelt 

művek születtek, mint például az Egy magyar nábob (és az előbbi miatt gyakran említett 

Kárpáthy Zoltán) vagy a történelmi regények (Erdély aranykora, Török világ 

Magyarországon, Janicsárok végnapjai). 

A drámák viszont be sem kerültek a kánonba, mivel az általános vélekedés szerint 

nem érték el az említett regények esztétikai színvonalát. Bayer József sommás bírálata 

szerint Jókai egyetlen olyan drámát sem alkotott az 1850-es években, „mely irodalmi érték 

tekintetében csak meg is közelítené első kitűnő regényeit”4, Vnutskó Berta pedig úgy 

fogalmazza meg ugyanezt, hogy „a regényíró Jókainak csak árnyéka lehet a drámaíró 

Jókai.”5 A dolgozatnak ezért nem célja sem a korban keletkezett Jókai-regényekkel való 

összevetés, sem Jókai szerzői személyének vizsgálata. 

Zsigmond Ferenc szavaival élve az 1850-es évek a „hazafias dráma kora”6, 

melynek Jókai nemcsak a magyar történelem néhány ismert fejezetének feldolgozójaként, 

hanem az egyik legünnepeltebb színésznő férjeként is lett meghatározó alakja. Feltűnő, 

hogy a darabokban Laborfalvi Róza számára ideális szerepeket kínáló hangsúlyos női 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Például: SZAJBÉLY Mihály, Jókai Mór 1825‒1904, Pozsony, Kalligram, 2010; „Mester Jókai”: a Jókai-
olvasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk. HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, Bp., Ráció, 2005; SZILASI 
László, A selyemgubó és a „ bonczoló kés”, Bp., ‒Szeged, Osiris‒Pompeji, 2000. 
2 Kivétel ez alól Fried István: Öreg Jókai nem vén Jókai című tanulmánykötete, amelyben az egyik kései, A 
jószívű ember című dráma elemzése található. FRIED István, Jókai Mór „meta”-drámája. Ki a „jószívű 
ember”? = F. I., Öreg Jókai nem vén Jókai, Bp., Ister, 2003, 76‒95. 
3 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924.  
4 BAYER József, A Magyar drámairodalom története:a legrégibb nyomokon 1867-ig, Bp., Akadémiai, 1897, 
II, 223. 
5 VNUTSKO Berta, Jókai Mór drámai munkássága, Bp., 1914., 3. A biztonság kedvéért azonban azzal 
folytatja, hogy „Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy Jókainak drámái csekély értéküek – hiszen tudjuk, 
hogy a nagy és erős fénynek megfeleleően nagy és mély árnyéka is szokott lenni – hanem azt, hogy koszorús 
írónk tehetsége sokkal jobban érvényesülhetett regényeiben, mint színműírói munkásságában.” Uo. 
6 ZSIGMOND, i. m., 237. 
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alakok jelennek meg; a közönségsikert a hazafias mondanivaló és az e mondanivalót 

kitűnően tolmácsoló színésznő személye együtt garantálta a legtöbb esetben.7 A családi 

vállalkozásnak is beillő történelmidráma-termelés a szabadságharc leverése (illetve egy 

népszínmű és egy rémdráma bukása8) után kezdődik – a korábbi darabok közül csupán az 

első, A zsidó fiú9 tekinthető történeti drámának –, és az 1860-as évek elején átmenetileg 

meg is szűnik. Jókai a célozgatások helyett konkrét szerepet vállal a politikában, és a 

drámaíráshoz majd csak jóval később tér vissza. 

A dolgozat témája a „hazafias dráma” csoportjába sorolható művek 10  és 

kontextusaik vizsgálata: (valós vagy ál-) történeti tárgyú tragédiák, amelyek az 1850-es 

években keletkeztek. Emiatt nem térek ki sem a korábbi évtizedben keletkezett művekre (A 

zsidó fiú, A két gyám, Aline), sem az évtizedben írt, más műfajt képviselő színdarabokra (A 

földönfutó, A hulla férje, A murányi hölgy). A Jókai-féle „hazafias dráma” alapját egy, a 

közönség számára ismert, fontos, és a közelmúlt eseményeire lehetséges utalásokat 

hordozó történelmi tény (vagy – mint a Dalma esetében – a történetiség látszatát viselő 

mese) adja, kiegészítve a Laborfalvi Róza személyére szabott női főhőssel és olyan drámai 

utalásokkal, amelyeket a kritikusok vagy figyelmen kívül hagytak, vagy pedig 

elmarasztalóan írtak róluk. Ezek a részletek – egyebek mellett – elsősorban a Shakespeare-

drámákra játszanak rá. 

A dolgozat egyik állítása az, hogy Jókai néhány színpadi művének elemzéséhez 

lehetséges szempont a Shakespeare drámái felőli olvasat. A nyilvánvaló Shakespeare-

kultusz részeként Jókai maga is tagja volt az első Shakespeare bizottságnak,11 az 1860-as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Nem mindig volt így: a Könyves Kálmán esetében például elég hamar megcsappant a nézőközönség. 
8 A még Csallóközi álnéven írt népszínmű, A földönfutó (1850) és A hulla férje (1851). Vö. JÓKAI Mór 
Összes művei, szerk. LENGYEL Dénes, NAGY Miklós, Drámák, I, (1843‒1860), sajt. SOLT Andor, Bp., 
Akadémiai, 1971, 197‒308, 792‒803. 
9 1843-ból. 
10 JÓKAI Mór, Dalma: históriai dráma 4 szakaszban, bem. Nemzeti Színház, 1852. nov. 27., OSZK SZT N 
SZ D 60 (rp., N SZ D 60/1); J. M., Manlius Sinister: történeti dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1853. 
dec. 10., rp., rend., EGRESSY Gábor, Jókai Mór javításaival és rajzaival, OSZK SZT N SZ M 105.; J. M., 
Immetullah = NK XCVIII, Költemények I. 1898., 296‒312.; J. M., Könyves Kálmán: eredeti históriai dráma 
5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1855. dec. 18., sp., OSZK SZT N SZ K 123., (Könyves király: eredeti 
históriai dráma 5 felv., sp., kézirat 1855 után, OSZK SZT MM 4746); J. M., Dósa György: eredeti történeti 
dráma 4 felv., bem. Nemzeti Színház 1857. nov. 3., sp., a színlapon Dózsa György címmel, OSZK SZT N SZ 
D 69. (rp., rend., EGRESSY Gábor, N SZ D 69/1); J. M., A szigetvári vértanuk: eredeti szomorujáték 4 felv., 
bem. Nemzeti Színház, 1860. márc. 29., sp., feluj. N. Sz. 1919. márc. 7., sp., OSZK SZT N SZ T 65/1. A 
hivatkozásokban általam használt szövegkiadás: JÓKAI Mór Összes művei, szerk. LENGYEL Dénes, NAGY 
Miklós, Drámák, I, (1843‒1860), sajt. SOLT Andor, Bp., Akadémiai, 1971, a továbbiakban: JKK, Drámák I. 
11 BAYER József, A Magyar drámairodalom története: a legrégibb nyomokon 1867-ig, Bp., Akadémiai, 1897, 
I, 106. 
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évektől Shakespeare-paródiák jelennek meg tőle 12 , és már az ötvenes években 

Shakespeare-darabok fordítására is vállalkozott13. A korabeli kritikákat figyelembe véve 

arra a megállapításra juthatunk, hogy ezzel a megközelítéssel a kortársak is éltek, de a 

Shakespeare drámáira való utalás többnyire egy-egy (elmarasztaló) mondatban ki is merült, 

és inkább csak azt a különbséget érzékeltetik, amelyet a kortársak az eddigre szinte 

kizárólag a szakralitás nyelvén emlegetett14 Shakespeare és Jókai művei között láthattak. 

Az ötvenes években a következő Shakespeare-darabok szerepeltek a pesti Nemzeti 

Színház műsorán: A makrancos hölgy (Szerelem mindent tehet címmel), Lear király, 

Hamlet, A velencei kalmár, Coriolanus, Julius Caesar, Othello, III. Richard, Macbeth, 

Romeo és Júlia, IV. Henrik, Athéni Timon, A két veronai nemes (mindössze egyetlen 

előadással 1855-ben), A windsori víg nők, Tévedések vígjátéka. A Szentivánéji álom és a 

Téli rege csak a hatvanas években került színpadra.15 

Shakespeare drámáira a kortárs színházi-irodalmi élet minden szereplője etalonként, 

az addigi drámairodalom legjobbjaiként tekintett, függetlenül attól, hogy az adott dráma 

milyen mértékben vett részt Shakespeare kultuszának kiépítésében16. Gyulai Pál, aki az 

üres kultuszt éppúgy (vagy talán még jobban) elutasította, mint a „könnyelmű 

hibáztatást”17, azzal emeli ki Petőfi jelentőségét, hogy Shakespeare-hez hasonlítja18, illetve 

klasszikus alapokon nyugvó elméletének összefoglalásában19 is Shakespeare-re hivatkozik 

– „az ő kritikai felfogása Shakespeare s a franczia romantikus iskola kritikája alapján 

fejlődött ki s abban is állapodott meg”20. Bayer József szerint a Shakespeare-kritikát az 

ötvenes években bekövetkezett hanyatlását követően éppen Gyulai Pál emeli „korszakos 

jelentőségűvé”21 a következő évtizedben. Egressy Gábor, „kinek a Shakespeare-kultusz a 

legtöbbet köszönhet az ő korában magyar színésztársai között”22, és Szigligeti Ede a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 REXA Dezső, Magyar Shakespeare-paródiák I., Jókai Shakespeare-paródiái, Magyar Shakespeare-tár VII, 
87‒97, különösen: 92‒97. 
13 REXA Dezső, Jókai mint VIII. Henrik fordítója = Magyar Shakespeare-tár VII, 302‒303. 
14 Vö. DÁVIDHÁZI Péter, „Isten másodszülöttje”: a magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 
Gondolat, 1989, 138‒264. 
15 PÉCHY Gyula, A Nemzeti Színház Shakespeare-műsora 1837‒67, Magyar Shakespeare-tár III, 45‒48, 130‒
136, 218‒221, 302‒306. 
16 Vö. DÁVIDHÁZI, i. m. 
17 Vö. DÁVIDHÁZI Péter, Egy irodalmi kultusz megközelítése = uő, „Isten másodszülöttje”, A magyar 
Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., Gondolat, 1989, 1‒27. 
18 GYULAI Pál, Petőfi Sándor és lyrai költészetünk, Bp., 1908, 22; SOMOGYI Sándor, Petőfi legelső életrajza 
(Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk), ITK, 1961, LXV évf. 4. sz., 377‒398, 
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00220/pdf/itk_EPA00001_1961_04_377-398.pdf 
19 GYULAI Pál, Diocletián = uő, Dramaturgiai dolgozatok I. 1850‒1863, Bp., Franklin, 1808, 90‒106, 100. 
20 SCHÖPFLIN Aladár, A fiatal Gyulai, Nyugat, 1909. jan., II. évf. 2. sz., 57‒65, 60. 
21 BAYER József (B. J.), Gyulay Pál, Magyar Shakespeare-tár II, 314‒316, 315. 
22 VÁRDAI Béla, Egressy Gábor mint Shakespeare-színész, Magyar Shakespeare-tár II, 190‒214, 204. 
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színpadi hatás eléréséhez elengedhetetlenül szükséges egyénítés mesterét látja benne23. 

Jókai pedig drámaíróként egyértelműen felismerhető shakespeare-i mintát követ a Dózsa 

György keretes szerkezetében, Könyves Kálmán III. Richardra emlékeztető alakjának 

megformálásában, vagy A szigetvári vértanukban Szelim és az őr párbeszédének 

felépítésében. A szerzők és kritikusok által irányított közönség pedig a kultusz 

terjedésének jótékony hatása folytán lassan elkezdett „megérni” Shakespeare műveinek 

értő befogadására.24 

A kortársak számára Jókai történeti tárgyú drámái elsősorban a színpadi és tragikai 

hatás, a történeti hűség és a tragikum fogalma körüli viták alapját adták, másodsorban 

pedig elkerülhetetlenül politikai-társadalmi ellentétek, az írók, költők politikai 

felelősségének kérdései merültek fel velük kapcsolatban. A dolgozat a drámákhoz 

kapcsolódó szövegeket is értelmezve egy olyan olvasat érvényesítésére tesz kísérletet, 

amelyben a kortársak által ki nem mondott, kényszerűségből vagy etikai megfontolásokból 

elhallgatott, a nemzet létével kapcsolatos rejtett félelmek különböző szimbolumokon 

keresztül jelennek meg. Sehol sem a szoros poétikai elemzés vagy az esztétikai értékítélet 

a cél, hiszen egy ilyen olvasat esetében az esztétikai szempont eleve kizáródik25. Ezek a 

művek elsősorban mint színpadra szánt, esetleg pályázatokra megírt alkotások alapvetően 

esztétikai értékítéletnek, leginkább a korabeli közönség elvárásrendszerének alávetett 

szövegek. A vizsgálat tehát ezekre az elvárásrendszerekre és az ezeknek való megfelelés 

sikerére is irányul. 

A kortárs kritikusoknak a színpadon látható előadások emlékezetből felidézendő, 

színészek által értelmezett szövegei álltak csak rendelkezésre, a drámabíráló bizottság 

tagjai írott szöveget kaptak, a dolgozatban szereplő értelmezésekhez pedig csak a 

súgókönyvek és a kritikai kiadás szövegeit vehettem alapul. A kortársak a drámák színpadi 

megjelenésével szembesültek, a színészek játéka, a színpadtechnika, sőt, még az olyan 

jelzésértékű részletek is, mint a szerző jelenléte és kihívása26 az előadás közben, mind az 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Vö. pl. EGRESSY Gábor, Levelek a színvilágból XII, MS, 1856. márc. 9. II. évf. 58. sz.; Levelek a 
színvilágból XIII, MS, 1856. ápr. 1., II. évf. 76. sz.; és SZIGLIGETI Eduárd, A szinköltészetről, Nemzeti 
színházi nyug-intézeti naptár 1858-ra, szerk. SZIGETI József, Pest, Emich, 1857, 58‒70. 
24 Vö. DÁVIDHÁZI Péter i. m., 138‒264. 
25 Vö. TAKÁTS József, Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett = uő, Ismerős idegen terep: 
irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, Kijárat, 2007., 78‒91; ITK 2001, 105. évf. 3‒4., 316‒324. 
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00402/pdf/itk_EPA00001_2001_03-04_316-324.pdf 
26 A nézők számára a szerző tehát nemhogy kivonult volna a dráma szövegéből, hanem éppen ellenkezőleg, 
fizikailag is meghatározója lett az értelmezéseknek; nem is kellett feltétlenül megjelennie, a neve is elegendő 
volt ahhoz, hogy a nézők határozott elvárásokkal és előítéletekkel üljenek be az előadásra. A korábbi 
szövegek (akár prózai, akár drámai művek) már előrevetítettek bizonyos értelmezési sémákat, és ezektől – 
bevallottan ‒ a kritikusok sem voltak mentek. 
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értelmezés alapjának részét képezték; míg a dolgozatban a nyomtatott drámaszövegek és a 

vonatkozó kritikák szövegeinek elemzése található. 

A Dalma című dráma dolgozatban szereplő olvasata, hogy a darab két 

főszereplőjének gondosan elhallgatott szexuális viszonyai szimbolizálják azt a 

tehetetlenséget, amelyet a nemzet gyászoló tagjai éreztek saját sorsukkal kapcsolatban a 

levert szabadságharc után. Ez is egy megdönthetetlen tabu megdöntésének kísérleteként, a 

korabeli nézők és kritikusok számára ebben az esetben érvénytelen, értelmezhetetlen, 

idegen, más esetekben pedig hiányos, csak utalásszerűen jelenlévő modell, a shakespeare-i 

dráma modelljének 27  használataként értelmezhető, amely egyik esetben sem jelenti 

bármelyik mű másolását, csupán részletek, jellegzetes szakaszok vagy megoldások 

imitálását, például a Shakespeare-től ellesett dialógusokat (mint pl. A szigetvári 

vértanúkban), monológokat (pl. a Könyves Kálmánban) vagy szerkezeti megoldásokat (a 

Dózsa Györgyben). A shakespeare-i hatás kevésbbé felismerhető a szerkezeti 

hasonlóságok, mint a retorikai megoldások, vagy egyes szereplők megformálása kapcsán. 

Míg ez utóbbi két esetben a kortársak is felfedezték és szóvá is tették a Shakespeare-

párhuzamot (például III. Richárd- Könyves Kálmán, Jack Cade- Dózsa György), a 

szerkezeti egyezéseket nem tudták, vagy nem akarták figyelembe venni. Szerkezeti 

felépítés szempontjából a Dalma lehetne a magyar Vízkereszt, (bár ez esetben a főszereplő 

maga is  – inverz – shakespeare-i mintát követ, a kortársak számára szintén nem volt 

érzékelhető) úgy a Dózsa György egyfajta magyar Szentivánéji álomként is értelmezhető. 

A Vízkereszt már 1831-ben a fordítandó művek között szerepelt, legkorábbi magyarítása 

mégis csak 1843-ban készült el,28 és sem ez, sem a későbbi kísérletek nem voltak 

megfelelő színvonalú munkák, végül Lévay Józsefét fogadták el, 1870-ben.29 Színpadra is 

csak 1879-ben került.30 

A Szentivánéji álom látszólag még inkább a perifériára szorult: az Akadémia 

említett, fordítandó műveket tartalmazó jegyzékén nem is szerepel,31 Arany János pedig 

csak hosszas küzdelem után, 1863-ra készül el a fordítással.32 (Ez a darab aztán nemcsak 

Shakespeare és Arany kultuszának kiemelt alkotásává válik, hanem Gyulai révén a magyar 

kritika újjáéledésének kiváltójává is Bayer József szerint.33) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Vö. GREENBLATT, Stephen, Géniusz földi pályán: Shakespeare módszere, Bp., HVG, 2005. 
28 Fekete Somától. BAYER József, Shakespeare drámái hazánkban, II, Bp., Franklin, 1909, 182‒191, 182. 
29 Uo., 182‒191, 182‒188. 
30 Uo., 182‒191, 188. 
31 Uo., 92‒107, 93. 
32 Uo., 92‒107, 93‒97. 
33 Uo., 92‒107, 99. és uő, Gyulay Pál, Magyar Shakespeare-tár II, 314‒316, 315. 
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A Könyves Kálmán esetében kicsit közelebb áll a magyar változathoz az eredeti 

modell, a III. Richard, hiszen ott a műfaj is egyezik, mindkét esetben tragédiáról, 

királydrámáról van szó, és a néző ismerhette mindkét történetet. Shakespeare III. 

Richardját 1843-ban mutatták be a Nemzeti Színházban, Vajda Péter (és Egressy Gábor) 

fordításában34, s néhány év múlva azok az előadások, amelyekben Egressy Gábor alakította 

a címszerepet, „irodalmi polémiát idéztek föl egy shakespeare-i tragédia felfogása és 

előadása körül”35. Az ötvenes években az egyik legkevesebbet játszott Shakespeare-darab 

volt, mindössze hét alkalommal adták az évtizedben.36 

A szigetvári vértanúk (egyetlen jellegzetes jelenetet leszámítva) a shakespeare-i 

modell helyett egy hazait követ, éppoly kétes sikerrel, mint elődei: a dráma epikus 

megoldásai miatt inkább az epikai hagyományba, az eposzi emlékállítás tradíciójába írja 

bele a szigetvári hősök példamutatásának történetét, ismét csak elhallgatva, lehetetlenné 

téve a továbblépést, a múlt feldolgozását és egy pozitív nemzet- és jövőkép kialakítását. 

A kortársak természetesen merőben más megfeleltetési szempontokat működtettek, 

Jókain másfajta shakespeare-i modellt kértek számon. Így az ezeket a számonkéréseket is 

felhasználó olvasatban a drámák mint kettős kudarcot valló kísérletek szerepelnek. 

Jókainak nem sikerült sem a kortársak számára megfelelően átültetni, sem sajátjaként 

elfogadtatni a shakespeare-i drámamodellt, megújítani vagy megteremteni a magyar 

tragédiát; ezzel szoros összefüggésben pedig nem sikerült a nemzetet kiemelni a gyász és 

tehetetlenség állapotából. Az egyetlen, pozitív jövőképet felmutató darab a korszakban a 

Dózsa György, amelynek végén a shakespeare-i mintának megfelelően a szerelmesek 

egymásra találása biztosítja a továbblépés és újrakezdés lehetőségét, a világrend 

helyreállását. Ám ez a modell, amely nem felelt meg a korabeli kritikai elvárásoknak, nem 

volt beilleszthető a tragédia kategóriájába, elfogadhatatlanná vált a kortársak számára, és 

nem tudott megfelelő hagyományt teremteni. Ráadásul a mintául szolgáló shakespeare-i 

vígjátékok végén létrejövő házasságok valójában csak álmegoldásokat kínálnak. 37  A 

shakespeare-i drámai modell kudarca ezért a társadalom kudarcát szimbolizálja. Jókai talált 

ugyan kiutat a válságból, ezt nem tudták vagy nem akarták meglátni a kortársak, de maga 

sem tudta vagy merte ezeket a megoldásokat teljes mértékben alkalmazva megújítani a 

magyar drámát – márpedig a shakespeare-i minta követésének éppen ez volt a tétje. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Vö. BAYER József, Shakespeare drámái hazánkban, II., Bp., Franklin, 1909, 45‒76, 48. 
35 Uo.,, 86. 
36 Uo., 69‒70. 
37 Vö. GREENBLATT i. m. 87‒110. 
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Dózsa György utáni darabok pedig újra a tehetetlenséget és cselekvésképtelenséget, a 

trauma és a gyász feldolgozhatatlanságát jelenítik meg. 

 

A trauma, amely „alapvető lét-fenyegetettség”38, ugyan az egyént érinti közvetlen 

valóságában, „kollektívvé azáltal válhat, hogy az egyes egyéni traumák együttes élménnyé 

összefonódva, és oly gyakran a külvilág értetlenségével vagy ellenségességével találkozva 

súlyos többlet-teherként rakódnak az érintettekre, hozzátartozóikra, utódaikra.” 39 A 

szabadságharc elvesztése miatt átélt egyéni veszteségérzések emiatt értékelhetők kollektív 

traumaként: mind az együttes élménnyé válás, mind pedig a továbböröklődés látható a 

korabeli és a kiegyezés idején íródott naplókból, levelekből, újságcikkekből, irodalmi 

alkotásokból, hiszen a nemzettudat, kapcsolódjon akár az államközösségi, az 

eredetközösségi, vagy a hagyományközösségi nemzetfogalomhoz,40 az egyéni identitás 

részét képezte. A kollektív trauma fogalmának használata teszi lehetővé, hogy az 

elemzések kiléphessenek a Jókaihoz hagyományosan kapcsolódó diskurzusokból. 

Ugyanakkor az olvasatok az irodalomtörténeti nézőpont felől is érvényessé tehetők: a 

trauma kapcsán merül fel ugyanis az elbeszélés lehetetlenségének és a személy által nem 

birtokolható történelemnek a kérdésköre,41 amely nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi 

csoportok emlékeit, struktúráit és narratíváit42 is befolyásolja, és viszont. 

A korabeli szövegekben rendkívül sok utalást találunk rá, hogy a szabadságharc 

időszakát a kortársak olyan felfokozott érzelmi állapotban élték meg, amelyet később csak 

az álom, a mágia, a mese, a regény és hasonló képzetek és műfajok metaforikájával és 

toposzaival tudtak körülírni43, s így a feldolgozó újraátélés helyett a történések valódisága 

kérdőjeleződött meg, egyrészt arra kényszerítve az elbeszélőt, hogy bizonygassa a 

történetek valódiságát, másrészt magával vonva az igényt arra, hogy valódinak ismert, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Erős Ferenc, Trauma és történelem: szociálpszichológiai és pszichoanalitikus tanulmányok, Bp., Jószöveg 
Műhely, 2007. 21. 
39 ERŐS Ferenc, i. m.,  20. 
40 S. VARGA Pál, A nemzetfogalom változatai a 19. századi magyar irodalomban = Regionális és nemzeti 
identitásformák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben, Prešov, 2007., 40-47.  
41 ERŐS Ferenc, i. m., 13‒26., 24‒26. 
42 Vö. PATAKI Ferenc, Kollektív narratívumok és csoportidentitás = Kollektív, társas, társadalmi, szerk. 
KÓNYA Anikó, KIRÁLY Ildikó, BODOR Péter, PLÉH Csaba, Bp., Akadémiai, 1999. 
43 Jó példa erre A honvéd őrangyala című „regényes korrajz”, előszava: „Ha mi, kiken a forradalmi idők 
vészangyala tüzes szekerével keresztülgázolt, visszatekintük e korszaknak egymás után olly sürü 
csoportozatok-, s olly nagy tarkaságban feltünt képe- s rendkivüli tüneményeire: – szinte elkábul fejünk, s 
alig bírjuk elhitetni magunkkal, hogy a mit a közel multban tulajdon szemeinkkel láttunk és tapasztalánk, 
nem csalékony álom, hanem a legkomolyabb való. És erről teljes bizonysággal csak akkor győződünk meg, 
ha mintegy visszaérezzük mind azon rendkivüli indulatviharokat, mellyek belsőnk legmélyebb rejtekeit e 
mozgalmas időszakban át meg átvillanyozták.” VAHOT Imre, A honvéd őrangyala, Pest, Geibel Armin, 1850, 
III. 
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elfogadott és ezért megkérdőjelezhetetlenül hiteles események, tehát a régmúlt 

elmondásába transzformálják a közelmúlt eseményeit – amely a történetiség és 

történetmondás, a műfajok problematikájához vezet: hogyan lehetséges az álomszerű 

közelmúltat történelemként elbeszélni? 44 Ebből a szempontból látványos, hogy Jókai 

éppen ebben az időszakban írta történelmi regényeit (Erdély aranykora, Török világ 

Magyarországon, Janicsárok végnapjai), és A magyar nemzet történetét is. Az 

elbeszélhetőséghez, a trauma feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges a megfelelő 

téma és a megfelelő műfaj: feltevésem szerint erre elméletben a legalkalmasabb a történeti 

tárgyú tragédia.45 

Az egyén ebben a veszteségben nemcsak saját, hanem nemzetének veszteségét is 

átéli; a közösség egészének éppúgy szüksége van a feldolgozásra, mint az egyes 

embernek.46 

Szörényi László egy tanulmányában 47  párhuzamot von Jókai és Vörösmarty 

mitológiája között, egy másik helyen48 pedig arról ír, hogy a Szózat nemzethalál-víziója 

nem jóslatként, hanem egy kétágú érvelés negatív, de éppen ezért az életre, a továbbélésre 

lelkesítő argumentumaként értelmezendő. Ám a kortársak már Vörösmarty életében 

megfeledkeztek erről. A Jókai-drámákban megjelenő nemzethalál-víziók a felszín alatt 

ugyanezt az utat járják be, annál is inkább, mert előlük hiányzik az érvelés első, életet leíró 

része, amely a Szózatban még szerepel49. A drámák tehát nem azon az íven helyezkednek 

el, amelyen az epikus művek: „A ’szent haza’ el-, illetve visszafoglalására indított irodalmi 

expedíciók Zrínyitől Vörösmartyig, illetve a Vörösmarty-féle romantikát bizonyos 

értelemben továbbfolytató Jókaiig végig a remény jegyében indultak el. A már birtokolt, 

vagy a megszerezni kívánt szentség, megengesztelődés koronként érzékenyen módosult 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 „E rövid s mégis olly hosszu időszak gazdagabb kutforrásúl szolgál a költők és történetirók számára, mint 
talán az uj világ előtti magyar história hiányos adatainak egész összege; s képzeletet felülhaladó csodás, és 
hatékonyan éreztetett eseményeinél fogva, a lelkesebb történetírót egyszersmind költővé, s a költőt 
történetíróvá tette.” VAHOT Imre, A honvéd őrangyala, Pest, Geibel Armin, 1850, IV. 
45 A történelmi regény problematikájához lásd: HITES Sándor, A múltnak kútja, Bp., Ulpius-ház, 2004. 
46 „E kor nagyszerü eseményei annyira felkorbácsolták a különféle hajlam, érdek és szenvedély hullámait, 
miszerint nem volt köztünk egyén, kinek élete a rendes kerékvágásból ki ne sodortatott volna. Sőt ekkor majd 
mindenikünk élete egyegy, fölötte érdekes, mesével határos történet, egy egész regényes krónikát foglalt 
magában, – annyival inkább a családoké s az összes nemzeté.” VAHOT Imre, i. m., III–IV. 
47 SZÖRÉNYI László, Mítosz és utópia Jókainál. = uő, „Multaddal valamit kezdeni”, Bp., Magvető, 1989, 
138–163, 142. 
48 SZÖRÉNYI László, Az elszánt: százötven éve jelent meg a Szózat. = uő, „Multaddal valamit kezdeni” Bp., 
Magvető, 1989, 91. 
49 Nagy a kísértés, hogy a Jókai életműnek a korszakban keletkező különböző szövegeit egyként olvasva a 
regényeket feleltessük meg az érvelés első, pozitív részének, például az Egy magyar nábobra gondolva. 
Szörényi László szerint Jókai „végső soron optimista meggyőződésének megfelelően a theodicaea 
bizonyítását végzi el.” SZÖRÉNYI László, Mítosz és utópia Jókainál. = uő, „Multaddal valamit kezdeni”, Bp., 
Magvető, 1989, 142. 
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aszerint, hogy éppen mi volt a tartalma a nemzeti hivatás és az összemberi, európai lét 

együttesének.”50 Szörényi szerint Arany munkásságától kezd felbomlani ez az összhang, és 

Krúdy műveiben hull véglegesen darabjaira.51 Jókai 1850-es években írott történeti drámái 

azonban bizonyos értelemben ennek az összhangnak a teljes hiányáról, (újra)teremtésének 

abszolút lehetetlenségéről szólnak. Az összhang megteremtésének feltétele ugyanis a 

tragikus veszteség kimondása és feldolgozása, mert  a nemzet (s a nemzetet alkotó egyes 

emberek) csak így fogalmazhatják meg önmagukat, és az ez alapján felépített alapos 

önismerettel választott, ezért nekik megfelelő pályán mozogva teljesíthetik feladataikat.52 S 

míg Jókai e korszakban keletkező prózájában sok példáját találjuk annak, hogy ezért a 

nemzeti összhangért lehet és érdemes küzdeni, a drámák szereplőinek sorsa, az igazi 

katarzis elmaradása ennek épp az ellenkezőjét mutatja. Ez a vonal azonban egyik 

drámában sincs explicit módon kifejtve, s éppen ez az, ami megakadályozza a tragédia 

mint a nemzeti kulturát szimbolizáló műfaj megújítását. Az újrateremtéshez fel kellett 

volna tudni dolgozni a traumát, amihez új elbeszélési struktúrákat és nyelvet kellett volna 

teremteni, vagyis le kellett volna rombolni a korábbi alapokat: a Shakespeare-re tett 

utalások azonban ehhez kevésnek bizonyultak. 

A dolgozat következő állítása az, hogy a drámák mint az említett összhang (eleve 

kudarcra ítélt) újrateremtési kísérletei, egyfajta ívet rajzolnak: a Dalma a teljes és 

elkerülhetetlen nemzethalált sugallja; a bizonyos szempontból kivételt képező Manlius 

Sinister a kényszerű képmutatást és az önazonosság lehetetlenségét; a Könyves Kálmán a 

feltámadás és pusztulás, a testvérharc örökös körforgását vizionálja; míg a Dózsa György 

az egyéni identitás meglelésével és a szerelmesek egymásra találásával látszólag biztató 

jövőképet mutat. A Szigetvári vértanúk hősei már a jelennel semmilyen élő kapcsolatban 

nem állnak, csak a mártírság emlékműveként létező példaképek. Jókai 1850-es években 

íródott történeti tárgyú drámái a szabadságharc leverése által okozott nemzeti (és ezzel 

szoros összefüggésben egyéni) trauma megjelenítői, mégpedig oly módon, hogy nemcsak 

maga a veszteség, hanem a továbblépés, az átalakulás képtelenségének tragédiája is 

megjelenik, elsősorban rejtett szimbólumokon keresztül – mint a tiltott szexualitás, az el 

nem hangzó beszéd vagy a meg nem jelenő Isten. 

A továbblépés, átalakulás (vagyis a trauma feldolgozásának) képtelensége 

közepette, a tehetetlenség közegében a drámai műnemből következően a főhős tragédiája a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 SZÖRÉNYI László, „A szent hazának képe”: őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig = uő, „Multaddal 
valamit kezdeni”, Bp., Magvető, 1989, 208–221, 220. 
51 Uo.  
52 Vö. SZÉCHENYI István, Önismeret: döblingi kézirataiból, Bp., Athenaeum, 1875. 
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legtöbbször az, hogy a környezete az övétől eltérő diskurzust beszél. A hős így saját maga 

megértetéséért, nyelvének elismeréséért küzd. 

Dalma helyzete a legrosszabb: ő még ki sem mondhatja, ki is valójában. A Manlius 

Sinister hősei kimondják, hogyan szeretnék megtalálni saját identitásukat, ám ez 

egyiküknek sem sikerül. Könyves Kálmán már megpróbálja önmagát és tetteit úgy 

alakítani, hogy a többi szereplő is másképpen fogalmazhasson róla, de az ő kísérlete is 

csúfos kudarcot vall. Dózsa György azonban sikerrel jár: ő ráerőszakolja saját nyelvezetét 

ellenfeleire, tisztán megfogalmazva önnön identitását, ráadásul pusztulásával és a 

szerelmesek egymásra találásával a továbblépés lehetőségét teremti meg (bár ez a két 

esemény nem szükségszerűen egymásból következik, ezért a kortársak számára egyfelől 

műfaji – és így értelmezési keretbeli – zavart okozhatott, másfelől nem erősítik meg 

egymás hatását). Zrínyi és társai pedig már kezdettől tisztában vannak saját szerepükkel és 

jelentőségükkel, ezért marad a drámai követelményeknek ellentmondva jellemük 

mindvégig változatlan. 

A korszakban keletkezett történelmi tárgyú darabok közé tartozik még az 

Immetullah címet viselő operalibrettó, amely Erkel Ferenc Kemény Simon című operájának 

szövege. Ez ugyan semmilyen befolyással nem volt a korszakban (és később sem: a 

librettó ugyanis sokáig lappangott, a – csak feltehetőleg kész – operából pedig csak 

töredékek maradtak fenn), de maga a tény, hogy Jókai az opera műfajával is próbálkozott, 

elég alapot ad arra, hogy megvizsgáljuk, milyen lehetett az a közeg, amelybe végül nem 

lépett be a librettó. A szöveg feltehetőleg 1852‒1853 táján készült, ezért a vizsgálat az 

1853-as év színházi történéseire (vagyis Festetics Leo intézkedéseire és azok viszhangjára, 

valamint a Délibábban megjelent cikkekre), különösen pedig az opera helyzetére irányul. 

Ezekben az években szorosan összekapcsolódnak egymással Jókai szerzősége, valamint a 

színház, a sajtó, az esztétika és a politika kérdései. A kortársak úgy érezték, hogy míg a 

szabadságharc alatt a színház egyfajta aranykorát élte53, s egymásra találtak a közönség, a 

kritikusok és a színház dolgozói, addig az önkényuralom kezdetekor a korábbi egység és 

összetartás megbomlott 54 , s helyreállításán hiába fáradozott mindenki. A küzdelmet 

azonban nem adták fel, az 1850-es években a közönség, a sajtó és a színház emberei is 

folyamatosan a jól működő nemzeti színház megteremtésén dolgoztak, még ha ezt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 „Azelőtt soha nem volt a magyar színháznak ily müvelt, ily ügy- és élvszerető, ily méltányos, szóval, ily 
gyönyörű közönsége. S e tekintetben az 1848-ik év második felét, nemzeti színházunk aranykorának  lehet 
nevezni.” VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története, Remény, I, 1851, 47. Vö. még 
uo., 49., 101. 
54 „A nagy magyar közönség, mint éltető lélek távoztával nemzeti színházunk fénykora is eltűnt.” Uo., 50. 
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leginkább egymással vitatkozva tették is, ráadásul kevés eredménnyel. (Jókai-Kakas 

Márton számára a színház korábbi aranykorát a szabadságharcot közvetlenül megelőző év, 

Ráday első igazgatási ideje jelentette.55) 

Az elveszett aranykorért való meddő küzdelmet feldolgozó Jókai-drámák ennek az 

élő, folyamatosan változó és eltérő elvárásrendszereket mozgató színházi és társadalmi 

közegnek a részei voltak, amelynek alakításában maguk is részt vettek, írott és/vagy 

színpadi előadás szövegeként, egy ünnepelt színésznő főszerepeiként, egy elismert 

prózaíró gyenge vagy sikeres színpadi próbálkozásaiként és nem utolsósorban a 

közönséget és a kritikusokat vélemény-nyilvánításra késztető produktumokként. 

Jókainak éppen azért nem sikerül a magyar drámát megújítania, s ezzel a traumát 

feldolgozhatóvá tennie, mert a rendkívül erős kulturális beágyazottság miatt nem tudja 

vagy nem meri teljesen ledönteni az 1850-es évek magyarországi társadalmát meghatározó 

tabukat, sem társadalmi, sem magánéleti, sem politikai, sem nyelvi-irodalmi szinten: sem 

az egyének szexuális életére vagy identitására, az uralkodó személyéről szóló beszédére, 

sem a tragédia műfajára vonatkozóan. 

A feltevésem az, hogy a szabadságharc leverése olyan társadalmi traumát okozott, 

amelynek feldolgozását megnehezítette, az 1850-es években lehetetlenné is tette egyes 

fogalmak bizonyos használata; például hogy hogyan beszélünk a királyról, a nemzetről, a 

drámáról, a pátoszról, a színházról, az erkölcsről, vagy hogy kell-e szégyenkeznünk a 

túlélés miatt. Ezzel összefüggésben a trauma feldolgozását akadályozta az is, hogy a 

színpadon a felkavaró szenvedélyeket mindenáron visszafogottan próbálták megjeleníteni: 

„fontos volt a mű egységessége, amelyet azonban immáron nem a hármasegység által 

látták megvalósíthatónak, hanem a hős szenvedélyessége és cselekvéseire ezáltal való 

egységessége révén. Ez a szenvedélyesség azonban nem a romantika érzelmi telítettsége, 

érzelmi lobogása, hanem a jogos rend elleni túlzott erényből, túlzott okosságból, bűn vagy 

tévedés következtében vagy valaminek a fel nem ismeréséből jogosan megnövekedett 

érzelem.”56 

Azokat az előadásokat, amelyek segítségével a katarzis élménye során a tragikus 

veszteség átélhető és feldolgozható lett volna, a Gyulai Pál által elítélt „nyugodtság és 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Vö. Kakas Márton pro domo nostra II.,VU, 1858. dec. 12. = JÓKAI Mór Összes művei, szerk. LENGYEL 
Dénes, NAGY Miklós, Cikkek és beszédek, V. kötet (1850–1860) 2. rész, össz., sajt., H. TÖRŐ Györgyi, Bp., 
Akadémiai, 1968, 245. A továbbiakban: JKK, Cikkek és beszédek, V 
56 BÉCSY Tamás, Dráma- és színházelmélet 1849 után = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. 
KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990., 422–439, 439. 
http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/39.html 
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hidegség”57 jellemezte, és hogy nem, vagy alig létezett a Gyulai fogalmai szerint is 

tragédiának nevezhető szöveg, helyettük túlnyomórészt csak a többek között Egressy 

Gábor által is preferált „színmű”. Ez vezet el ahhoz a kérdéskörhöz, hogy elválasztható-e a 

drámaszöveg a színházi előadástól, és hogy milyen viszony áll fenn közöttük. Bár Gyulai 

Pál a retorikai igénnyel megírt drámaszöveget tekintette a színészek számára kiindulási 

alapnak és a szöveg kiteljesítését várta el a színészektől58, Egressy Gábor pedig egyenesen 

színművekről beszél59, a színjáték önálló művészeti ágként való kifejlődése jóval későbbre 

tehető.60 

Jókai darabjai ugyan nem érik el azt a színvonalat, amelyet Gyulai Pál követelt meg, 

a törekvés a tragikum, a tragikus hős megteremtésére, a katarzis kiváltására – vagyis a 

trauma feldolgozásához alkalmas nyelv létrehozására – mindegyikben megvan, ellentétben 

például Szigligeti Ede jellegzetes történeti színműveivel. 

Jókai drámaírói módszerét leginkább a Kemény Zsigmond szigorú 

elvárásrendszerével való összevetésből következtethetjük ki: Jókainak a korszakban 

keletkező drámáiban mindazok az eljárások tetten érhetők, amelyek Kemény Zsigmond 

észrevételei szerint a korszakban a modern, a középpontba elsősorban a színházi közeget, a 

nézőket és az ő reakcióikat állító, inkább a színpadi és kevésbé a tragikai hatásra törekvő 

drámai műveket jellemzik. Ezek sajátossága, hogy nem egy valódi konfliktus, hanem 

mindenekelőtt a színészek – s Jókai darabjai esetében leginkább a főszerepet játszó 

színésznő – számára írt szerepek köré épül a cselekmény, s így egyfelől nem töltik be azt a 

Kemény által elvárt funkciót, hogy a valódi tragikumot megjelenítve, az olvasóközönséget 

is megragadva klasszikus darabokká lépjenek elő, másfelől viszont pillanatnyi 

népszerűségükkel is hozzájárulnak a nemzeti színháznak mint intézménynek és a 

színészmesterségnek változásához, átalakulásához. 

A drámák retorikai kidolgozottságuk okán alkalmasak arra, hogy a közönséget 

felkavarják, ám a kortárs kritikusok többsége ezt nem tartotta sem elegendőnek, sem 

helyénvalónak. A Jókai-drámák így egyszerre maradiak és modernek: a Kemény Zsigmond 

által leírt modernizálódási folyamat a klasszikus retorikai műveltséggel megírt dialógusok 

segítségével jelenik meg a darabokban. Szintén a kortárs darabok tipikus problémája, hogy 

éppen a főhősök önkéntes társadalmi szerepvállalása akadályozza meg, hogy cselekvéseik 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 GYULAI Pál, Még egyszer Ristori II. = uő, Dramaturgiai dolgozatok, Bp., Franklin, 1908, I, 205. 
58 Vö. a Ristori–vita szövegei = GYULAI Pál, Dramaturgiai dolgozatok, Bp., Franklin, 1908, I. 
59 Vö. uo., I. 
60 Erről lásd BÉCSY Tamás, Színház és/vagy dráma, Bp.–Pécs, Dialóg–Campus, 2004. 
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valódi énjükből fakadjanak61 – és mivel a nemzeti sorskérdésektől független magánélet a 

szigorú elvárások szerint nem létezhet, a drámák hősei (az egy Zrínyi kivételével) olyan 

identitásválságot élnek meg, amely lehetetlenné teszi a kortársak (illetve inkább Gyulai) 

által elvárt valódi tragikumot. A kortársak az arisztotelészi hagyományok szerint 

valamennyi drámát az „eredeti (történeti) szomorújáték” kategóriába sorolták – ezzel 

kapcsolatban egyedül a Dózsa György befejezése ad okot kételkedésre. 

Ha Bécsy Tamás terminológiája alapján próbáljuk meghatározni a drámák 

pontosabb műfaját, akkor azt látjuk, hogy a Dalma, a Manlius Sinister, a Könyves Kálmán 

és a Dózsa György többféleképpen is definiálható: egyik sem egyértelműen középpontos 

vagy konfliktusos dráma, hanem ezek sajátságos keveréke. A Szigetvári vértanúk pedig 

olyan kétszintes drámaként olvasható, amelyben a második szint vagy a kizárólag a 

szereplők (és a kortárs nézők) által létezőnek tartott keresztény túlvilág, vagy a nemzet, a 

haza elvont fogalmai. A Bécsy-féle modellek használhatósága ebben az olvasatban a 

drámák kísérleti jellegét támasztja alá: feltevésem szerint az intencióban (és az 

invencióban is) meglévő tragikumot végül nem sikerül a drámai törvényszerűségeknek 

teljes mértékben megfelelő módon kibontani. 

Bár maga Jókai a dráma műnemén belül is sok műfajjal próbálkozott, az 1850-es 

évtizedben leginkább történeti tárgyú tragédiákat írt. Ennek oka nagy valószínűség szerint 

az, hogy bár a többi műfajt is fontosnak és a maga módján értékesnek tartotta (a vígjátékot 

a gondokat feledtető volta, a népszínművet pedig nemzetegyesítő szerepe miatt); a 

korszakban uralkodó általános felfogás szerint ő is a tragédiát tarthatta a legelőkelőbb és a 

nemzeti műveltséghez leginkább hozzájáruló műfajnak. Ami a jó drámával szembeni 

kritikai elvárásait illeti, azok nagyrészt megegyeznek a korszak többi kritikusa által is 

képviselt követelményekkel: a téma legyen hatásos, de visszafogott, a darab végén jelenjen 

meg a költői igazságszolgáltatás, legyen a drámának erkölcsi tanulsága, és mindenekelőtt 

alkalmas legyen a színházi bemutatásra. 

A dolgozat célja annak vizsgálata is, hogyan és milyen fogalmi rendszer(ek)ben 

működtek ezek a szövegek különböző minőségeikben, és ez a közeg hogyan szabta meg a 

lehetőségeiket. 

A nemzeti színházat gyakorlatilag romjaiból kellett ujjáépíteni, s helyzetét nem 

csak a pénzhiány, hanem a politikai közeg is nehezítette. Hogy mégis tovább működött, 

abban a szó mindenféle értelmében nagy szerepe volt a maguk módján a szabadságharcban 
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61 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 39–40. 
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is aktívan részt vállaló színészeknek (elég, ha Egressy Gáborra vagy Laborfalvi Rózára 

gondolunk)62, és magának Jókainak is. Ő maga nem csak elismert színésznőként dolgozó 

felesége révén, hanem a drámabíráló bizottság tagjaként és a Festetics Leo által alapított 

Délibáb szerkesztőjeként, így az intendáns munkatársaként is (különösen az 1850-es évek 

első felében) napi kapcsolatban állt a színházzal és annak ügyeivel. Mivel az évtized 

további részében Jókai egyre távolabb kerül az intézménytől (először megszűnik a Délibáb, 

majd lemond a drámák bizottsági tagként való bírálásáról), a Szigetvári vértanúk 

bemutatása után sokáig már színdarabot sem ír, a színházi közeg behatóbb vizsgálata 

inkább az évtized első felére korlátozódik. 

Elképzelhető, hogy Jókai ekkori szerepét később túlságosan hangsúlyozza, de még 

ha túlzásnak is tűnik, hogy neki köszönhető Egressy visszatérése, vagy hogy Festetics 

követeként ő maga tárgyalt Augusz Antallal az intendáns leváltásáról63, akkor is látható, 

hogy Jókai néhány évig olyan jelentős szerepet töltött be a nemzeti színház életében, hogy 

életművének ez a szakasza több figyelmet érdemel, mint amennyit eddig kapott. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Vö. még JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914. 21–24. 
63 Uo., 24., 34–36. 
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A DRÁMÁKRÓL SZÓLÓ IRODALOM JELLEGZETESSÉGEI 

 

A későbbiekben a színművekről írt irodalom mennyisége meg sem közelítette a 

regényekről szólót, a Jókait epikusként tárgyaló monográfiák vagy egyáltalán nem 

foglalkoztak a színművekkel, vagy csak említés szintjén. Ahogy Fried István fogalmaz 

(Jókainak egy kései, A jószívű ember című alkalmi színműve kapcsán): a szerző drámaírói 

munkássága „messze nem kapta meg azt a kutatói érdeklődést, melyet megérdemelt 

volna” 64 , feltehetően azért, mert Jókai szerzői személyét a kezdetektől a prózaíró 

státusának rendelték alá. Ugyanakkor a drámák értékelésére is jellemző az a kultikus nyelv, 

amely a prózai életmű bemutatását kísérte.65 

Mikszáth szerint a darabokat egyenesen a kényszer szülte. Szűkös anyagi bevételei 

miatt „mindent kénytelen volt Jókai megpróbálni. A színpadot is”.66 A gyenge Két gyám és 

A hulla férje után a Dalma „már egész sikert aratott”. 67  Ugyanígy Jókai 

termelékenységének csökkenésekor elsősorban az anyagi problémák miatt, egyben a 

közönség állandósult szükségleteinek kielégítésere kellett a Dekameron mellett a 

színműveket is kiadni. 68  Így jelent meg 1860-ban A szigetvári vértanúk a Könyves 

Kálmánnal, a Dózsa György a Manlius Sinisterrel és a Dalma a Murányi hölggyel 

párosítva.69 

Kőrösi László Paulay Edét idézve ír rövid összefoglalókat a drámákról70. Paulay 

ítéletét (mely szerint a drámaiság és következetesség hiányát a képzelet szárnyalása és a 

nyelv szépsége pótolja) mi sem igazolja jobban, mint a Jókai darabokból származó 

színházi bevétel.71 Az egyes műveknél néhány sort ír a korabeli kritikákból és az előadások 

számáról, olyan adatokkal kiegészítve, mint hogy a Könyves Kálmán a Tomori-pályázat 

egyik nyertese, vagy hogy a Dózsa György kapcsán polémia alakult ki Jókai és Gyulai 

között.72 E rövid értékelések szerint a Könyves Kálmán Jókai egyik legjobb, A szigetvári 

vértanúk pedig az egyik legnépszerűbb darabja.73 Nógrádi László annak ellenére, hogy 

nála A zsidó fiú, mint az alkotói pálya kezdetét jelző alkotás, kiemelt jelentőséget kap, a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 FRIED István, Öreg Jókai nem vén Jókai: egy másik Jókai meg nem történt kalandjai az 
irodalomtörténetben, Bp., Ister, 2003, 80. 
65 Erről lásd SZILASI László, A selyemgubó és a „bonczoló kés”, Bp., Osiris–Pompeji, 2000.  
66 MIKSZÁTH Kálmán, Jókai Mór élete és kora, I–II, Budapest, 1907, I, 289. 
67 Uo., I, 289–290. 
68 Uo., II, 33–34. 
69 JÓKAI Mór, Színművek 1–3, Pest, Heckenast, 1860. 
70 KŐRÖSI László, Korrajzok 5–7: Jókai Mór, Bp., 1894, 143. 
71 Uo., 143–144. 
72 Uo., 148–150. 
73 Uo., 
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továbbiakban nem foglalkozik Jókai drámai munkásságával,74 ahogy Beöthy Zsolt sem 

Jókai Mór emlékezete című ünnepi beszédében.75  

A Jókai 1850-es években írott drámáit részletesebben taglaló Bayer József szerint 

„a Dalma tragikuma hamis alapokon nyugszik”76, amelynél a Manlius Sinister „egy 

cseppet sem jobb tragoedia”77. Bár a Könyves Kálmán „compositio tekintetében Jókai 

leggyöngébb drámái közé tartozik”78, „drámaírói gyöngéi tán egyik darabjában sem oly 

feltűnők, mint a történetileg teljesen meghamisított Dózsa Györgyben”.79 A szigetvári 

vértanúk pedig csak egy „panoráma beszélő alakokkal”80, akik „csoportokká állottak s 

mint lelketlen bábok hazafiaskodó phrasisok szóvívői voltak”.81 

Így nem csoda, ha Vnutskó Berta már 1914-ben megjelenő művében megállapítja, 

hogy Jókaira csak mint prózaíróra gondolhatunk, annak ellenére, hogy drámai műveit 

„korában nagyon méltányolták”82 és „művei közül még napjainkban is előadásra kerül egy-

egy”.83 Ennek oka Vnutskó szerint egyértelműen az, hogy Jókai „tehetsége sokkal jobban 

érvényesülhetett regényeiben, mint színműírói munkásságában”84. Vnutskó a korabeli 

kritikák és néhány későbbi összefoglaló (elsősorban Bayer József említett drámatörténete) 

alapján esztétikai szempontrendszert igyekszik érvényesíteni, és általában azokat a 

következtetéseket vonja le, amelyeket elődei: Jókai nem tudta helyesen megválasztani 

alakjait,85 akik történetileg nem elég hitelesek86, ellenben ami a drámák nyelvezetét illeti, 

abban „teljes fényében csillog Jókai előadó képessége”.87 

Zsigmond Ferenc Jókaija is alapvetően epikus szerző, aki éppen az 1850-es évek 

első felében „jut uralomra a regényirodalomban”88, az évtized második részében pedig 

megkezdődik a húsz éven át tartó „fénykor”, amelyet szintén a prózaírói munkásság 

kanonikus regényei jellemeznek.89 Zsigmond Ferenc monográfiájában még így is helyet 
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74 NÓGRÁDI László, Jókai Mór élete és költészete, Pozsony–Bp., Stampfel, 1902. 
75 BEÖTHY Zsolt, Jókai Mór emlékezete, Bp., Lampel, 1905. 
76 BAYER József, A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig, II, Bp., Akadémiai, 
1897, 223. 
77 Uo.,224. 
78 Uo., 225. 
79 Uo., 227. 
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82 VNUTSKÓ Berta, Jókai Mór drámai munkássága, Bp., 1914, 3. 
83 Uo. 
84 Uo. 
85 Uo., 24, 32, 38. 
86 Uo., 24, 31. 
87 Uo., 18, 26, 33, 38. 
88 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924, 90–151. 
89 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924, 151–242. 
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kapnak a drámák, de valójában csak annak hangsúlyozására, hogy a prózaírással szemben 

„a drámaírás terén pedig Jókai nem is valódi talentum”90, sőt, „Jókai tehetségét éppen 

leggyöngébb oldaláról mutatják drámái”91. Gyógyíthatatlan mesemondó hajlamai miatt 

Jókainak esélye sincs a drámai műnemben jelentőset alkotni, a „drámáiban mutatkozó 

szervi fogyatkozások egy részéért tehát Jókait, mondhatni, hiába tesszük felelőssé; 

bármennyire elhitte volna is esetleg a kritika megjegyzéseinek helyességét, a drámai 

műalkotás egyik-másik nehézségét nem bírta volna legyőzni.”92 A betegség ellen nincs 

orvosság, mert Jókai nem csak tudatlanságában vét, amikor nincs tisztában „a poétika 

idevonatkozó tételeivel”93, hanem akkor is, amikor „elméletileg egészen pontos fogalma 

van”94 azokról a törvényszerűségekről, amelyeknek éppen a megszegése jellemzi a műveit, 

mint például a jóslatok beépítése a színművek cselekményébe.95 

A Dalma ugyan mint Jókai alkalmazkodási képességének újabb bizonyítéka 

szerepel96, de tragédia, szomorújáték vagy dráma helyett Zsigmond szerint csak „tipikus 

Jókai-genre. Sok költőiség, kevés drámaiság, jól induló kezdet, elhibázott befejezés, zajos 

hatás a maga idejében a hazafias célzat miatt és a tragikus alapeszme teljes elsorvadása 

ugyancsak a hazafias célzat miatt”.97 Zsigmond szerint Dalma diadalmaskodása saját 

érzelmei felett „esztétikai képtelenség”98, Jókai megoldása a „tragikai és komédai irány 

közti zsákutca”99, Dalma nem tragikus, hanem eposzi100, de még inkább nagyoperettbeli101 

hős. Zsigmond szerint a Manlius Sinister „veszedelmesen hasonlít a Dalmához két kényes 

pontra nézve. Az egyik: a legélesebb, szinte képtelen ellentétek beerőszakolása egy-egy 

alak jellemébe (...). A másik egyezési pont: a látványosság segítségül hívása a hatás 

fokozása végett”.102 Ennél is kínosabb motívum, hogy Zsigmond szerint a darab második 

része Teleki Kegyencének átirata.103 A tragédia főhősének talán Glyceria lenne alkalmas, 

„de ez is csak a harmadik felvonás végéig, mert itt a tragikum megfullad az érzelmesség 
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90 Uo., 125. 
91 Uo., 234. 
92 Uo., 234–235. 
93 Uo., 235. 
94 Uo. 
95 Uo. 
96 Uo., 104–109. 
97 Uo., 117. 
98 Uo., 119. 
99 Uo. 
100 Uo., 120. 
101 Uo., 121. 
102 Uo., 121–122. 
103 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924,122. 
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árjában”104, Glyceria és Manlius éppolyanok, mint Azraele és Feriz bég a Török világ 

Magyarországon című regényből.105 A csodák tovább erősítik az epikus jelleget, Zsigmond 

szerint dráma helyett „legendát”106 kapunk. 

A Dózsa György Zsigmond Ferenc Jókai-narratívájában csak A régi jó táblabírák 

ellensúlyozásaként született meg, mert ha Jókai „valamelyik társadalmi osztályt mintegy a 

többinek vagy egy másiknak a rovására dicsér meg, olyankor kissé nyugtalanná válik s 

könnyen átcsap az ellenkező irányba, talán az ’egyensúly’ megmentése érdekében”107. 

Zsigmond szerint a dráma kapcsán kialakult vitában Gyulainak igaza volt, a kultikus 

paradigmában108 megszokott fordulatot használva írja, hogy a kritikus vádjaira nincsenek 

cáfolatok, „legfeljebb egy pár enyhítő körülmény”109. Ezek pedig: Jókai részvéte az 

elnyomottak iránt, „rajongó hajlamai”110 és „tiszteletre méltó elfogultsága”111, illetve hogy 

a „modern pápaszemet”112 a reformkor saját fiatalságához kapcsolódó eszmeisége miatt 

erőlteti rá történeti alakjaira113. 

A Dózsa György egyébként éppúgy jár, mint Jókai többi darabja: benne a tragikum 

„nincsen meg, illetőleg el van rontva, zavarossá van téve.”114 Ez a színmű is epikus, ennek 

oka az, hogy Dózsa a jóslat hatására tudatosan vállalja sorsát, ezzel epikus hőssé válik.115 A 

szigetvári vértanúknak már a címe is jelzi, hogy „igazában nem is dráma”116, Jókainak a 

„történelmi köztudat megköti a kezét”117, a téma „nyilvánvalóan eposzi természetű”.118 

Zsigmond szerint mindebből következik, hogy Jókai darabja „ikertestvére” 119  a 

Körnerének, „a legapróbb részletekig menő hasonlóság” 120  miatt „Kölcsey bírálata 

lényegileg Jókai színművére is érvényes”121. Zrínyi nem tragikus alak, csak Szolimán az, 
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104 Uo., 123. 
105 Uo., 124. 
106 Uo., 125. 
107 Uo., 169. és 202–203. 
108 Vö. SZILASI László, A Jókai-szakirodalom látens paradigmája = uő, A selyemgubó és a „bonczoló kés”, 
Bp., Osiris–Pompeji, 2000, 76–115. 
109 ZSIGMOND Ferenc i. m., 226. 
110 Uo., 227. 
111 Uo., 228. 
112 Uo. 
113 Uo. 
114 Uo. 
115 Uo., 230. 
116 Uo., 231. 
117 Uo. 
118 Uo. 
119 Uo. 
120 Uo., 232. 
121 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924, 231. 
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de egyébként minden alak egysíkú, mert tökéletes, az egy Szelimet kivéve.122 „A drámának 

tehát a gerince beteg, de fel van öltöztetve szépen, ünnepélyes ruhába, melyen cicoma is 

akad elég.”123 A cicomás ruha pedig a verses nyelv.124 

Kristóf György szerint a szintén mesélőként felépített Jókai majdnem minden 

drámája ugyanazért volt a maga idejében „aktuális és érdekes”125, amiért a regényei: mert a 

szerző „mindig és mindenkor arról írt, amiről a magyarság épen gondolkozott, ábrándozott, 

ami a levegőben volt, igazán: a lelkek mélyén el nem ért vágy, meg nem valósuló 

szándékként szendergett”.126 

Sőtér István nem tárgyalja külön a drámákat, csak a prózai művek kapcsán jegyzi 

meg, hogy azokat Jókai „epikába fojtott drámaisága”127 jellemzi, hiszen Jókai romantikus 

alkata miatt nem tudja vagy nem akarja betartani a műfaji határokat. Ezért „a regény 

eszközei közé beolvasztja a lírai és drámai hatásokat is”.128 Jókai műveit olyannyira 

jellemzi ez a (tulajdonképpen csak valamilyen drámainak érzett hatást jelentő) drámaiság, 

hogy Sőtér szerint „csodálkoznunk kell, hogy Jókai nem aratott a színpadon nagyobb és 

maradandóbb sikert.”129 

Lengyel Dénes monográfiájában sem találunk a drámákról szóló elemzéseket, csak 

a Dózsa György kapcsán kialakult polémiát említi. Jókai nála egyfajta színházi emberként 

jelenik meg, aki a színházi élet valamennyi területén otthon van, hivatalos személyként, 

íróként, kritkusként és magánemberként: felesége révén egyaránt. Célja a „közönség és a 

színészek nevelésével”130 a színház fejlesztése és népszerűsítése.131 

Nagy Miklós Jókait csak regényíróként tárgyalja, aki prózájában a romantikus 

hagyományok alapján használja fel a drámákban kialakított színpadi hatást.132 A későbbi 

monográfiában pedig mint „a sajtó mindenese és az irányregények költője”133, tehát 

szintén csak prózaíróként szerepel Jókai. 
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122 Uo., 232–233. 
123 Uo., 233. 
124 Uo., 
125 KRISTÓF György, Jókai Mór élete és művei, Cluj-Kolozsvár, Minerva, 1925, 85. 
126 Uo. 
127 SŐTÉR István, Jókai Mór, Bp., Franklin, 1941, 89. 
128 Uo., 
129 Uo., 
130 LENGYEL Dénes, Jókai Mór, Bp., Gondolat, 1968, 70. 
131 Uo., 69–75. 
132 NAGY Miklós, Jókai: a regényíró útja 1868-ig, Bp., Szépirodalmi, 1968, 322–329. 
133 NAGY Miklós, Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi, 1975.  
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Mint látható, a drámákról szóló csekély szakirodalom is ugyanazokkal a klisékkel 

és a kultikus paradigma jellemző frázisaival 134  dolgozik, mint a Jókai prózájával 

foglalkozó, tekintélyes irodalom nagy része: bennük Jókai színművei ugyanúgy szerzőik 

tipikus, a műfaj ellen alapvetően vétő hibáit példázzák (epikusság, drámaiatlanság, 

melodramatikusság, nem tragédiába illő hősök, túlzások stb.), mint a regények; mentségeik 

pedig ugyanúgy a Jókainak tulajdonított értékek, mint például a szerző idealizmusa, 

naivitása, vagy az általa megteremtett nyelv szépsége és nem utolsósorban az elért hatás: 

Jókai ugyan nem írt jobb darabokat, mint például Szigligeti, akinek „majdnem mindenik 

szomorújátékát ép úgy szét lehetne szedni a kritika boncoló késével, mint a Jókaiét”135, de 

korabeli hatásuk miatt „semmiféle széttagolás nem változtat azon a valóságon, hogy a 

maguk idejében élő és éltető szervezetek voltak.”136 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Vö. SZILASI László, A Jókai-szakirodalom látens paradigmája = uő, A selyemgubó és a „bonczoló kés” 
Bp., Osiris–Pompeji, 2000, 76–115. 
135 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA 1924., 236‒237. 
136 Uo., 237. 
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A PESTI MAGYAR NEMZETI SZÍNHÁZ AZ 1850-ES ÉVEKBEN  

 

A pesti nemzeti színház, amely korábban is kiemelt jelentőségű volt mint a nemzeti 

kultúra és irodalom egyik letéteményese, „miveltségünk állandó iskolája, lételünk 

legbiztosabb tanujele, egy áldott kapocs, melly nagyainkat és kicsinyeinket egybefűzi 

érdekben, vágyakban és örömökben”137, különösen fontos feladatot kapott a szabadságharc 

leverése után, érdekes módon a német színház rovására egyre inkább átvette a városban a 

vezető szerepet.138 Ebben a korabeli sajtóban vitatkozó felek mindegyike egyetértett: „A 

n e m z e t i  s z í n h á z  az ország központjában fontos gyúpontja erkölcsi s szellemi 

művelődésünknek, visszatükrözője s buzdító eszköze irodalmi fejlődésünknek, ébrentartója 

a nemzeti öntudatnak, ápolója s fejlesztője művészetünknek és végre reális bizonysága 

nemzeti lételünknek. Mint ezekből látjuk, tehát nemcsak művészeti, hanem nemzeti 

szempontból is jelentékeny föladata van ez intézetnek.”139 

„A magyar nemzeti színház Pesten országos közintézeteink közé tartozik, nemcsak azért, 

mert az nem magán nyerészkedés s iparüzlet tárgya, nemcsak azért, mert az országos 

kivetés utján a magyar nemesség, azon időben törvény szerint a nemzet képviselője által 

alapíttatott meg, – hanem mindenek felett azért, mert legnemesb szellemi élvezeteink, 

erkölcsi finomodásunk, szépmüvészeti és irodalmi fejlödésünk, s nemzeti mivelődésünk és 

polgárisodásunk egyik nevezetes gyúpontja, eszköze és forrása.”140 

A színház tette Pestet az ország fővárosává: „husz harmincz év előtt ollyan volt 

még a pesti közélet, hogy a költő fehér hollónak nevezte a magyar szót; ekkor épült fel a 

nemzeti szinház s bátran állithatjuk, hogy mind azon tényezők között, mellyek Pestet 

hazánk méltó fővárosává tevék, a nemzeti szinház a legfontosabb”141. A kultúra és a 

közösség megtartásának feladata nemhogy csökkent volna, inkább nőtt az évtized 

folyamán. „Mi a pesti nemzeti szinház a magyarnak? Óh nagyon sok! Nem csupán 

mulattatások háza ez, melly számunkra magasabb gyönyört hoz; templom ez nekünk, hol 

nemzetiségünk legtartósabb oltárai égnek, miveltségünk állandó iskolája, lételünk 

legbiztosabb tanujele, egy áldott kapocs, melly nagyainkat és kicsinyeinket egybefűzi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 JÓKAI Mór, Gróf Ráday Gedeon, a nemzeti színház igazgatója, VU, 1855. jan. 14. = uő, Összes művei, 
szerk. LENGYEL Dénes, NAGY Miklós, Cikkek és beszédek, IV. kötet (1850–1860), 1. rész, össz., sajt., 
H.TÖRŐ Györgyi, Bp., Akadémiai, 1968, 46. A továbbiakban: JKK, Cikkek és beszédek IV. 
138 Vö. MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR Edit, A főváros színházi életének megmagyarosodása (1843–1878), 
Tanulmányok Budapest múltjából, XV, 452–455., 466., 476. 
139 Műbirálati rovat. Bevezető sorok, Délibáb, 1853. jan. 2., 28. 
140 Pesti Napló, 1853. okt. 13., 1078. sz. 
141 VU, 1855. jan. 14., 9. http://epa.oszk.hu/00000/00030/00046/ 
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érdekben, vágyakban és örömekben.”142 Sőt, elsősorban a színház volt hivatott a magyar 

kultúrát külföldön ismertté tenni és képviselni, nem kevés politikai felhanggal.143 Az igazi 

színházi rajongók szemében pedig nem csak a magyarság, de az egész emberiség számára 

alapvető fontosságú a színjátszás; Shakespeare híres sorai szó szerint értendők: „az 

emberiség élete egy örökös folyamatban lévő színjáték, egy csodálatos tragikomödia, 

melynek kezdetét, mélyebb indokait nem ismerjük, csupán cselekvényeinek végtelen 

bonyolódását láthatjuk tisztán, a nélkül, hogy a tökély legmagasabb fokára lehető 

kifejlődését megértük volna eddigelő. A népek, nemzetek szinte ugy tekinthetők, mint 

egyes, kisebb vagy nagyobb szerencsével szereplő szinészek a világ szinpadán: mig az 

egyesek élete csak apróbb, többnyire bohózatos jelenetek lánczsorát képezi”.144 Ez a 

felfogás valamelyest gyógyír volt a szabadságharc leverése okozta gyászra, ha nem is 

kielégítő, de elfogadható magyarázatként szolgált az átélt veszteségekre. 

Ezért is alakulhatott ki az a helyzet, a szabadságharc leverése után komoly anyagi 

gondokkal küzdő színház viszonya az elnyomó hatalmat képviselő kormánnyal eléggé 

ellentmondásossá vált. A színház rá van utalva a külső anyagi támogatásra, a 

fenntartásához és működéséhez szükséges forrásokat nem tudja sem önerőből, sem a 

színházat pártoló közönség adományaiból biztosítani (még úgy sem, hogy a színházat 

pártolók köre jóval nagyobb a rendszeres színházlátogatókénál). Így az elnyomó 

kormányzat támogatására szorul egy olyan intézmény, amelynek falain belül éppen az 

elnyomás ellen küzdenek a legkülönfélébb eszközökkel; ám érdekes módon a színház 

fenntartása az elnyomó hatalomnak éppúgy érdeke, mint a magyar kultúra megmaradásáért 

küzdőknek, mert a színházi élet szabályozása és a színházi tér használata a hatalom 

konkrét gyakorlásának lehetőségét biztosította.145 „Művészetünk, nyelvünk s a nemzeti 

közerkölcs e hatalmas emeltyűjét az 1851-dik év is úgy köszönté, mint nemzeti országos 

intézetet. Ezen örvendetes körülmény legszentebb érdekeinkkel rokon, mert a mult 

keserves hajótörés után mint egy világító reménysugár, mint egy hitzálogáuk szolgál annak, 
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142 VU, 1855. jan. 14., 9. http://epa.oszk.hu/00000/00030/00046/ 
143 „Nemzeti női öltözetünk ellenállhatlan szépsége felküzdte magát a divat-főváros legmagasb salonjaiba. 
Párisban egy nagyhirű ünnepély alkalmával, melyet Napoleon császár adott, mintegy 36 főrangu nő magyar 
diszöltözetben jelent meg, melynek mintáját nemzeti színházunktól szerezték, s melyek ott átalános tetszést 
és elismerést vívtak ki. Hanem azért hazánkban csak szinpadon gyönyörködhetünk bennök...” Budapesti 
Viszhang, 1853. jan. 6., 2. sz. A nemzeti öltözék divatjáról lásd még LUKÁCS Anikó, Nemzeti divat a pesti 
magyar nyelvű sajtóban az 1850-es, 60-as években = Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon: 19. 
századi magyar nemzetépítő diskurzusok, szerk. ALBERT Réka, CZOCH Gábor, ERDŐSI Péter, Érd, Kalonda, 
2010, 265–302. 
144 VAHOT Imre, A játékszín eredete és hódító varázsa. = uő, Magyar Thália: játékszíni almanach 1853-ra, 
Pesten, Müller Gyula bizománya, 1853, 3. 
145 Vö. Színházi rendszabály = Magyarország története a 19. században: szöveggyűjtemény, szerk. 
PAJKOSSY Gábor, Bp., Osiris, 2003, 345–348. 
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hogy a sorsunkat jelenleg intéző hatalom, midőn e hon művészeti fejlődésének szabad utat 

nyit, s gyámolókart nyujtani nem vonakodik, bizonyosan lételén sem akarhat sérelmet 

ejteni. E tudat pedig, mennél józanabbak és tisztultabbak lesznek reményeink – napról 

napra annál jobban esik!” 146  A „gyámoló kar” természetesen szigorú ellenőrzést és 

erődemonstrációt is jelentett. 

Nem véletlen, hogy Ferenc József nyilvános szereplései itt is zajlottak, sőt, 

születés- és névnapját is a színházban ünnepelte és ünnepeltette. Ezek a megjelenések 

egyszerre szolgálhatták a megfélemlítést 147  és személyének a valódi elfogadáshoz 

szükséges legitimálását. Ez lehetett az oka annak, hogy a kormányzat „a nemzeti színházat 

egyszerűen el nem konfiskálta a magyaroktól” 148 . A színháznak mint reprezentatív 

intézménynek egyszerre kellett kiszolgálnia a vesztett szabadságharc kudarcától és az 

elnyomástól levert közönséget és az uralkodót. Mivel a színház már puszta létével, 

elsődleges funkciója szerint a magyar nemzeti törekvések megvalósításához biztosította a 

teret, az elnyomó hatalom egyetlen eszköze az maradt, hogy ezt a teret saját maga 

(re)prezentálására is használja; ehhez szolgáltattak alkalmat Ferenc József születésének és 

névnapjának már említett ünnepei mellett a kötelező német nyelvű előadások149. Emiatt 

óriási merészség kellett például ahhoz, hogy a megszállt Pesten 1849 augusztusában a 

császár születésnapját ünneplő közönség előtt Fáncsy annyi áldást kérjen az uralkodó 

fejére, „mennyi üdvet ő felsége, az annyi viszályok által hányatott szegény magyar 

nemzetre hoz”.150 

A hatalom ezzel ugyan elérte, hogy a magyarság a magyarok színházán belül is 

jelölt minőséggé váljon, ugyanakkor éppen ez a jelöltség biztosította a magyar kultúra 

különösen hangsúlyos voltát. Ezért a műsorrendet összeállító vezetőség (és a császárt 

személyesen fogadó151 Festetics is) folyamatosan pengeélen táncolt. Ennek egyik példája 

Ferenc József 1852 szeptemberi látogatása, amelynek során az eredetileg meghirdetett 

Sevillai borbélyt előbb lecserélték a Kunokra, majd „artistikai akadályra” hivatkozva mégis 
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146 Magyar Hírlap, 1851. jan. 11., 354. sz., 1587. 
147 Jó példa erre a császár születésnapja körüli botrány 1850-ben, amely jelentős anyagi kárt okozott a 
színháznak. Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története, VI. időkör, 1850-ki 
october elejétől december végeig, Remény, Pest, 1851, I, 291. 
148 JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 21. 
1491849 augusztusától novemberig. Vö. Jegyzéke az 1848-iki december 1-sőjétől 1849-iki december 1-ső 
napjáig előadásoknak, XXIV–XLI, Nemzeti színházi zsebkönyv az 1850-ik évre, kiadták GILYÉN Sándor és 
GÖNCZY Soma, Pesten, nyomatott Lukács és társnál; VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének 
története, IV-ik időkör, Remény, 1851, I, 102–106. 
150 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története, IV-ik időkör, Remény, 1851, I, 103. 
151 Fővárosi napló, Magyar Hírlap, 1852. júl. 6., 810. sz., 3824. 



! 24!

a Sevillai borbélyt játszották.152 Szintén ezt a meghasonlást mutatja a császárt dicsőítő ének 

pár nappal későbbi bemutatása, amelynek zenéjét Erkel szerezte, és amelyet a Magyar 

Hírlap beszámolója szerint akkora ováció fogadott, hogy meg kellett ismételni.153 A 

színház ügyeinek rendezésével pedig a hatalom egyfajta legitimitást is elért: a botrányos 

Festetics-korszak lezárultával és Ráday kinevezésével a kormány „legbiztosabb tanuságát 

adta annak, miszerint nemzeti mivelődésünk előmozdítását ohajtja”.154 

Kiemelt jelentősége révén 1853-ra már a pesti nemzeti színház a vidéki színházak 

és a vidéki lakosság támogatását155 élvezve az előbbiek bizonyos fokú felügyeletét is 

céljának tekintette, egyszerre biztosítva ezzel a szerzők védelmét156 és megtartva magának 

a vezető szerepet. A hírlapok tudósításai szerint az „országos ügy” érdekében a vidékiek 

éppúgy támogatták anyagilag a pesti nemzeti színházat, mint a magukét, cserébe viszont 

elvárták a nevesebb tagok, mint például Jókainé; sőt az egész társulat vendégszerepléseit157 

(amit pedig a fővárosiak időnként nehezményeztek). 

A lapok beszámolóin, valamint a színészek és énekesek vendégjátékain túl a pesti 

nemzeti színház vezető szerepének megszerzéséhez és megszilárdításához az egyik, 

alapvetően ötletes módszer lehetett volna a (jelek szerint nem túl sikeres158) bizományi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Fővárosi napló, Magyar Hírlap, 1852. szept. 24., 878. sz., 4205. 
153 Fővárosi napló, Magyar Hírlap, 1852. szept. 28., 881. sz., 4222–4223. 
154 JÓKAI Mór, Gróf Ráday Gedeon, a nemzeti színház igazgatója, VU, 1855. jan. 14.; JKK, Cikkek és 
beszédek IV, 46. 
155 Jó példa erre a Reök István által szervezett békéscsabai „sorsjáték”, amelynek jövedelmét a pesti nemzeti 
színház javára ajánlották fel. Délibáb, 1853. aug. 28., 286–287. 
156 „Alólirt a f. é. jun. 18-kán kelt hirdetménye folytában tisztelettel jelentheti, hogy következő, a 
drámairodalom mezején részint eredeti, részint forditott müveikről ismeretes irők u. m. t. ez. B en kő 
KálmánMr, B u l y o v s z k i n é  asz. C s e p r e g h i  Lajos, D e gr é Alajos, D o b s a  Lajos, E g r e s s y  
Gábor, Hegedűs Lajos, J ó kai Mór, K a z i n c z y Gábor, Kövér Lajos, O r s z á g h  Antal, S z i g l i g e  t i 
és V a h o t Imre urak bizodalmát volt szerencsés: eddig vállalala számára megnyerni; kiknek akár eredeti 
akár forditott drámai müveik, jövendőben közvetlenül és kizárólagosan csak tőle és általa lesznek bármelly 
vidéki színpad számára megszerezhetők; ez okből minden ebbeli kivánatok jövendőre egyenesen hozzá 
intézendők; remélvén azonban, hogy szerencsés lesz a drámairodalommal foglalkozó többi irók bizodalmát is 
megnyerni, megbízásokat azok müveire is elfogadj az illetőket a közbenjárás sikeréről pontosan értesítvén. 
Midőn alólirt e szinügyködési vállalatba fogott, nemcsak a drámairodalmi müvekhez juthatást könnyíteni, 
hanem egyszersmind az írói tulajdon törvényes védelmét is köréhez képest lehetőleg szilárdítani s 
csempészések jogbitorlásoktól oltalmazni ohajtá, s e tekintetben a nemzeti színházi lapban minden vidéki 
színtársulatok működése folytonos figyelemmel levén-kisérve, igy az ellenőrködés is lehetségesitve leend.” 
Jelentés és felhívás a drámairodalommal foglalkozok és vidéki színigazgatók érdekében, Délibáb, 1853. jul. 
3., 32. Ilyen „bizományba” került például a Dalma is. Délibáb, 1853. júl. 10., 64. 
157 „A vidéki közönség, mely az intézet pénzalapjára oly tetemes áldozatokat hozott, s még soha sem látá az 
intézet összes személyzetét, s legfeljebb egyes vendégek működéseit élvezheté, igen jó néven venné, sőt 
igényelheti is, és pedig joggal, hogy ha az igazgatóság az összes személyzetet a fővárosból kimozdítja, az 
sehova máshova, mint körükbe történjék.” Nemzeti színház, Budapesti Viszhang, 1853. febr. 24., 16. 
158 „A „Délibáb” június 19-én 25-dík számában közzé tett hirdetményem folytán , miután alább megnevezett 
szinigazgató urakat leveleimmel is megkerestem, de mindeddig hasztalan vártam válaszukra, kénytelen vagyok 
nyilvánosan felszólitani, hogy mától számítandó egy hó alatt, vagyis folyó év september 15-éig nekem leve-
leikkel vagy pedig bármellyik hirlap utján feleljenek, hogy e következő színműveket u. m.: 1-ször Dalma, 
H a z a t é r t e k ,  Vid, H á z a s s á g i  h á r o m  parancs, Nagyapó, A g g t e l e k i  b a r l a n g ,  Éji zene, 
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rendszer159 bevezetése, ahol elvileg teljes „franchiseként” a megvásárolt drámaszöveg 

mellett a rendezői utasításokat és a szükséges díszleteket is megkapták a vidéki színházak. 

(A szövegek árusításának rendszere önmagában egyébként nem lett volna újdonság, ez 

kiderül a pesti német színházat 1846 augusztusában ért vádakra adott válaszból, amely 

szerint a színház a milánói Ricordi úrtól vásárolta meg négy opera partitúráját.160) 

A színháznak a társadalom minden rétegét meg kellett szólítania, ugyanakkor a 

cenzúra alól is némileg kibúvót adhatott, egyfelől bizonyos témák (mint például a magyar 

őstörténet) feldolgozása, másfelől a közönség és a szerzők, színészek interakciója, „sorok 

között olvasása”, a kitapsolások, ünneplések vagy éppen elutasítások révén. A színház így 

akarattal vagy anélkül válhatott politikai térré, és az egyik meghatározó, többek között 

Jókai darabjai által felvetett, kérdés éppen ez volt a korszakban, nevezetesen, hogy szabad-

e a nemzeti színház színpadát (vagy a nézőteret) politikai akciókra, vélemény-nyilvánításra, 

vagy egyenesen buzdításra használni, kockáztatva ezzel a már elért eredményeket (mint 

például amikor 1850. augusztusában Ferenc József születésnapjának ünneplésekor a 

karzatról többen kipisszegték az osztrák néphimnuszt; a színháznak közvetlen anyagi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F e h é r  O t h e l l o ,  Élet s z í n f a l a i ,  és K o l d u s n ő t  Szuper Károly. 2-szor A r c z k é p ,  
D a l m a ,  D a n d i n  György, T é v e d é s e k  v í g j á téka Élet s z í n f a l a i ,  K o l d u s n ő  és 
S u l l i v a n t  Deesi Zsigmond színigazgató urak honnan és mi utón szerezték meg társulataik számára? 
Továbbá, nemcsak az itt elősorolt színmüveket, hanem e lap július 3-án 1-ső számában megnevezett t. cz. 
írók és fordítók bármellyik müveit is ha előadnák, mint nem igaz és törvényes utón szerzettek ellen 
tiltakozom. — Azért is ha még ezen felszólításomra is egy hó lefolyta alatt a fenemlitett színmüvek irói vagy 
fordítói diját, vagy az illető irók és fordítók írásbeli engedélyét hozzám el nem küldik, mint az irói jogok bitorlói 
ellen a törvényes keresetet azonnal meginditandom. P e s t ,  augustus 14. 1853. — S z á s z  L a j os, nemzeti 
színházi alügyelő. U. I. Kérem a t. cz. szerkesztő urakat, hogy e czikket lapjaikban szíveskedjenek közölni.” 
Délibáb, 1853. aug. 14., 223. 
159Az említett feltételek: „alúlirt értesíti az eredeti dráma írókat, fordítókat, és vidéki színigazgatókat, miszerint 
az eredeti, és fordított darabokat a vidéki szinésztársulatokhoz szétküldözni következő feltételek alatt 
vállalkozik: 1. Az eredeti szinmüirók és fordítók által meghatározandó tisztelet díjnál többet soha, és semmi űrügy 
alatt nem fog követelni az illető színigazgatóktól; ellenben meg bízottjai által országszerte őrködni fog, hogy a 
szerzők és fordítók jogengedélye nélkül senki se adathassa a néki bizományba átadott darabokat, s az illyenek 
ellen a törvényes eljárást megkezdeni el nem mulasztandja. A szerzők, és fordítók a nekik jutandó tiszteletdíjból 
csak öt száztolit fognak fizetni a kezelés fáradalmai, és költségeiért. 
2. A darabok lemásolása irodájában történendvén, ezekkel együtt a pesti rendezés tervét is (a mellyhez színpadi 
állások, díszlet, bútorzat, és jelmezek tartoznak) küldi, melly szerint a rendezés éppen ugy fog történhetni, mint 
a nemzeti színpadon, s ezért külön díj nem fog fizettetni, ugy szintén a darabok correct lemásolásáért kezeskedik, 
s mindezek mellett is egy egy darabnak lemásolási dija 4 pengő forintnál többet soha sem fog meghaladni, sőt 
a kisebb daraboknál tetemesen kevesebb leend. 
3. A nemzeti színpadon előadatott darabokat az előadás után rögtön küldendi. 
4. A darabokat megszerzők a befizetendő öszvegről nyugtát fognak kapni, s az igy megszerzett darabokat, az 
igazgató társasága által mindenütt adathatja; s a megszerző színész azon társasággal, a mellynek az adatás 
alkalmával valódi tagja; de a megszerzett darabot senkinek sem adhatja el, engedheti át, az csupán sze-
mélyéhez kötött jog leendvén. 
5. Az énekes darabok partitúráiért külön dij fizettetik a partitura nagyságához képest. 
6. Megbízásokat, és megrendeléseket bérmentes levelekben kér tétetni. Pest 1853, Június 17. Ösz-utcza 10. 
szám. SZÁSZ LAJOS, nemzeti színházi alügyelő.” Délibáb, 1853. jún. 19., 808. 
160 Vö. VÁRNAI Péter, Verdi Magyarországon. Bp., Zeneműkiadó, 1975., 10. 
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veszteséget okozva161), vagy pedig legyen a színház éppen az elszenvedett trauma miatt a 

lehetőségek szerint inkább politikamentes tere a társasági életnek, hiszen „a nemesebb 

lélek leginkább itt bontakozhatik ki gondjai-, bánatának és szenvedéseinek mindennapi 

nyügéből, itt találhat leginkább vigaszt, emelkedést, s némi megnyugovást” 162 ; és 

megfordítva: elegendő-e a nemzeti színháznak a társasági élet és a „műélvezet” színterének 

lennie, vagy ennél magasabb célokat kitűzve, legyen tere a nemzeti összefogásnak, esetleg 

ellenállásnak is. 163  Ez a kérdés az egész évtizedet végigkíséri, Jókai szinte minden 

drámájával kapcsolatban felmerül, a nagy vihart kavaró Dalmától a rejtetten utalgató 

Könyves Kálmánon és a nyílt felháborodást kiváltó Dózsa Györgyön át egészen az 

allegorikus Szigetvári vértanúkig. 

A színházhoz éppen ezért mindenkinek köze volt, s még az átpolitizált színház 

ellenzőinek célja is az volt, hogy mindenkinek köze legyen hozzá, hiszen ez biztosítja a 

színház és vele a magyarság művészetének fennmaradását és működését: „Míg a közönség 

állandó részvéte nem kiséri a magyar szinműirodalmat; s mig e szinmű-irodalom művészi 

értéke által nem csábítja a közönséget még inkább a szinházba, mint a patriotismusra 

vonatkozó fogalmak: addig ne higyük, hogy nekünk a szó teljes értelmében nemzeti 

szinházunk van.”164 Anyagiakra lefordítva pedig mindez nem csak a színházlátogatók által 

megvásárolt jegyekből, bérletekből befolyt összeget vagy a színház átalakítására tett külön 

felajánlásokat165 érintette, hanem a színházban megrendezett bálok bevételét és a színház 

nyugdíjpénztára számára befizetett adományokat is.166 A közönséget a színház ügyeiben 

érdekeltté tenni, s egyúttal ízlését is fejleszteni: ez volt a célja a lapokban a színházi 

rovatok bevezetésének, és a csak színházi ügyekkel foglalkozó lapok167 indításának is. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. VI. időkör 1850-ki october elejétől 
december végeig, Remény, 1851., I, 291. 
162 Uo., 45. 
163 Vö. a Dalmáról szóló fejezet vonatkozó része, és „elvonva attól, hogy nekünk magyaroknak szíverünkhöz 
forrt e megszentelt oltára a nemzeti musáknak: ha tisztán ugy tekintjük is azt, mint oly díszes templomát a 
szín – és dalmüvészetnek, melyben az élvezetsovár fővárosi nép csupán műélv, szórakozás vagy mulatság 
utáni vágyának kielégítését keresi; még mint ilyen is mindig bír annyi érdekkel, hogy a hírlapirodalom azt, 
mint a társadalmi élet szükségeinek egyikét, szüntelenűl éber figyelemmel kisérje.” CSÁSZÁR Ferenc, 
Nemzeti Színház. II. – Levél annak igazgatója gr. Fes te t ics  Leo úrhoz, Divatcsarnok, 1853. aug. 21., 808. 
164 KEMÉNY Zsigmond, Nemzeti színház, Manlius Sinister, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1506. 
165 A színházi bejáró tervezett átalakításához a „költségek aláírás utján fedeztetnek, mit hg Batthyányi Fülöp 
500 pfttal kezdett meg.” Nemzeti színház, Budapesti Viszhang, 1853. febr. 13., 13. 
166 Vö. pl. a Délibáb beszámolóit a színházi nyugdíjintézet számára befizetett összegekről és a korabeli 
tudósításokat a színház épületében rendezett bálokról. Délibáb, Divatcsarnok, 1853. 
167 Mint például a Délibáb vagy a Magyar Thália. 
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Hogy ezek mennyire voltak az 1850-es évek elején sikeresek, arra a lapok megszűnésén 

kívül Császár Ferenc keserű megjegyzéseiből következtethetünk.168 

Ezzel egy időben a lapok a nyilvánosságnak egy olyan szintjét képviselik, amely 

rosszabb a „falu szájánál” is: senkinek sem maradhat titka, sem közemberként, sem 

magánemberként. Ennek egyik példája, hogy Festetics Leo bizonyos terveit, melyeket nem 

a nyilvánosságnak szánt, közölték a lapok.169 A cél egységes volt ugyan: a színházat a 

nemzet olyan templomává emelni, ahol a néző ízlésében és erkölcseiben (és nem 

utolsósorban nemzeti érzéseiben) nemesedik 170  (sőt, Festetics maga nemzetközi 

elismerésről álmodott171), de a megvalósítás módjáról jelentősen különböző elképzelések 

születtek. 

Jókai a Délibáb szerkesztőjeként lett annak a Festetics Leónak a munkatársa, akit 

1852. május 20-val bíznak meg a nemzeti színház igazgatásával, s aki ezt a pozíciót végül 

1854. december 21-ig tölti be.172 Közös munkájuk – elvileg a színház hivatalos lapja173 – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 Amikor Festetics egy-egy színész vagy énekes távozását a negatív sajtónak tulajdonítja, Császár a 
következőt írja válaszul: „csak annyit jegyzek meg, hogy nem hiszem – mert nem hihető – hogy a magyar 
időszaki sajtónak mostanában oly nagy hatása lehetne, mikép oly egyéniséget is, mint S téger  már nálunk 
volt, „elkergethetne” nemzeti színházunktól! Ezt, valld meg csak őszintén, Tenmagad sem hiszed; hanem 
szorultságodban már most minden bajt a szegény időszaki sajtó nyakára szeretnél tolni? holott ez, valamint 
jót nem igen tehet: ugy bizony roszat sem igen tesz, sőt meglehetősen hatás nélkül ír – színházi ügyekben is.” 
CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti színház. III., Levél annak igazgatója gr. Festetics Leo úrhoz, Divatcsarnok, 1853. 
aug. 28., 850–851. 
169 Vö. „Tehát Neked, mint válaszodban irád, magyar nemz. színházunk átalakítása s artisticai emelése 
körűl ’magasra vágyó terveid’ vannak, melyeket azonban nyilvánosság el nem tárhatsz, s ’a legnagyobb 
ovatossággal’ azért kell azokra nézve eljárnod, mert ’nem minden ember tudja kezelni a bonczkést.’ Fölötte 
hizelgő ily körülmények közt rám nézve, hogy engem oly embernek tartasz, ki a ’bonczkést kezelni tudja,’ 
mert bizalmad megtisztelt közlésével azok egy részének, miket nemz. színházunk átalakítására 
nézve ’nagykörű terveidbe’ fölvevél. Hogy lásd, mennyire megérdemlem e bizalmat, nem akarom kicsevegni 
a közlötteket; bár – mellékesen mondva – nem olyanok azok, hogy a közönség előtt ma is mind titok 
volnának; mert, ha emlékezetem nem csal, többeket közlöttek azokból hír gyanánt a lapok a nélkül, hogy Te 
azokat akár helyeselted, akár meghazudtoltad volna.” CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti színház, levél annak 
intendánsa gr Festetics Leo úrhoz IV, Divatcsarnok, 1853. okt. 6., 1072. Az Egy magyar nábob olvasható 
ennek a problémának a megjelenítéseként is: az újságokban megjelenő hírek és álhírek valamennyi szereplő 
életét befolyásolják, illetve valamennyi szereplő használja is az újságok által biztosított nyilvánosságot a 
céljai eléréséhez: a párizsi ifjak a társasági élet színesítésére éppúgy, mint a hazaiak az Abellinótól kapott 
pénz visszaküldésére stb.. A tűzvész, az operaházi küzdelem vagy a pünkösdi mulatság jelenidejű 
elbeszélései tudósításokként is olvashatók. 
170 Vö. „Azt ohajtjuk, hogy a színház templom legyen, s a művészet bűbája arra szolgáljon, hogy míg 
egyrészről a komor életet vidám csalódásban hinti el vigaszával: másrészről az emberi keblet fogékonynyá 
tegye – a SZÉP iránt. S mi a legszebb, ha nem az erény? Az ingatag ifjút szilárdúl a jóhoz csatolni, a 
szemérmes hölgyet tiszta élvezetek által lelki szépségre emelni, az egész közönséget folyvást művelni s 
gyakran ferde tetszéseit az igaz izlés öntudatában felolvasztani – legnagyobb diadala kivált a 
színművészetnek.” A Nemzeti Színház rovat bevezetéséről, Divatcsarnok, 1853. ápr. 3., 19. 
171„Mi nemzeti becsületet is kivánunk találni intézetünk emelésében, s azértnem érezzük magunkat 
elégültnek azon fokon, a hol nemzeti szinházunk csupán hazafiaink előtt álljon legmagasabb diszben, hanem 
méltánylatot, elismerést akarunk annak kivívni határainkon tul is, hogy egykor ne csak mulatságukat, hanem 
büszkeségöket is találhassák ez intézetben honfiaink, s e büszkeség e becsülés legyen intézetünk legnemesebb 
jutalma.” FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 23., 129. 
172 SZÉKELY György, Időrendi áttekintés = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. KERÉNYI Ferenc, 
Bp., Akadémiai, 1990, 443–464., 458. http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/46.html 
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épphogy megér egy teljes évet, ám ez az év igen tanulságos események sorát hozta a 

nemzeti színház történetében: Festetics igazgatósága és törekvései komoly vitákat 

gerjesztettek, s mivel „mindenért, mi az intézet ügyeiben történik egyedül és kizárólag az 

igazgató felelős”174, személyében is támadták. 

Ennek oka a nyilvánvaló anyagi nehézségeken túl volt az is, hogy – Szigligeti Ede 

Fáncsy Lajos igazgatósága kapcsán írt szavaival élve – a „nemzeti színháznál sok és 

sokféle érdek van lerakva, a ki mindenkiét ki akarja elégíteni, a ki mindenkinek akar 

tetszeni, végeredményben senkinek sem tetszik; a ki pedig nem elég ügyes ezen 

érdektojások közt úgy tánczolni, hogy egyet se tapodjon el, az oly hangú 

megtámadásoknak van kitéve, milyenre másutt sehol nincs példa. Még nem volt 

igazgatóság vagy igazgató – Bajzát sem véve ki – kinek ebből bőven ki ne jutott volna”.175 

Az, hogy valamennyi igazgató a bírálatok kereszttüzében volt kénytelen állni, jól mutatja 

az intézmény kiemelt fontosságát. A jellemzően Festetits ellen felhozott bírálatokból, 

kritikákból és kéretlen javaslatokból egyébként már Simontsitsnak is jutott: rajta is számon 

kérték a pénztári hiány pótlását, szemére vetették az opera túlzott pártolását, ezzel együtt a 

dráma háttérbe szorítását, a nem megfelelő énekesnők alkalmazását, az unalmas vagy 

igénytelen darabokból álló műsorrendet.176 

A legtöbb nyilvános támadás talán mégis a „megvesztegethetetlen hazafi”177, „az 

özönvíz előtti táblabíró”178 Simontsits felmentése után, 1852. május 20-án179 kinevezett 

Festeticsnek jutott, ezeknek legfőbb vonulatát Császár Ferenc Divatcsarnokbeli cikkeiben 

olvashatjuk. Császár meggyőződése volt, hogy a Festetics intézkedései nyomán kialakuló 

pénzhiány az egyedüli oka a színház nehézségeinek, Festetics igazgatói működését pedig 

egyenesen kártékonynak nevezi 180 . Míg Császár úgy gondolta, hogy a megfelelően 
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173 „Valójában sohasem volt színházi szaklap a Délibáb. Nemcsak a mai, de az akkori fogalmak szerint sem. 
Festetics részben a Nemzeti Színház pénzéből finanszírozta, másrészt hasábjain jelentette meg A nemzeti 
színház ügyében című cikksorozatát, amelyben az intendáns az igazgatása alatt álló intézmény művészeti és 
gazdasági vezetése ellen meg-megújuló, végeredményben jogos támadásokra próbált inkább kevesebb mint 
több sikerrel válaszolni. (S ezek a cikkek lettek végül is a Délibáb kezdeti népszerűségének sírásói). Ez 
mindaz, ami a lapot – félrevezető alcímén és címlapján kívül – a színházhoz fűzi.” A magyar sajtó története 
1705–1892. II/I, 1848–1867. szerk. KOSÁRY Domokos, NÉMETH G. Béla, Bp., Akadémiai, 1985. 
http://mek.niif.hu/04700/04727/html/354.html 
174 Nemzeti színház, Budapesti Viszhang, 1853. márc. 17., 22. 
175 SZIGLIGETI Ede, Magyar színészek életrajzai, Bp., Franklin, 1878, 47. 
176 Vö. Cikkek a Remény c. hírlapban: VAHOT Imre javaslatai: 1851. I. félév 294–296.; JÓKAI Mór, Nemzeti 
színház, 1851, II. félév 94–95.; Irodalom, színház, közönség: néhány szó criticusainkhoz, 1851, II. félév, 
282‒285. 
177 Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története, IV. időkör, Remény, 1851, I, 106. 
178 JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 25. 
179 SZÉKELY György, i. m., 443–464., 458. http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/46.html 
180 „A példák gyűlöletesek, igy tartja a latin példabeszéd, azért nem is bocsátkozom specialitásokba; de 
annyit mondhatok, hogy intendansságod korszaka még drámai szinészetünkben sem tartozik a dicsőbbek 
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működő színházhoz csak gyorsan összeállítandó és olcsó társulat kialakítása szükséges, 

Festetics elsősorban a színház olyan adottságain próbált változtatni, amelyeket a színház 

nem megfelelő teljesítményéért okolt. Ezekhez a változtatásokhoz azonban hiányoztak az 

anyagi forrásai, nagyobb bevételt a közönségtől remélt.181 A hírlapok támadásait pedig 

nehezen viselte.182 

A vita előzménye Festeticsnek a Délibábban megjelenő, a színház általános 

állapotait bemutató cikksorozata. Ebben Festetics először is felvázolja a színházat csak 

pompájában látó néző képét, aki nem tudhatja, hogy a színházban ki, hogyan és milyen 

munkakörülmények között dolgozik. Az állapotleírás szerint ugyan elmondhatjuk, hogy 

„ez miénk! ez e l ső  monumentuma nemzeti lételünknek kilenczszáz esztendő óta; s 

mellyben láthasson nemzeti drámát, o p e r á t ,  népszínművet; a mi hivatásunk most 

minden tekintetben oda emelni azt, hogy feleink büszkén mondhassák: ez miénk! s 

láthassák benne a művészet minden ágait, — drámát, operát, népszínművet egyaránt 

v i r á g z á s á b a n ! ” 183, ám már maga az épület is alkalmatlan. A bejutás is nehézkes és 

balesetveszélyes,184 ruhatár nincs, a páholyok túl magasak, a zártszékek a páholyokig 

tartanak, a gázvilágítás miatt büdös van. Ezzel kapcsolatban sokáig nem sikerült változást 

elérni, a zenekari tagok még 1854-ben is külön kérvényt írnak az olajvilágítás bevezetése 
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közé. Bocsánat az őszinte magyar szóért; de lelkemen volt, ki kelle mondanom. Lelkemből ohajtom, hogy 
tizennégy hó alatt szerzett tapasztalatod és jártasságod oda vezérelje mielőbb az ügyet, hogy tisztemmé 
legyen: magasztalni az igaszság érdekében intendansságodat; mit ép oly készséggel fognék cselekedni, mint 
mily kimélettel mondom el jelennen észrevételeimet – általam vélt – hibás sőt kártékony igazgatásod ellen.” 
CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti színház II. Levél annak igazgatója gr. Fes te t ics  Leo úrhoz, Divatcsarnok, 1853. 
aug. 21., 811‒812. 
181 Mivel a színháznak nincs pénze a tervezett építkezésekre, „ez üdvös átalakulások mostani pénzalapunk 
mellett létre nem jöhetnének, ha ennél nagyobbszerü alapja nem volna minden vállalatainknak, mellyek ez 
ügyet érdeklik; ez alap n e m z e t ü n k  b u z g a l m a ,  ez alap azon kifogyhatlan részvét, mellyel 
nemzetünk a lelkéből való lélekhez, n y e l v é h e z ,  m ű v é s z e t é h e z ,  i r o d a l m á hoz  viseltetik, s 
mellyet növekedően tanúsít, hol mind e háromnak otthonát találja, a nemzeti színház irányában. Mi az 
érintett építési terveket elkésziteténk ahoz értő építészek által, rnellyek a kellő rajzokkal együtt már 
megtekinthetők, az aláírási ivet herczeg Batthyányi Fülöp kezdé meg 500 pengő forinttal.” FESTETICS Leo, 
Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. febr. 6., 188. 
182 „Sajnálom, hogy illy nyelven kell beszélnünk nemzetiségünk egyetlen temploma előtt, de kimondom, 
hogy nem hiszem , miszerint valaki több jóakarattal és buzgalommal járult volna valaha a nemzeti szinház 
igazgatásához s több rossz akarattal és cselszövénynyel találkozott volna, mint én, — ki maradok a tisztelt 
szerkesztő úrnak. Pesten, 1853. jul. 14-én.” FESTETICS Leó, Nyilatkozat a Napi Tudósító szerkesztőjéhez, 
Délibáb, 1853. júl. 17., 97. 
183 Nemzeti Színházi ügyek Gróf Festetits Leótól. Délibáb, 1853. jan. 2., 26. 
184 Erre is visszatér később is: „Megkellene változtatni a szinház bejárásait, hogy a gyalogjáró közönség a 
hintókkal ne jöjjön érintkezésbe, (millyen aristocraticus nézetek! fogják itt amott mondani) a szinház 
különbféle emeleteiből mind külön lejárásoknak kellene leszolgálni a szabadba, történhető balesotekre nézve; 
nem akarunk ugyan aggodalmainkkkal pendenttul szolgálni az egykori menyasszonynyal történt 
anecdotához,ki menyegzője napján sirva fakadt azon, hogy majd ha neki fia lesz, s annak kis ködmene lesz, s 
azt agyon találja ütni a káposztakő, kire marad a kis ködmen? hanem a baleseteket a lehetség körébe 
tartozóknak képzelve épen nem találjuk fölöslegesnek az e tekintetbeni gondoskodást, s nem egy városban 
tapasztaltuk, miket földrengés, vagy tűzveszélyek szoktak meglátogatni, hogy a templomoknak négy 
főkijárasuk volt.” FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. febr. 6., 187. 
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ügyében.185 A gázvilágítás kellemetlenségeiről és veszélyeiről, illetve a színház épületének 

és környékének áldatlan állapotairól maga Jókai is beszámol később.186 Raktár hiányában a 

díszleteket187 nem tudják megfelelően tárolni, az öltözők szűkösek és szintén gázszag 

terjeng bennük; igazi próbaterem sincs. (A személyzet pedig évek múlva, büntetéssel való 

fenyegtőzéssel is csak nehezen vehető rá, hogy a próbákon részt vegyen.188) 

A jelmezek tárolása szintén megoldatlan, a festőterem kicsi. A jelmezek és egyéb 

eszközök egy része helyhiány miatt más épületekben van, és szállításuk szintén gondot 

jelent; hangszereket, bútorokat, egyéb felszerelési tárgyakat pedig ugyancsak helyhiány 

miatt kénytelen a színház kölcsönözni.189 A rendezetlenség és átláthatatlanság pedig anyagi 

kárt okoz: a színháznak „ez ideig nem kevés anyagi és szellemi kára volt a miatt, hogy a 

rendezőség tagjai a r u h a t á r t  kellőleg nem ismervén, gyakran az egyik elrontotta azt, a 

mit a másik készített, vagy készítetett olly jelmezt, melly már meg volt, vagy használt 

ollyat, mellynél volt korszerűbb is.” 190  Az iroda egy rosszul bebútorozott régi 

asztalosműhely, a könyvtár egy fülke.191 

Az igazgatóság tagjai Simoncsics János (gazdasági ügyek) és Fáncsy Lajos (ő 

kötötte a szerződéseket, írta a játékrendet és osztotta ki a szerepeket). Festetics szerint a 

korábbi igazgatásra leginkább a káosz jellemző, attól kezdve, hogy a drámabíráló bizottság 

csak színészekből áll, a rendezetlen és követhetetlen próbákon át egészen az egy kézben 

lévő „gazdászati” ügyekig.192 Ami a társulatot illeti, a drámai színészek kifejezetten jók, 

ám ugyanez nem mondható el sem az operai, sem a balettszereplőkről. 193  Ezen 

állapotokkal indokolja Festetics a nemzeti színház intendánsaként hozott döntéseit, 

intézkedéseit. Ezek az intézkedések a következő voltak: az addigi gyakorlattal ellentétben 
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185 Levél az OSZK Színháztörténeti Tárában, A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884, 
1854-es iktatású és iktatás nélküli iratok és hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben 1-2, 1854.,  
OSZK SZT, Fond 4/84/1, 23–24. f. 
186 Vö. JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révay, 1914. 
187 A díszletek mennyiségéről (és a jelmezeknek az „észrevételek” rovatban szereplő megjegyzések alapján 
elkeserítőnek tűnő) állapotáról lásd még: A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884, A 
színház működésére vonatkozó vegyes tartalmú iratok, 1850., Filippo Luigi Montini jegyzéke a színház 
számára festett díszletekről, OSZK SZT, Fond 4/69, 3-4.f.; A színház működésére vonatkozó vegyes tartalmú 
iratok 1851, Filippo Luigi Montini jegyzéke a színház számára festett díszletekről, OSZK SZT, Fond 4/70, 5-
6. f. Oláh Károly festősegéd jegyzéke az általa festett díszletekről, Jegyzék az elkészült munkákról, 1852., 
OSZK SZT, Fond 4/75, 1-2. f. Díszletjegyzék 1852 /53?, OSZK SZT, Fond 4/78, 1-3. f. Díszlet-, jelmez-, és 
kelléklisták töredékei az 1850-es és 1860-as évekből, 1850-1860-as évek, OSZK SZT, Fond 4/79/1-2,  
188 Rendelet az ügyelőkhöz és az öszves gép – és diszitő személyzethez, Pest, 1854. aug. 7. A Nemzeti Színház 
eredeti irattárának maradványai 1831-1884, 1854-es iktatású és 1854-ben keletkezett iktatás nélküli iratok és 
hivatalos levelek, OSZK SZT, Fond 4/84/2. 68 f. 
189  Vö. Nemzeti Színházi ügyek Gróf Festetits Leótól, Délibáb, 1853. jan. 2., 25–28. 
190 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 31., 159. 
191 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 16., 93. 
192 Uo., 93–94. 
193 Uo., 94–95. 
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munkatársainak véleményét kikérni, ám egy személyben dönteni az ügyek fölött194; 

Szigligeti kinevezése „rendes igazgatósági titkárrá”195, Fáncsy lemondásának elfogadása196, 

s a fennmaradó tagokkal (tehát Szentpétery, Egressy, László, Udvarhelyi, Komlosy, Erkel, 

Dopler, Füredy) és Lendvay Mártonnal a „színházi igazgatóság” megalakítása,197 az ifjabb 

Lendvay Márton és Feleki szerződtetése198, az igazgatóság számára majd’ mindennapi 

tanácskozások és heti gyűlések tartása, amelyekről Szigligeti jegyzőkönyvet vezetett.199 

A jelmezek és díszletek terén uralkodó káosz megszüntetésének céljából Egressy 

Gábor lett az operák és kosztümös darabok rendezője, László a népszínműveké, 

Szentpétery pedig a korábbi két kategóriába nem sorolható daraboké.200 A felosztás tehát 

az adott darab színrevitelének várható költségei és nehézségei mellett az egyes műfajok  

népszerűsége (az előadások gyakorisága) alapján, és a költséges darabok, operák 

minőségének védelme érdekében történt. A rendezők feladata így „az illető színműveket 

elolvasván, jelenetről jelenetre scénába tenni, jelmezekre és díszítményekre nézve a 

legkisebb részletekig tervet készíteni, s azt eként elénk terjeszteni, a midőn a kölcsönös 

értekezés utáni véghatározat bennünket illetvén, a darab a rendező felelőssége alatt 

színpadra kerül”. 201  Festetics szerint ezek a döntések beváltották a hozzájuk fűzött 

reményeket: „E működésnek nem sokára tapasztalók eredményét a meglevő erők nagyobb 

tevékenysége a szerencsésebb szerepkiosztások, a próbák rendesebb és gyorsabb folyama, a 

személyzetnek uj fellelkesülése s művészi hivatásáhozi ujabb vonzalma s az előadásoknál 

kitűnő nemes versenyzésben.”202 
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194„Első dolgunk tehát, mellyel működésünket megkezdők, az volt, hogy egy tanácskozmányra magunkhoz 
rendelők Fáncsyt, mint eddigi felhatalmazott aligazgatót, Szigligetit, mint eddigi titkárt, Szentpéteryt, 
Egressyt, Lászlót, Udvarhelyit, mint eddigi rendezőket, Komlosyt, mint intézeti gazdát, Erkelt, Dopplert és 
Füredyt; s ott e tanácskozmány folytán kijelentők, miszerint az eddigelé az intézet vezetésében követett 
autocrat modort nem helyeselhetve, terveink és teendőink felett velök értekezni, tanácsaikat minden oldalról 
kihallgatni fogjuk, fenntartván magunknak minden kérdésben az eldöntő határozatot, mellyet sem 
megosztanunk, sem semmiféle befolyásitól függővé tennünk természetesen nem lehet; s e végett szünteleni 
jelenlétünk által az intézet körül minden teendők fölött személyesen fogunk felügyelni.” FESTETICS Leo, 
Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 23., 128. 
195 Uo. 
196 Uo. 
197 Uo. 
198 Uo. 
199 Uo., 129. 
200„Minél inkább iparkodánk a próbákban bizonyos rendet, az előadásokban változatosságot, a drámák és 
operák kiállításában korszerűséget, öszhangzást s nemzeti intézetünkhöz méltó diszt létre hozni, annál 
feltűnőbbé lettek előttünk a jelmezek és diszitményekben látszó hiányok s érezhetőbbé egy jól organisált 
rendezőség szüksége. E czélból a következő intézkedést tettük: Egressy Gábort felkértük az operák s olly 
nemű drámák rendezésére, mellyek-j e l m e z e k k e l  adatnak, Lászlót a népszínművek, Szentpéteryt az 
egyéb e két körbe nem tartozó drámák rendezésével bízván meg.” FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, 
Délibáb, 1853. jan. 30., 159. 
201Uo., 160. 
202 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 23., 129. 
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Festetics a színház belső terében is változtatásokat hajtatott végre: „Az első emeleti 

páholyok közepe előtt egy erkélyt emelteténk, melly maga 48 karszékkel ellátva a 

közönségnek kitűnő kényelmére, a szinháznak pedig díszére és masznára szolgál, 

jövedelmeit évenkint 6—8 ezer forinttal szaporítva.”203 Ez az átalakítás Festetics szerint 

kilenc hónapon belül többszörösen behozta az árát. 204  A földszinti zártszékekeket 

átrendezték, majd mivel a földszintre így már nem keltek el a jegyek, újból átalakították a 

teret.205 A színház fűtését és szellőzését, valamint a gázvilágítás okozta bűz csökkentését is 

igyekeztek megoldani, több-kevesebb sikerrel.206 A díszletek tárolására nagyobb teret 

bérelt ki a színház, a próbatermeket és az irodát színház udvarán lévő melléképületek 

átalakításával hozták létre.207 A színház kelléktárából való kölcsönzést megszüntették, 

emellett gyarapították a kellékek számát.208 

Festetics a Délibáb hasábjain terveiről is beszámolt. Ezek a tervek még nagyobb 

ellenállást váltottak ki vele szemben, mint a már megtett intézkedések. Ilyen volt például a 

színház átépítésének terve.209 A nemzeti színház nehéz anyagi helyzetét Festetics az 
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203 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. febr. 6., 188. 
204 „Miután az erkélyre fordított költségek f. év april elsejéig, tehát 9 hó alatt már is háromszorozva (ha 
többször nem) megtéríttettek: ezen oknál fogva a nemzeti színháznak ebből eredő haszna világos.” 
FESTETICS Leo, A nemzeti színház ügyében, Délibáb, 1853. ápril. 17., 510. 
205 „A földszinti zártszékek ujabb rendezése által a földszinti közönség egészen háttérbe szorittatván, ez olly 
visszatetszést idézett elő, hogy földszintre már nem is akart senki jegyet váltani. És ez nagyon természetes 
volt, a parterret látogató közönség, Imellynek nagyobb része ifjakból áll, nem csekély élvezetet talál abban, 
hogy szép magyar hölgyeink arczvonásaiban gyönyörködhessék, s ugyan miért ne gyönyörködjék? őket ez 
éleménytől megfosztani , több mint zsarnokság, ez valóságos insultatió! Napot, levegőt elzárni valakitől nem 
gonoszabb dolog, mint szép hölgy-közönségünk látásától megfosztani. Első dolgunk volt e jogaiba 
visszaállítani a tisztelt közönséget, még pedig olly módon, hogy most mind a két czélnak megvan felelve, a 
zártszékekhez is hozzá lehet jutni és a szép szemek pillantásihoz is.” FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, 
Délibáb, 1853. febr. 6., 188. 
206 „A nyárban tapasztalt rendkívüli hőséget aként enyhítettük, hogy a színház felső. padzatából légvonó 
kürtőket húzattunk a tetőn keresztül, rnellyek télen becsukhatók. Az ajtókon és ablakokon keresztül járó 
légvonatot deszkafalakkal és pokrócz függönyökkel zárattuk el. Tudjuk ugyan , hogy a pokróczok és 
deszkafalak nem igen idealis dolgok, hanem a nyitott amphitheatrumok s szellős porticusok akkor divatoztak, 
midőn a közönség fedetlen fővel és lábbal járt, nem pedig a téli nyakravalók és sárczipők korszakában. A 
légszesz kellemetlen illata részint a világítási bérlő hanyagságából, részint azok kényelemszeretetéből eredt, 
kik a dolgon segitni resteltek, mi rögtön letiltottuk a bérlő fizetését mindaddig, míg a hibákat föl nem találja s 
meg nem orvosolja. Szigorú rendelkezéseink folytán megvizsgáltattak a légvezető csővek, azoknak több 
helyen tapasztalt repedezései beforraszfattak s maga a légszesz jobb anyagból készíttet vén, e bajon segítve 
lett.” Uo. 
207 „A próbaszobák és iroda hiányát a színház udvarában létező mellék épület átalakításával pótoltuk ki, 
ebből kitelt egy csinos iroda, külön könyvtár, hangmütár, s egy nagyobb és kisebb terem, rnellyek közül az 
elsőbb olly tágas, hogy bár mi nagy személyzetü darabot lehet benne gyakorlani, midőn a másik az előadások 
alkalmával a legnagyobb compasseriának nyujt eléggé tágas helyet. Az előbbi nagyobb terem próbák nem 
léte alatt a színházi személyzet társalgási teremének van rendelve, melly czélra ez ideig az iroda szolgált.” 
Uo., 188–189. 
208 Uo., 189. 
209 Ez nemcsak a bejárat átalakítását, hanem egy negyedik sornyi páholy építését is célozta: „Kellene egy 
nagyobbszerü belső átalakítása a színháznak, melly annak jövedelmeit húszezer forinttal szaporítaná, s ez 
volna egy negyedik sor páholy készítése, melly könnyen kitelnék, a mostani három sor szertelen magasságát 
összevonva. E három nagyobbszerü terv kivitelét azonban színházunk anyagi ereje nem fedezheti” Uo., 188. 
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érkezése előtt felhalmozott adósságokkal210, Császár viszont Festetics intézkedéseivel 

indokolja. Tény, hogy a színházi kasszának már 1851-ben is hiánya volt, ám úgy tűnik, 

kevesebb mint a fele annak, amiről Festetics beszámol211. A pénz előteremtését előbbi a 

közönségtől, utóbbi pedig az intendánstól várta. A vita eredménye tehát többek között 

kétféle, ellentétes álláspontnak a határozott megjelenése: az egyik szerint a színházat a 

nézőknek kötelességük mindenáron fenntartani és támogatni, a másik szerint viszont a 

színháznak kell elsősorban a közönség igényeit szem előtt tartva, okosan gazdálkodva 

fenntartania saját magát. Bár mindkét álláspont szorosan összefügg a nemzeti kultúra 

létkérdéseivel, az előbbi a vesztett szabadságharc által okozott trauma hatását mutatja, 

utóbbi pedig a továbblépés és továbbélés szükségességét és lehetőségét – furcsa módon 

egymásról éppen az ellenkezőjét állítva. Ezek az álláspontok a korabeli művekről és 

előadásokról írott kritikákban is az egész évtizedben meghatározóak maradnak. 

A színházban ebben az időben uralkodó állapotokról, Festetics tekintélyéről és az 

anyagi helyzetről sokat elárul, hogy a hírlapokban (és a hírlapok állítása szerint az emberek 

magánbeszélgetéseiben ugyanúgy212) a színészek fizetése vagy éppen a fizetés elmaradása 

is téma volt213, és hogy Festetics rákényszerült ezeknek a híreknek a kommentálására214, 

ugyanakkor elismeri, hogy a színészek jogosan követelték elmaradt béreiket.215 
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210 Vö. „A költségek 2-dik pontja 25,000 f. adósságról szól. Ezen öszveg leginkább olly cassahiányok 
fedezésére fordittatott, mellyek most is per alatt vannak, és mellyek, ha befizettettek volna, Simoncsits János 
ő nagysága nem lett volna kénytelen a veszélyek visszás ideje alatt személyes hitelére pénzt felszedni, 
csakhogy e nemzeti intézetet fenntarthassa; miért is méltán csak köszönetet szavazhat ő nagyságának az 
ország. Ezen akkor is közben közben felszedett pénzek most fizettettek vissza, és a 25 ezerből fennmaradott 
somma a színháznak minden oldalról hiányzó felszerelésére fordíttatott.” FESTETICS Leo, A nemzeti színház 
ügyében, Délibáb, 1853. ápr. 17., 510. 
211 Pontosan 12.800 pengő forint. Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története, VI. 
időkör 1850. april elejétől october végeig, Remény, Pest, 1851, I, 295. 
212 Szilágyi Ferenc szerint épp az a furcsa, hogy Festetics, „ki maga is hirlapi közlönnyel bír – csodálkozhatik 
egy a fővárosi érdekek képviseletére szánt lapban történt kiadásán azon ténynek, mely mindenek szájában 
volt, s a közönség legnagyobb részvétével találkozott”, ti. hogy a színészek nem kaptak időben fizetést. Napi 
Tudósító, melléklap a Budapesti Hírlaphoz, 1853. jul. 24., 24. sz., 94. 
213 Vö. Napi Tudósító, melléklap a Budapesti Hírlaphoz, 1853. jul. 12., 12. sz., 47.; 1853. jul. 24., 24. sz., 94. 
214 „Ön a „Napi Tudósító" 12. számában előre bocsátva azt, hogy engemet millyen nagyra becsül, s a nemzeti 
színháznak milly hasznos szolgálatot készül tenni, egy köznyelven forgó tényt örökít meg, mellynek 
megemlítése meglehetősen távol esik a fennemlitett kettős czéltól. Hogy a nemzeti színház személyzete nyári 
hónapokban rendesen nem adható fizetéseért folyamodott, az nem az én dolgom. Ez megtörtént másszor, ez 
megtörtént 1851-ben olly mértékben, hogy a tagok két rendbeli fizetést sem kaptak az új bérletig, ez a 
pénztárt kezelő igazgató ügye és nem az enyim. Az én dolgom jó tagokról gondoskodni, fölöslegeseket 
elbocsátani, s ez részben megtörtént, részben pedig meg fog történni; hanem hogy azon képtelenség, melly a 
tagokat néhány nap távollétemben arra indította, hogy fizetéseikért folyamodjanak, a mit más esetben soha 
sem tettek, önnek becses lapjába is utat találált, ezen legnagyobb mértékben csodálkozom. Valami alattomos 
rágalmazó azt hitette el a színházi tagokkal, miszerint én azt állitottam volna a bizottmány ülésében, hogy ők 
fizetéseikért octoberig várakozni ígérkeztek, s ez szülte bennök az ingerültséget, mellyet távollétemben meg 
nem czáfolhaték. Ime azonban kinyilatkoztatom mind önnek, mind a közönségnek, mind a színházi tagoknak, 
hogy ez állítás világos rágalom, mellyet csak a nemzeti szinház ellenségei az intézet hitelének megingatására 
találtak ki, s mellyet fájdalom színházunk tagjainak egy része elég könnyelmű volt elhinni. — Igen is arról 
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Festetics intézkedéseinek igazolására ahhoz a fórumhoz fordul, amelyet a kortársak 

vele együtt mindenekfölött létezőnek, elfogulatlannak és megfellebbezhetetlennek 

tartanak: a nyilvánosság, a közítélet fórumához. „Úgy hisszük miszerint a 

n y i l v á n o s s á g  e l ő t t i  h ó d o l a t  s mindannak, a mit a kezeinkre bizott intézet 

körében tettünk és tenni szándékozunk, az igen tisztelt közvélemény itélő széke elé 

bocsátása legbiztosabb kezessége czeljaink őszinte tisztaságának, s bár megengedjük, hogy 

ott a hol mások is botlottak eleget, hibát, tévedést mi is követhetünk el; de szándékunk és 

czeljaink becsületességének, akaratunk buzgalmának elismerést merünk követelni, s a mint 

egyrészről megnyugv á s s a l  tekintünk a múltra, t ü r e l m e t  kérünk a j ö v ő számára.”216  

Erre azért is jó oka volt, mert – mint maga is elismerte – a „nagy közönségnek, 

melly a nemzeti színháznak, tehát saját nemzeti intézetének ápolója és fenntartója is – 

kétség kívül érdekében áll ezen kedvencze felől némi biztos tudomást szerezhetni 

magának.”217 A kortársak számára tehát a nyilvánosság egyfajta igazságos bíró, akitől 

vitáikban döntést várnak. A „közvélemény ítélőszéke” azonban csak az ítéletre 

vágyakozók elbeszéléseiben létezik, s hiába mondja el egyik és másik egyén is, kizárólag 

saját nevében beszélve a véleményét, megerősítést vagy útmutatást nem kap. Ezért 

lehetséges, hogy Festetics, akit 1852-ben még többnyire támogatnak 218 , nemhogy 

jóváhagyást nem kap intézkedéseire, hanem ellenkezőleg, a következő évtől a hírlapok 

hasábjain az ellene irányuló nyilvános támadások sora jelenik meg. 

Míg Császár Ferencnek is meggyőződése az volt, hogy a lapok hasábjain az 

intendánssal folytatott nyilvános vitája felkelti a közönség érdeklődését, és ez önmagában 

nagy eredménynek tekinthető 219 , addig a drámabíráló bizottság tagjaként Kemény 
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volt szó, hogy a  n a g y o b  f i z e t é s ű  tekintélyesebb tagok többsége biztositá a szinházat, miszerint 
járandóságainak f e l é é r t  jövő octoberig e l v á r ;  a mi tény! ebből azután azt a hírt csinálni, hogy az 
ö s s z e s  s z í n h á z i  s z e m é l y z e t  octoberig való fizetését ele n g e d i ,  csak a legfeketébb roszakarat 
műve. Az érdeklett folyamadást illetőleg biztosithatom a tisztelt szerkesztő urat, miszerint az aláírók nagy 
része a folyamodás benyújtásakor már ki volt fizetve, többen pedig az aláírók közül nem voltak 
megismertetve a folyamodás czéljával, a miről engemet hozzám irt leveleikben biztosítanak, s ha kell nyilván 
is kijelentendik, miszerint tudtokon kivül volt, miszerint azon iratban ellenem intézett vád foglaltatik.” 
FESTETICS Leó, Nyilatkozat a Napi Tudósító szerkesztőjéhez, Délibáb, 1853. júl. 17., 97. 
215 FESTETICS Leó, Rövid válasz Szilágyi Ferencz urnak, a Napi Tudósító szerkesztőjének, Délibáb, 1853. júl. 
31. ,154–155. 
216 Nemzeti Színházi Ügyek Gróf Festetics Leótól, Délibáb, 1853. jan. 2., 25. 
217 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. ápr. 17., 508–509. 
218 „Mi a mennyire a körülményekbe beavatva vagyunk, bizalommal nézünk a színház működései elé, s 
bizalmunkat a kezdet igazolni látszik.” Magyar Hírlap, 1852. okt. 3., 886. sz., 4250. 
219 „Kétségtelen ugyan, hogy a mi leveleink s barátságos vitáink, ha foliántokra terjednének is, igen keveset, 
vagy semmit sem hoznának be a nemzeti színház pénztárába; de másrészről az is bizonyosnak látszik – 
legalább énelőttem – hogy az ily szenvedély nélküli vitának szellemi haszna el nem maradhat. Mert maga 
azon körülmény, hogy ezáltal a közönség szeme elé állíttatik e nemzeti intézetünk érdeke, s t. olvasóink 
figyelme viszonos feleseléseink által arra mintegy lekötve tartatik, ajánlatossá tenné azon nemét a 
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Zsigmond a közösség minden tagjától aktív részvételt elvárva egy sokkal átfogóbb 

szempontból ítélte meg a nemzeti színház működésének hiányosságait. Szerinte a 

közönség, a drámaírók és a kritikusok folyamatos és színvonalas együttműködése volna az, 

amely létrehozná végre azt a színházat, amelyre mindannyian vágynak. Ennek lehetőségét 

pedig nem elsősorban az anyagi forrásokban látja, hanem abban, hogy a kritikusok 

magasabb követelményeket állítsanak az eredeti magyar darabok elé, és hogy az alaposabb 

bírálatok adják a társasági élet témáit, megteremtve így azt a körforgást, amely a színházat 

egyre jobbá teheti.220 Ebből a szempontból pedig szinte mindegy is annak a kérdése, hogy 

az elnyomó hatalom vajon törődik-e a nemzeti színházzal, próbálja-e politikai eszközökkel 

ellehetetleníteni vagy sem. A saját nemzeti színjátszást a közönségnek és a színházi 

dolgozóknak csak együtt, a kínálat-kereslet kiegyensúlyozottságával van esélyük 

megteremteni. 

Ezt a kiegyensúlyozottságot azonban csak az évtized második felében sikerül 

valamennyire megteremteni, mivel csak ekkor került a színház élére Ráday személyében 

olyasvalaki, akit a közönség, a kritikusok és a színház dolgozói is egyaránt elfogadtak. 

Igaz, a körforgás beindításáért felelős napi sajtó még ekkor sem mentes a kicsinyes vitáktól, 

feladata azonban jelentősen megváltozott az 1850-es évek elején elvártakhoz képest. A 

kortársak szerint ugyanis a vesztett szabadságharc után a színház mellett egyedül a magyar 
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nyilvánosságnak, mely részben a mi kölcsönös levelezésünk által érethetnék el.” CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti 
színház, levél annak intendánsa gr Festetics Leo úrhoz IV., Divatcsarnok, 1853. okt. 6., 1071. 
220 „Ti virágzó nemzeti színházat akartok, ti nagy fontosságot leltek e kérdésben. Jól van. De a nemzeti 
színházra nem elég az épület maga, akárhogy reparáltassék, tágíttassék, tétessék kényelmesebbé, és 
diszittessék föl. A pallér, a festő, a kárpitozó – minden anyagszerével és ügyességével együtt – nem fog 
titeket soha valódi nemzeti színházzal ellátni. S még a nagy dotatio sem, – melynek varázshatalmát ezen 
kiválólag anyagi világban elvitatni vagy csekélyleni dőreség volna. A gyönyörű hangu és tökélyes iskoláju 
énekesnők, kik a magyar szövegeket is betanulják; Terpsichore tündérkéi, kik utánozhatlan tánczaikkal 
leigéznek; a jól ellátott orchestre, mely nemcsak kedves, könnyű olasz operákban remekel, de egy Cherubini, 
Mozart és Haydn örök szépségü, tiszta, gyermeteg műveit is oly szabatosan adja, mint Aubernek vagy 
Halevynek egyenetlen, regényes, contrastokkal játszó és phantasticus darabjait; szóval, a nagy énekesnő, 
tánczosnő és az europai fővárosokhoz méltó hangászkar pénzáldozatok által könnyen megszereztethetik, s 
páholyokból vagy zártszékekről mennybe ragadhat; azonban, bármit mondj, ezzel még nincs virágzó nemzeti 
színházad. Sokat nyertél általok; de nem a fő czélra nézve. S valóban fél siker még az is, ha jeles eléadó 
szinészeid népetlen vagy csak kivételes esetekben megtelt padok előtt játszanak, és többnyire fordított 
szinműveket; mert az eredetiek száma s belértéke csekély. Hasztalan veszed kezedbe Janin Gyula ’Irodalmi 
almanachját,’ hogy felkiálthass: íme, a mennyi hatásos darab a párizsi színpadokon adaték, az majd mind 
megfordult a mi nemzeti színpadunkon is! Mert e tény igaz ugyan, – de virágzó nemzeti színházra nem mutat, 
s nem is ad közeli reményt. (...) Több szigorra van szükségünk az eredeti színművek irányában, mint a 
mennyit eddig gyakorlánk; mert minden silány darab, mely szinpadra czipeltetik, s azért, mert eredeti, 
kiméletben részesül, a már is idegenkedő közönségben bizodalmatlanságot támaszt, részvétlenséget ápol. (...) 
Alaposan kell bírálni, sokszor eléhozni művészi becscsel bíró színműveinket, s a napi sajtóban vitatkozni, a 
polemiákig vitatkozni szükség fölöttök. Ez támaszt részvétet a közönségben, s támaszt munkássági ösztönt, 
de komoly megfontolást is az irókban. Mindenütt, hol a szinműirodalom előhaladásban van, ott valamely 
jeles mű eseménynek tekintetik a kriticusok és a közönség által, s mert a sajtó bonczks alá veszi, a 
társalgótermek szintén nem unják birálgatni.” Nemzeti színház, Manlius Sinister, Divatcsarnok, 1853. dec. 
15., 1505–1506. 
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nyelvű sajtó viselt nemzeti jelleget, így a korabeli lapok és a nemzeti színház 

intézményének léte szorosan összefüggött.221 Éppen ezért volt a lapok állandó témája az 

egyes előadások bírálata mellett a színház anyagi helyzete is, amely az évtized közepén 

(pontosabban Festetics idejében) egészen kétségbeejtővé vált. 

A helyzet megnyugtató rendezéséhez és a színház háborítatlan működésének 

biztosításához Festetics eltávolítása és Ráday Gedeon kinevezése kellett. 222  Jókai 

elbeszélése szerint Festetics éppen őt kérte meg, hogy próbálja meggyőzni Augusz Antalt, 

hogy az intendáns a helyén maradhasson, de a felhalmozott adósság miatt ez nem volt 

lehetséges. 223  Bár a mindenki megkönnyebbülésére kinevezett Ráday felmagasztalása 

egyenlő Festetics hibáinak hangsúlyozásával, a volt intendáns védelmében egyúttal a 

hírlapírók (és olvasók) felelősségét is elismerik a kialakult helyzetben.224 Igaz, Rádayt is 

érték ugyanolyan kritikák, mint elődeit, és az ő idejében is éppúgy akadtak a színház körül 
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221 „Sajtónk mozgalmai mellett, a nyilvánosság elpusztult terén, egyedül e közintézetünk képviseli most a 
magyar elem oazát, tavaszi zölddel kinálkozó enyhelyét, melyhez – mintha egy nagyszerü emlék titkos 
szentélyeként állana előttünk – vallásos kegyelettel kell most közelítenie minden hű magyarnak. (...) 
Mindezeknél fogva a sajtónak egyik legfőbb feladata: jelenleg olly nagy fontosságu nemzeti színházunk 
mozgalmait éber figyelemmel kísérnie, annak érdekei fölött a hazafiúi részvét ápoló melegével őrködnie.” 
VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története, Remény, 1851., I, 45. 
222 „Teljes meggyőződésünkből szóltunk, midőn azt mondók, hogy kedvesebb uj évi ajándékot nem 
kaphattunk, mint gróf Ráday Gedeont, a nemzeti szinház számára igazgatóul. Nem szándékunk e helyt 
életleirását adni e férfiunak, kit mint hazafit, mint tiszte jellemet, eléggé ismer hazánk közönsége, kinek 
családjából több név halhatatlanságnak van már átadva, mint a kikre csak jó és nemes tetteikről emlékezik az 
utókor. (...)Egyik igazgatóság a másikat váltotta fel, s bár jó akarat, buzgalom egyiknél sem hiányzott, a 
nemzeti szinház ügye még is vontatva ment előre, később bérlőnek adatott át, s ennek bukása után kéretett fel 
gróf Ráday az igazgatóság elvállalására. Az ő igazgatása éveit nevezhetjük bátran a szinházunk 
aranykorának. A nemzeti szinészet ügye közérdeküvé lett, nemzeti dráma és zeneköltészetünk szokatlan 
gyors kifejlődéssel tökéletesült, dráma és opera nemes versenyt futott egymással az igazgató által buzditva; 
ugy hogy szinházunk előadásai müvészeti tökélyre nézve a világ bármelly szinpadával vetekedtek. 
Meglátszott ez a közönségen is, mert a szinház soha sem panaszkodott jövedelem-hiányról, s igen gyakran 
szük volt a ház a látogatók tömegének. S mi volt azon különös hatalom, melly által gr. Ráday illy hatást 
eszközölt ’Ügyszeretet, hozzáértés, és emberekkel bánni tudás.’ Még egy negyedik is járult hozzá, a mit jó 
szerencsének szokás nevezni. Ez a jó szerencse gr. Rádayt most sem hagyandja el, mert ez a jó szerencse az ő 
– népszerüsége. Egy népszerü igazgatónak minden intézkedése biztositva van a siker felől, mert annak sem 
pártoskodástól, sem ármánytól nem kell tartania; a közönség előszeretetében mindig szilárd alapot találhat. 
És ezért becses ajándék ránk nézve gr. Ráday kineveztetése. A magas kormány ez által legbiztosabb 
tanuságát adta annak, miszerint nemzeti mivelődésünk előmozditását ohajtja. A hatás e pár hét alatt is 
észrevehető már; szinházunk látogatottsága, régi kedvencz müvészek sokszor ohajtott visszatérése elég 
tanubizonyságot tesznek e felől; hiszszük, hogy még boldogabb idők is fognak következni az elmultaknál.” 
VU, 1855. jan. 14., 9. http://epa.oszk.hu/00000/00030/00046/ 
223 Vö. JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 34–36. 
224 „Csupán csodákat ne várjunk. Szinházunknak sokfájdalmas sebeit kell most kiheverni, miket egy 
kiméletlen nagy úr ejtett rajta, a kit halálnak neveznek. Sokan elhagyták legjobbjaink közül az élet szinpadát, 
kiknek helyét betölteni nem egy nap, de nem is egy év munkája. Míg a köztiszteletü igazgató e nagy 
munkában fáradoz, mi tegyük fel magunkban azt a kegyeletes elhatározást, hogy legyünk iránta bizalommal, 
s minden apró alkalmat ne ragadjunk meg: tanácsadásainkkal, pártfogó, vagy rábeszélő szándokainkkal 
terhére, akadályára lenni; s személyeket, nem magát a közügyet érdeklő kérdéseket a közönség előtt vítatni 
meg, mert azt már ismerjük, a mi Ráday előtt volt, azt is tudjuk a mi utána következett; ezentul csupán 
ömmagunk feladata odamunkálni, hogy igazgatása tartós és sikerteljes legyen.” VU, 1855. jan. 14., 9. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00046/ 
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a sajtóban is nyilvános botrányok, de ezek az intézmény fennállását és működését már nem 

veszélyeztették,225 hiszen Ráday „nem csak hogy rendesen fizette a színház tagjait egész 

nyáron át, minden segítség nélkül hozott vendégénekesek nélkül, hanem a mellett még a 

színház régibb adósságait is törlesztette, s az országos segélydijhoz még hozzá sem nyult: 

pedig a színház mind külfényben, mind belső szellemi értékben, jó tagokban, jó 

darabokban nevelkedett alatta.”226 

Ráday személye Jókai szemében önmagában garancia a színház megfelelő 

működésére227; az ő nagyszerű tevékenységének eredménye, hogy az évtized végére a 

színház ügye „lassan – de halad”.228 Jókainak a színházzal való kapcsolata mégis lassan 

megváltozik: 1857-ben nagyszámú teendőire hivatkozva felmentését kéri a drámabíráló 

bizottsági tagság alól. 229  S bár Rádayról úgy gondolta, hogy az ő (korábbi) 

„igazgatóságának éveit bátran nevezhetjük színészetünk fénykorának, mert 

drámairodalom, szinművészet és opera egyaránt tetőpontján állt az ő gondos kezei alatt”230, 

ennek megfelelően minden vitás ügyben kiállt mellette, Rádayt nem tartotta felelősnek a 

dráma elhanyagolásáért231 és az opera előnyéért232, de ezen bajok orvoslására inkább egy 

művészeti vezető kinevezését javasolja Ráday mellé. 233  Egyetlen esetben vele is 

elégedetlen volt, mégpedig akkor, amikor az igazgatóság megszüntette a kritikusok és a 

drámaírók szabadjegyét is.234 Az évtized vége felé így valamelyest csökken azoknak a 

szálaknak a száma, amelyek Jókait közvetlenül kötik a színházhoz – az 1850-es évek 

második felében írt színikritikák egy másfajta viszonyt mutatnak, hiszen Jókai végre nem 

függött a színház igazgatóságától, így nem íratlan erkölcsi szabályok által kötött 

benfenntesként, hanem átlagos színikritikusként tekinthetett volna a darabokra és a 

színházra. 

Ugyanakkor a Kakas Márton rovat megjelenésével éppen nem az átlagos 

színikritika, hanem annak paródiája kel életre, a nyilvánosság egy olyan terére hozva ezzel 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Vö. Jókai levele Tóth Kálmánnak 1856. dec. 31. = Jókai Mór Összes művei, szerk. LENGYEL Dénes, 
NAGY Miklós, Levelezés I. (1833-1859), sajt. KULCSÁR Adorján, Bp., Akadémiai, 1971., a továbbiakban: 
JKK, Levelezés I, 167.; JÓKAI Mór, Nemzeti színészet = JKK, Cikkek és beszédek, IV., 48. 
226 JÓKAI Mór, Nemzeti színház, VU, 1855. okt. 7. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 59. 
227 „Egy népszerű igazgatónak minden intézkedése biztosítva van a siker felől, mert annak sem 
pártoskodástól, sem ármánytól nem kell tartania; a közönség előszeretetében mindig szilárd alapot találhat.” 
Gróf Ráday Gedeon, a nemzeti színház igazgatója, VU, 1855. jan. 14.= JKK, Cikkek és beszédek IV, 46. 
228 Kakas Márton a színházban, VU, 1859. ápr. 17.= JKK, Cikkek és beszédek V, 272. 
229 Vö. Jókai levele Ráday Gedeonnak 1857. jan. 12. = JKK, Levelezés, I, 169. 
230 JÓKAI Mór, Nemzeti színészet, VU, 1854. dec. 31. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 43. 
231 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1858. nov. 14. = JKK, Cikkek és beszédek, IV., 240. 
232 Vö. Kakas Márton hányja a falra a borsót, VU, 1858. nov. 21., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 241. 
233 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1858. nov. 14. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 240.; Kakas Márton 
hányja a falra a borsót, VU, 1858. nov. 21. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 241. 
234 Vö. Kakas Márton a színházon kívül, VU, 1858. okt. 3. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 233. 
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a színházat és a színházi eseményeket, amely révén Jókai sokkal szélesebb közönséget volt 

képes megszólítani, mint előtte bármelyik kritikus. Jókai azonban ezzel az eljárással 

megint csak a befogadóra hárítja az értékelés felelősségét: hogy egy adott Kakas Márton-

cikkből ki mit vesz komolyan, mit tart humorosnak, ironikusnak, az a kritikát olvasó 

személy ismereteitől és világnézetétől függ. A színházzal kapcsolatban is elkezdődött tehát 

a popularizálásnak egy olyan folyamata, amely a szigorú követelmények által szabott 

magas művészet produktumait a népszerű kategóriájába átemelve próbálta meg 

elterjeszteni.235 

Másrészt ez a humoros-ironikus forma arra is alkalmas volt, hogy az elítélő kritikán 

ne lehessen számonkérni sem a kritikus Jókai szigorát, sem a drámaíró Jókai tehetségét. 

Mivel túl messzire vezetne, a Kakas Márton-cikkek részletes elemzésére e dolgozatban 

sajnos nincs mód. Az azonban megállapítható, hogy a humoros formában megírt cikkekben 

elrejtett kritikai rendszer (ha beszélhetünk egyáltalán rendszerről ebben az esetben) nem 

különbözött elméleti alapjaiban a korszak meghatározó kritikusainak követelményeitől, s 

így a drámaíró Jókai művei nem igazán felelhettek meg a kritikus Jókai elvárásainak. 

A Jókait a színháztól lassan eltávolító folyamat azonban már korábban megindult. 

A „hivatalos színházi lap” az 1854. február 19-én megjelenő utolsó számával megszűnt, 

ennek oka pedig valószínűleg nem csak Festetics bukásában kereshető 236 , mivel a 

szerkesztésben oroszlánrészt vállaló Jókai – a sajtónak más jellegű szerepet szánva – ekkor 

már régóta az 1854. március 5-én megjelenő (és a következő évben már Ráday 

kinevezésének örvendő) Vasárnapi Újság életre keltésével van elfoglalva237. A Délibáb 

megszűnése egyfelől nagy csalódást okozhatott Jókainak, mivel jelentős – és huzamosabb 

ideig tartó, kiszámítható – erkölcsi és anyagi hasznot remélt a lap szerkesztésétől,238 de a 

kínos csődöt épphogy elkerülte.239 Másfelől viszont meg is könnyebbülhetett, hiszen végre 

saját jogon mondhatott véleményt a színház ügyeiről. Jókai ugyanis szintén nem értett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Ahogyan Szajbély Mihály írja Jókai prózája kapcsán: „A népszerű és értekes közötti szakadék tehát 
kiszélesedett a forradalom után, és a tollforgatók többsége számára áthidalhatatlannak bizonyult. Jókai 
azonban a kivételek közé tartozott. Számára ilyen szakadék egyszerűen nem létezett, munkái egyszerre tettek 
eleget a népszerű és az értékes követelményének.” SZAJBÉLY Mihály, Jókai Mór, Pozsony, Kalligram, 2010, 
119. 
236 „Festetics, a színház intendánsa lapszerkesztői minőségben a Délibáb 1854. február 12-i számában 
megtámadta a színházi választmányt. Ez jelentette sorvadó orgánuma számára a kegyelemdöfést. 
Választhatott: színház vagy folyóirat? S mert az előbbi mellett döntött, megvonták lapengedélyét.” A magyar 
sajtó története 1705–1892. http://mek.niif.hu/04700/04727/html/354.html 
237A Vasárnapi Újság (1854–1921). = A magyar sajtó története 1705–1892, II/1, 1848–1867. 
http://mek.niif.hu/04700/04727/html/358.html 
238 Vö. Jókai levele édesanyjának 1853. febr. 19. = JKK, Levelezés, I. 108. 
239 Vö. Jókai levele Festeticsnek 1854. febr. 7. = JKK, Levelezés, I, 118. 
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egyet Festetics nemzeti színházbeli intézkedéseivel.240 Igaz, néhány év(tized) távlatából 

visszatekintve már másképpen ítélte meg Festeticset, akit utóbb olyan „jó igazgatóként” 

értékelt, mint aki nem értett ugyan a pénzügyekhez, de szemléletével megelőzte korát.241 

Jókai – feltehetően a kortársak által elvárt íratlan szabályokat betartva – csak a Délibáb 

megszűnése után kezdi kritizálni Festeticset, 242  leginkább a drámaszerzőket sújtó 

intézkedések miatt.243 

A Vasárnapi Újság nemzeti színháznak szentelt rovatát pedig éppen Festetics 

lemondásával egyidőben indította el.244 Nyilvánvaló, hogy visszatetszést váltott volna ki, 

ha a korábban a Délibábot szerkesztő Jókai ennél nagyobb vehemenciával, vagy még a 

munkatársi viszony fennállása alatt támadta volna meg az intendánst. Jókai azonban 

úriemberként viselkedett, s a színház mindenkori igazgatóságához való viszonyát ugyanaz 

a nemzetegyesítő és -békítő (és ezzel együtt némileg önfelmentő) szándék határozta meg, 

amely a legtöbb írását is. „Szememre vetik, hogy én minden fennálló igazgatóságot 

védelmezni szoktam, ez persze gyanus dolog; még Festeticset is; – ez éppen vád. Az ugyan 

tőlem igen szép nagylelkűség volt, hogy gr. Festeticsnek megengedtem, miszerint tulajdon 

lapjaiban védelmezze magát, a hol én csak munkatárs voltam, és világos illetlenség tőlem, 

hogy Festeticset, miután lelépett, meg nem támadtam, az általános gázolásban nem 

segitettem, a mit annyival is inkább tehettem volna, mert magány neheztelésem is volt 

ellene, mely miatt az irodalmi viszonyt sokkal elébb félbe szakítám vele, mint 

igazgatóságáról lelépett és azért sem iparkodtam soha boszút állni, még csak el sem 

panaszoltam; a ki eltudja őt itélni, tegye; de én nem teszem. Erre a nyilatkozatra engem 

már csakugyan semmi érdek sem vezethet, mert a nemes gróf már nem igazgató, hogy 

befolyására aspiráljak; azt pedig, hogy megvesztegessen valami nagy pénzzel, ha már 

énrólam felteszi is valaki, nagyon kérem, hogy gr. F.-ről ne tegye fel. Ismerem színházunk 

viszonyait, bátor vagyok azt mondani, hogy színházunkat mind akkori, mind mostani 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 „Jókai régóta kívánt már a szerkesztés egyre terhesebb nyűgétől szabadulni: ’Festetics intézkedéseit 
előmozdítani – írja édesanyjának – becsületes embernek nem szabad. Ő nagyon megrontotta a színházat, 
csinált egy év alatt 50 ezer pengő adósságot, megérdemelné, hogy minden nap huszonötöt csapjanak ezért reá, 
s minthogy énnekem semmi gusztusom sincs ebből a huszonötből részesülni; tehát sietek tőle minél elébb 
szépszerével megválni. Ezzel tartozom saját jóhíremnek’.” http://mek.niif.hu/04700/04727/html/354.html és 
JKK, Levelezés, I, 120. 
241 Vö. JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 25., 32., 33–34. 
242 Vö. Tárogató, VU, 1854. márc. 19. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 31. 
243 Vö. Tárogató, VU, 1854. máj. 14., uo., júl. 2., uo., júl. 9., uo., aug. 27. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 36., 
37., 38., 40. 
244 Festetics lemondásáról 1854. nov. 16-án tudósít a PN, Jókai nov. 12-én indítja el a rovatot. Vö. JKK, 
Cikkek és beszédek, IV, 662–663. 
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körülményei közt csak egy ember igazgathatja jó eredménynyel, és az az egy ember 

Ráday.”245  

Festetics és Jókai között további konfliktus forrása volt Laborfalvi Róza színházi 

státusa.246 Jókai felesége ügyeit családfő irányítói szerepköréből intézte, ugyanakkor a 

Délibáb (volt) szerkesztőjeként és a drámabíráló bizottság tagjaként részese volt a színházi 

vezetésnek annyira, hogy befolyásával Laborfalvi Róza jelentőségét kihasználva 

beleavatkozhasson a színház ügyeibe, természetesen elsősorban a saját és a felesége 

érdekeit tartva szem előtt. Jókai éppúgy a felesége fölött álló, helyette döntő és intézkedő 

férj hangnemében ír Egressy Gábornak egy kimaradt próba miatt247, mint később Szigligeti 

Edének az elmaradt jutalomjátékok ügyében248 vagy Festeticsnek a színésznő tervezett 

visszavonulásáról.249 Ez utóbbi eset nem csak azért érdekes, mert a hivatalos megjelenés (a 

férj a felesége nevében önkényesen nyilatkozik) valószínűleg teljes ellentétben állhatott a 

házasfelek valódi kapcsolatával – erre jócskán találhatunk példát Jókai szinte minden 

megnyilvánulásában –, hanem azért is, mert Jókainé a színházban betöltött státusánál fogva 

– még ha csak Jókain keresztül is – ellentmondhatott a színház igazgatójának, és 

visszavonulással fenyegethette, amennyiben nem a neki megfelelő szerepeket kapja.250 Az 

pedig nyilvánvaló, hogy nem volt cél Laborfalvi Rózát elvonni a színpadtól, hiszen pályája 

ezután még majdnem 15 éven keresztül tart. Az ekkor elkönyvelt győzelem azután ki is 

tartott: amikor a következő évadban el akarták venni Jókainétól Stuart Mária szerepét, 

hogy helyette Erzsébetet játszassák vele, Jókai rögtön figyelmezteti Festeticset a korábbi 

szerződés megkötésekor elfogadott megállapodásra.251 

Ezeknek a viszonyoknak az alakulásához azonban Jókai nem csak Laborfalvi Róza 

férjeként, drámabírálóként, vagy Festetics közvetlen munkatársaként járult hozzá, bár az 

évtized folyamán, különösen pedig a Délibáb megszűnése után Jókai egyre kevesebb 

szállal kötődik közvetlenül az intézményhez 252 , az 1850-es években írt valamennyi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 JÓKAI Mór, Válasz a Hölgyfutár szerkesztőségének, PN, 1856. szept. 11. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 
99. 
246 Nem véletlen, hogy az 1853. július 7-én a színházi választmányhoz benyújtott, a fizetések kiadásáról 
szóló kérvényt „többek közt alá nem írták Jókainé, mint kinek férje a ’Délibáb’ segédszerkesztője, és 
Szigligeti mint színházi titoknok és igy a gróf urnak színházi segédje.” Napi Tudósító, melléklap a Budapesti 
Hírlaphoz, 1853. jul. 12., 12. sz. 47. 
247 Vö. Jókai Egressy Gábornak 1853. szept. 6. = JKK, Levelezés, I, 116. 
248 Vö. Jókai Szigligeti Edvárdnak 1855. dec. 12. = JKK, Levelezés, I, 144. 
249 Vö. Jókai Festetics Leónak, 1854. febr. 7. = JKK, Levelezés, I, 118., 119. 
250  Vö. Jókai Festetics Leónak 1854. febr. 7. és 1854. febr. 18. = JKK, Levelezés, I, 118., 119. 
251  Vö. Jókai Festetics Leónak, 1854. nov. 3. = JKK, Levelezés, I, 128. 
252 Az azonban kevéssé hihető, amit a Pesti Naplóban ír: „nincs énnekem semmi közöm nőm színpadi 
életéhez, sem szerepeihez, sem az egész színfalak mögötti világhoz”. JÓKAI Mór, Válasz a Hölgyfutár 
szerkesztőségének, PN, 1856. szept. 11. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 99. 
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történelmi tárgyú drámáját játszották a nemzeti színházban, és egyik előadás sem maradt 

viszhang nélkül. 
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A DALMA 

 

A DRÁMA KÖRÜL KIALAKULT VITA 

 

Jókai első színpadi sikerét a Dalma hozta meg. A drámát a Varchoniták című 

elbeszélése alapján írta.253 Első előadása 1852. november 27-én volt, nyolc nap alatt 

háromszor játszották. A darab körül kialakult vita segít megválaszolni azt a kérdést, hogy 

milyen szál szerepét tölthette be a „kultúra hálójában”.254 A drámának már a korban is 

többféle olvasata alakult ki: az első a cenzoré, aki a mindenki számára egyértelmű hazafias 

utalások ellenére engedélyezte az előadást, de több változtatást, pontosabban csonkítást is 

végrehajtott a szövegen. Melyek tehát a kifogásolt részek? Ha megvizsgáljuk a cenzor által 

kihúzott, illetve kijavított részeket, azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a „haza”, a „hon” 

szavakat és az ehhez közvetlenül kapcsolódó részeket törölte: 

 

OLDAMUR (Fellengurhoz) És fiaidnak, kik előtted elhaltak, mit mondjak, mit izensz? 

FELLENGUR Azt, hogy boldog azon apa, kinek fiai a hazáért estek el, s nem hullanak 

könyei gyermekei sírján. (A cenzor a hazáért helyett csatábant ír.) I. felv. 2. jel., 49. 

 

DALMA Semmi áldozat sem nagy, ha a hon élte van mérlegbe vetve. (A cenzori változat: 

Vannak oltárok, miken semmi áldozat sem nagy!) I. felv. 3. jel., 133–134. 

 

DALMA  A hazáért semmi áldozat sem nagy. 

RHABONBÁN E jelszó esküvés, melyhez uralkodásod napjai vannak mérve. 

DALMA Hallja meg eskümet. (A cenzor az első két mondatot kihúzta, Dalma utóbbi 

mondatát átírta: Esküszöm reá. Emiatt a rendező is változtatni kényszerült a szövegen.) I. 

felv. 4. jel., 211–214. 

 

A törölt részek következő csoportjában talán a szabadságharcra, illetve Ferenc 

József személyére való utalást sejthetett a cenzor, esetleg ízlésbeli kifogások, vagy a 

várható megbotránkozás miatt húzta ki Oldamur búcsúbeszédéből a „Ha győztök, tudjatok 
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253 Jókai későbbi visszaemlékezései szerint ugyan fordítva történt; ebben talán szerepe lehetett annak a 
véleménynek is, hogy „aki a regényekben szerzett elébb magának nagy nevet, s csak azután kezd Thalia 
babérjaiért versenyezni, igen hihetőleg, merészsége által dicsőségének és a drámairodalomnak kevés 
szolgálatot teend.” KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül = uő, Élet és irodalom: 
tanulmányok, szerk., utószó és jegyz. TÓTH Gyula, Bp., Szépirodalmi, 1971, 191-212., 208. 
254 GEERTZ, Clifford, Az értelmezés hatalma, Bp., Osiris, 2001. 
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félni; ha vesztetek, tudjatok remélni” mondatot, illetve a „sima állú” Bach-huszárokra való 

utalás gyanúja miatt az alábbi, Disabul és Jagár közti párbeszédbeli szövegrészeket: 

 

JAGÁR Vétenél a szövetség ellen. 

DISABUL Ki kötötte azt? Én nem. Ősapám tevé; s azért, ha ősapám bivaly volt, én nem 

születtem-e arszlánnak? – Ha a kérődző állatok szövetséget kötöttek maguk közt, hogy 

ezután csak füvet egyenek, én elütöttem közülök: én vérszopó vagyok. 

JAGÁR Azt megmutattad, nagy Disabul. – Ebéd végén mindig abban gyönyörködöl, hogy 

azon rabszolgáid fejeit rakatod tálaidra, akik felszolgáltak; most tizenhét esztendeje 

minden ujonszületett leánygyermeket a vízbe fojtatál. Ez a te dolgod, Disabul. Saját 

népeddel magad parancsolsz, s ez ellen senkinek sincs kifogása.  

DISABUL De már meguntam ezt. Nekem munka kell. II. felv. 2. jel., 49–60. 

 

DISABUL Tehát az lesz igazság, nemde, hogy egy sima állu ifjonc, kinek nincs egyéb 

érdeme felettem, mint hogy szakálltalan: kibőjtöljön engem a világból, s én nagy kegyesen 

nézzem, mint egy indu bonc, mint hízik ő bele saját trónusomba, mikor kedvem van őt 

letaszítani a magáéról? II. felv. 2. jel., 67–72. 

 

A rövidebb változat kedvezőbb színben tünteti fel Disabult, még érthetőbbé teszi – 

a hazugság miatt amúgy is jogos – követelését, a leánygyermekek megfojtatása pedig 

fontos információ, hiszen Halilát apja életben hagyta. Ez a tett egyértelmű 

következetlensége Disabul jellemének. Ennél érdekesebb kérdés viszont, hogy vajon mi 

kifogást találhatott a cenzor a parasztok követeléseiben, a „skorpió szívű udvaronc” 

kifejezésben, a légyhasonlatban, vagy Dalma koronához érzéketlenséget társító 

mondatában.255 

A dráma újabb olvasatait mutatja az a vita, amely kialakult körülötte, és amely nem 

csak a politikai megosztottság, hanem a befogadás, a szerzői felelősség és a tragédia 

esztétikai problémáit is érinti. A kérdés tehát az, hogy „mit jelentettek a szövegekkel 

kapcsolatos cselekvések a cselekvők számára”.256 Különösen fontos ez azért is, mert „a 

kultúra „anyagát” a különféle társadalmi cselekvők szelektíven használják a különböző 
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255 JKK, Drámák, I., a Dalma szövegváltozatai: 814‒825. 
256 TAKÁTS József, Antropológiai látásmód és irodalomtörténet-írás = uő, Ismerős idegen terep: 
irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, Bp., Kijárat, 2007, 39. Hivatkozással: GEERTZ, Clifford: Sűrű 
leírás = Misszionáriusok a csónakban: antropológiai módszerek az irodalomtörténetben, vál. VÁRI András, 
Bp., Akadémiai, 1988, 54. Az ezzel kapcsolatos elméleti kérdésköröket ld. uo. 
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társadalmi cselekvésekben, adott hatalmi viszonyok között és adott politikai 

diskurzusokban, közösségen belül és kívül,”257 így feltérképezhetők a vitapartnerek által 

képviselt csoportok. „E dráma fölötti nézetek meglehetős ingerültséggel léptek az időszaki 

sajtóban előtérbe.”258 Elsőként Szilágyi Ferenc közli aggályait a Magyar Hírlap 1852. 

november 30-i  hasábjain.259 

A kritikával magát a dráma műfaját védelmezi, ám a laikus álarcát öltve magára: a 

cikk Egy szózat a dráma ügyében, nem drámabírálótól alcímmel jelent meg.260 A szerző 

úgy tudja, hogy a Dalma Jókai első drámája, s annak bemutatásával többen is hibáztak: 

„sajnálkozásunkat nem lehet elhallgatnunk, hogy Jókai úr e darabot írta, s hogy a nemz. 

színház igazgatósága azt elfogadta”. 261A következő kifogásokat veti fel: a „történeti” 

megjelölés a címben, illetve „drámának vagy cselekedetnek nevezni pedig egy csomó 

fényes szóhalmazt, miben semmi élet, semmi cselekedet nincs, ellenben egy csomó 

psychologiai botlás van – midőn az egész nem egyéb, egy beteg képzelődés szüleményénél 

– ez valódi botrány”.262 A „nem drámabíráló” tehát úgy látja, egy darab esetében a pontos 

és hiteles műfaji megjelölés elengedhetetlen – hiszen a Dalmának valóban semmi köze a 

történelemhez –, és a dráma műnemének lényege a cselekvés, amely ebben az esetben 

valóban kimerül Dalma esküjével és kitartásával. A „nem drámabíráló” további – 

szigorúan szakmai – kifogása, hogy a Dalma „ezeregyéj-forma tündérrege” (tehát nem 

csak nem történeti, de még csak nem is dráma), és nincs ügyesen színpadra alkalmazva. A 

történeti hűség nem csak a valóban megtörtént esemény ábrázolását jelenti: a szereplők 

beszéde „szép, de a durva századhoz nem illő”, „s a vándorló és igy állandó hont és lakást 

nem ismerő nép buzog és tele van honszeretettel, és honboldogító phrasisokkal.”263 A 

hitelesség kérdése ezzel összefüggésben egy másik aspektusból merül fel: a darab által 

elért hatás és a szerzői felelősség szempontjából. 

A kritika írója a „mondásokba” szőtt hazafias „dictiokat, flasculusokat” 

értéktelennek tartja. „S éppen itt látjuk a bajt és a roszat. A magyar földön ily hazafi 
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257 YUVAL-DAVIS, Nira, Nem és Nemzet, Bp., ÚMK, 2005, 54. Yuval-Davis Giddens alapján kultúrának 
nevez „egy meghatározott fajta életmódot, amely akár egy népre, akár egy korszakra, akár egy csoportra 
jellemző” és ez az életmód „a csoport tagjai által megőrzött értékekből, az általuk követett normákból és a 
létrehozott anyagi javakból áll”. I. m., 54. Hivatkozással: MARTIN, Denis-Constant, The choices of identity. 
Social identities, I, 5–16. További kultúra-”definíciók”: TAKÁTS József: Antropológiai látásmód és 
irodalomtörténet-írás = uő, Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, Budapest, 
Kijárat, 2007, 34–38. 
258 Dramaturgiai levelek, Budapesti Viszhang, 1852. dec. 5., 620. 
259 JKK, Drámák I, 810. 
260 Magyar Hírlap, 1852. nov. 30., 4486. 
261 Egy szózat a dráma ügyében, nem drámabírálótól, Magyar Hírlap, 1852. nov. 30., 4486. 
262 Uo. 
263 Uo. 
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phrasisok és nagy mondások mindig bőviben voltak, ellenben a hazai tények sokkal kisebb 

részben mutatkoztak: minden szépért, jóért lelkesen érző hazánkfiai a politikában is 

szerették a költeményt s abban sokszor a karzat itélete és orditása után mentek, valóban 

nem hasznukra és becsületükre, s ha most már irodalmunkban is a karzat itéletét és 

orditását követik; úgy szánni és sajnálni kell Árpád népét.”264 „Árpád népe” tehát, amely a 

színházat látogatja, jószándékú bár, de befolyásolható, s így egyedül a szerzők és 

színházigazgatók felelőssége, hogy mit és hogyan osztanak meg ezzel a közönséggel. Az 

irodalmat értők és közvetítők éppúgy számadással tartoznak, mint a politikusok. 

Különösen egy „történeti” dráma esetében, a Bach-korszak idején, egy levert 

szabadságharc után. Ezért gondolhatja a „nem drámabíráló”, hogy a darab a „nemzeti ízlés 

kificamodása”, s ez „a haza iránti tartozó szent érzésnek és kötelességnek üres szavakkal 

léhán alkalmazását” jelenti, s mindebben a szerző és a nemzeti színház igazgatósága 

csupán anyagi érdek miatt vesz részt. 

Így „nem várhatjuk különben is szegény drámairodalmunk gyarapodását, sem 

nemzeti előítéleteink e bal fogalmainknak józanabb és tettekre irányított eszmékkel 

felcserélését nem igényelhetjük”.265  Ezzel egyetérteni látszik Kemény Zsigmond, aki 

szerint az esztétikai érték szoros összefüggésben áll a műben rejlő esetleges aktuális 

politikai utalásokkal: „kétségtelen, hogy ritka színmű bír valódi belértékekkel, ha Thalia 

sok tért engedett abban a pártcélzatoknak, vagy ha éppen az alapeszmét a napi politikától 

kölcsönzé”.266 A cikk írója ezután Jókainé nőiességét hangsúlyozza, mivel ez szerinte „a 

dráma egyik legfőbb és lényegesebb hatását, az illusiót semmivé tette”. Szigeti „korcsmába 

illően” ordított Disabul szerepében, s az, hogy Jókai a többszöri hívás ellenére sem jelent 

meg, azt mutatja, hogy „éppoly szerény, mint okos volt”. Mindezen kifogások felsorolása 

után a „nem drámabíráló” a következő kérdéssel zárja sorait: „Helyes-e ily magaviseletet s 

ázsiai urbanitást előidéző drámát írni, valamint azt színpadra jutni engedni s igy a 

botrányra csaknem keresve alkalmat adni, – becsületére válik-e a derék és becsületes 

magyar nemzetnek az oly eredmény, minőt rendesen a nemzeti legszentebb érzelmeknek 

ferdén és kizsákmányolás végett feltolása előidézni szokott, s ily téveszméket táplálni s a 
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264 Egy szózat a dráma ügyében, nem drámabírálótól, Magyar Hírlap, 1852. nov. 30., 4486. 
265 Uo. 
266 KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül. = uő, Élet és irodalom: tanulmányok, szerk., 
utószó és jegyz. TÓTH Gyula, Bp., Szépirodalmi, 1971, 191-212., 197. Kemény esetében a forradalomról 
való vélekedés is párhuzamba állítható ezzel. Vö. KEMÉNY Zsigmond, Forradalom után és Még egy szó a 
forradalom után = uő, Változatok a történelemre, szerk., utószó és jegyz. TÓTH Gyula, Bp., Szépirodalmi, 
1982. 181-373., 375-559. 
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szinházat azok tomboló terévé tenni – helyes s czélszerü-e? – itéljék meg a fogulatlanok, 

kik e szép hazát szeretik és annak viszonyait felfogni képesek.”267 

A Dalma bemutatásának idejére tehát már a magát laikusnak valló közönség tagjai 

között is akad olyan, aki összetett szempontrendszert működtetve ítél meg egy színházi 

előadást.268 Ez alapján nem csak a pontos műfaji megjelölést, a történeti hitelességet, a 

kifinomult színészi játékot, az „illusiót” kéri számon, hanem a pozitív, tettre késztető és 

egyúttal a nemzet helyzetét megérteni segítő, gondolkodtató drámákat vár el. Teszi 

mindezt a nemzetnek tagjaként, aki éppúgy áldoz269 a „haza oltárán”, vagy talán még 

többet ad, mint a „phrasisokat” hangoztatók. A népnevelés270 tehát bizonyos szempontból 

sikeres volt, hiszen ezek az elvárások már nem csak a kritikusokat jellemzik. A színi 

hatásról szóló viták a nemzeti színház intézményéhez sok szállal kapcsolódva már jóval 

korábban megkezdődtek, 271  olyannyira, hogy Solt Andor szerint „színszerű 

drámairodalmunk kezdőpontjául” 1837-et célszerű kijelölni 272 . Másfelől a közönség 

soraiban sok az avatatlan, s ezért a felelősség éppúgy a szerzőkre és színigazgatókra hárul, 

mint korábban. A kérdés a levert szabadságharc utáni helyzetben még erősebb politikai 

hangsúlyt kap. Ezt legvilágosabban a Pesti Napló karzatjárói fogalmazzák meg, „a Magyar 
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267 Egy szózat a dráma ügyében, nem drámabírálótól, Magyar Hírlap, 1852. nov. 30., 4486. 
268 A „nem drámabíráló” hozzáértését csak kritikustársa ismerte el, annak ellenére, hogy nincs egy 
véleményen azzal, „ki nem nevezi ugyan magát drámabirálónak, de azért élesen látszik a dologhoz érteni.” 
Magyar Hírlap, 1852. dec. 1., 935. 
269Benedict Anderson Képzelt közösségek című írásában azt állítja, hogy mivel a közösséghez tartozás érzése 
természetes és nem választott, „a nemzet a családhoz hasonlóan áldozatokat kérhet tagjaitól – például az ölés 
és megöletés végső áldozatát is.” Yuval-Davis, Nira, Nem és Nemzet, Bp., ÚMK, 2005, 27. Hivatkozással: 
ANDERSON, Benedict, Képzelt közösségek: megjegyzések a nacionalizmus eredetéről és terjedelméről. Janus, 
1989/VI.1. Újabb kiadásban: ANDERSON, Benedict, Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus 
eredetéről és elterjedéséről, ford. Sonkoly Gábor, Bp., L'Harmattan-Atelier, 2006. Ne felejtsük el, hogy 
a ”haza oltárán áldozni” 1848-ban a katonai szolgálaton túl elsősorban konkrét anyagi hozzájárulást jelentett, 
amelyben minden társadalmi réteg részt vett. (Vö. az Ék 1848-ban megjelent számainak közléseivel.) Egyben 
a közteherviselés szinonimájaként is működhetett, mindenkihez közel hozva, aprópénzre váltva az eszméket 
és törvényeket. A tudósításokban is megjelenő adakozások ellenére a kézzelfogható anyagi javak és a 
magasztos kifejezés között fennálló szakadékot jól illusztrálja a Tragor Ignác művében is olvasható anekdota: 
„Szemere Bertalan belügyminiszter május 19-én kelt 1497. számú rendeletében tudatta a 
törvényhatóságokkal, hogy a király Insbruckba menekült és a válságos körülmények között a haza 
áldozatokat kíván fiaitól. Pest vármegye a haza oltárára teendő adakozások ügyét kerületi küldöttségekre 
bízta. (…) A fölhívásnak meg volt az eredménye. Mindenki sietett tehetsége szerinti kisebb-nagyobb 
összeget a haza oltárára lerakni. (…) Egy váci mézeskalácsoshoz bement a haza oltárára gyűjtő-küldöttség és 
fölszólította a jószívű, de ilyenekben még nem igen tapasztalt mestert, hogy ő is adjon valamit a haza oltárára. 
A mester kézséggel jelentette ki, hogy jótékony célra mindig szívesen áldoz, aztán így szólt a küldöttséghez: 
– Csak azt mondják meg, kérem, hogy hány gyertyatartó vagy csillár van az illető oltár körül. Mert tudnom 
kell, hogy hány viaszgyertyát hozzak ki a kamrából.” Képes Újság, 1848. július 8. Idézi: TRAGOR Ignác, Vác 
története 1848–49-ben. Sajt. r. ZOMBORKA Márta, Vác, 1998. 
270A némileg erőszakos „hittérítés”, a kultúrára való nevelés „egészében azért mégis jót tett”. DÁVIDHÁZI 
Péter, „Isten másodszülöttje”: a magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., Gondolat, 1989, 161. 
271 Vö. KOROMPAY H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében: az 1840-es évek irodalomkritikai 
gondolkodása, Bp., Akadémiai–Universitas, 1998. Henszlmann és Bajza vitája: 112–142. 
272 SOLT Andor, A színszerűség uralma drámairodalmunkban I–II = ITK 1939, 17–36., 136–155., 23. 
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Hírlap drámánk ügyében felszólaló nem drámabírálójának” címmel.273 Elsősorban a sértő 

hangnemet kifogásolják, amelyet nemcsak a maguk, tehát a közönség, hanem a szerző 

nevében is elutasítanak. A darab védelmére azt hozzák fel, hogy „fénypontjai mellett bírhat 

ugyan gyengeségekkel, de az egyáltalában nem válik szégyenére, hogy a közönséget (nem 

csak a kartzatot mint a földszinti úr ráfogja) több helyt elragadta, föllelkesítette”.274 

A hatásesztétikai kérdés azonban fél mondaton belül politikai problémává válik: 

„Felszólaló földszinti úr megrovólag említi föl a darabban előforduló hazafias és 

hazaszeretetre lelkesítő kifejezéseket. Hát mire való a színpad, az irodalom? Nem arra-e, 

hogy magasztos példák által erényre s nagy cselekedetekre serkentsen? S meri-e valaki 

kétségbe vonni, hogy a törvényes uralkodó iránti hűséggel párosult hazaszeretet minden 

erények legnagyobbika?!…”275 Mint láttuk, a „nem drámabíráló” nem a magasztos erény 

és a nagy cselekedetek ellen emelt kifogást, a Dalma cselekményében pedig a valódi 

törvényes uralkodó tulajdonképpen Disabul. A törvényesség kérdéséhez persze az 

ellenállási záradék hagyománya is hozzátartozik, s ezen az alapon Dalma inkább jogosult a 

trónra, mint a zsarnok Disabul. A vitának köszönhetően megtudjuk, hogy a „haza név, 

kivált a költő ajkán, nem csak egy rendezett államot, egy állandó és századok históriája 

által szentesített földterületet jelenthet; a gyöngéd kegyelet egypár sátor tüzhelyéhez, 

néhány sírdombhoz, vagy harczi diadal színhelyéhez és ereklyéhez kötve, szintén 

fölébresztheti e szent fogalmat, e szó itt úgyszólván csak az összetartozást, a fajrokonság 

kapcsait jelenti”.276 

Ehhez képest a karzat és a földszint ellentéte (amelynek megszüntetéséért többek 

között Jókai is évekig küzdött) csak a következőkben élesedik ki igazán: „Azt mondja 

tovább földszinti úr, hogy szerző többször meg – és előtapsoltatott, de csak a karzat által! 

Ebből az következik, hogy ez gyalázatára válik a szerzőnek!! Ha földszinti úr nem restellte 

volna a fáradságot felsétálni a karzatra, meggyőződhetett volna, hogy itt nagy részint 

intelligens mívelt emberek, legtöbbnyire tanulók voltak. S vannak rendesen minden drámai 

előadásnál, kiknek minden bűne csak az, hogy nincs ingyen jegyök mint a földszinti 

journalista úrnak s kevesebb vagyonnal bírnak, mintsem földszintre járhatnának, s több 

műszeretettel, sem hogy ha csak karzaton is, ne igyekeznének jelen lenni legalább 
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nagyobbszerű drámai művek adatásain.”277A tér szimbolikus, társadalmi hierarchiát jelző 

használata ebben a cikkben egyúttal a (más irányú politikai szemlélettel kapcsolatos, 

vagyis a nemzeti kultúra támogatásával, illetve az avatatlansággal összefüggő) műveltségi 

szintet, színvonalat is mutatja: „Nézzük meg Shakespeare s a többi classicus darabok 

előadásait. A páholyok többnyire üresek, a földszint is sokszor kong, míg a karzatnak 

rendesen jelen vannak látogatói.” 278  A karzatjárók és földszintiek egymást vádolják 

hazafiatlansággal és műveletlenséggel, s e kettő nem választható el egymástól. 

A Shakespeare-re való utalás is ezt támasztja alá.279 Bár mindkét fél elismeri, hogy 

valójában nem ért az irodalomhoz, mégis a darab esztétikai értékéről vitázva e hozzá nem 

értés a kölcsönös vádak alapja is egyben. A Magyar Hírlap írója „nem drámabírálónak” 

nevezi magát, de a közönség ízlését bírálja; a Pesti Napló karzatjárói pedig a következőt 

írják: „Jókai Mór ’Dalma’ czímű drámáját megbírálni nem körünkbe tartozik, s avatatlan 

kezekkel nem is akarunk ilyesmit tenni, miután előttünk áll a felszólaló földszinti úr 

elrettentő példája, hogy mily badar dolgokat beszélhet össze vissza egy kontár oly tárgyban, 

mihez úgy látszik, sokkal kevesebbet ért, mint a durva kifejezésekhez.”280 Ez vezet el 

ahhoz a különös helyzethez, hogy mindkét fél máshonnan várja igazságának elismerését: 

„itéljék meg a fogulatlanok”281– írja a Magyar Hírlap „nem drámabírálója”, a karzatjárók 

pedig a következőképpen zárják soraikat: „minő joggal merészel egy ember e közönség 

osztályáról ily tiszteletlen, sőt sértő hangon beszélni csak azért, mert [szerző]282 drámája 

tetszett, s mert az e tetszését nyilvánítja? Nem mondunk rá ítéletet; egyszerűen átadjuk a 

közvélemény részrehajlatlan bíróságának.”283 

A közönség tehát több, egymással akár szemben is álló részre bomlik, de van egy 

„bíróság”, amely „fogulatlan” és „részrehajlatlan”, s ez a közvélemény. Felmerül a kérdés, 

hogy ez csak a vitapozíció autentikusságának eszköze, és a közvélemény egyenlő a 

közönséggel, vagy esetleg a kettő valóban megkülönböztethető egymástól. A további 

kritikák alapján az előbbi esettel állunk szemben, hiszen – ahogy a Pesti Napló ugyanazon 

számából kiderül – a Dalmához hasonló („régi és új eredeti”) darabok bemutatásával „a 
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közvélemény kívánatának valahára eleget kezd tenni az igazgatóság”. 284  Sőt, ezáltal 

„töltetik be” „nemzeti intézetünk legfőbb rendeltetése is”. A Pesti Napló cikke szerint 

ennek pozitívuma, hogy felváltják az „örökös Szigligeti – és Szigeti – repertóriumot”, 

többek között Kisfaludy Csalódások című darabjával.285  

A színházigazgatónak egyszerre kell szem előtt tartania vegyes összetételű 

közönségének kívánalmait (ezeket a kívánalmakat a kritikusok fogalmazzák meg), s azt is, 

hogy ha ez a közönség egy új darabbal kerül szembe, akkor az előbbiek miatt, útmutatás 

hiányában nem tudja, rajongjon-e. Ha pedig egyszer elkezdett rajongani, már nem 

változtatja meg a véleményét: erre utal a Délibáb 1853. január 9-iki bírálata, amely 

Lessing Galotti Emíliája, A tiszántúli libácska (Bayard-Bulyovszkyné), Verdi Rigolettója 

és Szigligeti Csikósa után ismerteti a Dalmát, annak negyedik előadása kapcsán.286 

Eszerint a darab „folyvást meleg vonzerőt gyakorolt, mi kétségtelenül a mű benső 

lényegének életrevalóságát tanusítja. Nem annyit tesz ez, hogy ezen okoskodással a 

műértelmet a közönség véleményének rendeljük alá, hanem hogy a közönség 

véleményéből is lehet biztos alapot abstrahálni valamelly drámai mű megítélésére, csak az 

ítész józan értelemmel tegye azt s a közönség értelmi tekintélyének több súlyt ne adjon, 

mint a mennyit az tanusít.” 287 A Dalmát „régóta feszült figyelemmel”288 várták, annak 

ellenére, hogy szinte „szórul szóra” ugyanaz, mint a lapban korábban megjelenő 

Varchoniták című novella. A Pesti Napló cikkének írója Magyar Hírlapbeli elődjével 

egyetérteni látszik abban, hogy a Dalma „inkább egy gyönyörű tündéri vagy mythosi mese, 

mint valóság, s a benne előforduló alakok inkább egy gazdag, ragyogó képzelem 

phantomjai, semmi (sic) húsból és vérből álló emberek, s agyagból gyúrt és földhöz ragadt 

egyéniségek.”289 De míg a Magyar Hírlap „nem drámabírálója” szerint ez egyértelmű hiba, 

addig a Pesti Naplóban azt olvashatjuk, hogy mivel „a mü tárgya a csak kevéssé ismert 

legrégibb hajdankorból van merítve, s azért nem lehet csodálni”290 a mesés jelleget. 
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A következőkben azonban nem ilyen elnéző ez a kritikus sem, sőt, a történetiség és 

a valószerűség elvárásában azonos véleményen van a „nem drámabírálóval”. Már a 

szerződéskötés eseményével kapcsolatban közbeveti: „költői fictionak megjárhatja, hanem 

a valóságban alig lehetett volna azt foganatositani”. Az ország átadásához pedig hozzáfűzi, 

hogy „az ily, nemzetek sorsa, élete fölött határozó szerződések a polgárosodott világban is 

csak a legerősebb biztosíték mellett köttethetnek (…) nomád népeknél (…) csak gondolni 

is alig lehet”.291 Dalma fiúként való fölnevelése „még a kötésnél is mesésebb dolog”, 

hiszen még az újszülött kislány kicserélése is logikusabb döntés lett volna. A darabot 

mégis megmenti a képtelen alapszituáció: „A legmerészebb mythologiai mesére alapitott 

műnek legdrámaibb, legérdeklőbb pontja ezen belső meghasonlás, ezen szenvedély s 

kötelességérzet közti tusa, s a fiu-leány lélekerejének diadala, mely eleitől fogva végig 

mesteri vonásokkal van festve, s ez azon fenntartó mágnes-kapocs, mely szerző való alap 

nélküli művét Mahomet levegőben függő koporsójaként képes fenntartani.”292 

A további hibák felsorolása azonban nem marad el. Ilyen Disabul következetlenül 

gonosz jelleme, Halila döntése arról, hogy apja mellett marad, vagy az, hogy Kublájon 

kívül más nem veszi észre, hogy Dalma valójában nő. A kritikus ezek megítélésénél előbb 

csak szigorúan, majd ironikus hangnemben folytatja a bírálatot: „E rémes mesének 

legalább egy kis valószínűséget adott volna az, ha a török király babonás és hívő 

emberként állíttatik elő, de így, miután nyíltan kimondja, hogy ő e máguszok csalásainak 

nem ad hitelt, semmi czélja nincs természetlen kegyetlenségének.” Halila „nem használja a 

kedvező alkalmat, hanem inkább a szeretetreméltó jó apa oldalán marad, ki veszteségei s 

meggyaláztatása fölötti mérgében még ruháját is letépi magáról, s népének dobja 

martalékul, mi nagyon mulatságos bohózat”. 293 

A legfőbb hiba, az alaphelyzet képtelenségén túl (hiszen azt ellensúlyozza a benne 

mégis kifejlő drámaiság) a szereplők „természetlen”, vagyis nem logikus, nem indokolt, 

nem magyarázható cselekedeiben és érzelmi reakcióiban rejlik. Ez pedig a művészi hatás 

elvesztését jelenti. Elemér elsorvad Dalma után, „a mi talán megfordítva, hogy t.i. Dalma, 

a gyöngébb nő szíve tört volna meg Elemér után,– természetesebben jött volna ki. – Innét 

az, hogy ezen ábrándos beteges kedélyü hős halála nem képes maga iránt tragikai részvétet 

gerjeszteni, míg Dalma férfias hősködése, miután már titka a nép előtt elárultatott, szinte 

sokat veszt erejéből. A természet rendeltetése, s törvénye szerint Dalmának végre is 
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egészen nővé kellett volna átalakulnia, s Elemérnek végig mint férfinak kellendett 

megállnia.” 294 A „természetes viselkedésnek”, vagyis a társadalmilag elfogadott és várható 

reakcióknak a bizonyos keretek közötti megjelenítése – ilyen az illendő öltözék, a nem túl 

hangos vagy halk beszéd, a nőies vagy férfias testtartás stb.295 – olyan kritérium, amely 

minden bírálatban előfordul, éspedig szigorú, áthághatatlan szabályként. „A drámaköltő 

phantasiájának az életben realis alapokat kénytelen keresni, miből az életfestés, a lélektani 

indokokban alapított jellemzés és általában a természetesség hasznai származnak.”296 

Ez a haszon azonban alapvető követelménnyé vált. „A divat műtani szabállyá lett, 

meg kell neki hódolnunk.”297 A Dalma azonban nem csak ennek az elvárásnak nem felel 

meg. „– S bármily szép dolog is az a honszeretet, a hazáróli sok phrasis és declamatio egy, 

nem is bizonyos hazához kötött nomad nép szájában furcsán jön ki.”298 További hátrány 

pedig a terjedelem. Amikor a történet odáig elér, hogy Dalma Elemérhez adja Halilát, „Itt 

végezni a dráma meséjét, nézetünk szerint legczélszerübb lett volna.”299 Ám a Dalma a 

feleslegesnek ítélt folytatás és „a valószínűség s élethű jellemek rovására történt hiányai 

mellett is igen sok szépséggel bír; – a fatum által vakon vezetett szenvedelmeket gigászi 

nyilatkozatban tünteti fel, legtöbb helyzete drastikus ugyan, de meglepő és hatékony, 

nyelve hatalmas, virágos, költői, – s hazafiui és erkölcsi súlymondatokban gazdag”. 

A darab gyönyörködtet, de nem hat az észre (s így valódi, hazafias célját el nem 

érheti, legfeljebb vakbuzgóságot kelt – ahogy azt már az első bírálat is sérelmezte). A 

színészi játékkal ez a szerző sincs kibékülve: Jókainé „mint férfi nem eléggé egyenesen 

tartá magát (…) és igen szűk öltözete is főkép a mell kidomborodásában nagyon elárulta 

női termetét”. Lendvay utolsó felvonásbeli „ábrándozása” „lágy” és „férfiatlan”, viszont 

Bulyovszkyné külön dicséretben részesül szép tartásáért („a test előrehajlása színpadon 

nem szép dolog”). Az „erő, organum, egyénítés hatalma” hiányzott Szigetinél, másra 

kellett volna bízni a szerepet. A színészi játék300 azért is rendkívül fontos, mert „a drámaíró 
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a jellemeket csak nagyobb körvonalakban állítja elő. A hézagot a szobában az olvasó301 

képzelődése tölti ki, a színpadon pedig a színész ügyessége. A legjobb darabnál is az 

előadó-művészetnek némi teremtési, némi újraalakítási szerep van fönnhagyva. (...) 

Gyakran a színész egyetlen hangja, egyetlen mozdulata teszi jóvá azon kis hiányt, mely 

azáltal támadt, mert az író a jellemrajzban egy kissé tág közöket hagyott, melyeket a 

közönség képzelődése áthidazni nem tud, vagy amelyek talán nem is mutatnak elég mély 

és elég hű lélektani felfogásra.”302 Abban azonban minden bíráló egyetértett, hogy „a régi 

magyar jelmezek pompásan és ízléssel vannak kiállítva. – A szépszámú közönség lelkesen 

fogadá a müvet és előadást, szerzőt és nejét gyakori kihívással tisztelé meg”.303 

A Délibábban olvasható bírálat a korábbi vélemények óvatos szintézisének tűnik. 

Elismeri ugyan, hogy a Dalmának vannak hiányosságai, a drámai jellemek körül kialakult 

vitában azonban egyértelműen pártolja a darabot. „Dalmának a tárgygyal rokonuló 

erőteljes phantasián kívül, drámai alapeszméje szerez hatást és életrevalóságot. Ezen 

alapeszme a közjó iránti lángoló kötelességérzet, mellynek Dalma egyéni üdvét és 

szenvedélyét olly szilárd kitartással alárendeli. Hol egy drámai művet illy magasztos 

erkölcsi erő mozgat előre, az alapjában gyönge nem lehet. És ez ugy hiszem nem mellékes 

érdem, illy műnél csak a hibák lehetnek mellékesek.”304 Ezért „az illy edzett erényben 

tündöklő nőt, méltán lehet drámai jellemnek nevezni. S kell-e több előnyt említenünk, 

hogy e mü jó oldalára nézve, feljebb álljon fölemlíthető és fölemlített hibáinál.”305 

A drámai hatást tehát a „jó ügy”, illetve a magas erkölcsi értékek már eleve 

biztosítják. A látszólag egyértelmű kijelentés, mely szerint a cselekményt az erkölcsi 

dilemma által megjelenített eszme uralja és viszi előre, – mint az eddigiekből is világossá 

vált – önmagában ellentmondásos. „Tettet, cselekvényt, életalapokon nyugvó dolgokat 

óhajt az olvasók és nézők nagy része; eszmény, észlelet és elvont alanyiság csak kivételkép 

csinálnak szerencsét.”306 Az eszméket rendkívül nehéz valószerű alakok és történetileg 

hiteles eseménysorok segítségével megjeleníteni – a Dalmában ez nem is sikerült.307 Egy 
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korábbi, hasonló próbálkozás is vitát váltott ki: Bulyovszky így a Makkabeusok példáján 

keresztül próbálja feloldani a Dalma kapcsán megmutatkozó ellentéteket. A műnemeket 

szigorúan elkülönítő (francia eredetű) 308  szabályrendszerre hivatkozik, a drámába 

belejátszó lírát teszi az ellentétes vélemények alapjává, s a vitát pozitívumként értékeli: 

„mégis a mi szegény dráma-literaturánkban ’Dalma’ is megérdemel ilyszerű 

véleménykülönbséget.” 309  Kemény Zsigmond szerint a dráma „sokkal költőibb 

természetű”, mint a regény (s éppen a túl nagy mennyiségű „prózai vegyület” miatt „nehéz 

már a regényt a költészet nemei közé sorolni”).310 

A műnemek keveredése szükségszerűen sürgeti a pontos műfaji megjelölés igényét 

és okozza nehézségét is (a súgókönyvön egyébként a „historiai drama” meghatározás 

szerepel), megoldást itt sem kapunk: „ha lyrai drámák léteznek, Dalmát epikai drámának 

lehetne nevezni, nem tárgyára, hanem színezetére nézve. Tárgyára nézve nem történeti 

dráma, mivel benne csak a mese időkorának s a feltüntetett szokásoknak van történeti 

szinük. A személyek viszonya s összeütköző helyzeteik világosan önálló költés 

szüleményei.”311 A kritikus mégis az epikus jelleget tartja meghatározónak, olyannyira, 

hogy szerinte ez az oka annak, hogy „a főszemélyek inkább bizonyos önmagukba zárt 

drámai életet élnek, így Dalma, így Elemér.” 312  A Délibáb bírálata szerint további 

mentsége a darabnak, hogy „azon messze mult, mellybe a cselekmény áthelyezve van, az 

ideálisabb szinezést nem csak megengedte, sőt szükségessé tette”. „Az hogy az avaroknál 

hét vezérről és még külön a chagánról van szó, ez a históriai kútforrások szerint minden 

esetre botlás”, de a bírálat elsiklik felette; elhanyagolhatónak állítva. 

A szintézis itt is megfigyelhető: a cselekményt „áthelyezték”, vagyis egyértelműen 

olyan eseménysorról van szó, amely a jelenkorra jellemző, a történeti hűség látványosan 

csorbát szenved, de az „nem a cselekmény lényegébe vágó”. 313 A bírálónak a többi 

jellemmel kapcsolatban is állást kell(ene) foglalnia. Ezt azonban nem teheti meg anélkül, 

hogy a darabról alkotott pozitív vélemény ne kerüljön ellentmondásba a hazafias 
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308 „A francia drámák egyre gyarapodó száma nem csak a magyar színházi életre volt jellemző. Mindenütt 
előtérbe került, ahol a polgárság jelentősége megnőtt, illetve, ahol a fejlődésnek ez a foka aktuálissá vált. A 
mintát a magyar színházak számára a bécsi Burgtheater szolgáltatta, ahol Heinrich Laube igazgatása alatt, 
1849-től kezdve, az új francia művek kiemelkedő szerephez jutottak.” SZÉKELY György, A színészek helyzete 
az önkényuralom idejében (1849–1861) = Magyar Színháztörténet I, 1790–1873. Szerk. KERÉNYI Ferenc, 
Bp., Akadémiai, 1990, 371–398., 394. 
309 BULYOVSZKY Gyula, Tárcza, Dalma, Magyar Hírlap, 1852. dec. 1., 935. sz., 1. 
310 KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül= uő, Élet és irodalom, Bp., Szépirodalmi, 1971, 
191-212., 191. 
311 BULYOVSZKY Gyula, Tárcza, Dalma, Magyar Hírlap, 1852. dec. 1, 935. sz., 1. 
312 Uo. 
313 Délibáb, 1853. jan. 9., 64. 
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szemléletmóddal: „A jellemekre nézve Elemérre azon vádat hozák fel, hogy nagyon 

nyögdécselő, ernyedt. Természetesen kaczagányos ősünk mindegyike csak egy Herkules 

lehetett. (…) Illy felfogással a költő gyöngédebb érzelmeket festő tollát minden hadjáró 

ősünktől kénytelen lenne távol tartani (…) Disabul ellenkezőleg ez már nagyon is 

marczona; hja bizony Astaroth s olly massiv bálványimádás környezetében nem is lehet 

glacée keztyüs török királyt festeni.”314 

A Dalma előadása tehát egyszerre gerjeszt vitát politikai olvasata és 

drámaesztétikai problémái miatt, s e kettő az adott helyzetben nem választható élesen 

külön egymástól. Van-e joga egy szerzőnek, illetve színházigazgatónak olyan darabot 

színre vinni, amely megbontja a többek között Arany János által képviselt, méltósággal 

vállalt, szenvedéssel teli passzivitás elvét, erkölcsi parancsát? Szabad-e cselekvésre 

buzdítani, ha a tettek a vakbuzgóság és a lázongás veszélyét rejtik magukban? (És a másik 

oldal: szabad-e teljes passzivitásba süllyedni?) Lehet-e a színvonal rovására a közös 

tudásra építeni (vagyis arra, hogy a közönség a sorok között is tud olvasni), és így 

műfajilag hiteltelenné tenni a darabot? És végül: ha a közönség érti az eszmét, fedez fel 

szépségeket a műben, van-e értelme a szigorú kritikának? A műfaji meghatározás alapvető 

problémát jelentett a kritikusok számára: csak az a műalkotás lehet hiteles és hasznos, 

amely megfelel az adott műfaji kritériumoknak, tehát könnyen felismerhető, 

beazonosítható; már a cím, alcím alapján beilleszthető az elvárásrendszerbe, 

következésképpen a befogadóra tett hatás iránya, célja valamelyest kiszámítható és 

mindenekelőtt alkalmazkodik az aktuális politikai szituációhoz. Annak megítélése, hogy 

mi a helyes irány, éppen ezért a politikai hozzáállástól függ. 

 

A „HALDOKLÓ NEMZET” SZIMBÓLUMAI 

 

A Jókai drámájával később foglalkozó néhány irodalomtörténész másként közelített 

a darabhoz, mint a kortársak. Abban egyetértenek, hogy a darab nem sikerült jól, s erre 

hasonló indokokat hoznak fel. Bayer József szerint Dalma „torzképe a nőiségnek, a nélkül, 

hogy a férfierő magaslatára emelkedhetnék”. A drámai hatás elveszik a „lélektani nagy 

fogyatkozások” és a túlzások miatt.315 Vnutskó Berta szerint „Jókai itt a férfiág kizárólagos 
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314 Uo. 
315 BAYER József, A magyar drámairodalom története: a legrégibb nyomokon 1867-ig, II, Bp., Akadémiai, 
1897, 223–224. 
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örökösödési jogának káros következményeit mutatja be.”316 Ő is a túlzásokat említi fő 

hibaként, pozitívum viszont, hogy „a jellemrajzolásban már nagy haladás mutatkozik”, és 

„Dalma kettős lelki élete mesterien van elénk állítva”, s mindez a „francia romantikus 

dráma szülötte”.317  Itt már fel sem merül, hogy a Dalma történeti dráma volna: a 

dramatizált művek csoportjába kerül.318 Zsigmond Ferenc igazinak tűnő megoldást talált: a 

Dalma tulajdonképpen nem tragédia, hanem egy operett, „mely ha komoly is, csak 

érzelmességig emelkedik.”319 

A kortársakkal ellentétben, akik az epikus jelleget inkább a meséhez kötötték, 

Zsigmond Ferenc más műfaji alternatívaként a történet eposzi feldolgozásra alkalmas 

témát, illetve Dalma eposzi hőshöz való hasonlóságát hangsúlyozza, amely csak a darab 

vége felé válik ártalmassá: „A cselekvény jól indul, az expozíció hatásos.” „Jókai 

csakugyan azzal hibázza el művét, hogy a hősnek tragikai irányban induló jellemét és 

szerepét végül eposzivá változtatja.”320 Dalmának a női nem szimbólumává kellene válnia, 

hogy igazi drámai hős lehessen. Ezt azonban maga az alapszituáció teszi 

kivitelezhetetlenné: „esztétikai képtelenség, hogy a legegyetemesebb emberi érzelem – a 

mitológiai istenségek egyik leghatalmasabbja – fölsüljön egy férfiruhába öltözött 

fehérszemély akaraterejével szemben.”321 

Ennél részletesebb elemzések azonban nem készültek, a Jókait rekanonizáló, illetve 

műveit új elméleti megközelítések alapján vizsgáló törekvések322 egyelőre nem terjedtek ki 

a drámákra. Kérdés, hogy azon az igen tanulságos vitán túl, amelyet a Dalma előadása 

gerjesztett, milyen további kultúra-szálakat fejthetünk fel belőle? A kulturális diskurzus, az 

identitásnarratívák és az etnikai folyamatok a XIX. században még szorosan összefüggnek. 

Lehetséges-e a Dalmát egyfajta identitásnarratívaként értelmezni, és ha igen, milyen 

eredménnyel? A Dalmának – ahogyan a korabeli kritikákból is jól kivehető – nem a 

történelemhez vagy a történetiséghez van köze bemutatásának idején, hanem az aktuális 

nemzettudathoz és annak dilemmáihoz amelyek nem függetleníthetők a nemiség 

kérdésétől. Ez a problémakör a Dalmában egészen rejtett módon, szimbólumok sorából 

kibonthatóan bukkan föl. 
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316 VNUTSKÓ Berta, Jókai Mór drámai munkássága, Bp., Neuwald Illés Utódai Könyvnyomda, 1914, 17. 
317 VNUTSKÓ Berta i. m., 18. 
318 VNUTSKÓ i. m., 70. 
319 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924, 121. 
320 Uo., 118–120. 
321 Uo., 119. 
322 Vö. pl. „Mester Jókai”: a Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk. HANSÁGI Ágnes, HERMANN 
Zoltán, Bp., Ráció, 2005. 
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Dalma az első jelenetben egy antik hős vétkét követi el: a hübrisz, a túlzásba vitt 

erény a bűn, melyért lakolnia kell. A dráma a Hippolütosz-monda mintájára indul. Elemér 

megjelenésével is ez erősödik fel. Ráadásul Dalma kettős vétséget követ el: nemcsak 

vakmerően fellázad az istenek ellen, hanem azt is megakadályozza, hogy saját utódai 

követhessék a trónon, így népéért hozott áldozata annak pusztulását eredményezi. A 

végkifejlet már a kezdetekben benne rejlik, a történet magva kiszámítható – ráadásul a 

közönség olvasta-olvashatta a történet novellaváltozatát. Eddig a pontig érvényesek az 

antik tragédiára vonatkozó követelmények: a súlypont az ismert eseménysor 

ábrázolásmódjára kerül. Kubláj cselszövései akár a tragédia bekövetkeztét késleltető 

momentumokként is értelmezhetők. Mindezekkel együtt megvalósulnia látszik az az 

alapvető követelmény, miszerint „a drámában a cselekvénynek minden jelenettel 

egyenesen kell a megoldás felé haladni, még akkor is, midőn új bonyolítások állanak 

elő”.323 

Van azonban egy másik szintje a tragédiának: a nép sorsa. Ez éppúgy a háttérbe 

szorul, illetve Dalma személyes sorsától elkülönül, mint az antik drámákban, ugyanakkor 

igazán a nép szerepeltetése (és annak sugalmazása, hogy a nép csak akkor lehet boldog, ha 

Dalma és nem Disabul az uralkodó) teszi lehetetlenné a tragikum megjelenését: „A 

drámában az érdek a szembetett szenvedélyeknek küzdéséből támad. Az egyén, ki körül 

összpontosíttatik részvétünk, jeles, vonzó, nagyszerű vagy megdöbbentő tulajdonaival vív 

az ellenkező hatások ellen, 324 melyek a mű természete szerint most kísértés, bűn, ármány, 

gyengeség, szédítés, kéj és csáb alakjában jelennek meg, majd a viszonyok 

kényszerűségéből, a konvencionális nézetek súlyából, a megcsontosodott előítéletekből, a 

korszellemből, a hagyományos erkölcsök és szokások bűverejéből, vallásos eszmékből, 

állami kötelességekből állanak. S midőn az egyén, kit részvétünk – mint az éltető lég a 

földet – átfogott, és mindig körülövezve tart, meghajlik egy bűn, egy csáb előtt anélkül, 

hogy eltörpülne, vagy kesztyűt dobott a jogos viszonyok, a társadalmi és világrend 

ellenébe – s e két botlás egyike által a nemezist fölidézvén elbukik: mi könnyezni fogunk 

sorsán, de egyszersmind érezzük, hogy a költői igazságtétel – a művészeti világ 

gondviselése – nem hagy hátra kedélyünkben semmi fájó, semmi ingerlő disszonanciát.”325 
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323 KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül = uő, Élet és irodalom, Bp., Szépirodalmi, 1971, 
191-212., 200. 
324 Ugyanez máshol: „a szomorújátékban minden motívumnak, minden megoldásnak a szembetett 
szenvedélyeknek egymássali küzdelméből kell előállani”. KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = 
uő, Élet és irodalom, Bp., Szépirodalmi, 1971, 283-306., 291. 
325 KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül = uő, Élet és irodalom, Bp., Szépirodalmi, 1971, 
191-212., 201. 
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A három drámai nem mindegyikében „okvetlenül szükséges (...) hogy a főjellem 

cselekvő legyen, s hogy a katasztrófban jellemző, erős és valami tényben mutatkozó költői 

igazságszolgáltatást lássunk”.326 Amennyiben a Dalma című darab hősének a Dalma nevű 

szereplőt tekintjük, neki el kellene buknia Elemér iránt érzett szerelme és/vagy az öröklési 

rendhez való ragaszkodás miatt. Ez a megoldás azonban a költői igazságszolgáltatást 

gátolná, éppen a nép sorsának szempontjából. Ha ugyanis Dalma személyében elbukik, a 

nép Disabul hatalma alá kerül, az áldozat hiábavalósága pedig nem okozhat megnyugvást, 

katarzist. Ha azonban a népet tekintjük a főszereplőnek, a cselekmény menete valójában a 

kezdettől elkerülni vágyott testvérháború végzetszerű kirobbanása felé halad. Ha Dalma 

személye így a népet szimbolizálja, akkor az áldozat szintén hiábavalónak bizonyul; ha 

pedig a nép bűne a Dalmába vetett bizalom, akkor a teljes pusztulás ugyanúgy ellentmond 

a fent vázolt elveknek. 

E legutóbbi értelmezés alapján Dalma szimbolikusan azzal a Ferenc Józseffel válik 

azonossá, akit ugyan a társadalom egy része nem tudott vagy nem akart teljes mértékben az 

elnyomó hatalommal azonosítani; egyfelől jogilag és erkölcsileg tiszta eszközökkel 

akarván elérni a helyzet rendezését, másfelől elvárva az uralkodótól a hagyományos, tehát 

pártfogó szerepének betöltését, aki még sokáig nem teljesíti ezeket az elvárásokat.327 Ez 

tűnhetett fel a cenzornak, s ha neki feltűnt, bizonyosan a nézőknek és a kritikusoknak is 

szemet szúrt.328 Más szempontból nézve viszont a bűnt már a cselekmény indulása előtt 

elkövették: Dalma fiúként való fölnevelésére és az adott szó (a szerződés) megszegésére 

nem mentség Kubláj zsarnoksága. Dalma így nemcsak a saját, hanem apja bűnéért is 

vezekelni kénytelen. Ezért jelenik meg a kettős csavar a történetben: Dalma csak Elemér 

feleségeként tehetné boldoggá magát és a népet is. A valódi vétség tehát nem is Dalma 

neveltetése, hanem maga a szerződés: a vér szerinti, ráadásul férfiági örökösödés 

mindenáron való erőltetése. Ez később is nyilvánvalóvá válik a szövegben: „az avarnál az 

asszony mindig egyenlő jogu volt a férfival”.329 Dalma ezután hibát hibára halmoz: „Az 

akkor volt; most másképen lesz. A férj királya nejének, s a nő férjének rabszolgája!”330 – 

és még ezután ígéri Halilának Elemért. 
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326 Uo., = 202. 
327 Ennek az elvárásrendszernek a legfeltűnőbb megjelenése a császár ellen 1853. február 18-án elkövetett 
merénylet hatása. Vö. BERZEVICZY Albert, Az absolutismus kora Magyarországon 1849–1865, II, 9–12. 
328 A Ferenc Józsefhez, vagyis a király személyéhez kapcsolódó attitűdöket lásd még MILBACHER Róbert, 
Szegény, szegény Eduárd király!? (Újabb adalékok a Walesi bárdok értelmezéséhez) IT, 2006/1, 44–90. 
329 JKK, Drámák, I, 353. 
330 Uo. JKK, Drámák, I,  
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A férfiuralmat így szentesíti az a nő, aki a leginkább szenved tőle, s akinek 

hatalmában állna változtatni. Ez nem függetleníthető Dalma nemzetét szimbolizáló 

szerepétől: „a nacionalizmusnak speciális affinitása van a férfitársadalomhoz, és a jóhír, a 

tisztesség fogalmával együtt a férfiaknak a nők feletti uralmát legitimálja.”331 A változtatás 

azonban „közjogilag” sem lehetséges: a végkifejlet a szerződés miatt nem lehet Dalma 

uralkodónőként való elismerése: a hatalom legitimálásához egészen férfivá kell válnia, 

akár élete árán is.332 Így igenis indokolt, hogy nem Dalma alakul nővé és törik meg, hanem 

Elemér, bár ezzel nem szolgálják a nép érdekeit: 

 

DALMA Fejedelmi pálcám e pallos, mely téged halálra küld; s a ki tudni akarja, 

férfi volt-e, vagy nő az avar nép utolsó chagánja? Annak e kard meg fogja azt mondani! – 

El a csatába!”333 

 

Dalma ilyen értelemben nem „egy férfi, aki voltaképpen nő”334, hanem inkább egy 

nő, aki voltaképpen férfi. Fiúsítása azonban még több módon is elképzelhető lehetne: 

egyrészt a Pragmatica Sanctio mintájára,335 másrészt, s ez a valószínűbb hypotextus:336 a 

székelyek külön törvényei alapján.337 De láttuk, hogy itt egy más jellegű szerződést 

kötöttek, s ez az, ami meghatározza a műfajt: ha Dalmából uralkodónő válhatna, valóban 
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331 MOSSE, George, Nationalism and sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe, 
Madison, 1985, 67. idézi: LAMPLAND, Martha, Családi portrék: nemi szerepekben megfogalmazott 
nemzetkoncepciók a tizenkilencedik századi Magyarországon, Café Babel, 1994/1–2, 120. 
332„Bowman egyenlőségjelet tesz a feminizáció, illetve az elférfiatlanodás és a hatalomtól való 
megfosztottság közé.” YUVAL-DAVIS, Nira, Nem és Nemzet, Bp., ÚMK, 2005, 69. Hivatkozással: Bowman, 
Glenn: Fucking tourists: sexual relations on tourism in Jerusalem’s Old City, Critique of Anthropology, 
1989, IX, 2, 77–93. Az ún. gyarmati diskurzusok kapcsán Yuval-Davis kifejti, hogy „számos kulturális 
rendszerben a hatalom, a tekintély és a férfiasság szinonimának tűnnek.” I. m., 78. 
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334 ZSIGMOND Ferenc, Jókai, Bp., MTA, 1924, 120. 
335 Mária Terézia megítélése Jókainál általában pozitívnak tekinthető. 
336 GENETTE, Gerard, Transztextualitás, Helikon 1996/1–2, 82–90., 86. 
337 „Említendő különben, hogy királyi jognak a székelyek között csak 1562-től volt helye, amely évben 
megtartott segesvári országgyülés a székelyeket, mert Ferdinánd magyar királynak hivei voltak és János 
Zsigmondot fejedelmül elismerni nem akarták, a hűtlenség büntetésével sujtotta. Ezen az országgyülésen 
hozatott be az addig ismeretlen jobbágyság is. C) Az örökjogban az alpelv az, hogy a fitestvérek a 
nőtestvéreket kizárják, de ezeknek az u. n. hajadoni joggal (tartás, kiházasítás) tartoznak. A leány csak 
figyermek hiányában örököl, az ily leány neve «fiu-leány» (naturaliter praefecta); fi- és leányleszármazók 
hiányában a legközelebb álló firokonokat s ilyeneknek teljes hiányában (ha t. i. fiu-leány sincs), a 
legközelebb álló nőrokonokat illeti az örökség. Ilyeneknek is hiányában a birtok nem a fiskusra, hanem a 
legközelebbi szomszédokra száll. Arra nézve, hogy ki a legközelebbi szomszéd, a belső telek az irányadó.” A 
Pallas Nagy Lexikona, http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/096/pc009602.html Lásd még: ORBÁN Balázs, 
A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból, Pest, Ráth, 1868–1873.; 
IPOLYI Arnold, Magyar mythologia, Bp., Európa, 1987, Békéscsaba Kner, Az 1854-ben Pesten, Heckenast 
Gusztáv által kiadott mű reprintje. A mellékletben a hasonmás kiad. Függelékei. 
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operettet kapnánk. Így azonban a mű „eredeti szomorujáték” marad.338 A Dalma befogadó 

közönsége mindezt természetesnek vehette, hiszen ezekre a problémákra nem reagáltak a 

kritikusok. 

A nők bizonyos területen egyenlőek a férfiakkal. Ez elsősorban az otthon, a családi 

ház: „a költő a férfiakéval egyenértékű szerepkört kínál a nőknek: rajtuk áll, hogy 

elvállalják-e vagy sem. Ha a hazaszeretet, a nemzetiség eszméinek elköteleződve teljesítik 

anyai és hitvesi feladataikat, kiléphetnek szűk magánvilágukból, s egy nagy közösség 

részeinek érezhetik magukat. Mindennek nincsenek sem jogi, sem pedig közvetlenül 

egzisztenciális pozitív következményei; vonzóvá a honleányi szerepet nagy presztízse teszi 

(ahogy tette is). Más kérdés, hogy e szerepnek a körvonalait férfiak rajzolják meg.”339 

Másként fogalmazva a klasszikus társadalmiszerződés-elméletek „a polgári vagy civil 

társadalom szféráját nyilvános, illetve magánterületekre osztják. A nőket (és a családot) az 

otthon szférájába utalják, amelyet politikai szempontból nem tekintenek relevánsnak”.340 

Amint kikerülnek ebből a közegből, különböző szerepek közül választhatnak. „A 

politikai nyilvánosság visszaszorulásával a társadalmi diskurzus egyik „irányeszméjévé” a 

családi élet és ebben a nemek, elsősorban a nő megváltozott és megváltoztatandó 

szerepkörei váltak”.341 A választás kötelező jellegét érzékletesen mutatja a nyelvhasználat: 

a politizáló, vagy arra alkalmas nőre az íróknak nincs szavuk. A nő csak akkor „nő” vagy 

„asszony”, esetleg „delnő”, ha családja, vagy társadalmilag megfelelő körében van, és 

háztartásán kívül máshoz nem ért, vagy az adott pillnatban csak ezt a szerepet tölti be. A 

házasság után az addig egyenlő partner a férj alárendeltje lesz, annak védelmére szorul.342 

Ez szoros összefüggésben áll azzal, hogy a nők már a reformkorban is „a nemzeti moralitás 

fontos szimbólumait jelentették; szimbólumokat, amelyek azért keletkeztek, hogy a változó 

társadalmi környezetben új emberi viszonyok kialakulását segítsék”.343 

A darabban Dalma férfi mivoltát erősíti az is, hogy ez a hierarchikus viszony 

Elemér rovására alakul ki kettejük között, a szerepek tökéletes cseréjével: „a nő a 
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338 A súgókönyvben még a „historiai drama” műfajmegjelölés szerepel, vö. Dalma, súgókönyv az OSZK SZT 
D 60. 
339 FÁBRI Anna, „Határozz, és kimondtad sorsodat.” A nőkérdés megjelenítése a reformkori magyar 
irodalomban = Nők és férfiak…, avagy a nemek története, Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület; 
Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003, 141-146., 142. 
340 YUVAL-DAVIS, Nira, Nem és Nemzet, Budapest, ÚMK, 2005, 10. 
341 BICSKEI Éva, Székely Bertalan A felesége számára készült ciklusa: magánéleti események és 
reprezentációik = Nők és férfiak…, avagy a nemek története, Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti 
Egyesület; Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003, 55-110., 82. 
342 Uo., =55–110. 
343 LAMPLAND, Martha, Családi portrék, nemi szerepekben megfogalmazott nemzetkoncepciók a 
tizenkilencedik századi Magyarországon, Café Babel, 1994/1–2, 119. 
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magánszférában, a férfi a ’külső életben’ tevékenykedett”.344 Elemér kényszerű házassága, 

Dalma harcba vonulása a hagyományos szisztéma fordítottjaként a szabály 

megbonthatatlanságát erősíti. Az erős nők a szövegekben „férfiak” lesznek, a jók és 

ártatlanok „angyalok” vagy „gyermekek”.345 „A nő = gyermek gondolat a fiatal lányokra 

vonatkoztatva különösen vonzónak tetszett, mert a (mentális) teremtés lehetőségét kínálta 

fel.” 346  Ráadásul az angyalok nemtelenségük, a gyermekek éretlenségük miatt nem 

hordozhatnak szexuális jelentést. A női lét meghatározója a feleség, az anya szerepe, a 

többi női szereplő csak mint férje társa kerül kapcsolatba a politikával, nem önálló 

véleményalkotóként. 347  A nőket férjükhöz való viszonyuk, illetve ennek társadalmi 

megítélése határozza meg.348 Ráadásul a nők anyai mivoltukban magát a nemzetet is 

szimbolizálják.349 A klasszikus asszonyszerepeket, elvárt viselkedésmintákat írja le a 

Kubláj és Disabul közti jelenet is, amelyben Kubláj elárulja, miből gondolja, hogy Dalma 
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344 BICSKEI Éva, Székely Bertalan A felesége számára készült ciklusa: magánéleti események és 
reprezentációik = Nők és férfiak…, avagy a nemek története, Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti 
Egyesület; Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003, 55-110., 83. 
345 Vö. „aki Coelestát hallotta volna Szerafinnal beszélgetni, anélkül, hogy őt láthatná, férfiunak, az ország 
viszonyaiban avatottnak vélné”; „még mindig szótlan vagy? ah, én késtem, ugye-? tehát hallgatásod 
szerelem, ugye kedves Cilim! angyali gyermek! nem az bánt, hogy jöttem, hanem inkább az, hogy késtem”; 
„A honvédelem egy dicskoszorút vont homloka körül, ő egy angyal volt, ha nemzete ügyében felszólalt, 
melly kiálta mennyből alá: dicsőség a magasban az Úrnak s béke a földön a jó embereknek! szép volt ő így 
is: bárha a szenvedélyes védelem elragadta, arca elveszté női báját, s szinte férfiu szilárdságnak s szigornak 
látott.”345 A honvédelem és szakralitás összekapcsolása hagyományos és indokolt. JÓSIKA Miklós, Az utolsó 
Bátori, Pest, Heckenast, 1837, 85., 97., 111. Jókai szövegeiben is több példát találhatunk erre. 
346 FÁBRY Anna, „Határozz, és kimondtad sorsodat.” A nőkérdés megjelenítése a reformkori magyar 
irodalomban = Nők és férfiak…, avagy a nemek története, Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület, 
Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003, 142. 
347 „A háztartásnak, mint a nők által vezetett, a gyermekek szocializálását és a férjeik kényelmét szolgáló 
intézménynek ez a felfogása olyan újfajta munkamegosztást feltételez, amelyben a nőket egyre inkább 
kizárják az otthonon kívüli tevékenységekből.” LAMPLAND, Martha, Családi portrék: nemi szerepekben 
megfogalmazott nemzetkoncepciók a tizenkilencedik századi Magyarországon, Café Babel, 1994/1–2, 123. 
348 Ezért van olyan nagy jelentősége Coelesta döntésének, miszerint Bátori helyett Szerafint választja, s ezzel 
elveti annak lehetőségét, hogy a neki megfelelő társ mellett maradjon. „Coelesta őt akarta szeretni! a hölgy 
lelkülete volt a biztosítás, hogy a szerelmet az akarat s a kötelesség elő fogják teremteni; hogy az kirekesztő, 
hű és lángoló leend, miként az ifjú szeretete az. mert Coelestának lelke sokkal nemesebb volt, lelkülete 
sokkal szilárdabb, mint hogy félig kívánta volna visszaadni csak Szerafinnak forró, gyöngéd, öntagadó 
vonzalmát.” 
„Coelesta mindig hasonló maradt magához: lelki erejének öntudatában nyugodt, de azt túl nem becsülő: s 
tettekben fedhetetlen. Atyjának kedvenc óhajtását teljesítette, mikor a derék Szerafinnak adta kezét, s a szász 
nemzet legjelesb bajnokát emelé magáig. Ez magasztalá fel lelkét, ez varázslá vissza a vidámságot 
kedélyébe, ez ömlött által sugározva s derítve, szelíd házi egén. /.../ Szerafinhoz változatlan, színletlen 
hűséggel ragaszkodott, s a mi egyelőre elveinek s igazságérzetének volt következménye, halkkal könnyű és 
édes vonzalommá alakult.”  
JÓSIKA Miklós, Az utolsó Bátori, Pest, Heckenast, 1837, 299., 309., 310. 
349 „A nemzetnek, mint anyának a képe továbbfejlődött bizonyos nacionalista szellemű írásokban, 
amelyekben Magyarország ’Mária országa’-ként szerepel. A vizuális megjelenítés formát és fizikai 
jelenvalóságot kölcsönzött ezeknek a szimbolikus nőalakoknak. Az új nemzeti szimbólumok pedig 
hozzájárultak a férfi-női kapcsolatok társadalmi rendszerének átalakításához: a nemek közötti új 
szereposztáshoz a munka, a moralitás és a politika terén.” LAMPLAND, Martha, Családi portrék: nemi 
szerepekben megfogalmazott nemzetkoncepciók a tizenkilencedik századi Magyarországon, Café Babel, 
1994/1–2, 120. 
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nő.350 Dalmának így nincs lehetősége arra, hogy engedetlenségével vagy belénevelt nemi 

szerepeinek tetszőleges megválasztásával, megfordításával „a társadalom hatalmi 

viszonyainak megváltoztatására” tegyen kísérletet351. 

A női szereplők egyénítésének problémája352 különösen akkor szembetűnő, ha a 

nőalakok meghatározó, gyakran a férfihősöknél is fontosabb pozíciót töltenek be az egyes 

művekben. A női alakok egyénítésének problémája nagy mértékben műfajfüggő. Néhány 

műfaj kritériumaihoz nem tartozott szorosan hozzá, hogy a főhősök egyéniek legyenek, 

hitelesek lehetnek pszichológiailag árnyalt jellemzés nélkül is, sőt, bizonyos esetekben az 

hiba lehet. Ilyen műfaj például az irányregény vagy a románc. Erre példa lehet Jókai 

Kamienszkája a Szomorú napokból. A népies és a tisztán keleties elbeszélés is valószínűleg 

ebbe a kategóriába tartozik. (Eötvös: A falu jegyzője, Téli vásár, A molnárleány, Nővérek.) 

Azok a műfajok, amelyekkel szemben már felmerül ez az igény, amelyeknél 

standard elvárás a szerzőkkel szemben a „lélekismeret”: a regény, elbeszélés, ide sorolható 

a történelmi regény és a dráma is. A tragédiák esetében a lélektani motiváció – ahogy a 

Dalmával szemben emelt kifogások is érzékeltetik – még nagyobb hangsúlyt kap. Az 

alapvető probléma, miszerint Dalma azzal tagadja meg nemét, hogy egyáltalán nem megy 

férjhez, önmagában újdonság ahhoz képest, amikor a nőnek két kérő közül kell 

választania.353 Dalma, bár „keletiesként” volt jellemezve, de a keleti kultúrákban jellemző 

egyetlen leány fiúként való nevelésének hagyományán túl alakjában szinte semmi nem 

emlékeztet a keleti nőket meghatározó klisékre: a keletiesség jellemvonásként a 

misztikusságot, az idegent, kiismerhetetlent, irányíthatatlant, ködöset jelenti, amely 

szembeállítja hordozóját a szövegen belüli világ társadalmi és általános rendjével, a 

törvénnyel, az igazsággal, a tisztességgel. Veszélyezteti, lerombolja ezt a világot, a keleties 

nő (nem keleties társával ellentétben), ha nem is bukik el, mindenképpen meginog, 

alapvető egyéni tulajdonsága a kacérság, az érzékiség. A keleties nők alakjai lehetőséget 
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350 JKK, Drámák, I, 342–343. 
351 Vö. DAVIS, Natalie Zemon, A nők felülkerekedése = Történeti antropológa: módszertani írások és 
esettanulmányok, szerk. SEBŐK Marcell, Bp., Replika kör, 2000, 249–277. 
352 A korabeli prózában megjelenő nőtípusokhoz lásd még FÁBRY Anna, „Határozz, és kimondtad sorsodat.” 
A nőkérdés megjelenítése a reformkori magyar irodalomban = Nők és férfiak…, avagy a nemek története, 
Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület; Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 
Nyíregyháza, 2003, 141–146. 
353Jósika Coelestáján kívül Kemény Deborah című beszélyének főhősnője hasonló szituációban 
hasonlóképpen dönt, a döntés motivációi alapján mégis oppozícióba állíthatjuk a két regényalakot. KEMÉNY 
Zsigmond, Deborah = uő, A szív örvényei, kisregények és elbeszélések, szerk. utószó, jegyz. TÓTH Gyula, 
Bp., Szépirodalmi, 1969, 353-465., 447., 451–452. Deborah és Coelesta alakjának jelentőségét az is mutatja, 
hogy gyakorlatilag az ő döntésükkel ér véget a cselekmény, a mű szövege pedig az ő további sorsuk 
leírásával zárul. A Férj és nőben találhatunk még egy hasonló párt: Elizt, az olasz polgárlányt és Idunát. 
KEMÉNY Zsigmond, Férj és nő, Bp., Szépirodalmi, 1968, 190. Jellemző, hogy a házasságon kívüli nemi élet 
problémáját is ez a szöveg feszegeti. 
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adnak a perverzió és a tiltott (házasságon kívüli) elítélendő szexualitás megjelenítésére. 

Tulajdonképpen bizonyos fokú érettség is hozzájuk köthető.354 Nem feltétlenül gonoszak, 

de ők sem rendelkeznek hatalommal saját érzékiségük felett, nem tudják vagy nem akarják 

a férfiakra gyakorolt hatásukat csillapítani, hódításaik viszont legtöbbször őket sem teszik 

boldoggá.355 

Az orientalista beszédmódok által létrehozott sztereotípiák segítenek megoldani a 

nők egyénítésének problémáját, ezek kihasználása, az erre való rájátszás rendkívül 

termékeny eljárás lehet, a keletiességhez kapcsolható szövegrészek pedig sok esetben 

önmagukban reprezentálják a romantikus elbeszélések sajátosságait. A Jókai-hősök 

esetében a keletiesség többnyire retorikai alakzattá teszi a női szereplőket, Kemény 

Zsigmondnál viszont a lélektani indokoltság megalapozásának fontos eszköze. Ami a 

keleties férfiakat illeti: a Jókai-szövegek esetében szintén nem pszichológiai, hanem 

inkább retorikai funkciót lát el ez a jellemvonás. A „gonosz” keleties férfi lányos arcú, 

szép, de egyúttal brutális is, energiáit nem tudja hasznos dologra fordítani, csak 

agresszióba fojtani. 356  A haszontalanság egyébként is a keletiség-sztereotípia fontos 

összetevője. A keletiséghez tartozik minden öncélú vagy rendezetlen díszítés, pompa,357 

ide kapcsolható még a misztikum, a babonaság túlhangsúlyozása is. 

A „nyugatias” ezzel szemben rendezett, logikus, értelmes, legyen szó akár egy 

településről vagy fontos tettek, események magyarázatáról. A pozitív keleties hőst viszont 

– külsőségein túl – semmi sem különbözteti meg európai társaitól. Sem nyelvükben, sem 

értékrendszerükben nem ütnek el tőlük. Közéjük tartozik Dalma is. Ennek oka talán abban 

keresendő, hogy az idegen először mindig negatívumnak tűnik fel, ám ez esetben a 

magyarság önképének egy – bár külföldről átvett, de – fontos eleméről van szó. Így 

következhetett be, hogy a magyar nemzetkarakter alapját jelentő keletiség – értsd: vadság, 

faragatlanság stb. – bár többnyire megmaradt negatívumként, valamilyen szintű 

megőrzését a nemzethalál bekövetkeztétől tartók mégis célként állították maguk elé. 

Ez a dilemma, miszerint a magyarság vagy tanult, művelt lesz, de elveszti a 

nemzeti jellegét, vagy megmarad barbárnak, de megmarad; áttételesen: alkalmazkodjon-e 

Ausztriához és az onnan jövő intézkedések elfogadásával a változó, polgáriasuló világhoz, 

vagy pedig ragaszkodjon a ’48-as hagyományokhoz, alapvető kérdésként jelenik meg a 
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354 Iduna több, mint harminc éves, Deborah is idősebb. 
355 Pl. Iduna esete a férjével, aki rajtakapja, mikor megcsalja őt. 
356 Vö. Góliáth Péter a Hétköznapokban. JKK, Regények I. 
357 Vö. A tulipánok hiábavaló szépsége A fehér rózsában, vagy Kecskerey lakosztálya az Egy magyar 
nábobban stb. 
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korszak irodalmában. A kérdés már jóval korábban keletkezett: a reformkor központi 

témája, hogy „a nemzeti identitást, csakúgy mint az egyes emberek személyes 

tulajdonságait, jobbítani, civilizálni, tökéletesíteni kell. Ezek a tulajdonságok 

szükségképpen nemi jelleget kapnak és együttjárnak a felsőbbrendű arisztokrata férfiak és 

nők, illetve az alsóbb osztálybeliek közötti hierarchiával”.358 „A nemzeti lét különféle 

kifejeződései általában mind a „férfiasság” mind a „nőiség” jól körülhatárolható 

fogalmaira támaszkodnak”359 A Dalma alapszituációja a nemek kényszerű felcserélése. Az 

egyik olyan darab, amely szintén ebből indítja a cselekményt, Shakespeare Vízkeresztje. 

Ezt a művet nagy valószínűséggel Jókai is ismerte, hiszen olvasott angolul is, illetve a 

drámának már 1845-ből van prózafordítása; Lemouton Emília360 munkája Viola361 címmel 

jelent meg.362 

A legfeltűnőbb különbség első látásra a műfajok által meghatározott végkifejlet: 

„Viola férfiruhában is nőként eped ura után, vágya egy nő vágya, s így a befejezés is (a 

megfelelő ruhacsere után) a házasság lehet.”363 Dalma azonban a mű kezdetén pont ennek 

a lehetőségét tagadja meg. De a Shakespeare-i minta követése talán nem véletlen,364 mint 

ahogy az sem, hogy az alapszituáció hasonlóságán túl nem vehető át sem a Vízkereszt 

vaskos humora, nyílt szexuális utalásai, sem pedig a királydrámák vérgőzös, az uralkodók 

hatalomvágyát bemutató jelenetei. Az utóbbi könnyen az aktuális politikai helyzet 

számlájára (is) írható. Az első pedig nyilvánvalóan a befogadó közeg által létrehozott 

kulturális, szokásbeli viszonyoknak köszönhető, mely szokásrendnek a szerző maga is 

tagja, létrehozója, ez esetben egyúttal titkos támadója is. Nem csak a Dalma körül kialakult 

vita, hanem a közfelháborodást nem keltő, tehát általánosan elfogadott nézetek is 

tanulságokkal szolgálhatnak. A kortársak általában az alapszituáció ismeretében 

természetesnek vették a Dalma és Elemér között kialakult vonzalmat, logikai problémát 

inkább a történeti kérdések (államszerződés nomád népek között stb.) okoztak. Csak 
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egyikük teszi fel a kérdést, hogy „mily sajátságos rokonszenv volt az, mely Elemért a 

fiunak hitt Dalmáért halálosan elsorvasztá?”365 

Ugyanakkor ezt a kérdést valószínűleg egy tévedés generálta: Elemér egy fontos, 

talán a darab egyetlen jól sikerült jelenetében366 döbben rá, hogy Dalma valójában nő. A 

felismerés komoly szerepet tölt be. Ez teszi ugyanis indokolttá Elemér lassú haldoklását, 

ugyanakkor Elemér lelkierejéről is tanúságot tesz, hiszen nem árulja el még Dalmának 

sem, hogy mire jött rá. Dalmában fel sem merül, hogy majd számon kérik rajta, miért nem 

nősül meg, Elemérben pedig az, hogy egy férfiba szerelmes. 367  Ez a variáció a 

kritikusoknak sem jutott eszébe, többnyire nem is kifogásolják. A homoszexualitásra 1869-

ig szavunk sincs.368 A szó megalkotója az a Kertbeny, aki éppen Jókai és Petőfi műveit 

szerette volna külföldön népszerűsíteni.369 A Dalma befogadóinak szótárában, mentális 

eszköztárában 370  ma ismert formájában még nem szerepel ez a fogalom. „Némi 

leegyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy az a fajta érték- (norma- és kánon-) váltás, 

amelyet a szentszövetségi Európa középrétegeinek mentalitásában és kultúrájában 

összefoglalóan a biedermeier testesített meg, többé-kevésbé elfojtotta az erotika 

problematikáját (elfojtásait azonban sorra meg is jelenítette, gondoljunk csak a biedermeier 

női divat bizonyos Lolita-effektusokat sejtető vonásaira, a balerinák kultuszára és más 

egyebekre), a romantika pedig, (…) legtöbbször a szenvedély paroxizmusát állította az 

erotika helyére.” 371 

Egy másik szöveg, amely tartalmában és időben is közelebb áll a Dalmához, a XIX. 

századi francia irodalom egyik botránykönyve, az 1835-ben megjelenő Maupin kisasszony, 

amely (elsősorban a műfaji eltérés miatt) nem önmagában véve, hanem a róla készült egyik 

tanulmány miatt lehet a Dalma szempontjából érdekes.372 A történetben egy ruhacserével 
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366 JKK, Drámák, I, 434–486. 
367 „ELEMÉR Mit akarok? Meg akarom tudni, hogy létezik-e ily nő, ki hozzád vonásról vonásra hasonlít? 
Aki tulajdon képmásod testben és lélekben, saját másolatod asszonyi alakban? – Van-e ily nő? Van-e ily nő, 
Dalma?” JKK, Drámák, I, 359. 
368 „1869-ben egy magyar író, Benkert, Kertbeny néven (…) megalkotta a „homoszexuális” szót, amit ő a 
szabadságra való felhívásnak szánt.” FERNANDEZ, Dominique, Ganümédész elrablása, Bp., Európa, 1994, 
63. 
369 TAKÁCS Judit, A homoszexualitás mint magyar találmány: Kertbeny Károly irodalmi és 
(homo)szexológiai munkásságáról = Nők és férfiak…, avagy a nemek története, Hajnal István Kör-
Társadalomtörténeti Egyesület. Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003, 395. 
370 FEBVRE, Le Roy Ladurie, Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294–1324), szerk. Csernus Sándor, 
Szász Géza, Tóth Annamária, Bp., Osiris Kiadó, 1997; KLANICZAY Gábor: Montaillou harminc éve, BUKSZ, 
1998 nyár; http//:epa.oszk.hu/00000/00015/00010/07.htm 
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lehetővé válik az azonos neműek szerelme. A főhős a tökéletes szerelmet keresi. A 

tökéletes szerelmet pedig a tökéletes önfeladás jelenti; ezt akkor éri el, amikor önmagának 

vallja be, hogy egy férfiba szerelmes. Ez a férfi azonban – és ezt az olvasó is tudja, mint a 

Dalma közönsége Dalmáról – egy álruhás nő.373 

Victoria Thompson szerint „a Maupin kisasszony abban a szélesebb körű vitában 

értelmezhető, amely a 19. század közepének Franciaországában a társadalom rendjéről 

folyt, s amelyben a szexualitásnak a társadalmi osztályokkal és nemekkel kapcsolatos 

vonatkozásai fontos szerepet játszottak. A júliusi monarchia idején (1830‒1848), a 

nagyarányú társadalmi átalakulásban a szexualitás és a nemek kategóriái gyakran 

képlékenynek látszottak, az 1850-es, 1860-as évekre azonban nagymértékben szervezett és 

szigorúan körülírt formát öltöttek. E változás többek között a társadalmi mobilitással, 

illetve a társadalmi osztályok közötti kapcsolatok megítélésének változásával járt 

együtt”.374 A kérdés tehát az, hogy milyen módon kapcsolható össze az 1850-es évek 

Magyarországának drámabefogadói által elfogadott társadalmi normákkal és politikai 

törekvésekkel a Dalmában megjelenő (homo)szexualitás. 

Dalma az eskü megtartásához és a testvérháború megakadályozásához hazugságra 

kényszerül. A hazaszeretet tehát egyenlő lesz a hazugság és a látens homoszexualitás 

bűnével, Elemér és Dalma részéről egyaránt (egy uralkodó házassági kötelezettsége 

kezdettől érvényes, nem csak Kubláj ötlete után, Elemér pedig régóta vonzódik 

Dalmához). A bűnösök, akik fölött Dalma hazaárulás vádja miatt ítélkezik, mind 

szexualitással kapcsolatban vétkeztek: aki táborát elhagyta egy nő miatt, a házasságtörő nő 

és az árulással vádolt férfi is. 375  Bár ebben az esetben az abnormalitás gyanúja a 

kortársakban szinte fel sem merül, éppen ez az óriási hiátus jelzi, hogy a „nemi identitások, 

valamint a szexualitás normális és abnormális formáinak elválasztása éppoly döntő 

szerepet játszott a nacionalizmus gondolatában, mint az etnikai hovatartozás, illetve a faj 

kategória.”376 

A hazaárulás (ha úgy tetszik, a szabadságharc után életben maradás vétke) éppúgy 

tabu, mint a (homo)szexualitás: ezért kap központi szerepet a törpe és az óriás párharca. 

Kettejük csatájának eredménye, hogy a tabu megdönthetetlen maradt: „Az égnek hála! a 
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bűnnek nincs neve.” 377  Úgy tűnik, az 1852-ben bemutatott Dalma befogadóinak a 

szexualitáshoz való viszonyát leginkább a hallgatás, de a rejtett „fecsegés” is 

meghatározhatta, illetőleg a szexuális kicsapongások, a perverzitás elkülönítése, 

megfogalmazása.378 Az érdekes ebben az esetben az, hogy a szóban forgó „perverzitás” (a 

homoszexuális vonzalom) az említett kérdésen kívül egyáltalán nem képezi semmiféle 

reflexió tárgyát. 

A kritikusoknak és nézőknek eszükbe sem jut kifogásolni akár a szenvedély 

megjelenítését, akár a homoszexualitás lehetőségét. Ezek nem voltak, vagy nem ezek 

voltak a számukra felháborodásra vagy botrányra okot adó momentumok.379 A szerző mint 

magánszemély viszont a keresztényi (vagy keresztyéni) szemlélet jegyében kötelező 

érvénnyel élesen elhatárolódik ettől. Ez pedig egy speciális esete az elbeszélő(k) és a 

szerző megkülönböztetésének. Máshol is találunk erre példát: a francia klasszicizmus 

keretében a témát megjelenítő képek „hivatalosan elfogadott festők művei, nagy részük 

rendkívül kedvező fogadtatásra talált, nemegyszer magas díjazásban is részesült”.380 

Franciaországban az 1848 „júniusi napokat követően (…) az emberek – elsősorban a 

polgárok – mindennél fontosabbnak tartották a rend kialakítását és fenntartását. A kultúra 

által meghatározott fogalmakat – többek között a társadalmi osztályok, a nemek és a 

szexualitás fogalmát – szigorúbban értelmezték, amikor az átjárhatóságot az 

összeütközésekkel és a zűrzavarral azonosították. (…) A szexualitás megjelenési formái 

elvesztették rugalmasságukat, s egyre inkább meg kellett felelniük két kategória 

valamelyikének (amelyeket heteroszexuálisnak és homoszexualitásnak nevezhetnénk). (…) 

E folyamat (…) szorosan összekapcsolódott a különböző nemi szerepek formálódásával. 

Ahogy a ’feminin’ és a ’maszkulin’ közötti különbségek egyre finomabbá váltak, az 1830-
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as, 1840-es évek ’hermafroditája’ átadta helyét a homoszexualitás őstípusának. (…) A 

korai ’homoszexualitás’ még nem volt azonos a 19. század második felében „ferde 

hajlamúnak” címkézett bűnözővel – egyre gyakrabban tartották azonban a szokásos rend 

felforgatójának”.381 

Ebben az időben szexuális vonzalom „hivatalosan” Magyarországon is csak férfi és 

nő között képzelhető el: „szerelem két ivarilag különböző egyed – férfi és nő között 

létezhetvén, az annál erősb, tartósabb, minél nagyobb az ellentét e’ kettő között, minél 

férfiasabb a’ férj, és nőibb az asszony”382, és kizárólag a szerelem érzésének kialakulása 

mellett (minden egyéb lehetőség elítélendő): „Az okos és bölcs ember a’ nemzési 

gyönyörök’ élvezetében nincs időszakilag megszorítva, hozzá védangyalként egy erkölcsi 

érzelem van társul adva, mely állati szeretetét szerelemmé finomítja.”383 Innen Dalma 

alakjának kettőssége, melyet a kritikusok nemcsak észrevettek, de általában a darab egyik 

pozitívumaként is emlegettek: Dalma nem nőies férfi, vagy férfias nő, hanem férfias férfi 

és nőies nő egy személyben. Nem hasonlíthat tehát a „kalandosan androgün”384 Violához. 

A Dalmával ellentétben „a Vízkereszt (…) – túlmutatva önmagán – azt sugallja, hogy nem 

a nemek számítanak igazán: Orsino nyíltan vonzódik a szolgához, akinek nemiségét 

bizonytalannak érzi, s Olívia is halálosan szerelmes lesz ebbe a kiismerhetetlen 

közvetítőbe”.385 

Robert Padgug szerint „a szexuális kategóriák … egész csoportok és közösségek 

működő kapcsolatainak kifejeződései”.386A divatos francia irodalmat ismerő Jókai más 

szövegeiben is megjelenő kusza szexuális viszonyok387 ily módon összefüggésbe hozhatók 

azzal, hogy „a Jókai regényekben végül is nincsenek átjárhatatlan rendi korlátok”388, az 

ezekkel együtt járó elfojtások vagy gátló tényezők viszont az Ausztriához fűződő viszonyt 

és a belső nemzeti ellentéteket, problémákat szimbolizálhatják. „A júliusi monarchiában a 

ruhacsere, a hermafroditizmus, illetve az azonos neműek szerelme izgalmas témának 

számított. (…) A korszak Párizsról és párizsiakról szóló bőséges népszerű irodalmában az 
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egyik legsűrűbben felbukkanó figura a lorette volt, a gyakorta férfiruhát viselő nő, akinek 

alakját George Sand ihlette. (…) E művekben a változékony nemi és szexuális identitás az 

átjárható társas és gazdasági határokkal rendelkező társadalom metaforájaként jelent meg. 

(…) A (…) szabadelvű társadalom (…) fontosnak tartotta az átjárhatóságot, a túlságosan 

képlékeny határok azonban már mindent magukba olvasztottak, s ezáltal folyamatosan 

fenyegették a stabilitást.”389 

E művek hősei a valódi szerelmet azért nem találhatják meg, mert „a társadalmi 

elismerés kivívásának szentelték magukat”.390 Dalma kiállása is hasonló önzésre utal: ha 

vállalná nőiségét, az annak a veszélyét jelentené, hogy elveszti társadalmi rangját, szerepét. 

A francia regények 391  hősei önzésüket, önmagukat akarják elveszteni, 392  Dalma a 

cselekmény során folyamatosan ál-énjét, a férfit próbálja erősíteni. Az uralkodó köteles 

volna házasodni, így Dalma döntésével mégis magánérdekeit helyezi előtérbe. Érvelésében 

(„A szerelemre nem elég az, hogy van ok szeretni”) a szerelmi házasságra hivatkozva 

mond le arról. Nem létezhet tehát a nyilvánosságtól, a társadalmi szerepektől elkülöníthető 

magánélet, már csak azért sem, mert ha Dalma nem is venné magára a férfiszerepet, „a nő 

magánszférában végzett szimbolikus és gyakorlati tettei ’nyilvánosnak’ számítottak”.393 

Ugyanakkor a nemi szerepek zavara a „társadalmilag előírt ’férfiszerep’ kelepcéjének 

megkerülésére irányul.394 „Gautier hőse, d’Albert, végül természetesnek fogadja el egy 

másik férfi iránt érzett szerelmét.”395  

Elemér viszont egészen a felismerési jelenetig álmai asszonyát keresi a fiúnak hitt 

Dalmában, nincs esély rá, hogy elfogadja egy férfi iránti vonzalmát. „Az átmenetiség 

időszakát követően e regényekben végül ’magasabb’ szinten jön létre az összhang és a 

biztonság, s mindezt szeretetteli, heteroszexuális párok testesítik meg.”396 A „biszexuális-

hermafrodita” szereplők halálával, áldozatával „megszülethet az új rend397”. A társadalmi 

stabilitás érdekében a felborult, kaotikussá vált viszonyoknak újjá kellett szerveződnie 

Franciaországban. „A bemutatott regények végső üzenete (…) szerint az eszményi 
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társadalom rendjének a heteroszexuális pár tagjainak egymást ’természetesen’ kiegészítő 

egységét kell tükröznie.”398 

Magyarországon a vesztett szabadságharc után azonban nem borultak fel a korábbi 

normák, hanem sokkal inkább megerősödtek. A Dalmában hiányzik az átmenetet 

képviselő szereplő, sőt, leginkább maga a főhös erősíti meg saját szerepét, elfojtva ezzel 

minden lehetőségét annak, hogy személyében, ezáltal a drámában és így közvetve a 

társadalom rendjében megjelenhessen – ha nem is a transznemű, de legalább – a nő. Dalma 

férfi marad, férfiként hal meg. E szerep felvállalását különösen hangsúlyozza az a néhány 

mondat, amellyel Dalma színre lép. Kezdetben ugyanis nem azonosul vele:  

 

OLDAMUR Jer közelebb. Jer közelebb, fiam! 

DALMA Meddig fogsz még fiadnak nevezni engem? Én leányod vagyok. 

OLDAMUR Terhedre van, hogy férfinak neveltelek? 

DALIMA Nincs terhemre, atyám. Karom megszokta forgatni a kardot és kelevézt, s ha 

kell küzdeni hozzám illő lovaggal a harcjátékon, vagy az oroszlánnal a vadászaton, vagy 

ellenséggel a csatamezőn, szivem sem gyengébb, mint karom. De nem szokás ez. Nem 

látom sehol, hogy nő férfi alakját hordaná. Én nem irigylem a többi hajadonoktól sem 

mulatságaikat, sem öltözetüket, sem guzsalyaikat, de szeretném tudni mégis, miért 

vagyok én tőlük különböző?”399 

 

Egyúttal kiderül az is, nem lehetséges úgy férfinak nevelni Dalmát, hogy ő is 

annak higgye magát. Ez szintén a már említett társadalmi nemi szerepek, konvenciók 

megbonthatatlan szilárdságát mutatja. Az „eszményi társadalmi rend” nem valósítható 

meg, csak a büszkeség, illetve a társadalmi rangot jelentő ál-identitások feladásával. A 

„természetes” társadalmi szerepek betöltése azonban már a szerződés megszegésekor sem 

lehetséges. Az elnyomással szembeni választási lehetőségek (Dalma fiúnak nevelése, az 

utódlás megszakítása, illetve Disabul jogainak elismerése) mind kudarcot jelentenek, a 

bizonytalanság fennmarad: a magyar társadalmi normák betartása, az önként vállalt 

méltósággal való alig-cselekvés nemzethalálhoz vezet. 400  A nemzethalál rémképe a 
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398 THOMPSON, 249. 
399JKK, Drámák, I, 313. 
400 Ez az a kritikus helyzet, amelyből egy későbbi szöveg, a Szerelem bolondjai villantja fel először a kiutat: 
az ott szereplő Elemér megkomolyodása azért lehet hiteles, mert a még „bohém” korában elmondott, és 
megbotránkozást keltő búcsúbeszéde a szabadságharcosok emlékét úgy őrzi és ismeri el, hogy leleplezi az 
akkori jelen (a Schmerling-korszak kezdetének) tehetetlenségét, értelmetlenségét. Nem a múltat, hanem az 
ahhoz való minden áron és változatlan ragaszkodást teszi nevetségessé. Önként mond le a csökevényessé 
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társadalom impotenciájának (vagy meddőségének) következménye. Franciaországban 

1848 után elkezdődik az azonos neműek közti szexuális kapcsolatok meghatározása és 

kategorizálása. 

A férfi homoszexualitást egyre inkább összekapcsolják a bűnözéssel, a zsarolással; 

ezek a „képzetek szintén a társadalmi osztályok és a nemek közötti határok 

megszilárdulását hozzák napvilágra”.401 A tipikus homoszexualitással való zsaroláshoz 

hasonló jelenetet tartalmaz például Jósika Miklós Pygmaleion című regénye, de ott a 

zsarolást heteroszexuális kapcsolattal követik el.402 Nem képzelhető el, hogy az olyan 

szerzők, mint például Jósika vagy Jókai ne lettek volna tisztában az azonos neműek közötti 

szerelem lehetőségével. Jósika az említett szituációt a nevelő célzat miatt is átírhatta 

különböző neműek közt zajló konfliktussá. Az írók, akik az információkat megszűrték, 

átalakították, nyilvánvalóan tisztában voltak az általuk leírt jelenetek eredeti tartalmával, 

kortárs átlagolvasóik azonban e szűrőnek köszönhetően nem asszociálhattak sem a 

homoszexualitásra, sem másra, vagy ha igen, akkor az asszociációs lehetőségek tára 

viszonylag szűk körű, erre példát több Jókai-szövegben is találhatunk: mindenki sejthette, 

hogyan, miből éltek a Mayer-lányok,403 arról viszont már nem esik elmarasztaló szó, hogy 

milyen kapcsolat is volt például Lady Adamina-Lord Adam és Metell között.404 

Úgy tűnik, mintha a nőies férfiak felbukkanása csak a regényszövegekben lett 

volna elfogadható, ott is csak módjával; a komolyabb műfajnak tartott drámában viszont 

egyáltalán nem. Ez a kérdés szorosan összefügg azzal, hogy a Shakespeare drámáival 

kapcsolatban felmerült „retusálás kívánatos mértékének megállapításáért zajló vitákban a 

teljes teremtett világ vállalásának, illetve morális stilizációjának ellentétes igényei csaptak 

össze”.405 A prózában nemcsak a humor forrásaként szolgálnak az olyan hősök, mint 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
váló rendi-nemzeti ellenállás hagyományáról (amit gyakorlatilag Harter Nándor és Ilonka apja is képvisel). 
Ezért „fér bele” jellemfejlődésébe az amerikából hozott másfajta szabadságfelfogással járó felelősség és 
megfontoltság. (JÓKAI Mór, Szerelem bolondjai, 1869, JKK, Regények, 17, szerk. Nagy Miklós, Bp., 
Akadémiai, 1963.) Hasonló motivációk kísérik később Áldorfai Incét. (JÓKAI Mór, Enyim, tied, övé (1875) 
JKK, Regények, 29–30., szerk. Lengyel Dénes, Nagy Miklós, Bp., Akadémiai, 1964.) A közélet-magánélet 
összefonódása és ennek az identitásra való hatása áll mindkét mű középpontjában. 
401 THOMPSON, 256–257. 
402 THOMPSON, 259., JÓSIKA Miklós, Pygmaleion. 
403 JÓKAI Mór, Egy magyar nábob, I–II, JKK, Regények, 5–6, szerk. Nagy Miklós, sajt. Szekeres László, Bp., 
Akadémiai, 1962. 
404 JÓKAI Mór, Egy játékos, aki nyer (1882), JKK, Regények, 26. Szerk. Lengyel Dénes, Nagy Miklós, Bp., 
Akadémiai, 1966. Úgy tűnik, mintha ezt a témát főleg a későbbi, 1870-es évekbeli szövegek feszegetnék 
inkább. 
405DÁVIDHÁZI Péter, „Isten másodszülöttje”: a magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., Gondolat, 
1989, 185. 
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Kárpáthy Abellino, Lord Adam vagy Alienor,406 hanem egyúttal még világosabbá teszik 

azokat a kulturális mintákat (pletykálkodás, gondos öltözködés, ájulás, vagy ezek hiánya 

stb.) amelyeknek meg kell felelniük a (nőies, vagy túlzóan nőies) nőknek és a férfiaknak 

egyaránt. „A test sohasem passzív: mindig nemmel bír, így aztán ugyanazon viselkedés 

meglehetősen eltérő egyéni és társadalmi fontosságú, attól függően, hogy férfié vagy 

nőé.”407 Ez minden társadalmi viszonyra vonatkozik. 

De míg a francia regények világában a „társadalmi biztonság kizárólag a 

különbségek és eltérések tiszteletben tartásán alapulhat”408, addig a Dalma szövegén belül 

ennek a minden áron való megtartása pusztulást okoz. A megkövesedő társadalom, a 

változatlanság a halállal egyenlő. Elég, ha arra gondolunk, mennyire kézenfekvő a korban 

az állam, a nemzet leírására organikus metaforákat használni.409 A nemzethalál állandó 

rémképe önbeteljesítő jóslatként funkcionálhat: „bensőséges összefüggés él aközött, ahogy 

elképzeljük közösségeinket, és ahogyan azek a közösségek a valóságban formálódnak, (...) 

a társadalom önmagáról alkotott képei alakítják is a társadalmat, éppen úgy, ahogyan a 

társadalmi cselekvést strukturáló viszonyok megszabják a megjelenítésükre felhasznált 

eszközök jellegét.”410 „A francia forradalom utóhatásaként a francia kultúra lényegévé vált 

az az elképzelés, amely szerint a szilárd társadalomnak elhatárolható nemi szerepeken kell 

alapulnia.”411 

E szigorú normák Magyarországon is érvényesülnek: „a házasságon belüli 

hierarchikus rend, vagyis a férj autoritása a feleség felett a közrend fenntartására irányuló 

közösségi érdek volt egy olyan, forradalmak utáni időszakban, amelyben az államhatalom, 

a nemzet, a közösség a szabad szerveződésen alapuló liberalizmustól, a társadalom 

diszintegrációjától való félelem miatt az autoritás magánszférában való megszilárdításával, 

a nemek közti határok megerősítésével védekezett.”412 De ez a rend a szabadságharc 

leverése után nem elsősorban a társadalmi biztonság, hanem a konzerválódó ellenállás, a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
406 JÓKAI Mór, Az élet komédiásai, (1875) JKK, Regények, 31, szerk. Lengyel Dénes, Nagy Miklós, Bp., 
Akadémiai, 1967. 
407 YUVAL-DAVIS, Nira, Nem és Nemzet, Bp., ÚMK, 2005, 20. Hivatkozással: GATENS, M., A critique of the 
sex/gender distinction = A Reader in Feminist Knowledge, London, Ronsledge, 139–157. 
408 THOMPSON, 259. 
409 Ennek nem pusztán egy-egy szöveg retorikai megformáltságának szintjén van jelentősége: a „test, a 
nemek és a fajok fejlődésére vonatkozó studiumok közvetlenül a haladás és növekedés fogalmaihoz 
kapcsolódtak, amelyek a nemzeti fölemelkedés programjait is jellemezték.” LAMPLAND, Martha, Családi 
portrék: nemi szerepekben megfogalmazott nemzetkoncepciók a tizenkilencedik századi Magyarországon, 
Café Babel, 1994/1–2, 121. 
410 LAMPLAND, Martha, Családi portrék: nemi szerepekben megfogalmazott nemzetkoncepciók a 
tizenkilencedik századi Magyarországon, Café Babel, 1994/1–2, 121., 128. 
411 THOMPSON, 267. 
412 BICSKEI Éva, Székely Bertalan A felesége számára készült ciklusa: magánéleti események és 
reprezentációik = Nők és férfiak..., 82. 
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továbblépés képtelenségének szimbólumává vált. Amikor egy közösség fenyegetve érzi 

magát, a hagyományok (újra)föltalálása (és ezzel a bizonyos rétegekkel, pl. a nőkkel 

szembeni legitimizált elnyomás is) fokozódik: a közösség kulturálisan „megkövül”.413 A 

továbblépést nem teszi lehetővé a múlthoz (az 1848-as hagyományokhoz és sérelmekhez) 

való ragaszkodás, sem az emlékek-elvek megtagadása. A feladat a visszahúzóvá rögzült 

normák feloldása a hasznos rend megtartásával; ennek a lehetőségét azonban csak jóval 

későbbi szövegek sejtetik. A Dalmában megjelenő (homo)szexualitás lehetetlensége a 

megkövesedő társadalomra, a nemzeti hagyományba való végzetes bezárkózásra utal. Így a 

„haladás vagy maradás” kérdésében „az egy helyben állás hátramaradást jelent”.414 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
413 Vö. YUVAL-DAVIS, Nira, Nem és Nemzet, Bp., ÚMK, 2005, 61. 
414 GAUTIER, Maupin kisasszony, idézi THOMPSON, 268. 
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A MANLIUS SINISTER 

 

A Manlius Sinister Kemény Zsigmond bírálata alapján 415  nyerte el végleges 

formáját. Az, hogy Jókai megfogadta Kemény tanácsait, nemcsak a darabot tette nagy 

valószínűséggel sikeresebbé, hanem személyének elismertségét is növelte.416 Jókainak 

olyannyira fontos volt Kemény véleménye, hogy az átírt szöveget az ő kifejezett kérésére 

kapta meg újra a bíráló.417 

Kemény az eredeti drámaszöveget sajátos helyzetben, a drámabíráló bizottság 

tagjaként, következetes normarendszerének érvényesítésével bírálta meg. A cél annak 

eldöntése volt, hogy a dráma szövege alkalmas-e a színpadi előadásra. Az első 

szövegváltozat bírálata után a válasz egyértelműen nem418, míg az átdolgozás után 

határozott igen.419 Ez pedig – ami a dráma művészi-esztétikai értékét jelenti, Kemény 

Zsigmondtól a lehető legnagyobb dicséret. Jókai ugyanis ezzel az egyetlen művével tud 

megfelelni Kemény azon szigorú elvárásainak, amelyeket a drámaszöveggel szemben 

támasztott. A Manlius Sinister ugyanis szövegként is kivívta magának az elismerést, 

nyomtatásban való megjelenése 420  éppoly pozitív kritikát kapott, mint a színházi 

előadás.421 

A Manlius Sinister gyakorlatilag a korszak egyik legjobb drámájává lép elő, 

Kemény szerint „kétségtelen gyarlóságai mellett is, zajt támasztott volna még a külföldi 

színpadokon is.”422 A „zaj támasztása” pedig bizonyos (Kemény Zsigmond-i) értelemben a 

legtöbb, amit irodalmi mű elérhet; azaz, hogy közbeszéd tárgyává lesz, elősegítve ezzel a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
415 JKK, Drámák, I, 829–833.; PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, A drámabíráló bizottság, ITK, 1939, 6–16., 
123–135.; PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 258–273. 
416 „Törpe óriás színműiróink pedig, midőn a kritika nekik változásokat javasol, benyujtott darabjaikra nézve 
követhetnék a lángelmével megáldott Jókai példáját, ki Manlius Sinistert – egyetlen bíráló felszólítására, s az 
ettől tett tanácsok nyomán – másodszor, egészen ujból átdolgozta. Uj bizonyság, hogy az igazi tehetség 
mindenkor tiszteli az itészetet, mely az önhitt lelki szegénységnek csak guny tárgya.” Közintézetek. Nemzeti 
színház, PN, 1853. dec. 13., 1128. 
417 Vö. Jókai levele Festetics Leónak 1852. dec. 28., JKK, Levelezés, I, 104. 
418 Kemény első bírálata többek között a szerző járatlanságát említi: „Ő a nem-drámai mese által, a’ czimtől 
kezdve a’ cselekvényekig, semmiben sem lehetett a’ szinvilágban. (...) Szóval: a’ darab nem is dráma; de egy 
dialogizált regény vagy novella.” KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Mór Egy római család c. színművéről, 
közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 258–273., 264. 
419 „Manlius Sinister, mellyet a’ gróf ur birálat végett küldött hozzám, ugy hiszem: a’ leghoszasabb ideig 
fönmaradó darabok közé tartozik. Adatását örömmel fogadom el.” KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai 
Manlius Sinister c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói 
működése, ITK, 1938, 273. 
420 Hölgyfutár, 1854 júl. 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. 
421 A Budapesti Hírlap szerint az 1854 július havi irodalmi termésből egyedül a Manlius Sinister olyan mű, 
amely valódi hatást tesz olvasóira. Tárcza. Szépirodalmi lapszemle, Budapesti Hírlap, 1854. aug. 8., 2738. 
422 KEMÉNY Zsigmond, Nemzeti színház, Manlius Sinister, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1506. 
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színházi-irodalmi élet fellendülését és működését, további értékes művek létrejöttét 

segítve.423 

Ez azonban csak úgy sikerülhetett, hogy Jókai Keménynek minden tanácsát 

megfogadva átírta a darabot. Az eredeti verzió nem maradt fönn,424 de a drámabíráló 

Kemény minden részletre kiterjedő kritikája alapján rekonstruálhatók a különbségek. 

Bár a Carinus című novellát Jókai a dráma első variációja után írta meg,425 és a 

téma (mármint a kereszténység és a pogányság küzdelme) kivételesen drámai 

feldolgozásra is alkalmas,426 az első változatban a Kemény által kárhoztatott legnagyobb 

hibát is elköveti; mivel „inkább csak összefüggő ‘s egymás utjába lépő történeteket látunk, 

miként a’ regényekben szokás”427, így a dráma első változata nem sokban különbözhetett a 

prózai szövegtől. 

A második változatban is maradtak olyan megoldások, amelyeket Kemény szerint 

ki kellett volna javítani. Ilyen Mesembrius alakja, aki eredetileg tisztességes római 

polgárként jelenik meg, de a gyakorlatban a római erkölcsökkel merőben ellentétesen,428 

illetve korához nem illőmódon cselekszik429. Megmaradt Flavius és Pompejanus epizódja 

is430. 

Jókai kijavította viszont azt a jelenetet, amelyben Glyceria Sophroniát próbálja 

megmenteni a mártírhaláltól: az első változatban Sophronia elfogadja nővére ajánlatát,431 a 

másodikban viszont nem. 432  Szintén kijavította a Glyceria jellemével kapcsolatos 

túlzásokat, nemcsak a „deus ex machinák legsilányabb nemébe”433 tartozó tetteit és 

logikátlan menekülését, hanem a minden műnemben alapvető követelménynek számító, s 

az első változatból hiányzó költői igazságszolgáltatást is megadja neki.434 Manlius, ki csak 

egy volt a többi szereplő közül, s akinek következetlen, mi több, gonosz tettei által még 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
423 Erről részletesen lesz szó a Színház- és drámaelméletek az 1850-es években c. fejezetben. 
424 Vö. JKK, Drámák, I, 829–834. 
425 Uo., JKK, 833. 
426 Vö. KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR 
Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 258-273., 263.; KEMÉNY Zsigmond, Nemzeti 
színház, Manlius Sinister, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1507. 
427 KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, 
Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 258-273., 264. 
428 Uo. 
429 Uo., 268. 
430 Uo., 268.; JKK, Drámák, I, 385–389. 
431 Uo., 266. 
432 Vö. JKK, Drámák, I, 400–404. 
433 KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, 
Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938. 3., 267. 
434 Vö. KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR 
Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 3., 267.; JKK, Drámák, I, 430–432. 
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Mesembriusénál is elvetemültebb jelleme fejlődik ki a cselekmény során435, a második 

változatban főszereplővé lép elő – egyrészt a cím, másrészt a jogos bossszú végrehajtása 

miatt. Jókai a Kemény által feleslegesnek ítélt szereplők névsorát is megkurtította, a 

megmaradóknak pedig funkciót adott vagy átnevezte őket.436 A végkifejlethez vezető utat 

leegyszerűsítette és drámaivá tette.437 

Az átírt szöveg azután jó alkalmat adott Kemény Zsigmondnak arra, hogy állást 

foglaljon a Festetics intézkedései nyomán kialakult vitában, s egy jó példával igazolja 

drámával kapcsolatos nézeteit.438 Hogy az olvasók is tisztában lehessenek a Manlius 

Sinister valódi értékével és Jókai tehetségével, Kemény leírja a dráma alapjául szolgáló 

történetet, és megjelöli a pontos forrást. Teszi ezt annak hangsúlyozására, hogy „a 

legnagyszerűbb drámai anyag, melyet az összes világtörténelemből kiragadni lehet, a 

kereszténység és paganismus küzdelme”439, és ezen nagyszerű téma feldolgozását Jókai 

úgy oldotta meg, hogy az arany középutat megtartva nem esett sem a túlzott 

elvonatkoztatás, sem a téma leszűkítésének bűnébe. Kemény szerint a drámában ugyan két 

szembenálló erőt alkot a pogányság és a kereszténység, de nem ez a küzdelem a dráma 

valódi „alapeszméje”. A Manlius Sinister igazából egy bosszúdráma, amelyet Jókai nem a 

klasszikus, hanem a romantikus értelmezés szerint épít fel.440 

A drámának „rafinirozottsága” az egyetlen gyengéje, mert megbontja a műben 

beinduló törvényszerűségek működését, és Manlius bosszújának beteljesítéséhez a 

vakszerencsére van szükség.441 Ezért aztán „tiszta, szoros egységről szó sincs benne. Egész 

modern természetű. Hat, magával ragad, megindít, de az egyes mozzanatoknál inkább, 

mint az egésznek fejlődése által. Tableaukra van szakítva, s gyakran csak vázoltnak 

látszik”.442 Ez utóbbi azonban érdekes módon kevésbé a szerző, mint inkább a színház 

hibája: igaz, hogy a darabban néha jelenetenként változik a színhely, de ezt főleg 

„színházunk azon Párizsból kölcsönzött reformja, hogy minden csekély változást – egy 

szék vagy asztalka kihordásáig – a belső függöny leeresztése masquiroz”,443 teszi még 

hangsúlyosabbá. Emiatt nézők még szaggatottabbnak érezhették a drámát, mint amilyen az 
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435Uo., 267–368. 
436 Uo.; JKK, Drámák, I, 378. 
437 Vö. KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR 
Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 3., 267–368. 
438 Erről lásd a többi fejezet vonatkozó részeit. 
439 KEMÉNY Zsigmond, Manlius Sinister, Nemzeti színház, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1507. 
440 Uo., 1507–1508. 
441 Uo., 1508–1509. 
442 KEMÉNY Zsigmond, Manlius Sinister, Nemzeti színház, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1509. 
443 Uo. 
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valójában, s a figyelem lankadása miatt elveszett az addig elért drámai hatás is. Ennél is 

rosszabb megoldás – s ez már egyedül Jókai hibája –, hogy „a hatás legfelső fokozatán 

melodramai eszközök, diszitvények és látványok használatára engedte magát csábítni”, 

ennek pedig az a következménye, hogy Sophronia halála nem okoz megrendülést, hanem 

csak a balettbetét egy súlytalan részletének tűnik a nézők szemében. 

Jókai az arra legalkalmatlanabb pillanatban „behozta a ballettánczosnőket, hogy 

addig foglalkodtassák a nézők szemeit és érzékeit, míg szívök annyira lecsillapul, míg 

részvétök annyira szétoszlik, míg a költői illusio ugy elpárolog, mig oly szórakozottakká 

lesznek, hogy az öngyilkos Sophronia földrehullását cupán (sic) egy balletfigurának 

tekintendik, mely a szegény keresztyén lány szemérmes öltözéke miatt még csak nem is 

festői, nem is idegingerlő”.444 Ennek ellenére a „Manlius Sinister nem mindennapi becsű 

mű”445, amelynek legnagyobb bizonyítéka Kemény Zsigmond elvárásrendszerében, hogy 

„rövid idő múlva két közönség fogja bírni: t.i. a színpadi s az olvasó.”446 

Érdekes, hogy míg Kemény éppen a mű modernségét látta a legnagyobb hibának, s 

az ebből adódó gyors váltásokat, addig a Hölgyfutár *** jelű bírálója szerint a szerkezet 

régisége miatt nem megfelelő, az utolsó két felvonás gyakorlatilag felesleges, a 

cselekmény előrehaladása pedig vontatott.447 Ezzel egyetértésben a Pesti Napló kritikusa is 

azt írja, hogy „a darabra nézve, mindamellett hogy jelesnek, a Dalmánál legalább tízszer 

jobbnak ismerjük, volnának egyes észrevételeink, mert Jókait – nézetünk szerint – a 

regényben találjuk valódi helyén, azon helyen, melyet neki hivatása kimutat”448. Ezt vallja 

a Budapesti Hírlap kritikusa is, annyival mentegetve Jókai művét, hogy ha annak 

„szerzőjétől el lehetne is vitatni, hogy drámairó, senki sem tagadhatja, miszerint e mű költő 

által iratott.”449 

A darab dicséretére először a „gyönyörű” 450, „szónoki szenvbe emelkedett”451 

nyelvet, „az alapeszme következetesen keresztül vitt kerekdedségét”452 emelik ki, majd 

pedig a színészek, leginkább Jókainé játékát.453 
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444 Uo. 
445 Uo., 1509–1510. 
446 Uo., 1510. 
447 „Baja ugyan e drámának, hogy meséje a harmadik fölvonás végével megszűnik, s a mi ezután jön, az 
értelmes néző előtt tudva van; csökkenti továbbá hatását a lassu kifejlés, az ó modoru szerkezet.” Nemzeti 
színház, Hölgyfutár, 1853. dec. 12., 1076. 
448 Közintézetek, Nemzeti színház, PN, 1853. dec. 13., 1128. 
449 Tárcza, Szépirodalmi lapszemle, Budapesti Hírlap, 1854. aug. 8., 2738. 
450 Hölgyfutár, 1853. dec. 12., 1076. 
451 PN, 1853. dec. 13., 1128. 
452 Délibáb, 1853. dec. 18., 791. 
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A darab további nagy előnye, hogy annak ellenére népszerű, hogy történelmi 

jellegű, s így a színház teljes mértékben betöltheti vele a tőle elvárt feladatot: eredeti 

magyar mű, mely a színházat megtölti454, tehát anyagi hasznot is hoz, és a közönséget úgy 

szórakoztatja, hogy közben annak ízlését is alakítja. „A közönség élvezni tudta e nemes 

tartásu, szépségekben gazdag színművet, s örömmel vesszük észre, hogy a közízlés, mely 

mármár csak bohózatokban, tánczokban és dalművekben kezdé teljes kielégíttetését 

keresni és találni, lassankint mégis nemesedik s méltóbb tárgyak felé fordul.”455 

A Manlius Sinister tehát egyfelől látszólag egy letisztultabb mintát követ, ám, 

ahogy Kemény Zsigmond észrevette, valójában egy bosszúdráma a cselekmény alapja, 

amely önmagában lehetővé teszi ugyan a tiszta drámai forma megvalósítását, a 

gyakorlatban azonban Jókai a klasszikus történetethez a színpadi hatást előtérbe helyező, 

romantikus megoldást választotta. Így a dráma műfaja ebben az esetben sem teljesen tiszta. 

Az egyik lehetőség, hogy a Bécsy Tamás terminológiája456 alapján konfliktusos drámának 

nevezett minta szerint értelmezzük a darabot. Ebben az esetben a két ellentétes tábor 

Carinus híveiből és az ő uralmát megdönteni szándékozók (Manlius, Mesembrius, 

Glyceria) alkotják. Sophronia tulajdonképpen kívül esik ezeken a körökön, mert ő nem 

Carinus ellen lázad, csak a kereszténység mártírja akar lenni. A Carinus ellen fellépőknek 

vannak eszközeik, ezek az eszközök azonban saját igazi énjükkel állnak ellentmondásban: 

akaratuk érvényesítése ugyanis csak úgy lehetséges, ha számukra visszataszító, 

erkölcstelen dolgokat tesznek, mondanak, s épp az ellenkezőjét játsszák el annak, ami a 

meggyőződésük. Manliusnak Carinus legyőzéséhez annak bizalmába kell férkőznie, 

Mesembriusnak Sophronia, Glyceriának Mesembrius védelmében kell színlelnie. 

Sophronia vesztét az őszintesége okozza. 

A viszonyok aszerint változnak, hogy éppen melyik szereplő kezdi el elrejteni 

valódi énjét és szándékait, és mikor melyikük lép vissza: kezdetben Glyceria és 

Mesembrius kényszerül erre, majd a bosszúálláshoz Manlius, de ekkorra az előbbi két 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
453 „Az előadás fénye Jókainé volt; arcán életének egész története, szavalásán pedig a legmegrázóbb fájdalom 
és boszu áradott el, jellemének élő mása volt, a költő képzelődésének megtestesülése. Lendvai és Szentpéteri 
hasonlóan jelesül müködtek.” Hölgyfutár, 1853. dec. 12., 1076. „Ez est a Jókaipár (sic) diadalestje volt: mint 
író Jókai, mint színész Jókainé arattak méltó dicsőséget.” PN, 1853. dec. 13., 1128. „Hosszasan kellene 
irnunk, ha e darab minden szépségeit ki akarnók emelni. Mindkét előadáson nagyszámu közönség ismerte 
azokat el, méltányolva egyszersmind a szereplők művészi játékát, kik mindnyájan versenyeztek abban, hogy 
az előadás méltó legyen az előadott darabhoz.” Délibáb, 1853. dec. 18., 791. 
454 „Közönségünk becsületére mindjárt bevezetéskép elmondhatjuk, hogy ez uj eredeti dráma első adatására 
igen szép számmal gyült egybe.” Közintézetek, Nemzeti színáz, PN, 1853. dec. 13., 1128. 
455 Közintézetek, Nemzeti színház, PN, 1854. nov. 18., 265., 1408. 
456 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, Bp., Kossuth, 1988 és uő, A drámamodellek és a mai dráma, Bp., 
Akadémiai, 1974. 
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szereplő már kilép korábbi ál-identitásából. A valódi szándék felfedezése mindig 

késleltetett: Manlius akkor érti meg Glyceriát, amikor meg akarja ölni, Mesembrius a 

dráma legvégén jön rá, miért lett Manliusból Carinus kegyence. Klasszikus értelemben ez 

egyúttal a darab gyöngéje is: nem ezek a késleltetésekből fakadó tettek okozzák a tragikus 

veszteséget, a tragikai hatáshoz arra lenne szükség, hogy a valódi szándék már egy 

helyrehozhatatlan tett után derüljön ki, vagy akár egyáltalán ne. Így viszont Manlius nem 

öli meg Glyceriát, hanem tanácsát megfogadva ő is köpönyegforgatóvá válik. A konfliktust 

indító szituáció, Sophronia öngyilkosságba kergetése nem a cselekményidő előtt történik 

meg, hanem a második felvonás végén. 

Mint a korábban idézett kritikákból látható, ez a két hiba a kortársaknak is gondot 

okozott, annál is inkább, mert Kemény Zsigmond is leginkább a konfliktusos drámában 

látta az ideális színpadi művet: „A’ dramaban, – ha az ugy van tervezve, mint illik – 

kimerül egy uralkodó szenvedély, eszme vagy egyéniség, ‘s azonnal az egész személyzetet 

két tömbre – gruppra – oszthatjuk. Egyik tömb az, melly ezen szenvedélyt, eszmét vagy 

egyéniséget környezi; a’ másik az, melly ellene hat, ‘s ellenhatásával a’ catastrophra okot 

ad.”457 

A másik lehetőség, hogy középpontos drámaként értelmezzük a darabot. A főhős, 

Manlius Sinister, eléri célját (megdönti Carinus uralmát), de ennek az az ára, hogy elveszíti 

a családját. Ebben az esetben a drámának megvan az az erőssége, amely az igazi, művészi 

hatást kiváltó darab alapfeltétele: az „ellentétes tartalom”458 nem egy álkonfliktus köré épül, 

mint például a Dalmában vagy a Szigetvári vértanúkban, hanem valódi, összetett és nem 

utolsósorban a szereplők lelkivilágán belül is megjelenő, a hősök természetéből fakadó 

ellentétekre. Az ellentét ugyanis nem csak Carinus és hívei, illetve a Carinus uralmát 

elítélők csoportja között alakul ki, hanem az új, keresztényi értékrendet képviselők és a 

régi római erényeket sirató szereplők állnak Carinusszal szemben, mégpedig Manlius 

Sinisterrel az élen, aki magában hordozza mindkét értékrendet, és minden egyéb 

szereplőhöz valamilyen változó viszony köti. Manlius azonban nem nevezhető passzív 

középpontnak: neki ugyanis van drámai célja, amelyért küzd: Carinus megölése, mégpedig 

egyéni érdekből. Manlius nem a köz javáért cselekszik, hiszen csak saját sérelmét akarja 

megtorolni. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
457 KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, 
Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 3., 263. 
458 BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, Bp., Kossuth, 1988, 70. 
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A dráma alapkérdése a szereplők önmagukkal való meghasonlása. Hogyan legyünk 

jó keresztények úgy, hogy közben valódi rómaiak vagyunk és azok is akarunk maradni? 

Hogyan lehetnénk igaz rómaiak egy olyan Rómában, amely erkölcstelen, hazug, 

gátlástalan? Hogyan menekíthetnénk meg a számunkra fontos dolgokat, mint amilyen az 

erkölcs, a család, a tisztesség, hűség és így tovább? 

Az erkölcs, a tisztesség relatív. Minden egyes szereplő erkölcse, értékrendje csak 

saját nézőpontjából érvényes, a másikéból viszont erősen megkérdőjelezhető. 

Mindezekhez kapcsolódnak a szereplők választási lehetőségei, és ezekben a 

helyzetekben mindenki rosszul dönt. Glyceria a méltatlan házasságot, majd a közbeszédre 

és megvetésre okot adó életmódot választja, hogy mentse apját; Sophronia döntése a római 

hölgytől megkövetelt öngyilkosság a keresztény mártírhalál helyett. Manlius Sinister 

Sophroniát választja és nem Glyceriát. 

Sophronia története tulajdonképpen egy évszázadok óta hagyományozódó, 

teológiai kérdéseket feszegető történet egyik változata; öngyilkossága az egyik legnagyobb 

bűn, amit keresztény elkövethet, és nem pusztán a gyilkosság ténye miatt, hanem azért, 

mert nem Carinustól való menekülése közben leli halálát.459 Sophronia ezzel a tettével 

teljes kudarcot vall: a darab elején bevallott célját, a Rómától való menekülést460, a 

keresztények mártírhalálát461 nem sikerül elérnie, mi több, éppen ezzel válik végképp a 

város foglyává. A keresztények vágyott menyországának létezésére, amelynek elérése az 

erkölcstelen világból való kikerülés egyetlen módja lenne, a dráma világában semmilyen 

bizonyíték nincsen. Róma pusztulásának oka így nem a kereszténység elterjedése, hanem a 

város maga. Manlius rómaiként diadalmaskodik Carinuson, nem keresztényként. 

Mivel a bevett gyakorlat az volt, hogy a Jókai-darabok hangsúlyos női főszereplőit 

Jókainé alakítja, a Manlius Sinister központi figurája érdekes módon nem a mindenki által 

tudottan és elismerten erényes és a főhős által vágyott Sophronia, hanem az a Glyceria, aki 

úgy vállalja családjáért az áldozatot, hogy Sophronián kívül mindenki megtagadja és 

megveti. Sophronia passzív szereplő, csak elszenvedője az eseményeknek. Ezt a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
459 Erről lásd: SZÖRÉNYI László, Szexualitás és erotika a 18. századi gyóntatási kézikönyvekben = Ámor, 
álom és mámor: a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete, Bp., 
Universitas, 2002, 501–514. 
460 „Sophronia (...) Ne mondja Róma többé, a mit egykor:/ ’Ha Róma üldöz, merre futsz, hová?/ Bár merre 
indulj, Róma birtokán vagy.’/ Egy más, egy szebb világ van ott,/ Hová Rómának karja nem hat el,/ Sem átkai, 
sem oltár-lángjai.” JKK, Drámák, I, 381. 
461 „Sophronia: (...) Ah! ily halállal halni mily magasztos!/ A mennyet látni megnyilt képzetével,/ A melyből 
ez örökké fényes arcok/ Kegyes mosollyal tekintnek alá,/ S hüs szárnyaik csapása, égi szózat,/ És túlvilági 
csók szivása mellett/ Omlik le a lélekről a mi por,/ A lángban hagyva földi szennyeit!/ Ah, ily halál közelgjen 
énreám.” JKK, Drámák, I, 381. 
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beletörődő passzivitást a keresztény értékrenddel azonosítja, s így az átélni vágyott 

kereszténység éppen abban gátolja meg, ami a legfontosabb volna: az aktív, saját és mások 

sorsát is befolyásolni képes cselekvésben. Manlius megtérítése sem az ő aktív 

közbenjárásának köszönhető, hanem annak a szerelemnek, amelyet Manlius már régóta 

iránta érez.462 Egyetlen aktus van, amelyet Sophronia a cselekmény folyamán végrehajt, az 

öngyilkosság, ez pedig a feladni kívánt klasszikus római értékrendbe veti őt vissza. Ez a 

tett éppen annak a jelenetnek463 a következménye, amelyet Jókai Kemény Zsigmond 

tanácsára átalakított, sokkal következetesebbé és egyértelműbbé téve a szereplő jellemét és 

a cselekményt, megteremtve ezzel a tettek kiváltotta törvényszerű viszonyváltozást. 

Sophroniának a mártírság iránti vágya okozza vesztét: nem egyezik bele, hogy Glyceria 

helyette maradjon a börtönben. Ez a döntése viszont nemhogy közelebb viszi céljához, 

hanem végérvényesen eltávolítja tőle. 

Mindebből az következik, hogy Manlius méltó párja Glyceria lenne. Manlius 

azonban Sophroniát választja. A konfliktus kialakulásához ez a döntés nagyban hozzájárul, 

hiszen Glyceria nemcsak azért megy férjhez egy rabszolgához, mert az megzsarolja, 

hanem azért is, hogy csalódását leplezze464. Egyúttal a cselekmény valódi irányítója is 

Glyceria, hiszen ő jövendöli meg Róma és Carinus bukását, és ő veszi rá Manliust a 

bosszúra. 

A különböző szereplők különböző értékrendet képviselnek, ám mindannyiuk 

tragédiája, hogy végső soron nem tudnak a saját maguktól elvárt erkölcsi 

követelményeknek megfelelni, mert Róma, amely megtestesít mindent, ami ellen küzdenek, 

végül maga alá gyűri valamennyiüket (beleértve Manliust is, aki bosszúja sikeréhez 

kénytelen mindent feláldozni). Sophronia a keresztények mártírja akar lenni, de 

tulajdonképpen (a többiek szemében még inkább) rómaiként hal meg465. Manlius nem 

válik igaz kereszténnyé, hiszen akkor meg kellett volna bocsátania Carinusnak. Glyceria 

leginkább saját testvére szeretne lenni: szeretné visszakapni apja megbecsülését, szeretetét, 

Manliusba szerelmes és nem utolsósorban a közösség és apja szemében is tisztességes 

római úrinővé válna, ha tehetné466. Erre látszólag az egyetlen esélye akkor van, amikor 
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462 Vö. JKK, Drámák, I, 384–385. 
463 JKK, Drámák, I, 400–404. 
464 „Glyceria: (...) A férj, kihez nőül menék,/ S kiért Mesembrius megátkozott,/ Egy nyomorult rabszolga 
volt;/ Ki akkor jött, midőn még szívemen/ Uj volt a seb, mit Manlius ütött.” JKK, Drámák, I, 403. 
465 „Sophronia: (magában). Azt mondta ő (ti. Glyceria – 406.): római nő vagy!/ Az vagyok/ Hitem megtiltja 
azt, mit büszkeségem/ Megtenni készt. Keresztyén nő vagyok;/ De római nő is vagyok. (A tőrrel hirtelen 
átszúrja keblét.) Választottam! Bocsáss meg Istenem! (összeomlik, meghal)” JKK, Drámák, I, 411. 
466  Vö. uo.,JKK,  400–404. 
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Sophroniát próbálja megmenteni a mártírhaláltól. Ha sikerülne a csere, akkor mindenki 

megkapná, amire vágyik. Glyceriának ahhoz, hogy a valódi római erényeknek megfelelő 

tetteket hajtson végre (apját megvédje), külsőségeiben éppen ezen erények ellen kell 

fordulnia. Az egyetlen szereplő, aki tisztában van Glyceria valódi énjével, s ennek 

megfelelően is viselkedik és beszél vele, „római nőnek” nevezi, Sophronia.467 Ez fordítva 

is igaz468, bár ez Sophroniára nézve már kevésbé hízelgő, hiszen ő nem akar már római nő 

lenni. Mesembrius sem tud igazi erényes római polgárként viselkedni, Carinus zsarnoksága 

miatt, a besúgóktól való félelmében kénytelen még Manliust is próbára tenni469. 

Mindenki valódi énjének és szándékainak eltakarására, eltitkolására kényszerül, 

mindenki álságos szerepet kénytelen játszani, a drámai világon belül az önazonosság 

teljességgel lehetetlen. Annál is inkább, mert a Carinus uralkodása által fertőzött közélet 

miatt nem lehetséges a magánszférába való elvonulás sem: amikor Manlius megpróbálja 

kivonni magát a közügyekből, akkor elszalasztja a lehetőséget Sophronia megmentésére470. 

Manlius bosszúját is csak úgy viheti véghez, hogy köpönyegforgatóvá lesz, csak így tud 

Carinus közelébe férkőzni és a megfelelő pillanatban megölni őt. Manlius mint a valódi 

római erkölcsök megtestestője, a dráma végére nem csak menyasszonyát, Sophroniát, 

barátját Glyceriát és a saját apjának tekintett Mesembriust veszíti el, hanem azt a 

lehetőséget is, hogy vagy valódi keresztényként éljen, meghaljon, vagy tisztességes 

rómaiként álljon bosszút Carinuson. Keresztényként élni Carinus uralma miatt nem 

lehetséges, és Manlius nem is vágyik rá, mert keresztényüldözőből csak Sophronia miatt 

lett a keresztényeket elfogadó római. Ugyanezen ok miatt nem vállalhatja a mártírhalált 

sem. 

A római erkölcsöket Carinus uralma már olyan mértékben tette értéktelenné és 

megvalósíthatatlanná, hogy Manliusnak nincs lehetősége másképpen bosszút állni, csak ha 

jellemével teljesen ellentétesen cselekszik. Ez viszont nyilvánvaló szenvedést okoz neki – 

a darab első változatában szereplő, gazemberré váló Manlius ízléstelen bosszúja helyett így 

valódi tragikum jelenik meg a drámában. Ez a tragikum viszont Manliusnak azt a 

kényszerű választását jelenti, hogy bosszúja végrehajtásához meg kell tagadnia mindazt, 

amiben addig hitt, amihez addig hű akart lenni. Ha a befogadó ismeri a dráma alapjául 

szolgáló történet folytatását, akkor láthatja, hogy Manlius áldozata végső soron hiábavaló: 

Carinus uralmának megdöntése nem hozza el a kívánt eredményt, a régi római erkölcsök 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
467 Uo.,JKK,  400. 
468 Uo.,JKK,  406. 
469 Uo.,JKK,  389–392. 
470 Uo.,JKK,  396. 
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már nem állíthatók vissza, hiszen a cselekmény idejéhez képest „alig hatvan év múlva – a 

clubok opiniója trónra ült Constantin személyében, s míg örök és magas eszméi által 

átalakítni akarta az erkölcsöket, a socialis viszonyokat és az államot, rendre annyira 

feloszlatá a régi világot, melyben minden fermentatio alá jött, hogy a barbároknak könnyű 

vala azt semmivé tenni, sokkal könnyebb, mint történhetett volna, a közaljasodása mellett 

is, a keresztyénség nélkül.”471 Ebben az összefüggésben pedig egyáltalán nem vigasztaló 

az sem, ha „tudjuk, hogy az ó polgárisodás romjaiból századok eltelésével uj és dicsőbb 

támadt”472, hiszen a kortársak alapvető élménye éppen ennek az új és dicsőbb értékrendnek 

a haldoklása lehetett. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
471 KEMÉNY Zsigmond, Manlius Sinister, Nemzeti színház, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1507. 
472 Uo. 
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AZ IMMETULLAH 

 

Legány Dezső szerint 1855-ben473, a kritikai kiadás szerint viszont korábban, 

valószínűleg 1853-ban írta meg Jókai a Kemény Simon történetét feldolgozó operalibrettó 

szövegét, amely azután egészen 1893-ig lappangott.474 A kritikai kiadásban a korábbi 

időpont mellett szóló érvek az időben közeli, hasonló tárgyú török kori regényeket és Jókai 

egy házbérre vonatkozó feljegyzését említik475, de ezek mellett nyomós érv lehet az is, 

hogy Jókai az 1853‒54-es évben szerkesztette Festetics Leo Délibábját, és így nemcsak 

általában az irodalom vagy Laborfalvy Róza személye kötötte a színházhoz, hanem az a 

lap is, amelyen keresztül az intendáns a színházi, ezen belül pedig az operai ügyekkel 

kapcsolatban is nyilatkozott, és ezekbe az ügyekbe Jókai így már nemcsak egy ünnepelt 

színésznő férjeként, hanem a döntéseket hozó intendáns munkatársaként is belelátott. A 

Délibáb megszűnésekor viszont már a Vasárnapi Újság kötötte le, illetve a drámabíráló 

bizottság tagjaként476 kapcsolódott a színházhoz, így nem valószínű, hogy 1854 után még 

foglalkoztatta volna az opera műfaja vagy a librettóírás – nem véletlen, hogy a Jókai Dózsa 

Györgye alapján készült (és az eredeti drámaszövegtől jelentősen eltérő) Erkel-opera 

szövegét már Szigligeti írta meg.477 

Sajnos, az Immetullah szövegéből készült opera partitúrája elveszett, még az sem 

vehető bizonyosnak, hogy a nemzeti történelmi opera megteremtésén szinte egyedül 

fáradozó478 Erkel Ferenc befejezte a művet, amelynek írásához valószínűleg már 1856 

körül hozzáfogott.479 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
473 Vö. LEGÁNY Dezső, Erkel Ferenc művei és korabeli történetük, Bp., Zeneműkiadó, 1975. A Kemény 
Simonról: 124–125. 
474 Vö. JKK, Drámák, I, 863–865.; MAJOR Ervin, Fejezetek a magyar zene történetéből: válogatott 
tanulmányok, sajt. BÓNIS Ferenc, Bp., Zeneműkiadó, 1967, 218–224. 
475 JKK, Drámák, I, 865. 
476 1851-től 1857-ig. Nemzeti színházi zsebkönyv, 1851–1860. 
477 Dózsa György. Eredeti opera 5 felvonásban Jókai után irta Szigligeti zenéjét Erkel Ferencz. Pesten, Emich 
Gusztáv magyar akadémiai nyomdánál, 1867. A műről lásd még TALLIÁN Tibor, A kibírás zsenije. „Szikrát 
dobott a nemzet szívébe” Erkel Ferenc három operája: Bátori Mária – Hunyadi László – Bánk bán, 
Szövegkönyvek – tanulmányok, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2011, 31–50, 46–49. 
478 Vö. TALLIÁN Tibor, i. m., 31–50. 
479 MAJOR Ervin, i. m., 221.; LEGÁNY Dezső, i. m. 
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A BONVIVÁN ÉS A MEGCSALT FELESÉG: OPERA ÉS DRÁMA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN AZ 

1850-ES ÉVEK ELEJÉN 

 

Míg Jókai az adott korszakban, tehát 1850-es években írott darabjait sorra mutatták 

be a nemzeti színházban, úgy tűnik, az opera bemutatásához nem ragaszkodott sem ő, sem 

mások. Ennek oka nemcsak az volt, hogy a librettó alapján elképzelt pompás kiállítás a kor 

viszonyai között megvalósíthatatalan lett volna, hanem az is, hogy mivel Laborfalvi Róza 

prózai színésznő volt, ebben a műfajban a házaspár kevésbé volt érdekelt. További ok 

lehetett az opera műfajának korabeli megítélése is, amely szerint a nemzeti színház valódi 

feladatát csak akkor láthatja el, ha a népszerűbb opera helyett inkább a drámát kínálja a 

közönségnek. 

Ezen a nézeten pedig Jókai is osztozott, olyannyira, hogy a közönség rossz ízléséért 

egyenesen az operát teszi felelőssé: „csak a zene és félmeztelen táncosnék ugrálása bir még 

osztatlan tetszéshez jutni s általuk a közönség izlése végképen el van rontva. A legroszabb 

éneklőnek több sikerre van kilátása, mint a legjobb drámának. Ez még csak most Pesten 

van így, meg Aradon; vajha más vidéki városainkban meg ne honosulna az operadüh, 

mellyet ha vidéki szinigazgatóink a nemzeti szinművészetnek és saját maguknak 

megrontására elterjeszthetnek, akkor nem szükség azon zajoskodnunk, hogy színházakat 

építsünk; a dráma emeli nyelvünket, az opera ingerli füleinket, s a lelket, a nemzeti 

szellemet nem gazdagítja eléggé.”480 Jókai szerint „a nemzeti színház célja a hazai dráma, 

nyelv, irodalom és művészet emelése, nem pedig a könnyü élvezetet keresők fülhártyáinak 

csiklandoztatása”.481 

Később azonban, abban az időszakban, amikor Kaiserné távozása után az opera 

nehéz helyzetbe kerül, és a dráma szinte egyeduralkodóvá válik a színházban, Kakas 

Mártonként a színház anyagi érdekeit szem előtt tartva kiáll az opera mellett: 

„közönségünk kegyelmébe vette a drámát; hanem azért ne hanyagolja ám el a másik 

testvért, az operát sem. Ugy vagyunk mi ezzel a két testvérrel, mint a gondos anya édes 

gyermekével; jobban szereti a fiut, mert az szerény, szorgalmas, iparkodó és takarékos, ez 

tartja fenn a házat, de azért mégis a leányát cifrázza, mert ezzel van kilátás – jó partiet 

csinálni.”482 S bár Jókai Kakas Mártonként azt írja, hogy „a világért sem akarja az opera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
480 Nemzeti színház, VU, 1854. nov. 12.; JKK, Cikkek és beszédek, IV, 41. 
481 Nemzeti színészet, VU, 1855. ápr. 22.; JKK, Cikkek és beszédek, IV, 51. 
482 Kakas Márton a színházban, VU, 1858. márc. 28.; JKK, Cikkek és beszédek, IV, 209. 
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ellen a közönséget ingerelni”483, azért nem mulaszt el az operaénekesek magasabb 

fizetésétől kezdve az operák fényesebb kiállításán keresztül az előadók gyenge színészi 

játékáig mindent felróni, hozzátéve, hogy minderről Ráday nem tehet, és a helyzet 

megoldása az igazgató mellé egy „szerény, de maga helyén erélyes, műértő, szorgalmas, 

számítani tudó, előrelátó, szakadatlan türelmü, emberekkel bánni tudó, részrehajlatlan, 

mindenben jártas, tudományos készültségü, megvesztegethetetlen tisztakezü és tisztaszivü, 

minuciózus pontosságú”484 művészeti vezető kinevezése lenne.485 

A dráma és az opera (ez utóbbi leginkább mint a dráma „nyakára nőtt” 

„legköltségesebb fényűzési czikk”486) az eleve szűkösen szabott anyagi lehetőségek miatt 

kényszerült egy fedél alá487, s emiatt furcsa viszonyban állnak egymással a nemzeti 

színházban: mintha érdekeik ellentétesek lennének, holott még az évtized végén is tartja 

magát az a nézet, hogy a zene, „homogén tárgy lévén a színművészettel”488, közös 

fórumokon jogosult megjelenni. A színművészetben és a drámairodalomban bekövetkező 

változások az operát is érintették, de utóbbi esetében ezek elfogadható változások: azt 

nehezményezi Kemény Zsigmond, hogy a közönség kegyeiért küzdő szerző a színészeknek 

úgy ír darabokat, ahogyan az operalibrettó írója adott zeneszerzőnek írja a szöveget: 

„napjainkban egy nagy színész – s itt megint a külföldre czélzok – körülbelől úgy áll a 

drámaköltőhöz, mint az operában a zeneszerző a librettó készítőjéhez. Azért írnak, hogy ő 

szerepelhessen.”489 

Bár Kemény Zsigmond szerint az a kérdés, hogy „vajon nem pártoltatik-e az opera 

a dráma rovására”, „mióta Árpád ébredésével állandó színházunk megnyittatott, mindig 
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483 Kakas Márton hányja a falra a borsót, VU, 1858. nov. 21., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 241. 
484 Uo.   
485 Uo.   
486 VAHOT Imre, Magyar játékszín = uő, Magyar Thália, játékszíni almanach, 1853, 114., 113. 
487 Vahot szerint az országgyűlés az ideiglenes színház átvételénél hibázta el a dolgot, szerinte külön épület 
kellett volna a drámának (és a színiiskolának), illetve az operának és balettnak, de ha már ezt nem is tudták 
kivitelezni a hiányzó pénzforrások miatt, legalább egy erős kezű igazgatóra kellett volna bízni a vezetést a 
bizottmány helyett. Vö. VAHOT Imre, i. m., 114–115. 
488 Szénfy Gusztáv levele Egressy Gáborhoz, 1859. nov. 24., Egressy Gábor és kortársai: levelek Egressy 
Gáborhoz (1838–1865), Sajt. MOLNÁR László, Bp., Színészegyesület, 1908, 129. Szénfy itt egészen 
konkrétan a magyar nemzeti zenéről ír, de a magyar zeneelmélet megteremtéséért való fáradozása nem járt 
együtt a más jellegű zeneművek, így az operák elhanyagolásával: „Távol áll tőlem minden düh az operák 
ellen, midőn hitvallásomat elmondám a magyar nemzeti zenéről. Mert annak daczára, hogy a magyar 
irodalmat pártolom, még sem szüntem meg latinul, németül és szlávul olvasgatni; hasonlólag megadom én a 
zene terén is mindenkinek a magáét; annálinkább, hogy zenei kiképeztetésem idegen zenében történt. Így 
tehát én sohasem fogok operai kérdésekbe elegyedni, főkép a pesti magyar színháziakba soha.” Szénfy 
Gusztáv levele Egressy Gáborhoz, 1859. dec. 7., uo., 130. 
489 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III, Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 31. 



! 86!

polemia tárgya volt, a nélkül, hogy valaha tisztába hozatott volna”490, ezért ennél fontosabb 

problémákat is érdemes volna megvitatni; a kortársak tovább vitatkoztak az évtized 

folyamán, a dráma nehéz helyzetét nem feltétlenül egyedül az operának vagy az 

igazgatóságnak, hanem később inkább az anyagilag ellehetetlenítő kormányzatnak és a 

sajtónak tulajdonítva: maga Jókai legalábbis Ráday idejében már inkább ez utóbbiak miatt 

panaszkodik.491 

Festetics ugyan tagadta492, hogy a dráma rovására az operának kedvezne, vagy 

hogy egyáltalán az opera és a dráma két részre osztaná a színházat493; a kortársaknak ez 

meggyőződésük volt, a kialakult helyzetet „az intézet belszerkezetének”494 és az intendáns 

intézkedéseinek tulajdonítva: egyfelől a bevételek nagyobb részét az operaelőadások 

adták495, másfelől a színházzal szembeni elvárások egyik sarkalatos pontja a drámai 

előadások számának (ezzel együtt pedig a bevételnek) növelése, mégpedig lehetőleg 

színvonalas, eredeti magyar drámák adásával. A bizonyos időszakokban a fővárosba 

látogató vidékiek becsábításától is a drámai előadások bevételének növekedését szerették 
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490 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III, Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 9. 
491 Vö. Jókai levele Kemény Zsigmondnak, JKK, Levelezés, I, 146. 
492 „Mi egyébiránt a drámának háttérbe szorítását illeti, ezt nem hiszem, hogy elpirulás nélkül irathatott a 
türelmes papírra; de ha igy volna, akkor valóban sajnálnám az írónak jellemét. A Délibáb IV. száma ezt 
világosan és a szükséges adatokkal támogatva elég bőven fejtegeti, s valamint a „fonák m ü s o r o z a t n a k ”  
vádját, ugy hiszem kellőleg megczáfolja, ugy a drámának „háttérbe szorítását” méltatlan panaszként tünteti fel.” 
Nyílt válasz Török János szerkesztő urhoz, Délibáb, 1853. júl. 31., 154. 
493 „(...)nem akarunk azon vitatkozni, vallyon lehető-e illy, úgy szólván egymásba nőtt két osztálynak, mint 
színházunknál a dráma és opera, érdekeit, jövedelmeit és szükségleteit a legpontosabban rovatok alá venni? 
Ez csak akkor volna lehetséges, ha két külön intézetünk volna, hol dráma és opera egymástól függetlenül 
működhetnék, igy azonban midőn ez egyetlen országos intézetünkben a művészet mindkét ágának 
képviselve, még pedig méltón képviselve kell lenni, nem hiszszük, hogy akár az egyik, akár a másik ág 
elhanyagolása az inkább pártoltra káros visszahatással ne volna.” Budapesti hírek, Délibáb, 1853. okt. 16., 
507. 
494 PN, 1853. okt. 13., 1078. sz. 
495 Mivel a közönség nagyobb számban látogatja ezeket, mint a drámai előadásokat. Vö. Festetics 
kimutatásával: Délibáb, 1853. okt. 9., 475. Hogy ez a közgondolkodás szerint is így volt, arra egyértelmű 
utalásokat találhatunk a Pesti Napló vezércikkében (PN, 1853. okt. 13., 1078. sz.) és a Divatcsarnokban is; 
„Hugli úrtól”, amely „nem igaz, de az lehetne”. „Miután az operának nagyobb közönsége van és többe kerül, 
mint a dráma: a legközelebbi színházi évtől kezdve az operai eléadásokon megmaradnak a mostani helyárak, 
a szavaló drámákban pedig tetemesen le fognak szállíttatni. Ez által – és nem minden ok nélkül – remélhető, 
hogy az operai élvek által elkényeztetett közönség ismét a dráma látogatásához fog szokni. (...) Nagy vita 
támadt az illetők között az iménti felosztás következtében a felett, vajjon az énekes népszínművek az 
operákhoz vagy a drámai eléadásokhoz fognak-e számíttatni, s a vélemények többsége már az operához 
hajlott; midőn egy hatalmas hang javaslá, hogy a vasárnapi közönséget, mely az estéket különben 
korcsmákban vagy talán épen roszabb helyen töltené, nem kell a magas árak által a színház látogatásától 
elriasztani. És javaslata elfogadtatott.” Divatcsarnok, 1853. július 3., 535–541. Vö. Festetics kimutatásával, 
Délibáb, 1853. okt. 9., 475. 
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volna elérni, hiszen azt feltételezték, hogy a vidéki lakosság időszakos ittléte alatt 

szívesebben nézne drámát, mint operát.496 

Ennek az igénynek a megtestesülése a drámabíráló bizottság 497  létrehozása, 

amelynek feladata az azt megújító Festetics szerint és az arany közép elve alapján az volt, 

hogy az eredeti színművek írásától ne vegye el a szerzők kedvét a túlzott szigorral, 

ugyanakkor bizonyos színvonalat megköveteljen, s így a nézők ízlését és a hazai 

drámairodalmat fejlesztve, a színházhoz kapcsolódó különféle szempontokat érvényesítve 

elismerést hozzon a színháznak498. A bírálók szigora, amelyet sokan zokon vettek,499 

indított el aztán egy újabb kritikai vitát, amelyben a kritikusok és az irodalom fejlődésének 

kapcsolata került előtérbe.500 Az, hogy a bizottság írott szövegeket bírál, tovább erősíti azt 

az amúgy is már létező igényt, hogy az előadandó darabok önmagukban, szövegként is 

élvezhetők és igényesek legyenek. Ez ahhoz a furcsa ellentmondáshoz vezet, hogy a 

kritikus, aki nem olvasta a drámát, az előadás alapján mond ítéletet a szövegről is.501 Az 
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496 „Az operát fentartja maga a pesti közönség; a drámai előadások látogatlanságáról panaszkodni nem 
egyszer van okunk. Ime itt van a vásár, itt a jó alkalom jövedelmező drámai előadásokra! Az igazgatóság 
nem használja; talán nincs szüksége jövedelemre. Messze vidékekről bejő a magyar ember családjával 
együtt; szeretné élvezni drámai személyzetünk játékát, és mivel kínálják? operával, ismét operával és reá 
Koldusnővel! Ha a vidéki közönség iránti tekintet mit sem nyom az igazgatóságnál, a dolognak financzialis 
oldala nyomhatna valamit. Jó válogatott színműveket urak, a vásárok ideje alatt!! Különben arra a gondolatra 
kell jönnünk, hogy... Na de nem mondjuk még ki.” Nemzeti színház, Budapesti Viszhang, 1853. márc. 13., 21. 
497A drámabíráló bizottság működéséről részletesen lásd PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, A drámabíráló 
bizottság, ITK, 1939 (49. évf.), 1, 6–16.; ITK, 1939 (49. évf.), 2., 123–135. 
498 „A nemzeti szinház müvezérletében töltött félévi tapasztalás után, meggyőződtem arról: miszerint az 
eredeti szinirodalom irányában tulszigoruak nem lehetünk ugyan, azonban az előadandó müvekben, az 
eredeti szinirodalom jelen állásához mérve, a színpadi hatás mellett, némi bensőség és művészi becs is 
megkivántatik, ha a közönség ízlését nemesbitni, s mind a szinház, mind az eredeti szinirodalom tekintélyét 
emelni akarjuk. A szinre hozandó eredeti darabok megválasztásában ezen elv szerint óhajtván eljárni, a 
drámabiráló bizottmányt, saját közvetlen befolyásom és részvétem mellett, akként igyekvém összeállítani, 
hogy abban mind a szépmütan, mind a szinirodalom, mind a színészet képviselve legyen. E végből következő 
t. cz. urakat volt szerencsém a bizottmánybani közremunkáláshoz megnyerni; név szerint Urményi József, 
báró Kemény Zsigmond, Csengery Antal, Czuczor Gergely és Egressy Gábor urakat, mint a szépmütan 
képviselőit; Jókai Mór, Nagy Ignácz, Vahot Imre és Szigligeti urakat, mint a szinirodalom képviselőit; 
László József, Szentpétery Zsigmond és Szigeti József urakat, mint a színészet képviselőit.” Nemzeti Színház. 
Az eredeti drámabíráló bizottmány ügyében, Délibáb, 1853. jan. 2., 24–25. 
499 Vö. pl. a Budapesti Viszhangnak az elutasítás módját bíráló felháborodott bejegyzésével: „Nem a darabról 
szólunk, ezt nem ismerjük; – hanem az eljárásról.” Nemzeti színház, 1853. márc. 19., 19. 
500 Bővebben lásd a Színház- és drámaelméletek az 1850-es években c. fejezetben. 
501 „Czélunk az előadandó darabok ismertetésében, a műveket és játékot nem pusztán első hatásuk szerint, 
mely gyakran oly csalékony és múló; hanem aestheticai bel becsökben méltatni. Örömmel fogunk üdvezelni 
minden – akár színírói, akár színészi – tehetséget; de meghajolni csak akkor fogunk előtte, ha meggyőződünk, 
hogy lelkiismeretes tanulmánynyal van párosítva. Mindennek, a mi valóban szép, lelkes barátai leszünk; de 
mindent, mi az egészséges izléssel ellenkezik, mindent főleg, mi az erkölcsi érzéstcsak távolról is megsebzi, 
ellenűl tekintendünk. (...) Ennélfogva mindig elébe teendjük a hű lélektani jellemzést, az indokolatlan, de 
meglepő helyzetek ingerének, mindig nagyobb elismeréssel leszünk a magasabb, finomúl gúnyoló comicum, 
mint csupán bohózatos látványok iránt. S mindezt ugy a színművekre, mint az előadásra is alkalmazandjuk.” 
Divatcsarnok, 1853. ápr. 3., 19. 
„A sz ín ie lőadásokra  nézve ismertetéseinket s megjegyzéseinket a különben is legtöbbször csalékony 
személyenkénti játékbirálat helyett – melly e lapok állásával sem egyeztethető – egy alaposabb, aesthetikaibb 
becsü és mind szinművészeinkre, mind a közönségre tanulságosabb modorban kezelendjük, figyelmünket az 
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előadás és az írott szöveg így csak a bíráló bizottság tagjai, vagy a később a darabot 

nyomtatott formában megvásárló olvasó számára választható külön. Az írott szöveggel 

nem találkozó színházi közönség számára így a „mű” azzal lesz azonos, amit a hírlapok 

előre beharangoznak, majd amit a színpadon lát bizonyos színészek előadásában; amelynek 

szerzőjét a színpadra hívhatja, a főszerepet játszó színésznőt pedig koszorúkkal 

ünnepelheti, hogy tetszését kinyilvánítsa. A darab így személyekhez, magához a szerzőhöz 

is mint közvetlen, azonnali benyomásokhoz, élményekhez kötődik, amelyek mindegyike 

már korábbi előfeltevéseket mozgat. 

Az operáknál talán kevésbé hangsúlyos ez a probléma: mintha nem lenne 

követelmény, hogy (az esetleges nyomtatott megjelenés ellenére) a librettó önmagában 

biztosítsa a drámai és/vagy tragikai hatást, mintha a színpadi és tragikai hatás kevésbé 

különülne el. Az opera – a kortársak általános vélekedése szerint –, még ha eredeti magyar 

műről van is szó, nem kapcsolódik olyan szorosan a nemzeti léthez, mint a dráma, az opera 

(és a balett) „nem hazai növény”502: „a mennyiben a drámának irodalmi súlypontja 

nagyobb, és forrása a nemzeti érzülettel közelebb kapcsolatban áll”.503 

Éppen e vélekedés tette lehetővé, hogy ugyanazon operai előadások két ellentétes 

nézőpontból is elfogadhatóak legyenek. Népszerűsége és kevésbbé magyaros jellege miatt 

ugyanis az opera alkalmas volt arra, hogy a műfaj eredeti célját elérve „udvari opera”504 

lehessen: például a Ferenc József tiszteletére rendezett ünnepségek alkalmával505 fényes 

kiállítással és díszkivilágítással nagy számú közönséget becsalogatva a császári hatalom 

reprezentációját biztosítsa. Ugyanakkor az arra fogékony közönség egyfajta lázadásként, 

vagy legalább figyelemfelkeltésként értelmezhetett bizonyos darabokat, például a Normát 

vagy a Kunokat, nem beszélve a „nemzeti érzület őreként” számontartott Hunyadi 

Lászlóról506. Sőt, az opera műfaja még arra is alkalmas volt, hogy majdnem egy évtizeddel 

később, a kiegyezés korára az oly nagy felháborodást keltő Dózsa Györgynek azt a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
egész mű teljes szinpadi reproductiojára, a jellemek fölfogására, az iró czélzatainak benső átértésére 
forditandjuk, s az egyesek játékából meritett jelességeket vagy hiányokat a szinművészeti tudomány, a 
mimika, plastika és szavallat általános szabályaira alkalmazva hazai szinészeink tanulmányi körének 
gyarapítására fogjuk használni. A természet, az aesthetikai szép örök törvényeit állítandjuk mindenkinek 
müködése fölé.” B, Műbirálati rovat, Délibáb, 1853. jan. 2., 29–30. 
502 VAHOT Imre, Magyar játékszín = uő, Magyar Thália, játékszíni almanach, 1853, 114. 
503 B, Műbirálati rovat, Délibáb, 1853. jan. 2., 29. 
504 Vö. TALLIÁN Tibor, A kibírás zsenije = „Szikrát dobott a nemzet szívébe”. Erkel Ferenc három operája: 
Bátori Mária – Hunyadi László – Bánk bán, Szövegkönyvek – tanulmányok, Bp., MTA Zenetudományi 
Intézet, 2011, 31–50, 31. (A hivatkozott szövegrészben nyilvánvaló elírásként 1925 és 1955 szerepel – P. Á.) 
505 Vö. Nemzeti színházi zsebkönyv, 1850–1860. 
506 Vö. TALLIÁN Tibor, Keletkezés, sujet, fogadtatás (Hunyadi László) = „Szikrát dobott a nemzet szívébe”, 
Erkel Ferenc három operája: Bátori Mária – Hunyadi László – Bánk bán, Szövegkönyvek – tanulmányok, 
Bp., MTA Zenetudományi Intézet, 2011, 219–260., 242. 
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variációját teremtse meg, amelyben a népet a főurak ellen fellázító Dózsa elismeri vétkét, a 

halált vezeklésképpen, Isten kegyelmében bízva vállalja, s az opera záró jelenetében az 

eredeti dráma koncepciójától507 teljesen eltérő módon Dózsa és Rózsa holtukban egymásra 

találva dicsőítik a királyt.508 

A nemzeti színházban kezdettől játszottak operákat is509, amelyek a kortársak 

szerint először csak zsenge próbálkozásokként tűntek fel a drámák mellett,510 majd ez 

utóbbiak sikere magával hozta az opera elterjedését is. 511  Később az operára úgy 

tekintettek, mint ami a drámánál jóval kevésbé viseli a nemzeti jelleget (még akkor is, ha 

például Erkel Hunyadi Lászlója „a legjobb, legtökéletesebb magyar dalműnek méltán 

nevezhető”512), így a kortársak általános vélekedése szerint a kultúra és a magyarság 

fenntartásában nemhogy nincs ugyanakkora jelentősége, de határozottan káros az operai 

túlsúly, mert „ha megtölté is a színház kiürült pénztárát, de épen nem használt az intézet 

szellemi és nemzeti érdekének, mely egyedül és kizárólag az értelemhez szóló dráma által 

lehet képviselve.”513 

Pedig éppen az érzelmekre ható operai előadások (közülük is leginkább a Próféta) 

voltak azok, amelyek a harcok elmúltával visszaédesgették a nézőket a színházba,514 annál 

is inkább, mivel a színészek nagy része 1849-ben elmenekült, vagy katonai szolgálatot 

teljesített, az operaénekesek viszont maradtak, játszottak, s így következett be az az 

átmeneti időszak, amelyben „a drámának jó darab ideig ugyszólván semmi közönsége nem 
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507 Lásd a vonatkozó fejezetben. 
508 Vö. Dózsa György, eredeti opera 5 felvonásban, JÓKAI után irta SZIGLIGETI, zenéjét ERKEL Ferencz. 
Pesten, Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdánál, 1867. 
509 Ez is közrejátszott a drámabíráló bizottság létrejöttében, Vö. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, A 
drámabíráló bizottság, ITK, 1939 (49. évf.), 1. sz., 9. 
510 „Az állandó színház keletkeztének első éveiben Thaliánk nemtője igen jól vezérlé ugy a dolgokat, hogy 
akkor drámánknak fényűző testvére az o p e r a  még olly kiskorú volt, miszerint amannak rovására nem 
pazarolhatott s a közönség különben is szűk részvétét nem kapta el az elsőségi joggal biró testvér elől. Csak 
igy emelkedhetett drámai szinészetünk azon magas polczra, mellyen az már egy évtized óta áll.” B, 
Műbírálati rovat, Délibáb, 1853. jan. 2., 29. 
511 „Miután részére a magyar közönség nagyrészének részvéte és Ízlése meg volt nyerve s a dráma a szinház 
létczéljául elfogadtatott, kiterjedtebb hódítás végett igen okszerű volt az operának nagyobb tért nyitni, hogy 
ezen csábétekkel szinmüvészetünk iránt még akkor idegen vendégek is megnyeressenek. A siker nem maradt 
el, sőt ez eljárás később m ű v é s z e t i  s z e m p o n t b ó l  is becses gyümölcsöket hozott, mert nemzeti 
zenénk alapíttatott meg általa. Egypár olly eredeti mü keletkezett a daljátékok körében, mellyek éppen az 
intézet alapos czéljánál fogva kötelességül tevék, hogy a d a l m ű v é  s z e t  is fölkaroltassék, mint 
művészetünk egy másik rokonága s a nemzeti műveltség egy másik hatályos eszköze. Illy szempontból 
őszintén üdvözöljük e két művészeti ág testvérülését s a magyar o p e r á t  színpadunkon.” B, Műbírálati 
rovat, Délibáb, 1853. jan. 2., 29. 
512 VAHOT Imre, Magyar játékszín = V.I., Magyar Thália, játékszíni almanach, 1853, 122. 
513 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története VI.-ik időkör 1850. april elejétől october 
végeig, Remény, I, Pest, 1851, 211. 
514 Vö. JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 26–27. 
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volt”515, ezzel szemben „az operán semmi lényeges változtatást nem tett a kivételes 

állapot”516, hiszen a fent említett okok miatt a „drámai és népszínműi előadások emelésére 

ez időben az igazgatóság legjobb akarata mellett sem tehetett sokat. Ellenben az opera 

emelésére, igazgatási befolyás nélkül is mindent megtett a jeles személyzet, s különösen 

ennek vezércsillaga, Hollósi Kornélia.”517Az opera és dráma rivalizálása tehát már jóval 

Festetics és Ráday intendánsi működése előtt megkezdődött – néhány évtized távlatából 

például maga Jókai menti fel Festeticset az opera favorizálásának vádja alól, megjegyezve, 

hogy az sokkal inkább terheli Simontsitsot.518 Azonban ebben a harcban is leképeződtek 

azok a félelmek, amelyekkel a szabadságharc bukásától traumatizált magyarság küzdött. 

Ugyanaz az érzelmektől, a kontrollvesztéstől való rettegés jelenik meg Vahot idézett 

soraiban, mint amelyet Kemény Zsigmond röpiratai519 is érzékeltetnek. 

A színházlátogatók és a színház ügyével foglalatoskodók ezzel két pártra szakadtak. 

Az egyik csoport, amelyhez például a Délibáb B. jelű kritikusa (és nyilvánvalóan maga 

Festetics is) is tartozott, azt az álláspontot képviselte, amely szerint a népszerű – és a 

vezetőség törekvéseinek eredményeképpen igenis magas színvonalat képviselő - 

operaelőadások (hála a belátó intézkedéseknek) nem mennek a drámák rovására, illetve 

hogy a drámáknak saját közönséget kell kialakítaniuk, a közönségnek pedig a színház 

látogatásával magának kell előmozdítania a drámairodalom és a színművészet fejlődését. 

A másik csoport azt állította, hogy az opera – a drámánál alantasabb műfajt 

képviselvén – elveszi a nézőket a drámáktól, s a kevésbé nemzeti operát (egyesek szerint 

ráadásul rosszul) pártoló vezetéssel sem a nézők ízlésbeli és erkölcsi fejlesztése, sem a 

hazai drámairodalom támogatása nem valósul meg a nemzeti színház falain belül.520 Az a 

vád, hogy az opera a drámánál nagyobb figyelmet és támogatást kap, már az évtized elején 
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515 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. IV időkör. 1849. július elejétől 
december végeig, Remény, I. Pest, 1851, 103. 
516 Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. II. időkör. 1849. január elejétől 
april 24-éig, Remény, I, Pest, 1851, 49–52. 
517 Uo., Remény52. 
518 JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 25., 32. 
519 KEMÉNY Zsigmond, Forradalom után, Pest, Heckenast, 1850.; Uő, Még egy szó a forradalom után, Pest, 
Heckenast, 1851. 
520 „Nem akarok szólani a dramáról. Hisz ez már régóta olyan, mint az életkéjeket vadászó férj elhanyagolt 
neje: emeli a ház terhét, hallgatja a gyermeksírást, szenved és sohajt. De hát a bonvivant úr (az opera), ez tán 
éli világát? Ohó! Nagy különbség van a hajdan és a jelen közt. Hajdan gazdag garderobe – félre a képekkel – 
gazdag repertoire, ha szívből nem, legalább színből jóakarat, közremunkálás, szolgálati készség. Most? – 
Edvárd és Kunigunda. Ma egy operát nem lehet adni, mert a primadonnának nem tetszik énekelni; holnap 
egy mást, mert a secunda-donnák legiója nem akar másodszerepet játszani, s aztán majd a közönségben 
bosszuság s végre a háttérben hidegség.” BRASSAI, Mégis színház, Divatcsarnok, 1853. júl. 21., 645. 
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felmerül521, és hogy ez mennyire általános véleménnyé vált, azt mutatja az a tény, hogy a 

nemzeti színház 1869-es igazgatási és szervezési alapszabályaihoz írt emlékiratban is 

szerepel.522 

Többen gondolták úgy, hogy a dráma sikerének növelése nem a közönség, hanem 

az igazgatóság dolga, így a mindenkori igazgatósággal szembeni elvárás volt, hogy az „a 

drámát átalán véve s különösen az eredeti drámát s a drámai színészetet mint nemz. 

intézetünk magas czéljának egyedüli eszközlőjét, – most már teljes erőből előmozdítani, 

alárendelt állásából lehető virágzásra emelni, legfőbb hazafiui kötelességének ismerje”523. 

Mivel a közönség, ha van szabad választása, szívesebben dönt az opera mellett, ha 

másképpen nem megy, az igazgatóság feladata különböző eszközökkel terelni a nézőket a 

dráma felé (leginkább pedig az új, eredeti darabokra), többek között olyan módszerekkel, 

mint az előadások napjának gondos megválasztása: „az uj eredeti drámát soha nem volna 

szabad opera utáni vagy előtti napon adni először. Mert midőn az igazgatóság uj eredeti 

drámát hoz színre, s ugyanakkor a czédula alján nagy betűkkel hirdeti a más nap előadandó 

operát: akaratlanúl is a dráma és az intézet ellen dolgozik.”524 Természetesen Császár 

Ferenc is ezen a nézeten volt: „a mi színházunk rendeltetése nem az, hogy az év egy 

részében, például, operai vagy táncz-eléadások levén, többire a színpad elnémuljon! 

Nálunk a dramát elhanyagolni – bár ne találkozzék is mindig nagy közönséggel – épen 

színházunk egyik fő czélja tekinteténél fogva nem szabad!”525 

Festetics erre válaszában azt írja, hogy intendánssága alatt éppen a dráma 

érdekében hozott olyan intézkedéseket, mint az idősebb Lendvay és Feleki szerződtetése, a 

már meglévő tagok állandó szerepeltetése, a külföldön sikerrel játszott darabok fordíttatása, 

vagy Ira Aldridge meghívása526. Állítása szerint a dráma és az opera színházon belüli 

egyensúlya éppen a bevételek szinte azonos mértékéből látszik.527 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
521 „Ámbár nem rejtegethetjük Thaliának égy kis féltékenységét Melpomene ellen, mely több lapokban igen 
hangosan kezd nyilatkozni, miszerint az opera a dráma fölött aránylag jóval több kedvezésekben részesül, 
holott ha anyagi tekintetből indulva is ki a mindkét nemü előadványoknál költséget és jövedelmet egyaránt 
fölmérlegelünk, alkalmasint egyik sem aranyhajúbb testvér a másiknál s a figyelemre e tekintetből is 
egyformán érdemes.” Magyar Hírlap, 1851. jan. 11., 354. sz., 1587. 
522 Kiegészítve azzal, hogy a színészek nem csak eszközeikben, hanem személyökben is kevesebb 
megbecsülést kaptak az operaénekeseknél. Emlékirat a nemzeti színház igazgatásának és szervezésének 
alapszabályait illetőleg, 1869. A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884, Gyűjtemény a 
színház szabályrendeleteiből, 1853-1869., OSZK SZT, Fond 4/82., 18.f. 
523 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története VI-ik időkör 1850-ki october elejétől 
december végeig, Remény, Pest, 1851, I, 295. 
524 Uo. 
525 CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti színház, levél annak intendánsa gr Festetics Leo úrhoz IV, Divatcsarnok, 1853. 
okt. 6., 1074. 
526 „Elmondjuk egyszerűen, mi történt ez elmúlt évben a dráma emelésére? .... Szerződtettek új tagok, kikről 
mind a lapok, mind a közönség ítélete a legbiztosabb elismerés az igazgatóságra nézve. Ezek között az Idősb 
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Az ellentábor viszont a Festetics által közölt adatokból épp azt a következtetést 

vonta le, hogy a méltatlanul kevés figyelemben részesülő dráma nem csak hogy el tudja 

tartani magát, de még ellensúlyozza is az opera okozta anyagi veszteségeket: „a dráma 

önmagát nemcsak fenntartja, hanem még az opera deficitjét is fedezi. Hát még ha 

egyrészről Czakóink szaporodván, hivatásos drámairóink dolgozataikra studiumot 

forditanának, más részről pedig a közönség nem csupán érzékbódító élvezetek, hanem a 

dráma értelem – és érzelem-nemesítő estéire is tódulnának, mennyire emelkednék az 

intézet erkölcsi és anyagi értéke? A második az, hogy operánk, ha bár azt is 

nélkülözhetlennek tartjuk, s mint nemzeti dalmüvészetünk kiképzésének egyik hathatós 

támaszát becsüljük, tetemes áldozatba kerül, oly áldozatba, mely ha mind az 

operaszemélyzet czélszerü megválasztásában, mind a dijak kiszabásában szakértőbb s 

ildomosbb alkalmazást nyerne, operánk jelen müértékét, tehát vonzóerejét is tetemesen 

emelhetné. Ezen észrevételeinket mellőzve azonban, a fentebbi kimutatás után azon 

hiedelemre jöhetne a közönség, hogy minden jól megy, mert hiszen – az opera deficitjét a 

dráma fedezi, s a nemzeti színháznak nincs további támogatásra szüksége. Ez azonban nem 

ugy van, mert itt még számos költség, melyet időnkint a diszitvények, ruhák, az igazgatói 

díj, raktárbér, könyvek, zenedarabok, kivilágítások, építkezési esetek s számos egyéb előre 

nem látható kiadási tárgyak igényelnek, nincsen felszámítva.”528 Ezeket a költségeket 

azonban nem csak a fényes kiállítású operák, de az olyan nagy gonddal színre vitt drámák 

is növelték, mint amilyen például Jókai Dalmája volt.529 Jókai – közelről ismervén a 

színházi viszonyokat – így vagy azt várhatta el, hogy a színház akár erején felül teljesítve 

állítsa ki megfelelően a darabját, vagy mégis elegendőnek ítélte meg az anyagi forrásokat a 

megfelelő minőségű színpadra állításhoz. Ilyen értelemben a színház anyagi nehézségeinek, 

illetve a bevétel növelésének kérdésében az ő személyes felelőssége is felmerül. 

Ezért nem véletlen, hogy többek között az opera és az operákhoz való viszony, az 

énekesek alkalmazása és fizetése voltak azok a kérdések, amelyek alapot adtak a 

mindenkori igazgatót, leginkább pedig a Festetics Leót ért támadásoknak. Ezzel 
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Lendvay, (...)A jobb szerzemények közé tartozik Feleki, a ki szinte ez elmúlt szinházi év alatt hivatott meg 
szinpadunkra. Több már itt levő széptehetségnek ujabb, téresebb hatáskör nyittatott; ezt tisztelt barátunk 
Császár Ferencz ur saját lapjából is megolvashatja, ha Szigety, Hegedűs, Bulyovszkyné felőli saját itéleteit 
recapitulálja; a többi megállapodott művészek is mindig erejük és művészetük hatalmához képest voltak 
foglalatoskodtatva. (...)Továbbá gondja volt az igazgatóságnak minden legújabb drámai müvet, melly kül-
földi színpadokon sikert aratott, rögtön lefordittatni, előadatni.” Budapesti Hírek, Délibáb, 1853. okt. 9., 474–
475. 
527 Uo., 475. 
528 PN, 1853. okt. 13., 1078. sz. 
529 Vö. JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 32. 
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összefüggésben pedig a társulat állandó változását és a nem megfelelő szereposztást is 

kifogásolta például Császár Ferenc.530 Mivel Festetics intézkedései főleg az operákat 

érintették, Császár Festeticset a legérzékenyebb pontján támadva azt állítja, hogy az opera 

az intendáns minden próbálkozása ellenére (vagyis éppen azok miatt) sokkal rosszabb 

helyzetben van, mint a dráma: „A szín- és dalszemélyzetre nézve igaz annyi, hogy nemzeti 

színházunk, dramára nézve, más színházakkal, még a bécsit sem véve ki – általánosan 

szólva – kiállja a versenyt; operára nézve, még Lesniewska mellett is, alig, vagy azok 

sem érnek sokat. A drámai személyzet legjelesbeit azonban nem a Te intendansságodnak 

köszönjük: de igen is annak a sok élvezhetlen énekesnőt és tenoristát.”531 Festetics ezzel 

szemben úgy gondolja, hogy az előadásokra fordított költségek megtérítése innentől a 

nézők feladata: „A nemzeti színháznak minden tekintetben való díszes és a nemzethez illő 

felszerelése, az előadásoknak, diszitmény és jelmez tekintetben való szép és korszerü 

kiállítása, az adandó operák és színdarabok pontos összevágása, egyedül csak a 

közrészvéttől függnek. A nagy közönség megkívánja a változatosságot, és épen azon 

változatosság kivánja viszont a költséget is, melly csak a közönségnek, különösen a dráma 

irányában kivánatos részvétele által pótolható.”532 

Festetics szándéka szerint a színház repertoárja 36 operából állt volna az 1853‒54-

es évadban.533 Ebből csak 28-at sikerült színre vinni, igaz, ebből három teljesen új volt, 

közülük kettő eredeti.534 Festeticsnek ez az oly sok vitát gerjesztő (és végül nem is teljes 

sikert hozó) törekvése méltán számíthatott volna megértő támogatásra és elismerésre annak 

tudatában, hogy 1849 második félévétől egészen a „La Grange saison” 1850. áprilisi 

bekövetkeztéig az operai játékrendet a „meddőség” és az „ismert régiségeket nyúzás” 

jellemezte.535 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
530 Vö. pl. „(N)em sok bizalmam van sükeréhez a gyógymódnak, melyet követni szándokod. Azonban ezt a 
jövőre bízom, a mint Te is, intesz; s bevárom az időt, melyben ki fogod mondani: „Im itt van a végkép 
megalakult operatársaság!” – Talán tizenöt hónap mulva – ennyi most intendansságod ideje – meg fogjuk ezt 
érni?” CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti színház III., Levél annak igazgatója gr. Festetics Leo úrhoz, Divatcsarnok, 
1853. aug. 28., 850. 
531 CSÁSZÁR Ferenc, Nemzeti színház III. Levél annak igazgatója gr. Festetics Leo úrhoz, Divatcsarnok, 
1853. aug. 28., 851. 
532 FESTETICS Leo, A nemzeti színház ügyében, Délibáb, 1853. ápr. 17., 510. 
533 „E télen, ha csak különös szerencséden csillagzatok nem bujdosnak, mintegy 36 operából fog állani az opera 
repertoirja, s ezt csak azért említem fel mivel azt mondod: hogy ma is ott állok, hol taval illyenkor.” 
FESTETICS Leó, Nemzeti Színház, Levél a „Divatcsarnok” szerkesztőjéhez: Császár Ferencz urhoz, Délibáb, 
1853. júl. 17., 93. 
534 A Trubadúr mellett A vadon fia és a Benvenuto Cellini. Nemzeti színházi zsebkönyv 1855-ik évre, kiadták 
Gönczi Samu és Novák György, Pesten, nyomatott Herz Jánosnál, 1855, XXXVII. 
535 Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. IV., V. és VI. időkör, Remény, Pest, 
1851, I, 102–106, 142–146, 211–218. 
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Ez utóbbi időszak a kortársak szemében az opera egyeduralmát és így „drámai 

művészetünkre nézve a legszomorúbb időszakot”536 jelentette; ami egyúttal azt is mutatja, 

hogy jóval Festetics kinevezése előtt is fennállt az opera és dráma rivalizálásának 

problémája, de míg a kortársak szerint Simontsits vétlen volt ebben, s az opera 1850-ben 

aratott diadala „valódi fatum, balsors, melyet a legjobb akarattal sem lehetett elkerülni”537, 

addig Festetics egy személyben oka a nemzeti színházban kialakult, a drámára nézve 

kedvezőtlen helyzetnek. Igaz, Vahot azt is megjegyzi, hogy 1850 második felében már 

„főleg a nemzeti dráma emelésére több gondot lehetett s kellett volna fordítani.”538 

Az operarepertoár kibővítésének igényét pedig szintén Vahot fogalmazta meg, már 1851-

ben: „ha már opera van, s oly tömérdek költség fordíttatik rá, hogy csupán a Stégerpárnak 

évi fizetése 7000 p. frint, az igazgatóság használja fel az operai személyzet erejét oly 

czélszerűen, hogy az a lehető legjövedelmezőbb legyen. Taníttasson be legalább minden 

hónapban egy uj operát, nem ugy mint eddig kettőt hármat egy évben, mi valódi botrány s 

keserü satyrája az operai személyzet és tanítók nagy fizetésének.”539 Annak megítélésére, 

hogy ez az egész évtizedben felrótt nagy fizetés valóban nagy volt-e, összehasonlításul 

néhány adat: “Kaiser Ernstnő kapott 4000 frtot, helyére Gino Luiza és Hasselt-Barthnő 

szerződtettek összesen 12000 frtért; (…)Lovasi-Tripammernő helyére Téli Róza, *)  Alkári 

Emilia és Leither Paulina szerződtettek összesen mintegy 8000 frtért. (…)Végre Mazzi, 

Young és Jekelfalusi tenoristák 14000 frtot kapnak. Stéger és Farkas ellenben 10000 frtot 

kaptak. 540 A Divatcsarnok szerint Leiter Paulina a továbbiakban is havi száz forintot 

keresett, függetlenül attól, hogy fellépett-e vagy sem.541 A közönség és a Festeticset 

támadó újságírók nagy kedvence, Lesniewska Luiza tízezer forintot kapott542, ám ezt senki 

sem kifogásolta; Jókainé szerződése a legtöbbet kereső színésznők egyikeként (Komlóssy 

Ida és Bulyovszkyné mellett) még az 1856-57-es évadra is csak 1600 forintról szólt, 200 

forint ruhapénzzel 543 . (Jókai maga pedig csak az Egy magyar nábob megírásával 
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536 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. VI. időkör 1850. april elejétől october 
végeig, Remény, Pest, 1851, I, 211. 
537 Uo. 
538 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. VI. időkör 1850. april elejétől october 
végeig, Remény Pest, 1851, I, 294. 
539 Uo., 295. 
540 Fővárosi és vidéki ujdonságok. Pesti Napló 1853. júl. 23. 1011. sz. 
541 Író – és művészélet, Divatcsarnok, 1853. okt. 30. 1227. 
542 “Az 1854-ben szerződtetett lengyel származású operaénekesnő, Lesniewska Lujza egyévi fizetése éppen 
10 000 forintot tett ki.” A színészet helyzete az önkényuralom idejében (1849-1861) Magyar színháztörténet 
I. 1790-1873. Szerk. KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990., 
http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/35.html 
543 A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884., 1856-os iktatású és 1856-ban keletkezett 
(1857-ben iktatott) iratok és hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben 1. Eredeti iratok és 
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megkereste a felesége éves illetményei összegének több, mint a felét,544 és valószínűleg 

más regényeiért is kapott ennyit545.) Jókai szerint a színészek a szabadságharc bukását 

megelőző időben ennél többet kerestek, s ezeket a béreket Simontsits csökkentette le.546  A 

“sztárénekesnő” Hollósi Kornélia viszont 1856-57-ben 6000 forintot keresett és 1500 

forint ruhapénzt kapott,547 a cikkben szereplő Gino Luiza az 1852-53-as évre 44 forint 51 

krajcár adót fizetett, a karénekesnő Alkári Emília csak 5 forint 22 krajcárt. 548  Az 

operaénekesek magasabb fizetése Egressyt is bántotta.549 Egy hírlap előfizetése fél évre 

helyben 3 ft 30 kr-ba550, házhoz szállítással 6551 - 6 ft 30 kr-ba552 vagy 8 p. forintba553 

került, ilyesmire azonban nem sokan áldoztak a kortársak, főleg a vidékiek közül554. 

Kemény Zsigmond három regénye együtt 2 ft p., amely a szerző szerint olyan alacsony, 

hogy „egyedül a t. közönség kitünő részvéte által nem járand veszteséggel” 555 ; a 

közlekedésért például Bécs és Pest között a gőzhajón első osztályon fölfelé utazónak 5 ft 

30 kr-t kellett fizetni, vasúton 50 és fél mérföld útért első osztályon 16 forint 50 krajcárt556. 

A péksütemények ára a fővárosban 1851-től 1 és 3 krajcár volt.557 
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fogalmazványok, Az 1856-57. évad színházi személyzetének és illetőségeinek kimutatása 40-51. f., OSZK 
SZT Fond 4/87/1., f. 46v. 
544 Állítólag ezer forintot kapott érte. Vö. id. Szinnyei József, Jókai Mór, Bp., 1898. 193. 
545 Vö. „Jókai Mór úr pedig  i s m é t  új regényt adott el Emich Gusztáv úrnak 1000 p. fton. Szép összeg, de 
a jó regény írása is sokba kerül ám! Vajjon nem a „Balkáni harcz”-e ezen új regény?” (kiemelés az 
eredetiben) Író- és művészélet, Divatcsarnok 1853. nov. 6. 1277. 
546 Vö. Jókai Mór, A nemzeti színház multjából, Bp., Révai, 1914, 19-21. 
547 A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884., 1856-os iktatású és 1856-ban keletkezett 
(1857-ben iktatott) iratok és hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben 1. Eredeti iratok és 
fogalmazványok, Az 1856-57. évad színházi személyzetének és illetőségeinek kimutatása 40-51. f., OSZK 
SZT Fond 4/87/1. , f. 47v. 
548 A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884., A színház tagjainak szabadságjegyzéke 
és jövedelemadója, eredeti iratok, (m., ném.) 1852-1854., Jövedelem adóbeli tartozás 1852/3 évre Giono 
Alojzia k. a. m. n. szinésznő., OSZK SZT FOND 4/80. 3. f.  
549 Vö. Szigligeti Ede, Magyar színészek életrajzai, Bp., Franklin Társulat, 1878. 118-119. 
550 Szerkesztői értesítés Családi lapok, 1853 dec. 31. 612. 
551 Előfizetési hirdetmény a Délibáb, nemzeti színházi lap másod félévi folyamára, Délibáb, 1853. 
552 Budapesti Viszhang 1853. jan. 2.  
553 Pesti Napló Érdekében, Délibáb, 1853. A naponta megjelenő Magyar Hírlap is ennyibe került a pestiek 
számára 
554 „(...) a szentesi postán (vagy akár magánúton, mindegy, de Szentesről) a magyar szépirodalmi s 
divatlapokra folyó évnegyedben negyvennyolcz előfizetés expediáltatott (egy tisztán magyar, 20 ezer lakost 
számláló s magát müveltnek tartó városra cseppet se sok, sőt igen kevés) és ezen negyvennyolczból a 
Délibábé 12, Budapesti Viszhangé 12, Szépirodalmi lapoké 12, Hölgyfutáré 12, summa summarum 48.” 
Nyílt posta. Budapesti Viszhang, 1853. márc. 10. 20.  
555 Előfizetési fölhívás, Pesti Napló, 1853. júl. 2. 993. 
556 Országos nagy-naptár ... évre : minden rendű és rangú hazafiak és honleányok használatára. szerk. Jókai 
Mór. Megjelenés: Pest : Emich és Eisenfels, 1853-1854. 
557 A sütemények árát éppen 1851-ben szabályozták, melynek során az addigi váltó krajcár és váltó garas 
helyett egységesen a pengő krajcár lett a fizetőeszköz. “Az aprópénz hiányos forgalma, mely az adóvevőknek 
a visszaadásoknál tömérdek bajt szokott okozni, arra indítá a községtanácsot, miszerint tegnapi ülésében a 
fogyasztási czikkek egyik legelőkelőbbikét: a péksütemények árszabályát pengő pénzre tette át, oly módon, 
hogy az eddigi 2 váltó krajczár és 2 váltó garasos sütemények helyett 1 és 3 pengő krajczáros sütemények 
lesznek.” Magyar Hírlap. 1851. jan. 1. 345. sz. 1549. 
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Amikor Kaiserné 1857-ben elhagyja a nemzeti színházat, Jókai a Kakas Márton-

cikkekben kesereg miatta, de a veszteségért kizárólag a közönséget hibáztatja, s mint 

mindig, ebben az ügyben is Ráday mellett áll.558 

Az opera népszerűsége csak akkor nyer igazolást, ha nemzeti jellegében fel tudja 

venni a versenyt a drámával, hiszen „ha már egyszer színházunknál operának csakugyan 

lenni kell: legyen az e nemzeti intézethez méltó, azaz, minél magyarabb és jelesebb, 

minden elemeiben”.559 Ehhez azonban olyan sok különleges feltételnek kellett teljesülnie, 

hogy csak nagyon ritkán fordulhatott elő, csak akkor, ha magyar szerző magyar témájú, 

minőségi operájában magyar főszerepet magyar ruhában játszó, magyarul tisztán éneklő 

primadonna lép fel. 

Ilyen alkalmak voltak Anne de La Grange, vagy Luisa Lesniewska fellépései.560 

Sőt, Jókai szerint az egész társulatnak az idegen nyelvű énekesek mellőzésével „magyar 

nemzeti operatársaságnak kellene lenni.” 561  Azt, hogy ezzel mennyire nehéz 

követelmények elé állították a színház vezetőségét és az énekesnőket is, jól példázza az a 

támadássorozat, amelyet éppen a színház megmentőjének tartott Hollósy Kornélia elleni 

intéztek, amikor külföldre szerződött,562 és az is, hogy a külföldi (illetve nem magyar) 

énekesnők minden igyekezetük ellenére is csak másodlagos szerepet tölthettek be: Hollósy 

Kornélia helyettesítése nem is volt megoldható, sem Stégerné, sem Kaiser-Ernstné, de 

igazán még a nagyon népszerű Lesniewska Lujza sem tudta pótolni563. 

Visszatérése Jókai (és feltehetőleg rajta kívül még sokak) szemében Ráday egyik 

legnagyobb sikere volt, mivel az újonnan kinevezett igazgató ezzel bizonyította, hogy „a 

magyar operát egészen azzá akarja tenni, a mi annak valódi hivatása: az, hogy magyar 

opera legyen, s ne lengyel és olasz és Isten tudja, mi?”564. Ugyanakkor ékesen példázza azt 

a túlzó elvárásrendszert, amelynek egy igazi honleánynak meg kellett felelnie – ahogy 

Jókai megfogalmazta: „a kedves emlékű Hollósynál igen természetesnek találjuk, hogy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
558 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1857. dec. 13., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 179., 187. 
559 EGRESSY Gábor, Nemzeti színház, Magyar Színházi Lap, 2, 1860. jan. 7., 18. 
560 Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. VI. időkör 1850. april elejétől 
october végeig, Remény, Pest, 1851, I, 213.; a Divatcsarnok kritikái Lesniewska fellépéseiről 1853-ban; 
KERÉNYI Ferenc, A színház mint társaséleti színtér a 19. századi Budapesten, http://bfl.archivportal.hu/id-
859-kerenyi_ferenc_szinhaz_mint.html 
561 Kakas Márton hányja a falra a borsót, VU, 1858. nov. 21. JKK, Cikkek és beszédek IV. 241. 
562  Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. V-ik időkör. 1850. január elejétől 
marczius végeig, Remény, Pest, 1851, I. 144–145. 
563  Vö. Vahot Imre Leona Szymanskáról: VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. 
VI. időkör 1850. april elejétől october végeig, Remény, Pest, 1851, I, 215–216. 
564 JÓKAI Mór, Nemzeti színészet, VU, 1854. dec. 31.; JKK, Cikkek és beszédek, IV, 43. 
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kivánatai most sem többek, mint a hajdani olcsó világban voltak, s azonfelül hat 

vendégszerepet ingyen, minden díj nélkül fog adni a nemzeti színházban.”565 

Az opera ügyének nem tettek jót az énekesnők körüli botrányok sem. A legnagyobb 

– és anyagi – kárt is okozó ügy talán a Hasselt-Barthnéval folytatott per volt.566 Kaiserné 

pedig éppen azért volt Jókai kedvence, mert ő nem volt sem szeszélyes, sem anyagias567, és 

mindezek ellenére sok darabban szerepelt.568 Jókai feltehetőleg személyes tapasztalatból 

ítélte el a kényes primadonnákat, mivel előfordulhatott olyan eset, amikor az énekesnő 

hibájából a színésznőknek kellett többet vállalniuk, s ha az előadás nem volt megfelelő 

színvonalú, azért ez utóbbiakat hibáztatták.569 

Noha közmondásos volt a primadonnák és énekesnők szeszélyessége, s az egész 

évtizedben jellemző volt az a vélemény, hogy „színházunkat elébb utóbb drága énekesnők 

legdrágább makrancai teszik tönkre”570, ezekért a botrányokért nem ők tehetők egyedül 

felelőssé. Az egyik példa erre az az eset, amikor egy nézői levél alapján robban ki 

hírlapokban megjelenő nyilvános vita Téli Róza és Festetics között.571 Épp ezen eset 

kapcsán jegyzi meg Festetics, hogy „operánknak regeneratióra van szüksége” 572, és ekkor 

írja le, hogy még mindig kísérletezik az operatársulat összeállításával, mert nem tud annyi 

énekesnőt fizetni, amennyit szeretne, és választásába mindenki, akinek nem tiszte, beleszól, 

ráadásul nyilvános fórumokon teszik ezt.573 Szintén ilyen eset volt a Kaiser-Ernstné 
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565 Uo. 
566 Az énekesnő végül megnyerte a pert, amelyet Festetics ellen folytatott, így a színház kénytelen volt 
vállalni a költségeket.  A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884., 1854-es iktatású és 
1854-ben keletkezett iktatás nélküli iratok és hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben 1-2., 1854., 
OSZK SZT, Fond 4/84/2 (90–92.f.); A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884., 1855-
ös iktatású és 1855-ben keletkezett iktatás nélküli iratok és hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben, 
1855., OSZK SZT, Fond 4/86 (7–8.f., 13–14.f.). 
567 Kaiserné az 1856-57-es évadban 2600 ft fizetést és mindössze 400 ft ruhapénzt kapott.!A Nemzeti Színház 
eredeti irattárának maradványai 1831-1884., 1856-os iktatású és 1856-ban keletkezett (1857-ben iktatott) 
iratok és hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben 1. Eredeti iratok és fogalmazványok, Az 1856-57. 
évad színházi személyzetének és illetőségeinek kimutatása 40-51. f., OSZK SZT Fond 4/87/1. , f. 47v.!
568 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1857. okt. 4., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 179.; Kakas Márton a 
színházban, VU, 1857. dec.13., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 187. 
569 Vö. Kakas Márton pro domo nostra, II, VU, 1858. dec. 12., JKK, Cikkek és beszédek, V, 245. 
570 JÓKAI Mór, Nemzeti színészet, VU, 1855. jan. 28.; JKK, Cikkek és beszédek, IV, 48. 
571 Vö. Divatcsarnok, 1853. jún. 19., 454–455.; TÉLY Róza, Nyilatkozat, Divatcsarnok, 1853. jún. 23., 475–
476. Festetics Leo, A nemzeti színház ügyében, Délibáb, 1853. jún. 26., 833. 
572 FESTETICS Leo, A nemzeti színház ügyében, Délibáb, 1853. jún. 26., 833. 
573 „Eddigelé p r ó b á l g a t n i  voltunk kénytelenek, hogy ki fogja a közönség és műitészet igényeit 
kielégíthetni, ki nem? s most midőn már körülbelől tisztába vagyuk magunkkal, a midőn hogy a közönség 
kedvenczeit megtarthassuk, gazdálkodásból  a  kevésbbé  kedvel teke t  el kell bocsátanunk, – el két 
énekesnőt s ha kell, hármat; – ime fegyverre kap a fél journalvilág, minden énekesnőnek akad egy 
védelmezője , s nyíltan hivatalos parancsokat kell olvasnunk a szerkesztőségi tribunaloktól, hogy kit tartsunk 
meg, kit bocsássunk el? Uraim adjatok pénzt, és ha nektek  ugy  te tsz ik ,  mi megtartjuk valamennyit! de a 
míg a jelen segélyezés mellett kell élnünk s még abból a multak adósságait is fizetnünk, addig nem adhatunk 
ki többet, mint a mennyit beveszünk, s ha azt akarjátok, hogy egy jó énekesnőt megnyerhessünk, meg kell 
békülnötök azzal az eszmével, hogy három gyöngébb énekesnőtől megváljatok, bármilly jeles és érdemes 
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elbocsátását kommentáló Divatcsarnokbeli cikk574 és az annak kapcsán kialakult vita, vagy 

a Téli Róza szerződtetésével kapcsolatos csípős megjegyzés a Budapesti Viszhangban575. 

Igaz, ha valami az újságírók tetszése szerint alakult, azt éppúgy jelezték: „Hál’ istennek! 

rendezkedünk valahára, későcskén, de mégis!” – olvasható a reakció a Divatcsarnokban 

arra a hírre, hogy az operatársulatban két első (Lesniewska és Kaiser-Ernstné) és egy 

másodénekesnő marad.576 A másodénekesnő személyére pedig rögtön konkrét javaslattal 

állnak elő, Tipka Luizának szavazva meg ezt a bizalmat.577 

Mivel már nagyon korán felmerült az igény, mely szerint „valóban ideje volna már 

az eredeti operák megbirálására is egy dologhoz értő külön választmányt alakítani, mely 

nem csupán színházi tagokból állana, s mely aztán túltenné magát a színházi zenekar 

tagjainak részrehajló pártolásán” 578 , még Festetics igazgatóságának kezdete előtt a 

drámabíráló bizottság mintájára létezett operabíráló bizottság is, ez azonban „a zenekarnak 

kitünőbb tagjaiból s nem a színházhoz tartozó müértőkből állott, kik a birálatra átadott 

müvek becséről itélve, az előadásba nem bocsátkoztak”.579 Az „opera biráló bizottmány” 

elnöke báró Prónay Gábor volt, tagjai pedig Mátray József, Thern Károly, Bayer Ferenc, 

Erkel Ferenc, Doppler Károly és Doppler Ferenc.580 Az operatársulat Festetics hivatalba 

lépésekor az intendáns leírása szerint a kiváló drámai színészek alkotta gárdával, illetve a 

kitűnő teljesítményt nyújtó énekkarral és zenekarral szemben egészen katasztrofális: 
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hölgyeknek kelljen is őket elismernünk. Afelett pedig, hogy k i t ?  mennyiért? hogyan? millyen feltételek 
alatt szerződtessen vagy tartson meg és bocsásson el az igazgatóság? senatus consultumokat nyilt téren 
elfogadnunk nem lehet, s illyenek osztogatására tisztelt laptársainkat sem a fensőbbség, sem a nemzet 
plebiscituma nem hatalmazá fel. Sőt ha tisztelt laptársaink épen akkor, midőn mi alkudozásokban vagyunk 
egy vagy más művészszel, n y i l v á n o s a n  k é n y s z e r i t ő l e g  lépnek fel annak szerződtetése mellett, 
minket egyenesen azon művész vagy művésznő rabjává tesznek, s annak discretiójától függ, hogy tőlünk két 
annyi dijt kérjen, mint kérni szándékozott, mert hiszen a lapok nyíltan mondják, hogy s z e r z ő d t e t n i  
k e l l  minden áron. Azért még egyszer igen bizalmasan és barátságosan felszólítjuk szerkesztőtársainkat, hogy 
ha valami felől maguknak b i z t o s  tudomást kivannak szerezni, vagy bármelly tárgy fölött 
a g g o d a l m a i k  k é t s é g e i k  vannak, vagy ha tán egy egy jóakaratú tanácsuk, indítványuk van 
számunkra, legyenek szívesek azzal bennünket személyesen felkeresni; i r o d á n k  egész nap nyitva áll 
számukra s mi a mülyen készséggel adunk minden loyalis kérdésre f e l v i l á g o s í t á s t ,  ép olly örömmel 
fogadunk minden irántunk tanusitott figyelmet, s ezen az úton mindenki véleményét megköszönjük; — a mit 
nem tehetünk akkor, ha e vélemények nyilvános hirlapok utján mondatnak el, s ez esetben különösen az 
egyes t a g o k k a l i  s z e r z ő d é s e k e t  i l l e t ő l e g  örökké tapintatlanság és az igazgatóságot 
fojtogató nyűg fog maradni.” FESTETICS Leo, A nemzeti színház ügyében, Délibáb, 1853. jún. 26., 834. 
574 BRASSAI, Mégis színház, Divatcsarnok, 1853. júl. 21., 645. 
575 „Kellemes hangját ismeri a közönség, csinosan is énekelt, de ha szerződtetéséről van szó, először azon 
kérdésre szeretnénk feleletet hallani, hány ily tehetségü énekesnőre van az intézetnek szüksége.” Nemzeti 
színház, Budapesti Viszhang, 1853. jan. 23., 7. 
576 Iró- és művészélet, Divatcsarnok, 1853. okt. 13., 1126. 
577 Uo. 
578 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története. III. időkör. 1849. april 24-étől julius 
végeig, Remény, Pest, 1851, I, 105. 
579 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 16., 93. 
580 A nemzeti színház összes személyzete, és egy évi működésének jegyzéke = Nemzeti színházi zsebkönyv 
1852-ik évre, kiadták Gillyén Sándor és Gönczy Soma, Pesten, nyomatott Lukács Lászlónál, 1852. 
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„Magány énekeseink nagy része igen elevenen juttatá eszünkbe a népfelkelést, úgy hogy 

többeket a szerződött tagok közül kénytelenek voltunk okkal móddal rávenni, hogy ne 

lépjenek fel, intézetünket megalázó kudarcztól féltve.”581 Míg a drámák nézőit kritikusok 

hada próbálta jóízlésre nevelni582, addig Festetics az operatársulat szükségszerű átalakítását 

éppen a nézők kényes igényeivel indokolja.583 Festetics első intézkedéseinek egyikeként 

megpróbálta szerződtetni Hollósy Kornéliát és Stégert, ám előbbi épp akkor ment férjhez, 

utóbbi pedig a színház kereteit meghaladó bért kért – ennek hiányában pedig nem akart 

többé Pesten fellépni.584 

Festetics célja ugyanis egy olyan – a nézők szemében hiteles – operatársulat 

létrehozása volt, amelyik bármilyen körülmények között, változatos repertoár mellett is 

zavartalanul biztosíthatja a színvonalas előadásokat.585 A szólóénekesekkel ellentétben „az 

ének és zenekarokról azonban bátran el merjük mondani, hogy azok legjobban el levén 

látva a kellő öszhanghoz szükséges egyénekkel bármelly más operaházak karaival kiállják 

a versenyt, mire bizonyságunk a közönség többszöri lelkesült tapsai, s a hol a  n é p  

t a p s o l  a n é p n e k ,  ott nincsenek c l a q u e u r ö k . . .  .”.586 Ennek ellenére, a Festetics 
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581 FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb 1853. jan. 16. 95. Ennél gyalázatosabb állapotban már 
csak a balettkar volt: „kivéve az első tánczosnőket és az ifju Koblert, s egy pár magánytánczost , a többinek 
az illedelmesen túlhaladott terjedelme igazolni látszott a közönségnek azon élczes észrevételét, hogy a 
tánczosnők itt a szerint szerződtetnek, ki hány fontot nyom?” uo. 
582 Vö. DÁVIDHÁZI Péter, „Isten másodszülöttje”: a magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 
Gondolat, 1989. 
583 „Azonban mind azon intézkedések, melyeket e tárgyban tettünk, még nem felelnek meg saját 
követeléseinknek. Ha ollyan könnyen kaphatnánk jó énekeseket, mint jó tanácsadókat, ezóta bővében 
volnánk a jónak, így azonban még mindig hiányzik operánkból egy Hollósyra emlékeztető csalogány, 
hiányzik egy jó alténekesnő, s illy műértő közönség előtt, mint a mienk, örökké negyedrész tehetségekkel 
nem léphetünk fel. Ezt azért láttuk jónak elmondani, hogy jó barátainkat megkíméljük azon fáradságtól, hogy 
ezen dolgokat előttünk felfedezzék.” FESTETICS Leo, Nemzeti színházi ügyek, Délibáb, 1853. jan. 30., 159. 
584 „Operánk állása ez időben nem levén e g é s z e n  kielégitő, ennek jobb karba állítására legelébb is azon 
kísérletet tevők, miszerint igyekeztünk a nemzeti színház számára Hollósy Corneliát és Stégert visszanyerni. 
Ez nem sikerült: az elsőt házassági frigye tartá vissza a nemzeti szinpadtól, az utóbbit azon elszánt 
véghatározata, miszerint ő ide Pestre többé soha nem akar szerződni; a minél még többet nyomott az általa 
föltételezett követelések sulya, mellynek megfelelni színházunk pénztári állapotja nem képes. Azon szerződést, 
mellyet jelenleg a bécsi carinth kapui színházzal kötött, csupán a legfényesebben segélyezett színházak 
bírhatják teljesíteni.” Uo., 158. 
585 „Szüksége volt a színháznak két drámai, két coloratur sopranénekesnőre, kik közől egynek az első rangu, 
másnak a segéd szerepekre kelle alkalmaztatni; továbbá egy első és másodrangu altistánéra, két jó első 
ténorra, egy segédtenorra, két bariton, egy buffo és legalább is egy mélyhangra. E szakmányok közül egy 
sem nélkülözhető, mert mint a drámai személyzetnél, úgy itt is minden jellemnek ily mértékben képviselve 
kell lenni, nem csak a szükséges egyhang és előadási tökély elérése czéljából, hanem a miatt is, hogy az 
operai tehetségekre sokkal érezhetőbb hatása szokott lenni idő és egészség változásnak, s a hol egy hirtelen 
elrekedés vagy betanulási lassuság az egész játékrendet képs megváltoztatni, ott mindig készen kell lenni új 
kisegítő játékrenddel, s még így is elégszer megesik, hogy elmaradt opera helyét drámával kell betöltenünk. 
Ezenkivül azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a közönségnek az opera vá l toza tossága  iránti igényeit csak 
azáltal lehet betöltenünk, ha teljes személyzet áll rendelkezésünkre, így érhetvén el csupán, hogy csaknem 
ugyanazon idő alatt, míg operaszemélyzetünk egy része a Hugonottákat tanulta be, egy másik abban nem 
foglalkozott rész a Rigolettóval készülhetett el.” Uo., 159. 
586 Uo. 
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aláírásával kiadott levél szerint az 1855–56. évadtól csak azzal a karénekessel kötöttek 

szerződést, aki színdarabokban statisztaszerepet is vállalt.587 

A kritikákban felmerülő szempontok alapján az operával szemben támasztott 

szigorú elvárások korántsem arra utalnak, hogy az opera a drámánál alantasabb 

szórakozási módot kínált. Alapvető követelmény ugyanis a tiszta énekhang, a kitűnő 

színészi játék, a többi szereplőhöz, a kórushoz, a zenekarhoz és a nézői igényekhez 

(például ismétlések esetén) való alkalmazkodás. Hogy mégis a drámát tartották méltóbb és 

fontosabb műfajnak, az abból a meggyőződésből fakadt, hogy az opera kevésbé képviseli a 

nemzeti jelleget, mint a dráma, még ha eredeti magyar műről van is szó. 

Ezen kívül a magyar operát, még ha a fővárosi énekesek (a vidékiekkel ellentétben) 

elismertek voltak is, nem tartották alkalmasnak a külföldi társulatokkal való versengésre: 

„Az igazgatóság, mint magokat jólértesülteknek tartó egyének beszélik, az operával ez év 

nyarán külföldön, jelesen a porosz fővárosban szándékszik vendégelőadásokat rendezni. 

Ez eszme más körülmények között életrevalónak látszhatnék, de jelen viszonyaink között 

czélszerűtlen sőt bizonyos mértékben nevetséges is. Opera személyzetünk nem olyan erős 

hogy becsületet szerezhetne nevünknek a sokkal jelesebb és nagyobbszerűhöz szokott 

külföld előtt, és körülményeink sem olyanok, hogy szükséges lenne az expeditio. Ha már 

csakugyan két havi szünetet akar az igazgatóság – mi ellen ugyan már magában is 

sokszoros kifogást lehetne tenni – mért nem megy vidékre, nagyobb városainkba, hol a 

fényes süker bizonyos, s a pénztár érdekei sem szenvednének rövidséget?”588 Ez utóbbi 

javaslat egészen konkrétan a Budapesti Viszhangban is szerepel: a tervezett nyári 

zárvatartás alatt „drámai személyzetünk egy körutat tehetne vagy négy-öt jól, de igen jól 

megválasztott repertoire-darabbal Kalocsa felé p.o. Szabadkán, Szegeden, H. M. 

Vásárhelyen, Aradon, Váradon Debreczenen keresztül”.589 

Tanulságos, hogy az operai személyzet helyett a drámait utaztatnák, ez nyilvánvaló 

összefüggésben állhat azzal, hogy a kortársak felfogása szerint az operával ellentétben a 

dráma inkább nemzeti jellegű, sokkal magasabb fokát képviseli a műveltségnek, tehát 

alkalmasabb arra, hogy a közönség igényeit és ízlését alakítsa. Pedig „az opera ugyanazt 
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587 Értesítés a nemzeti színház öszves énakkarszemélyzetéhez, Pesten, 1854. szept. 9., A Nemzeti Színház 
eredeti irattárának maradványai 1831-1884., 1854-es iktatású és 1854-ben keletkezett iktatás nélküli iratok és 
hivatalos levelek, az irat kelte szerinti időrendben 2., OSZK SZT, Fond 4/84/2., 82. f. 
588 Nemzeti színház, Budapesti Viszhang, 1853. febr. 24., 16. 
589 Nemzeti színház, Budapesti Viszhang, 1853. márc. 24., 24. 
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akarja, amit a dráma: művészileg képmásolni az életet, s nemesítőleg hatni vissza az életre. 

Czéljaik ugyanazok, csak eszközeikben különböznek.”590 

 

JÓKAI LIBRETTÓJA 

 

A kérdés az, hogyan helyezhető el Jókai librettója a drámaszövegek között. Jókai 

elődeitől – Bolyai Farkas és Kisfaludy Károly 591  drámáitól 592 , illetve Vörösmarty 

költeményétől – alapvetően eltérő felfogásban dolgozta fel a történetet, amikor az opera 

követelményeinek megfelelő megoldást választott. A téma rendkívüli népszerűségét 

mutatja, hogy Kisfaludy drámája alapján készült Arnold György daljátéka és Ruzicska 

József kétfelvonásos operája is,593 illetve 1867-ben Szigligeti is feldolgozza és saját 

rendezésében színpadra viszi594. 

Kemény Simon általánosan ismert története nem feltétlenül azt a fajta tragikumot 

képviseli, amelyet a kortársak elvártak egy drámai műtől, de a librettó témája az eltérő 

műfaji követelmények miatt ideális alap egy opera számára. Egressy szerint az „operában 

az érzelem zenéjének a librettó ad értelmet; e kettőnek pedig az énekes ád egységet, 

kifejezést és emberi valóságot, mert az énekes sem egyéb, mint az emberi szenvedélyeknek 

színpadi ábrázolója.”595 Horlay Magda Olasz operák Magyarországon című könyvében596 

foglalkozik pár mondat erejéig az operalibrettó és a zene viszonyával, illetve a 

szövegkönyv önmagában való értelmezhetőségének problémájával.597 Ez természetesen 

annak kérdése, hogy vajon értékelhető-e egy opera szövegkönyve önálló alkotásként, vagy 

pedig csak „a zene szolgálatába rendelt segédművészet”598, s mint ilyen, nem is választható 

és így nem is értékelhető önmagában. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
590 Nemzeti színház, Magyar Színházi Lap, 2. sz., 1860. jan. 7., 18. 
591 (BOLYAI Farkas,) Kemény Simon vagy a’ hazaszeretet áldozatja. Szomoru játék III. felvonásokba = Öt 
Szomoru játék. Irta egy hazafi Szebenben 1817. és Kemény Simon, eredeti hazai dráma két felvonásban, irta 
Kisfaludi KISFALUDY Károly, Pesten, 1820. 
592 Ezekről lásd NAGY Imre, Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság 
drámái, Bp., Argumentum, 1993, 80–87. 
593 VÁRNAI Péter, Operalexikon. http://mek.oszk.hu/06600/06654/html/15.htm 
594 SZIGLIGETI Ede, Kemény Simon: eredeti dráma 2 felv., zenéjét szerezte HUBER Károly, bem. Nemzeti 
Színház, 1867. jún. 11., rp., rend., SZIGLIGETI Ede, Szigligeti Ede kézírásával és bejegyzéseivel, OSZK SZT 
N SZ K 160. 
595 Nemzeti színház, Magyar Színházi Lap, 2. sz., 1860. jan. 7., 18. 
596 HORLAY Magda, Olasz operák Magyarországon: a magyar nyelvű olasz operaelőadások százötvenedik 
évfordulójára. 1793–1943, Bp., 1943. 
597 HORLAY Magda, Olasz operák a nemzeti színházban = uő, Olasz operák Magyarországon: a magyar 
nyelvű olasz operaelőadások százötvenedik évfordulójára, 1793–1943, Bp., 1943, 29–31. 
598 Uo., 29. 
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Ahogyan a színházi előadástól is elkülönül, és önálló művészeti alkotásként is 

megállja helyét a dráma, ugyanúgy az operák szövegkönyvei is lehetnek értékesek 

önmagukban is. Az esztétikai értékítélet éppúgy vonatkozik a szövegre, mint a zenére; a 

zene önmagában nem alkot történetet, csak ha valamilyen narráció, nyelvi megfogalmazás 

társul mellé. Így az egyes operákban kibontakozó történetszálak sem létezhetnének pusztán 

a zene által. Vagyis a librettó, annak ellenére, hogy az opera mint zenés műfaj 

viszonylatában „mégis csak második helyre jut”599 – mivel a történet megalkotása révén 

nem nélkülözhető –, mindenképp önálló szereppel bír. Annál is inkább, mert „a 

szövegkönyvnek kell a drámai és lírai ötletet adnia, fel kell gyújtania a zeneszerző 

fantáziáját és alkotóerejét, hogy a személyeket és helyzeteket a zene megragadó légkörével 

vonja be”.600 

Horlay szerint a tipikus librettó egyfelől a koncentráltsága miatt hiányosnak tűnik, 

másfelől viszont éppen ez a koncentráltság, tehát az aprólékosságot, részletességet 

nélkülöző, ám a történet szintjén szigorú egyszerűséget és épp ezért könnyen 

követhetőséget jelentő cselekmény „az opera szervének a csontváza” 601 : „minden 

szövegkönyv, még a legköltőibb is, befejezetlen, kidolgozatlan hatást tesz az olvasóra”, 

ugyanakkor „a zenéhez, annak formai kifejlődéséhez, áriáihoz, teljes egészében jól 

illeszkedő cselekményfonalat kell nyujtania. Egyszerű szerkezetet kíván, ahol mély és 

emberi érzés uralkodik, kevés főszereplőt, energikusan sűrített cselekményt, minden 

aprólékos részlet és fölösleges díszítés elkerülésével, a legegyszerűbb lelkeknek is 

megfelelő képzelet- és közlésgazdagsággal. A szövegkönyvnek tehát elsősorban zeneinek 

kell lennie, hogy megzenésíthető legyen.”602 

A megzenésítéssel és a fordulat bekövetkeztét kísérő látvány fokozásával viszont 

az opera nem hogy veszít hatásából, mint a tragédia, amelynek „egész ereje abban fekszik, 

hogy a néző ne vezettessék félre a darab czélján kívül eső hatások által, s a fokonkint 

emelkedő drámai érdeket ne zavarja meg semmi betolakodott idegen elem”603, hanem 

éppen ellenkezőleg, „egészen más törvényeket követ e részben az opera”604; ennél a 

műfajnál éppen a „hatás jellemének kifejlődése” 605  után kell a látványelemeket 
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599Uo., 30. 
600 HORLAY Magda, Olasz operák a nemzeti színházban = uő, Olasz operák Magyarországon: a magyar 
nyelvű olasz operaelőadások százötvenedik évfordulójára, 1793–1943, Bp., 1943, 30. 
601 Uo. 
602 Uo. 
603 KEMÉNY Zsigmond, Manlius Sinister, Nemzeti színház, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1509. 
604 Uo. 
605 Uo. 
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alkalmazni.606 A kortársak számára ennek ellenére egészen biztosan működtek a librettók 

olvasható, önálló alkotásként is, hiszen az évente kiadott színházi zsebkönyvek nemcsak 

vígjátékok, hanem több opera szövegkönyvét is tartalmazzák.607 Jókainak az 1850-es 

években írt drámáit sokszor éri az a vád, hogy több, lazán összefüggő képet sorakoztatnak 

fel, s így hiányzik az a szoros tragikai törvényszerűség, amelynek a cselekményt 

mozgatnia kellene. A legtöbben azonban kiemelik a rendkívül költői, a zeneiségig szép 

nyelvet, amelyet a szereplők használnak. 

Az Immetullah cselekménye608 az opera műfaji követelményeinek eleget téve, 

Jókaitól szokatlanul kevés nevesített szereplővel bonyolódik. Hunyadi, Kemény Simon, 

Mezet bég, Immetullah és Rózsa alakja mellé azonban az opera műfaja a statiszták 

hadának felvonulását engedélyezi, a látványnak semmi sem szab határt: ilyen hatásos elem 

Mezet bég bevonulása elefántokkal és tevékkel, vagy a török tábor.  

A cselekményt elindító szituációban Mezet bég megszégyenül Immetullah előtt, 

mert harci sikerei ellenére magát Hunyadit nem képes legyőzni. Mezet bég megfogadja, 

hogy megöli Hunyadit, ám senki sem tudja, hogy néz ki. Emiatt faggatják róla a fogságba 

esett Kemény Simont, akibe Immetullah azonnal beleszeret. Kemény célja ettől kezdve a 

helyettes halál: szabadulásáért cserébe leírja Hunyadi viseletét (már ekkor tudja, hogy ő 

veszi majd fel), ám Immetullah, ígérete ellenére, nem ereszti szabadon. Felajánlja neki 

szerelmét, Kemény azonban hűséges marad családjához éppúgy, mint hazájához. 

Immetullah számára már kezdetben sincs remény: ha Kemény becstelenné és hazaárulóvá 

válna, nem is lenne érdemes a szerelmére. 

Mindezek ellenére mégsem Kemény áldozata áll a librettó középpontjában; s bár ő 

is a hazáért akar meghalni, mégsem az a messiási figura, mint amilyennel Kisfaludy vagy 

Bolyai drámájában találkozhatunk.609 A cselekményt tulajdonképpen egy elvont érzelem, a 

különböző síkokon értelmezhető szerelmi vágy mozgatja: Mezet bég Immetullah 

szerelméért esküszik bosszút Hunyadi ellen, Immetullah reménytelen szerelme miatt menti 

meg Keményt, Kemény és Rózsa a haza (és Hunyadi) iránt érzett szerelmük miatt áldozzák 

fel életüket. Ezért a szereplők motivációi, céljai és a történések között tulajdonképpen 

nincs igazi összefüggés: Immetullah a szerelmet keresi, de nem tesz érte semmit. Véletlen, 

hogy éppen Kemény Simonba szeret bele, így szerelme reménytelensége és halála is az. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
606 Uo. 
607 1850: Norma, 1852: Müller Luiza, 1853: Brama és Bayadere, 1854: Rigoletto, Nemzeti színházi zsebkönyv, 
OSZK SZT. 
608 JKK, Drámák, I, 433–458. 
609  Vö. NAGY Imre, Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái, Bp., 
Argumentum, 1993, 80–87. 
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Kemény Simon hősi halált akar halni. Szándékát azonban csak Immetullah szerelme miatt 

tudja megvalósítani, anélkül fogolyként halna meg, s nem menthetné meg Hunyadit (s 

ezzel a hazát). Kemény az életét, Rózsa a családi boldogságát áldozza fel a hazáért: 

Immetullah élete és halála azonban céltalan és értelmetlen. 

A világrend helyreállását nem Kemény, vagy Immetullah halála biztosítja, hanem 

Rózsa áldozatvállalása. Kemény hősi halála nem tekinthető tragikusnak, mert eredetileg is 

ez volt a célja, Rózsa azonban mindenéről lemond a haza javára. Míg Kemény a hazafias 

hősök tipikus alakjaként egy pillanatra sem inog meg elhatározásában610, addig Rózsa 

komoly lelki szenvedést él át, amikor feláldozza a boldogságát. Kemény feleségére a 

halálba menekülő Immetullahhal ellentétben az életben maradók nehéz feladata vár: 

biztosítja az elhunyt nevének fennmaradását és segítség nélkül, magányosan éli tovább az 

életét. A Rózsa döntésében rejlő tragikumnak az adja meg rendkívül megrendítő hatását, 

hogy erről nem Kemény és felesége párbeszédéből értesülünk, hanem abból, ahogyan 

Rózsa – férje bekövetkező halálának biztos tudatában – maga kéri Hunyaditól, hogy 

Kemény fegyvert cserélhessen vele. Immetullah véget vet saját kínjának, Kemény a 

halhatatlan hősöknek kijáró dicsőségben részesül: híre örök; de a librettó igazi hőse Rózsa, 

akinek áldozata és mindennapi szenvedése jeltelen marad.  

Abban a szimbolikus rendszerben, amelyben a Jókai-drámák szövegei a 

szabadságharc-trauma egyfajta feldolgozásának tekinthetőek, az Immetullah olyan 

szövegként értelmezhető, amelyben elesett hősök és a megmenteni vágyott haza (amely 

ebben a szövegben Hunyadival azonosítható) mellett a továbbélés terhét vállalók is 

megkapják a nekik járó elismerést: sorsuk többé nem szégyellni való, hanem büszkén 

vállalható, a halálnál is nehezebb hazafias tett; ahogyan az éppen a honvédmúltja után a 

nemzeti színház felemelésén munkálkodó Egressy írja: „Vannak időszakok, szintugy az 

egyesek, mint az összes társadalom életében, melyek épen türelmünktől kivánják meg 

szörnyű adójukat; s az-e a férfi, az-e az önzetlen hazafi, ki ilyenkor „jobb hazát keres,” 

vagy az, ki a sarat emberül megállja, s nyugalommal végzi napszámos munkáját a türelem 

óráiban?!”611 
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610  Vö. NAGY Imre, Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái, Bp., 
Argumentum, 1993, 82. 
611 Egressy Gábor levele Berényi Antalnak, 1855. febr. 5., Egressy Gábor és kortársai: levelek Egressy 
Gáborhoz (1838–1865), sajt. MOLNÁR László, Bp., Színészegyesület, 1908, 53. 
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A KÖNYVES KÁLMÁN 

 

Jókai – először még – Könyves király címet viselő darabjával a Tomori Anasztáz 

által felajánlott száz aranyat érő díjat pályázta meg, a határidő 1855. augusztus 20. volt.612  

Ami Jókai színházi-színpadi jelenlétét illeti, 1855-re a Dalma által gerjesztett vita 

nagyrészt már lecsengett, a kritikusok körében átütően nagy sikert arató Manlius Sinistert 

is közel két évvel azelőtt mutatták be, a feltehetőleg még a Könyves Kálmán megírása előtt 

elkészülő613 Immetullah pedig megkezdi több évtizedes vándorlását, anélkül, hogy a 

színházhoz kapcsolná Jókai nevét. A Festetics Leóval szerkesztett Délibáb már másfél éve 

megszűnt. A drámaíráshoz való visszatérést így azok az elvárások határozzák meg, 

amelyek alapján a Dalma túlzó, a Manlius Sinister viszont nem elég közeli, s míg az előző 

a (radikális) közönség, utóbbi a kritikusok elismerését biztosította, addig a Könyves 

Kálmán egy olyan kísérletként értelmezhető, amelynek során Jókai egyszerre próbálhatott 

meg a nemzetet érintő téma és a shakespeare-i modellt mozgató kivitelezés ötvözésével a 

nézők és a kritikusok körében is elismeréseket gyűjteni, nemcsak a maga, hanem felesége 

számára is. 

A Dalmához, a Manlius Sinisterhez és az Immetullahhoz hasonlóan itt is megjelenik 

a szabadságharc leverése által okozott történelmi trauma feldolgozásának kísérlete, de mint 

az előzőek, ugyanúgy ez a kísérlet is sikertelen; a főhős tragédiája éppen az, hogy a 

traumát nem sikerül feldolgozni, a továbblépés, az újrakezdés, a megújulás az áldozat árán 

sem lehetséges. Természetesen ez egyúttal azzal is jár, hogy ez a darab sem tud megfelelni 

az arisztotelészi alapokon nyugvó elvárásoknak, nincs a korabeliek által elvárt katarzisra, 

vagy kiengesztelődésre lehetőség, hiszen a világrend nem áll helyre a bukás után. Ez azt is 

eredményezi, hogy a darab „pillanatnyi” (csak az 1850-es években érvényes) aktualitása 

miatt valószínűleg kevésbé vagy egyáltalán nem lenne hatásos egy mai befogadó számára 

a korabeli kontextus és a történelmi ismeretek hiányában.614  

A mű a bíráló bizottság tetszését ugyan nem nyerte el maradéktalanul, de Tomori 

ragaszkodott a jutalom kiosztásához615; így – mint díjazott alkotást – a darabot a Nemzeti 

Színház Jókainé jutalomjátékaként 1855. december 18-án bemutatta, immár Könyves 

Kálmán címmel, mivel Berényi Antal Kálmán király című drámáját épp egy hónappal 
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612 JKK, Drámák, I, 876.  
613  Vö. LEGÁNY Dezső, Erkel Ferenc művei és korabeli történetük, Bp., Zeneműkiadó, 1975. A Kemény 
Simonról: 124–125. és JKK, Drámák, I, 865. 
614  Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 46. 
615 Vö. PN, 1855. november 2. 
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előtte játszották.616 A kritikusok a cselekmény ismertetésén túl többnyire a darab felemás 

voltára, az általuk következetlenségnek, dramaturgiai hibának tartott elemekre hívják fel a 

figyelmet, illetve Berényi művével hasonlítják össze. 

A nézők dolgát valószínűleg megkönnyítették, a kritikusokét ellenben jelentősen 

megnehezíthették ezek az információk. Erre utal, hogy a korabeli híradások szerint a 

darabot – legalább is kezdetben – sikerrel, nagyszámú közönség előtt játszották.617 A 

lelkesedés aztán csökkent, a másfél-két évvel későbbi előadásokon már alig voltak.618 A 

nézők eleinte elégedettek lehettek az egyik legnagyobbnak tartott szerző drámájával és 

még inkább a szerző főszerepet játszó híres feleségének játékával,619 s a történelmi téma is 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy a darab ilyen fogadtatásban részesült. 

A lelkiismeretes kritikusoknak azonban nehéz volt egy olyan drámát bírálni, amely 

éppen Jókaié, s amely éppen most nyerte el egy pályázat fődíját. „Midőn oly műről 

beszélünk, mely egyik kedvelt írónk tolla alól került ki, melyet a pályázaton tekintélyes 

bírák jutalomra érdemesnek ítéltek, kissé bajos dolog a közönség előtt hibákat fedezni 

föl.”620 Annál is inkább, mert a szerző neve és a díj elnyerésének ténye már önmagában 

magas elvárásokat támasztott a művel szemben. „Nagy reményeket kötöttünk e jutalmazott 

műhöz. Meglehet, azért nem elégíte ki bennünket, mert nagyon sokat vártunk.”621 De 

teljesen mégsem riasztotta el őket sem egyik, sem másik tény a szigorú, vagy éppenséggel 

a kifejtést mellőző, de mégis kegyetlen bírálattól. 622  Salamon Ferenc megpróbálta 

elfelejteni, ki írta a művet, Bulyovszky Gyula kritikái ugyan kíméletlen hangnemben 
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616 JKK, Drámák, I, 876–877. 
617 „Szép közönség gyűlt össze ahhoz képest, hogy a darab bérletszünetben adatott.” SALAMON Ferenc, 
Tárcza, Nemzeti Színház, Budapesti Hírlap, 1855. december 20., 3095. „A darabot mindkétszer tetszéssel 
fogadta a szépszámu közönség.” GREGUSS Ágost, PN 1855. december 22. „Az előadás meglehetősen sikerült 
(...) Közönség nagy számmal.” Délibáb, 28. sz., 1855. december 23., 338. „A jutalmazott művésznőt első 
kiléptekor a szép számu közönség szünni nem akaró tapssal és üdvkiáltásokkal fogadta.” Divatcsarnok, 71. 
sz., 1855. december 25., 1418. Igaz, Bulyovszky Gyula szerint viszont „színház és darab annyiban 
rokonszenveztek egymással, hogy mind a kettőben voltak puszta helyek.” Családi Lapok, 1855. december 
31., 584. 
618 Vö. Hölgyfutár, 1857. június 22., 636.; Magyar Sajtó, 1857. június 22., 566.; PN 1857. december 20. 
619 „A fönnevezett V. U. mely, csak az ő kiválasztott művészei jutalomjátékait szokta hirdetni, ez alkalomra 
még azt is megjegyezte, hogy a nagyobb szerepekkel megbizott müvészek sugó nélkül fognak játszani. Az 
efféle vonzó szert mindig szükségtelennek tartom, szükségtelen pedig kivált ott, a hol Jókai és Jókainé neve 
áll a színlapon.” BULYOVSZKY Gyula, Budapesti Szemle, Délibáb, 1855. december 23., 337. 
620 Budapesti Hírlap, 1855. december 20., 3094.  
621 Divatcsarnok, 1855. december 25., 1418. 
622 „Annyi igaz, hogy az első és második felvonás után úgy illenek a következők, mintha Markó szép tájképei 
után azon értéktelen „zöldségeket” néznénk, mikben néha műtárlatunk oly szánandóan gazdag vala.” 
Hölgyfutár, 1856. május 19., 462. 
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ostorozzák a drámát, ám azzal a kiegészítéssel, hogy mindez pusztán „különcz”, „egyéni 

nézetének” köszönhető.623 

Bulyovszky Gyula szerint már maga a témaválasztás sem volt szerencsés: „Maga e 

tárgy, melyben a központ mindig két hős körül forog, nem adhat jó anyagot 

tragoediára.”624 Többen kiemelik, hogy nem is dráma, vagy hiányzik belőle a lélektanilag 

indokolható tettekből fakadó valódi tragikum, az igazi tragikus hős, a motiváció és az 

annak nyomán létrejövő cselekményt mozgató szituáció. „A sok örök egyforma buktatási 

kísérlet egész a catastropháig egyhanguvá teszik a cselekvényt, ugy hogy az előre mozogni 

sem látszik.” 625  A dialogizált forma önmagában nem elég az igazi tragédia 

megvalósulásához, s ezt a szerzőnek is tudnia kellett (volna).  

„A drámaíró, midőn történeti tragoediát ír, nem dialogizál historiát. Ő lélektanilag 

számot ad nekem arról, a mit a historikus kiemelkedőbb tényekben fölmutat, s ez 

eljárásában szerintem a szerző tetszésétől függ, hogy czéljára a hős történetéből mely 

adatokat akar használni. (...) De a legfőbb hiba ebben a tárgyban az, hogy a hatás-, vagyis 

érdekegységet bántólag megzavarja a hallgató keblében. (...) A hatás s az érdek egysége 

teljesen meg van zavarva: Álmos megérdemelte sorsát, és mégis sajnáljuk; Kálmán oly 

szép lelket mutatott egyideig, és mégis haragszunk rá. Eljárását pedig nem menthetjük, 

mivel maga Kálmán sem talál tettére mentséget; nem találhat, mert a szemkiszúratást 

egyrészt saját dühe, másrészt rábeszélés követtette el vele, két gyöngeség. Ő tehát mint 

tragikai hős szánalom nélkül bukik el; de Álmos sem bírhatja részvétünket, mert ő meg 

jellemtelen szenvedő. Szivem e tárgy dramatizálásában nem találja föl sem szeretete sem 

gyűlölete tárgyát, kit szeressek, kit gyülőljek itt? Álmos elvetemedettsége, mely minden 

felvonásban föllép, meg elbukik, utálattal tölt el, Kálmán barbársága szinte. Min épüljön itt 

lelkem? Micsoda eszme ad itt megnyugvást? Vagy mi érezteti bennem a társadalmi rend 

hiányát és az egyéni jellem fönségét, mely harczban amazzal elbukik?”626 Álmos jelleme 

befogadhatóbb és tragédiába illőbb lett volna, ha egy intrikus által irányított vesztesként tör 

hatalomra. „Ha a költő Álmosból egy ingatag, mások befolyása alatt álló embert rajzol, s 

nem egyebet, a tragikumot óriásivá emelheti.”627  

Álmos elvakultsága egy ponton mégis magyarázatul szolgál a tragédia 

végkifejletéhez: Gresguss szerint a második felvonásbeli, valódi motivációt nem 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
623 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094.; BULYOVSZKY, Budapesti Szemle, i. m., 337. és uő, Nemzeti Színház, 
Családi Lapok, 1855. december 31., 586. 
624 BULYOVSZKY, Budapesti Szemle, i. m., 337. 
625 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i. m., 586. 
626 BULYOVSZKY, Budapesti Szemle, i. m., 337. 
627 Hölgyfutár, 1857. június 22., 636. 
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tartalmazó rész helyett Jókai a társadalmi és erkölcsi törvények ellen vétő egyén 

szükségszerű bukását abban a jelenetben oldja meg igazán, amelyben Kálmán a társadalmi 

normák alapján Álmost azzal akarja bocsánatkérésre rávenni, hogy kisfiát hozzá vezeti. 

Mivel Álmos bosszúra szólítja fel a még ártatlan Bélát, Kálmán összeomlása magyarázatot 

nyer.  

„Erkölcsi, hogy úgy mondjuk törvényes alapra kell fektetni e kényszerűséget, hogy 

ebben erkölcsi fogalmainknak, a megtámadot társadalmi rendnek nyujtassék elégtétel. E 

feladatot, véleményünk szerint, Jókai szerencsésebben fejté meg Álmosnak, az 

országtanács által harmadszor halálra ítéltnek találkozásában a még mindig bocsánatra 

kész királylyal, ki a halálra szánt testvértől a mentség, a megbánás szavait várja s kit ez 

mindegyre szidalmakkal tetéz el a midőn mindennek ellenére, hogy a fásult szívet 

meglágyítsa, Álmosnak atyai érzelmeire utal, a kis Bélát karjaiba vezeti, a kérlelhetetlen, a 

sorssal dadaczoló Álmos gyermekének szívébe a bosszu magvát ülteti be. E találkozás, e 

jelenet rögtön hatása jobban megmagyarázza a catastrofot.”628 Egy igazi tragédia valódi 

küzdelmes alakjai helyett azonban leginkább hatásvadász elemek (Kálmán rút külsejétől 

kezdve Ingoli ragaszkodásáig), vagy csak állóképek jelennek meg a színpadon, a 

cselekmény tulajdonképpen el sem kezdődik igazán. Bulyovszky Gyula szerint Berényi 

drámája már csak azért is jobb Jókaiénál, mert „nem kapott azon csábétken, mellyet a 

történetírók közül egynémellyik azáltal nyujt, hogy Kálmánt testben nyomoréknak állítja 

elő. Ezzel Berényi olly mankót dobott el magától, mellynek eldobása a mellett, hogy 

munkáját megnehezíté, egyszersmind sok szellemi ferdeségtől is megóvta.” 629 

„Ha ’Könyves Kálmán’ görbe vállát, rut termetét, jobb keze nyomorékságát kiveszitek, 

Jókai történeti drámája nincs többé. (...) Egy kis utálat és megvetés, egy kis hazafiság, egy 

kis dicsvágy összekeverve teszi a motívumot. Pedig kevesebb is elég, ha az aztán 

hatalmasabb lett volna! (...) De a negyedik felvonásban elkezdődik s be is végeztetik a 

dráma.”630  

Greguss, Bulyovszkyval ellentétben Jókai drámáját Berényiénél jobbnak tartja, mivel 

az szerinte inkább megfelelt a társadalom által elvárt erkölcsi elégtétel normájának631; 

szerinte a második és negyedik felvonás jobban sikerültek, ő is az ítélethirdetés utáni, 

Ingoli és Kálmán közt lezajló jelenetet emeli ki, mint ami „becscsel bír és megragadó”. 

Preszlava árulása nem eléggé előkészített, és nem derül ki, hogy Álmos honnan tud a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
628 GREGUSS, i. m.  
629 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i. m., 584. 
630 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095. 
631 GREGUSS, Pesti Napló, i. m. 
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főurak elégedetlenségéről, Ingoli jelleme pedig „kevés drámai ügyességgel” van 

felépítve.”632 

Bár a történeti hűség is az általános elvárások közé tartozott, bizonyos keretek között 

a drámát működtető törvények felülírhatták. „Egy történetileg hű drámát mindenki bátran 

megtámadhat prózaiságaért, egy minden szini igénynek megfelelőt pedig minden 

történettudós megtámadhat történeti hűtlenségeért, s e szerint szerzőnek választania kell, 

melyik felekezettel szálljon szembe; és pedig választása ismét nehez (sic) feladat, mert mig 

egyrészről a történet-tudósok tömege kicsiny de erős, addig másrészről mindenki 

criticusnak született, ki színházba járhat, pedig ez még veszedelmesebb neme az embernek 

mint a történet-tudós.”633 A történeti hűség ugyan csorbát szenved Jókai drámájában, de 

mivel az ezt okozó csúsztatás akár motivációként is szolgálhat, könnyen megbocsátható. 

„Habár a történetben Preszlava nem Álmosba lesz szerelmes, habár Preszlavának 

Oroszországba küldése s Álmos utolsó lázadása közt több év foly le, e szerelmi viszony, 

vagy inkább csábítás, helyesen van felhasználva motivumul Kálmán boszuja 

fölébresztésére.”634  

Mivel az igazi hiba a drámán belüli cselekvések követhetetlen logikája, a kritikusok 

a tökéletes történeti hűség hiánya helyett a látszólag hajuknál fogva előrángatott ok-okozati 

viszonyokat vetették Jókai szemére, amelyek ilyetén voltukban a lassú, de biztos alakítás 

helyett váratlan irányba lökik tovább a cselekményt. Ide sorolható a párbaj-jelenet 

végkifejlete, Álmos és Ingoli fel nem ismertetése, Álmos gyilkossági tervének kitudódása 

és Ingoli abbéli kérése Kálmánhoz, hogy őt is ölje meg. „...Hatásos, szép jelenet – mit 

kivánjunk tőle mást; mi gondunk rá, hogy itt csak a helyzet az érdeklő s nem a mélyebb 

lélektani nyilatkozatok; (...) Ingoli annyira szereti férjét, hogy ha az meghal, nem csak 

maga, mint a hindu nők, hanem gyermekével együtt akar a halálba rohanni! Ez 

legszelidebben véve sem valószinü; s ha tán mesterséges utakon lehetne is e lélektani 

eljárást menteni, a drámában semmi sem mentheti. (...) Általán szólva, e darabban hiányzik 

a drámai egység, s mindamellett, hogy Jókai jobban tudott gazdálkodni a jelenetek 

elrendezésében, mint Berényi, ugyanazon hibába esett. Regényes cselekvényt és nem elég 

hatalmas indokolással vett alapul.”635  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
632 GREGUSS, i. m. 
633 Critica, Nemzeti Színház, Magyar Sajtó, 1857. június 22., 566. Ezt a vélekedést látszanak alátámasztani 
Bulyovszky és Salamon Ferenc megjegyzései is: „előttem az események kevésbbé jelentősek, a jellemek 
minden.” BULYOVSZKY, Budapesti Szemle, i. m., 337. 
634 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094. 
635 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095. 
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„Mi e dramában jobbára szép költői nyelvet, pár meglepő helyzetet, egykét jó alakot 

találtunk: de azt nem, mit sajátlag dramainak nevezünk, s mit mí leginkább ohajtottunk. A 

két első felvonás ritka hatással volt a nézőkre; s ép ez volt a baj a drama sorsára, mert e 

hatást a többi felvonásokban nemcsak fokozni nem sükerűlt szerzőnek, de megtartani sem! 

(...) Az 5-dik flvban lelki betegségben meghal a király; meghal, mert a bűnöst megbüntette, 

s hazáját a polgárháború iszonyaitól megmentette!”636 Ami a színpadi megjelenítést illeti, 

Bulyovszky szerint Kálmán visszataszító külseje már csak azért is megbocsáthatatlan hiba, 

mert esztétikailag megengedhetetlen. „A fejedelmi nagylelkűség, dicsőség, vitézség mint 

szép eszmények, a színpadon rút hüvelyt nem igen tűrnek el.”637  

Álmos alakja pedig, noha jobban megfelelne a kritériumoknak, a darab felépítése 

miatt nem elég koncentrált ahhoz, hogy a néző számára tragikus hősként értelmezhető 

legyen. Mivel Jókai nem a negatív szerepre építette fel a darabot, az erkölcsi elégtétel 

elmarad, drámájának hőse nem Álmos, hanem Kálmán: „mi elfogadhatnók a dráma hőseül, 

drámai jellemül Álmost, hahogy a dráma bukásásban lelné fel befejeztetését, ha a bukás 

erkölcsi elégtételül állíttatnék elénk; de Berényi és Jókai művében egyiránt Kálmán a 

dráma választott hőse s lelki furdalásaiban, halálában kiván érvényre jutni a drámai 

postulatum”.638 Bulyovszky Gyula ítéletében Álmos jellemének legnagyobb problémája, 

hogy túlságosan sokrétű és változékony, jellemének alakulása a gyakori és hirtelen 

átalakulások miatt követhetetlen, s így a néző számára nem elég világos a motiváció. A 

drámai főhős jellemének a darab folyamán végig „organikusnak”, tehát következetesnek, 

egyértelműnek és világosan felismerhetőnek kell lennie, hogy cselekvései és a cselekményt 

mozgató tettei hitelesek és a befogadó számára követhetőek, indokoltak legyenek.  

A túlságosan sokrétű jellemek a drámában zavaróak: „az a dramairó kötelessége, 

hogy a néző elébe egy világos, érthető organikus lényt, embert állítson, kiben a jó vagy 

rosz egy müvészileg összealkotott jellemben tükröztessék vissza. (...) müvészileg alkotott 

jellemnek még az a titka is van, hogy ebbe csak a főczélra szükséges és egymást 

fölvilágosító alkatrészek vétetnek föl. Nagyon sok vonás, melly külön-külön áll, 

homályossá teszi a képet. Nézetem szerint Álmos itt többnyire egymásba nem olvasztott 

vonásokkal van jellemezve, s azért érthetetlen marad.” 639  

Az egyik legkomolyabb kifogás tehát a regénybe illő megoldások okozta 

hiteltelenség, nem is annyira történetileg, mint dramaturgiailag – ez utóbbi nagyobb vétség 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
636 Divatcsarnok, i. m., 1418–1420. 
637 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i. m., 585. 
638 GREGUSS, Pesti Napló, i. m. 
639 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i.m., 586. 
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a kritikusok szemében. „Regényben ily elleplezések gyakran tettek oly nagy hatást a 

gyenge idegű, csodákat szerető olvasóra, hogy ez a mü sorsát volt képes eldönteni: de 

drámában mindez gyermekesnek tünik föl – főként a komoly drámában, hol ha a herczegi 

pár eltorzítná hangját, a lakoma alatti egész szép jelenet a nevetséges által volna semmivé 

téve.” 640  Álmos személye akkor is nevetségessé válik, amikor gyilkossági terve 

lelepleződik, ez szintén jelentősen csökkenti a tragikai hatást: „Szerencsétlen Álmos! Ő a 

királyi palotában beszélt mind Preszlavával, mind az orgyilkossal, s így nem csoda, ha a 

mindenütt jelen levő Kálmán mindent hallott, mindent megtudott s készületeket tőn 

önvédelmére. Minő szerencsétlenül jár az oly ember, mint Álmos, ha alattomos utakon 

akar járni!”641  

Ugyanígy inkább prózába illő, ezért helytelen megoldás, hogy Álmos Kálmán 

tekintetétől összetörve nem vállalja a párbajt. „Ha elbeszélésben az író Kálmán szemeit 

borzasztó meteorokhoz hasonlítná, tán maga a megdöbbent olvasó is valószínűnek tartaná, 

hogy ily rendkívül makacs pártütőt, ki az esküre mit sem ad, egyetlen pillanat lefegyverez; 

de drámában a közönség nem láthatja e szemeket. Még a páholyok látcsövei sem volnának 

képesek akármelyik Kálmán szemeiben ily hatalmat fedezni föl. Nemcsak, hanem maguk 

Álmos kísérői sem veszik észre e szemek hatalmát, hanem vezérüket gyávasággal 

vádolván, kardjaikat Kálmán lábaihoz rakják le, s az egész affaire azzal van elütve, hogy 

az utolsó pártos nem kardját, hanem egy verstekercset tesz Kálmán lábaihoz kard helyett, – 

mi egy új élcz a ’poéták’-ra, minőt ’Manlius Sinister’-ben is láttunk.”642 Ráadásul mind 

Kálmán, mind Álmos tekintélyét és a hatást is lerombolja ez a jelenet: Bulyovszky szerint 

Kálmán éles eszét kérdőjelezi meg a párbajra tett javaslat, mert „okos emberek illy 

eszközhöz nem folyamodnak”, egyúttal Álmos is hitelét veszti e jelenettel: „Álmos e 

párbaj jelenésben azt mondja ugyan mentségeül, midőn bátorsága megtagadja a szolgálatot, 

hogy Kálmán szemétől rettent meg; lelke rajta, de én nem hiszem. Igen, de azt mondják, az 

árulóra hat az igaznak tekintete. Nagyon helyes, lélektani gondolat: de Álmosra nem 

alkalmazható; ez egy megátalkodott, szívtelen fanyar gonosz.”643 Álmos hibás jellemzése a 

tragikai hatás rovására megy. „Ez az Álmos átalában szerencsétlensége a darabnak, anyira 

alávaló, haszontalan ember, hogy szintén nevetséges, vagy legalább minden esetre olyan, 

hogy a tragikai összeütközést lehetleníti; Kálmán király fájdalmai alaptalanok.”644 
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640 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095. 
641 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095. 
642 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094. 
643 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i. m., 585. 
644 Hölgyfutár, i. m. 
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Greguss szerint „e történetben a tragoediának biztos alapja van”, Jókai inkább a fő 

alakot választotta ki hibásan: „Kálmán király nem szolgálhat a dráma hőseül. „Kálmán 

ugyanis nem hogy nem száll szembe „a jog és igazság elévülhetlen elveivel, társadalmi 

fogalmainkkal, a moral vagy a positiv törvény szentségével”, hanem épp ezek 

megszemélyesítőjeként jelenik meg a darabban, így „a király nem sérti meg a moral 

törvényeit s a drámai esemény nem igényli bukását.” A tragikus hős inkább lehetne Álmos, 

„miután a drámai jellem az erkölcsivel össze nem téveszthető”, és bár a néző nem érezhet 

iránta sem részvétet, sem szánakozást, ezen érzések felkeltése a nézőben nem kötelező.  

Sokkal fontosabb Greguss szerint, hogy az Álmos bukásához vezető eseménysort 

annak jelleméből fakadó szigorú következetességgel kell felépíteni: „csak a cselekvény 

feleljen meg jellemének, csak a jellemzés, azaz a drámai motívumok által bennünk azon 

meggyőződés keltessék fel, hogy ily jellem másként nem cselekedhetett, a drámai hősül 

választott legundokabb jellem is tökéletes lehet. (…) A dráma kifejlését nem találja fel 

tehát sem Berényinél, sem Jókainál Álmos bukásában, hanem halni, kinlódni kell látnunk a 

királyt, ki a drámai események folyama alatt teljes részvétünket nyeré meg. Ennélfogva a 

két drámát hibásnak kell mondanunk. Azonban drámahősül, jellemül egyedül Álmost 

fogadva el, e jellemet, miként azt Berényi és Jókai elénk állítá, szintén tökéletlennek kell 

tartanunk.” Greguss úgy látja, hogy Jókai Álmos „önálló s czélja tudatával bíró” 

jellemében megteremti a tragikus bukás lehetőségét, azonban nem tudta a darabban ezt 

tökéletesen kihasználni, a drámahős jellemzése következetlen: „Álmos, ki derült lélekkel, 

el nem fogódott szívvel megy a vérpadra e drámában, ki halálnak szánt fejét meg nem 

tudja, meg nem akarja hajtani a gyűlölt, a megvetett király előtt, ki halálában a sors ítéletét 

látja, ki midőn ajkai a nagy esküt mondják el, már elméjében esküszegést forral, sem a 

léleknagyság előtt öntudatlan, akaratlanul meghajolni, sem gyáván hátrálni nem fog 

balkeze előtt azon királynak, kinek vérét szomjazza.”645 

 Így Jókai darabjában a tragikai hatás helyett csupán a színi hatás érvényesülhet, ám 

ebben az esetben646 még ez is kevés; mert ez utóbbi sokszor magában is semmivé foszlik, 

és még inkább kiemeli az előbbi hiányát. „Jókai e nyomoréksággal egypár jelenetben némi 

színpadi hatást nyert ugyan, de a mit ezen a franczia kártyán nyert, a másikon duplán 

elvesztette. (...) Azt azonban meg kell engednünk szerzőnek, hogy két hősének az 

ellenkező testalkatát itt-ott színi hatásra ügyesen föl tudta használni. (...) Hanem viszont 
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645 GREGUSS, Pesti Napló, i. m. 
646 Bulyovszky sokszor megelégszik pusztán a színpadi hatással is (ellentétben például a kérlelhetetlen 
Gyulai Pállal – vö. a Jókai Dózsa György című drámája körül kialakult vitával.) 
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azt hiszem, hogy ugyan ezt a hatást lehet előidézni egy olly Kálmánnal is, ki mint bölcselő 

és gondolkozónfő, írásokban buvárkodó ’könyves’ király, mint gondolkodó emberek 

rendszerint szoktak, meggörnyedve jár, külsejére keveset ügyel, belkezü, ügyetlen, de 

abban a pillanatban, midőn fejedelmi becsületéről van szó, kiegyenesedik és e szokatlan 

méltóságában hódolatra készteti azt, ki ellene föltámadt.”647  

Ez a későbbiekben még feltűnőbbé válik akkor, amikor Álmos szerepét nem a 

teljesen megfelelő színészre osztják. „Álmost Paulai egészen elejté, bár sokat csinálni 

belőle más sem leendett képes. E pártütőt, lázadót, kinek gonoszsága az esküszegéstől az 

orgyilkosságig mindenféle phasison és fokozaton keresztül megy – nem a nagyravágyás, a 

hiuság, a szenvedély daemona, hanem egy igézet varázsa mozgatja: az a rögeszme, 

melynek minduntalan kifejezést ad, ti. hogy Kálmán formátlan, rút, szörny, ő meg délczeg, 

szép, büszke s physikai fensőségénél fogva trónra hivatott. Itt ez illusio is szétfoszlott, 

miután Paulai a legszerencsétlenebb hős ki valaha szinpadon mozgott.”648  

A darab a kezdeti sikert ezért leginkább az elsőrangú színészek, különösen pedig 

Jókainé kitűnő játékának köszönheti. „Jókainé assz., a jutalmazott, oly viharos tapsokkal 

fogadtatott és hivatott ki többször, hogy kétségbe kellene esnünk, ha azt is le akarnók írni.” 

649 „Jókainé (Ingoli) játéka megragadó, megható, teljes művészi volt. Nehéz és szép 

szerepének minden részét hű felfogással adá vissza; e jeles művésznőnk ma teljes 

értékében, nagyságában tűnt fel ismét előttünk.”650 „Az eléadást illetőleg, kiemelendők 

Jókainé assz., ki „Ingoli” szerepét, szokott jelességgel adá.”651 „Ingolit Jókainé adta, e szép 

repdeső, bugó fehér galambot a csóka (Álmos) mellett; adta pedig azon drámai erélylyel, 

melegséggel, műszeretettel, melyet ’Béldiné’ óta minden szerepében anyi örömmel 

üdvözölt a journalistika.”652 Laborfalvi Róza mellett a Kálmánt alakító Feleki Miklós 

kapott sok dicséretet. „Feleki (Kálmán) igen jeles volt; főkép a komor, a tűrő és 

megbocsájtó király találta fel benne hű személyesítőjét, de midőn játékának e részeit 

emeljük ki, csak e játéknak fénypontjairól szólunk, mert az egész játék helyes, igen jeles 

volt. Ily jellemszerepekben ohajtjuk mi őt mindig látni.”653 „Feleki ’Könyves Kálmán’-ban 

alakító tehetségének kitünő bizonyítékát adá, s nehéz szerepét, a legjobb felfogás mellett, a 
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647 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i. m., 585. 
648 Magyarország és a Nagyvilág, 1865. november 12., 110. 
649 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095.  
650 GREGUSS, i. m. 
651 Divatcsarnok, i. m., 1418–1420. 
652 Hölgyfutár, i. m., 636. 
653 GREGUSS, i. m. 
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legkisebb árnyalatakig müvészien vitte ki.”654 „Egy szerep van e műben – miért azt még 

sokszor szívesen megnézhetjük. Kálmán király, melyből Feleki tökéletes művészi alakot 

csinál. Maszkírozása itt ép oly jeles, mint játéka, kivált a második felvonási 

táborjelenetben minden szava, mozdulata kitűnő. Többször megtapsolták, s kihívták; s 

óhajtjuk, hogy a tapsok és kihívások mindig ennyi érdem után osztassanak.”655  

„Meg kell vallanunk, hogy Kálmán királyt Feleki művészileg játszá. Csak a második 

felvonásban ki ne esett volna abból a keserű nyugalomból, melyet szerepének alapszíneül 

oly szerencsésen vett föl.” 656  Kettejükön kívül az Álmost alakító Szigeti József is 

dicséretben részesül. „Álmos önkénytelenül esik térdre a király előtt. E fordulat, de főként 

Szigeti urnak mesterien kivitt néma mozdulata a színházi közönséget tapsokra ragadja.”657 

„Szigeti (Álmos) szintén helyes felfogással és az árnyéklatok kiemelésével adá 

szerepét.”658 „Szigeti ’Álmos’t szinte fényes sükerrel adta.”659 „Álmos – Szigeti volt. Jól 

elénk állítá a nyughatatlan vérű pártütőt, kit koronaszomja gyötör és örök küzdelemre készt. 

Hogy ez alak is tetszik, inkább a színész, mint a költő érdeme.”660 

Berényi Kálmán királya661 egészen más konfliktust állít elénk, mint Jókaié. Az 

összeütközést itt az váltja ki, hogy Álmos szerint a trón jogosan őt illeti,662 Kálmán pedig 

még Dalmácia kormányzását is megvonja tőle, Ugra Dénest állítva a helyére. Ingundis 

(Ingoli) itt hataloméhes párja Álmosnak. Kálmán nem púpos, vagy sánta, egyszerűen csak 

„vézna, beteges”, „fölötte gyenge”, akit „papnak rendeltek”663. Kálmán és Álmos közt a 

békítő szerepét Ugra vállalja, mivel titkon szerelmes Álmos lányába, Piroskába. Ebben a 

darabban kimondva is Álmos fő motivációjaként szerepel az, amely Jókainál végig rejtve 

marad (s érdekes módon a kritikusok így nem is érzékelik,664 pedig ez hitelessé teheti 

Álmos cselekedeteit): „én magam által akarok megélni, és nem kegyelemből tengni! És 

élni vágyok fényben, hatalomban, öröklött jogaimnak birtokában.”665  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
654 Divatcsarnok, i. m., 1418–1420. 
655 Hölgyfutár, 1856. május 19., 462. 
656 Hölgyfutár, 1857. június 22.. 636. 
657 SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095.  
658 GREGUSS, i. m. 
659 Divatcsarnok, i .m., 1418–1420. 
660 Hölgyfutár, 1856. május 19., 462.  
661 BERÉNYI Antal, Kálmán király, történeti szomorújáték 5 felv. bem. Nemzeti Színház 1855. nov. 15., sp. 
109. l OSZK SZT N SZ K 121. 
662 Álmost Geiza király, Kálmánt pedig Szent László jelölte utódjául, így nem eldöntött, ki is a valódi 
trónörökös. A lovagkirály Szent László akarata valószínűleg nagyobb erőt képviselt a nézők szemében is. 
Vö.: BERÉNYI, i. m., 7. 
663 BERÉNYI, i. m., 7. és 88. 
664 Vö. pl. Salamon Ferenc kritikájával, aki Kálmán sorozatos nagylelkűsége miatt az első három felvonást 
feleslegesnek tartja. SALAMON, Tárcza, i. m., 3094–3095.  
665 BERÉNYI, i. m., 22. 



! 115!

Berényi drámájában Álmos megalázónak tartja Kálmán nagylelkűségét, Kálmán 

pedig hatalmi-politikai játszmáik miatt az ellenőrzése alatt akarja tudni Álmost, de ehhez 

eszközeit nagyon meg kell válogatnia, mert egy elhibázott ítélettel maga ellen fordíthatja a 

főurakat. Az intrikus szerepét Uros tölti be, aki így átveszi a hatalmat Álmos „szalmatűz 

természete”666 felett, és kihasználva a főurak ostobaságát, babonásságát és kapzsiságát, 

azokat Kálmán ellen fordítja, s ráveszi őket, hogy Álmost vezérükké válasszák.667  

Álmos sereggel vonul Kálmán ellen, aki párbajra hívja, mivel nem akarja a nemzet 

vérét ontani. Álmost ez a momentum győzi meg (szemben a Jókai darabjában szereplő 

balkézzel és tiszta tekintettel).668 Berényi drámájában mindenki veszít valamit a testvérharc 

miatt. A harmadik felvonás kezdetekor Kálmán békeünnepet akar ülni Álmossal, Ugra és 

Piroska esküvőjére készülnek. Kálmán nem hiszi, hogy Álmos politikai szövetségesek 

felkutatása miatt ment a Szentföldre zarándokolni, sem azt, hogy Ingundis tőrbe akarja 

csalni. Piroska elmondja Ugrának, hogy Álmos meg akarja ölni a királyt. Ugra nem akar 

lemondani szerelméről, ezért nem árulja el Kálmánnak, miért akarja, hogy a király 

meneküljön, ő azonban rájön az okára. Mivel nem hisz Álmos gonoszságában, elmegy a 

vadászatra. A csel nem sikerül, Kálmán nem sérül meg, mert páncélt visel, Álmost pedig 

elfogják. 

Mivel bebizonyosodott, hogy Álmos és szövetségesei még mindig Kálmán életére 

törnek, a királynak már nincs más választása, mint az addigi békés ellenőrzés és bizalom 

helyett elítélje az összeesküvőket. Az ítélet, a megvakíttatás azonban nem öncélú: Uros 

bevallja, hogy meg akarták vakítani Istvánt, Kálmán fiát, a király ezért dönt e büntetés 

mellett: „Önszándokuk legyen büntetésük is!”669 Mikor a főurak halált kérnek Álmosra, 

Kálmán (aki korábban már Jézussal azonosította magát670), így vág vissza: 

Ne ingereljetek! 

Határzatom rendületlen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
666 BERÉNYI, i. m., 25. 
667 A cenzor résen volt: a főurak már az önös érdekeken túlmutató, nyíltan lázító szavait gondosan törölte: 
Uros: Oh sokat tűrtünk mi már, gyáván, tétlenül; mi több, – eszközei valánk szörnyű tetteink. – Isten 
irgalmazzon szegény hazánknak, ha még sokáig így tart. 
Gráki [Miklós]: „Ne hidd, nem tart ez így Uros, kardomra, nem! – (innentől áthúzva:)Van bennünk még erő, 
él még az ősi erkölcs szíveinkben, ‘s szabad lelkünk nem engedi magát e pusztult világrész korlátaiba zárni!” 
34–35. Szintén kihúzva: gráki: „törvény taposó kényúr ellen (…) Mily gyávák voltunk eddig is hogy, tudva 
mind ezt, orvosolni nem siettünk! De én sorra járom a honfiakat, ‘s felszítom keblök lángjait e’ zsarnok 
ellen; ‘s ha nem akad bajtársam, mint sem hogy tovább is tűrjek, magam kelek ellene, – hóhér padra teszem 
fejemet, ‘s vértanúja leszek nemzetünk ügyének!” 35–36. 
668 BERÉNYI, i. m., 58–60. 
669 BERÉNYI, i. m., 88. 
670 Mikor Álmos köszönti, azt mondja: „Ily arczal árulták el a megváltót!” BERÉNYI, i. m., 19. 
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és én hű vagyok magamhoz, mint az örök idő, melynek lefolyt hullámiból, egy 

parányit vissza nem hoz semmi hatalom.  

Vegyétek el szemeik világát!”671 

 

Később Ugra kérésére mégis megkegyelmez, és örökös börtönre változtatja az 

ítéletet.  

A végkifejletet pár perc késlekedés okozza (beteljesítve így a Kálmán által magáról 

mondottakat). Ugra az új ítéletet akarja közölni, és ezzel megmenteni Bélát a 

megvakíttatástól, Gráki Ambrus (akinek fia, Miklós, Álmos pártján állt) azonban nem hisz 

neki. Kisebb csata alakul ki, amelyben Ugra halálosan megsebesül, de előtte megöli Grákit. 

Az utolsó felvonásban a királyi család tragédiája a nemzet tragédiájává válik: „nehéz 

időket élünk: gonosz csillagzat jár e’ hon fölött, veszélyt és pusztulást lövel sugára.”672 A 

haldokló Kálmán hallucinál, félrebeszél, egy tiszta (?) pillanatában a főurakra bízza fiát és 

„e’honnak kormányát”.673 Később bocsánatot kér Álmostól, aki meg is bocsát neki. A 

megháborodott Piroska megakadályozza, hogy István és Béla is kibéküljenek egymással, 

majd amikor rájön, hogy Ugra halott, ő is meghal. Kálmán utolsó szavai megmutatják, 

miért is kegyelmezett meg mindig Álmosnak: „Öcsém-fiam-hazám, Isten velünk!”674 A 

drámát Álmos szavai zárják, amelyek szerint ő és bátyja elkerülhetetlen sorsa tovább 

öröklődik: „Meghaltak mind, de élve maradt bennem az örök igazságu Nemesis!”675 

Mint az előbbi rövid ismertetésből látható, Jókai drámájában más mintákat követett, 

mint Berényi. A királyok tragédiájának van egy olyan kontextusa, amelyre ugyan csak 

elvétve utaltak a kortársak (akkor is leginkább a hiányát, vagy kontár alkalmazását 

hangsúlyozva), ez pedig a shakespeare-i királydrámák hagyománya. Shakespeare III. 

Richardját Vajda Péter prózafordításában már 1843-ban bemutatták.676 Jókai tehát több 

forrásból is ismerhette a szöveget. Jókai drámáját Shakespeare tragédiája felől olvasva úgy 

tűnik, mintha a Könyves Kálmán egyfajta inverz vagy eltorzított III. Richard lenne. A III. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
671 BERÉNYI, i. m., 88, 
672 BERÉNYI, i. m., 103. 
673 BERÉNYI, i. m., 106. 
674 BERÉNYI, i. m., 109. 
675 BERÉNYI, i. m., 109. Az utolsó lapon pecsételve a cenzor engedélye, a pirossal áthúzott részek kihagyása 
mellett. 
676 Létezik egy 1839-es szöveg is, egy ismeretlen fordítótól: Harmadik Richard Király. Szomorú Játék 5 
felvonásban, irta SHAKESPEARE, Angolból fordítva OSZK SZT H68. Vajda Péter 1843-as fordítását Tóth 
József alkalmazta színre, 1847-ben pedig Egressy Gáborral együtt dolgoztak a szövegen. Harmadik Richard 
király. Drama 5 fölvonásban, irta SHAKESPEARE, forditotta angolból VAJDA Péter, szinre alkalmazta TÓTH 
József, 1843 OSZK SZT H85/1 és a súgókönyv: Harmadik Richárd király. Drama 5 fölvonásban, Irta 
SHAKESPEARE, Forditotta angolból Vajda Péter és EGRESSY Gábor, SZIGLIGETI Ede és EGRESSY Gábor 
bejegyzéseivel, 1847. OSZK SZT H85. 
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Richard szövegét a kortársak is az egyik lehetséges mintaként érzékelték: „Shakespeare-re 

szeretnek némelyek hivatkozni, ki több történeti művében szintén regényes mesét 

dolgozott fel, ugy a mint a történet megadta. De nagy tévedés volna akármelyik Kálmánt 

szerkezetre nézve Shakespeare akármelyik művéhez hasonlítni. Ismerjük péld. A ’fehér és 

piros rózsát’. Igaz, hogy a cselekmény szakadozott jelenetekből áll, de a dráma minden 

egyéb kelléke megvan benne. Nincs a főbb szereplőknek egyetlen tettük vagy szavuk, 

mely az emberi szenvedélyek leghatalamasbjaiból ne származnék. Ő a történetet dolgozta 

fel, s hiven követte az események menetét; de a motivatio mindenütt nem csak kétes 

lélektani hypothesiseken nyugszik, hanem mindenütt és változatlanul a lélektnai 

tünemények közől is csupán a szenvedélyek szolgálnak motivumokul.”677  

Greguss kritikájában a tragikus hős kapcsán III. Richard alakja és persze maga 

Shakespeare a példa, akit sajnos sem Berényi, sem Jókai nem volt képes megfelelően 

követni Greguss szerint: „Shakespeare és a nagy drámaköltők műveit az teszi oly igazakká, 

megragadókká, hogy azokban az élet, mint a szív, a lélek kifolyása tüntettetik fel. E 

művekben nem a vaksors, egy külső erő határozza el a hős útját, hanem bensejében, 

magában hordja mindenik jövőjének, sorsának kulcsát. Akaratából támad minden tette, és 

tettéből a bűn és a büntetés. Mindegyik, Macbeth, és Hamlet és a többi hős merészen nyul 

be a sors urnájába, hogy abból életet vagy halált húzzon ki. Akaratának teljes birtokában 

sorsát önmaga határozza el.”678  

Egy későbbi (1865-ös) előadás alkalmával azután Shakespeare III. Richardjának 

említése már csak a hatalmas különbség kiemelésére szolgál. „Az előadás a munka 

niveauján állott; egyes szép mozzanatok mellett tömérdek középszerűség. Legnehezebb 

föladat Jókayné s Felekinek jutott s csakis oly jelentékeny erők mint szinházunk e két 

kitűnősége, oldhatták meg azt legalább megközelítőleg. Egy shakespearei jellem előállítása 

az igazi tehetségnek sokkal kevesebb fejtörésbe kerül, mint az ily szintelen, szétfolyó 

körrajzu alakoké. A szép svéd király leány, ki csak azért él, hogy néhányszor Kálmán elé 

térdeljen s Álmos lelkére annyi befolyással sem bir, hogy legalább némi habozást és 

küzdelmet tudna előidézni abban, ép úgy elenyészne, sőt boszantana más kezekben, mint 

Kálmán, kit Jókay III. Richardhoz hasonló szörnynek fest testileg s a pulyaságig 

jámbornak szellemileg.”679 
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677 SALAMON, Tárcza, i. m., 3095. 
678 GREGUSS, i. m.  
679 Magyarország és a Nagyvilág, 1865. november 12., 110. 
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(Egy másik lehetséges minta pedig érdekes módon Schiller: „Megengedem, hogy 

szerzőre nézve igen csábító volt azon eszme, hogy illy ellentétes lelki tulajdonok 

képviselésére Schillerrel ellenkezőleg egy görbe Mór Károlyt és egy délczeg Mór Ferencet 

állítson elő”680) A királyok örökös testvérharca, a hatalomért folytatott vég nélküli 

küzdelem bemutatása a magyar viszonyok között, a király alakját megkettőzve. Mintha 

Álmos és Kálmán ketten tennének ki egy III. Richárdot. Nagyon feltűnő a hasonlóság azon 

szövegrészek között, ahol Gloster bemutatkozik és ahol Kálmán jellemzi magát a főurak 

előtt. 681  A néző tökéletesen tisztában van Gloster szándékaival és a nyilvánvaló 

hazugságokkal, amelyekkel a többi szereplőt irányítja, mert a darab első megszólalójaként 

Gloster maga mondja: „elhatározám magamat gazemberré lenni, s gyülölni e napok hiu 

örömeit. Cseleket szőttem,’s vészes terveket” 682 . Kálmán elhatározása pedig éppen 

gazemberből tiszta lelkű kereszténnyé válni: 

Sötét, haragtartó vagyok 

Kegyetlen és erőszakos, 

Civódást, harcot kereső, 

Hiú, gyanakvó és fellobbanó, 

Mértéktelen az indulatban, 

Érzéktelen szelidebb hajlamokra; 

(...) 

Hanem ha Istent kéritek miattam, 

Kérjétek azt: ingyen kegyelmiből, 

Ha már ily szörnyet ültetett a trónra, 

Javítson engemet meg”683.  

 

Kálmán innentől kezdve egészen a megvakíttatás elrendelésééig következetesen 

tartja is magát elhatározásához: minden tettét a könyörületesség jellemzi. A glosteri 
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680 BULYOVSZKY, Családi Lapok, i. m., 585. 
681 A Vajda‒Egressy-féle fordításban: „a természettől ily mostoha módon megcsalattam, elrúttittatám, be 
nem végeztetém, idö előtt küldetém a lélekzők világába, ‘s olly bénán és izetlenül hogy az ebek megugatnak, 
a merre elbiczekek: és én, e lankatag békés idöben nem tudom időmet egyébbel tölteni, mint árnyékomat 
lesni a napon és saját undokságomat megénekelni.” Harmadik Richárd király. Drama 5 fölvonásban, irta 
SHAKESPEARE, fordította angolból VAJDA Péter, és EGRESSY Gábor, 1847. OSZK SZT H85; Jókainál 
Kálmán lába „biccenik”, ő maga Szent László király „árnyéka” a trónon. JKK, Drámák, I, 465–466. 
682 Harmadik Richárd király. Drama 5 fölvonásban, irta SHAKESPEARE, fordította angolból VAJDA Péter, és 
EGRESSY Gábor, 1847. OSZK SZT H85. 
683 JKK, Drámák, I, 466. 
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gonoszság által motivált tetteket ezért Álmos viszi véghez, ilyen például az első 

hűségesküje utáni kiszólása, vagy Perzila elcsábítása.684  

Álmos és Gloster közös vonása, hogy az érdekből elcsábítani kívánt nőt megnyerik 

maguknak, és nem is akárhogyan. Nemcsak, hogy a korábbi ellenszenvet, a személyükkel 

szembeni gyűlöletet győzik le, hanem elhitetik áldozatukkal, hogy aljas tetteikért ők a 

felelősök685. A módszer és az eredmény is ugyanaz, még a gyilkosság felajánlása is 

megegyezik a két drámában (igaz, Perzila nem szegez tőrt Álmos mellkasának, de azt 

mondja, képes lenne rá, míg Anna megpróbálja ledöfni Glostert, de végül nem tudja 

megtenni).686 A III. Richárd az átkok beteljesülésének sorozata; Jókai darabjában az átkok 

nem a cselekményt viszik előre, hanem más szerepet töltenek be. Álmos vétke nem az, 

hogy küzd a koronáért, hanem az, hogy kizárólag a hatalomért küzd, a néppel nem törődik. 

Olyannyira nem, hogy meg is átkozza saját nemzetét.687  

Érdekes tovább gondolni, milyen eredményre juthatott az a néző, aki szerint az átok 

beteljesedett. A Könyves Kálmánban a boszorkánytól Kálmán által szinte véletlenül 

átvállalt átok nélkül is ugyanez lenne Kálmán sorsa, hiszen már az ítélet előtt tudunk 

Álmos szándékairól és arról is, mi a főurak véleménye Kálmánról.688 Ez az utóbbi kap 

nagyon hangsúlyos szerepet a darab zárásakor. Kálmán környezetének véleménye a 

királyról ugyanis semmit nem változik. S míg Gloster célja a korona megszerzése, majd 

megtartása, Kálmán célja az, hogy önmagát legyőzve, Szent László méltó utódjaként igaz 

keresztény uralkodóvá váljon, és így is emlékezzenek meg róla. Testi fogyatékossága eleve 

megnehezíti a Lovagkirály örökségének továbbvitelét, ebből a szempontból nézve 

egyértelműen Álmos lenne a megfelelő, ahogyan azt ki is mondja saját magáról.689  

Kálmán haragtartó, kegyetlen, erőszakos, hiú, gyanakvó, fellobbanó, indulatos és 

hitben kételkedő emberből Isten kegyelmével „királyi lelkűvé” szeretne válni.690 Ehhez a 

teljes identitáscseréhez azonban hiányzik a megfelelő megfogalmazás: az, ahogyan saját 
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684 JKK, Drámák, I, 475, 491–495. 
685 „Nem trónus, nem dicsőség, a miért/Hatszor lázadtam én fel ellene:/Hanem te voltál egyedül a kincs.” 
JKK, Drámák, I, 493. „Ne vonakodjál, mert én öltem meg Henrik királyt; de szépséged volt, mely erre 
ingerelt.” Harmadik Richárd király. Drama 5 fölvonásban, irta SHAKESPEARE, fordította angolból VAJDA 
Péter, és EGRESSY Gábor, 1847. OSZK SZT H85. 
686 JKK, Drámák, I, 494. Vö. III. Richárd. Shakespeare Összes Drámái, I, Királydrámák, ford. VAS István. 
Bp., 1988, 961. 
687 „Álmos: (…) Legyen hozzád hasonló néped is./ Kívül silány, belül kór, ingatag;/ Gyermeknek rém, 
nevetséges férfiaknak,/ Végezze ott, a holt e végezed,/ S jobbat tenálad e trónon ne lásson!...” JKK, Drámák, 
I, 473. 
688 „Parajd (Bothhoz) Milyen különc, e girbe-gurba testben/ A szellem is keresztül és kasul nőtt.” JKK, 
Drámák, I, 467. 
689 JKK, Drámák, I, 472. 
690 JKK, Drámák, I, 466. 
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magáról beszél, megegyezik azzal, amit a főurak és Álmos állít róla, és amit nem 

elhanyagolható módon igazol az, hogy hirtelen haragjában írja alá a Béla és Álmos 

megvakíttatásáról szóló parancsot. Kálmán egy olyan műfaj főszereplőjeként bizonyul 

beszédképtelennek, amelynek alapját mindenekelőtt éppen a beszéd adja. Kálmán, a trónon 

ülő magyar király lehet félreismert, szerencsétlen, vagy olyan, aki egy rossz pillanatban 

hibás döntést hoz, de nem lehet olyan velejéig gonosz és aljas, kizárólag saját hatalmával 

törődő elvetemült alak, mint Gloster – a kortársak még Álmos hasonló jellegű vonásait is 

kifogásolták. A tragédia Kálmánja ezért küzd önmaga ellen, és ezért tekinti feladatának a 

nemzetről való gondoskodást. 

A másik, vágyott én elismertetésére irányuló törekvések azonban olyan gyengék, 

hogy Kálmán sorozatosan kudarcot vall. Hiába kegyelmez meg újra és újra Álmosnak, 

hiába küzd a babonaság ellen, hiába helyezi a nemzet érdekeit az egyházéi elé, Ingolin 

kívül senki nincs, aki másképpen fogalmazna róla. Ő maga nem mer magáról mást állítani. 

Az egyedüli, aki Kálmánra mint jótevőjére tekint és ennek megfelelő nyelvet beszél, Ingoli, 

de őt senki sem veszi figyelembe (ebben valószínűleg nemcsak az játszik szerepet, hogy 

Ingoli nő, hanem az is, hogy külföldi). Ingoli Kálmánt szinte az Istennel azonosítja,691 

kettejük viszonya inkább felel meg a házastársakénak, mint Ingoli és Álmos kapcsolata. 

Ingoli a darab elején még igazi társa Álmosnak, de a valódi kommunikáció egyre csökken 

köztük, Álmos egyre távolabb kerül Ingolitól fizikailag és lelkileg is. Ha Álmos 

szempontjából nézzük Ingoli alakját, akkor ez valójában teljesen jogos. 

Bár Ingoli látszólag akkor is hűséges marad Álmoshoz, amikor az Perzilát próbálja 

meg elcsábítani, és a cselekmény egész ideje alatt Álmos megmentésén fáradozik; 

valójában pont ezzel csalja meg. Az ő kötelessége ugyanis az volna, hogy ne csak vele 

legyen, hanem minden körülmények között kiálljon Álmos mellett és őt támogassa. Ezzel 

szemben Ingoli Álmos minden tettét helyteleníti, Kálmánnak ad igazat, őt tartja a valódi 

királynak, és nem hisz abban, hogy Álmos képes megszerezni a trónt. Nem veszi észre, 

hogy amit Álmos védelmezésének hív, az inkább annak akadályozása. Hogy Ingoli 

valójában inkább Kálmánhoz tartozik, abból is kitűnik, hogy álruhás alakját egyedül 

Kálmán ismeri fel.692 

Kálmán valódi tragédiája, hogy a külseje és az, hogy eredetileg nem őt szánták 

uralkodónak, meghatározza azt a beszédmódot, ahogyan a többiek beszélnek róla; de ezt, 

Glosterrel ellentétben, nem képes megváltoztatni. Míg Gloster egészen végső bukásáig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
691 JKK, Drámák, I, 475, 505. 
692 JKK, Drámák, I, 478, 490, 505–506. 



! 121!

képes a saját szavaival irányítani az őt körülvevő közeget, addig Kálmán számára nem 

különíthető el a közbeszéd az igazságtól, és így az ő tragédiája az, hogy nem tudja saját 

énjét a többiekétől eltérő módon megfogalmazni. Ezért nem válhat jó kereszténnyé (és így 

Szent László jogos örökösévé), ha nem állítja róla ezt senki. A darab elején kitűzött célt az 

adott eszközökkel nem érheti el. Más (bár talán ugyanúgy sikertelen) eszköze lett volna, 

ám azt visszautasítja akkor, amikor megtiltja, hogy dicsérjék és külsejéről hamis leírást 

adjanak.693 Ezt a hibát akkor is elköveti, amikor Ingoli hálát akar mondani neki, de nem 

tud.694 Ezzel szemben Álmost szinte mindig engedi beszélni, meghallgatja, s így hitelesíti 

is testvére személyét, s jogossá teszi követeléseit.695 

Amikor Kálmán végre másként fogalmazza meg magát, akkor egy tehetetlen 

gyermek szerepét veszi fel, akit ifjú felesége irányít.696 Kálmán így tudtán kívül önmagával 

áll szemben, s gyengeségét nem a testi fogyatékossága okozza, hanem az, hogy képtelen 

magát úgy definiálni, hogy azt alattvalóira rá tudja kényszeríteni, sőt, inkább Álmos és a 

főurak szavait vonatkoztatja saját magára. Valójában Álmos és az ő szavai uralkodnak a 

dráma cselekményében. A „királyi lélekre” vágyó Kálmánt folyamatosan gonosznak, 

ördögnek, boszorkányokkal cimborálónak nevezik.697 S bár a korabeli kritikusok számára 

Álmos és Kálmán párbaja érthetetlen, minden motivációt nélkülöző, félresikerült jelenet, 

ebből a szempontból nézve tulajdonképpen Álmos győzelmét jelenti, hiszen Kálmán 

gonosz tekintete fegyverzi őt le, nem pedig jósága.698 A darab minden felvonása Álmos 

egyre vakmerőbb próbájáról és kudarcáról szól, de minden kísérletével közelebb kerül 

Kálmánhoz. Az első felvonásban a vesztett csata után teljes bocsánatot nyer. A második 

felvonásban az újabb lázadás és a szigeten való találkozás után Kálmán száműzi, a 

harmadik felvonásban Álmos elcsábítja Perzilát és megpróbálja megölni Kálmánt, ezért 

Kálmán megvakíttatja, a negyedik felvonásban pedig bevonja fiát is a trónviszályba, ezért 

vakíttatja meg Kálmán Bélát is. 
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693 „A kit te itt dicsérsz, én nem vagyok...” JKK, Drámák, I, 465–466. 
694 „Ingoli (szinte a király kezére borulva) Oh jó király, e köny ha szólni tudna!/ Kálmán Beszélt. Megértém. 
Forró cseppje többet mondott nekem, mint egy hosszu beszéd; / Boldog vagy, és az nékem jól esik./ 
Hallgassuk el és tartsuk azt magunkban,/ A mit e percben érezünk belül...” JKK, Drámák, I, 474. 
695 „Kálmán Hagyjátok őt beszélni szabadon./ Álmos Igen. Beszélek, mint ki halni kész..” JKK, Drámák, I, 
472–473. „Kálmán (kitörőleg előlép) Elég! E szónál többet ki ne mondj!/ Ha még egy percig hallgatnám 
szavad,/ Méltó volnék minden gyalázatodra.” JKK, Drámák, I, 481. 
696 „Kálmán (...) Kálmán, a zord, a vad, mogorva férfi/ Nincsen sehol; ki van cserélve most:/ S helyében 
játszi, tréfás gyermek ül./ S ki hozta bennem ezt a változást?/ E nő, ez édes angyal, hitvesem/ (...) 
Csodálható-e, hogyha elfelejtem/ A mi vagyok? – gondokra hítt király;/ Sőt gyakran azt is, a milyen vagyok.” 
JKK, Drámák, I, 484–485. 
697 JKK, Drámák, I, 470, 473, 482–483, 495–496. 
698 „Both Álmos! Te félsz Kálmán kezétől!/ Álmos Nem, nem kezétől, de szemétől./ Van a szemében némi 
ördögi, / A mely igéz, mely kardom kötve tartja.” JKK, Drámák, I, 482. 
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A főhős személyének kérdése azért nagyon fontos, mert – mint a korabeli 

kritikákban megjelenő zavar alapján is érzékelhető – a dráma műfajának pontosabb 

meghatározása is változhat aszerint, hogy a befogadó kit vagy kiket tart a dráma 

főszereplőjének. Ha csak ezt a szempontot vesszük figyelembe, és amennyiben Álmost 

vagy Kálmánt egyedüli személyként helyezzük a középpontba, úgy középpontos, ha 

kettejüket együtt, akkor konfliktusos drámáról beszélhetünk.699 Ha viszont a főhős(ök) 

megjelölésén túl a szereplők motivációit és a folyamatosan változó viszonyrendszert 

kérjük számon, akkor a dráma nem felel meg teljes mértékben a műnemi 

követelményeknek, így Jókai Könyves Kálmánja akár műfaj nélküli drámának (is) 

tekinthető.700  

A cselekmény során történnek ugyan változások, de ezek az Álmos és Kálmán között 

felépülő viszonyrendszert alapvetően nem érintik – még a megvakíttatás sem. Mivel a két 

főszereplő egymáshoz való hozzáállása statikus, a darab így a dialogikus felépítés ellenére 

epikus jellegű marad.701 Annál is inkább, mivel a drámai cselekményt indítani hivatott 

szituáció (nevezetesen Álmos helyett Kálmán örökösként való megjelölése) annak egyenes 

következményével (Álmos első lázadásával) együtt a dráma szövegén kívül áll. Ha ettől 

eltekintve, előzetes tudásunk birtokában a dráma részének tekintjük is az összeütközést 

kiváltó tettet, és emellett elfogadjuk, hogy a szituációt megelőző állapotot a negatív 

szereplő borítja fel, akkor a dráma pozitív hőse, aki nem tud az új viszonyok között létezni, 

és ezért azok megváltoztatásáért küzd, egyértelműen Álmos lesz.702  

Így a drámai szituációt megelőző pozitív állapot visszaállításának tekinthetjük a 

Kálmán halála utáni időszakot, amely szintén kívül esik a dráma szövegén, ezt azonban 

csak akkor tehetjük meg, ha olyan részletes előzetes ismeretekkel rendelkezünk, amelyek 

kipótolják a dráma szövegének ezeket a hiányait. A megfelelő kulturális háttér és nézőpont 

működtetése nélkül a darab szövege valószínűleg értelmezhetetlen. A korabeli befogadók 

hozzágondolták a hiányzó történetszálakat, ám a kritikusok írásaiból egyértelműen kiderül, 

hogy a mű nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket egy drámával, még inkább 

egy tragédiával szemben támasztottak, s így nem igazán tudták drámaként értékelni. A 

műnemi, műfaji besorolás problémája a mai szempontok szerint is fennáll. 

Kálmán Álmos megvakíttatásával sem éri el a célját, sőt, ezzel még inkább gyengíti 

saját magát. Amikor a Lovagkirály eszményének próbál megfelelni, nem csak jó 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
699 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 61– 78. 
700 Uo., 78–81. 
701 Uo., 38–39. 
702 Uo., 113–114. 
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keresztény, de jó uralkodó is szeretne lenni, akkor szembesülnie kell azzal, hogy aki 

uralkodni akar, az nem lehet jó keresztény. Hatalmának megtartásához ugyanis olyan 

tettekre van szükség, amelyek ellentétesek a keresztény szemlélettel. Ez a két értékrend a 

Könyves Kálmán drámai világában összeegyeztethetetlen. Mivel Kálmán ezeket a 

döntéseket nem hozza meg, vagy nem a megfelelő időben, nemcsak személyében, de 

uralkodóként is elbukik. Kálmán cselekvései (Álmos újabb és újabb cselszövéseire 

reagálva) éppen ezért nem feleltethetők meg egy valódi tragédiában a jellemből 

következően elkövetett, a viszonyok által szükségszerűen kikényszerített tetteknek, 

Kálmán éppen hogy mindig valódi jelleme ellenére cselekszik. A Szent László által 

megteremtett eszmény nem valósítható meg többé. 

Az uralkodó hiába próbál népének jó királya lenni, ha ez a nép nem fogadja el, és 

ráadásul a trónhoz való joga is kétséges; a trónkövetelőt pedig hiába ismernék el, ha 

pusztán a hatalomvágy hajtja és neki sem egyértelmű a helyzete. A hatalom felfogásának 

kétfajta módja (az Istentől és a néptől eredő) itt nemcsak egyszerűen szemben áll 

egymással, hanem mindkettő meg is kérdőjeleződik önmagában. Az elviekben Isten 

kegyelméből uralkodó Kálmán a gonosszal cimborál és a nép nem fogadja el; a nép 

támogatását élvező Álmos pedig a pokol erői segítségével kívánja megszerezni a 

koronát,703 a Szentföldre pedig csak száműzöttként kerül. Az is kérdésessé válik, hogy 

vajon az-e a megfelelő uralkodó, aki Isten parancsait követi, vagy az, aki Macchiavelli 

tanácsaira hallgat inkább. Az Isten pedig meg sem jelenik a cselekményben, csak mint 

olyan, aki magára hagyja a hozzá fordulókat. Az sem derül ki, hogyan ítél végül 

Kálmánról.704 A testvérharc, amely ebben a darabban szó szerinti értelemben is központi 

szerepet játszik, nem elkerülhető. Pontosabban talán akkor volna az, ha a nádor volna a 

király. Érdekes, hogy Ingolit csak Kálmán, a nádort viszont még ő sem veszi figyelembe, 

nem hallgat rá, pedig ő az egyetlen, aki valóban politikusként, az ország egész népének 

érdekeit tartja szem előtt, s mint ilyen képes elkülöníteni az uralkodó személyét annak 

feladataitól.705 
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703 JKK, Drámák, I, 501. 
704 Pl. „Ingoli Oh Istenem, kegyelmes Istenem!/ Miért nem hallod én imádkozásom?” JKK, Drámák, I, 461. 
„Álmos (...) Ki hallaná mostan meg az imát,/ Midőn egész világ Kálmánra énekel?” A párbajjelenetben 
Kálmán Istent hívja egyedüli tanúul, a többieket elküldi. A párbaj elmarad, a szereplők a helyükön maradnak. 
JKK, Drámák, I, 482–483. Kálmán utolsó szavai szerint Istent látja, aki „Egy névtelen kép, a ki jár feljül,/ S 
lábával a világokon halad”, ám fényes tekintete megvakítja Kálmánt, s nem tudni, hogy a fény a 
menyországot, vagy a vakságot mint büntetést jelenti. JKK, Drámák, I, 511. 
705 Vö. JKK, Drámák, I, 479–480, 485–486, 499–500. 
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Kálmán és Álmos valójában egymás szerepeit játsszák,706 és egyikük sem teljes 

önmagában,707 ugyanakkor tükröt is tartanak egymásnak. Mindezt a többi szereplő is 

érzékeli: a Kálmánhoz írt dicsőítő verset egyszerűen Álmosnak adják át.708 Ráadásul a 

cselekmény előrehaladtával egymáshoz is hasonlóvá lesznek: Kálmán nem képes 

megbocsátani, Álmos pedig testi fogyatékos lesz, és nem beszél többé a cselekmény 

folyamán. Kálmán tébolyultnak nevezi Álmost, s végül ő maga őrül meg.709 A lakodalmi 

jelenetben Kálmán válik Béla apjává.710 Amikor Álmos elcsábítja Kálmán feleségét, akkor 

asszonyaik is férjet cserélnek: Perzila Álmosnak lenne megfelelő társ, Ingoli pedig mindig 

is Kálmán mellett állt. A két testvér egyszerre tükörképe és teljes ellentéte egymásnak, az 

igazi uralkodó az volna, aki egy személyben képviseli tulajdonságaikat.  

Ugyanakkor az egyén és betöltendő társadalmi funkciójának összeütközése is 

megfigyelhető kettejük harcában: Álmosnak mint társadalmi szerepköréből kiűzött, csak 

saját egyéni döntéseire kényszerülő törvényen kívüli szereplőnek egyedüli célja, belépve a 

társadalom törvényes rendjébe, hatalmának kivívása és jogainak érvényesítése. Mindennek 

megvalósítását csak a vágyott világrend szerint törvénytelen eszközökkel kísérelheti meg. 

Kálmán ezzel szemben a számára idegen, ám legálisan kijelölt szerepkörén belül nem 

képes saját énjét sem megvalósítani, sem a betöltendő társadalmi funkcióhoz igazítani. Az 

egyén és társadalmi funkciója közti ellentmondás megjelenítése a korszak drámáinak egyik 

jellemző vonása.711 Ez a probléma egyszerre jelenti a nemzet és az egyén tragédiáját: a 

nemzet, a társadalom számára csak az önmagával elégedett egyén lehet hasznos, ez az 

elégedettség pedig csak arra jellemző, aki társadalomban képességeit, lehetőségeit és 

céljait tekintve is a neki megfelelő helyet tölti be712. A megfelelő hely betöltéséhez az 

egyénnek tisztában kell lennie saját magával, és ennek alapján kell feladatot választania.713  

Kálmán és Álmos is tisztában van saját magával, képességeivel, ám a társadalmilag 

kijelölt szerepük mégis megakadályozza őket (és ebből kifolyólag ők egymást) 

személyiségük kiteljesítésében. Álmos ugyan jelleméből fakadóan cselekszik, amikor újra 

és újra megpróbálja magához ragadni a hatalmat, sikertelenségének és megvakíttatásának 

azonban nem a körülmények végzetszerű alakulása az oka. Ha elvonatkoztatnánk a darab 
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706 Uo., 484. 
707 Uo., 488–490. 
708 „Parajd vedd át e költeményt s olvasd magadra.” JKK, Drámák, I, 475. 
709 JKK, Drámák, I, 501 és 510. 
710 Uo., 488. 
711 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 39–40. 
712 Vö. pl. SZÉCHENYI István, Önismeret: döblingi kézirataiból, Bp., Athenaeum, 1875, 3–4. 
713 Uo., 4–5. 
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történeti hátterétől, akkor akár egyetlen ember széthasadt személyiségének darabjai közti 

harcként is értelmezhetnénk a darab cselekményét; vagy pedig egy skizofrén nemzet, 

társadalom önmaga elleni háborújaként. Ez a darab sokkal kevésbé sugallja ezt, mint a 

Dalma714, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem kavart akkora vihart a nézők és a 

kritikusok körében, mint amaz. Ez az óvatosság azonban épphogy kárára vált a szövegnek: 

mivel a szerző nem merte, vagy a kulturális tabuk működése miatt nem is tudhatta Kálmán 

alakját teljesen és nyíltan Gloster mintájára gonosznak és elvetemültnek beállítani, ezzel a 

darabbal sem sikerült megújítania a magyar drámát – a Könyves Kálmánnal sem tudott az 

egyedi kapcsán általános emberi problémát színre vinni. 
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714 Vö. PATONAI Anikó Ágnes, „A bűnnek nincs neve” Hatalom és (homo)szexualitás mint kulturális tabu és 
a megkövesedő társadalom szimbóluma Jókai Mór Dalma című drámájában, Theatron, 6. évf., 3–4. sz., 2007. 
ősz–tél, 43–62. 
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A DÓZSA GYÖRGY 

 

Jókai Dózsa György című drámáját 1857. november 3-án mutatta be a Nemzeti 

Színház. A tragédia „olyan vitára adott alkalmat a journalistikában, a minő nálunk 

egyhamar elő nem fordult, és oly térre csapott át, mely által a közönség nemcsak 

följogosítva, de szinte kötelezve érezte magát, jelét adni annak, kinek a részére szavaz.”715 

A darabot méltató kritikák, ismertetések három csoportra oszthatók: a hibákat nem is 

említő, teljes mértékben dicsérő szövegek (Vajda János, Szigeti értelmezése); a hibákat 

felrovó, de azoktól nagyvonalúan eltekintő leírások, végül pedig a vasszigorral lesújtó 

bírálatok csoportjaira. A dicsérő szózatok leginkább a mű költői nyelvezetét, drámaiságát 

emelik ki, ezen kívül Egressy és Szigeti játékát találják kítűnőnek. Külön érdekesség, hogy 

nem csak a „hideg kritikusok” vagy a zsenikultuszra hivatkozó rajongók, hanem igazán 

szakmabeli, színházi emberek olvasatait is megismerhetjük a bírálatokból. 

Jókai darabjával 1856-ban pályázta meg a Teleki-díjat. A bírálók Egressy Gábor 

kivételével Szigligeti Ede Béldi Pál című művét találták a többi között a legsikerültebbnek, 

Egressy pedig a Dózsa Györgyöt.716 A bizottság azon megjegyzése, miszerint a drámákat 

csak egymáshoz mérhették, mivel „a kilenc versenymű közül egy sem felelt meg a 

szomorújáték kellékeinek valódi tragikai alapra fektetett felfogás és ügyes kivitel által úgy, 

hogy kitüntető méltánylatot érdemelne”717, nagy felháborodást váltott ki azokból, akik 

fordításában ez azt jelentette, hogy a benyújtott darabok „színirodalmunk színvonalán alól 

állanak”.718  

A másnap (november 4-én) megjelenő Hölgyfutár beszámolója szerint „rég 

emlékszünk ily meleg, ily osztatlan tetszésű fogadtatásra, mint melyben ez új darabot 

részesíté közönségünk”719 és több lap is említi, hogy „régen híttak ki szerzőt annyiszor, 

mint e darab felvonásai közben Jókai Mórt”.720 A közönség pedig számottevő volt, hiszen 

például Vajda János beszámolója szerint „úgy megtölté a színházat, mint mikor új operát 

adnak”.721 A Budapesti Hírlap kritikusa szerint a „tele ház” a bizonyíték arra, hogy „a 

közönséget Jókai drámai múzsája – úgy hisszük, leginkább más téren aratott érdemeiért – 
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715 Szépirodalmi Közlöny 1858. január 21., 6. sz., 769. 
716 JKK, Drámák, I, 892. 
717 Uo.  
718 Hölgyfutár, 1857. nov. 4., 1100. 
719 Uo. 
720 Délibáb, 1857. nov. 8., 537. Lásd még: Budapesti Hírlap, 1857. nov. 5. 
721 MS 1857. nov. 5. 1017. „A színház a  szoru lás ig  tömve volt – a mi talán most történik először egy 
történeti dráma adatásakor.” Nővilág, 1857. nov. 8., 701. Kiemelés az eredeti szövegben. 



! 127!

igen érdekli.”722 De hiába Jókai tehetsége, hiába tetszett a közönségnek ennyire a darab, a 

kritikus szerint „mint dráma Dózsa György is tökéletlen mű, talán Kálmán királyát kivéve, 

gyöngébb, mint Manlius Sinister és Dalma”.723  

A „legdrámaibb anyagot magában rejtő”724 első felvonás magas elvárásokat kelt, 

amelyek azonban nem teljesülnek: „a második felvonásban már elvesztjük a jól kezdett 

fonalat.”725 Az udvari jelenet és később a tábor bemutatása –„bármily mulatságos legyen 

az”726 – széthúzza a drámai teret és időt, emiatt inkább regénybe illenének. Súlyosabb hiba 

azonban, hogy végletességük miatt „a közönség melegebb érdeke és részvéte”727 egyaránt 

elfordul a főuraktól és a parasztoktól is, így Dózsa csak akkor válhatott volna drámai hőssé, 

ha mindkét csoporttal szembefordul. Míg máshol történetileg hiteltelennek bélyegzik a 

drámát, ebben a kritikában éppen azt róják fel hibaként, hogy „történetileg e pártok ilyenek 

lehettek”, de a drámaíró elmulasztotta az ítélkezést, ami kötelessége lett volna. Nem derül 

ki, hogyan kerül Dózsa börtönbe, a két szerelmi szál (Barna és Rózsa, illetve Bornemisza 

és Lóra között) pedig kidolgozatlan. Emiatt a darab minden szépsége ellenére hatásában 

sem egészen drámai.728 

Vajda János a ritka bő szüret ünnepéhez hasonlítja az előadás estéjét, szerinte 

„Dózsa György felfogása gyönyörű költői eszménykép”.729 Értelmezése szerint Dózsa 

önérzetét nem a főurak gúnyolódása, hanem Lóra megvetése sérti, nagyratörő tetteit Lóra 

iránt érzett szerelme igazolja. A darab fordulópontja a kereszt letépésének jelenete, „e 

földre vetett keresztben van elvetve a vész magva”.730 Vajda szerint Dózsa „bűnhődése 

tisztán drámai” , ez kevésbé mondható el Barnáról, de a véletlennek tűnő gyilkosság Rózsa 

szándékából következik be. „Ha pedig felvesszük, hogy Barnában az akarat, a nemes Lórát 

orozva megölni, fel ér a büntetéssel, mi őt Rózsának általai megöletésében éri, ugy Barna 

tragikus sorsában is megvan az igazságszolgáltatás.” 731  A végkifejlet is drámai, 

amennyiben magát a lázadást elítéli az olvasó vagy néző. Dózsa a darab végére „bevégzett 

jellem”. Vajda szerint „ennyiből is látható azonban, hogy e darab teli van drámai elemmel: 

szemközt állított hatalmas szenvedélyek és indulatok pusztító csatájával. – Ami pedig a 
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722 Budapesti Hírlap, 1857. nov. 5. 
723 Uo. 
724 Uo. 
725 Uo. 
726 Uo. 
727 Uo. 
728 Uo. 
729 MS, 1857. nov. 5., 1017. 
730 Uo. 
731 Uo. 
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drámaköltő legnagyobb erejére mutat: bűn és bűnhődés, erény és jutalom úgy vannak 

kimérve itt minden személyben, hogy azokat az örök rend mérlegére téve, az sehol sem 

látszik félrebillenni. Az összeütközés Dózsa György és Csáki Lóra személyében 

egyesül.”732 

Dózsa a nép bosszújának eszméje, s a bosszúállás szükségszerű bukással jár, hiszen 

az egyén nem bíráskodhat büntetlenül, csak a törvény. Dózsa egyénisége és az őt ért 

sérelmek egyaránt „nagymérvüek, megrázók”. A darab külön erénye, hogy még Barna, „e 

vad paraszt” is költői nyelven beszél, s míg Jókai az első író, ki egy paraszt alakjából a 

drámaszövegben tragikus hőst csinált, Szigeti az első színész, aki ezt a színpadon meg is 

valósítja,733 Barna az első „sült magyar paraszt drámailag eszményítve”.734 Vajda ezen 

kívül még Egressy alakítását dicséri, kinek szerinte külön elégtétel, hogy csak ő ítélte a 

legjobbnak a Teleki-díj elbírálásakor a drámát.735  

Szintén az értő elragadtatás hangján beszél a darabról Szigligeti tárcája a Magyar 

Posta november 6-i számában. Saját bevallása szerint kritikájában „a költő indokait tartja 

szem előtt”, ennek értelmében jellemzi az egyes személyeket.736 Szerinte a szerzői szándék 

annak az eszmének a bemutatása volt, amelynek vívmánya, hogy „a nem-nemesi osztály 

felemelése által a nemzet nagyságának határait kiterjessze”.737 Mivel ez már megvalósult, 

nem kell tartani attól, hogy a darab feléleszti az ellentétet az egyes társadalmi osztályok 

között.738  

Dózsa nem csak hazaszeretetéről tesz bizonyságot, hanem az is kiderül, hogy 

kitűnő jellemű, bátor, de egyben türelmes is. Legnagyobb erénye a hazaszeretet, Szapolyai 

megalázó tettei ébresztik fel benne az egész társadalom átalakításának gondolatát. Tovább 

árnyalja jellemét a Rózsa iránti szánalom, s az, hogy (Szigligeti meggyőződése szerint) 

nem volt szerelmes a parasztlányba. Érdekes, hogy ez utóbbi is a pozitív jellemvonások 

közé kerül, annak bizonyítására, hogy Dózsa tulajdonképpen nem is lett hűtlen. Szapolyai 

gonoszságát a drámaszövegen kívüli tényekkel súlyosbítja, humora és vakmerősége miatt 

olyan Shakespeare-alakokhoz hasonlítja, mint például Jágó és III. Richard. Mellette az 

arisztokraták közül Csáki Lóra és Bornemisza képviseli a valódi nemességet, akik 

jellemükben is a pórnép fölött igyekeznek állni. Nemes jellemük miatt van joguk a főurak 
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732 MS, 1857. nov. 5., 1017. 
733 Uo. 
734 Nővilág, 1857. nov. 8., 702. 
735 MS, 1857. nov. 5., 1017. 
736 Magyar Posta, 1857. nov. 6., 495. 
737 Uo. 
738 Utalást tesz Eötvös regényére is, szerinte az még túl korán jelent meg. 
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szégyenteljes viselkedését elítélni, s ennek érzékeltetését szolgálja a költő jelenete, 

Bornemisza fellépése a táborban és Lóra Dózsa megmentésére tett kísérlete. A költő 

szerepeltetésének Szigligeti szerint igazi drámai szerepe van: az őt kigúnyoló énekek 

hatására megy Dózsa táborába, s emiatt következik be a fordulópont, amely Dózsát 

végképp ellene fordítja. Azonban nem csak a főurak, hanem az elnyomott nép soraiban is 

találunk elítélendő szereplőket, akiknek jelleme, felfogása nagyon messze áll Dózsáétól. 

Ilyen Lőrinc, Barna és a többi vezető is. 

A végzetet Dózsa és Barna számára egyaránt Rózsa képviseli, halála mindhármójuk 

számára költői igazságtétel. Szigligeti ezzel be is fejezi bírálatát, a hibák és hiányok 

felsorolását másokra bízva.739 Az előbbiekkel ellentétben Greguss Ágost Pesti Naplóban 

megjelent kritikája inkább elmarasztaló hangon számol be a drámáról, megállapítva, hogy 

„az előadás általában véve sikerült”.740 Egressy játéka alapján („nyugodtan s higgadtan 

fogadta aráját”) Greguss is azt feltételezi, hogy Dózsa már korábban közönyös lett Rózsa 

iránt, az nem a Lóra-szerelem következménye. Ő az egyetlen, akinél ez nem mentség arra, 

ahogyan Dózsa a menyasszonyával bánik, leginkább azért, mert ez nem felel meg a 

tragédia hősével szembeni követelményeknek: ahhoz, hogy Dózsa elhidegülése (és Lóra 

iránti szerelme) indokolt legyen, Rózsa jellemének valós vagy vélt hibája, vagy legalább 

Dózsa lelki tusája lenne szükséges. „Ha nem így van, pedig csakugyan nem így van, akkor 

Dózsa György uram vagy alávaló hitszegő, vagy hígvelejű bolond – és egyik esetben sem 

tragédia hőse.”741 Greguss szerint Dózsa jellemét már önmagában tönkreteszi az, hogy 

csaló, s közben Rózsát vádolja csalással. 

Dózsa haragra gyullad, mikor meghallja, mit tett szeretteivel és vagyonával 

Szapolyai, de még visszafogja magát. Greguss szerint a szerző elsődleges feladata az lett 

vona, hogy megmagyarázza, miként lett Dózsa a kegyetlen vérengzésbe torkolló felkelés 

vezetőjévé, ezt azonban nem tudta megoldani. Sem a nemesek zsarolásaira, sem 

gúnyolódásukra nem lesz felkelő Dózsából, még akkor sem, mikor Szapolyaitól személyes 

sérelmek érik; egyedül a kereszt letépése az, ami olyan mélyen megsérti az önérzetét 

(Greguss külön kiemeli, hogy Dózsa „becsérzetét” és nem vallásos érzelmeit), hogy 

elveszti a türelmét. Szapolyai arcul csapásával azonban személyes sérelmére elégtételt 

vesz; Greguss értelmezésében ennek elégnek kellene lennie. Greguss véleménye szerint 

Dózsa itt önellentmondásba keveredik, mikor ő, aki addig a teljes nemesség és Szapolyai 
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739 Magyar Posta, 1857. november 6. 495. 
740 PN, 1857. nov. 6.  
741 Uo. 
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minden túlkapásait eltűrte, most egyedül Szapolyainak egyetlen, addigiaknál kisebb vétkét 

akarja az egész nemességen megtorolni. 

Greguss szerint, még ha el is fogadjuk a kereszt letépését olyan tettként, mint ami 

az utolsó csepp a pohárban, az ellentmondás akkor is megmarad, hiszen Dózsából egy 

csapásra válik teljesen más ember. S nem elég, hogy Dózsa bosszúhadjáratot indít, hanem 

ráadásként a „boszuvágy elvnek hazudja magát” . Márpedig „elv, eszme soha nem 

nyilatkozhatik mint brutalitás”. Greguss értelmezése szerint a darab legfőbb hibája maga a 

főhős: „Dózsa György nem eszmét, de brutalitást képvisel, s már ennél fogva nem lehet 

drámai, még kevésbé tragikus hős. Brutális ember valljon gerjeszthet-e tiszteletet, 

szeretetet, részvétet?” Ebből pedig az következik, hogy a Dózsa motivációját jelentő ok-

okozati magyarázat, „a színmű bevezetési fordulópontja, hibás.” Ezzel együtt „a színmű 

befejezési fordulópontja” is az, vagyis Dózsa bukásának sincs kellően megalapozott háttere. 

Greguss szerint újabb ellentmondás az, hogy Dózsa elengedi a főurakat, pedig győzni akar, 

és az is, hogy szabadon engedi Bornemiszát. 

Greguss kiemeli, hogy Dózsa vesztét nem az elkerülhetetlen végzet, hanem az 

okozza, hogy Dózsa babonás, és mégis babonás hite ellen cselekszik. „Dózsa nem a végzet 

által, csak saját szeszélyéből bukik el.(...) Mindezekből ugy hiszem, eléggé kiviláglik, 

hogy Dózsa végkép elhibázott drámai hős”.742 A hibák felsorolásának azonban még nincs 

vége. Greguss a kritika hátralévő részében azt fejtegeti, hogy „a mód, mely szerint Jókai a 

népet föllépteti, kétszeresen helytelen”.743 Egyfelől azért, mert 19. századi eszméket ad a 

szájukba, s mert a sanyargatott nép „bohózatilag nevetségesnek”, vezetői aljasnak, 

ostobának és szintén nevetségesnek, „hülének”744 vannak beállítva. Másfelől azért, mert ha 

a drámában megjelenített ellentéteket saját korára vonatkoztatja a néző, akkor a szerző 

csak feszültséget teremtett, feloldás („engesztelődés”) nélkül. Ez pedig óriási felelőtlenség: 

„szeretetre, egyesülésre, összebékülésre tán soha nagyobb szükségünk nem volt, mint 

jelenleg.” 745  Greguss szerint a dráma legszebb része a költő jelenete, de ebben a 

dicséretben sincs köszönet, mivel Szigligetivel ellentétben ő nem tartja a fordulóponthoz 

közvetlenül vezető elemnek, sőt, a részlet a kritikus szerint egy az egyben elhagyható. 

Greguss egyetlen dicsérő mondata a darab nyelvezetére vonatkozik: „Jókaié: igéző, 

ragyogó”.746 A november hetedikén megjelenő Hölgyfutárban aztán meg is kapja Greguss 
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746 PN, 1857. nov. 6. 
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a magáét: a sok dicséret mellett az ő kritikája csak „egy mérges ’separatum votum’” attól a 

Gregusstól, aki „mód nélkül haragszik minden magyar drámára”.747 Ám az ugyanazon a 

napon megjelenő Magyar Néplap bejegyzése rácáfol erre. Eszerint rendkívül rossz az 

időzítés, és a darab negatív hatásától tartva meg is kérik Jókait, hogy a vidéki színpadokra 

ne engedje eljutni a darabot.748 

A teljes elragadtatás és az elmarasztaló kritika óvatos szintézisét alkotja a 

Délibábban megjelenő bírálat.749 A bevezetésben itt is arról olvashatunk, milyen lelkes volt 

a közönség és hogy Jókait többször is kihívták. „Az első felvonás oly kerekded, oly 

művészileg árnyalt, hogy az végkép lekötötte a figyelmet. A második felvonás, ha már 

kevésbé erélyes cselekményben, annyival megragadóbb nemes intentiója, és festői képletei 

által. (...) A harmadik és negyedik felvonásban a színi hatás gyengül, s mondhatni úgy lesz 

vége a darabnak, mint mikor Patikárus Ferkó ezt húzza: ’Elfogyott a nóta!’”750  

Dicséri a nyelvet, a költői előadást, a „nemes és érzékeny lélek tiszta hevülésének” 

tartható ihletet, és zárásképpen kijelenti, hogy a darab hatása alapján nem volt igazuk a 

Teleki-díj bírálóinak.751 A kritikus a drámai hatást főleg az első rész líraiságában és a 

nemes költői intencióban látja, melyek a néző képzeletét a régi dicső korba repítik. A darab 

hibája, hogy „az eszményítés oly világába vonta Dózsát és azt az egész kort, melyet fest, 

hogy abban a történet Dózsájára bizony alig ismerünk.”  

További, a kritikus szerint „apró” hiba, hogy a huszonéves Szapolyai 

öregembernek, az idős Bornemisza pedig fiatalnak van beállítva; és hogy a táborba érkező 

nemeseket a nép egyáltalán életben hagyta. Ha Dózsát el is fogadjuk olyan nemes léleknek, 

mint amilyen a drámában (és ezzel feltételezzük, hogy a történeti feljegyzéseket ellenei 

meghamisították), akkor sem fogadhatjuk el Dózsát független jellemnek, hiszen ő csak 

Bakáts eszközének szerepét töltötte be a történelemben. A kritikus értelmezésében Dózsa a 

lázadás kitörésekor egyedül a királynak engedelmeskedik, később pedig a nemesség 

eltörlésével a papok uralmát akarja bevezetni. Még ha ezt is elfogadjuk bölcs döntésként, 

és ezzel Dózsát hősként és államférfiként értelmezzük, az már elfogadhatatlan, hogy Dózsa 

mint a demokrácia eszményképe, Csáki Lóra kezére pályázva királyságra tör. A kritika 

elején található dicséretnek, miszerint a „szerző igen jól összerakta színműve alapjait, terve 

egységét” ellentmond az a megállapítás, hogy Csáki Lóra személye fölösleges, „pedig 
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747 Hölgyfutár, 1857. nov. 7., 1111. 
748 Magyar Néplap, 1857. nov. 7., 714. 
749 Délibáb, 1857. nov. 8., 537–538. 
750 Uo. 
751 Uo. 
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szerző ennek sorsához kötötte színműve egész meséjét”.752 A kritikus így a mű végét is 

indokolatlannak tartja, és azt javasolja Jókainak, hogy „olvassa meg VI. Henrikben az 

angolok Dózsája Sir Cade tragi-comikus történetét, vagy olvassa ismét el, mert nem 

hiszszük, hogy Shakespearet nálunknál jobban ne ismerje.”753 

A Napkelet kritikusa (Vahot) nem csak hogy nem nézi el a mások által apróbbnak 

vélt hibákat, hanem igen szórakoztató, csípős hangú, ironikus ismertetésben marasztalja el 

a szerzőt és művét.754 Az ő értelmezésében „két személyes bántalom, a magánérdek, és 

nem a haza, a szenvedő nép érdeke tehát a rugó”, mely elindítja a vérengzést, s emiatt 

„nagyon kár György vitéznek azzal dicsekednie, hogy ő a fátum, a nemezis és az eszme 

képviselője”.755 A tragédia nem éri el a kívánt hatást: Dózsa „bármily szépeket mond is 

halála óráján a nagy eszméről, nem lehet rajta szánakoznunk, miután nem magasabb, 

hanem önző indokokból vitt irtó háborút az aristokracia ellen”.756  

Ez csak egy a hibák sorában: a történeti tévedésektől (Dózsa székely, tehát nemes 

ember) kezdve a szereplők következetlenül megrajzolt és tragédiába nem illő jellemén át 

(Dózsa embereit – ideértve Barnabást és Rózsát is, egyszerűen „gyönyörű mákvirágnak” 

nevezi)757 Dózsa szerelméig („kapja magát, beleszeret” Lórába) mindent kipellengérez. Ez 

utóbbinál feltűnő a csúsztatás: a kritikus azt állítja, hogy Dózsa csak azután lesz szerelmes 

Lórába, hogy „keblében aristokratikus érzelmek kezdenek gerjedezni.”758 Szerinte Dózsa 

„sem a pórnőt, sem az úrnőt nem szerette valódilag, s nem volt érdemes arra, hogy Rózsika 

ábrándozásból és álerényből feláldozza magát érte. Innét az, hogy bár Munkácsy Flóra 

szép gyöngédséggel halt meg, s ezáltal enyhíté a vad jelenet borzasztóságát, a publikum 

szánakozó részvétét még sem bírta felkölteni.”759  

Az előadást is éri kritika, nem csak a darabot: a „kurucok”, „hogy minél többnek 

lássék a számuk, háromszor is megkerülik a színpadot”. Minden jó, ha vége jó – ironizál a 

kritikus: „a tragödiának végre is víg kimenetele van”, hiszen „mind a két pártnak egyenlő 

ledorongolása után” lakodalomba torkollik.760 
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752 Délibáb, 1857. nov. 8., 338. 
753 Uo. 
754 Napkelet, 1857. nov. 8., 709–710. 
755 Napkelet 1857. nov. 8., 709. 
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757 Érdekes, hogy a Teleki-díj bíráló bizottsága viszont pont a „helyes népjellemzés” miatt emelte ki a Dózsa 
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hozzáfűzött, a Jókai-bírálatokat „egyoldalúan fitymáló, merőben negatív és destruktiv szelleműnek” leíró 
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Egészen más értelmezéssel áll elő a Szépirodalmi Közlönyben megjelenő ismertetés 

írója.761 Mindenekelőtt a Teleki-díj bírálóit mentegeti téves ítéletük miatt, mondván, 

„konservativ nemzet vagyunk” és ezért a bizottság a darabot „az általános drámai elvek 

szerint bírálta meg, és mert azt találta, hogy e dráma szerkezete nem olyan, mint a minőt a 

műszabályok előírnak; nincsen benne cselekvési egység, drámai középpont, stb.”. Majd a 

„hidegen fontolgató bírák” után a „lángész” szerzőt is felmenti, hiszen az „formákat is 

teremt magának”.762 

Mert „az ekképpen megalkotott mű tetszik, nem csak a nagy, hanem egyszersmind 

az ízlés, és érzéssel bíró közönségnek is”, „a művészi cél el van érve”, miáltal a mű az 

irodalmi remekek, a szerző pedig olyan elődök sorát követi, mint Shakespeare, ifjabb 

Dumas és Victor Hugo.763 A kritikus a színpadi hatást mindennél fontosabbnak tartja, ha 

nem is ítéli el a szigorú bírákat, de nem ért egyet velük; ugyanakkor kiemeli, hogy a darab 

a műértő közönség számára is esztétikai értékkel bír. A korábbi kritikusokétól merőben 

eltérő értelmezést ad a tragédiáról, mégpedig olyat, amelynek segítségével mégis csak 

visszakanyarodik az általános drámai elvek követelményrendszeréhez: „a mű valódi 

tragikai hőse, az ártatlanul szenvedő áldozat, nem más, mint a haza. Szerintünk ez e dráma 

alapja, iránya, és ezeknek megfelelően csoportosulnak az alakok, és bontakozik ki a 

fejlemény. És ily szempontból tekintve, e dráma szerkezete ép és kerekded, a fejlemény 

következetes, a kivitel pedig annyira költői és változatos, eszme, kép, érzés, humor és 

szenvedély oly gazdag bőségben áradoz el rajta, hogy csak Jókai költői géniusza teremthet 

ehez hasonlót.”764 

A cselekmény ismertetése is ennek megfelelő leírás. A csőcselék megjelenítése és a 

főurak bűnei a haza sorsának bemutatásához alkalmas eszközök, s Dózsa a darab végén 

azért képes megtisztulni, mert felismeri, hogy az általa vezetett harc nem is csupán a 

nemzet, hanem az egész emberiség nevében zajlott, csupán ő volt hozzá méltatlan.765 

A bírálók közül egyedül a darabot első helyre soroló Egressy Gábor kritikája a 

Magyar Sajtóban jelent meg.766 A Szépirodalmi Közlöny kritikusához hasonlóan ő is 

különválasztja az ítélkező hideg észt és az érzelmeket. De nála az ész az értelem ítéletében 

„meg szokott nyugodni”, sőt, annak „védelmére is kel”.767 Szerinte a darab a színpadon 
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761 Szépirodalmi Közlöny, 1857. nov. 8., 265–268. 
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766 EGRESSY Gábor, Levelek a színvilágból XXX, MS, 1857. nov. 9.  
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van igazi rendeltetési helyén, „jelentékeny hiányokat” nem talált benne, nem sértette sem 

az ízlését, sem az erkölcsi érzékét, és „csinos virágbokrétához” hasonlítja. Lényeges 

kritérium, hogy színészként az ideális szerep megformálását látja benne: „Erőteljes 

törekvés tünt fel abban előttem az én drámai ideálom felé, mely a jól értett, vagy inkább 

érzett egyénítésben áll; azon egyénítésben, mely a valóság ősképét mintázza, s melynek 

eszményi tartalma szükségképen bír a szépség illető kellékeivel is, kívül belől.”768 Egressy 

azt vallja, hogy az „actio”, amely „folytonos, szükséges, látható és érezhető munkásság”, 

„egyedül drámai dialógban kifejezhető”.769 Szerinte a színészek minden kritikusétól eltérő 

módon ítélnek meg egy darabot, mégpedig az alapján, hogy „lehet belőle csinálni” vagy 

„nem lehet belőle csinálni”. A Dózsa György alakjai egyéniségek, színészi szerepek, „a mű 

életre való”.770 

Egressy az egyedüli, aki nem kéri számon Jókain a történeti hűséget; egyfelől, mert 

Dózsa csak félig középkori, félig „polgáriasult” jellemként lehet „ily nemes műalakká”, 

másfelől azért, mert a szerzőnek a történetírók felfogásától eltérni „szabadságában állott”. 

„A színműben a história különben sem czél, hanem csupán anyag. (...) A színköltő czélja 

nem az, hogy historiát írjon: hanem hogy örök igazságokat tüntessen fel a historia 

tanubizonysága mellett; így a hon történetét világtörténetté, a nemzetét pedig az emberiség 

történetévé emelje.” 771  A szerzőnek joga van a drámai hatás érdekében egy jellem 

bizonyos vonásait felerősíteni vagy elhallgatni. Egressy szerint a drámában ábrázolt 

viszonyok csak politikailag elavultak, de társadalmilag és emberileg nem. A „nem eléggé 

szabatos jambusok” pedig még mindig kisebb hiba, mintha a tökéletes verselés a dráma 

lényegének rovására megy: „a drámai tökély fogalma az illető nyelvi külforma helyességét 

már magában foglalja: míg ellenben a szép verselés, mint például Corneille vagy Racine 

uraké, még nem azt teszi hogy dráma.”772 

A kritika végső soron pedig azt tartja leginkább értékelhetőnek, hogy Jókai a 

prózaátirat-Dalmához képest „a dráma valódi hona felé, csakugyan roppant távolságot 

hagyott hátra.”773 

A Magyar Néplap néhány soros lesújtó kritikáját (amely szerint a darab csupán a 

színházat támogató főurak őseit állítja pellengérre) a Traviata kapcsán még azzal egészíti 
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ki, hogy „mi éppen nem csodálnók, ha valakinek eszbe jutna ’Dózsa György’ uramat is 

oprába foglalni.”774 

A Szépirodalmi Közlöny az ígéretnek megfelelően („az egyes szépségekről egy 

másik alkalommal szólandunk”775) újabb, a darabot az egekig magasztaló kritikát közöl.776 

E szerint a mű „szakadatlan láncolata a költői szépségeknek: a lyrai lágyság, epikai erő, 

csipős humor és lángoló honszerelem egymást fölváltva gyönyörködtetik a lelket.” Jókai itt 

ismét a lángész, a Shakespeare-hez és Hugohoz hasonlító zseni, aki nem csak a magyar, 

hanem a világirodalom számára alkot. Az egyetlen elmarasztaló megjegyzést Egressy 

kapja, kinek „Dózsája azonban nem egyezik meg azon képpel, melyet mi e jellemről a mű 

után magunknak alkotánk. Szerintünk Dózsában a nagyravágyás elfojtja a lélek nemesebb 

gerjedelmét.”777  

A november 15-i Nővilág már azt jegyzi meg, hogy „kinek módjában áll minden 

lapot olvasni, derék mulatságot szerezhet magának az által, ha mindegyikben átfutja e 

műről írt bírálatokat.”778 

Császár Ferenc egyenesen a szerzőnek címzett baráti hangvételű, dicsérő kritikában 

méltatja a a Dózsa Györgyöt a Magyar Sajtó hasábjain.779 A darabot elítélő bírálók itt is a 

„hideg értelem” által vezérelt, az „aesthetikai tanulmányok mértékével” mérők szerepét 

kapják, Császár Ferenc pedig a ítéletében a „szívet” képviseli, mely a „szigort 

méltánylattal enyhíti”, és „az elismerés koszorúját” fonja Jókai fejére. Nem is kritikusként, 

hanem csak nézőként, az eredeti irodalmat pártoló magyarként és műkedvelő íróként 

definiálja magát, elhatárolódva azon „tudós irodalmi férfiaktól”, kik a kritikát „különös 

hivatásul” választották.780 Hosszasan fejtegeti, hogy „jó kritika szív nélkül nem létezhet”, s 

így az elmarasztaló bírálatokat íróknak „ítéletök csak félszeg, egyoldalu”. De nem csak a 

kritikusok, hanem a közönség is ítélkezett a dráma fölött, s ez utóbbira Császár szerint 

igazán büszke lehet Jókai. Az elismerés jele szerinte nem is az volt, hogy a szerzőt olyan 

sokszor hívta ki a közönség, hanem az, hogy a zajos tapsok között magát a darabot áhítatos 

csöndben hallgatták.781 A Teleki-díj bírálóinak elhíresült megjegyzése (miszerint a dráma a 
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megkövetelt színvonalat nem éri el), itt is előkerül: „Boldog Isten! Mit akarnak ezek a mi 

jó ítészeink?”782 

Császár szerint a bírálók túlzott elvárásokat támasztanak a „serdülő” magyar 

irodalom elé, s nem veszik figyelembe a nemzeti sajátságokat. „Nálunk, a magyar 

irodalomban követelnek ily műveket? Nálunk, hol alig harmincz éve, hogy lendülni 

kezdett az irodalom általában, s különösen a drámairodalom? Nálunk, hol mindenkép 

sajátságos viszonyok között mozog az író, s alig volt ideje megjelenni a lángésznek, alig 

kiképezni magát a tehetségnek?!” A túlzott szigorúság éppen a fejlődés útját szakítaná meg, 

elég a minősíthetetlenul rosszat teljes mértékben elutasítani, ami legalább részben jó, azt 

bátorítani kell. „Szomoru sorsa volt mindenha nemzetünknek, hogy hadban, politikában 

nem menekülhetett a pártosság emésztő fenéjétől!... Most az egy irodalmi tér maradt fön, 

melyen még a közszellem nyilatkozatai szabadabb rést lelnek, s most e rést is arra 

használjuk-e, hogy minmagunkat rontsuk, emésszük föl?”  

Császár azt állítja, hogy a kifinomult mércével ő is rendelkezik, de a „nemzet 

viszontagságos fejlődése szerint” alkalmazza. E hosszas bevezető után tér rá a Dózsa 

György ismertetésére, először az addigi véleményeket összefoglalva: „Volt, ki azt mondá, 

hogy minden az, csak nem dráma; hogy merő ’poézis’, hogy meghamisított történet; hogy 

a két első felvonás szép mű, de a másik kettő nincs azokkal semmi összefüggésben; hogy 

szép nyelven írt költői mű, merő képzelődés, egyéb semmi; sat. sat.”783 A kritikus szerint 

Jókai megnyugodhat a közönség ítéletében, elmondhatja magáról, hogy drámaíró; s nem 

csak arra szólítja fel, hogy legyen büszke a teljesítményére, hanem további drámák írására 

buzdítja. „Mert ’Dózsa György’öd egyike a legszebb, legtisztább, legerőteljesb, 

legsükerültebb drámáknak, azon igen kevesek között, melyeket nemzeti irodalmunk 

fölmutathat.”784 Biztosítja Jókait, hogy annak idején a Bánk bán sem volt sikeresebb, s 

abban is találnának, „ha kellő szigorral bonczolnók szét”, kivetni valót. Jókai írjon csak 

drámát, a következők még ennél is jobbak lesznek. Mert lehetne még jobb – a hibákat 

Császár Ferenc is észrevette. 

A dráma „gyöngéi” szerinte a következők: mindenekelőtt az időzítés, „sajátlag az 

eszmét, melyet vele képviseltetsz – ’most’ hozni színpadra.” Ha ettől eltekintünk, meg kell 

állapítanunk, hogy Dózsánál „drámaibb alakot még alig látott a magyar színpadon”. A 
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legnagyobb dicséret pedig az, ha valaki költőinek nevezi a darabot. A másik „gyöngeség” 

az, hogy a dráma nyelve „folytonosan virágos”785, és így nem áll elég közel a mindennapi 

nyelvhez, a karakterek nem különülnek el eléggé egymástól. 

Császár azt is felrója még Jókainak, hogy Dózsának van ideje ítélkezni a döntő 

csata közben, de leginkább az utolsó, lánykérést tartalmazó jelenetet kifogásolja, teljesen 

fölöslegesnek ítélve azt. E hibák azonban eltörpülnek azon erény mellett, hogy a nézők 

mégiscsak átélik az igazi katarzist: „műved valóban dráma, mely hat, mely megkapja – 

különösen a magyar lelket, s bizonyára tisztítja is azt; mert nézőid sok szép eszmével, s 

talán sok fájó emlékezettel, jobbra törekvő szándékkal és föltéttel gazdagulva hagyják oda 

az előadást.”786 A hegedűs jelenetét Császár nem tartja elhagyhatónak, szerinte fontos, a 

motivációt erősítő része a darabnak. Kritikáját azzal zárja, hogy újra felszólítja Jókait a 

drámaírásra, hangsúlyozva, hogy kimondottan magyar történelmi drámákat vár tőle.787  

Az a bírálat azonban, amely a vitát „egy kis pörpatvarrá”788 élesítve még magát 

Jókait is szóra bírta, Gyulainak a tragikumról alkotott felfogásához szigorúan következetes 

cikke a Budapesti Szemlében.789 A színpadi és drámai hatás megkülönböztetésén alapuló 

szövegben nem kímélvén sem a szerzőt, sem a művet, Jókait többek között sarlatánnak, 

kontárnak, a darabot pedig undorítónak és nevetségesnek nevezi. Gyulai a bevezetőben 

Császár írásának azon megjegyzéseire reagál, miszerint a kritikusok túl sokat, 

gyakorlatilag tökéletes műveket várnak el a szerzőktől.  

Gyulai szerint „a magyar színészet és drámairodalom még nem ért ugyan virágzási 

korszakot, de azért a közelebbi évekig folytonos fejlődésben volt. Most sülyedni látszik”. 

A kritika a viszonyítás műfaja, s az, ami egykor, „bizonyos körülmények között” 

elismerésben részesülhetett, később támadási felületté válhat. A fejlődés íve Kisfaludy 

Károly, Vörösmarty, Szigligeti és Czakó műveinek vonalán fut, azonban folytatása nincs, 

„megállapodtunk, s épen azért sülyedünk.” Gyulai elhárítja magától a túlzott szigorúság 

vádját, mondván, a magyar irodalom elszokott a kritikától. Jókai Dózsa Györgye „ezelőtt 

tizenöt vagy harmincz évvel számíthatott volna méltánylatra”, és „csodálatosan egyesíti a 

Kisfaludy‒Vörösmarty és Szigligeti‒Czakó-féle tragoediák gyöngeségeit.”790 A jambusok 
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789 GYULAI Pál, Nemzeti színház, Dózsa György színmű Jókaitól. A színpadi hatás, tragicum s a történti 
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790 GYULAI Pál, Nemzeti színház, Dózsa György színmű Jókaitól. A színpadi hatás, tragicum s a történti 
hűség, Budapesti Szemle, 1857. I. kötet III. füzet, 467. 
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gyöngébbek Vörösmartyéinál, „a conceptio nélkülöz mindennemü tragikai alapeszmét”, 

Czakó és Szigligeti drámáihoz viszonyítva „a cselekvény fejlődésében kevesebb a drámai 

élet”. Van viszont színpadi hatás, ám Gyulai bírálatában ebben sincs köszönet: „ujra ott 

vagyunk, a honnan menekülni ohajtanánk: a szinpadi hatás elvénél s talán egy kevesebbel 

hátrább”, mivel „a többség egészen mást ért” színpadi hatás alatt, mint Gyulai, aki ebben 

látja az első támadható pontot.  

A „drámának hatni kell, s épen a szinpadon, a hová írták, (...) innen a legszorosb 

egység, mely nem tűr episodot, a sebesen fejlődő cselekvény, mely egyenesen a megoldás 

felé siet, – mert az előadás legfeljebb csak negyedfélóráig tarthat; innen a csak nagy 

vonásokban kivihető jellemzés (...) innen a par excellence cselekvő személyek küzdelme 

és az erős tényben mutatkozó katasztróf. (...) Azonban hatás és hatás között különbség 

van.”791 Gyulai szerint hiába egységes a darab, ha „alapeszméje bizarr ötlet vagy tév-

világnézet”, a cselekmény hiába gyors, ha kibontakozásában a véletlen játszik szerepet; a 

túlzások csak az érzékekre hatnak, a személyek hiába cselekvők, ha nem ébresztenek 

részvétet, a végkifejlet pedig hiába erőteljes, ha csak elborzasztja vagy ellágyítja a nézőt „s 

nem bír egyszersmind megrázni és fölemelni”.  

A hatás így csak a „kevésbé mivelt” nézőnél érhető el, akit Jókai „meglep” és 

„kijátszik” a drámai forma „szellemtől megvált eszközeivel”. Gyulai konkrétan a 

népszerűség hajhászásával vádolja Jókait, aki a közönség kegyeit keresve „lehet 

szemfényvesztő, bohócz, circusrendező”, sőt, „politikai charlatan”.792  A színészeknek 

pedig érthető okokból tetszenek az ilyen hatásvadász darabok. Szigligeti és Czakó művei is 

„hatottak, mert a hatás eszközeit alkalmazták”, de csak azért tartoznak az irodalom felfelé 

ívelő szakaszához, „mert elődeik épen a forma titkait értették legkevésbé”. Gyulai szerint 

nem a hatás elérése érdekében használt eszközökben van a hiba, hanem abban, hogy azokat 

vagy hiányosan alkalmazzák, vagy nincs mögöttük az eszmei mondanivaló.  

„A külső és belső összhangja, az eszmével összeforrott forma, minden eszköz, 

melyeket a szinpad természete nyujt vagy parancsol a szellem jó szolgálatában és a 

szellemhez irányozva: ez az, a mit drámai hatásnak nevezünk, a mit elérni minden 

irodalomban kevésnek sikerült, de a hova törekedni mindenütt érdem s nálunk 

kétszerte.”793 Gyulai ezután egy bekezdésnyi kritikát szentel Szigligeti színpadi hatásról 

való nézeteinek, melyet azzal zár, hogy „Jókai ez elmélet szerint írta tragoediáját s talán 
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éppen a Szigligeti tanácsa után”, mivel – jegyzi meg ironikusan – „Dózsa Györgyben 

valóban csak a tragikum hiányzik, e csekélység, a mit tragoediaköltőink elmélete és 

gyakorlata annyira mellőzhetőnek hisz.”794  

„A műnek nincs határozott alapeszméje, a cselekvényben hiányzik a központ, de a 

költő oly érzületre támaszkodik, mely sokaknál sokat feledtet.” Ez leginkább azokban a 

részekben nyilvánul meg, amelyek szükségtelenek a cselekmény előrehaladásának 

szempontjából, azonban hazafias szólamaikkal nagy hatással vannak a nézőre; mint 

például a második felvonás eleje, vagy a negyedik felvonás vége. A darab befejezése pedig 

„kissé bágyadt, de úgy hiszszük, velünk együtt mindenki kiváncsian várta, vajjon meg 

fogják-e sütni Dózsát, a mint hire járt.”795 Dózsa kivégzése Gyulai szerint „undort kelt s 

felizgathatja a politikai éretlenséget” , bár ez is színpadi hatásnak nevezhető. Hatás tehát 

van, de nincs se „tragicai hős, ki lebilincselje részvétünket jeles, nagyszerű vagy 

megdöbbentő tulajdonai által”, se „tragicai összeütközés, mely vagy a viszonyok 

kényszerűségén, a hagyományos erkölcsökben, a kegyelet, a társadalmi rend, az állam és a 

családi kötelességek követelésein alapszik, vagy a hős hibáiból, tévedéseiből, büneiből foly, 

a szenvedély, kisértés, csáb, az ármány által kifejtve”; és nincsen „tragicai katasztróf” sem, 

amikor a hős nagyságát megőrizve vétkéért elbukik, ezzel kiváltva a részvétet és 

ugyanakkor a megnyugvást is.  

Gyulai saját kérdéseire válaszolva megállapítja, hogy mindez a darabban nincs 

sehol, „vagy a hol mutatkoznék is, csírájában elfojtva”. 796  Az expozícióból (Dózsa 

nemessé válik, nagyravágyó, de hűtlen lesz régi kedveséhez) lehetne tragikum, mert a Lóra 

iránti szerelmet a nagyravágyás idézi elő, amely az új helyzetnek köszönhető, s olyan bűn, 

amely a hős kisebbítése nélkül eredményezheti a nemezist. De Jókai darabjában ez 

„egészen csak mellékes dolog”, így tovább kell keresni a költő „alapeszméjét”. Dózsa a 

haza szabadítója akar lenni, de nem ütközik akadályba, a főurak csak gúnyolják, nem 

hátráltatják. Anyjáért, szerelméért nem akar bosszút állni, ami pedig újabb lehetőség volna 

a tragikum megteremtésére. Dózsa új rendet akaró, Szapolyai által megsértett büszkesége 

is lehetne a tragikum alapja, „a megbukott forradalom rend szerint tragicum, főleg, ha a 

megalapított rend, a jogosan létező ellen támadt föl s nem tudott helyébe olyat állítani, a mi 

megállhasson, mert nagy ballépései, túlságai, bűnei miatt eljátszotta a siker jogát. 
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Így Dózsának azért kellene bukni, mert semmivé akarja tenni a fenálló (sic) rendet, 

mely mely a nagy visszaélések daczára is életerősb s igy több létezési joggal bir, mint az ő 

új társadalma.” De a darabban az egész társadalmi rend romlott, nem csak az arisztokrácia. 

Dózsa nem emiatt bukik meg, nem is tévedései miatt, nem a nép dühe, nem a bosszúvágy 

és nem is engedékenysége miatt. „Dózsa mégis megbukik. Miért? Mert meggyőzik. Ily 

katasztroffal még a történetiró sem elégitheti ki olvasót, nemhogy a költő. Oly hőst, ki nem 

követ el vakmerőséget, kinek nincsenek tévedései vagy bűnei, megbuktatni s iszonyu 

kinok közt végeztetni ki, a legundoritóbb eszme, a mit költő kigondolhat s a tragoediai 

kontárság ne továbbja.”797  

A tragikum lehetősége már megszűnt, de van még, ami „tragicai indoknak 

hazudhatja magát”. Dózsa bűne az, hogy nem hisz a jósnőnek. A katasztrófát így a 

vakvéletlen okozza. Gyulai értelmezésében ez az antik tragédiák paródiája: Dózsa 

„felvilágosodott ember s már politikai elveinél fogva ismeri a XVIII-ik század 

philosophusait, de ha babonás volna is, mit ér, ha mi nem vagyunk azok, Dózsa bünét nem 

látjuk bünnek s bukását nem foghatjuk meg? Jókai, ugy látszik, hallott valamit a régi görög 

tragoediák fatumáról s jónak látta a la Kakas Márton kiparodizálni.”798 Mivel Dózsát a 

jóslat még csak el sem bizonytalanítja, „nem értünk semmit, a műnek nincs tragicai hatása 

s lgfeljebb csak a politikai éretlenekre hathat, mert egy ártatlanul megbukott nagy embert 

bámulhatnak, kin az aristocratia iszonyú kegyetlenséget követ el s ez elég nekik. Jókai 

épen oly költőietlenűl  fogta föl Dózsát, mint a mily hűtlenűl  a történethez.” 

Gyulai szerint ebben az esetben már a tárgyválasztás is rossz, s hiába a költői 

igazságszolgáltatás, ha Jókai „megrontotta az illusiot, mely minden költői mű alapföltétele 

s igy a költői igazságszolgáltatásnak is része.” A költői művekben elvárható történeti hűség 

nem azonos a történetírás hűségével. A költő lerövidítheti az események idejét, vagy 

mellőzhet adatokat, kétes kérdésekben saját véleményét megírhatja, vagy követheti a 

szóbeli, de nem igazolt hagyományt az írott bizonyítékokkal szemben. De nem 

változtathatja meg a történeti személyek jellemeit, a mindenki által ismert tényeket nem 

hamisíthatja meg. Mivel Dózsáról keveset tudni, a költő sokféleképpen ábrázolhatta volna. 

De mivel ez a kevés éppen az, hogy dölyfös volt és kegyetlen, Jókai ártatlan Dózsája 

hiteltelen. Gyulai szerint „Jókai mindent az aristocratiának tulajdonit”, ami a 

kegyetlenségeket és az ország romlásba döntését illeti, hozzátéve, hogy „az oligarchia 
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akkor valóban romlott volt”.799 Szapolyai ábrázolása is hibás, hiszen rossz tulajdonságai 

mellett „jó hadvezér volt, igazságos bíró, jártas a közügyekben s nagy népszerüséggel birt 

az egész magyar birodalomban”.800 A részletes kritika végén Gyulai megadja a darabnak és 

Jókainak a kegyelemdöfést: újra (immár harmadszorra) leírja, hogy a „zavart illusiot” és 

„megbántott nemzeti érzést” keltő mű csak a „politikai éretlenekre” tud hatással lenni, a 

szerző pedig „azoktól – s ilyenek nagyon sokan vannak a hazában – a kik tiszteljük 

nemzeti hagyományainkat, ne várjon egyebet a legélénkebb hibáztatásnál”.801 

Jókai a január elején megjelenő Magyar Sajtóban próbálja védeni magát.802 Nem az 

irodalom- és drámaelméleti kifogásokat hárítja: Gyulai „természetesen a darabot igen 

rossznak találja, (...) Nem is a felől akarok vele feleselni”; hanem azt a vádat, hogy 

politikailag káros a Dózsa György hatása. A darab politikai hatását firtatók, illetve 

negatívan megítélők csoportját Gyulaival (és Csengeryvel) azonosítja. A „támadás” szót 

ugyan Gyulai a tragédia szövegével és a színpadi hatás elvével kapcsolatban alkalmazza803, 

Jókai személyében érzi magát megsértve804: „felszólalok csupán azon szempontja ellen, a 

melyből engemet, mint országháborítót, ki drámám által a köznépet a szőlődézsma805 és 

tagosztály ügyeibeni egyezkedések ellen bujtogatom, mutat be a nagyon tisztelt 

közönségnek, s megtámad, mint egy új Nana Sahibot, az egész aristokratia nevében.”806  

Hosszasan fejtegeti, hogy Gyulai és Csengery nem különböztetik meg egymástól az 

aristokrácia és az oligarchia fogalmát, majd pedig azt, hogy ő igenis tiszteli a magyar 

arisztokráciát. Szerinte a „16. századbeli kényurak visszaéléseiben a mai kor önfeláldozó 

nemessége” nem találhatja sértve magát, ennek feltételezése „árulkodás”.807 Ezután Eötvös 

regényére hivatkozik: ha „nemzeti bűn” „Dózsa korszakát, az akkori bel-meghasonlás, 

visszavonás és magasabb eszmékkeli vajudással együtt költői mű tárgyául választani”, 

akkor Eötvös is elkövette ugyanezt a bűnt, „sokkal kegyetlenebb kifakadásokkal; a 

democrat eszméknek sokkal merészebb kifejezésével”. Szerinte a regény időzítése is 

rosszabb volt, mint a drámáé, s a kiadása óta eltelt tíz év alatt mégsem jutott eszükbe 
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Gyulainak és Csengerynek megtámadni. Indoklásul pedig ezt írja: „mert amazt a munkát b. 

Eötvös írta, emezt pedig Jókai. Amaz egy hatalmas, nagy befolyásu férfiu, emez pedig – 

egy utban levő ember.” 

Újra csak a személye elleni támadásként és nem irodalmi kritikaként értelmezve 

Gyulai bírálatát, hozzáteszi, hogy „akármit fog irni darabom irodalmi értékéről, akárhogy 

szétapritja azt, én semmire sem fogok felszólalni, ámbár megtudnám cáfolni mindazt, a mit 

elvileg historiai igazságról és tragikai elemekről beszél, és tenném is, ha nem saját művem 

forogna kérdésben.” Éppen ez az, amit Gyulai újabb válaszában kifogásol: Jókai 

„tragoediájában a tragicum hiányzik, polemiájában az okadatolás, ott a politikai, itt az 

irodalmi éretlenek tapsait vadászsza”.808 Ebben a szövegben Jókait Dózsával azonosítja: 

Jókai az áltragikus hős szerepét játsza, „komédiázik”; Gyulai pedig pontosan idézve 

korábbi bírálatának részleteit, próbálja újra elmagyarázni, hogy nem a szőlődézsma a fő 

probléma: „Szavaim értelme, melyet egész bírálatom, még bővebben kimagyaráz, röviden 

ide megy ki: Jókai nem szolgáltat költői igazságot”, ellenszenvesnek és mégis győztesnek 

ábrázolni az arisztokráciát „valóságos politikai éretlenség”.809  

Dózsa nem tragikus hős: mivel ártatlan, nincs nemezis, „Jókai hűtelen a történethez, 

mert a legcsattogóbb tapsok kedvéért” azt az illúziót kelti az „éretlenekben”, hogy Dózsát 

pusztán a népért való küzdés ártatlanná teszi, Szapolyait pedig mint győztes csak gazdag 

kényúr lehet. Gyulai szerint „látható, hogy megrovásom alapja tisztán széptani volt”, ha 

más lett volna a darab hőse, de ugyanezek a történések, és Jókai ugyanúgy „a politikai 

éretlenségre támaszkodik”, akkor is ezt írta volna, „szóval ez a tragicum kérdése, nem az 

aristocratia vagy democratiáé”.810 Mivel Jókai a politika terére helyezi a vitát, irodalmilag 

is „éretlen”, „azok tapsait hajhászsza, kiket nem érdekel a dolog lényege”. Mivel szándéka 

szerint a bírálat pusztán irodalmi szempontokat vett figyelembe, Gyulai nem írta le, hogy a 

dráma „jelen politikai viszonyaink közt nem ép jótékony hatásu, hogy behegedt sebeket 

téphet föl”; 811  mégpedig azért nem, mert nem feltételezte, hogy Jókai „politikai 

roszakaratból” írta a darabot, hanem (és ez sem éppen hízelgő) „legfeljebb költői 

speculatióból, hatáshajhászatból, vagy épen korlátozottságból”.812 
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812 Gyulai Pál válasza, PN, 1858. január 13. 
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Kettejük szóbeli megegyezése, amelyre Jókai már utalt korábban,813 itt kerül elő 

Gyulai szemszögéből: „elvégre megígértem neki, hogy művének politikai hatásáról nem 

fogok szólni”.814 Gyulai szerint Jókai sem bírálatát, sem ígéretét nem akarja érteni, de ezen 

nem lepődik meg, mivel „Jókainak maniája szeretni minden könyvet, gyülölni minden 

kritikát, magasztalni minden írót, gyalázni minden kritikust”.815 Jókai minden bírálatot 

támadásnak vesz, s aszerint vág vissza gyanusítgatásokkal és rágalmakkal. A szerző „hiú” 

és „önző”, aki „vigasztalhatja magát azzal, hogy nálánál jelesebb írók is szenvedtek e 

betegségben.” A kritikus feladata „e betegség rohamait” természetesnek venni és megróni. 

Gyulai szerint ő teljesítette ezt a kötelességét, s a jövőben is így fog tenni.816  

Az utolsó szövegben pedig arra szán még pár hasábot, hogy „Jókai szemfényvesztő 

fogásait” alaposabban feltárja.817 Először is megmagyarázza, hogan értette ő a Jókai által 

kifogásolt „oligarchia” szót („széles értelemben mindazokat oligarcháknak szokás nevezni, 

kik az aristocratiában roppant birtokaik, nagy családi összeköttetéseik vagy személyes 

érdemeiknél fogva tulnyomó befolyást gyakorolnak a közdolgokra”).818 Majd azt állítja, 

Jókai a magyar arisztokráciának hízeleg, amely újabb bizonyíték „politikai éretlensége”819 

mellett.  

A válasz utolsó részében pedig az Eötvöst illető megjegyzéseket javítja ki, 

miszerint ő nem írt bírálatot a regényről, ellentétben Jókaival, aki viszont túlságosan is 

magasztalta azt. De ettől még a regény szövegében több a tragikum, mint Jókai drámájában, 

ez utóbbi „nem tud költői igazságot szolgáltatni” és „nem tudja tragicailag megbuktatni 

Dózsát és a forradalmat”.820 Írását végül azzal zárja, hogy Jókai soha nem lehet oly naggyá, 

hogy elhallgattathassa a szabad véleményű kritikusokat. 

Miután Csengery leközli a Gyulai‒Jókai vitát, Jókai még egyszer néhány sorban 

reagál a Magyar Sajtóban.821 Ebben Csengeryt azzal vádolja, hogy Gyulai szócsövének 

szerepét játssza. Kilépését a vitából pedig azzal indokolja, hogy Gyulai és Csengery 

minősíthetetlen hangnemben folytatják a vitát, érveiket „rothadt burgonyának” titulálja, és 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
813 Jókai szerint Gyulai megszegte azt az ígéretét, miszerint nem fogja politikai hatása miatt elítélni a darabot; 
ezért keverte ő bele védekezésként Eötvös regényét (és személyét is) a vitába. MS, 1858. jan. 5. 
814 Gyulai szerint ő ehhez híven ezt a témát „teljesen mellőzte” bírálatában, és nem azért, hogy Eötvös ne 
kerüljön szóba, hanem ellenkezőleg: arra biztatta Jókait, bírálja meg nyugodtan Eötvös regényét „minél 
erélyesebben”, mert ő szereti, „ha az írók nyíltan kimondják egymás művéről ítéleteiket”. PN, 1858. jan. 13. 
815 Gyulai Pál válasza, PN, 1858. jan. 13. 
816 Uo. 
817 Gyulai Pál válasza, PN, 1858. jan. 14. 
818 Uo. 
819 Gyulai minden alkalmat megragad, hogy ezt a kifejezést használja, az első kritikában háromszor, a 
másodikban tizennyolcszor írja le. 
820 Gyulai Pál válasza, PN, 1858. jan. 14. 
821 MS. 1858. jan. 16. 7. sz. 26. JKK, Cikkek és beszédek, V, 15–16, 463–467. 
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nem reagál érdemben rájuk: „inkább odaengedem, hogy minden munkám, a mit valaha 

megirtam elejétül végig rosz, hogy a közönség, mely azt olvassa éretlen és tudatlan; én 

magam pedig kártevő, erkölcsrontó és hazaáruló”. 822  Erre még válaszolt Csengery, 

hangsúlyozva, hogy Jókai a vita természetét illetően tévedett, őt nem „árulással” hanem 

csak „tudatlansággal” vádolja.823 Jókai maga már nem nyilatkozott erről többet, a vita 

néhány rövid cikk után elcsendesült824, az eset kapcsán felmerülő elméleti problémák és 

Jókai személyének megítélése és azonban még egy ideig témája volt a lapoknak.  

Ugyanarról az előadásnak és ugyanannak a gesztusnak (nevezetesen Jókai 

kihívásának) két, egymásnak élesen ellentmondó értelmezését olvashatjuk a Pesti Napló és 

a Hölgyfutár hasábjain. A Hölgyfutárból kiderül, hogy a vita egyfelől jó reklámként 

szolgált az előadásnak, hiszen az „a polemiai küzdelmek között kétszeresen érdekelheté a 

közönséget”,825 másfelől valós ellentétet okozott: „a páholy-közönség nagyobb része az 

által nyilvánítá ítéletét, hogy meg nem jelent”, ellenben „a földszint és karzat (...) Jókait 

többször zajosan hívta ki, (mi harmadik előadásnál nem igen szokott előfordulni) és 

virágkoszorúkkal üdvözlé”.826  Az elismerés azonban inkább Jókai személyének szól, 

mintsem a tragédia irodalmi értékeinek: „a szigorú bírálat bármenyiszer kimondja is Dózsa 

fölött, hogy nem teljes tragoedia, a közvélemény mindig azt fogja rá felelni: hogy szép 

költői mű”,827 vagyis a rajongás ellenére „közvélemény” sem tartja igazi drámának a 

művet. Ám a rajongás megkérdőjelezhetetlen, a páholybérlő főurak elmaradása pedig saját 

hibájukból adódik.  

A Pesti Naplóban S. F. (Salamon Ferenc) aláírással megjelenő keserűen ironikus 

cikk a zajos siker okát másban látja, s ennek megfelelően egészen másfajta stílusban 

számol be az eseményekről. „Tényeket akarunk elmondani. (...) a dráma szerzőjét a 

közönség látni óhajtotta. Megjelenésekor a földszinti közönség néhány koszorút hajított 

feléje – a földszinti közönség, mert a páholyok nem dicsekedhettek közönséggel.”828 S. F. 

szerint az éljenzés annak a jelenetnek szólt, „melyben Zápolya (...) a szó teljes értelmében 

összepofozkodik Dózsa Györggyel”, népe dorongokkal felfegyverkezve „kézzelfoghatólag” 

vív ki győzelmet az arisztokrácia felett. A közönség ennek az „eszmének” az íróját hívta ki 

még kétszer. A közönség lelkesedése ezután lanyhult, de „ha Dózsa még egy két ízben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
822 Uo. JKK, 15. 
823 A Budapesti Szemle szerkesztője, Jókai Mórnak a kis pörpatvarban, PN, 1858. jan. 17.  
824  Vö. JKK, Cikkek és beszédek, V, 466–467. 
825 Hölgyfutár 1858. jan. 16., 48. 
826 Uo. 
827 Uo. 
828 Nemzeti színház, PN, 1858. jan. 17. 
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megpüföli Zápolya megtestesült személyében az oligarchiát (mely szó Jókai csalhatatlan 

logicája szerint magyarul hazaárulót jelent) tán több zajos tapsról is kellene 

referálnunk.”829 Szapolyaira (és az oligarchiára) nézve azonban a legmegalázóbb az utolsó 

jelenet, amelyben Lóra visszautasítja mint kérőt. 

„A tanulság tehát: ha a közönségre el nem vitázható hatást akarsz tenni, szükséges 

tragoediádat dulakodással elevenítned. Egyébiránt a Jókai Dózsa Györgyében ez előadás 

alkalmával sem volt tragicum. A közönségnek is, melynek aestheticai tudományára 

műítészi készültségére annyiszor hivatkoznak némelyek, mondom e legfelsőbb 

törvényszéknek, e supremum forumnak is, mély hallgatása, bölcs és sokatmondó közönye 

hirdeté, hogy ahol nincs, ott ne keress tragicumot.”830 Helyette „circusból átültetett drámai 

elem”, az, amely ezt az újfajta színpadi hatást elérte, melynek elterjedése „roppant 

kényelem” a szerzőkre nézve.831  

A Jókai rajongói táborát alkotó közönség reakcióját a Szépirodalmi Közlöny (nem 

túl éleslátó) kritikusa is kifogásolja: „mi nem vagyunk baráti az ily demonstrátióknak”, 

mint amilyenre a január 15-i előadást használták föl.832 Ugyanakkor részben Gyulai 

eljárását is helyteleníti: szerinte Gyulai a kritika hivatásának eleget tett ugyan, amikor a 

történeti hűséget számon kérte, de bírálata túl kíméletlen volt („nem tekintve irodalmi 

viszonyainkat”) és így ezzel a kritikai „eszmecsere” lehetőségének megteremtése helyett 

„Dózsát bírálván, a költőt támadta meg”.833 Gyulai állítása „ráfogás”, nem tett különbséget 

„az akkori és a mostani, a jó s rosz aristokraták között”.834  

A Közlöny cikkírója szerint még ha Jókai maga pártoskodott volna is, Gyulainak 

ezt akkor is figyelmen kívül kellett volna hagynia, a kritikus „mondja ki véleményét a 

műről, és ha rosznak találja, ám ítélje el, kárhoztassa, de mihelyt a mű  helyett a 

művészt, és még azon felül a művész szándékát – gyanusítólag – bírálja meg, maga 

fosztja meg magát azon tisztelettől, mellyel az író iránt viseltetni kell, az íróból köznapi 

hetvenkedő, gyanusító lesz” és „nem tartozik többé az irodalom ítélőszéke elé”.835  

Mivel Gyulai is „megfeledkezik az irodalom méltóságáról”, megkapta méltó 

büntetését: az irodalom helyett „a közönség ítélt, nem Dózsa és a kritika, hanem Jókaié s 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
829 Uo. 
830 Uo. 
831 Nemzeti színház, PN, 1858. jan. 17. 
832 Szépirodalmi Közlöny, 1858. jan. 21., 769. 
833 Uo., 770. 
834 Uo., 770. 
835 Uo. Kiemelés az eredeti szövegben. 
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Gyulai felett”. 836  Az amúgy „vitázhatlan érdemei” miatt tisztelt Gyulai eljárása 

„botrányos dolog” és mégha igaza is volna, akkor sem tudná „a közönségben megingatni 

(...) azt a szeretetet, melyet Jókai azon megbecsülhetlen szolgálatok által magának szerzett, 

melyeket az irodalom útján a hazának tőn.”837 Ezért a kezdő mondatoknak teljesen 

ellentmondva megállapítja a cikk írója, hogy „ily értelemben véve szívünből örülünk azon 

osztatlan lelkesedésnek, melylyel a közönség lángeszű költőnket fogadta”, bizonyítékául 

az „érdemgazdag tehetség” gyanusítgatások felett aratott győzelmének, s egyszersmind a 

közönség érettségének is.838 

A közönség ugyanis tisztában van vele, hogy a darabban nem a mai kor eszméi és 

főurai jelennek meg, de éppen ezért a célja „egygyéforrasztani a hon osztályait”, s ha a 

néhányszáz főből álló nézősereg helyett valóban az egész nemzet („aristokratiánk csak úgy, 

mint akár mely más osztály szülöttje”) jelen lett volna az előadáson, ugyanúgy egyként 

elismerte volna Jókait, aki a hazaszeretet felébresztőjeként méltán érzi megsértve magát.839 

A szintén a Pesti Naplóban „többek kívánatára” nyilatkozó Huszár Gyula írása is Gyulai 

mellett teszi le voksát.840 Amint az például a Dalma esetében is tapasztalható841, itt is „a 

közönség van felhíva bíróul.”842 A Dalmáról írókkal szemben Huszár Gyula önmagát a 

„bíráskodásra fölszólított közönség parányai”-ként, illetve irodalompártolóként azonosítja, 

s így jogosnak érzi, hogy beleszóljon a vitába, mégpedig Gyulai mellett. A Dózsa 

Györgyről írott szigorú kritika „élénk tetszést” és „tökéletes jóváhagyást” nyert.  

Annál inkább elítéli Jókai reakcióját, aki „a tiszta meggyőződés fölszentelt zászlója 

alatt” „lealacsonyító fegyverekkel” védi magát a „szellemi küzdelem e szép mezején” 

vívott harcban.843 A Dózsa György akkor is „minden tekintetben elhibázott dráma” lenne, 

ha megfelelne a történeti hűség követelményének, mert „már heggedő sebeket” szaggat föl. 

Huszár szerint Jókait hiúsága tévútra vitte. Ez még megbocsátható egy író esetében, az 

azonban már nem, hogy a Gyulaival való vitát olyan irányba vitte, „melyre őt, az irodalom 

méltóságának, tekintélyének megsértése nélkül senki nem követheti”.844 Jókai bűne tehát 

nem a hiúság, hanem a hangnem, amellyel Gyulainak válaszolt, és az a feltételezett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
836 Uo. Kiemelés az eredeti szövegben. 
837 Uo., 771. 
838 Uo., 
839 Szépirodalmi Közlöny, 1858. jan. 21., 771. 
840 Huszár Gyula, Nógrádból, PN, 1858. jan. 23.  
841 Ld. a vonatkozó fejezetben. 
842 Huszár Gyula, Nógrádból, PN, 1858. jan. 23. 
843 Uo. 
844 Uo. 
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szándék, „oly polczra akar jutni irodalmunkban”, ahonnan ő és a hozzá hasonló „hiúk, 

elbizakodottak, daczosak” „a közvéleményt könynyen terrorizálhatnák”.845  

Az irodalom közügy, ezért az „előidézett botrányt nem tűrhetvén”, a cikk írójának 

kötelessége figyelmeztetni Jókait, hogy „nemcsak a főváros falai közt, de vidéken is nagy 

számmal vannak olyanok, kik drámáját rosznak, e dráma alapeszméjét korszerűtlennek, a 

polemia körüli eljárást pedig illoyalisnak tartván” mindig hallatni fogják a hangjukat.846 Az 

irodalom pedig legyen olyan megkezdett épület, melynek építőit csak a szent cél iránt 

érzett lelkesedés vezérli, s ha valaki már „egy halom követ összehordott, e kőhalmaz 

tetején állva” ne higgye, hogy már nem véthet „hibát az építvényen”. Ha az épület mégis 

Babilon tornyának sorsára jut, a bűn súlya egyedül a Jókai-félékre nehezül.847 

A válasz hamarosan megérkezik: a Délibábban megjelenő cikk írója érdekes 

módon azt állítja, hogy nem szabadna „polemiában a közönséget szavazatra híni”.848 Míg 

Huszár Jókai válaszának stílusától félti az irodalom „méltóságát”849, addig a válaszban a 

közönség megszólítása és Gyulai nézeteinek egyértelmű támogatása olyan korteskedéshez 

hasonlító provokációként van megjelenítve, amely aláássa a „nemzeti irodalom alapját, 

azaz hitelét”, és csak az írók amúgy is kevés tekintélyét csökkenti.850  

A Divatcsarnokban851 megjelenő szöveg pártatlanságot hangoztatva inkább Jókai 

pártját fogja; igaz, hogy a kritikusnak joga van akár Shakespeare műveit is szigorűan 

megítélni, Jókait azonban a „körülmények” miatt „nem épen ildomos” a „keserültség és 

gyanusítás sáncaiból támadni meg”. A közönség egyértelműen Jókai mellé állt a vitában: 

még a harmadik előadás alkalmával is kihívták, a darab minden negatívumát („mégha 

szemfényvesztés volna is”) elfedi Jókai tehetsége.852  

A Szépirodalmi Közlöny március 25-i számában olvasható beszámoló pedig már 

több szempontból is a tragédia (és Jókai álláspontjának) teljes sikeréről számol be. 

Nemcsak hogy ritka kivételként vasárnap adták elő a darabot, de „a színház egészen 

megtelt, és a nézők mindinkább meggyőződtek róla, hogy e darab menten minden 

pártszinezettől egyedül a kor viszonyait állítja elénk, hű és mégis költőileg szép 
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845 Uo. 
846 Uo. 
847 Uo. 
848 Délibáb, 1858. jan. 31. 
849 Huszár Gyula, Nógrádból, PN, 1858. jan. 23. 
850 Délibáb 1858. jan. 31. 
851 Divatcsarnok, 1858. jan. 26. 62–63. Ami a színház hozzáállását illeti, beszédes, hogy míg Szigligeti 
Grittije kapcsán megjegyzést tesz a szerző a színpadi jelmezek kopottságára (adakozásra szólítván fel a 
főurakat), addig Egressy Dózsát „igen czifra öltözetben ábrázolja”. 
852 Divatcsarnok, 1858. jan. 26. 63. 
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alakokban”. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy „a páholyok is legnagyobb részt 

elvoltak foglalva”.853 A Dózsa György tehát egyfelől megindít egy fontos folyamatot: 

olyan vitát gerjeszt, amelyben nem csak az esztétikai hatás, a történetiség, a tragikum 

kérdései merülnek fel, hanem mindezekkel összefüggésben annak a problematikája, hogy a 

szerzőnek számolnia kell azzal, hogy a darabjának elkerülhetetlenül aktuális történeti-

politikai nézetek adnak értelmezési keretet. Dózsa megítélésének szempontjai a korábbi 

évtizedekben jelentős átalakuláson mentek keresztül854. Ezek a szempontok azután a dráma 

bemutatásának idején már a vesztett szabadságharc és az utána következő megtorlás 

élményével terhelten még megosztóbbá teszik az önmagában is ellentmondásos, nem 

teljesen feldolgozott témát. Az, ahogyan Jókai a Gyulai által felvetett kérdéseket figyelmen 

kívül hagyva, pusztán személye elleni támadásként értékeli a bírálatokat, és az, ahogyan a 

színházi közönség végül kiáll a darab és szerzője mellett, azt mutatja, hogy hiába teremtett 

a dráma cselekménye és témája jó alapot a trauma feldolgozását lehetővé tévő vitára. Azt, 

hogy a vitában felmerülő fontos kérdéseket hogyan hagyták a továbbiakban figyelmen 

kívül, jól példázza Szegfi Mór cikksorozata, amelyben egészen más területre, a kritikusok 

feladatának meghatározására viszi át a kérdések körét.855 

 

A SHAKESPEARE-I MODELL MINT ÉRTELMEZÉSI KERET 

 

Gyulai kritikája olyan szigorú szabályrendszet érvényesít, amellyel szemben 

valóban nem védhető a Dózsa György. De egy alapvetően más drámamodellt856 használó 

olvasatban azonban a Dózsa György egy rendkívül jól sikerült, szimmetrikus, keretes 

dráma, amelyben furcsa módon nem Szapolyai akarja legyőzni Dózsát, hanem fordítva, 

ráadásul a darab második részében Szapolyai meglehetősen passzív szereplővé válik. 

Mindez azonban nagyon is indokolt és fokozatosan érvényre jutó koncepció részeként 

értelmezhető. Rögtön a darab elején két nézőpont ütközik. Az egyiket Szapolyai és köre 
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853 Szépirodalmi Közlöny, 1858. márc. 25., 1204. 
854 Vö. KULIN Ferenc, Hódíthatatlan szellem. Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről, Bp., 
Akadémiai, 1982. 
855 SZEGFI Mór, Kritikánk, tudományunk és szépirodalmunk, Szépirodalmi Közlöny, 1858. január 28.–
február 11., 8–12. sz., 812–814, 836–839, 865–867, 881–884, 959–962.!
856 Ez a modell elviekben Gyulainak is rendelkezésére állt, a gyakorlatban mégsem vette ezt észre, vagy ha 
igen, akkor nem tartotta helyesnek. Az általa használt irodalmi rendszerben a sejtések ellenére nem volt 
lehetséges Jókai drámáját egyfajta Shakespeare-fordításként értelmezni. Vö. DÁVIDHÁZI Péter, „Isten 
másodszülöttje”: a magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., Gondolat, 1989; S. VARGA Pál, A 
nemzeti költészet csarnokai : a nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti 
gondolkodásban, Bp., Balassi, 2005, 496–512.; TAKÁTS József, Ismerős idegen terep: irodalomtörténeti 
tanulmányok és bírálatok, Bp., Kijárat, 2007.  
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képviseli, a másikat Dózsa, a király, Csáky Lóra és Bornemisza. Szapolyai értelmezésében 

Dózsa „bohó”857 vagy farsangi bohóc,858 nemessé tétele „tréfa”, „bohózat”, „komődia”.859 

Végig úgy szemléli az eseményeket, mintha vígjátékot860 látna – ez nagyon hangsúlyosan 

megjelenik a dráma szövegében. A főurak egymást is kibeszélik,861 tehát önmagukat is e 

vígjáték szereplőinek tekintik. A másik tábor viszont – Dózsával az élen – komolyan veszi 

a nemesi kinevezést és az azzal járó feladatot, Dózsát mindvégig tragikus hősként tartva 

számon. Dózsa fogadkozásából még úgy tűnik, a darab tétje az, hogy a főhős halálának 

árán sikerül-e nemzetté tenni a népet.862 Ám a cselekmény előrehaladtával egyre inkább 

kirajzolódik egy, a műfajok közti küzdelem lehetősége, amelyben a szereplők az 

arisztotelészi alapokon 863  általuk érvényesnek érzett műfajnak megfelelő színészi 

szerepeikért harcolnak egymással a színpadon. Ezt az olvasatot erősíti az is, hogy Dózsát 

leginkább Szapolyaival szembeni személyes ellentéte motiválja; a főurak néppel elkövetett 

gazságairól csak Barnabás néhány mondatából értesülünk (igaz, abból kiderül, hogy az 

elnyomás mennyire általános).864 A széthúzás nem csak a főurak és pórnép ellentétében 

nyilvánul meg. Dózsa táborán belül is csak hierarchikus rendszert tudnak elképzelni és 

ennek megfelelően minden társadalmi réteg képviselője előbbre akarja helyezni magát a 

többinél. A komédiához rendelhető alantas társadalmi rangok képviselőinek dialógusa 

viccbe torkollik. 865  A verekedést Lőrinc fellépése akadályozza meg, aki erővel, 

fenyegetéssel szedi ráncba a hadi népeket. Ő tekinthető a főurak elleni felbújtónak is, 

hiszen a táboriakhoz intézett beszédében nyíltan ellenségnek nevezi őket. A társadalmi 

hovatartozás alapján osztja ki a főuraknak a harmadik helyet közvetlenül az ördög és a 

törökök után. Nem mellesleg éppen Lőrincnek vannak határozottan ördögi vonásai, amivel 

ő maga nagyon is tisztában van.866  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
857 JKK, Drámák, I, 522. 
858 JKK, Drámák, I, 516. 
859 JKK, Drámák, I, 517, 532. 
860 Gyulainál ez nem vígjáték, hanem az antik tragédia paródiája: „Jókai, ugy látszik, hallott valamit a régi 
görög tragoediák fatumáról s jónak látta a la Kakas Márton kiparodizálni.” GYULAI Pál, Nemzeti színház, 
Dózsa György színmű Jókaitól. A színpadi hatás, tragicum s a történti hűség, Budapesti Szemle, 1857. I. 
kötet III. füzet, 472. 
861 JKK, Drámák, I, 531–532. 
862 JKK, Drámák, I, 518–519. 
863 ARISZTOTELÉSZ: Poétika, ford., jegyz. SARKADY János, Bp., Magyar Helikon–Európa, 1974. 
http://mek.oszk.hu/04100/04198/index.phtml  
864 JKK, Drámák, I, 528–529. 
865 JKK, Drámák, I, 540–544. Greguss Ágost el is marasztalja Jókait azért, hogy egyértelműen vígjátéki 
felfogás szerint ábrázolja a népet. PN 1857. nov. 6. Talán az sem véletlen, hogy a szabót komikus színész 
(Tóth Soma) alakította. Szépirodalmi Közlöny, 1858. márc. 25. 1204. 
866 JKK, Drámák, I, 568, 558. 
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A fokozatosság itt is megfigyelhető: legsúlyosabb tette a Barnabás által tervezett 

gyilkossághoz való asszisztálás. Szapolyai jelleméhez adalék, hogy nem csak Dózsát és a 

parasztokat, hanem a keresztes sereg egy részét alkotó polgárokat is lenézi. 

Tulajdonképpen nem Lőrinc, hanem Szapolyai fellépése békíti ki az addig egymásra 

haragvó táboriakat: Barnabás azon kérésére, hogy engedje a pórnépet is harcolni a hazáért, 

megvetéssel válaszol. Ahogy Lőrinc megjelenése megszakítja a parasztok és a polgárok 

vitáját, úgy lép fel Szapolyai és a sereg tagjainak szóváltása közben Dózsa. A tábor 

vezéreként magát mindőjük fölé helyezi. Szapolyai Rózsáért megy a táborba, de 

nevetségessé válik, mert terve most sem sikerül (ráadásul a kaszákkal és ásókkal 

felszerelkezett pórok közül verekszi ki magát). Dózsa pedig változatlanul komolyan veszi 

saját szerepét, amely Szapolyai értelmezésében vígjátéki szerep: Dózsa ezért lehet 

„pántlikás pünkösdi vad tulok”, „lóvá tett bolond”, aki „komődiát” játszik.867 

A fő konfliktus tehát az, hogy Dózsa nemessé tételét és a keresztes hadak élén 

betöltendő szerepét más-más műfajban interpretálja Dózsa és Szapolyai. Ebből a harcból 

Dózsa kerül ki győztesen: Szapolyai a szomorújáték végére kénytelen átvenni Dózsa 

értelmezését, hiszen egy tragikus hősnek kijáró kegyetlen kivégzést rendez, amely 

értelmetlen volna bohózat nevetséges főszereplőjével szemben. A szöveg többször is 

eljátszik a „nemes” szó többféle értelmével, az egyik ezek közül a tragédia arisztotelészi 

értelemben vett hőse.868 Dózsa küzdelme tulajdonképpen folyamatosan arra irányul, hogy 

saját értelmezését kiterjessze Szapolyaira és körére, vagyis önmagát a tragédia tragikus 

hőseként, legyőzendő, komolyan vett ellenfélként, mindenekelőtt tehát nemesként 

ismertesse el. Amikor a főurakat kikergetik a táborból és Dózsa puszta kézzel üti meg 

Szapolyait, akkor még ez utóbbi nézőpontja érvényesül. Az ökölcsapás és a parasztoktól 

való menekülés sokkal inkább illik egy vígjátéki szituációba, így paradox módon itt még 

Szapolyai az, aki győztesnek tekinthető. Igaz, ennek ára van: mivel ragaszkodik ehhez a 

műfajhoz, kénytelen saját magát is ebben a keretben értelmezni, vagyis nevetségessé tenni. 

Az, hogy a Rózsa megszerzésére tett kísérletei során mindig felsül, hogy menekülni 

kényszerül a pórok elől, hogy Dózsa megütheti, mind ennek a szabályrendszernek a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
867 JKK, Drámák, I, 552–553, vö.: 517. 
868 „Ebben különbözik a tragédia is a komédiától: ez hitványabbakat, az meg jobbakat akar utánozni 
kortársainknál.” ARISZTOTELÉSZ, Poétika, ford., jegyz. SARKADY János, Bp., Magyar Helikon–Európa, 1974. 
http://mek.oszk.hu/04100/04198/index.phtml 
Dózsa ebben látszólag engedne, de csak azért, hogy valójában egy másik, erősebb érvet hozzon fel hatalma 
és szerepe mellett (amelyet Szapolyai ugyanúgy nem fogad el): „Dózsa (...) (Szapolyaihoz) Kegyelmes úr,/ 
Hadd légyen az egész komődia./ Nevem ne légyen hát nemes. (...)/ De a mi szent, te is szentnek találd azt;/ 
Ezen kereszt itt keblemen a jel,/ Mely azt mondja, hogy ezt tisztelni kell.” JKK, Drámák, I, 553. 
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következménye. A darab végén a szörnyű bosszúval tehát nem csak Dózsa, hanem 

Szapolyai is átkerül a tragédia szereplői közé.  

A szomorújáték és Dózsa is így alakítja ki saját értelmezési keretét. Dózsa önmaga 

teljességét, önazonosságát az izzó vastrónon nyeri el. Első önmeghatározásakor még „a 

szegény pór elhagyott fia”, később pórból lett nemesnek nevezi magát, majd az évszázados 

bántalmak eszméjének, a nemzet újjáteremtőjének, legvégül pedig egyszerűen csak Dózsa 

Györgynek.869 Ahogy Bornemisza, úgy Lóra is a tragikus nézőpontú szereplők táborát 

gyarapítja. Rózsa Barnabáshoz irányítására is azért van szükség, mert az arisztotelészi 

tragédia hősei mind nemesek; az egyszerű pór menyecske Dózsa oldalán csak Szapolyai 

diskurzusába illik. (Dózsa ebben egy kicsit Bánk bán-szerű. Elsődlegesen saját szerelmi 

bánata okozza hirtelen haragból elkövetett tetteit, a nép sanyarú sorsa csak áttételesen 

érinti.) A szöveg tragédiába való átlendülése Dózsa és Lóra párbeszédével kezdődik, s 

fokozatosan teljesedik ki a fogoly nemesek fölött tartott sajátos seregszemlével, amely 

egyben hangsúlyos ellentétes ismétlése a főurak első tábori látogatásának. Dózsa ekkor is 

saját sérelméért, saját nevében ítélkezik fölöttük, itt már nincs szó a nemzet ellen elkövetett 

vétkekről. A győzelem felé vezető út következő állomása, hogy Dózsának sikerül Lórával 

az, ami Szapolyainak Rózsával nem, vagyis fogolyként magánál tartani. Barnabás azt 

gondolja, hogy ha kiiktatja a fő motivációt, vagyis megöli Lórát, akkor Dózsa képtelen lesz 

tovább játszani a tragikus hős szerepét. Rózsa önfeláldozása azonban egy újabb lépcső 

Dózsának a vastrónhoz, a tragikus hőssé váláshoz, a nyílt színen elkövetett gyilkosság 

ugyanis éppen hogy véglegesíti a tragédia műfaját; annál is inkább, mert utána Barnabás a 

Dózsára kiszabott büntetések egyikét kéri saját magának, végképp azonosulva vele. Dózsa 

ellenfele tehát egyrészt Szapolyai a műfajok közötti harcban, másrészt Bornemisza – a 

tragédián belül. Ezért is fontos Lóra alakja: a szerelmi szál a tragikus olvasaton belül is 

érvényesül. A szöveget nemcsak az arisztotelészi, hanem a shakespeare-i áthallások is 

jellemzik. Ezt a kortársak is érzékelték: a Délibáb kritikusa azt tanácsolja Jókainak, hogy 

„olvassa meg VI. Henrikben az angolok Dózsája Sir Cade tragi-comicus történetét, vagy 

olvassa ismét el, mert nem hiszszük, hogy Shakespearet nálunknál jobban ne ismerje”. 870 

Ha megfogadjuk ezt a tanácsot, és Dózsa alakját Cade figurája felől olvassuk, akkor 

egyrészt feltűnő a párhuzam, másrészt éppen ennek a nyilvánvaló párhuzamnak a léte miatt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
869JKK, Drámák, I, 521, 560, 582. 
870 Délibáb, 1857. nov. 8., 538. A kritikus egyébként téved: Cade nem volt „sir”, az ő bűne éppen az, hogy 
alacsony származása ellenére nemesnek adja ki magát és csőcselékből álló hadával tovább ront az ország 
helyzetén. SHAKESPEARE, William, VI. Henrik, Második rész = William Shakespeare összes drámái, 
Királydrámák, Bp., Európa, 1988., 707-826. 
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Dózsa nemessé tétele (és a cselekmény során azzá válása) teszi végképp érvénytelenné azt 

a hagyományos Dózsa-értelmezést, amely szerint a keresztes hadak vezére pusztán egy 

csőcselékhadat fellázító, brutális alak. Ennek a keretnek a Shakespeare-i dráma 

segítségével való felmutatása és lebontása egyfelől egy történeti szemléleti átalakulás 

végpontjává emeli a drámát871, ugyanakkor irodalmi kontextusba is helyezi a szöveget. Az 

ezt erősítő Shakespeare-i utalások közé tartozik többek között a jósnő szerepeltetése és 

Dózsa tétovázó hitetlenkedése. Dózsa vesztét tulajdonképpen az az interpretációs hiba 

okozza, amikor kilép maga teremtette értelmezési keretből és a jósnő által mondottakat szó 

szerint veszi. A tragédia Bornemisza és Dózsa csatában történő szemtől szembeni 

összecsapásával, majd Dózsa halálával lezárul. A szövegnek azonban – ahogy Dózsa maga 

mondja – „még vége nincs”.872 Az utolsó jelenés újabb, nagyobb keretet ad a drámának, 

amelyet maga Dózsa sem ismer fel: a shakespeare-i drámák értelmezési keretét. Azzal 

ugyanis, hogy Lóra elfogadja Bornemisza házassági ajánlatát (ráadásul kikosarazva 

Szapolyait), a darab legelső jelenetére utal vissza. 

Így a dráma akár a szerelmesek egymásra találásának viszontagságos történeteként 

is értelmezhető,873 s mint ilyen, a shakespeare-i drámamodellt874 követi. Dózsa (és az 

arisztotelészi tragédia) Szapolyai (és az arisztotelészi vígjáték) felett aratott győzelme csak 

a szerelmesek útjába állított akadályok sorozata, a dráma valódi hősei Bornemisza és Lóra, 

valódi műfaja a Shakespeare-féle vígjáték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
871 Vö.!KULIN Ferenc, Hódíthatatlan szellem. Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről, Bp., 
Akadémiai, 1982.!
872 JKK, Drámák, I, 578. 
873 Ahogyan azt például Vahot és a Délibáb kritikusa is észrevette. Napkelet, 1857. nov. 8., 709. 
874 Azt a modellt, amelyben a rend helyreállása veszteséggel jár, a fiatalok boldogsága pedig csak átmeneti. 
Vö. GREENBLATT, Stephen, Géniusz földi pályán: Shakespeare módszere, Bp., HVG, 2005, 59–63, 99. 
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A SZIGETVÁRI VÉRTANÚK 

 

A Szigetvári vértanúkat 1860. március 29-én mutatták be a Nemzeti Színházban,875 

előkészületeiről és Jókainé felépüléséről már korábban cikkeztek a lapok. 876  Annak 

ellenére, hogy Jókainak, aki „ez idők szerint a nemzet legnépszerűbb költője és irója”877, 

„kétségkívül ez a legjobb, legkompaktabb színműve”878, az általános, a kortársak által 

drámai művekre alkalmazott elvárásrendszernek ez a darab sem felelt meg. 

Abban majdnem mindenki egyetért, hogy már a tárgyválasztás is rossz, a szigetvári 

hősök története nem alkalmas színpadi feldolgozásra.879 Az igazi kivétel ez alól az Egressy 

lapjában880megjelenő bírálat szerzője881, aki szerint Zrínyi és társai önfeláldozása, hősi 

halála nem csak kiváló tárgy a drámai feldolgozásra882, hanem ráadásul Jókai a lehető 

legjobban oldotta meg ezt a feladatot: mivel a „szerzőre nézve nem maradt hátra más mód 

e fölséges cselekvényt költészetében ujjáteremteni, s lelkünket vele fölvillanyozni: mint 

hogy úgy járjon el a dologban, mint a hogy eljárt.”883 

Néhány kritikában az általános, színpadi művekre alkalmazott elvárások mellett 

természetesen azonnal felmerül a Theodor Körner Zrínyijével való összehasonlítás. 

Ezekből az összevetésekből nem mindig A szigetvári vértanúk kerül ki győztesen, vagy ha 

igen, akkor az igencsak kétes értékű győzelem. Körner darabja a vélekedések szerint 

ugyanis korántsem hibátlan, alakjai „érzelgősek” és „olvadozók”,884 Zrínyi maga pedig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
875 JKK, Drámák, I, 924. 
876 Nővilág, 1860. márc. 4. és 11. 
877 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 120. 
878 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: a „szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz. 237. 
879 „Be kell látniok, hogy Zrínyi halála és az ehhez hasonló történeti tények alig alkalmas tárgyak igazi erős 
alkotásu tragoediára.” Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39., 311. ; „A drámairó nem nyulhat e tárgyhoz a 
nélkül, hogy el ne vállalja a föladatot is: a drámai kifejlést, a hős elbukását aként igazolni, hogy e bukás a hős 
bűne vagy gyarlóságai miatt tűnjék föl előttünk megfoghatónak, szükségszerűnek. Csak a történetíró teheti 
ezt, kinek hideg kritikája más prizmán át látja az eseményeket, mint a költő, vagy ha a drama-költő műve 
tárgyaul, hősül választja Zrínyit, elbukását (drámai értelemben szólva) oly legalább is gyarlósági indokokból 
kell következtetnie, melyek az elbukást mint büntetést, nem mint oly nagyságot tüntessék föl, melyre 
bámulattal tekint az utókor.” PN, 1860. máj. 22. 
880 Magyar Színházi Lap, 1860. 
881 Aki lehetett maga Egressy vagy annak egy tanítványa is; egyfelől Bartha Jánost társaként emlegetve, 
másfelől a mesterére hivatkozva. Vö. Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 14., 16. sz., 130. és ápr. 21., 17. sz., 
137. 
882 „Mert e nemzet a dicső multakon, az ősök nagy tetteinek emlékezetén imádatos kegyelettel csügg; buzgón 
áhítja, hogy azok a művészet eleven képleteiben előtte ujra meg ujra megjelenjenek; hogy e szép, e nagy 
jelenségek szemléletén, – költőjével együtt érezvén – „a lelkesedésnek szent óráit élhesse.” Ez reá nézve 
valódi boldogság. Hogy tehát Jókai gyönyörű költészete Szigetvár hőseinek dicső emlékét ujra fölelevenítette, 
nagyon rendén van.” Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 120. 
883 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 121. 
884 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: a „Szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 237. 
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„mozdulatlan”885. A történeti hűség ellen is vét, amikor Zrínyi feleségét női főhősként is a 

védők között szerepelteti, ez azonban még mindig megbocsáthatóbb, mint Jókai Annája, 

aki náluk „sokkal ködbeburkoltabb alak.”886 

Ennél is nagyobb probléma, hogy A szigetvári vértanúk egyszerre líraibb és 

„regényesebb szinezete miatt ziláltabb” 887  Körner Zrínyijénél, összességében pedig 

„bizonyosan hézagosabb”.888 Bulyovszky Gyula szerint Szelim egész egyszerűen csak föl 

van cserélve a Zrínyiben szereplő Szokoli renegáttal, ráadásul „igen nehéz és fontos 

szereplő arra nézve, hogy a szinpadon mint mellékszemély teljes valószinűségig kifejthető 

legyen.”889 Körner alakjainál azonban összességében jobbak a Jókai által megírt szereplők, 

hiszen „valódi, szilárd jellemü férfiakat, elszánt hősöket állított elénk, kiknek hazafiúi 

önfeláldozása iránt kénytelenek vagyunk becsüléssel viseltetni.”890 

A műről nyilatkozó kritikusok nagyobb része úgy gondolja, hogy „Jókai ez ujabb 

műve igen gazdag költői szépségben, de nem dráma az”891, ennek ellenére osztozik az 

előadást örömmel fogadó nézők lelkesedésében. Bulyovszky Gyula szerint a leginkább 

más műnembe tartozó műfajokkal (dal, szónoki beszéd, elégia, románc, ballada, eposz) 

körülírható dráma léte egyértelműen „nyeremény” „nemzeti szinköltészetben s szinházunk 

játékrendében”, mivel ezek a műfajok a színpadon „oly költői mozaikot képeznek, 

melynek becsét és szépségét tagadni nem lehet; szemünket kápráztatja, szivünket 

meghódítja”.892 

A Hölgyfutár kritikusa szerint kár is lenne Jókai darabján számon kérni „azon 

mértéket, melyet a műbírók Shakespeare lángelméjü műveiből vontak el”.893 Sőt, nála a 

drámai követelményeknek ellentmondó történet894 hősei nagyobb elismerést aratnak, mint 

a klasszikus tragédiák önmagukkal küzdő szereplői: „Ez alakokat, mely jól esik látni! 

Mind hősek és férfiak.”895 A megjelenítő eszközök pedig „ezúttal egészen feledteték, hogy 

a ’Szigetvári vértanúk’ e szinpadi történetében kevés a küzdelem és haladás.”896 Hasonlóan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
885 BULYOVSZKY Gyula (B. Gy.), Nemzeti színház, Budapesti Hírlap, 1860 márc. 31., 76. sz., 891.  
886 Uo. 
887 Uo. 
888 Uo. 
889 Uo. 
890 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: a „Szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 237 
891 PN, 1860. máj. 22. 
892 Budapesti Hírlap, 1860. márc. 31., 76. sz., 891. 
893 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39., 311. 
894 „A hősök elhatározzák, hogy a vár védelmében a hazáért meghalnak, és valóban meghalnak. Egy perc 
sincs, melyben haboztak, vagy az eszme ellen küzdöttek volna; ez elhatározás oly erős keblükben, mint a 
vallás az igaz hivőknél.” Uo. 
895 Uo., 312. 
896 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39., 312. 
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vélekedik a Divatcsarnok bírálója is: „Ha a bíráló más nem volna, mint bíráló, mily 

könnyen fejezhetnők be jelentésünket! Minthogy azonban a biráló mindenekelőtt ember, 

sőt sokszor fogékony ember is, és a költői szépségek ép ugy ragadják meg szivét, mint a 

szabad természet tarka képletei, melyek nem Aristoteles, Shakespeare, Cornel, Schlegel, 

Lesing, Börne és Planche Gustáv törvényei szerint alakulnak, hanem alakulnak azon 

láthatlan hatalom által, mit teremtő erőnek neveznek, megengedik tisztelt olvasóink, hogy 

nehány perczig időzzünk ez ujdonságnál.”897 

Tehát akik szerint Jókai műve valójában nem dráma, azok ennek okaként 

egyértelműen a drámai cselekmény hiányát említik. A valódi tragikai hatás létrejöttéhez 

ugyanis a darabnak „mindig szüksége van főeszmére, központra, haladásra, küzdelemre, s 

e küzdelemből fejlő életmozgalomra.”898 Zrínyi elhatározásának szilárdsága és jellemének 

változatlansága indokolt egy költői műben, de „egészen máskép van a drámában, a hol 

nem egy bizonyos szándéknak más által történendő valósítása, de egy bizonyos czél utáni 

önküzdelem, a szakadatlan cselekmény folyama, a moralis egyéniségnek örökös működése 

és a fejlemények haladása teszik a kellékek öszletét. (...) De minthogy ez hiányzik, a 

negyedik felvonás végén is ott vagyunk, a hol voltunk az első kezdetén, hogy t.i. Zrínyi, és 

környezete kész meghalni, a mint meg is haltak. 899 

Ez alól megint csak az egy Egressy a kivétel, aki szerint „a darab kezdetén már 

azon pontra vagyunk helyezve, a hol az ellenfelek közti küzdelem az erkölcsi térről az 

anyagira ment által, s a szó helyett az ágyuk kezdenek beszélni. A művészeti feladat most 

abban áll: mikép kelljen vagy inkább lehessen azon időt, melly egy vár ostromának 

kezdete és vége között van, drámai tartalommal, azaz lelki cselekvénnyel is betölteni, úgy 

hogy abból egy tragoedia kiteljék?”900 A bíráló több mozzanatban is drámai cselekményt, 

akciót vél felfedezni, amelyekkel Jókainak igenis sikerült ezt a művészi feladatot 

megoldania: szerinte ilyen a törökökkel való alkudozás, ami bár „magában igen sovány 

dolog, noha még ez a küzdés jellemével bír, kivált ha erős hullámzásait fejezi ki a 

szenvedélynek”901; vagy „a túlnyomó erő ellenében segélyt sürgetni a kormánytól, s ez 

által a győzelmet, s a vár fölmentését helyezni kilátásba. A szándék kivihetősége kétséges, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
897 Divatcsarnok, 1860. ápr. 3. 
898 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf., 39., 311. 
899 Divatcsarnok, 1860. ápr. 3. 
900 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 121. 
901 Uo. 
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mert a vár körül van véve, s a törökök táborán kell keresztül szökni; uj akadály, uj veszély, 

tehát kétségkivül neme a küzdelemnek ez is.”902 

A bíráló szerint további, az „erkölcsi tusát” biztosító drámai elem a főszerepeket 

átvevő903 Anna és Szelim találkozása,904 mivel után mind a „kettőnek keblében a természet 

és kötelesség vívja élethalál tusáját, mi által e viszony teljesen drámai érdekűvé válik.”905 

Ugyanilyen, a kritikus szerint a drámaiság követelményének megfelelő ellentét Zrínyi és 

Szolimán szembenállása, melynek következményeként „az ellenfelek eszményi czéljok 

végpontja felé rohamléptekkel sietnek; amott Szolejman mint a hódításnak és pusztitásnak 

szelleme, a telhetetlen bosszúvágygyal, s a hitrajongásnak egész vakságával dühöngő 

kényúr; itt az erkölcsi szabadság és világosság hős szelleme, a ki magas öntudatának 

mennyei nyugalmával áll a veszély ellenében; kinek vára egy zöld „sziget” a viharzó 

tenger közepén, s e „sziget” a honszerelem szentegyháza, mellyben a hívők ünnepi 

hangulattal, s túlvilági fénytől sugárzó arczczal hozzák meg áldozatjukat, a halandó életet, 

egy halhatatlan eszmének, a szent hazának oltárára”. 906  Az előbbiekkel komoly 

ellentmondásba keveredve a bíráló végül megállapítja, hogy Zrínyi és Szolimán ezen 

küzdelme belső motiváció híján szükségszerűen anyagi természetű, vagyis „Szigetváron e 

szép dolgok minden benső küzdelem nélkül történvén, szükség, hogy a szenvedély 

mozgalmainak e hiányát az anyagi erők tusája, a harcz menydörgése s külső látványok 

pótolják.”907 

Ha a tragédiából hiányzik a drámai cselekmény, akkor egy valódi tragikus hős még 

mindig alkalmassá teheti a színpadi megjelenítésre. A szigetvári vértanúk esetében – a 

címnek megfelelően – nem egyértelmű, hogy ki is a darab főszereplője. A Hölgyfutár 

kritikusa szerint a darab hőse nem is valamelyik szereplő, hanem a hazáért való mártírhalál 

vállalásának eszméje: „Jókai érezé, hogy történeti művének nem adhat központot, honnan 

mint napból sugározzék szét a fény és gyujtó elem, s ezért művét nem is nevezte 

Zrínyinek; ő oly hazafias eszmét akart dicsőítni, melyet hazánkban sokan képviseltek 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
902 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 121. 
903 „E pillanaton túl az epizódnak e két alakja látszik átvenni a szót a két nagy ellenfél ajkairól. Ők ketten 
látszanak azon nagy elvek képviselőivé emelkedni, mellyek egymással szemközt állanak. Szelim ezen 
állásban úgy tűnik föl, mint a török kényúr jobb szelleme; Anna pedig mint Zrínyi lelkének egy eszményi 
szép sugára.” Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 122. 
904 Uo. 
905 Uo. 
906 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 14., 16. sz., 130. 
907 Uo. Ez főleg azért furcsa, mert ebben az esetben mind Szolimán célja, és a cél érdekében elkövetett tette, 
tehát a támadás, mind Zrínyi reakciója (a vár védelme) érthető, ha tehát a kritikus (valószínűleg Egressy) 
korábban bármilyen összeütközést elfogadott drámai küzdelemként, érthetetlen, hogy éppen ezt miért nem. 
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akkor is, mint minden időben; ő a szigetvári hősök apotheosisét akarta megírni.”908 Sem az 

eszmén, sem a hősökön nem látható a fejlődés vagy változás nyoma, hiszen a szereplők 

mindegyike „a meggyőződés sziklája, melyeket csak a földindulás dönthet le; apró vihar 

soha se rázza meg őket.”909 

Ha mégis Zrínyit tekintik a központi alaknak, a kritikusok azt állapítják meg róla, 

hogy Jókainak nem sikerült tragikus hőst faragnia belőle, hiszen „hősi halála kegyeletteljes 

bámulatra ragad bennünket, ámde az ezzel egyesülő szánakozó részvétet nem volt képes 

fölgerjeszteni kebleinkben. Miért? Mert ő elmondja ugyan czifra szép frázisokban, sőt 

hangzatos hexameterekben, hogy keresztényi s hazafiúi kötelessége a martyrkorona 

töviseit, sőt halálát zúgolódás nélkül tűrni, – ámde végzetszerű balsorsának sötét 

angyalával nem látjuk őt bátran szembeszállani, indulatainak viharos kifejtésével küzdeni, 

s e fölött erkölcsileg győzedelmeskedni.”910 

Egressy szerint Zrínyi (és Szolimán) alakját Jókainak „inkább csak körvonalaznia 

lehetett”, de ezt az űrt kipótolja a néző képzelete. 911  De mivel közvetlen Zrínyi a 

környezetével nem kerül összetűzésbe, és általában is „bizonyos fönséges nyugalommal 

rendelkezik”912, emiatt „egész lénye olly állapotát éli a fölhangoltságnak, a melly az 

emberi szenvedélyek durva világán úgyszólván túlemelkedett. Ezen kívül szerepében az 

epikai és a regényes elem igen túlnyomó, mint általában az egész műben.”913 A tragikum 

lehetősége felvetődik ugyan Zrínyivel kapcsolatban, de Vahot szerint a szerző félt 

kihasználni azt914 , az XX szignójú bíráló szerint pedig egyáltalán nem is állt szándékában 

drámai motívumként felhasználni.915 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
908 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39. sz., 312. 
909 Uo. 
910 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860 ápr. 8., 15. sz., 237. 
911 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 14., 16. sz., 129. 
912 Uo., 130. 
913 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 21., 17. sz., 137. 
914 „És ez abból állt, hogy őt azon hatalom, melynek java- és fennmaradásaért oly csodálatos módon harczolt, 
s koczkáztatta saját és hivei életét, gyámolitás helyett rútul cserben hagyá. Ha szerző hősének e miatti, vagy 
inkább szemben ezzeli lelki tusáját eleven szinekkel kiemeli, sokkal több tragikai érdekeltséget támasztott 
volna iránta. Vagy tán a viszonyok hatalmánál fogva nem merte kimondani az igazat, s épen úgy szépíté, 
palástolgatá a dolgok mélyebb indokait, mint Dózsa Györgynél, ki kezei közt szintén nem vált tragikai hőssé.” 
VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 237. 
915„Zrínyinek (a drámahősnek) bukása tán azon (drámai) okra visszavihető volna, hogy midőn a cs. k. 
fővezér által arra intetik, hogy adja föl a várat és ne áldozza föl magát s az őrséget, a vár védelmére és halálra 
szánja el magát, hogy ne vehessen győzelmet az élőn az, ki bár nem török, de mégis ellene. De nem ez indok 
a fő momentum Zrínyi jellemében, nem ez az, mi őt vértanuvá tette, hanem esküje, mely jellemének oly 
nagyságot tulajdonit épen, hogy az a bünt, a gyakorlóságot egészen kizárja. Szerzőnek, mint hőse előttünk áll, 
nem is volt szándéka oly drámai indokokból származtatni a kifejlést, Zrinyi s a szigetvári vértanuk halálát. Ő 
történetünk egyik ragyogóbb pontját kivánta fölidézni a hazáért, a Magyar név dicsősége-, becsületeért halni 
tudó jellemet kivánta egyéníteni Zrínyiben, megdicsőiteni a hőst, kinek tette erény s kinek neve történetünk 
kincse, nemzetünk büszkesége.” XX, A szigetvári vértanuk, PN, 1860. máj. 22. 
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Zrínyié helyett a tragikum megjelenését a kritikusok Anna, Szelim, vagy éppen Szolimán 

alakjában vélik felfedezni. Mivel „Jókai Zrínyijének halálában is csak erényt, csak 

bámulatra ragadó tettet látunk”916, pedig bukását az ő hibás döntéséből, vagy jellemének 

gyengeségéből kellene eredeztetni, „[D]rámai kifejlést és indokolást a mű két 

mellékszemélyében, Szolejmanban és Annában, többet találunk.”917 „A mű tragikuma 

leginkább egy nő körül forog. Ez Zrínyi húga, Anna”918, aki „egészebb alak Zrínyinél”919. 

Vahot sejtése szerint Jókai csak a hiányzó drámai küzdelem pótlására, és azért, „hogy 

valakinek csattanós bravour-szerepet írjon, a mű tragikumát leginkább Anna 

egyéniségében ügyekvék összpontosítani.”920 

Jókai Szelim „alakjának bemutatására sok gondot forditott, mert benne drámailag 

legtöbb érdeket talált, a mennyiben kaleidoscopjában ezt mint embert, belső lényegében 

legjözelebb vezeti a néző szeme elé; de azért teljes megértéséhez még mindig hiányzani 

látszik valami.”921 Ezzel egyetért a Divatcsarnok és a Hölgyfutár bírálója is.922 Vahot 

szerint viszont Szelim alakja egyszerűen csak következetlen, és így ő sem lehet a tragikum 

hordozója: „nem is indít meg senkit szomorú kimúlásával, s az ábrándos Anna által 

eszközölt légberöpülésével.”923 

Érdekes, hogy bár Szolimánt többen924 Zrínyi ellenpontjaként értelmezik, csak 

Vahot gondolja úgy, hogy az „öreg Szolejman, ki Zrínyit nagyra becsüli, s nem annyira a 

magyarnak mint inkább Maximilián buzgó híveinek ellensége, s ki épen oly indulatos, 

mérges és kegyetlen, mint minőnek majd minden török főurat szoktak festeni, – még többi 

közt legtragikusabb alak, a mennyiben fönhéjazó gőgjét a szigetvári hősök elszántsága 

megtöri, s a vár bevétele dicsőségének élvezetmámorától is megfosztja hirtelen 

bekövetkezett halála.”925 Ezzel szemben Egressy úgy véli, a szultán sem lehetne tragikus 
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916 Uo. 
917 Uo. 
918 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39., 312. 
919 Budapesti Hírlap, 1860. márc. 31., 76. sz., 891. 
920 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 237. 
Nyilvánvaló a Laborfalvi Rózára tett utalás. 
921 Budapesti Hírlap, 1860. márc. 31. 76., sz., 891. 
922 „Szerény véleményünk szerint Szelim basában volna legtöbb drámai elem, ha azon indokok ki volnának 
fejtve, melyek őt arra birták, hogy törökké legyen.” Divatcsarnok, 1860. április 3. „Szelimet sokan 
indokolatlan alaknak fogják tartani. Miért hagyá el kedvesét, hazáját, honfitársait, ha azokat valóban szereté? 
Kérdezik azok, kik a történet tanulságait nem ismerik. Egy magas eszmeért, melyet bajos dolog lenne 
teljesen kimagyarázni, s melynek achill-sarka csak az, hogy nem látjuk: vajjon Szelim meg van-é győződve 
annak kivihetőségéről, mert különben kár lenne anyi mindent föláldozni érette.” Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 
11. évf. 39., 312. 
923 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 237. 
924 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 7., 15. sz., 122.; Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39. sz., 312. 
925 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet 1860 ápr. 8. 15. sz. 237. 
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hős: „Szolejmánnak nincs elég alkalma kitüntetni s drámailag bebizonyitani, hogy ő 

legyen azon nagyszerü jelenség, a kit a történet olly hatalmas oroszlánnak, olly lángelmű 

hódítónak, s a szultánok legnagyobbikának fest.”926 

A humor megjelenése szintén Zrínyihez és Szolimánhoz köthető: előbbi 

öniróniával szemléli helyzetét 927 , és mások rovására is viccel 928 ; utóbbit pedig a 

holttestéhez járuló alattvalók fogadásának kínos jelenete teszi nevetségessé.929 

A bírálók között abban sem teljes az egyetértés, hogy a darab kevert verselésű 

szerkezete (és néhány helyen a rímek felbukkanása) vajon jó megoldás-e. A Színházi Lap 

kritikusa attól félt, hogy „e sokféle lábvegyületü s tánczu verselés a szinműi a l a k é s i d o 

m egységének ártani fog, s így a tragikai hangegység törvényével, vagyis a dolog 

természetével nehezen fog összeférni.”930 Ám végül arra a következtetésre jutott, hogy 

„mivel e versalakok úgy vannak beosztva, hogy azok jelleme a drámai helyzetekkel és 

lelkiállapotokkal bensőleg találkozzék és külsőleg öszhangozzék: miután az előadást 

láttam és hallottam, úgy találom, hogy ezen eljárás a darabnak ártalmára nincs.”931 A 

hexameterek pedig még nagyobb emelkedettséget adnak az amúgyis magasztos 

témának.932 Ezzel szemben a Szépirodalmi Figyelő -m- szignójú kritikusa fölöslegesnek 

tartja a többféle verselés vegyítését, mivel ez „a színpadon nem hogy elősegítené a hatást 

hanem megzavarja, s egyenetlenné teszi a dictiot.”933  

Néhányan szükségtelennek, túlzónak, ízléstelennek tartják, hogy a szigetvári nőket 

férjeik mészárolják le934; az XX szignójú bíráló szerint pedig ez az egyetlen tett, amely 

foltot vet Zrínyi makulátalan jellemére.935 
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926 Magyar Színházi Lap 1860. ápr. 14. 16. sz. 130. 
927 Zrínyi „szavaiban inkább csak a humor jégcsillámait látjuk itt-ott, midőn helyzetére tesz észrevételeket, 
szemben a kormánnyal, melly őt oly közönyösen hagyja veszni.” Magyar Színházi Lap 1860. ápr. 14. 16. sz. 
130. 
928 Például Annáról (az instrukció szerint tréfásan) azt mondja, hogy „asszony nem lehet,/Mert férje nincs 
még.”  
929 „A zsémbes öregnek szomorú végét egyébiránt igen komikussá teszi azon körülmény, hogy trónjában hal 
meg s mivel halálát titkolni akarják, az előtte megjelenő vezérek csak úgy beszélnek hozzá, mintha még élne; 
egy kis basa, ki talán sejti, hogy a nagyúr mélyen alszik, nagyon is gorombán konverzál vele. VAHOT Imre, 
Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet 1860 ápr. 8. 15. sz. 237. 
930 Magyar Színházi Lap 1860. ápr. 14. 16. sz. 130. 
931 Magyar Színházi Lap 1860. ápr. 14. 16. sz. 130. 
932 Magyar Színházi Lap 1860. ápr. 14. 16. sz. 130. 
933 A következő mondatokban aztán visszakozik, és azt írja, Jókai sikeresen legyőzte az „önként maga ellen 
gördített akadályt”, azonban nem szerencsés ilyen példát adni a nála kevésbé tehetséges követők elé. 
Szépirodalmi Figyelő 1860 dec. 19. 1. évf. 7. sz. 111.  
934 „Sok nőt a várba nem hoznék, azon nehánynak életét pedig, a kik benmaradtak, nem férjeik által oltatnám 
ki, hanem az Anna módja szerint, a romboló elem által.” Magyar Színházi Lap 1860. ápr. 14. 16. sz. 130. 
„Nem hiszszük, hogy e tett (a drámában) csak egyetlen egy részről is helyesléssel találkozhatnék. Ez semmi 
tekintetből sem igazolható momentum. Nem szolgál indokul, aesthetikailag nem szép s alapját nem találja föl 
sem a történetben, sem a nemzet szokásaiban. Dobozi nejét a közvetlen veszély előtt megöli, mert nincs 
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Ha a műben sem drámai cselekmény, sem valódi tragikus hős nincsen, mi okozhatta azt az 

óriási sikert a nézők körében, amely még az egyébként tárgyilagosságra törekvő 

kritikusokat is magával ragadta? 

A mű legnagyobb hibája egyben annak mentsége is: a nagy siker a minden 

áldozatra kész hazaszeretet megjelenítésének szólt: „nemes ihletü tragikai szín-költemény 

a ’Szigetvári vértanúk’ is, a legtisztább és lelkesítő forrásból eredő, a hazaszeretetből ,  

melynek most minden Magyar költő főigéjének kell lenni; a költészet verőfénye által 

megvilágított történeti hőskép, mely az unokákat lelkesíti, és a nemes ösztönöket ébreszti. 

Ebből származott azon nagy siker, melyet aratott, s a közönség azon lelkesedése, melyet 

nagy mértékben előidézett.”936 

A közönség „legjobban azon helyeket tapsolja meg, a melyekben hazafias, 

nemzeties szavakat hall vagy oly politikai czélzásokat, melyek a színpadon kívül a mai 

közfigyelem tágyait csak legtávolabbról is érintik, néha a költő és színész intentiojával, 

sokszor a nélkül is. – Nem ereszkedhetünk itt azon számos részletbe, melyeket mint 

bizonyítékokat mutathatnánk föl; mert erre szük volna a tér; – de egyszersmind referensi 

kötelességünket mulasztanók el, ha e tényt legalább egész általánosságban föl nem 

említenők. Drámai előadásaink mai főfő jellemvonását el nem hallgathatjuk”.937 

Vahot szerint „Jókai e színdarabja tele van hatásos, meglepő jelenetekkel, 

villanyozó hazafias mondatokkal, gyöngéd költői epizódokkal, s nyelve fényesebb, 

szabatosabb, jellemzése biztosabb, s erősebb, mint milyent eddigi színműveiben 

felmutatott, tárgya pedig oly szerencsés s népszerű, hogy még a gyöngébb kidolgozás, 

kevesebb drámai cselekvény is biztosította volna sikerét.”938 „A mű nyelve szép, erőteljes, 

emelkedett, költői; a versek a hangulat, a situatiók szerint, hol lágy jambusokban, hol 

alexandrinusokban erőteljes hexameterekben folynak. A dictió el van árasztva szépnél 

szebb mondatokkal, melyek mind nagy hatást idéznek elő és méltán, mert nem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
egyéb menedék; de a szigetvári hősök nejeit enkezök is megmentheté vala az élettől s a fertőzet iszonyától, 
miután elébb férjeik halálát lehetőleg megboszulhaták. Hiszen Zrínyi azon megfoghatlan utasitása ellenére, 
hogy a férjek a várban maradni óhajtó nők irányában legyenek „durvák, gorombák,” Zrínyi azon helyes 
kivánsága ellenére, hogy a nők hagyják el a várat, azért maradtak az ostromlott várban, hogy mig lehet 
kötözzék, ápolják a sebesülteket, s forró olajat öntsenek az ostromlók tarfejére. És azon körülmény, hogy a 
vár légberöpül, megmenti a nézőt is azon kinos érzettől, hogy az életben maradt nők a törökök martalékaivá 
esnek. Igy nem volt szükséges a férjek kezei alatt elvérzeni a nőknek.” PN, 1860. máj. 22. 
935 PN, 1860. máj. 22. 
936 Hölgyfutár, 1860. március 31., 11. évf. 39., 312. 
937 Szépirodalmi Figyelő, 1860. dec. 19., 1. évf. 7. sz., 110. 
938 VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 237. 
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hatástkereső üres phrásisok, hanem a büszke önérzet, a meg nem tört lélek 

nyilatkozatai.”939  

A siker másik oka a közönség alapvető rokonszenvén túl a színészek játéka lehetett. 

Alapvetően valamennyi bíráló dicséri a színészeket, különösen Laborfalvi Rózát.940 Az 

ebben az összefüggésben negatív kritikaként értelmezhető leírás az első előadás 

gyengeségeit sorolja fel, ám emellett konkrét tanácsokkal látja el mind a színészeket, mind 

pedig a rendezésért felelő személyeket, kiemelve, hogy mindezen hibák előfordulása 

törvényszerű, ha ennyire kevés időt szánnak egy ilyen darab megtanulására és színpadra 

vitelére.941 Szemben azzal az állítással, amely szerint „a kiállítás fényes, a rendezés pontos 

volt”942, a leglesújtóbb vélemény éppen a színpadi látványt és a színpadtechnikát éri, („e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
939 PN 1860 máj. 22. 
940 „A mű diszes kiállítására minden meg volt téve, és színészeink is teljes készültséggel léptek föl. – F e l e k 
i férfias méltósággal, szép önmérséklettel és szabatos előadással személyíté Zrínyi Miklóst, csupán apró 
termete állt némi ellentétben a hősiesség kivánatával; – Jókainé  meghatóan játszott, gyönyörűen szavalt, de 
hősiesebb volt kissé mint a még pártát viselő Anna gyöngéd egyénisége megkíváná; – Tóth  József 
(Szoliman) erélyesen, jellemzőleg játszott, csak hogy egy indulatos kitörésnél nagyon is kicsuklott a hangja; 
Lendvai  nemes tűzzel, az indulatok biztos szinezésével adá a renagát szerepét; – még a kisebb szerepek 
képviselői is jelesen viselték magukat, mint a hősies délczeg külsejű Rónai (Juranics,) a mindig kedves Priell 
(sic) Kornélia (neje), Szilágyi (Csáky), Benkő (Zrínyi fegyvernöke), Komáromi (nagyvezér), Tóth Soma (a 
jókedvű, gunyoros kis basa), Bognár Vilma (szépen éneklő haremhölgyecske).” VAHOT Imre, Jókai legújabb 
színműve: „A szigetvári vértanúk”, Napkelet, 1860. ápr. 8., 15. sz., 238. ‒ „Ha az előadásra is át akarunk 
röviden térni, mindenek fölött Jókainé t  illeti azon elismerésünk, hogy ő e lelkesen írt szerepet lelkesen is 
játszotta s díszszerepévé emelte.” BULYOVSZKY Gyula, Budapesti Hírlap, 1860. márc. 31., 76. sz., 891. ‒ „A 
mi az előadást illeti, méltó volt tárgyához. Jókainé remek játéka és zengő szavallása a nagyszámu közönség 
részéről kitünő elismeréssel fogadtatott. Feleki nyugodt méltósággal játszotta a disző (sic) Zrínyit. Lendvai és 
Rónai sok igyekezetet fejtettek ki, és Tóth József művészi érvényre emelte Szolejman háladatlan szerepét. 
Prielle Cornelia a. a vígjátékok egyik sarkpontja, és a színművek kaczérabb vagy gunyorosb hölgyecskéi 
személyesitője nem volt ugyan helyén heroikus szerepében, de tehetségét mindamellett a lehetőségig 
kifejtette, és az égő szurkot majdnem oly ügyesen látszott dobálni a muzulmanokra, mint minő ügyesen 
szokta lefőzni az udvarló elephantokat. Bognár Vilma k. ez alkalommal egy török dalt énekelt és szép csengő 
hangjával igazolt azon reményeket, melyeket hozzá, mint leendő énekesnőhöz kötünk.” Divatcsarnok, 1860. 
ápr. 3. ‒ „Az est hősnője Jókainé  (Anna) volt. Ő oly szépen szavalá a költő gyönyörű verseit, anyi érzés és 
magasztossággal, s oly drámai kifejezéssel játszott, hogy a közönség alig győzte tapsolni.” Hölgyfutár, 1860. 
márc. 31., 11. évf., 39. sz., 312. 
941 „Hanem én nem értem, hogyan lehetnek a szinköltők olly kegyetlenek magok iránt, hogy darabjaikat a 
szinművészeti érettségnek illy nagy hiányával engedik a szinpadon megjelenni. Én inkább kivánnám 
darabomat nyár közepén, üres házban, de teljes készültséggel s jelesen adatni, mint tél közepén, teli ház előtt 
roszul, éretlenül. Meglehet győződve mindenki, hogy szinpadon csupán a szinművészet képes fentartani 
minden darabot. Hogy valaki egy remek szinművet kontárok által elnyomoritva láthasson: azért egy fillért 
sem fog fizetni. Ellenben ha középszerűségekből a színművészet remekműveket teremt: azért mindenki 
örömmel fizet minden alkalommal. Sok eredeti és forditott szinművet tudnék nevezni, miket a zaklató 
rendszer idő nap előtt a lomok tárába juttatott, s mellyek valóban jobb sorsra lettek volna érdemesek; 
ellenben ismerek silányságokat, miket a színművészi kidolgozás bevégzettsége olly szerencséhez juttatott, 
minőről szerzőjük nem is álmodott; s mellyeknek szerencsecsillaga az illető szinművésszel együtt le is tűnt 
örökre. (...) „szükség, hogy minden szó keblünk mélyéből támadott legyen; a többi aztán a hangművészet 
dolga. Ez ossza el a szineket, a fényt és árnyakat: az áthatott kebelnek és a teremtő ihletnek sugalmai szerint. 
Természetes, hogy illyen kidolgozásra 8–10 nap nem elég, sőt némelly feladatoknál két annyi sem.” Magyar 
Színházi Lap, 1860, 16. sz., 130 és 17. sz., 137. 
942 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39., 312. 
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részben a nagyobb szinházaktól legalább is egy századdal vagyunk hátrább”)943, és azokat, 

akik nem látják be, hogy az elavult eszközök használatával „szinköltőink a mit a vámon 

nyernek a réven tökéletesen elvesztik”944, a komolynak szánt jelenetek így bohózatba 

illően komikussá válnak.945 

Mindenesetre Jókai félig teljesítette a Pesti Napló XX jelű kritikusának azon 

kérését, hogy „e költőileg szép művét átdolgozva nyomtatás alá bocsássa, hogy 

szépségeiben a nagyobb közönség is gyönyörködhessék,”946 mert a darabot jelentősebb 

változtatás nélkül947 hagyva, 1860-ban több színművel együtt megjelentette948. 

 A Körner drámájával való összevetés eredménye inkább a különbségek 

hangsúlyozása lehet. A népszerű Zrínyi című darabnak két fordítása is megjelent, az egyik 

már 1819-ben Kolozsvárt, Petrichevich Horváth Dániel 949 , a másik Szemere 

tolmácsolásában.950 Ez utóbbiból hiányzik azon jelenet, amelyben Juranics saját maga öli 

meg kedvesét, Ilonát.951 

Körner darabja alapvetően más felfogást képvisel, mint a Jókaié: a szigetiek 

mártírhalálát tulajdonképpen maga a császár kéri, a segítség elmaradását azzal indokolva, 

hogy így nagyobb sereget gyűjthet és több időt nyer, ha Zrínyiék feltartják a törököt. Az 

uralkodót így nem egyszerűen felmentik a felelősség alól, hanem az ő döntése-kérése lesz 

a cselekmény mozgatója.952 Körner Zrínyijének családja jelen van, s az ő jelenlétük, ha 

csak egy pillanatra is, de megingatja Zrínyit elszántságában. 953  Körner darabjában 

kezdettől tudunk Szolimán gyengélkedéséről, a siklósi csata előtt már eldől, hogy a szultán 

Szigetnek indul (igaz, ezzel Zrínyi nagyságát próbálván érzékeltetni), s a halálával nem a 

költői igazságszolgáltatás, hanem inkább a hiábavaló küzdelem és az életek és javak vak 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
943 Magyar Színházi Lap, 1860. ápr. 21., 17. sz., 137. 
944 Uo. 
945 „Szinköltőink elégszer tapasztalhatták már, hogy a gépezet és diszlet a mi szinházunknál olly gyarló 
állapotban van, hogy annak közreműködését magasabb művészeti czélokhoz igénybe venniök nem lehet a 
nélkül, hogy minden szépműi hatást ne koczkáztassanak. Mi e részben a nagyobb szinházaktól legalább is 
egy századdal vagyunk hátrább. A látványosságok tehát nálunk csak sértik a komolyszinü méltóságot. Ezek 
által szinköltőink a mit a vámon nyernek a réven tökéletesen elvesztik. Az illyen várégés ,  minőt a mi 
szinházunk asztalosa és festésze előállítanak: művészi csalódásunk legszebb álmait képes tönkre tenni; 
valamint a puskaporos bástyának illyen összeomlása, vagy inkább a terem boltozatainak kényelmes és 
méltóságos lebocsátkozása is.” Uo. 
946 PN, 1860. máj. 22. 
947 Vö. még: JKK, Drámák, I, 922. 
948 JÓKAI Mór, Színművek 1–3. Pest, Heckenast, 1860. 
949 Zrínyi. Vitézi szomoru játék öt felvonásban. Irta: KÖRNER Theodor, forditotta PETRICHEVICH HORVÁTH 
Dániel, Kolo’sváronn 1819. 
950 Élet és Literatura, 1826, I.. 
951 Vö. Zrínyi. Vitézi szomoru játék öt felvonásban. Irta: KÖRNER Theodor, forditotta PETRICHEVICH 
HORVÁTH Dániel, Kolo’sváronn 1819, 110–113. 
952 Élet és Literatúra, 1826, II. rész 97–98, 106–107, 109, 124,157. 
953 98, 125–126, 129. 
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véletlennek való elpazarlása jelenik meg: igaz, hogy a szigetiek miatt nem jutottak még 

Bécs alá, de csak az új szultán más jellegű politikája miatt fordulnak vissza.954 

Jókai drámájában tehát máshol, másképpen alakulnak a célok, és így a küzdelmek 

is. Ha kategorizálni szeretnénk a drámát – a kortárs kritikusok sorsára jutva – 

kétségbeesetten kell keresnünk a konfliktust. A szigetvári vértanúk hősének megtehetjük 

Zrínyit, Annát, Szelimet vagy akár Szolejmant is, de a látszólag a középpontban álló alak 

köré fonódó konfliktusokról kiderül, hogy valódi összeütközés híján a cselekményt igazán 

nem viszik előre. Ha a magyar‒török, vagy az Anna‒Szelim ellentétre koncentrálunk, 

ugyanez a helyzet. Így a darab nem tekinthető sem középpontos, sem konfliktusos 

drámának.955 

A darab kezdetekor Zrínyi az emphasis fogásával élve azonosítja a sötétség 

közeledtekor az eget uraló holddal a török invázió fenyegető veszélyét, amelynek 

nagyságát tovább fokozza, hogy uralmát erősíti a felhős nappali égbolt és a magát megadó 

föld is. Zrínyi első megszólalásakor önmagát a lenyugvó nap egyetlen megmaradó 

híveként határozza meg.956 A transzcendens elemek megjelenése elkezdődik a vendégek 

megérkezésével: Csáky Bertalan szerint „Olyan idő van, hogy még életében/ Kísértet lesz 

az ember itt a földön,/ Ki ismerőseit ijeszgeti”.957 Majd Zrínyi az erőviszonyokat elemezve 

azt mondja, a törököt „segíti három ország népe,/ Minket csak őseinknek szellemi”.958 A 

transzcendens és a hétköznapi lét egymásra vetülésének további jele, hogy Zrínyi és 

vendégei is már ekkor jól tudják, hogy hamarosan meghalnak, s így e szellemekhez, illetve 

az angyalokhoz tartoznak majd ők is.959 

A szigetiek meggyőződése, hogy halott őseik, valamint Isten elvárják tőlük, hogy 

mártírhalálukkal példát mutassanak. Mivel a darabban sem az említett ősök szellemei, sem 

Isten nem jelenik meg, a túlvilági léttel való viszony egyoldalú, s e viszony cselekményt 

beindító megváltozása960 csak a dráma szereplői számára létezik! A korabeli befogadó 

számára valószínűleg sem a szakrális szint léte, sem a parancs elhangzása nem volt 

megkérdőjelezhető; a hiányokat keresztény hitük és hazaszeretetük átélésével kitöltötték. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
954 JKK, Drámák, I, 142. 
955  Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988; BÉCSY Tamás, 
A drámamodellek és a mai dráma, Bp., Akadémiai, 1974. 
956 JKK, Drámák, I, 587. 
957 Uo., 589. 
958 Uo., 590. 
959 Uo., 591, 594. 
960 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, A dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 74. 
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Az egyes szereplők viszonya ehhez a csak saját elmondásaikban megjelenő 

transzcendenshez azonban különböző. 

Zrínyi és a mellékszereplők mindenféle lelki tusakodás nélkül azonnal 

engedelmeskednek és vállalják sorsukat. Szelim a dráma szövegében szintén csak a 

szereplők egymás közti dialógusaiban megjelenő (és nem mellesleg általuk meg is 

kérdőjelezett961, és így sokkal profánabb) muszlim hitet képviseli, és próbál a világok közt 

közvetíteni. Célja, bár nagy áldozatot hoz érte (lemond Annáról), eleve kudarcra van ítélve, 

s bár ő maga minden próbálkozásakor reménykedik, a befogadó nem csak hogy tisztában 

van a helyzet reménytelenségével, de nagy valószínűség szerint nem is szeretné, hogy 

Szelim terve (kibékíteni Zrínyit Szolejmannal, a törököket a magyarokkal, Allahot 

Istennel) sikerüljön, mivel az őt feltétlenül a szigetiekhez vonzó erős érzelmi kötődései és 

kulturális meghatározottsága miatt nem tud azonosulni vele. 

Így hiába a konfliktus, amely Szelim és az őt meg nem értő szigetiek között 

keletkezik, a korabeli befogadó valószínűleg nem érezhetett sem szánalmat, sem részvétet 

Szelim iránt, akinek ezért érthetetlenek a motivációi, s így legfeljebb Annán keresztül vált 

ki valamilyen érzelmet. Anna alakjával viszont nagyon is könnyen azonosulhatott a 

befogadó, hiszen ő az, aki a feltételezett transzcendensnek a maga módján ellenszegül, 

szinte már az istenkáromlásig jutva, éppen Szelim (vagyis Iván) elvesztése miatt.962 

 Ha mindenképpen ragaszkodunk a drámai műfajhoz, akkor a fentiek alapján, 

leginkább a kétszintes dráma kategóriájába volna illeszthető a darab; annál is inkább, mivel 

sikerét feltehetőleg az okozta, hogy a korabeli nézők mélyen hittek mind a keresztény-

keresztyén Istenben, mind pedig a szentnek tartott hazában, s mindezeken túl a szigetieket 

értelmezhették a szabadságharc elhunyt hőseinek allegóriáiként. 

Mivel a két szint közül az egyik tulajdonképpen meg sem jelenik a dráma világán 

belül, így a két szint egymásra hatása sem működik a cselekmény mozgatójaként – sőt, 

amikor a szereplők az általuk képzelt transzcendens elvárásainak megfelelően 

ragaszkodnak eredeti elhatározásukhoz (amely szerint minden áron hősi halált halnak), 

akkor éppen hogy bármiféle drámai szituáció létrejöttét akadályozzák, teljesen statikussá 

téve így a darabot. 

A szigetvári vértanúk ezért sokkal inkább utalhat a másik, nagyobb, jelentősebb 

elődjére, mint Körner Zrínyijére – ez pedig éppen a darab bemutatása előtti időkben az 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
961 JKK, Drámák, I, 614. 
962 Uo., 596–598. 
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irodalom számára Arany János által újra felfedezett Szigeti veszedelem.963 Az eposzban 

Isten körülnéz, meglátja a bűnös magyarokat (akik minden áldása ellenére elfordultak tőle), 

és büntetésből bőszítteti fel az arkangyal által választott fúria segítségével Szolimánt az 

ország megtámadására. Ez az Ószövetség bosszúálló Istene964, a drámában Anna is őt véli 

felismerni, amikor kiderül Szelimről, hogy ő az üdvösség elvesztése árán is látni kívánt 

kedves.965 Jókai drámájában az első megszólaló maga Zrínyi, aki éppúgy körülnéz, mint 

Isten, de már nem a bűnös népet, hanem a mindent beborító, eget és földet is elárasztó 

török inváziót látja. Zrínyi változatlan jelleme („Én az maradtam, a ki most vagyok”966) 

már nem szorul rá, hogy saját identitását keresse, a küzdelem nem a saját énért folyik967, 

hanem a példaadás lehetőségéért. (Zrínyi visszafogottsága annak is köszönhető, hogy Jókai 

szerint a valódi tragikus hősöknek nincsenek zabolázatlan indulatkitörései.968) 

A másik oldal szempontjából nézve viszont úgy tűnik, mintha Zrínyi és a szigetiek 

képviselnék Istent, a végzetet, ami ellen (valódi énjét el nem ismerve969) hiábavaló 

küzdelmet folytatnak a törökök és elsősorban maga a szultán, s így szükségszerűen el kell 

bukniuk – ezért képviselhetik éppen ők a drámaiságot a Szigetvári vértanúkban. A 

szigetiek kezdettől tudják, hogy tervük (mártírhalált halni) megvalósítható, ezért nem is 

aggódnak sorsukért. A szultán célja az, hogy híre fennmaradjon. Ez azonban elsősorban 

Zrínyi puszta létezése, majd pedig a halál mindent elemésztő volta miatt lehetetlen.970 

Ugyanilyen lehetetlen küldetést vállal Szelim: elképzeléseinek alapja az, hogy a két nép 

tulajdonképpen testvérei egymásnak971, de a két tábor kibékítése, Zrínyi és a szultán 

szövetsége, a várbeliek és a törökök életének megkímélése mind olyasmi, amit egyik fél 

sem akar (és a korabeli befogadó sem képzelhette el, valószínűleg ezért sem tudhattak 

azonosulni Szelim alakjával). Szelim élni akar, feltehetően ezért lett renegát972; de ezt még 

ki sem mondhatja, így megvalósítania még kevésbé lehetséges. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
963 Szörényi László az epikus művek alapján köti össze Zrínyit Jókaival. Vö. SZÖRÉNYI László: „A szent 
hazának képe”: őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig = uő, „Multaddal valamit kezdeni”. Bp., Magvető, 
1989, 208–221. 
964„De immár ideje velek esmertetnem:/ Én vagyok ama nagy bosszuálló Isten.” I. 19. 
http://mek.niif.hu/01100/01136/01136.htm ; Vö. KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964, 
188. 
965 JKK, Drámák, I, 601. 
966 Uo., 628. 
967 Mint például a Dózsa Györgyben. Lásd a vonatkozó fejezetben. 
968 Vö. Nemzeti színház, MS, 1857. szept. 21. JKK, Cikkek és beszédek, IV, 176. 
969 Szolejman szerint Zrínyi „lidérckirály”, „szalamander”, „oroszlán”, „sárkány”, „pogány meséknek 
szörnye”; Nachim „parasztnak”, Mahmud pedig „vakondoknak” nevezi. JKK, Drámák, I, 631, 632, 617. 
970 JKK, Drámák, I, 614–615, 637 és 660. 
971 Uo., 606–607. 
972 A kérdésre, hogy miért lett az, valójában nem válaszol. Vö. uo. 605. 
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Leginkább azért, mert ő az életét azzal az Annával képzeli el, aki nem képes 

lemondani az önfeláldozó honleány szerepéről.973 Szelim látszólag az utolsó pillanatban 

dönt Anna (a kereszténysége, a magyarsága és a mártírhalála) mellett. De ha figyelembe 

vesszük a negyedik felvonás elején csak instrukcióként megjelenő974 álomlátási jelenetet, 

akkor a döntés valamelyest előkészítettebbnek látszik. A patetikus részlet álomszerűségét 

nagyon erősen kihangsúlyozza az utána következő jelenet leginkább a shakespeare-i 

drámákra emlékeztető nyersesége és fekete humora.975 

Míg az eposzban Isten személyesen is megjelenik, egyes szám első személyben 

beszél, és a mű legelején világossá teszi szándékait976, addig a drámában csak később, 

Anna monológjában bukkan fel, ott is úgy, mint aki képtelen rá, hogy meghallgassa a 

hozzá szólókat. 977  Jókainál Istent csak a szereplők említik, fohászkodnak hozzá, 

hivatkoznak rá, de a vele való kapcsolatuk egyoldalú. Isten jóakaratára, az ima 

meghallgatására példa látszólag az a jelenet, amelyben az Anna életéért könyörgő Mária 

fohásza után megjelenik maga Anna.978 Mivel a néző és az olvasó egyaránt tudja, hogy 

Annát már szabadon engedte Szelim, megmenekülését egyedül a végtelenségig naiv Mária 

tarthatja isteni csodának. A boldog véget, a vár felmentését, az összefogás vízióját mint 

lehetséges jövőt is egyedül tőle halljuk.979 

Az eposzban a kegyelmes Isten, vagyis maga Krisztus980 válaszol az imádkozó 

Zrínyinek: ígéretet tesz neki a kettős győzelemre, Zrínyi legyőzi a Szolimán vezette török 

sereget és elnyeri az üdvösséget;981 sőt nevének, hírének és nemzetségének továbbélését 

is.982 A drámában sem a szigetiek, sem Zrínyi nem kap választ az Istentől, akinek 

létezésére így nincsen bizonyíték, ezért hozzá való hűségük és abbéli meggyőződésük, 

hogy példaadásuk nem lesz hiábavaló, erősen megkérdőjeleződik – Szelim igazi bűne az, 

hogy ezt ki is mondja.983 Valójában nem is reménykednek olyan megtiszteltetésben és 

kegyelemben, mint amilyen az eposz hőseit illeti: a dráma szereplőinek egyetlen, maguk 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
973 JKK, Drámák, I, 640–642. 
974 A kritikák tanúsága szerint az előadások alkalmával követték az instrukciókat. 
975 JKK, Drámák, I, 651–652. 
976 A szándék pedig a jó útra térítés, ha a magyarok rájönnek, hogy elhagyták Istent és visszatalálnak hozzá, 
bocsánatot nyernek. I, 21–24. 
977„Imádkozni kezdek, de imám átokkal/ Vegyül mindig össze./ Lehetetlen, hogy azt a magasságos Isten/ 
Magához eressze.” JKK, Drámák, I, 597. 
978 Uo., 648. 
979 Uo., 594–595. 
980 A feszület hajlik meg, a válaszban az Isten utal saját megváltó halálára és az Újszövetség egyik 
példabeszédére: Mt 25:14–21. 
981 II,79–85. 
982 II, 86. 
983 „Szelim:(...) Az ég már nem barátja senkinek:/ Nagy távol az, melynek nincs gondja ránk./ Védszent, – 
próféta, – nem véd: – ez mese.” JKK, Drámák, I, 605. 
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elé kitűzött feladatuk az, hogy az utókor számára bebizonyítsák, léteztek a hazáért hősi 

halált halni képes hősök. Még csak az sem követelmény, hogy példájukat kövessék, csak 

az, hogy megemlékezzenek róla. Míg az eposz hősei – eredeti céljuknak megfelelően – 

„értelmes halálukkal”984elnyerik áldozatukkal Istentől a bűnbocsánatot, a dráma szereplői 

pusztán az utókor kétes megbecsülését kapják. 

Az eposzban Isten rendelése, közvetlenül pedig a siklósi csata elvesztése miatt 

fordul a szultán Sziget felé, A szigetvári vértanúkban csak „egyszerre megmásítva 

szándokát” 985 , amely újabb jele a transzcendens hiányának. A szigetiek mégis 

rendíthetetlenül hisznek Istenükben, és meggyőződésük szilárdsága azt eredményezi, hogy 

a korabeli befogadó számára egyértelmű, hogy Zrínyiék képviselik az igaz hitet, a törökök 

viszont a keleties vakbuzgóság megtestestői.986 

Jókai drámájában nem esik szó arról, hogy a szigetiek önfeláldozása árán ugyan, de 

a törökök nem érnek el Bécs alá. A szigetieken kívül gyakorlatilag mindenki hazaáruló, 

segíthetnének, de nem teszik.987 Vahot a darab egy igen kényes pontjára világított rá akkor, 

amikor azt állítja, Jókai (nem véletlenül) elhallgatta Zrínyi vesztének igazi okát988, amely 

nem a többi magyar árulása, hanem a Habsburgok közönye. Ez pedig az irodalmi 

feldolgozások évszázadokon át maguk előtt görgetett problémája.989 Így ezen a ponton 

éppen az elhallgatás, illetve a helyettesítés miatt válik olyan nagyon hangsúlyossá a 

Habsburgok szerepe a pusztulás elkerülhetetlenné válásában. 

Ahogy az eposzban kizárólag a török részről merülnek fel ezek a kételyek, úgy a 

drámában csak Szelim az, aki ki meri mondani, hogy Európa többi nemzete magára hagyta 

a magyarokat, és hogy a keresztény összefogás sem az, aminek látszik, hiszen a 

kereszténység mögé bújóknak a magyarok pusztulása csak örömre adna okot.990 Ez annál 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
984 Vö. KOVÁCS Sándor Iván, Az író Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 2006, 108–111. 
985 JKK, Drámák, I, 590. 
986 Hölgyfutár, 1860. márc. 31., 11. évf. 39., 312. 
987 „Anna (...)Segíteni rajtad nem birnak ők:/ Nem is akarnak ők; oh hidd el azt!/ Láttam hideg, márványkő 
arcokat;/ Hallék irigylő gyáva suttogást,/ Beszéltem élő szót süket füleknek./ Nem háborít ott senkit 
honszerel’m!/ De bántja őket az, hogy Zrínyi nagy!” JKK, Drámák, I, 661. „Zrínyi (...) Óváron áll az ország 
főhada,/ Ott Báthory és Salm a fővezérek,/ Ott Dersfy Nyitrán, Perlaknál a bán,/ Erdődi Péter.” Uo., 623–624. 
„Szelim (...) Felmenteni Zrínyit nem jő had;/ Őt veszni hagyja úr és jóbarát.” Uo., 645. 
988 Jókai „tán a viszonyok hatalmánál fogva nem merte kimondani az igazat, s épen úgy szépíté, palástolgatá 
a dolgok mélyebb indokait, mint Dózsa Györgynél”. VAHOT Imre, Jókai legújabb színműve: „A szigetvári 
vértanúk”, Napkelet 1860. ápr. 8., 15. sz., 237. 
989 „A XVI. századi feldolgozásoknak egyetlen elvileg gyenge pontja van: a Habsburg-kérdés. Pedig a 
témában eleve benne van a szigetvári hős cserbenhagyásának, a Habsburgok felelősségének a kérdése, 
valamint a német segítség illúziójának kritikája.” KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964, 
137. 
990 Vö. KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964. 209–211 és 249, illetve JKK, Drámák, I, 
605. 
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megrendítőbb, ha a befogadó tisztában van a Magyarországot a kereszténység 

védőpajzsaként leíró toposz évszázados hagyományával.991 

Míg az eposz arra biztat, hogy a magyarok Istennek tetsző életet élve elkerülhetik a 

büntetést (annál is inkább, mert Zrínyiék már megváltották őket hősi halálukkal), a dráma 

tanítása pusztán a halál vállalására vonatkozik. A továbbélők csak azok az unokák, akik 

„honszerelmet és erényt tanulni”992 járnak majd őseik sírjához, de nem tudni, valóban 

képesek lesznek-e hasonló áldozatokra; arról pedig egyáltalán nem esik szó, hogy képesek 

lesznek-e elődeikhez méltóan élni.993 Míg az eposzban él a remény, hogy egyszer jobbra 

fordul a magyarság sorsa,994 addig a drámában nem esik szó erről sem. 

Jókai drámájának Zrínyije inkább hasonlít egy eposzi hőshöz,995, aki „bizonyos 

czél egyszerű, zavartalan keresztülvitelére”996 vállalkozva, sorsával kibékülve várja a halált, 

és annak ellenére sem küzd a számára kijelölt végzet ellen, hogy nem tudható, vajon az 

áldozatot tényleg az Isten kéri-e, vagy Szigetnek csak a többiek irigysége miatt kell 

vesznie. A dráma Zrínyije nem magányos, hívei (a dráma szereplői és a nézőtéren 

jelenlévő befogadók egyaránt) önként követik és támogatják, akárcsak az eposzok 

hőseit. 997  Nem elhanyagolható utalás az sem, hogy Zrínyiék esküje hexameterben 

íródott.998 

Ha Zrínyi és közvetlen köre az eposzi hősök világát idézi is, a török tábor, Szelim, 

és vele a tragikumot leginkább megközelítő Szolejman 999  inkább a drámai műnem 

képviselői. Ám ahogy a két csoport közül a szigetieké az erkölcsi fölény (olyannyira, hogy 

utolsó megjelenésével végül Szelim is feladja a harcot és csatlakozik hozzájuk), úgy a két 

műnem közül is az eposz kerekedik felül. A nemzet ilyen jellegű tragédiája nem beszélhető 

el másképpen, csak egy már letűnt kor túlhaladott művészi formájában. A trauma költőileg 

csak egy archaikus megoldással írható le, de a leírással és az emlékállítással meg is reked a 
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991Vö. TERBE Lajos, Egy európai szállóige életrajza: Magyarország a kereszténység védőbástyája, 
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1936, 297–351. 
992 JKK, Drámák, I, 628. 
993 Zrínyi ugyan „mocsoktalan nevet” hagy fiaira, ám a dráma szövegéből nem derül ki, hogy érdemesek 
lesznek-e rá (igaz, a befogadó a történelem ismeretében ezt az üres helyet is kitöltheti). Uo., 664. 
994 V, 76–96. 
995 Vö. ARANY János, Zrínyi és Tasso = Arany János összes művei, szerk. KERESZTURY Dezső, X. Prózai 
művek 1, Bp., Akadémiai, 1962, 366–367. 
996 SZILÁGYI Virgil, Szinműirodalmi levelek, I, Délibáb, 1854. jan. 1., 25. 
997 Vö. ARANY János, Zrínyi és Tasso = Arany János összes művei, szerk. KERESZTURY Dezső, X. Prózai 
művek 1, Bp., Akadémiai, 1962, 425. 
998 JKK, Drámák, I, 612–613. 
999 Szolejman célja megvalósul a vár bevételével, bár ő maga ezt már nem éri meg, és minden mást is elveszít.  
Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, Bp., Kossuth, 1988, 67. 
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feldolgozás folyamata, az eposszal ellentétben1000 a továbblépésre, a pozitív magyarság- és 

jövőkép felidézésére a drámában nem kapunk lehetőséget. A nevének fennmaradására 

vágyó Szolejman tragédiája az, hogy Zrínyi neve nagyobb, a török közkatonáké pedig, 

hogy (a szultán ígérete ellenére1001) nevük egyáltalán nem marad fenn. Zrínyi ellenben nem 

a maga nevének, hanem a hazaszeretet erényének a fennmaradásáért1002 teszi, amit tesz, ám 

semmilyen garanciát nem kapunk afelől, hogy ez sikerül-e, illetve az utódoknak az erényt 

tagadó „korcs fiak”-ként való emlegetése erősen megkérdőjelezi, szemben az eposzban 

található bizonyossággal.1003 Míg az eposzban egyértemű, hogy a török invázió Isten 

büntetése, mert a magyarok elfordultak tőle, a drámából nem derül ki, miért sújtja az Úr a 

szigetieket.  

Az eposzíró Zrínyi éppúgy a nemzet1004 költőjének vallja magát1005, mint Jókai a 

maga idejében. De az eposzíró Zrínyi különböző utalásokkal helyezte magát abba a 

középpontba, amely a korabeli történeti gondolkodás szerint az eljövendő aranykor felé 

való haladás biztosítéka 1006 , Jókainak mint drámaszerzőnek önmaga középpontba 

helyezéséhez csak a színlapokon olvasható neve, a felesége által megjelenített szerepek és 

a színházi előadás közben való személyes megjelenések adtak alkalmat.1007 

A kétszintes dráma hatása abban áll, hogy a nézők hisznek a darabban megjelenő 

második szint (ez esetben a kereszténység Istenének, valamint a szakralizált, önfeláldozó 

hősöknek) létezésében.1008 A korabeli kritikákat olvasva nem kétséges, hogy a nemzeti 

színház közönségének valamennyi tagja hitt ezekben, s hiába a drámában feltűnő 

megannyi „üres hely”, amely a második szint hiányát sugallja, a korabeli befogadó 

valószínűleg minden probléma nélkül egész egyszerűen kitöltötte ezeket. Fennakadást 

csupán a műfaji kritériumoknak való (nem) megfelelés kérdése okozott. A kortársak 
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1000 „Ha összekapcsoljuk az Isten által az I. énekben a magyarokról nyújtott történelmi összképet és a szigeti 
Zrínyi búcsőbeszédét fiához, akkor ugyanazt állapíthatjuk meg az eposz történelemképéről, mint Knauer 
Aeneasnak fiához, Iulushoz intézett beszédéből: a magyar a régi magyarok (=hunok) aranykora után a 
megpróbáltatás, a háborúk korába lépett, de a jövőben helyreáll az eredeti állapot; mint ahogyan az elveszett 
saturnusi aranykort a trójai háború és a vele szorosan összetartozó aeneis-beli számkivetettség után a 
megprófétált augustusi aranykor fogja visszahozni.” SZÖRÉNYI László, A Szigeti veszedelem és az európai 
epikus hagyomány, MTA I. Oszt. Közl. 31, 1979, 289. 
1001 JKK, Drámák, I, 620. 
1002 Uo., 609. 
1003 Vö. KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964, 87–90. 
1004 Természetesen a nemzet fogalmáról alkotott eltérő felfogásuk mellett. 
1005 Vö. SZÖRÉNYI László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány, MTA I. Oszt. Közl. 31, 
1979, 292. 
1006 Vö. uo., 289. 
1007 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 24. 
1008 Uo., 73. 76. 
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számára a darab allegorikus értelmezését erősítethették azok a főúri előadások, 

amelyeknek témája éppen Zrínyi kora és maga a szigeti küzdelem volt.1009 

Mivel Jókai művében az alakok egymáshoz való viszonya nem változik meg 

számottevően, a szövege erősen epikus jellege1010miatt egy olyan tradícióra hivatkozik, 

amely nem a dráma műnemében volt jellemző. A Szigetvári vértanúk tulajdonképpen az 

epikus hagyományba íródik bele, úgy, hogy nagy elődeivel1011 ellentétben nem előre 

mutató és pozitív, hanem inkább a mozdulatlanság és a negatív előjel határozza meg. A 

tragédia végén, a szigetiek elestével nem áll helyre a világrend (hiszen nincs rá garancia, 

hogy a korcsnak bélyegzett utódok követik majd a példát, ahogy a nemzet sorsa sem 

fordult jobbra a szigeti hősök önfeláldozása óta1012). A vágyott önazonosság egyetlen 

pillanatra, az önfeláldozás aktusára korlátozódik, amely azonban nem felel meg a drámai 

cselekményt mozgató tettel szemben állított elvárásoknak, s így a haza, a nemzeti identitás 

újrateremtésének kísérlete teljes és végleges kudarcot vall. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1009 „Fővárosunk tá rsas  köre i t  egy hét óta csaknem kizárólag a már többször említett műkedvelő 
előadás foglalkodtatja, mely holnapután estve fog megtartatni a nemzeti szinházban. A két testvérhaza 
aristokratiája – kevés kivétellel – mind a fővárosba tódult, hogy tanuja vagy részese legyen ezen valóban 
rendkivüli előadásnak; olyanok, kik már talán egy évtized óta nem voltak Budapesten, most a legtávolabb 
vidékekről sőt külföldről is megjöttek, s így bizonyos, minként a szinház, daczára a rendkivül magas áraknak, 
(egy páholy 40 frt, zártszék 5 frt, földszinti jegy 2 frt.) nagyon is szűk lesz a vendégek befogadására. 
Főuraink és delnőink között nagyban folynak az elkészületek különösen az ábrázolatokra, melyek mesés 
fénynyel lesznek rendezve; az ősi várkastélyok kincs-, ruha- és fegyvertárai mind fölkutattattak, hogy a 
Szigeti hős korabeli tárgyak előhozassanak s az ábrázolók azokban jelenjenek meg.” Nefelejts, 1860. ápr. 1., 
10. Vö. még JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914, 57–60. 
1010 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988. 38–39. 
1011 Vö. SZÖRÉNYI László, „A szent hazának képe”: őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig = uő, „Multaddal 
valamit kezdeni”, Bp., Magvető, 1989, 208–221. 
1012 „1556-ban már voltak, akik úgy tekintették Szigetvárt, mint azt a helyet, ahol a magyar nemzet 
balszerencséje, sok pusztulás után, jóra fordul.” KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964, 
127. 
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SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMAELMÉLETEK AZ 1850-ES ÉVEKBEN 

 

Magyarországon a vesztett szabadságharc után nem létezett, nem létezhetett az 

aktualitásoktól mentes, pusztán irodalmi kategóriákat működtető drámaelméleti irodalom: 

„a tragikumelméletek a magyar történelem közelmúltjának eseményeiből és alakjai körül, 

illetve a jelen helyzettel való kapcsolatából formálódtak ki. Az így létrejött 

tragikumelmélet konkretizálódott egyfelől Kemény Zsigmond regényeiben, másfelől az ő 

és Gyulai Pál elméleti munkásságában.”1013 Mindketten elveikhez szigorúan ragaszkodva 

írták meg az egyes drámai művekről, illetve előadásokról szóló kritikáikat, de jellemzően a 

„drámára vonatkozó elvi-elméleti nézetek nem a kor magyar drámáinak elemzése révén 

alakultak ki. Eleve van – nyilván az eszmék történetéből megkapott és leszűrt – 

drámaelméletük, s ennek kategóriái vagy elvei alapján bírálták kortársaik drámáit. (Csak 

zárójelben: sohasem volt igazi kritikus, ti. a magyar közvélemény ilyet kíván, aki 

kizárólagos vagy elsősorban a kortársi drámákból vonná el azokat az elveket és 

kategóriákat, amelyek alapján azután majd értékeli vagy kritizálja azokat.)”1014 

Az 1850-es évekre, ahogyan Kemény Zsigmond fogalmaz, „a színház önálló czél 

lett, a színműirodalom föltétlen eszközévé kezd válni”.1015 S bár a kizárólag a színpadi 

hatásra való törekvést ő (s vele Erdélyi János és Gyulai Pál is1016) kifejezetten káros, az 

irodalmi minőség (és a színjátszás) rovására történő változásként élte meg1017, de mivel a 

folyamatot mégsem lehetett megállítani, a színházzal hozzá képest közelebbi, vagy más 

jellegű kapcsolatban álló kortársak próbáltak a régi írott-irodalmi helyett új, színházi 

minőséget megteremteni. A színszerűség megjelenése már egy évtizeddel korábban vitát 

gerjesztett, az 1850-es évek polémiáiban (ha nem is mindig következetesen) rendre ennek a 

vitának az elmei bukkannak föl. Egressy például (a már kezdetben a színi és költői hatást 

egyesítő megoldásban gondolkodó) Vörösmartyra1018, Henszlmannra hivatkozik1019; a 

Kemény által oly alaposan körüljárt kérdést a színpadon vagy írott szövegként létező 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1013 BÉCSY Tamás, Dráma- és színházelmélet 1849 után = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. 
KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990. 5., 422–439, 427. 
http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/39.html 
1014Uo., 422–439. 428. 
1015 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet, Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 31. 
1016 Vö. BÉCSY Tamás, Dráma- és színházelmélet 1849 után = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. 
KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990, 5., 422–439. http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/39.html 
1017 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi 
és irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 31–35. 
1018 Vö. HARASZTY Gyula: Irodalomelméleti kérdések a mult század második negyedében, Budapesti Szemle, 
227, 1932, 183–200, 190–191. 
1019 EGRESSY Gábor, Levelek a színvilágból, X, MS II. évf., 42. sz., 1856. febr. 20. 
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drámák közönségéről pedig Vachott Sándor már 1838-ban felvetette1020. A negyvenes évek 

vitáiban körvonalazódnak azok a problémák, amelyek a következő évtizedben is 

napirenden vannak: csak színpadra szánt alkotás-e egy dráma, mi biztosítja a színpadi és 

mi a tragikai hatást, milyen a közönség ízlése és hogyan formálható. Ezekhez az 

alapkérdésekhez társulnak aztán a negyvenes években szintén már érzékelhető, de a levert 

szabadságharc után fokozott jelentőségű témák: a drámaírók és színházigazgatók egyéni, a 

színházat látogatók kollektív felelőssége, akár a nemzeti-politikai, akár a színház anyagi 

helyzetének síkján. 

A színész nem csak a színi hatásra törekvők (Egressy, Szigligeti) szemében 

képvisel teremtő alkotót, hanem az írott szövegétől eltérő, önálló esztétikai értéket 

létrehozó művésznek tartja Greguss Ágost is1021. A színjátszás mint önálló művészeti ág 

elméleti alapjait az az Egressy Gábor alkotja meg, akinek játékában Gyulai az igyekezet 

ellenére oly sok „ferdeséget”1022 talált. 

A korszakban a színházi intézmények fejlesztése melett igyekeztek a színjátszáshoz 

kapcsolódó elméleti kérdéseket is a köztudatba hozni; ennek a lapokban megjelenő, 

színházi előadásokról szóló beszámolókon és kritikákon kívül a kizárólag a színjátszással 

kapcsolatos kiadványok megjelentetése volt az eszköze, illetve lett volna, hiszen egyikük 

sem jutott tovább az első néhány számnál1023. Kivétel lehetne a Délibáb, amely a színház 

hivatalos lapjaként hirdette magát, ám a lap felépítése alapján korántsem volt színházi 

periodikának tekinthető (maga Jókai sem annak szánta1024). Ezt a bravúrt majd Egressy 

lapja1025 tudja csak végrehajtani, az évtized végén, ám az is megszűnik egy évnyi működés 

után, mivel nem kap megfelelő támogatást,1026 a célközönség pedig még ekkor is olyan 

csekély számú, hogy képtelen maga fenntartani a lapot.1027 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1020 VACHOTT Sándor, A színi hatás mint drámai becsmérték, Athenaeum, 1838. Vö. még: HARASZTY Gyula, 
Irodalomelméleti kérdések a mult század második negyedében, Budapesti Szemle, 227, 1932, 183–200., 191–
192. 
1021 BÉCSY Tamás, Dráma- és színházelmélet 1849 után = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. 
KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990., 5., 422–439, 434. 
http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/39.html 
1022 GYULAI Pál, Még egyszer Ristori I. = uő, Dramaturgiai Dolgozatok, I, Bp., Franklin, 1908, 183. 
1023 Magyar Thália. Játékszíni almanach 1853-ra. Alapítá és szerkeszti: VAHOT Imre. Pesten, Müller Gyula 
bizománya. Második évi kötet megjelenéséről: Divatcsarnok, 1853. nov. 17., 1337. 
1024 Vö. Levél Arany Jánosnak, Pest, 1852. dec. 3. = JKK, Levelezés, I, 102. 
1025 Magyar Színházi Lap, Pest, 1860. 
1026 Vö. Egressy Gábor és kortársai: levelek Egressy Gáborhoz (1838–1865) Sajt. MOLNÁR László, Bp., 
Színészegyesület, 1908, 134–137. 
1027 A lapról bővebben lásd: SZALISZNYÓ Lilla, Ami szegény Hamlettől telnék: A hivatásos színészi identitás 
problematikája Egressy Gábor Magyar Színházi Lapjában = IT 2013, 94. évf. 1. sz., 53–76. 
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A színházzal kapcsolatos írások a nemzeti színház helyzetének értékelésén túl a 

színjátszás eredetét 1028  vagy neves szerzőket, színészeket mutatnak be, és olyan 

problémaköröket járnak körül, mint a kritika hasznos vagy rontó szerepe, a színjátszás és a 

politika viszonya és a színjátszás elméletei, összefüggésben a drámaelmélettel. Ezek 

segítségével vizsgálhatók azok a kérdések, hogy magát a színházi előadást és a színészi 

játékot milyen szabályrendszerek alapján ítélték meg, milyen normákat, követelményeket 

állítottak fel a színészek és rendezők számára (bár ez utóbbiak a színészeknél kevésbé 

jelentős szerepet töltöttek be ekkoriban – ez is oka lehetett annak, hogy Egressy Gábor 

nem érezte igazán jól magát rendezőként, főleg operák rendezőjeként, és nyugalmazását 

kérte1029). 

A kritika rendkívüli szerepe természetesen az irodalomhoz kapcsolódó valamennyi 

művészeti ágról szóló diskurzusban felmerül, szoros összefüggésben azzal a kérdéssel, 

hogy vajon még mindig elegendő-e a nemzeti lét, az önazonosság meghatározásához és 

fenntartásáshoz, a túléléshez önmagában a nemzeti, vagyis magyar nyelvű irodalom és 

színjátszás, amelynek sérülékeny volta miatt mindenféle esztétikai értékítélet mellőzendő; 

szükséges és/vagy hasznos-e a szigorú kritika az olyan helyzetben íródott művek esetében, 

amikor az irodalom és a nemzet puszta léte a tét. Van-e joga a kritikának lesújtani a 

nemzeti létet ébren tartó szerzők kevésbé jól sikerült műveire, vagy éppen ellenkezőleg: a 

szigorú kritika feladata, hogy jó minőségű irodalmi alkotásokat követelve kiemelje a 

nemzetet a vesztett szabadságharc okozta állapotból, hogy a magyar íróktól is a 

nemzetközi mérce megütését várja el, nem engedve így a magyarságot az önsajnálatba, az 

irodalmat pedig a színvonaltalanságba süllyedni. 

Az évtized első felében is akadtak már, akik arra hivatkozva, hogy a vesztett 

szabadságharc okozta gyászon a megváltozott körülmények miatt túl kell lépni, a szigorú 

követelményeket támasztó kritikát megengedték, vagy egyenesen elvárták, hiszen – 

Kemény Zsigmond logikáját követve – az olcsó népszerűséget hajhászó darabok inkább 

elijesztik a közönséget, a pillanatnyi haszon hosszú távon nagy károkat okozhat: „mert 

minden silány darab, mely színpadra czipeltetik, s azért, mert eredeti, kiméletben részesül, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1028 Az egyik legrészletesebb magyar és egyetemes színháztörténet VAHOT Imre, A játékszín általános 
történetének vázlata = Magyar Thália. Játékszíni almanach 1853-ra. Alapítá és szerkeszti: VAHOT Imre. 
Pesten, Müller Gyula bizománya, 3–136. 
1029 Vö. Egressy Gábor és kortársai: levelek Egressy Gáborhoz (1838–1865), sajt. MOLNÁR László, Bp., 
Színészegyesület, 1908, 6–7. és SZIGLIGETI Ede, Magyar színészek életrajzai, Bp., Franklin Társulat, 1878, 
117. 
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már is idegenkedő közönségben bizodalmatlanságot támaszt, részvétlenséget ápol.”1030 Így 

a szerzők iránti kímélet többé nem indokolt. 

„Elérkezettnek tartjuk az időt, midőn az irodalom többé nemcsak a részvét, hanem 

a bírálat tárgya is lehet. Az utolsó négy év alatt, midőn sok jó erőt a körülmények hatalma 

szorított le az irodalmi térről, midőn a nagy rázkódtatásokat követő idők természeténél 

fogva sok jó erő az elvonultságban keresett menedéket, és valljuk meg – tán érdemet is, az 

irodalmi téren minden munkásságot örömmel kelle fogadnunk, s ha később e téren 

hivatlanokkal, avatlanokkal találkoznánk ezt a körülmények természetének kelle 

tulajdonitaunk, midőn t. i. nem csak a tehetség, de az ambitio, a kitünni vágy is kielégitést 

egyedül e téren kereshet és találhat. De az okok, mik a birálatot hallgatásra kárhoztaták, 

lassanként megszüntek. Lassanként visszatér az iró munkaasztalához, a tudós elhagyott 

könyveihez. Irodalmunk naponként élénkebbülni kezd, s nem csak a szépirodalom, de a 

tudomány több ágában is maradandó becsü müvekel találkozunk. A birálat tehát most csak 

kötelességet teljesít ha felszólal. Szigora ezentul csak olly erőket riaszthat le az irodalmi 

térről, miknek e téreni fáradozása az irodalomnak sem intensiv erejét nem növeszti, sem 

annak külbecset nem tulajdoníthat. Ez erőknek más tért kell keresniök. A birálat ezentuli 

engedékenysége igazolná a hivatlanokat s elengedné burjánzani azon müveket, mik elébb 

utóbb kedvét szegnék az olvasó közönségnek azon jobb művek rovására, melyek méltán 

számitának részvétre. E czélunkban legjelesb mübirálóink által támogattatunk. Illy 

szövetségben, reméljük, birálataink nem csak irótársaink, hanem a t. közönségre nézve is 

tanulságosak leendenek. Elvünk és társaink elve a páratlan igazság; kellő szigorral, de 

mindig szenvedély nélkül, mindig méltányosan kivánnunk szólani. Az iró érdeke felett áll 

az irodalom érdeke. Ez meggyőződésünk.” Írja ezt épp Jókai a nem sokkal később 

megszűnő Délibábban.1031 

Később is ezen elv alapján ítéli el a szerinte válogatás nélkül mindent színpadra 

engedő drámabíráló bizottságot.1032 A szigorú kritika azonban nem csak a megbíráltak 

számára kockázatos: a kritikus, aki nyilvános vitára bocsátja következetes elveit, saját 

személyét is kiteszi a megtámadtatás veszélyének – ez jól látható például a 

„gyászkritikus”1033 Gyulai esetében, aki hiába volt a végsőkig következetes, elvárásait 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1030 KEMÉNY Zsigmond, Nemzeti Színház, Manlius Sinister, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1506. 
1031 Délibáb, 1854. jan. 1., 32. 
1032 Vö. pl.: Kakas Márton a színházban, VU, 1859. febr. 20., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 260. 
1033 Uo., 197. 
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mégis túlzónak találták, többek között Jókai is – például a Dózsa Györgyről szóló kritikái 

miatt.1034 

Ezért nem csodálhatjuk, hogy az évtized második felében is úgy látták jó néhányan, 

hogy a magyar írók még mindig a finomkodó kritika pátyolgatására szorulnak, vagyis 

inkább jellemző rájuk „az elvtelen szelídség, mely kész a legszélsőbb türelemre, csakhogy 

aztán ő se korholtassék”1035 Közéjük tartozott Szegfi Mór, aki – bár a korholást neki sem 

sikerült elkerülnie – éppen Jókai Dózsa Györgyével kapcsolatban maga is polémiába 

kezdett Kritikánk, tudományunk és szépirodalmunk című cikksorozatával.1036 

Abban mindenki egyetértett, hogy a színház fejlődéséhez és népszerűségének 

növeléséhez elsősorban a drámairodalom fejlesztése szükséges. A drámairodalom és a 

színház fejlődésének lehetőségét az engedékeny kritikusok az elfogadásban és 

támogatásban látták, a szigort egyedül üdvözítőnek tartók (Vahot, Kemény, Gyulai) 

viszont úgy gondolták, a kritika képes egyedül a tömegtermelés által elsilányított 

drámairodalmat színvonalas színházi előadások méltó alapjává tenni. Vahot ezt a feladatot 

a drámabíráló bizottságnak és a színház vezetőségének szánta: nem csak azt várja el a 

színház igazgatóságától, hogy a dráma emelése érdekében „a régi ismert színművekből 

csak a legjobbak, a legérdekesebbek adassanak, s minél nagyobb gond és figyelem 

fordíttassék az ujak, főleg az eredetiek betanulása- és előadására. Szorgalom és ügyszerető 

buzgóság mellett minden héten lehetne legalább egy uj színművel meglepni a közönséget s 

vonszó érdekűvé tenni a drámát”.1037 

A vágyott cél eléréséhez azonban nem csak ennek a mennyiségi követelménynek 

kellene megfelelni: ugyanilyen fontos, hogy az előadandó darabokat a drámabíráló 

bizottság tagjai szigorúan és elfogultság nélkül ítéljék meg, és valóban csak az arra 

érdemeseket engedjék a színpadra: „az uj darabok megválasztásában az eddiginél több 

tapintatot s ovatosságot kellene az illetőknek tanusitaniok. S e tekintetben a mi drámabiráló 

választmányunkra nézve sem teszek kivételt, melynek legtöbb tagja sokszor a 

leghitványabb silányságot is előadhatónak véli, kivált ha az ismert iró- vagy szinésztől ered, 

– mig az igazgatóság nem tartván attól, hogy a felelőség súlya egyedül rá fog nehezedni, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1034 Lásd a vonatkozó fejezetben. 
1035 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 36. 
1036 SZEGFI Mór, Kritikánk, tudományunk és szépirodalmunk, Szépirodalmi Közlöny, 1858. január 28.–
február 11., 8–12. sz., 812–814, 836–839, 865–867, 881–884, 959–962. 
1037 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története VI-ik időkör 1850-ki october elejétől 
december végeig, Remény, Pest, 1851, I, 295. 
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nagyon ritkán ellenzi az elfogadottak előadását.”1038 Az eredeti műveket ezért a szerző 

nevének tudomása nélkül kellene elbírálni: „nem kellene megengedni, hogy a benyujtott uj 

eredeti müvekre a szerző felirja nevét, sem azt, hogy saját kéziratát adja be.”1039 

A dráma fejlesztéséhez az írók és a közönség ösztönzésével járulhatnának hozzá; 

ezt pedig az új darabok gyors bemutatásával, valamint nyilvános főpróbákkal lehet elérni. 

Ezen kívül fontos a bemutató megfelelő időpontja is: az „uj eredeti drámák adatását a 

legjobb napokra kellene kitűzni, miután tudva lévő dolog, hogy az operának a legrosszabb 

napokon is van közönsége. Minden uj eredeti színművet szombaton kellene először színre 

hozni, s ha tetszik, vasárnap ismételni”.1040 

Kemény Zsigmond szerint (akit éppen a korábbi fejezetekben tárgyalt, Festetics 

intézkedései nyomán kialakult hírlapi vita késztetett nézetei kifejtésére1041) az igazgatás 

kérdéseinél, az opera és dráma közti rivalizálásnál fontosabb annak a problémának a 

megvitatása, vajon miért jellemzi a korszak drámairodalmát az igénytelen tömegtermelés, 

amely során a keletkező műveknek bár csekély az esztétikai értéke, a közönség mégis 

elismerésben részesíti a művet, amelyet a kritikusok elítélnek. A színdarab hibáit ugyanis 

az előadás eszközeivel könnyű elfedni, ezért lehetséges az, hogy „sok újabb dráma, mely a 

színpadon megfészkeli magát, ha nyomtatásban olvastatnék, botránkozáson kívül alig 

költhetne fel más érzést”.1042 

Kemény Zsigmond éppen Jókainak (az ekkor még Egy római család címet viselő) 

Manlius Sinisterének bírálatában teszi fel a kérdést, hogy „valljon a művészet kellékeivel 

mekkora oppositioban áll a’ színpadi hatás?”1043A színházzal napi kapcsolatban álló 

szakemberek, vagyis ebben az esetben az olyan színészek, mint Egressy Gábor vagy 

Szigligeti Ede, újságírók, mint például Bulyovszky Gyula, mindenekelőtt a színházi 

előadást véve alapul, leginkább a színpadi hatás felől közelítették meg az egyes műveket, 

így Jókai darabjait is aszerint értékelték, hogy a közönségre milyen hatást tett, illetve hogy 

a drámában játszó színészek „helyes felfogásban” adták-e elő szerepeiket.1044 A „helyes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1038 VAHOT Imre, Nemzeti színházunk három utóbbi évének története VI-ik időkör 1850-ki october elejétől 
december végeig, Remény, Pest, 1851, I. kötet, 295. 
1039 Uo. 
1040 Uo. 
1041 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi 
és irodalmi tanulmányok, III. kötet, Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 9. 
1042 Uo., 9–11. 
1043 KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, 
Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK 1938 3, 269. 
1044 Vö. a Jókai drámákról írott kritikákkal. 
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felfogás” Salamon Ferenc szerint ugyan a költő fölfogását jelenti1045, ám ezen a színésznek 

„a kivitel módjában” 1046  jogában és hatalmában áll változtatni. Így lesz a „helyes 

fölfogásban adott” szerep megteremtése a (szerző szándékait ismerni vélő) kritikusok, 

nézők elvárásainak megfelelő alakítás. 

A befogadónak pontos elvárásai vannak az iránt, hogy az adott szerepet hogyan kell 

megjeleníteni a színpadon, ez pedig egyrészt a színészek egyéni újításainak, 

értelmezéseinek megakadályozását, másrészt a berögzült értelmezési keretek további 

működésének fenntartását jelenti. Ezek a bírálatok gyakran mutatták éles ellentétét annak, 

amit például Gyulai írt az adott darabról: egyfelől ő a színpadi hatást átmeneti és ezért 

értéktelen sikernek tartotta, szemben az örök érvényt biztosító tragikai hatással, másrészt 

sem a színjátszás korabeli eszköztárát, sem a kritikusok és nézők hozzáállását nem tartotta 

megfelelőnek.1047 

A színészi játék bírálata így az adott drámáról írott kritikák kihagyhatatlan része. A 

kritikus az előadás alatt benne megfogalmazódó elvárásokkal szembesíti a színészt, ám 

ezeket az elvárásokat a drámaszöveggel együtt maga a színészi játék is alakítja, hiszen a 

bírálatok a színházi előadás élménye alapján íródnak. 

Az igazán jó színész híven tolmácsolja a dráma (szerzőjének) mondanivalóját1048, 

„érzi és érti szerepeit, s ez érzést és értelmet tökéletesen kifejezi arcán és hangjában”1049, 

vagyis, szakmailag a lehető legjobban kiképezve magát, a színészmesterség minden 

fortélyát ismeri, ugyanakkor a tanult ismeretek mellett az előadás alatt szerepét mélyen 

átélve saját érzelmeinek is utat enged. (Bolnai esete ugyanakkor kivételes: intézményes 

képzés híján nála „legmeglepőbb”, hogy „ő elébb tanulta a színészetet, azután gyakorlá, s a 

színpadra, csak mint kész művész lépett fel.”1050) 
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1045 BÉCSY Tamás, Dráma- és színházelmélet 1849 után = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. 
KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990., 5, 422–439. 435. 
http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/39.html 
1046 SALAMON Ferenc, Ira Aldridge vendégszereplései = uő, Dramaturgiai dolgozatok, Bp., 1907., II. 96. 
idézi: BÉCSY Tamás, Dráma- és színházelmélet 1849 után = Magyar színháztörténet I. 1790–1873, szerk. 
KERÉNYI Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990., 5, 422–439. 435. 
http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/39.html 
1047 Vö. pl. a Dózsa György körül kialakult vitával, lásd a vonatkozó fejezetben, és a Ristori-vita szövegeivel. 
1048 „Ezen jellemet (t.i. Manlius Sinisterét) B. (Bethlen Bolnai Miklós) játéka nemcsak megmagyarázta, de 
ujólag megteremté, mert mély felfogása a költő finomabb, rejtettebb czélzatait is kitalálván s valósággá 
egészítvén, a római vitézt oly jellemző és annyi vonással árnyalta, egyszersmind oly költői zománczczal 
környezte, hogy az nem csak mint az eleven valóság kinyomata, de mint eszmény is tűnt fel.” Közintézet. 
Nemzeti színház, PN, 1854. nov. 18., 265, 1408. 
1049 Jókai Bolnai (Bethlen) Miklósról: Nemzeti színház, Vasárnapi Újság, 1854. nov. 12. és JKK, Cikkek és 
beszédek, IV, 41. 
1050 Jókai Bolnai (Bethlen) Miklósról: Nemzeti színház, Vasárnapi Újság, 1854. nov. 12. és JKK, Cikkek és 
beszédek, IV, 41. 
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Így egyszerre tudatos és ösztönös, e két tulajdonság egyidejű megléte az igazán 

nagy színészek ismertetője: „Nincsenek-e művészeink, beható ésszel bírók, kik 

szakmájokat alaposan tanulmányozták, s nagy mesterséggel, szinte mathematikai 

kiszámítással bámulatos ügyességet fejtenek és roppant hatást vívnak ki, de kiknek mégis 

csak fejökben van szívök? És nincsenek-e még többen, kiknek – megfordítva – szivökben 

van fejök, kik átengedik magokat az érzelem ragadó árjának, s csak a természet sugalatát 

követve, ösztönszerüleg találják el a kellő kifejezést hosszu rouline mérsékelvén 

csapongásaikat? Ihlet, mely nélkül semmi művészet nem lehet, van amazokban szintugy, 

mint ezekben; de mindkettőjöknél egyoldalu. Valódi lelkesség csak teljes lélekből, 

egyiránt erős ész- és kedélyből származhatik.”1051 Vagy ahogyan Jókai Lendvay Márton 

játékát méltatva megfogalmazta: „Játéka nem játék, hanem valódi érzések, szenvedélyek 

hű képmása. És ez a színművészet titka. A művésznek érezni kell azt, amit előád: ha azt 

nem tudja, akkor csak szakmában dolgozik és sokáig élhet vele.”1052 

Az egyének széles skálán mozgó képességei alapján bizonyos szerepek bizonyos 

színészeknek valók, másoknak nem, s ez természetesen nem csak a szerepminták alapján 

való felosztást jelentette. Figyelembe vették a testi adottságoktól kezdve a beszéd 

tisztaságán át az életkorig valamennyi jellemzőt – bár mindezek természetesen nem 

jelentették feltétlenül a kritikusok egyetértését egy-egy szerep kapcsán.1053 

Fáy András Egressy lapjában még az évtized végén is arról ír, hogy a „színészek, 

színésznők megítélésében, egyes kivételekkel közönségünk kellő határozott 

szempontokkal nem bír”1054, ezért próbál közérthető, de szakmailag alapos leírást adni. 

Eszerint a színész korrekt megítéléséhez mindenekelőtt tartózkodni kell minden 

irányú elfogultságtól, a „kegyenczkedéstől” éppúgy, mint a „méltatlanságtól” – ez főleg az 

újságírók felelőssége, hiszen „a színésznek legtöbbnyire csak egy jelenje van, melly 

fáradalmait jutalmazza, és színházi közönségével, ha egyik vagy másik játékával azt 

elkedvetleníti, van módja kibékülni máskori jeles játéka által; de a nyomott betűk állandó 

emlékek maradnak, hurczolják a színész nevét azon nagyobb közönség előtt is, mellyre 

nem könnyen hathat, s ez kétszeresen bántja őt.”1055 A kritikus mindig több szerep alapján 

ítéljen. A rendezőség feladata, hogy a színész egyéniségéhez illő szerepeket kapjon. A 
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1051 Közintézet. Nemzeti színház, PN, 1854. nov. 18., 265., 1408. 
1052 JÓKAI Mór, Lendvay Márton, VU, 1855. szept. 23. és JKK, Cikkek és beszédek, IV, 56. 
1053 „Sophronia szerepével nagyon lehetne hatni, hanem erre a legszebb szavalótehetség igényeltetnék, mi 
Komlossi Idában hiányzik; Latkócziné nagyon jeles Sophronia leende. Nemzeti színház, Hölgyfutár, 1853. 
dec. 12., 1076. 
1054 FÁY András, Hogyan kell megitélni a színészt? Magyar Színházi Lap, 3. sz., 1860. jan. 14., 21. 
1055 FÁY András, Hogyan kell megitélni a színészt?, Magyar Színházi Lap, 3. sz., 1860. jan. 14., 21. 
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színész dolga pedig az, hogy szerepét alaposan tanulmányozza, azután határozza el, 

hogyan fogja azt alakítani. A színpadi illúziót végig fent kell tartani (ez különösen 

vígjátéki szerepeknél nehéz). A megfelelő alakításhoz elkerülhetetlenül szükséges az 

alapos ember- és világismeret, mert ennek alapján lehet a szélsőséges lelkiállapotok közötti 

átmeneteket érzékeltetni. Az indulat kitörések minősége nem csak az eljátszandó szereplő 

lelkiállapotától, hanem annak társadalmi rangjától is függ. Nem a szerep nagysága számít, 

csak a megvalósítás színvonala, egy igazán nagy színész kisebb szerepekben is tündököl. 

A színész öltözéke legyen ízléses, visszafogott (kivéve, ha mást kíván a szerep). Nagy 

előnye a színésznek a szép, erős, „érczes” hang. Kerülni kell a monotonitást és a hamis 

pátoszt, a fesztelen társalgást is csak bizonyos keretek között szabad alkalmazni; az 

indulatkitöréseket szintén nem szabad túlzásba vinni. A jó színész kívülről tudja a szöveget 

(ez Egressy szerint is alapvető követelmény), és mindig szem előtt tartja, hogy a „művészet 

égig érő lajtorja”.1056 

Fáncsy szerint a tájszólás nem megengedett a színpadon – Egressy ezzel ellentétes 

véleményt képvisel, szerinte ismerni és használni is kell a különböző tájszólásokat, mert 

ezzel is a színész ismereteinek tára bővül, de csak vígjátékban használható fel 

jellemzésre.1057 Egressy munkái rendkívül részletesek, nem a korban általános elvárásokat 

fogalmazzák meg, hanem gyakorlatilag a színészképzéshez adnak elméleti alapot,1058; így 

ezek elemzésére e dolgozaton belül nincs mód. 

Az 1850-es években játszott darabokról, illetve a Jókai drámáiról megjelent 

kritikák alapján felvázolható követelmények szerint a színészi játéknak egyfelől 

realisztikusnak, vagyis hitelesnek és pszichológiailag indokoltnak kell lennie, másrészről 

pedig bizonyos túlkapásoktól mentesnek, tehát a túlzott realizmus, mint amilyen például 

egy túlságosan kigombolt ing egy kocsmajelenetben, vagy a túl hangos kiabálás, már nem 

megengedett a színpadon. 1059  Ugyanilyen káros, tragikai hatást lerontó, sőt, 

megbotránkoztató következménye volt például a Manlius Sinister befejező jelenetének, 

amely – mint nyílt színi gyilkolás – ömagában is ritkán megengedhető, de Egressy Gábor 

rendezésében Carinus és Manlius túl heves küzdelme miatt a közönség nem hallhatta jól a 

szöveget, ráadásul Manlius a már halott Carinus testébe döfi még egyszer a kardját. A 
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1056 Uo. 21–23. 
1057 Vö. EGRESSY Gábor, Tanulmányaim és emlékeim, IV, Magyar Színházi Lap, 1860. febr. 11., 54. 
1058 Vö. EGRESSY Gábor, Tanulmányaim és emlékeim c. cikksorozat a Magyar Színházi Lapban (1860); 
EGRESSY Gábor, A színészet könyve, Pest, 1866., és EGRESSY Gábor, A színészet iskolája, Budapest, 1879. 
1059 Vö. pl. Nyilazó, A Pesti Napló Műtára, PN, 1852. december 12., 829. sz., 2. és MILBACHER Róbert, 
„...földben állasz mély gyököddel...” A magyar irodalmi népiesség genezisének akkulturációs metódusa és 
pórias hagyományának vázlata, Bp., Osiris, 2000. 
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kiesett mondatok „oly concentrált hatást nem okoztak, minőre az író számított”, a halott 

ledöfése pedig olyan „brutalitás”, mely „a közönségre ferdén hatott”, s ezt „az író szintén 

nem akará”.1060 A nyílt színi gyilkosság Jókai szerint sem megengedhető, erre vonatkozó 

nézeteit a Kakas Márton szerepből egy pillanatra kiesve árulja el.1061 

A színházi közönség elkápráztatására írt darabok egyik jellemzője, hogy 

megírásukkor „a színész most czélnak tekintetik, melyért a darabok készülnek, (...) s majd 

mindenütt a drámaköltő – ha darabjának tervét készíti – szem előtt tartja a híresebb 

színészeket és színésznőket, kik művében szerepelni fognak, s vagy azoknak 

egyéniségéhez idomítja jellemeit, vagy pedig alapvonásaiban reprodukálni igyekszik az 

idegen színművekből azon jellemeket, melyeket az illető színészek fényes sikerrel 

adnak”. 1062  Ez a vétség könnyen tetten érhető Jókai 1850-es években írt történeti 

drámáiban, hiszen mindegyikben Laborfalvi Róza játszotta a női főszerepet. 

Kemény éppen amiatt panaszkodik, hogy külföldön mintha a drámaírók csak egyes 

nagy színészek rendelésére írnának.1063 Ezt főleg azért találja károsnak, mert a magas 

színvonalú művészi képzettség elsajátításához és átadásához jó minőségű, vagyis 

klasszikus darabok kellenek, s ezeknek a követelményeknek a kortárs drámaírók csak 

színpadi hatást kiváltani képes, és az olvasás során nem élvezhető művek létrehozásával 

nem képesek megfelelni.1064 Ez pedig a színművészet további romlását eredményezi: „a 

színészet addig virágzik, míg a drámaköltészet az olvasó és a színházi közönség közös 

kincse.”1065 

Érdekes, hogy Kemény véleménye ezzel kapcsolatban egy év alatt mennyit 

szigorodott: Jókai Egy római család című drámájának bírálatában még a pozitívumok 

között emlegeti (hacsak nem ironikusan), hogy a darabban „ha nincsenek is jellemek, 

vannak szerepek, mellyek a’ színészeknek alkalmat adnak ügyességök’ kifejtésére”.1066 A 

szakma elsajátítására azonban ekkor még csak magánszorgalomból (esetleg mentori 

rendszerben1067) van lehetőség. Festetics Leo, ha anyagi lehetőségeinek híján realitásban 

nem is, de terveiben valóban megelőzte korát: a nemzeti színház épülete mellett egy 
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1060 KEMÉNY Zsigmond, Manlius Sinister, Nemzeti színház, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1509. 
1061 Kakas Márton a színházban, VU, 1856. jún. 29., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 86. 
1062 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 30–31. 
1063 Uo., 31. 
1064 Uo. 
1065 Uo., 35. 
1066 KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli: PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, 
Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK 1938, 3, 369. 
1067 Radimeczky Feodórát például Jókainé tanította. Vö. VAHOT Imre, Nemzeti színházunk utóbbi három 
évének története. VI-ik időkör 1850-ki october elejétől december végeig, Remény, Pest, 1851, I. kötet, 293. 
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színiiskolát szeretett volna nyitni.1068 Elkötelezettségét jól mutatja, hogy megalakulásakor 

ő lett a Színészeti Tanoda főigazgatója. 1069 Vahot önálló épület hiányában kezdetben 

elegendőnek tartotta volna, ha Egressy vagy Fáncsy külön fizetésért oktatói megbízást 

kap,1070 Jókai szerint pedig már Egressy színpadra való visszatérése is „jótékony iskolául 

szolgálna”1071 a fiatalabb színészeknek. 

Jókai 1850-es években írt darabjai – ahogyan a korabeli kritikákból is kiderül – 

nagymértékben felhasználták a színpadi hatás kellékeit: a karakteres szerepeket, a 

klasszikus retorikával és művészi gonddal megírt monológokat, párbeszédeket, a 

Shakespeare-től kölcsönzött morbid humort és jelenetfelépítéseket, és nem utolsósorban a 

nemzeti érzelmekre való rájátszást. Mivel a darabok mindegyikét, de legalábbis azok 

(korabeli és mai) olvasatait éppen ez utóbbi kapcsán meghatározza az aktuális politikai 

kérdésekre való utalások rendszere, ezek a darabok képtelenek kilépni abból a 

kontextusból, amely keletkezésükkor körülvette őket, és nem tudnak az egyetemes 

esztétikai értékkel bíró drámák sorába kerülni.1072  

Kemény Zsigmond már szembesül azzal a problémával, amely Jókai valamennyi 

drámájában megjelenik, nevezetesen, hogy a jellemből fakadó cselekvések már nehezen 

építhetők fel, mivel az egyes szereplők tetteit sokkal inkább társadalmi-politikai szerepük 

határozza meg, mint egyéniségük, 1073  így a valódi tragikumot kiváltó, cselekvő 

egyéniségek helyett „ide-oda taszigálható sodronybábok”1074 kapnak helyet a színpadon. 

Jókai drámaszövegei, annak dacára, hogy történelmi drámákként íródtak, valójában az 

1850-es évek aktuális nemzeti, társadalmi és politikai kérdéseit feszegetik – a róluk 

kialakult viták ezt ékesen bizonyítják. Így azonban ezekre a szövegekre is igaz, hogy 

„elvesztvén tartalmuk éppen aktuális voltát, elvesztik hatásukat is”.1075 

Jókai minden darabjának van valamilyen epikus kapcsolata: a Dalma, a Manlius 

Sinister, a Könyves Kálmán prózai elődjét vagy éppen utódját maga Jókai írta meg, A 

szigetvári vértanúkét Zrínyi, és a Dózsa-történet Eötvös regényével való kapcsolata sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1068 VAHOT Imre, Magyar játékszín. = uő, Magyar Thália, játékszíni almanach, 1853, 114. 
1069 A színészképzésről lásd: FÜLÖP Csaba, A színészképzés intézményei = Magyar színháztörténet II. 1873–
1920. szerk. GAJDÓ Tamás, Bp., Magyar Könyvklub–Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Bp., 
2001, 387–409. http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/2kotet/74.html 
1070 VAHOT Imre, Függelékül: nemzeti színházunk legujabb mozgalmai és némi jó tanácsok. = uő, Magyar 
Thália, játékszíni almanach, 1853, 304. 
1071 Nemzeti színház, VU, 1854. nov. 26. és JKK, Cikkek és beszédek, IV, 42. 
1072 BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 46. 
1073 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztátikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 39–40. 
1074 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 11. 
1075 BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 46. 
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zárható ki. (Az Immetullah többszörösen is kivételnek tekinthető mint drámai 

előzményekkel bíró mű, egyfelől mert egy más művészeti ág segédszövegeként íródott, 

másfelől azért, mert hosszas lappangása miatt semmilyen színházi-irodalmi hatása nem 

lehetett a korszakban.) Kemény Zsigmond abbéli meggyőződése, hogy a regény műfajának 

hatása lehetetlenné teszi valódi drámai szöveg létrehozását1076, a Jókai drámák epikus 

voltával igazolódni látszik. Valódi konfliktus, a dráma cselekményét mozgató 

viszonyváltozások, 1077  vagyis „cselekvényegység (...), folytonosan haladó, de mégis 

szigorúan indokolt fejlődés”1078 híján ezeknek a daraboknak az epikus jellegén a kortársak 

által is olyannyira dicsért, „magasrendűen irodalmi”1079 szövegrészek sem változtatnak, s 

így látható, hogy „a színköltészet silányítására s különösen a formák megfertőztetésére alig 

lehet sikeresebb eszközt találni, mint a híres regényeknek drámává alakítását”.1080 

Kemény Zsigmond a Jókai drámáiról írott kritikák rendre visszatérő problémáját 

fedi fel: a darabok szövege ugyan szép, költői, retorikailag hatásos, a közönségből 

rendkívüli együttérzést, ovációt, vagyis a színpadi hatást kiváltó nyelven íródott, ám ezt a 

hatást pontosan azok a dramaturgiailag felesleges, vagy később rossz irányba vitt jelenetek 

érik el, amelyek a „lázas elragadtatással fogadott regények” részleteihez hasonlóan 

valójában nem tartalmaznak drámai elemeket.1081 Mindezek alapján Kemény Zsigmond 

korábbi kérdésére azt válaszolhatjuk, hogy a művészet kellékeivel ugyan nem áll 

ellentétben a színpadi hatás, hiszen a színpadi hatás is ugyanazokkal az eszközökkel, 

leginkább a jól alkalmazott retorikával érhető el, ám amelyik műben nincs tragikai hatás is 

a színpadi mellett, az csak a nézőközönség igényeit elégítheti ki, az (értékét jobban 

megítélni képes1082) olvasóét nem, s így létét kizárólag a színészek játékának, a téma 

mulandó aktualitásának és a jelenlévő nézőközönség aktív részvételének, tehát a színházi 

közegnek köszönheti. 

Ez Kemény Zsigmond szerint a regények elterjedésének másik káros 

következménye a drámákra nézve: nem elég, hogy a színpadi művek epikussá válnak, 
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1076 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi 
és irodalmi tanulmányok, III., Budapest, Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 12–16. 
1077  Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988. 
1078 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III., Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 14. 
1079 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája: a dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 38–39. 
1080 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907.,7-36., 13. 
1081 Uo., 12–13. 
1082 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi 
és irodalmi tanulmányok, III, Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 17. 
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hanem ezen felül „a regény a drámától végképen elvette az olvasó közönséget”.1083 Ennek 

az a következménye, hogy „a drámaköltő az olvasó közönséget elvesztvén, jelenleg csak a 

színházi közönségre számíthat, s minthogy egyedül a színházi közönségtől vár pénzt és 

babért, ennélfogva egyedül a színházi közönséget tartja szem előtt s annak számára készíti 

drámáit”.1084 A drámaíró pedig emiatt újra a színpadi hatást fogja előnyben részesíteni a 

kevésbbé látványos tragikai helyett, annál is inkább, mert a dráma a kortársak felfogása 

szerint „egyfelől költői mű (...) másfelől előadásra szánt mű”1085. 

A kör ezzel bezárult: ahogyan a Jókai-drámák esetében is látható, „hol a 

színköltőnek nincs olvasóközönsége, ott a színpadi tanulmányok fogják a lélekbuvárlatot 

háttérbe szorítani, a routine lép a színműtan helyébe, s az ephemer hatásért könnyelműleg 

föláldoztatik az állandó”.1086 Ezzel el is érkeztünk az egyik korábban már felvetett 

problémához: míg az olvasó célja a szellemi, erkölcsi épülés, a színházlátogatóé csupán a 

szórakozás: „ki színházba megy, arról többet nem mondhatunk: mint hogy szórakozni 

kíván”1087, s ehhez csak részben járul hozzá maga a színdarab; a szórakozást a színházi 

térben megélt társasági élet jelenti elsősorban. 

Így a drámaíró arra fog törekedni, hogy „műve csak félig figyelőknek is tessék”, 

hogy „főleg a kiváncsiságot ingerelje” és hogy „darabjának oly tulajdonai legyenek, 

melyek nem az első adatáskor fejtik ki hatásukat leginkább”.1088 Ezek állandó jellemzői 

Jókai színműveinek: mint a korabeli kritikákból is látszik, darabjaiban gyakran „a 

megkezdett jellemeket eltakart következetlenségekkel rontja szét, torzítja és fintorítja 

el” 1089  – mint például Dalma, Álmos, Manlius, Dózsa, vagy Selim esetében –, a 

cselekményt sokszor viszik előre indokolatlan véletlenek,1090 s egy teljesen kidolgozott 

történet helyett csak vázat ad: „a test helyett csak skeletet”.1091 Ez a vázlatosság pedig a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a drámák szövegei sok esetben olyan előzetes tudásra, közös 

kulturális háttérre és történelmi ismeretekre, vagy a kevésbé művelt befogadók esetében az 

ezek helyét kitöltő szimbolikus rendszerekre építenek, amelyeknek ismerete nélkül 

nagyrészt értelmezhetetlenek lennének. 
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1083 Uo., 15. 
1084 Uo.,. 16. 
1085 Uo., 17. 
1086 Uo., 20. 
1087 Uo., 22. 
1088 Uo., 24–25. 
1089 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 25. 
1090 Uo., 25–26. 
1091 Uo., 26. 
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A korabeli befogadó ezeket az üres helyeket kitöltötte, mivel ezek a 

háttérinformációk az átlagos korabeli néző alapvető tudásához hozzátartoztak: a hazafias, 

vallásos megnyilatkozások ismert történelmi esemény kapcsán senkitől sem igényeltek az 

átlagosnál nagyobb műveltséget.1092 Az egyetlen kivétel ez alól a Manlius Sinister, amely 

esetében – ezt szükségesnek tartva – a cselekmény történelmi hátterét Kemény Zsigmond 

ismerteti meg a Divatcsarnok olvasóival.1093 Az egy Manlius Sinistert kivéve tehát a Jókai-

drámák nem ösztökélték a nézőket abba az irányba, amelyről Kemény Zsigmond mint egy 

elvesztett aranykor jellegzetességéről nyilatkozott, nevezetesen hogy a színház közönsége 

a mű szövegének értő ismeretében komoly elvárásokkal ül be a színházba – egyrészt arra 

ösztönözve a drámaírókat, hogy színvonalas műveket hozzanak létre, másrészt elismerve a 

szerző munkájának eredményét, harmadrészt pedig a színházat mint az irodalom és a 

művészet teljesítményét egy magasabb fokon álló összetett élményként értő és élvező 

befogadói közönséget alkotva. 

„Szerencsés idők voltak a színészetre nézve, midőn a költők színműveinek sajtó alá 

kerülése egy kis esemény vala, s az egész nemzet figyelmét magára vonta. (...) Ha 

színpadra hozaték, a közönség kiképzett eszmékkel, határozott vágyakkal ment Thalia 

templomába. (...) Ily, s ki tudná még hány kérdésre nézve.”1094 A figyelemfelkeltésnek 

ezen módja helyett azonban Jókaira a Kemény által említett másik módszer is jellemző, 

„darabját éles csattanásokra osztja fel, melyek az aluszékony és hült nézőt is jól megrázzák, 

hogy a jövő felvonás alatt eszébe tartsa figyelni s nem ögyelegni ide-s-tova”1095. 

Az ilyen felvonászárások eredményezik azután azokat a csalódásokat, amelyeket a 

klasszikus retorika mesterségének alkalmazásával felfokozott elvárások be nem teljesülése 

okoz, és amelyekre oly sokszor panaszkodtak a kritikusok Jókai darabjairól szólva. Az 

eredmény a tisztán művészeti helyett az aktuálpolitikai sík megjelenése a színpadon. Ezért 

lehetséges, hogy a színház és politika viszonyának kérdése rendre előkerül Jókai 

színdarabjai kapcsán. A nemzeti jelleg követelménye ugyanis mást és mást jelent a 

színházzal foglalkozó emberek számára. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1092 Vö. Hármas kis-tükör, melly Magyarország' I. legujabb földleírását, II. régibb és legujabb polgári 
állapotát, III. a' magyar nemzetnek régibb és legujabb történetét híven ábrázolja, Magyarország és Erdély 
földabroszával, XIII. toldalékkal, Pesten, Trattner és Károlyi tulajdona, 1850. 
1093 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Nemzeti Színház, Manlius Sinister, Divatcsarnok, 1853. dec. 15., 1506–1507. 
1094 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 32–33. 
1095 KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, történelmi és 
irodalmi tanulmányok, III. kötet Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36., 27. 
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Az olyan, csak művészeti fejlődést váró kritikusok, mint amilyen például Kemény 

Zsigmond, Vahot Imre vagy Gyulai Pál, egyértelműen károsnak minősítettek mindenféle 

aktuális, vagy akként értelmezhető politikai felhangot, ám Jókai drámaírói módszere, 

amelyet, mint láttuk, Kemény Zsigmond elméletben a dráma hanyatlásának okozójaként 

tart számon, éppen ezeket a politikai felhangokat eredményezi, még akkor is, ha ezek 

esetleg kívül állnak a szerző szándékán. Jó példa erre a Dózsa György körüli polémia. 

Jókai hiába védekezik azzal, hogy ő éppen a nemzeti összetartozás erősítéséért küzd, ha a 

drámában előforduló szónoklatok éppen az ellenkező hatást váltják ki – ráadásul éppen az 

arisztokraták körében, akiknek támogatására nagy mértékben rá van szorulva a nemzeti 

színház. 

Úgy tűnik, hogy a Jókai-drámák eredményes kritizálásához egyedül Kemény 

Zsigmond értett. Jókai mindenki mással (leginkább persze Gyulaival) képes vitába 

bonyolódni, magyarázkodni, s a maga igazát hangoztatni, az irodalom teréről a politikára 

vagy a személyeskedésre átvinni a fő szálat – de Kemény Zsigmond bírálata alapján 

gondos munkával átírja a Manlius Sinistert. Ehhez hozzájárulhatott Kemény diplomatikus 

stílusa és jó emberismerete is; így a szigorú kritikát dicsérettel vegyítve1096 könnyebben 

célt ért, mint a megállás nélkül ostorozó Gyulai, akinek nem csak nézetei, de ironikus-

szarkasztikus stílusa is elfogadhatatlan volt azok számára, akik az övétől eltérő 

regiszterekben gondolkodtak. Ennek egyik ékes példája (a Dózsa György kapcsán kialakult 

polémián túl) a Ristori-vita, amelyben sem Jókai, sem Egressy nem érti, vagy nem akarja 

érteni, miért gúnyolódik (szerintük bántó szarkazmussal) a „berlini polemikus” a magyar 

színházi és irodalmi élet minden szereplőjén1097. 

Ezt a polémiát szeretné (a Schöpflin szerint a magyar művészi értekező próza 

„felszabadítója”, kiteljesítője1098) Gyulai arra felhasználni, hogy Szigligeti Diocletianjáról 

írt kritikájában1099 kifejtett nézeteit vitára bocsássa.1100 

Gyulai elméletének alapjait a drámaköltészettel egyidősnek és „örök 

igazságoknak”1101 tartja, vagyis a minden korban változatlan értéket képviselő klasszikus 
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1096 Vö. KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli: PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR 
Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK 1938, 3, 268–269. 
1097 Erről lásd: PATONAI Anikó Ágnes, Kulturális minták a Ristori-vita szövegeiben = Esemény és narratíva, 
Bp., OSZK–Gondolat, 2013, megjelenés alatt. 
1098 SCHÖPFLIN Aladár, A fiatal Gyulai, Nyugat, 1909. jan., II. évf. 2. sz., 57–65, 63–64. 
1099 GYULAI Pál, Diocletián = uő, Dramaturgiai dolgozatok I. 1850–1863, Bp., Franklin, 1808, 90–106. 
1100 GYULAI Pál, Még egyszer Ristori II. = uő, Dramaturgiai Dolgozatok, I, 207. 
1101 GYULAI Pál, Diocletián = uő, Dramaturgiai dolgozatok, I, 1850–1863, Bp., Franklin, 1808, 90–106, 97–
98. 
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hagyományt jelöli ki esztétikai ítéleteinek meghatározójaként, hiszen alapvető elvárása a 

„magyar nemzet egyéniségét európai színvonalon művészileg kialakító irodalom”1102. 

A Gyulai kritikusi munkásságát értékelők rendre megemlítik, hogy ő valójában 

költő vagy író szeretett volna lenni, s csak kényszerűségből, vagy korlátozott 

képességeinek és hatalomvágyának felismerése miatt 1103 , vagy pedig 

kötelességtudatból1104; „felsőbb hatalmak, a józan ész, az ízlés, az erkölcs, a nemzeti 

lelkiismeret, az egyenes emberség”1105 irányítására vállalta a kritikaírással járó hálátlan 

szerepet. Talán nem független ettől, hogy nála még az olyan teremtő zseni is a klasszikus 

örökségből építkezik, mint Adelaide Ristori1106; saját kritikusi pozícióját pedig a klasszikus, 

„a költészet örök törvényeit”1107 reprezentáló, ám éppen ezért nem „eredeti” személy 

szerepében alkotja meg. 

Ebből a pozícióból kiindulva fogalmazza meg, hogy a drámát a tragikus hős és a 

drámai egység megléte jelenti. A tragikus hősnek „három sajátság nélkül nincs létjoga”1108, 

ezek pedig a következők: a részvét felkeltésének képessége, valamilyen nagyszerű (vagy 

megdöbbentő) tulajdonsága segítségével (a részvét nem feltétlenül sajnálatot vagy 

szánakozást jelent, hanem a szereplő helyzetébe való beleérzést); a szenvedély, amely a 

hőst a „társadalmi-, erkölcsi- vagy világrendnek”1109 nevezett közeggel összeütközésre 

kényszeríti; illetve a cselekvés, amely „tévedések és bűnök bonyodalmát idézi elő”1110. 

A megrázó hatást, vagyis a katarzis az váltja ki, hogy „egy kitűnő egyént látunk 

bukni, mely kiengeszteli szívünket, mert a bűn, tévedés vagy vakmerőség bűnhődését 

látjuk”1111. (Jókai legtöbb drámája már ezen a ponton alkalmatlanná válik arra, hogy 

Gyulai normarendszerének megfeleljen: Dalma, Manlius Sinister, Immetullah, Kálmán és 

Zrínyiék sem követnek el ilyen jellegű bűnt vagy hibát, egyedül Dózsa alakja épül fel a 

nemesist kiváltó túlzott büszkeség képviselőjeként.) Gyulai ugyan ezen a helyen nem 

fejtegeti a regény és a dráma közti különbséget, csak utal Kemény Zsigmondéhoz hasonló 

véleményére, mely szerint drámából lehet regényt írni, de regényből drámát nem. A dráma 
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1102 SCHÖPFLIN Aladár, A fiatal Gyulai, Nyugat, 1909. jan., II. évf. 2. sz., 57–65, 59. 
1103 BEKE Albert, Hatalom és szerep (Gyulai Pál, az ember), Bp., Mundus, 1994, 49–55. 
1104 SCHÖPFLIN Aladár, A fiatal Gyulai, Nyugat, 1909. jan., II. évf. 2. sz., 57–65, 58. 
1105 HORVÁTH János, E kiadványról = Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850–1904, Bp., 
MTA 1927, IX–XX, XIX. 
1106 Vö. GYULAI Pál, Signora Ristori; Még egyszer Ristori I–II. = uő, Dramaturgiai dolgozatok, I. 137–164, 
167–191., 192–208. 
1107 GYULAI Pál, Diocletián = uő, Dramaturgiai dolgozatok I. 1850–1863, Bp., Franklin, 1808, 90–106., 98. 
1108 Uo., 98. 
1109 GYULAI Pál, Diocletián = uő, Dramaturgiai dolgozatok I. 1850–1863. Bp., Franklin, 1808, 90–106, 99. 
1110 Uo., 90–106., 101. 
1111 Uo., 90–106., 99. 
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végifejletének a regényével ellentétben valamilyen tényben kell megmutatkoznia. A főhős 

bukása azért megrázó, mert nem csak az ő szenvedélye jogos és érthető, átérezhető, hanem 

a szenvedélye miatt vele szembekerülő világ értékrendje is az! A hős szenvedélye 

„összeütközik a jogos viszonyokkal, a hagyományos erkölcsökkel, a kegyelettel, a 

kötelességgel”1112. 

Ez a kettős igazság biztosítja a cselekmény drámaiságát: „a szembe tett 

szenvedélyek jogos összeütközése nélkül nem jöhet létre drámai cselekvény, mert a bűn és 

erény még magában nem drámai érdekű és a szerencsétlenség vagy halál még nem 

tragikai.”1113 (Ez a jog szenved sérelmet Jókai szereplőinél: éppen az érvényes erkölcsi és 

társadalmi normák, vagyis a világrend megkérdőjelezetlen elfogadása miatt Dalmának 

nincs joga női mivoltában, vagy női mivoltáért küzdeni, Kálmánnak és Dózsának nincs 

joga a hatalomhoz. Zrínyi pedig fel sem lázadhat már: kezdettől a felsőbb hatalmak ‒ Isten, 

nemzet, hazaszeretet ‒ akaratát teljesíti.) 

Míg Szigligetinél és Egressynél a kereszténység értékrendje a téma erkölcsi 

minőségét határozza meg1114 , addig Gyulainál a főhősnek a keresztény teológiában 

gyökerező szabad akarata az, amely a drámai tettet előidézve a cselekmény mozgatójává 

válik, és ezért a tragikus hős nélkülözhetetlen jellemvonása.1115 (Ezzel a szabad akarattal a 

Jókai-hősök közül szintén egyedül Dózsa rendelkezik.) 

A dráma Gyulainak ebben a szövegében is elválaszthatatlan a színpadi előadástól, 

és annak minden járulékos elemét (vagyis a színpadi és a színházi teret, az előadás 

szokásos idejét, a nézők igényeit) figyelembe kell venni: a cselekmény azért nem lehet túl 

hosszú, mert „az idő rövidsége és a színpad korlátjai tiltják az epizódokat s mihelyt a 

nézőket nem köti le sebes, fokozatos és a katastrophára siető fejlődés, a lankadás és 

unalom kikerülhetetlen” 1116 . A „költői egység” 1117 , amely a többi műnemben is 

alapkövetelmény, a „drámában a legerősebb; minden cselekvények közt a drámainak kell 

legkerekebbnek lennie s a költői művek közt egyedül a dráma az, hol az expositio után 

minden jelenetnek siettetnie kell a kifejlődést”.1118 Vagyis azok az eposzkritikai normák, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1112 Uo., 90–106. 99. (kiemelés tőlem, P. Á.) 
1113 Uo., 90–106, 101. 
1114 Vö. pl: EGRESSY Mirráról: Levelek a színvilágból XII, MS, 1856. márc. 9., II. évf. 58. sz. és SZIGLIGETI 
Eduárd, A színköltészetről. Értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI József, Pest, 
Emich, 1857, 58–70.  
1115 Vö. GYULAI Pál, Diocletián = uő, Dramaturgiai dolgozatok I. 1850–1863, Bp., Franklin, 1808, 90–106, 
102–103. 
1116 Uo., 90–106, 104. 
1117 Uo. 
1118 Uo. 
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amelyek Gyulai líra- és prózakritikáiban is jellemzőek1119, a drámai műnemmel szembeni 

elvárásoknak is alapjait képezik. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1119 Vö. SZABÓ Levente, „Hogy a nemzet magára ismerjen benne”, Gyulai Pál kritikai normarendszere és a 
nemzeti nagyelbeszélések = Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban, Debrecen, 
2000, 157–179.  
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A SZÍNMŰÍRÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA SZIGLIGETINÉL ÉS JÓKAINÁL AZ 1850-ES 

ÉVEKBEN 

 

Jókai az 1850-es évek közepe táján fog színikritikák írásához. Ennek lehetőségét 

egyrészt a Festetics hatásköréből való kikerülése, másrészt az ezzel párhuzamosan 

megindított Vasárnapi Újság teremti meg. Eleinte a Tárogatóban írt a színházi 

előadásokról, ügyekről, a Délibáb kötelékeiből kiszabadulva nemcsak a közönség ízlését 

kifogásolta, hanem Festetics bírálatát is megengedte magának.1120 Később elindul a csak a 

nemzeti színháznak szánt rovat,1121 amelynek célja, hogy Jókai végre szabadon kifejthesse 

a színdarabokkal kapcsolatos nézeteit, s ígéretet tett arra, hogy igyekszik bírálataiban „a 

jóakaratot szigorusággal párositani.1122” A színművekről általában elég sommás ítéletet 

hoz. Az évtized közepére-végére egyértelműen elítélően nyilatkozik a nemzeti színház 

műsorán szereplő francia drámákról, mégpedig a témák erkölcstelen volta miatt,1123 amely 

a megjelenített érzelmek hamisságán vagy a társadalmi normáknak meg nem felelő voltán 

alapul.1124 A rossz dráma másik mintája Jókai számára Kotzebue művei voltak.1125 

A Magyar Sajtóban megjelenő kritikákkal szemben a Kakas Márton alakjában írt 

beszámolókban az ítéletek élét mindig elveszi a humor és az irónia, súlytalanná és 

bizonytalanná téve a követelményeket. Ezzel a beszélő egyfelől magát is védi, hiszen aki 

nem beszél komolyan, az nem is támadható, másfelől pedig a szerzőket sem teszi ki az 

esetlegesen kíméletlenül lesújtó kritika miatt kialakuló megalázó helyzetnek.1126 Ezen 

kívül a kevésbé színvonalas darabok is lehetnek szórakoztatóak a kevésbé műveltek 

számára, s Jókai-Kakas Márton szerint ez nemhogy elítélendő, hanem inkább támogatandó, 

hiszen „az együgyű emberek számára is áll ám a színház”.1127 Kakas Márton elviekben 

leginkább ez utóbbiak véleményét tükrözi, míg a színházat látogató többi rétegnek is 

megvan a maga igényei által ítélő kritikusa, Jókai köztük ironikusan kijelöli saját (kettős) 

helyét: „Greguss, Pompéry, Salamon páholyokban (ők az aristokratia), Bérczy, Jókai 

képviselik az erkélyen a kasinót. Dux és Bulyovszky a zártszék-közönséget, a többi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1120 Vö. Tárogató JKK, Cikkek és beszédek, IV, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41. 
1121 1854. nov. 12-én. Vö. Tárogató JKK, Cikkek és beszédek, IV, 41. 
1122 Nemzeti színház, JKK, Cikkek és beszédek, IV, 41. 
1123 Nemzeti színház, VU, 1855. szept. 23., 38. sz. 302., és VU, 1855. okt. 7., 40. sz. 319. = JKK, Cikkek és 
beszédek, IV, 58, 59. 
1124 Vö. Nemzeti színház, MS, 1857. szept. 25., JKK, Cikkek és beszédek, IV, 177. 
1125 Vö. pl. Nemzeti színház, Magyar Posta, 1857. dec. 15. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 188 vagy Kakas 
Márton a színházban, VU, 1858. jún. 20. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 220. 
1126 Vö. pl. Kakas Márton a színházban, VU, 1856. szept. 7., 36. sz., 318 = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 98. 
1127 Kakas Márton a színházban, VU, 1856. okt. 26., 43. sz., 378–379 = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 105. 
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proletár-kritikus lássa, hogy hol kap helyet! én magam repraesentálom a karzat-publikumot 

fenn a kakas-ülőn.”1128 

Jókai (Kemény Zsigmonddal ellentétben) elsősorban a színházat látta a 

drámairodalmat fellendítő közegként, a színészeket pedig a drámaíró és a közönség közti 

közvetítőként: „a színészet nagyfontosságu ügy volt mindig és lesz mindig nemzeti 

életünkre nézve.”1129 Az irodalom feladata az ismeretterjesztésen túl az egységes nemzet 

megteremtése és a nemzetiségekkel való kölcsönös megbékélés elősegítése, így a színház 

ennek a nemzeti irodalomnak a reprezentálójaként érdemel kiemelt figyelmet.1130 Jókait 

ennek a kérdéskörnek minden részlete foglalkoztatta, szerette volna például azt is, ha a 

külföldi darabok fordítását és a régi szövegek gondozását, alakítását egy külön ezért 

fizetett alkalmazott végzi a színházban, „mert hogy e nélkül a színház nem lehet 

nyelvmivelő intézet”.1131 

A színészek Jókai szemében szerepkörök megtestesítői, s felfogása szerint a 

nemzeti színház színészgárdájának összetételét úgy kellene kialakítani, hogy valamennyi 

színpadi típusfigura megjeleníthető legyen. 1132  Jókai szerint a jó színész olyannyira 

összenő az általa megvalósított típusfigurával, hogy visszavonulása vagy halála esetén nem 

is pótolható többé.1133 Egy másik színész másképpen formálja meg a típusfigurát, egy 

újabb típust létrehozva ezzel.1134 Ezeknek a karakterszerepeknek sajátságos rangsora van, 

A „komikai vén hölgyeké” például egy „háladatlan alárendelt szerepkör”.1135 

A jó színész a típus létrehozásával a maga képére formálja a szerepet, de nem csak 

külsőségeiben, hanem lényéből fakadóan.1136 Ennek lehetőségét a színész személyiségében 

rejlő szenvedélyes érzelem teremti meg: „Művészeinknek meg kell tanulniok azt a 

figyelmes fölhasználását a legkisebb költői mozzanatnak, a mi a szerep jellemét, a belső 

indulatot kitünteti; nem hagyni elveszni a levegőben egy szót sem; hanem annak az igazi 

erőt és kifejezést megadni, arcban, mozdulatban és hanglejtésben, kigondolni a 

helyzetekhez illő mozdulatokat, nem csak a beszéd alatt játszani, hanem együtt érezni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1128 Kakas Márton a színházban, VU, 1859. máj. 8. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 275. 
1129 Lendvay, mint „Bánk bán”, VU, 1856. márc. 30. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 75. 
1130 Vö. A magyar irodalom missiója, MS, 1857. jún. 22. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 157. 
1131 A mai nap története, MS, 1857. júl. 25. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 166. 
1132 Vö. Szentpétery, mint „Zách”, VU, 1856. ápr. 6. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 77. és Nemzeti színészet, 
VU, 1855. ápr. 22. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 51. 
1133 Vö. Szentpétery, mint „Zách”, VU, 1856. ápr. 6. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 77. és Kakas Márton a 
színházban, 1856. nov. 9. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 107; Kakas Márton a színházban VU, 1857. aug. 
30. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 172. 
1134 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1857. okt. 25. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 180. 
1135 Vö. Kakas Márton a színházban VU, 1857. márc. 1.= JKK, Cikkek és beszédek, IV, 133. 
1136 JÓKAI Mór, Egressy Gábor, VU, 1856. máj. 11. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 78. 
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azzal, a ki beszél; nem ijedni meg azoktól a gyors átmenetektől, a mik ellentétes indulatok 

között vannak, tanulmányozni a festők és szobrászok remekeit s a legremekebb szobrászt, 

a természetet, megtagadni azt az ujabb időkben nagyon meghonosult hidegséget, melly 

ugyan komoly jellemünkhöz illő s kevesebb hibát enged tenni, de nem is igen visz előre. 

Egy szóval tűz! tűz! tűz! és pokolba azzal a phlegmával!”1137 

Az igazi tehetség emellé persze a „művészi nyugalmat” is prezentálni tudja,1138 s e 

kettőt a megfelelő arányban és mértékkel alkalmazza is.1139 Összefüggésben lehet ez azzal, 

a kritikákban gyakran megjelenő, általánosan elfogadott elvárással, hogy a színész 

megfelelő módon fogja fel szerepét.1140 A szerep helyes felfogása tehát mindig a néző, 

kritikus valamilyen előzetes tudása, elvárása alapján képzelhető csak el, ez pedig vagy az 

adott szerep, az adott mű ismeretét feltételezi, vagy pedig új darab esetén azt, hogy a 

nézőben az előadás közben alakulnak ki ezek az elvárások – de bármelyikről legyen is szó, 

a színésznek mindenképpen valami olyan sablonhoz kell alkalmazkodnia, amitől eltérve 

negatív kritikát kockáztat. 

Jókai egy írásában1141 a színészeket egy ideális társadalmi rend szerint élő külön 

népként mutatja be, amelynek sajátos törvényei, szokásai vannak. Ezek a törvények 

bizonyos helyekhez köthetően működnek: az előadás során a színészek uralkodnak, a 

próbák alatt a rendezők és ügyelők, a színház épületén kívül pedig mindannyian 

egyenrangú felek: a „színpadon künn büszke hősök, koszoruzott művésznők, a színfalak 

között engedelmes alattvalói az ügyelőknek, rendezőknek, a kik künn az udvaron azután 

ismét szives tisztelöik, bizalmas barátaik, vagy lekötelezett hiveik, a hogy a körülmény 

hozza.”1142 Mulasztásért mindenkinek büntetés jár, a büntetést kiszabó bírákat pedig 

maguk közül választják ki: „nincs ollyan jó barát a társaság között, a kinek hibái, 

mulasztásai büntetlen maradnának; a biróság pedig saját kebelükből választatik; még pedig 

nem a leghatalmasabbak, hanem vegyesen kicsinyek és nagyok közül”.1143 

Kisebb vétségért, például késésért pénzbírság jár; nagyobbért, mint amikor valaki a 

sajtón keresztül panaszkodik övéire – kiközösítés, „míg vagy meg nem tér, vagy meg nem 

törik.” 1144  Aki viszont a közösség megbecsült tagja, mert „szorgalom, ügyszeretet, 
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1137 Kakas Márton a színházban, 1856. nov. 30. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 113. 
1138 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1859. ápr. 10. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 270. 
1139 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1859. máj. 1. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 274. 
1140 Vö. pl. FÁY András, Hogyan kell megitélni a színészt?, Magyar Színházi Lap, 3. sz., 1860. jan. 14. 
1141 Népszokások a magyar színészek országából, VU, 1857. máj. 3. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 144. 
1142 Uo. 
1143 Uo. 
1144 Népszokások a magyar színészek országából, VU, 1857. máj. 3. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 144. 
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feláldozó tehetség, türelem által magát kedvessé tette”1145, annak kitüntetett figyelem jár. 

A színészek „ezermesterek”, mindenhez értenek, s verselési vagy zenei tudományukat 

egymás szórakoztatására használják fel: „a humort nem adják pénzért; így csak a színészek 

tudják sokszorozni egymás örömeit”.1146 A tagok a bajban, betegségben is támogatják 

egymást, halottaiknak pedig megadják a tisztességet.1147 Ezt a közösséget Jókai követendő 

példaként állítja olvasói elé: „A színészek közt uralkodó társas szellem, szíves kedély, 

közérzület példája vajha irodalmi köreinkre is lenne hatással; a hol élünk, mint a 

széthullott kéve.”1148 

Az igazi színész nem csak szenvedélyes, hanem tudós is; pályája végéig 

folyamatosan bővíti ismereteit; ehhez mindenekelőtt a híres kollégák műfogásait lesi el, de 

úgy, hogy közben nem utánozza azokat, és figyelembe veszi a magyar színház közegének 

sajátosságait. Mint Ristori kapcsán írja: „Tanulni kell attól, de nem őt eltanulni”1149, 

ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy az olasz (vagy ezek alapján bármilyen más 

külföldi) „iskolához a mi nemzeti jellegünkből kifolyó müvészetünknek semmiféle 

atyafisága nincsen. Következőleg: az olasz tökéletes volt olasznak, a magyar is maradjon 

meg magyarnak, mert így még van valamije, de ha utánozni akar, semmije nem lesz”.1150 

A színészet pillanatnyi, az utókor számára nem megmenthető értéket hoz létre: a 

színpadról lelépő színészt visszavonulása vagy halála után néhány éven belül elfelejtik – 

ennek tudata pedig nehezen elviselhető. „Mert a színész két sírban nyugszik, egyik a föld, 

másik a feledékenység.”1151 

A tragédia legfontosabb feladata Jókai szerint a közönség részvétének felkeltése a 

szenvedő iránt1152, annak elérése, hogy a nézőt érdekelje a szereplők sorsa. Ha ez hiányzik, 

akkor semmi sem mentheti meg a darabot. 1153  Mivel (a klasszikus arisztotelészi 

besorolásnak megfelelően) „tragoedia az: a hol a mű hőse elbukik, de bukásában is bírja a 

közönség rokonszenvét”1154; külön dicséretet érdemel a szerző, ha valódi nemes indulatok 

és nemes jellemű szereplők történetét jeleníti meg; ahogy Jókai Tóth Józsefné 
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1145 Uo. 
1146 Uo. 
1147 Uo. 
1148 Uo. 
1149 Kakas Márton a színházban, 1856. nov. 30. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 113. 
1150 Kakas Márton a színházban, 1856. dec. 7. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 114. 
1151 JÓKAI Mór, Lendvay, VU, 1858. febr. 7. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 201. 
1152 Kakas Márton a színházban, VU, 1856. jún. 29. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 86. 
1153  Vö. Nemzeti színház, MS, 1857. szept. 21. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 176. 
1154 Kakas Márton a színházban, VU, 1859. jún. 5. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 280. 
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Tarquiniusok és Brutusok című történeti drámájáról írja: a mű hiányosságait elfedi az „a 

nemes hangulat, a mit ez a szokatlan erények feltüntetése által a nézőben gerjeszt”.1155 

A dráma (akár vígjáték, akár tragédia) témája ne legyen szerteágazó, ne legyen 

megbotránkoztató1156, a színpadi hatás fokozására tilos látványos vagy zenei elemeket 

bevetni, a történeti hűség pedig nem kötelező – bár ez utóbbi követelmények (mint a Kakas 

Márton kritikák minden részlete) a szövegkörnyezet miatt akár ironikusan is 

olvashatók.1157 Jókai olyan hibákat is felró a szerzőknek (igaz, a már említett ironikus 

stílusban), amelyeket maga is elkövet; ilyen például, ha bizonyos szereplők nem ismerik 

fel egymást; ha túl közönségesre sikerül egy-egy humorosnak szánt jelenet;1158 ha a 

színpadi történések nem teljesen hihetők és valószerűek 1159 . A valószerűséget 

mindenekelőtt a jellemekből fakadó tettek biztosítják, s ha a szerző nem ad szereplőinek 

megfelelő jellemet, a dráma cselekménye elveszti tragikus mivoltát. 1160  A költői 

igazságszolgáltatás és az erkölcsi elégtétel szintén alapvető követelmények Jókai 

szerint.1161  

Ami a különböző műfajokhoz való viszonyt illeti, elég beszédes, hogy Jókai 

gyakorlatilag mindennel megpróbálkozott, írt bosszúdrámát, történeti tragédiát, vígjátékot, 

népszínművet és még operalibrettót is. Az évtizedre a számarányok alapján a történeti 

tárgyú tragédia a legjellemzőbb, feltehetőleg ő is ezt tartotta a legelőkelőbb és a nemzeti 

kultúrát leginkább reprezentálni hivatott műfajnak. A népszínmű előnye, hogy a 

népdalokat más társadalmi rétegek számára is ismertté teszi, a nép tiszta erkölcseit és 

népszerűsítik a színházat, anyagi és erkölcsi hasznot hozva.1162 A vígjátékkal ellentétben a 

népszínműben a jellemeknek (vagyis a típusfiguráknak, a karakterszerepeknek) tisztának 

és felismerhetőnek kell lenniük.1163 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1155 Kakas Márton a színházban, VU, 1858. máj. 16. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 219. 
1156 Botrányos például az ártatlanok megölése, vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1856. jún. 29. = JKK, 
Cikkek és beszédek, IV, 86., vagy az igaztalan szemrehányás: vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1856. aug. 
10. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 94. Létezik a botrányos jelenetnek az a fajtája is, amely a nők számára 
sértő, férfiak számára viszont szórakoztató: vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1856. szept. 7. = JKK, 
Cikkek és beszédek, IV, 98, 104. 
1157 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1856. aug. 3. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 93, Kakas Márton a 
színházban, VU, 1857. máj. 3. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 145. 
1158 Kakas Márton a színházban, VU, 1856. nov. 23. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 112. 
1159 Vö. Kakas Márton a színházban, VU, 1857. aug. 23. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 170.  
1160 Vö. Nemzeti színház, MS, 1857. szept. 21. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 176. 
1161 Uo. 
1162 Vö. JÓKAI Mór, Szigligeti, VU, 1857. ápr. 26. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 137. 
1163 Vö. Nemzeti színház, Magyar Posta, 1857. dec. 15. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 188. 
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A vígjáték pedig szintén nagyon fontos műfaj, mert nem válik ugyan halhatatlanná, 

de „nagyon rászorulunk”.1164 Az igazi vígjáték alapja egy jó adoma, ötlet, vagy élc, a 

szerzőnek és a nézőnek sem kell foglalkoznia a jellemábrázolással, a motivációval, a 

fontos csak az, hogy „az ötlet jó legyen, a bemutatás érdeket gerjesszen, a végzés kielégítő, 

az egész mulattató legyen”.1165 

Jókai számára a dráma alapvetően színpadra szánt alkotás: erre nem csak a 

gondosan kidolgozott utasításokból, vagy a Manlius Sinister súgókönyvéhez mellékelt 

rajzokból következtethetünk. Kakas Márton egy humoros-ironikus felsorolásában 

valamennyi drámai műfaj meghatározásának alapját a színházi előadáshoz való viszony 

adja meg.1166 

Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy Jókai szerint a drámaíró feladata, hogy „nagy 

színi ismerettel”1167 a színész számára olyan szöveget írjon, amit az a fentebb említett 

elementáris hévvel tud előadni, biztosítva ezzel a közönségre tett hatást, ahogy azt 

Adelaide Ristori fellépésének kapcsán (érdekes módon Gyulainak a Ristori-vitában 

kifejtett nézeteire feltűnően emlékeztető mondataiban) írja: „1. Drámaíróinknak meg kell 

tanulniok, hogy műveikben ne csak a szép nyelvre, ne csak az ügyes mesére legyen 

gondjuk, hanem iparkodjanak abba szenvedélyt is oltani.”1168 A jó dráma megírásához 

hosszú idő kell.1169 Szigligeti műveit pedig azért tartotta nagyra, mert – mint igazi 

népszínművek – azok a teljes magyar társadalmat mutatják be. „Semmi krónika nem 

adhatná oly tökéletes rajzát e századbeli nemzetünknek, a miből oly élethű képét lehessen 

meglátni nem csak külsőségeinknek, de annak is, hogy ki hogyan érzett, hogyan beszélt? 

mik voltak élményeink, mi viszonyok voltak a társadalom külön osztályai között? micsoda 

uralkodó eszmék igazgatták köz- és magánéletünket? kik voltak kedvenc alakjaink? 

hogyan tudtunk örülni, mulatni, szomorkodni? micsoda fokán állt népünk az erkölcsnek, 

mívelődésnek, hazafiuságnak? mindezeket oly élethíven, oly igazán, oly költőileg szépen 

irta meg nekünk Szigligeti, hogy magunk sem tudjuk, micsoda becses ereklye van akkor 

kezünkben, midőn mintegy harminc ily népszínműben találjuk multunkat 

megörökítve.”1170 
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1164 Vö. Nemzeti színház, MS, 1857. aug. 26. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 171. 
1165 Uo. 
1166 Kakas Márton a színházban, VU, 1857. ápr. 12. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 136. 
1167 JÓKAI Mór, Szigligeti, VU, 1857. ápr. 26. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 137. 
1168 Kakas Márton a színházban, VU, 1856. nov. 30. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 113. 
1169 Vö. pl. Kakas Márton a színházban, VU, 1857. szept. 27. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 178. 
1170 Nemzeti színház, Magyar Posta 1857. dec. 15. JKK, Cikkek és beszédek, IV., 188. 
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A drámabírálók és kritikusok feladata pedig a kíméletlen, de pontos és nem 

részrehajló vagy mellébeszélő kritika, hogy a nemzeti színház színpadára csak az odaillő 

darabok juthassanak: „az igazgatóság legelébb is mondja meg kereken a drámabiráló 

választmány tagjainak, hogy legyenek már egyszer férfiak, s ne gyötörjék mindenféle 

idétlenséggel a reproducáló művészetet; ha pedig ismét ollyan szemét dolgokat fogadnak el, 

mint legközelebb, azokat hajitsa a tűzbe. (...)Végre 4. meg kell tanulniok derék 

birálóinknak, hogy a szini referádákban ne csak banális mondatokat irjanak, s ne 

foglalkozzanak annyit a színfalak mögötti ügyekkel.”1171 Ez utóbbi elvárás leginkább azért 

fontos, mert ha „hétről hétre mindig csak azt emlegetjük a közönségnek, hogy a nemzeti 

színház elpusztul; hogy a nemzeti színháznak vége van, hogy a teteje leszakad, hogy a 

feneke kiesik, hogy se pénze, se posztója, hogy már jövőre semmi sem lesz, a miért 

érdemes legyen valakinek a színházba járni, mit nyerünk vele? azt nyerjük vele, hogy a 

közönség elijed attól a háztól, ahol illyen szomorúságokkal fenyegetik”.1172 

A munkát egy személyben koordináló és a színházat megfelelően reprezentáló jó 

színházigazgató legfőbb tulajdonsága pedig a népszerűség, mert ennek segítségével szerzi 

meg azt a bizalmat, amellyel eredményesen tud dolgozni. 1173  Jókai szemében a 

népszerűség nem az illető hiúságának növelését jelenti, hanem a köz javára fordítható és 

fordítandó, hasznos és kiváló tulajdonság – nem véletlen, hogy az általa oly sokat 

magasztalt Rádaynak a Jókai írásaiban éppen ez a legfőbb tulajdonsága1174. 

A jó igazgató népszerűsége felhasználásával előnyben részesíti a drámát az 

operával szemben, időt enged a minőségi munkára, és minőségi darabokat mutat be, 

amelynek feltétele a kevesebb új darab betanulása és a színészek megfelelő 

karakterszerepekben való megtartása: „Meg kell tanulni igazgatóságunknak, hogy a dráma 

is fényes dologgá lehet, ha fényes gondot fordítanak rá; de ha csak hézagpótlónak tekintik, 

ha egy-egy uj darabot egy két heti betanulásra három négy próba után előadnak, abban 

bizony azt sem tudja még a színész, hol álljon meg? nem hogy még a szerepében 

érezhessen is valamit.”1175 Az igazgatóság „ossza ki a szerepeket félévvel a darabok 

adatása előtt; ne engedjen nyakra-főre színpadra kerűlni drámát. Hozza színre mentül 

többször a classicus drámákat; ne engedje művészeit keresztül kasul minden szerepszakban 

játszani, hanem mivelje kiki azt a szakmát, a mire hivatva van. Tegye összevágókká, 
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1171 Kakas Márton a színházban, VU, 1856. nov. 30. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 113. 
1172 Kakas Márton a színház körül, VU, 1859. ápr. 3. = JKK, Cikkek és beszédek, V, 268. 
1173 Válasz a Hölgyfutár szerkesztőségének, PN, 1856. szept. 11.= JKK, Cikkek és beszédek, IV, 99. 
1174 Vö. pl. Adjunk számot, VU, 1856. dec. 28. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 119. 
1175 Kakas Márton a színházban, 1856. dec. 7. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 114. 
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egyöntetűekké az előadásokat s maga menjen elől a buzdítással”.1176 A jó dráma tehát csak 

a kiindulási alapja annak, hogy az egész színházi gépezet megfelelően működjön. Ami a 

drámírótól indul, annak a siker érdekében minden egyes résztvevő minőségi munkájának 

eredményeként, a megfelelő formában kell eljutnia a közönséghez. 

Mindebből látható a Jókai-szövegeknek azon elméleti igénye, hogy megfeleljenek 

Gyulai és Kemény kritikai elvárásainak. S bár ez nem sikerült a gyakorlatban 

maradéktalanul, mégis több lehetőség rejlik a szövegeiben a tragikum megjelenítésére, 

mint például Szigligeti darabjaiban. 

Ennek oka, hogy Szigligeti (Jókaihoz hasonlóan) a gyakorlatban szintén nem volt 

képes a Gyulai-féle tragédiát létrehozni, illetve ennek megteremtése valószínűleg nem is 

állt szándékában. Bár elméletben ő is arra törekedett, hogy a „néző érzelmeiben változás 

történjék, részvéte leköttessék, fokoztassék, meginduljon, s azon műgyönyört érezze, mi 

minden művészetnek célja”1177, a gyakorlatban ezt a drámák, különösen a színművek 

felépítése lehetetlenné teszi. Mivel Szigligeti (Egressyhez hasonlóan 1178 ) a színmű, 

színköltészet fogalmakat használja, így ez a „műgyönyör” nem a katarzis, hanem a 

színpadi hatás, amelyet ő a katarzis kiváltotta mély megrendültségnél előrébb helyez: 

színpadi hatás az, amikor „a színmű jó adatása által eszközöltetik” „a minden költészettel 

közös műgyönyör legfőbb célján kívül, részvétünk, eszünk és szívünk, képzelő és ítélő 

tehetségünk, rokon- és ellenszenveink, érzelmeink, szóval, valamennyi szellemi 

tehetségeink ignybe vételével, az öszves költészet és művészetek által elérhető legnagyobb 

hatás”1179. 

Ennek eléréséhez Szigligeti az átlagnézők és a színészek igényeit tartotta szem előtt, 

ugyanis meggyőződése szerint a színmű hatásának kifejtéséhez a legmegfelelőbb eszköz a 

színpad 1180 . A drámák felépítésében ennek egyenes következménye az intrika 

alkalmazása1181, központba helyezése; és így a történelmet csak ürügyként vagy díszletként 

felhasználó cseldrámák1182 hagyományából építkező darab létrejötte. Az intrikus alakítása 

hálás színészi feladat, és a nézőnek is biztosítja a szórakozást – az intrikusok ugyanis 

azokat a kódokat működtetik, amelyeket a cselvígjáték teremtett meg még a negyvenes 
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1176 Kakas Márton a színházban, 1856. dec. 7. = JKK, Cikkek és beszédek, IV, 114. 
1177 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 59. 
1178 Vö. EGRESSY Gábor, Levelek a színvilágból, XIV, MS, 1856. ápr. 13. II. évf., 87. sz. 
1179 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 61. 
1180 Uo. 
1181 SOLT Andor, A színszerűség uralma drámairodalmunkban I–II, ITK 1939, 17–36, 136–155, 25. 
1182 Vö. NAGY Imre, Nemzet és egyéniség, Bp., Argumentum, 1993, 146. 
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években 1183 . Szigligeti 1850-es évekbeli művei a korszakban jellemző „kiállításos 

darabok”, vagyis az operával vetekedni próbáló, ezért annak eszközeit és megoldásait 

felhasználó melodrámák, áltörténeti drámák1184. 

Szigligeti színműírói elméletének kiindulópontja, hogy „keresztény drámai 

költészetről” beszél, amelynek feladata a „cselekvő egyedek művészi teremtése”, és 

amelynek reprezentatív példája, az elmélet gyakorlati megvalósítója Shakepeare, 1185 

akinek jól egyénített alakjait a befogadó később is fel tudja idézni. A darab műfaját a 

cselekmény végső kimenetele határozza meg, hogy „boldogul, vagy boldogtalanul 

végződik”1186. A darab egésze azért nem lehet szomorú, vagy víg, mert az arisztotelészi 

elveknek megfelelő szerkesztés „korlátait a legnagyobb lángész, Shakspeare (sic) tettleg 

széttörte”1187, a kevert műfajok pedig alkalmasabbak a színpadi hatás elérésére.1188  

 A színköltő zseni az istenhez hasonlatosan nem csak teremt, hanem 

teremtményének, a drámának olyan érvényes erkölcsi tanítása is van, amely mindenki 

számára világosan érthető, s amelynek „magából a műből kell kisugárzania”.1189 Ez már 

csak ezért is lényeges, mert az ennek kapcsán megmutatkozó „szellem” az, amely bizonyos 

elméletek szerint akár a történeti hűség, akár a motiváció szempontjából hibás szöveget 

hozhat ugyan létre, de a mert azt „lángész ragyogja át”1190, mégis nagyobb hatást vált ki, 

mint a formailag tökéletes művek. A hatás eléréséhez nem elég a tudás, mellette az 

érzelmek hiteles megjelenítésére is szükség van. 1191  A jó színműben a feszültség 

fokozatosan nő, amelynek célja elsősorban az unalom elkerülése.1192 

„A színpadi hatás eszközeül ajánlkozik a be- és kibonyolítás.”1193 Az előbbi a 

szereplők közti viszonyrendszer felépítését, utóbbi pedig az „egészen a darab kezdete előtt, 

vagy helyszinein kivül történt események lassankénti leleplezését” jelenti.1194 A múltról 

szóló elbeszélések (ugyanígy a véletlenek1195) Szigligeti szerint attól drámai jelenetté 
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1183 SOLT Andor, A színszerűség uralma drámairodalmunkban I–II, ITK 1939, 17–36, 136–155, 27–28. 
1184 Uo., 28–30. 
1185 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 58. 
1186 Uo., 61. 
1187 Uo., 62. 
1188 Uo. 
1189 Uo., 63. 
1190 Uo. 
1191 Uo. 
1192 Uo. 
1193 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 64, kiemelés az eredetiben. 
1194 Uo., 64‒65. 
1195 Uo., 68. 
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válhatnak, hogy a történet valamilyen cselekvést vált ki a szereplőkből.1196 A cselekmény 

egységét ezeknek a cselekedeteknek és a történéseknek az összefüggése adja. 1197 A 

monológok Szigligeti szerint a lelkiállapot leírására „hasznos segédeszközként” 

megtarthatók, annak ellenére, hogy többnyire nem hatnak természetesen.1198 Szigligeti 

nézetei bár alapjaikban nem változtak, a két évtizeddel később alaposabban kidolgozott 

elméletének1199 megalkotásához már nagyban támaszkodott Gyulai nézeteire1200, így a 

korábbiakhoz képest (ha csak elméletben is), a tragédia megítélésében közelebb került 

Gyulai elvárásaihoz. Ennek a közeledésnek a jele például a tragikus vétség és az azért járó 

büntetés viszonyának megváltozása: míg az 1857-es tanulmány szerint az enyhébb 

büntetés is elérheti a megfelelő hatást1201, addig az 1874-ben megjelent kötetben a hatás 

eléréséhez a megérdemeltnél súlyosabb büntetést kell elszenvedie a vétkező tragikus 

hősnek1202. 

A drámai műnem „válfajainak”, „osztályainak” meghatározásában azonban az 

egyértelműbb csoportosítás, illetve a tragédia és a vígjáték felsőbbrendűségének állítása 

mellett megmarad a színmű, vagy középfajú dráma önálló műfajként. A tanulmányban a 

„színmű” meghatározás egyszerre vonatkozik a drámai műnemre, illetve a tragédia és 

vígjáték közötti „közép faj” magyar megfelelőjére. „A színmű legegyszerűbb s legelső 

felosztása a víg- és szomorújáték”1203, illetve „legyen vígjáték, hol a vég szerencsés, s a 

tartalom túlnyomólag víg; legyen szomorújáték, hol a vég szerencsétlen, s a tartalom 

túlnyomólag komoly; s a kettő közti közép fajt nevezzük drámának, vagy magyarul 

színműnek azt, hol a tartalom túlnyomólag komoly, de a vég kifejlődés a küzdő egyedek 

kibékülése, vagy az egyik fél lefegyverzése által, szerencsétlenség nélkül megy 

véghez”.1204 

Ezzel szemben a kötetben a dráma két fő osztálya a komoly és a víg; „az elsőhöz 

tartoznak: a tragédia, a szorosabb értelemben vett komoly dráma s ennek válfajai; a 

másodikhoz a komédia és válfajai. E két fő osztály között foglal helyet a harmadik, mely a 

komoly és víg elem nagyobb mérvü vegyületéből állt elő. Az ily darabokat átalánosságban 
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1196 Uo., 65. 
1197 Uo., 66‒67. 
1198 Uo., 67. 
1199 SZIGLIGETI Ede, A dráma és válfajai, Bp., Kisfaludy-Társ., 1874. 
1200 Uo., 541–542. 
1201 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 67. 
1202 SZIGLIGETI Ede, A dráma és válfajai, Bp., Kisfaludy-Társ., 1874, 207–213. 
1203 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 62. (kiemelés az eredetiben) 
1204 Uo. (kiemelés az eredetiben) 
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szinműveknek nevezhetjük”.1205 A színművek azonban hiába alkotnak ugyanolyan osztályt, 

mint a tragédiák és a vígjátékok, ez utóbbi kettő „képezi a drámai forma két legmagasabb 

csucsát, s a többi válfajok tulajdonkép az ezek közt eső völgyet foglalják el.”1206 Szigligeti 

rendszerében a tragédiák „válfajait” a műben megjelenő, ám egymással egyenrangú 

témák1207, a komédia válfajait pedig „a tárgy s a költő előadási módja együtt határozzák 

meg”1208. 

Bár Solt Andor szerint a Szigligeti példáját követő Jókai darabjaiban érte el 

csúcspontját a „színszerűség”1209, mindketten „egy szenvedély tragikus fejlődését és 

küzdelmét próbálták színre vinni történelmi környezetben”1210, céljaikban alapvető eltérést 

feltételezhetünk. Míg Jókai láthatóan mind a nyelvi kidolgozás, mind a konfliktusteremtés, 

mind a főhősök jellemének megalkotása, mind pedig a műfaji megjelölés szintjén 

tudatosan törekedett a történeti tragédia megalkotásra, Szigligeti minden kategóriában 

jóval kevesebbel is beérte, mivel meggyőződése szerint a hatás tökéletlen művekkel is 

kiváltható, annál is inkább, mert „a közönség folyvást élvezni akar; ha a fácán-sült 

elfogyott, kevesebb becsű étkekkel is kielégíthető s a színháznak a művészet saját céljain 

kívül a azokkal ugyanazonosítva, még más, szintén nemes és figyelmet érdemlő céljai is 

vannak: milyenek az erkölcsiség emelése és nemesbítése, ember- és világismeret, 

nyelvművelés, nemesebb mulatság sat. és ezek kisebb-nagyobb mértékben alantabb fokon 

álló művekkel is eszközölhetők”.1211  

(Emiatt tartja a szigorú kritikát hiteltelennek, hiszen a „közönség a színi előadások 

sikere s az azokról írt kritikák közt megfoghatlan ellentétet lát”1212 , ugyanakkor a 

kritikusok hibásak abban is, hogy túl szigorú ítéleteiket csak az előadás egyszeri 

megtekintése, vagyis túl rövid idő alatt hozzák meg.1213) Az 1850-es években a (pusztán a 

helyszínek és személyek neve miatt) történeti dráma kategóriájába sorolható Szigligeti-

darabokat még azon a szinten sem jellemzi a valódi tragikus küzdelem és összeütközés 

vagy a jellemek fejlődése, mint a Jókai-drámákat. Szigligeti jellegzetes eszköze, hogy a 
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1205 SZIGLIGETI Ede, A dráma és válfajai, Bp., Kisfaludy-Társ., 1874, 173. 
1206 Uo. 
1207 Vö. „Különben, ha az elnevezés által híven s kimerítőleg akarnók a darabokat jellemezni, lenne 
Poloniusként, komiko-pastorál, tragikomiko-historiko-pastorál stb.” SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: 
értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 62, 
SZIGLIGETI Ede, A dráma és válfajai, Bp., Kisfaludy-Társ., 1874, 222–239. 
1208 Uo., 278. 
1209 SOLT Andor, A színszerűség uralma drámairodalmunkban I–II, ITK 1939, 17–36, 136–155. 141–144. 
1210 Uo., 144. 
1211 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 69-70. 
1212 Uo., 70. 
1213 Uo., 70. 
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főhőséül választott szereplő sokáig nem jelenik meg, csak beszélnek róla, jellemét így nem 

a cselekmény során elkövetett tetteiből, hanem mások elmondásaiból ismerjük meg – ez 

éles ellentétben áll Szigligeti elveivel1214. 

Az egyes szereplők olyan helyzetbe kényszerülnek, amelyben dönteniük kell. E 

döntésüket azonban nem a dráma cselekményének menete határozza meg, hanem a döntést 

kikényszerítő emberek elvárásai. (Béldi Pál, Álmos, Zsigmond, Mátyás). Többször 

előfordul, hogy a döntést visszavonják, majd újra meghozzák, sokszor átmenet nélkül. 

Elviekben ez az eljárás hivatott egyrészt a jól sikerült drámai jelenetet biztosítani 

(„melynek végén a személyek nem azon meggyőződésekkel, érzelmekkel, és szándékokkal 

hagyják el a színt, mint arra fölléptek”1215), másrészt ezzel összefüggésben a döntés 

súlyának érzékeltetésére, a gyakorlatban viszont éppen ettől válnak a szereplők súlytalanná, 

hiteltelenné, köpönyegforgatóvá vagy csak egyszerűen annyira esendővé, hogy korábbi 

jellemzésüknek ellentmondanak a cselekedeteik. Az így felépített szereplő – ellentétben 

Szigligeti elméleti elvárásaival1216 – vagy nem következetes (ez a gyakoribb, például Pál 

esetében, akinek pozitív hősnek kellene lennie), vagy éppen határozatlansága, álnok 

kétszínűsége határozza meg a jellemét (ilyen Zsigmond). 

Az ilyen szereplők jellemének megítélése és az, hogy mi igaz abból, amit éppen 

mondanak saját érzéseikről, kizárólag a befogadók értelmezésétől függ. Nagyon jellemző 

ebből a szempontból például Zsigmond alakja. A kettőzés nem csak a döntések 

meghozatalánál jellemző. Gyakran előfordul, hogy ugyanarról az eseményről kétszer 

egymás után értesülünk, vagy egy bizonyos szereplőcsoport behívásakor bejön először egy 

másik, hogy azután újra behívják az elsőt. Ezen eljárások gyakoriságából, illetve abból, 

hogy nincsenek utólag sem átalakítva, arra lehet következtetni, hogy ezeket nem tartották 

hibának, vagy a dráma koncentráltságával ellentmondónak, esetleg a színpadi előadás 

gyakorlatát szolgálhatta. A szinte köznapi nyelv, és a történetek hossza és bonyolultsága, 

az igazi tragikus hősök hiánya epikussá teszi a darabokat, illetve a legtöbb darab esetében 

látható, mit is értett Szigligeti „színmű” alatt. A tragédia lehetősége fennáll, de vagy nem 

következik be, vagy ha igen, akkor a történet folytatódik és valamilyen tanulsággal zárul. 

Az egri nő1217 ékes példája annak, amit Solt Andor a „színszerűséget” reperezentáló 

„polgárosult drámának” nevez1218 (egyúttal lehetőséget ad egy feminista olvasatra). A 
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1214 Uo., 58–59. 
1215 Uo., 61–62. 
1216 Uo., 60. 
1217 SZIGLIGETI Ede, Az egri nő: eredeti dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1851. ápr. 26., sp., Obernyik 
Károly bejegyzéseivel, OSZK SZT, N SZ E 98. 
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történeti kornak és térnek, amelyben a cselekmény játszódik, gyakorlatilag nincs 

jelentősége: Gerőfi gyávasága, hazaárulása éppúgy előfordulhatott volna máskor, máshol, 

mint Ágota hősiessége. A főszereplők kispolgárok, céljaik kicsinyesek, valódi motivációja 

(a bosszú) egyedül Gerőfinek van, a cselekmény alakulását pedig az olyan mellékszereplők 

döntései is alakítják, mint Rózsi és Orbán. A dráma eredeti befejezése (Gerőfi a 

nyilvánosság előtt bevallja, hogy rágalmazta Ágotát) is jobban illik ehhez a 

cselekményvezetéshez. Az e helyett választott megoldás (Gerőfi harcot provokál és Pál 

leszúrja) nem csak problémássá teszi a Szigligeti-féle rendszerben is a műfaji besorolást1219, 

de emiatt kilóg az addigi szerkezetből, illetve gyilkossá teszi Pált, akinek jelleme addig is 

méltatlan volt egy tragédia hőséhez. Pál belső vívódásaiként értelmezendő, indokolatlan és 

hirtelen változó döntései egy befolyásolható, hazug, képmutató szereplővé teszik, aki 

nemhogy nem méltó párja Ágotának, de semmivel sem különb az áruló és bosszúszomjas 

Gerőfinél. 

A tragédia lehetősége éppen emiatt vész el, az így létrejött színmű egyfajta anti-

Othellóként értelmezhető, ahol Ágota éppolyan kiszolgáltatott ostoba férje 

bizalmatlanságának, mint Gerőfi ármánykodásának, és a házasfelek kibékülése Ágota 

számára a méltatlan állapotok fennmaradását, a befogadó számára pedig a tragikus 

felismerés, a katarzis elmaradását jelenti: Pál ugyanis változatlanul nem ismeri be, hogy 

tévedett, Ágota pedig „boldogan” beletörődik sorsába. A feltétlen bizalmat Ágotának nincs 

joga elvárni a férjétől, főleg a rágalmazás után, a Gerőfivel való eljegyzésének 

felbontásához pedig nem elegendő indok a szerelem hiánya, hanem Gerőfi gyávasága 

szükséges hozzá, tehát a férfinak valami olyan vétke, amely társadalmilag is elítélendő. Pál 

szenved attól, hogy Ágota különb, mint ő. Nem csak az életét mentette meg, de 

következetes, tiszta jellem. Ágota viszont nincs abban a helyzetben, hogy változtasson 

sorsán, tragikus bukását, amely igazságot szolgáltatott volna neki, a színmű szerkezete 

nem teszi lehetővé. A dráma „megnyugtató” befejezése azt mutatja, hogy a szövegben a 

női szerepek meghatározottsága miatt felmerülő társadalmi problémák változatlan 

formában léteznek tovább. Hasonlóan tipikus jegyeket mutat a Vid1220, ahol a címszereplő 

bosszú- és hatalomvágya nem tragédiába, hanem hármas esküvőbe torkollik. 
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1218 Vö. SOLT Andor, A színszerűség uralma drámairodalmunkban, IT 1939, 17–38, 136–155. 
1219 Abban ugyanis a színmű szerencsétlenség nélkül zárul, de elképzelhető az is, hogy Gerőfi halála nem 
bizonyult szerencsétlenségnek. Vö. SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi 
nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 62. 
1220 SZIGLIGETI Ede, Vid: eredeti dráma 4 felv. kardalokkal, zenéjét szerezte SZERDAHELYI József, bem. 
Nemzeti Színház, 1850 nov. 18, rp., rend., LENDVAY Márton, feluj. Nemzeti Színház 1866. jun. 10, rp., rend., 
SZIGLIGETI Ede, Szigligeti Ede bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ V 70 (sp.: N SZ V 70/1). 
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Azokban a Szigligeti-drámákban, amelyek cselekménye valós történelmi 

eseményeken alapul, a legtöbbször a bosszú és megbocsátás, illetve a már említettekhez 

hasonlóan szintén a feltétlen bizalom kérdése áll a középpontban. Ezekben az esetekben a 

történelmi hitelesség követelménye miatt túl hosszúra nyújtott cselekmény teszi epikussá a 

darabokat, annak ellenére is, hogy ezekben a művekben általában bekövetkezik valamiféle 

tragikus veszteség, amely a főhőst ráébreszti korábbi hibás döntéseire, és amely a költői 

igazságszolgáltatást biztosítja. Ilyen például a IV. István1221, a III. Béla1222, a Béldi Pál1223, 

az Andronik, 1224  és A világ ura 1225 . Hogy ez utóbbi csoportba tartozók hivatottak 

reprezentálni Szigligeti felfogása szerint a tragédia műfaját, azt a címleírások egyértelműen 

jelölik: „(eredeti) (történeti) szomorújáték” A világ ura, az Andronik, a IV. István, a 

Diocletian 1226 , a Béldi Pál és a Lackfi Imre 1227 . Szigligeti szerint „a történeti mű 

egyszersmind korrajz”1228, amelyben a „történeti színköltő”1229 a „köztudomású tényeket 

és adatokat megtartja, a már történetileg ismert személyek jellemfővonalait nem fogja 

meghazudtolni; hanem azokat a történeti fővonalak rajza közt ugy fogja szinezni, hogy 

azok egyedekké domborodjanak ki; s részint ezekből, részint az egyedekből befolyást 

gyakorlott akkori közszellemből, szokásokból, előitéletekből sat. szóval, a külső 

körülményekből merített indokokkal a köztudomásu főtényeket mintegy bebizonyítani s 

minden kétségen kivülivé igyekvendik tenni”.1230 

Eredeti dráma (vagyis Szigligeti megfogalmazásában a vígjáték és szomorújáték 

közti „közép faj”1231, „hol a tartalom túlnyomólag komoly, de a vég kifejlődés a küzdő 

egyedek kibékülése, vagy az egyik fél lefegyverzése által, szerencsétlenség nélkül megy 
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1221 SZIGLIGETI Ede, IV-dik István: eredeti történeti dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház 1852. ápr. 3, sp., 
Obernyik Károly bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ N 78. 
1222 SZIGLIGETI Ede, III-dik Béla: eredeti dráma 4 felv., bem. Nemzeti Színház, 1852. máj. 10, rp., Obernyik 
Károly bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ H 106. 
1223 SZIGLIGETI Ede, Béldi Pál: eredeti szomorujáték 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1857. ápr. 24, sp., 
OSZK SZT N SZ B 94. 
1224 SZIGLIGETI Ede, Andronik: történeti szomorujáték 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1851. dec. 29, sp., 
OSZK SZT N SZ A 79 (kézirat: N SZ A 79/1.). 
1225 SZIGLIGETI Ede, A világ ura: eredeti történeti szomorujáték 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1856 okt. 2, 
sp., OSZK SZT N SZ V 82. 
1226 SZIGLIGETI Ede, Diocletian: eredeti szomorujáték 5 szakaszban, bem. Nemzeti Színház 1855. szept. 19, 
sp., OSZK SZT N SZ D 64 (rp., rend., EGRESSY Gábor, N SZ D 64/1). 
1227 SZIGLIGETI Ede, Laczkfi Imre: eredeti szomorujáték 5 felv., 1860, Szigligeti Ede bejegyzéseivel, OSZK 
SZT N SZ L 90. 
1228 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről. Értekezés = Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. Szigeti 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 69. 
1229 Uo. 
1230 Uo. 
1231 Uo. 
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véghez”1232, „magyarúl színmű”1233) az Egri nő, a III. Béla és a Vid. „Színmű” megjelölést 

kapott a Mátyás király lesz1234, a Zsigmond fogsága1235 és az Álmos1236. 

Ez utóbbi három inkább a szereplők lelki fejlődésére, egyéniségük változására 

helyezi a hangsúlyt, bár ez a fejlődés egyik esetben sem sikerül túl hitelesre. Zsigmond 

alakja (egyébként a Lackfi Imrében is) olyannyira negatív színben van feltüntetve, hogy 

nehezen hihető a darab végére bekövetkező erkölcsi javulás. Az ő jellemét nem sikerült 

„tűrhetővé”1237 tenni „elméncséggel”1238, hiszen a bolondja játssza az ötletgazda szerepét. 

Egyetlen mentsége, hogy ő a törvényes magyar király – ez a korabeli befogadó számára 

talán olyan tulajdonságnak bizonyult, amely biztosította, hogy Zsigmond „visszataszító, 

undorító ne legyen” 1239 . Mátyás jelleme tulajdonképpen készen lép elénk, csupán 

személyének a státusza változik; célja új pozíciójának elismertetése, ehhez pedig (a színmű 

követelményeinek megfelelően) csak visszafogott eszközöket kell alkalmaznia. Az 

Álmosban pedig hiába a túlvilági lények, vagyis a felsőbb szint megjelentetése, a két világ 

nem hat igazán egymásra. Álmost az őt körülvevő szereplők (elsősorban Árpád) 

hátráltatják döntésének meghozatalában, az ál-konfliktust tulajdonképpen Álmos 

tudatlansága okozza, ez pedig azt eredményezi, hogy alakja az általa meghozott áldozat, és 

az egyértelmű mózesi minta ellenére is nevetségesen kisszerű. 

Az egyes művek nyelvezete (leszámítva az Álmosban megjelenő verses betéteket) a 

köznyelvhez hasonló, nem ritmusos, nem verses. A párbeszédek retorikailag sem túlzottan 

kidolgozottak. Ennek az az oka, hogy Szigligeti szerint „a dráma természeténél fogva, arra 

kell minden erővel törekednünk, hogy egyedeink minél természetesebben beszéljenek, 

azaz: igyekezzünk őket úgy beszéltetni, mint az előforduló helyzetekben és 

lelkiállapotokban, jellemeiknél fogva beszélhettek, vagy beszélniök kellett”. 1240  A 

„helytelen virágos bőbeszéd1241 és költészi képek”1242 eredményei a „hamis pathosz és 
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1232 Uo. 
1233 Uo. 
1234 SZIGLIGETI Ede, Mátyás király lesz: eredeti történeti színmű 5 felv., bem. Nemzeti Színház 1858. okt. 5, 
sp., OSZK SZT N SZ M 116 (rp., rend., PAULAY Ede, Paulay Ede bejegyzéseivel, N SZ M 116/1). 
1235 SZIGLIGETI Ede, Zsigmond fogsága: eredeti színmű 3 felv., bem. Nemzeti Színház 1859. febr. 18, OSZK 
SZT N SZ Z 40 (sp., Szigligeti Ede bejegyzéseivel, N SZ Z 40/1). 
1236 SZIGLIGETI Ede, Álmos: színmű zenével, énekkel 3 felv., zenéjét szerezte ERKEL Gyula, bem. Nemzeti 
Színház 1859. nov. 4, sp., OSZK SZT N SZ A 96. 
1237 Vö. SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. 
SZIGETI József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 59. 
1238 Uo. 
1239 SZIGLIGETI Eduárd: A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857. 58–70, 59. 
1240 Uo., 65. 
1241 Vö. BLAIR, Hugo, Rhetorikai és aesthetikai leczkéi: némelly kihagyásokkal és rövidítésekkel, angolból 
fordította KIS János, Budán, 1838, 345–346. 
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bombaszt”1243. A színpadon Szigligeti szerint a „társalgási hangnak” kell uralkodia, „azaz: 

oly hangnak, milyenen a személyeknek egymással okvetlenül beszélniök kell vagy lehet 

oly helyzetben és kedélyállapotban, milyenben őket lenni képzeljük”.1244 Az azonosulás 

lehetőségét a világos, érthető nyelv, az egyező értékrend, a hasonló tapasztalat 

biztosítja.1245 A drámabeli személyek lelkiállapotát, reakciói, ezáltal az általuk használt 

nyelvet tehát kizárólag a befogadó elvárásai határozzák meg. Olyannyira, hogy az erkölcsi 

elégtétel kérdése is ennek van alárendelve: „a drámai erkölcsiséget azon drámai 

igazságban hiszem lenni, mely által a néző erkölcsi érzete kieléggíttetik. (...) abban, mily 

híven volt előadva, s mily részvétet hagyott a néző keblében maga után. Néha a 

megszégyenítés elegendő drámai büntetés, azaz, hogy a bűnösért, ha nem is ő, legalább a 

becsületes néző piruljon. Legfőbb drámai jutalom az erényre nézve az öntudat1246, s a néző 

rokonszenve.”1247 Ahogy Bécsy Tamás fogalmaz, a lovagdrámákban és melodrámákban 

egyaránt megtalálható „jó vég lehetősége mint az életbeli zavarok, gazemberségek 

megoldhatóságának biztosítéka funkcionált”.1248 A gazemberség, ahogyan az erény is, 

Szigligetinél leginkább az arcról felismerhető, a tiszta tekintet elegendő bizonyíték az 

erényességre.1249 

 Mivel történeti hűség és a mindennapi tapasztalatokból fakadó elvárásoknak is meg 

kell felelni, nem mindig lehet a büntetés arányos a bűnnel, ahogy a jutalom sem az 

erénnyel. De az erkölcsi elvárásokat valamilyen módon muszáj beteljesíteni, mert egyfelől 

a költészetnek „örök igaz törvényeken kell alapulnia”1250, másfelől különben a néző 

megbotránkozik.1251 Ebben a gondolati rendszerben indokolt, hogy a megszégyenítés, és 

nem a halál a büntetése Zsigmondnak a Lackfi Imre című darabban. A történeti hűség is a 

nézői elvárások miatt fontos elsősorban: „A nézőnek emlékei s igaz és bal előítéletei 

vannak, azokat nem hagyja a színház küszöbén.”1252 A színpadi illúziót is a néző képzelete 

teremti meg, és ha az érdeklődés fenntartásának ez az ára, megengedhető erre a fantáziára 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1242 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről, értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 65. 
1243 Uo. 
1244 Uo. 
1245 Uo., 66. 
1246 Az öntudat a Szigligeti-drámákban a lelkiismeretet jelenti. 
1247 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 67. kiemelés az eredetiben. 
1248 Vö. BÉCSY Tamás, Színház és/vagy dráma, Bp.–Pécs, Dialóg Campus, 2004, 9–10. 
1249 Ez különösen hangsúlyos például Az egri nőben. 
1250 SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről: értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. SZIGETI 
József, Pest, Emich, 1857, 58–70, 68. 
1251 Uo., 67–68. 
1252 Uo., 69. 
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a legteljesebb mértékben hagyatkozni.1253 A párbeszédek egyértelműen kijelölik a színészi 

játék mintáit, a rendezői utasítás ezért nagyon ritka, illetve a már említett cseldráma műfaja 

miatt főleg a rejtett gondolatokat, az intrikát jelöli („félre”). 

Jókai darabjai nem csak nyelvileg, hanem drámaiságukban is eltérnek a Szigligeti-

féle színjátékoktól. Jókai retorikai gonddal megírt drámáinak szereplői többnyire ritmusos, 

de még a hétköznapi beszédhez viszonylag közel álló és egységes nyelvet használnak – a 

színpadi előadás nyelvezete tehát nem teljesen azonos a „társalgási” nyelvvel, a retotikai 

kidolgozottság a tragédia szükségszerű eszköze. A darabok szituációteremtése egyfelől 

lehetőséget ad a tragikum megjelenítésére, másfelől viszont a többszörösen összetett 

kiinduló helyzetek túlbonyolítottsága, amely többnyire egy (általában eleve reménytelen) 

szerelmi szál bevezetését (is) jelenti, el is veszi, vagy jelentősen gyengíti ezt az esélyt, 

hiszen nincs meg a lehetőség a tragédia bekövetkezte előtti reményt adó, látszólagos 

pozitív fordulatra, vagy ha igen, akkor az túl korán következik be. Dalma terve, hogy 

megfeleljen apja és népe elvárásának, és a béke megőrzése érdekében férfiként uralkodóvá 

váljék, több irányból is veszélyeztetve van: nem csak Disabul támadó szándéka, illetve 

Kubláj ármánykodása, hanem Elemér iránt érzett szerelme által is. Manlius célja Sophronia 

megnyerése, ebben a keresztényüldöző, de ugyanakkor a római erkölcsöket is lábbal tipró 

Carinus uralma akadályozza meg – Glyceria viszonzatlan szerelme bonyolulttá teszi és a 

bosszúdráma mintájára írja át a cselekményt. 

Immetullah célja Kemény Simon megmentése, de mind ez, mind pedig a szerelem 

kölcsönössége eleve esélytelen (igaz, az opera más elvárásrendszereket működtet, és 

azoknak feltehetően megfelelt volna az Immetullah). Könyves Kálmán célja Szent László 

örökébe lépve jó keresztény királlyá válni; ebben viszont nem csak Álmos állandó 

lázadozása, hanem környezetének véleménye és saját magáról alkotott képe is akadályozza. 

A szerelmi három- illetve négyszögek (Kálmán-Ingoli-Álmos-Perzila) csak bonyolítják a 

cselekményt, de nem szükségszerű következmények. Dózsa igazi nemessé akar válni és 

elnyerni Lóra szerelmét, de a Szapolyaiék-féle nemességgel nem azonosulhat, Lóra iránt 

érzett szerelme pedig szintén eleve reménytelen – bár mindkettő értelmezhető klasszikus 

tragikai vétségként. A szigetvári vértanúkban tulajdonképpen nincs drámai szituáció: a 

szigetiek célja a hősi halál, és ebben nem is akadályozza őket senki. Illetve lehetséges egy 

olyan olvasat is, amelyben Szelim a főhős, akinek célja a közösséghez tartozás, amelyben a 

megegyezés és az életben maradás reménye akadályozza. A nem viszonzatlan, de az elvi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1253 Uo., 66. 
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nézeteltérések miatt szintén reménytelen szerelmi szál nem képes kibontani a tragédiát: itt 

sincs felvillantva semmilyen megoldási lehetőség, amelynek elmaradása okozná a tragédia 

bekövetkeztét; a darab végén csak egy ál-feloldást kapunk. 

A darabok kezdetén kialakuló viszonyok egy része – mint az előbbiekből is látszik 

– inkább ötletszerű, mint elkerülhetetlenül szükséges, másik részük pedig a történések sora 

ellenére, az említett reménytkeltő fordulat elmaradása vagy rossz időzítése miatt statikus 

marad, így nem következik be igazi fordulópont. Dalma a darab végén is férfiként küzd, 

Elemér iránti szerelme és Disabul ellen egyaránt; Kemény elhatározása és Immetullah 

szerelme is ugyanaz marad (bár az opera műfaji sajátosságai miatt ez sem feltétlenül 

tekinthető dramaturgiai hibának). Kálmán és Álmos harca is végig ugyanazon a pályán 

mozog. A Dózsa Györgyben nem oldódik fel a pórnép és az arisztokrácia ellentéte Dózsa 

halálának árán, a békülés reményét a tulajdonképpen másik történetszálhoz tartozó Lóra és 

Bornemisza esküvője jelenti, így nincs igazi kapcsolat a főhős bukása és a megoldás között. 

A szigetvári vértanúkban nincs a szereplők között viszonyváltozás. Egyedül a Manlius 

Sinisterben változnak a szereplők közti viszonyok: Manlius köpönyegforgatóvá kénytelen 

válni, s ez Glyceriához közelebb viszi, Mesembriustól viszont távolabb kerül. 

A Dalmában még feltűnően sok a kiegészítő szöveg: az instrukciók a színészeknek 

és a díszletezéshez, a Manlius Sinister kellékeihez Jókai rajzokat is készített. Az 

instrukciók jellemzően azokban a jelenetekben szaporodnak meg, amelyek az egyes 

darabok valamilyen szempontból problémás vagy a kortársak által (is) kifogásolt részei, és 

önmagukban, az instrukciók nélkül vagy nem lennének értelmezhetők, vagy egészen más 

értelmezést tennének lehetővé. Ebben egy jelentős eltérés látszik a Szigligeti- és a Jókai-

művek között: míg előbbi olyannyira az általánosan elfogadott és minden esetben működni 

képes elvárásoknak megfelelő helyzeteket, kliséket vitt színpadra, hogy szükségtelennek 

tartotta a rendezői utasításokat, addig a (feltehetően magasabb esztétikai színvonalra 

törekvő) bonyolultabb szituációkat teremtő Jókai kénytelen volt az értelmezési keretek 

kijelöléséhez kiegészítéseket tenni. Ezek a kiegészítések viszont pontosan megszabták 

(volna) ezeket a kereteket, mind a színészek, mind pedig a nézők (és a kritikusok) számára: 

ilyenek például az Álmos és Kálmán közti párbajjelenet, vagy Szelim álma. Ugyanilyen 

rendezői utasítások kísérik az alaphelyzetből nem feltétlenül következő történéseket is, 

mint amilyen például Dózsa Lóra iránti szerelme. 

Az alapvetően a tragikum lehetőségét magukban hordozó szituációk megfelelő 

kibontakozásának másik akadálya a valódi cselekvés hiánya: a főhős inkább csak nem tesz 

meg valamit, a drámai cselekvéssor többnyire kimerül abban, hogy felmerül a cselekvés 
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lehetősége vagy kényszere, de a szereplők végül mindig a passzivitás mellett döntenek. 

Dalma igazi, cselekményt irányító tette női mivoltának nyílt vallása volna. Passzivitása és 

folyamatos tagadása miatt a cselekmény valódi irányítója Disabul (illetve leginkább az 

intrikus Kubláj); Elemér elküldése a Halilával kötendő házasság miatt csak pótcselekvés, a 

végkifejlethez nem járul hozzá. Manlius az azonnali bosszú helyett inkább látszólag 

Carinus kegyencévé válik. Kálmán Álmos elítélése helyett mindig csak megbocsát, amikor 

pedig végre cselekszik, az nem a cselekmény beindításához, hanem a befejezéséhez járul 

hozzá. (Ha Álmost tekintjük a főhősnek, akkor persze épp fordított a helyzet). Dózsa 

bizonyos szempontból Kálmánhoz hasonló jellem: önnön erőszakos természetét szeretné 

legyőzni, s bár ez neki sem sikerül, de Kálmánnal ellentétben ő a darab végére azonos lesz 

önmagával. Dózsa személyes sérelmei okán áll a Lőrinc által már korábban fellázított nép 

élére, s ezzel a drámai főhősök közül az egyetlen igazán aktív cselekvővé válik. Zrínyi 

alakja ezzel szemben mind közül a legkevésbé cselekvő: A szigetvári vértanúkban a 

legaktívabb szereplő Anna, akinek tette, szerelmének megtagadása szintén a környezet 

elvárásai szerinti cselekedet és nincs befolyással a darab végkifejletére. Az olyan 

főhősöknek, mint amilyen Dalma, Kálmán vagy Dózsa, éppúgy saját magukon tett 

erőszakkal kell elnyomniuk igazi, cselekvő énjüket, ahogyan a színpadon játszó színésznek 

visszafogottan kell mély érzelmeket megjelenítenie1254, és ahogyan a Kossuth bűbájossága 

által megtévesztett magyarságnak vissza kell térnie „eredeti”, szelíd viselkedési 

normáihoz1255. 

A fizikai cselekvések többnyire az epizódokhoz és az epizódszereplőkhöz köthetők, 

gondoljunk a Dalma és a Manlius Sinister szertartásaira, vagy Álmos megvakíttatására. 

Dózsa is a színen kívül üti meg Szapolyait, a szigetiek pedig még ennél is kevesebb 

cselekvést hajtanak végre. A retorikailag felépített beszédek viszont leginkább a szereplők 

érzéseit adják vissza, és a színen kívüli történéseket mesélik el. A drámák hősei 

legtöbbször – a már említett cselekvésképtelenségük mellett – nyelvileg sem uralják a 

cselekményt: ugyanazt a nyelvet beszélik, amit a többi szereplő és szándékaik ellenére is 

ugyanazokat a fogalmakat használják; például Dalma tudja és elismeri magáról, hogy nő, 

Kálmán saját magát gonoszként fogalmazza meg, Dózsa folyamatosan önnön 

agresszivitásától félti a hazát. Egyedül Zrínyi tekinthető kivételnek: bár őt a török táborban 

ördögként emlegetik, de azért, hogy nagyságát elismerjék, másrészt a befogadó előzetes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1254 Erről lásd a Ristori-vita kapcsán: PATONAI Anikó Ágnes, Kulturális minták a Ristori-vita szövegeiben, = 
Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció, Bp., OSZK–Gondolat, 2013, 164-182. 
1255 Vö. KEMÉNY Zsigmond, Forradalom után és KEMÉNY Zsigmond, Még egy szó a forradalom után = uő, 
Változatok a történelemre, szerk., utószó és jegyz. TÓTH Gyula, Bp., Szépirodalmi, 1982. 181-373., 375-559. 
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ismeretei alapján (amelyekkel gyakorlatilag a főhős Zrínyi és minden egyéb szereplő is 

rendelkezik) tisztában van Zrínyi jelentőségével, s ez a szövegben a teljesen egyértelmű, és 

így reflektálatlan értékítélet miatt nem is kérdőjeleződik meg. 

Szinte valamennyi dráma tartalmaz olyan részletet, szereplőt, vagy szerkezetbeli 

megoldást, amelyben felismerhető bizonyos Shakepeare-i drámák mintája. A Dalmában a 

férfi ruhába bújó nő, (a Vízkereszt, vagy amit akartok Violája), a Dózsa Györgyben a VI. 

Henrik Jack Cade, a Könyves Kálmánban III. Richárd figurája, a Szigetvári vértanúkban 

Szelim és az őr pábeszéde. Ezeknek a mintáknak a megléte elméletileg lehetővé tenné egy 

olyan drámaköltészet létrehozását, amely túllépve a színpadon megengedett 

visszafogottságon, megfelel a Gyulai-féle  katarziselméletnek és ezáltal lehetővé teszi a 

szabadságharc elvesztése okozta trauma feldolgozásást, egyúttal megteremti a színvonalas 

magyar drámairodalmat is. A kortársak számára ugyanis „mintha Shakespeare-nek 

nagysága épp a meg nem szokott ábrázolásnak szélsőségességében, a klasszicizmus 

normáival szembeszegülő szélsőségességben lenne megragadható, s költői nagysága abban 

a merészségben összpontosulna, hogy mindazt, amit a klasszicizmus eltiltott vagy elfojtott, 

azaz a gonoszságot, embertelenséget, durvaságot, őrületet, összefoglalóan: szélsőséget ki 

merte mondani”.1256 Jókai számára ez lehetőséget teremtett arra, hogy addig ki nem 

mondott, vagy ki nem mondható dolgokat fogalmazzon meg a színpadon, ugyanakkor 

kockáztatva, hogy a befogadók esetleg nem értik meg az utalásokat. A kritikák 

ismertetéséből látható, hogy a kortársak többnyire felismerték és értelmezték is ezeket a 

mintákat, de a legtöbb esetben ez mégsem volt elegendő: „az őrület, a nyílt gonoszság, a 

vállalt deviancia mintha Shakespeare védőköpönyege alatt jelenhetne csak meg...”1257. 

Jókai szerzői neve feltehetőleg nem fért össze azzal a szélsőségeket legitimáló1258 írói 

attitűddel, amelyet Shakespeare-nek tulajdonítottak.  

A színpadi hatást feltehetőleg Szigligeti és Jókai darabjai is kiváltották, átmeneti 

sikerüket biztosítva. A darabok fogadtatása azonban nagyban függött a közönség 

összetételétől is. A „félig-mivelt színházi közönségek”1259, amely az 1850-es években még 

azonosulni tudtak a Jókai-drámákban megjelenő „mély és egyszerű érzéseket” 1260 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1256 MARGÓCSY István, Shakespeare mint a magyar romantika „védangyala” = Építész a kőfejtőben. 
Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. HITES Sándor, TÖRÖK Zsuzsa, Bp., rec.iti, 
2010, 106-112., 107-108. kiemelés ott 
1257 Uo. 109. 
1258 Uo. 111.!
1259 KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli: PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, 
Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK 1938/3, 269. 
1260 Uo. 
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„patheticus declamatiová változtató” 1261  Jókainak az évtized aktuális problémáit 

megjelenítő teremtményeivel, később már nem értették a darabok szimbolikus utalásait. 

Így fordulhatott elő, hogy Jókai 1850-es években írt drámáinak az első néhány sikeres 

előadása után vagy kínos fogadtatás, vagy a feledés jutott osztályrészül; például a Könyves 

Kálmánt 1885-ben Bécsben már kipisszegték, s a taps csak Jókai személyének szólt.1262 

Annak ellenére, hogy Jókainak az 1850-es években írott drámai művei közül 

mindegyik népszerű, és a színházi-irodalmi (egyes esetekben a politikai) diskurzust is 

befolyásoló szöveg volt, s ő maga nem csak drámáival, hanem színikritikáival és emberi 

kapcsolatai révén is a nemzeti színház életében meghatározó szerepet töltött be, utólag 

egyik drámája sem került be a kánonba, és a nemzeti tragédia megteremtésére tett 

kísérletei ellenére máig elsősorban prózaíróként szerepel a magyar irodalmi köztudatban. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1261 Uo. 
1262 Vö. KAPOSI Béla, „Kálmán király”, Fővárosi Lapok, 1885. szept. 28., 22. évf. 231. sz., 1499–1500. 
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hitélet emelésére, szerk. KLEZSÓ József, Pest, Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, 1852-1860., 

1853 dec. 31., 1855. dec. 31.,  

Délibáb: nemzeti színházi lap, fel. szerk. FESTETITS Leó, szerk. JÓKAI Mór, Pest, FESTETITS 

Leó, 1853-1854., különösen: 1853. jan. 2., 1853. jan. 9., 1853. jan. 16., 1853. jan. 23.,  1853. 

jan. 30., 1853. jan. 31., 1853. febr. 6., 1853. ápr. 17., 1853. jún. 19., 1853. jún. 26., 1853. júl. 

3., 1853. júl. 10., 1853. júl. 17., 1853. júl. 31., 1853. aug. 14., 1853. aug. 28., 1853. okt. 9., 

1853. okt. 16., 1853. dec. 18., 1854. jan. 1., 

Délibáb: szépirodalmi és divatlap, fel.szerk. FRIEBEISZ István, Pest, FRIEBEISZ István, 1855-

1858., 1855. dec. 23., 1857. nov. 8., 1858. jan. 31. 
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Divatcsarnok : tudományos, szépirodalmi, művészeti és divatközlöny, Pest, MÜLLER Emil, 

1853-1863., különesen: 1853. ápr. 3., 1853. jún. 19., 1853. jún. 23., 1853. júl. 3., 1853. júl. 21., 

1853. aug. 21., 1853. aug. 28., 1853. okt. 6., 1853. okt. 13., 1853. okt. 30., 1853. nov. 6. 1853. 

nov. 17., 1853. dec. 15., 1855. dec. 25., 1857. dec.15., 1858. jan. 26., 1860. ápr. 3. 

Dózsa György, eredeti opera 5 felvonásban, JÓKAI után irta SZIGLIGETI, zenéjét ERKEL 

Ferencz. Pesten, Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdánál, 1867. 

Egressy Gábor és kortársai: levelek Egressy Gáborhoz (1838–1865), sajt. MOLNÁR László, 

Bp., Színészegyesület, 1908, különösen: Egressy Gábor levele Berényi Antalnak, 1855. febr. 5., 

53., Szénfy Gusztáv levele Egressy Gáborhoz, 1859. nov. 24., Szénfy Gusztáv levele Egressy 

Gáborhoz, 1859. dec. 7.,  

EGRESSY Gábor, A színészet iskolája, Budapest, 1879. 

EGRESSY Gábor, A színészet könyve, Pest, 1866.,  

Élet és Literatura, szerk. KÖLCSEY Ferenc ; szerk. SZEMERE Pál, Pest, Petrózai Trattner 

Mátyás Ny., 1826-1829, 1826, 1-2. 97–98, 106–107, 109, 124,157. 

GAUTIER, Théophile, Maupin kisasszony, Bp., Genius, 1922. 

GYULAI Pál, Dramaturgiai dolgozatok, I, 1850–1863, Bp., Franklin, 1808, különösen: 

Diocletián 90–106, Signora Ristori 137–164; Még egyszer Ristori I. 167–191., Még egyszer 

Ristori II. 192–208.  

GYULAI Pál, Nemzeti színház, Dózsa György színmű Jókaitól. A színpadi hatás, tragicum s a 

történti hűség, Budapesti Szemle, 1857, 1. kötet 3. füzet, 466–474. 

GYULAI Pál, Petőfi Sándor és lyrai költészetünk, Bp., 1908.  

Harmadik Richard király. Drama 5 fölvonásban, irta SHAKESPEARE, forditotta angolból 

VAJDA Péter, szinre alkalmazta TÓTH József, 1843 OSZK SZT H85/1  

 

Harmadik Richárd király. Drama 5 fölvonásban, Irta SHAKESPEARE, Forditotta angolból Vajda 

Péter és EGRESSY Gábor, SZIGLIGETI Ede és EGRESSY Gábor bejegyzéseivel, 1847. OSZK 

SZT H85. 
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Harmadik Richard Király. Szomorú Játék 5 felvonásban, irta SHAKESPEARE, Angolból 

fordítva, (1839) OSZK SZT H68.  

 

Hármas kis-tükör, melly Magyarország' I. legujabb földleírását, II. régibb és legujabb polgári 

állapotát, III. a' magyar nemzetnek régibb és legujabb történetét híven ábrázolja, 

Magyarország és Erdély földabroszával, XIII. toldalékkal, Pesten, Trattner és Károlyi 

tulajdona, 1850. 

Hölgyfutár : közlöny az irodalom, társasélet, művészet és divat köréből, szerk. NAGY Ignác, 

Budapest, NAGY Ignác, 1849-1864., különösen: 1853. dec. 12., 1854. ápr. 19., 1854 júl. 1., 3., 

4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 1856. máj. 19., 1857. jún. 22., 1857. nov. 4., 1857. nov. 7., 1858. jan. 

16., 1860. márc. 31., 

IPOLYI Arnold, Magyar mythologia, Bp., Európa, 1987, Békéscsaba Kner, Az 1854-ben Pesten, 

Heckenast Gusztáv által kiadott mű reprintje. A mellékletben a hasonmás kiad. Függelékei. 

Jókai Mór Összes művei, szerk. LENGYEL Dénes, NAGY Miklós, Levelezés I. (1833-1859), sajt. 

KULCSÁR Adorján, Bp., Akadémiai, 1971., különösen: Jókai levele Festetics Leónak 1852. dec. 

28., JKK, Levelezés, I, 104., Jókai levele édesanyjának 1853. febr. 19. = JKK, Levelezés, I. 

108., Jókai levele édesanyjának 1853. márc. 6. = JKK, Levelezés, I. 109., Jókai levele Egressy 

Gábornak 1853. szept. 6. = JKK, Levelezés, I, 116., Jókai levele Festetics Leónak 1854. febr. 7. 

= JKK, Levelezés, I, 118., Jókai levele Festetics Leónak 1854. febr. 18. = JKK, Levelezés, I, 

119., Jókai levele édesanyjának 1854. febr. 22. = JKK, Levelezés, I, 120., Jókai levele Festetics 

Leónak, 1854. nov. 3. = JKK, Levelezés, I, 128., Jókai levele Szigligeti Edvárdnak 1855. dec. 

12. = JKK, Levelezés, I, 144., Jókai levele Kemény Zsigmondnak, = JKK, Levelezés, I, 146., 

Jókai levele Tóth Kálmánnak 1856. dec. 31. = JKK, Levelezés I, 167.; Jókai levele Ráday 

Gedeonnak 1857. jan. 12. = JKK, Levelezés, I, 169.,  

JÓKAI Mór, A nemzeti színház múltjából, Bp., Révai, 1914,  

JÓKAI Mór, A szigetvári vértanuk, eredeti szomorujáték 4 felv., bem. Nemzeti Színház, 1860. 

márc. 29., sp., feluj. N. Sz. 1919. márc. 7., sp., OSZK SZT N SZ T 65/1.  

JÓKAI MÓR, Dalma, históriai dráma 4 szakaszban, bem. Nemzeti Színház 1852. nov. 27., sp. 

109 l. OSZK SZT D 60. (rp., N SZ D 60/1);  
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JÓKAI Mór, Dósa György, eredeti történeti dráma 4 felv., bem. Nemzeti Színház 1857. nov. 3., 

sp., a színlapon Dózsa György címmel, OSZK SZT N SZ D 69. (rp., rend., EGRESSY Gábor, N 

SZ D 69/1)  

JÓKAI Mór, Immetullah, az autográf kézirat töredéke: Petőfi Irodalmi Múzeum, PIM V-an 

1092, 10 folio (lásd a mellékletben) 

JÓKAI Mór ismeretlen librettója, Hazánk I. évf., 6. sz., 1893. dec. 31., (melléklet) 17-20. 

JÓKAI Mór, Könyves Kálmán, eredeti históriai dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1855. dec. 

18., sp., OSZK SZT N SZ K 123., (Könyves király: eredeti históriai dráma 5 felv., sp., kézirat 

1855 után, OSZK SZT MM 4746)  

JÓKAI Mór, Manlius Sinister, történeti dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1853. dec. 10., rp., 

rend., EGRESSY Gábor, Jókai Mór javításaival és rajzaival, OSZK SZT N SZ M 105.  

JÓKAI Mór, Színművek 1–3, Pest, Heckenast, 1860. 

JÓSIKA Miklós, Az utolsó Bátori, Pest, Heckenast, 1837. 

KAPOSI Béla, „Kálmán király”, Fővárosi Lapok, 1885. szept. 28., 22. évf. 231. sz., 1499–1500. 

KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Egy római család c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ 

KÁDÁR Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 258-273; 262-269. 

KEMÉNY Zsigmond bírálata Jókai Manlius Sinister c. színművéről, közli PUKÁNSZKYNÉ 

KÁDÁR Jolán, Kemény Zsigmond drámabírálói működése, ITK, 1938, 258-273; 273. 

KEMÉNY Zsigmond, Férj és nő, Bp., Szépirodalmi, 1968,  

KEMÉNY Zsigmond, Forradalom után, Pest, Heckenast, 1850.;  

KEMÉNY Zsigmond, Még egy szó a forradalom után, Pest, Heckenast, 1851. 

KEMÉNY Zsigmond, Színművészetünk ügyében = Báró Kemény Zsigmond összes művei, 

történelmi és irodalmi tanulmányok, 3. kötet, Bp., Franklin-Társulat, 1907, 7-36. 

KEMÉNY Zsigmond, Deborah = uő, A szív örvényei: kisregények és elbeszélések, szerk. utószó, 

jegyz. TÓTH Gyula, Bp., Szépirodalmi, 1969, 353-465. 
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KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül = uő, Élet és irodalom: tanulmányok, 

szerk., utószó és jegyz. TÓTH Gyula, Bp., Szépirodalmi, 1971, 191-212. 

Képes Újság, szerk. WERFER Károly, Kassa, WERFER Károly, 1848, 1848. július 8.  

Kisfaludi KISFALUDY Károly, Kemény Simon, eredeti hazai dráma két felvonásban, Pest, 1820. 

KÖRNER, Theodor, Zrínyi, vitézi szomoru játék öt felvonásban, forditotta PETRICHEVICH 

HORVÁTH Dániel, Kolo’sváronn 1819. 

Magyar Akadémiai Értesítő 1857-ről, Pest, 1857. 

Magyar Hírlap, fel. szerk. SZILÁGYI Ferenc, Pest, KOZMA Vazul, 1849-1852., különösen: 1851. 

jan. 1. 1851. jan. 11.,  1852. júl. 6., 1852. szept. 24.,  1852. szept. 28., 1852. okt. 3., 1852. nov. 

30., 1852. dec. 1.,  

Magyar Néplap, politikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi képes újság, fel.szerk. SZABÓ Lajos, 

Pest, Szabó Lajos, 1856-1860.,1857. nov. 7., 1857. nov. 14.,  

Magyar Posta, fel.szerk. URHÁZY György. Pest : Emich Gusztáv, 1857-1858. 1857. nov. 6., 

1857. dec. 15. 

Magyar Sajtó : politika, nemzetgazdászat, irodalom és művészet közlönye, szerk. TÖRÖK 

János, Bécs, TÖRÖK János, 1855-1865., 1856. febr. 20., 1856. márc. 9., 1856. ápr. 1., 1856. ápr. 

13. 1857. jún. 22.  1857. júl. 25., 1857. aug. 26. 1857. szept. 21., 1857. szept. 25., 1857. nov. 5., 

1857. nov. 9., 1857. nov. 17., 1858. jan. 5., 1858. jan. 16. 

Magyar Színházi Lap, szerk. EGRESSY Gábor, Pest, EGRESSY Gábor, 1860., különösen: 1860. 

jan. 7., 1860. ápr. 7., 1860. ápr. 14., 1860. ápr. 21. 

Magyar Thália. Játékszíni almanach 1853-ra. szerk. VAHOT Imre. Pest, Müller Ny., 1853.  

Magyarország és a Nagyvilág : politikai, ismeretterjesztő és szépirodalmi képes hetilap, 

fel.szerk. BALÁZS Sándor, 1865. november 12., 110. 

Napi Tudósító, melléklap a Budapesti Hírlaphoz, fel.szerk. SZILÁGYI Ferenc, Pest, SZILÁGYI 

Ferenc, 1853., 1853. jul. 12., 1853. jul. 24. 
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Napkelet: Budapesti képes újság a hasznos ismeretek, társasélet, irodalom, művészet és divat 

érdekében, hölgyek és férfiak számára egyaránt, szerk. VAHOT Imre, Pest, VAHOT Imre, 1857-

1862, 1857. nov. 8., 1860 ápr. 8.  

Nefelejts, fel.szerk. BULYOVSZKY Gyula, Pest, KOZMA Vazul, 1859-1875., 1860. ápr. 1., 10.  

A Nemzeti Színház eredeti irattárának maradványai 1831-1884, Országos Széchényi Könyvtár 

Színháztörténeti Tár, Fond 4, 1850-1860 (1869), Fond 4/69-98; különösen: Jövedelem adóbeli 

tartozás 1852/3 évre Giono Alojzia k. a. m. n. szinésznő, OSZK SZT FOND 4/80, 3.; A 

Nemzeti Színház zenekarának levele a színház igazgató Választmányához 1854 márc. 22., 

OSZK SZT Fond 4/84/1, 23–24.; Rendelet az ügyelőkhöz és az öszves gép – és diszitő 

személyzethez, 1854. aug. 7. OSZK SZT Fond 4/82/2, 68–70.; Értesítés a nemzeti színház 

öszves énakkarszemélyzetéhez, 1854. szept. 9., OSZK SZT Fond 4/84/2, 82.; Simon Florent 

ügyvéd referátuma a színház és Hasselt-Barth énekesnő közötti perről, 1854. nov. 19., OSZK 

SZT Fond 4/84/2, 90–92.; Pest város bíróságának ítélete Anna-Maria Hasselt-Barth és a 

Nemzeti Színház pörében, 1855. márc. 24., OSZK SZT Fond 4/86, 7–8.; Simon Florent levele 

az ügyben 1855. jún. 22. OSZK SZT Fond 4/86, 13–14.; Emlékirat a Nemzeti Színház 

igazgatásának és szervezetének alapszabályait illetőleg, 1869. OSZK SZT Fond 4/82, 14/b-

19/a 

Nemzeti színházi zsebkönyv ... évre Pest, 1850-1861, kiadták Gillyén Sándor, Gönczy Soma, 

Turcsányi Imre, Novák György, OSZK SZT Zsebkönyv 276-287.   

Nővilág: hetilap a magyar hölgyek számára, szerk. VAJDA János, Pest, HECKENAST Gusztáv, 

1857-1864., 1857. nov. 8., 1857. nov. 15., 1860. márc. 4., 1860. márc. 11. 

Az Ó és Új Szövetségi Szent Írás kétszáz képpel keresztény katolikusok számára, Pesten, 1851, 

nyomatta 's kiadta BUCSÁNSZKY Alajos, saját költségén. 

ORBÁN Balázs, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei 

szempontból, Pest, Ráth, 1868–1873.  

Országos nagy-naptár ... évre : minden rendű és rangú hazafiak és honleányok használatára. 

szerk. JÓKAI Mór, Pest, EMICH ÉS EISENFELS, 1853-1854. 

 

Pesti Napló, fel.szerk. SZENVEY József, Pest, CSÁSZÁR Ferenc, 1850-1939., 1852. dec. 1., 

1852. dec. 12., 1853. júl. 2., 1853. júl. 23. 1853. okt. 13., 1853. dec. 13., 1854. nov. 16., 1854. 
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nov. 18., 1855. november 2., 1855. dec. 22., 1856. szept. 11., 1857. nov. 6., 1857. dec. 20., 

1858. jan. 8–14., 1858. jan. 17., 1858. jan. 23., 1860. máj. 22. 

Petőfi levele Arany Jánosnak 1848. február 10-én, Magyar Shakespeare-tükör, Bp., Gondolat, 

1984., 163-164. 

PÓLYA József, Az ember nemi tekintetben: leírása az ember’ nemi részeinek egészséges és 

beteg állapotjokban, I. füzet. Pesten, Landerer és Heckenast, 1848. 

Remény : a magyar szépirodalom és művészet érdekében, szerk. Vahot Imre, Pest : Vahot 

Imre, 1851. 

SALAMON Ferenc, Ira Aldridge vendégszereplései = uő, Dramaturgiai dolgozatok II., Bp., 

Franklin-Társulat, 1907., 89-115. 

Shakespeare Vilmos, Viola : színjáték, ford. LEMOUTON Emília, Pest : Trattner, 1845. 

SZÉCHENYI István, Önismeret, döblingi kézirataiból, Bp., Athenaeum, 1875. 

Szent Biblia az az Istennek Ó, és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar 

nyelvre fordíttatott KÁROLI Gáspár által, és mostan a’ basileai kiadás szerént ezen formában 

ki-botsáttatott. Posonyban és Pesten, Füskúti Landerer Mihály k. priv. nemzeti Könyv-

nyomtató’ és Áros’ betűivel és költségével, 1803.  

Szent Biblia az az Istennek Ó, és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar 

nyelvre fordíttatott KÁROLI Gáspár által. Kőszegen Reichard Károly' és fiai költségével ’s 

betűivel. 1846.  

Szépirodalmi Figyelő: aesthetikai, kritikai és szépirodalmi folyóirat, szerk. ARANY János, Pest, 

ARANY János, 1860-1862., 1860 dec. 19.  

Szépirodalmi Közlöny, szerk. SZELESTEY László, Pest, SZELESTEY László, 1857-1859., 1857. 

nov. 8., 1857. nov. 15., 1858. január 21., SZEGFI Mór, Kritikánk, tudományunk és 

szépirodalmunk, 1858. január 28.–február 11., 8–12. sz., 812–814, 836–839, 865–867, 881–

884, 959–962., 1858. márc. 25. 

SZIGLIGETI Ede, A dráma és válfajai, Bp., Kisfaludy-Társ., 1874. 
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SZIGLIGETI Ede, A világ ura, eredeti történeti szomorujáték 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 

1856 okt. 2, sp., OSZK SZT N SZ V 82. 

SZIGLIGETI Ede, Álmos, színmű zenével, énekkel 3 felv., zenéjét szerezte ERKEL Gyula, bem. 

Nemzeti Színház 1859. nov. 4, sp., OSZK SZT N SZ A 96. 

SZIGLIGETI Ede, Andronik, történeti szomorujáték 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1851. dec. 

29, sp., OSZK SZT N SZ A 79 (kézirat: N SZ A 79/1.). 

SZIGLIGETI Ede, Az egri nő, eredeti dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1851. ápr. 26., sp., 

Obernyik Károly bejegyzéseivel, OSZK SZT, N SZ E 98. 

SZIGLIGETI Ede, Béldi Pál, eredeti szomorujáték 5 felv., bem. Nemzeti Színház, 1857. ápr. 24, 

sp., OSZK SZT N SZ B 94. 

SZIGLIGETI Ede, Diocletian, eredeti szomorujáték 5 szakaszban, bem. Nemzeti Színház 1855. 

szept. 19, sp., OSZK SZT N SZ D 64 (rp., rend., EGRESSY Gábor, N SZ D 64/1). 

SZIGLIGETI Ede, III-dik Béla, eredeti dráma 4 felv., bem. Nemzeti Színház, 1852. máj. 10, rp., 

OBERNYIK Károly bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ H 106. 

SZIGLIGETI Ede, IV-dik István, eredeti történeti dráma 5 felv., bem. Nemzeti Színház 1852. ápr. 

3, sp., OBERNYIK Károly bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ N 78. 

SZIGLIGETI Ede, Kemény Simon, eredeti dráma 2 felv., zenéjét szerezte HUBER Károly, bem. 

Nemzeti Színház, 1867. jún. 11., rp., rend., SZIGLIGETI Ede, SZIGLIGETI Ede kézírásával és 

bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ K 160. 

SZIGLIGETI Ede, Laczkfi Imre, eredeti szomorujáték 5 felv., 1860, SZIGLIGETI Ede 

bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ L 90. 

SZIGLIGETI Ede, Magyar színészek életrajzai, Bp., Franklin, 1878. 

SZIGLIGETI Ede, Mátyás király lesz, eredeti történeti színmű 5 felv., bem. Nemzeti Színház 

1858. okt. 5, sp., OSZK SZT N SZ M 116 (rp., rend., PAULAY Ede, PAULAY Ede 

bejegyzéseivel, N SZ M 116/1). 

SZIGLIGETI Ede, Vid, eredeti dráma 4 felv. kardalokkal, zenéjét szerezte SZERDAHELYI József, 

bem. Nemzeti Színház, 1850 nov. 18, rp., rend., LENDVAY Márton, feluj. Nemzeti Színház 
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1866. jun. 10, rp., rend., SZIGLIGETI Ede, SZIGLIGETI Ede bejegyzéseivel, OSZK SZT N SZ V 

70 (sp.: N SZ V 70/1). 

SZIGLIGETI Ede, Zsigmond fogsága, eredeti színmű 3 felv., bem. Nemzeti Színház 1859. febr. 

18, OSZK SZT N SZ Z 40 (sp., SZIGLIGETI Ede bejegyzéseivel, N SZ Z 40/1). 

SZIGLIGETI Eduárd, A színköltészetről, értekezés, Nemzeti színházi nyug-intézeti naptár, szerk. 

SZIGETI József, Pest, Emich, 1857, 58–70. 

Színházi rendszabály = Magyarország története a 19. században, szöveggyűjtemény, szerk. 

PAJKOSSY Gábor, Bp., Osiris, 2003, 345–348. 

VACHOTT Sándor, A színi hatás mint drámai becsmérték, Athenaeum, 1838.  

VAHOT Imre, A honvéd őrangyala, Pest, Geibel Armin, 1850. 
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