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1. 

A szigetvári vértanúk (1860) nagy és tartós közönségsikere után Jókai másfél évtizedig fel
hagyott a drámaírással. Elénk érdeklődést keltett tehát, amikor 1875/76 telén híre ment, hogy 
költőnk újra kezébe vette a drámaírói tollat s a Nemzeti Színház már készül is legújabb, 
Milton című darabjának bemutatására. 

Az új mű megírására egy külső körülmény szolgált indítékul. A történeti drámák újszerű 
rendezéséről elhíresült Meiningeni Udvari Színház európai vendégjátékai során fővárosunkba 
is ellátogatott, s 1875. november 3-a és 19-e között tizenhat előadást tartott a Gyapjú (ma 
Báthory) utcai pesti német színházban. A társulat tagjai közé tartozott egy Weilenbeck József 
nevű színész, aki annak ellenére, hogy elvesztette szemevilágát, nagy sikerrel alakított nemcsak 
epizód-, hanem főszerepeket is. A pesti származású Ludwig Barnay, a századvég német szín
játszásának egyik kiemelkedő egyénisége, így emlékezett meg róla: „Sajátságos jelenség volt 
a megvakult Weilenbeck; a meiningeniek első vendégszereplései alkalmával hatalmas felada
tokat (Shylock, Sixtus pápa, A képzelt beteg) bíztak rá, s ezeket vaksága ellenére is meg tudta 
oldani."1 

A fővárosi sajtó élénk figyelemmel kísérte a meiningeniek előadásait, s a róluk szóló tudósí
tásokban többek között azt is közölték, hogy Weilenbeck felkérte Jókait, írjon számára egy 
olyan darabot, amelyben egy vak ember szerepét játszhatna. A Hon november 16-án így írt 
erről: „Jókai Mór egy új színművön dolgozik, amelynek főalakja a hírneves angol költő, 
Milton leend. A mű megírására a meiningeni társulat egyik kitűnő tagja, Weilenbeck kérte fel. 
E férfiú már évek óta megvakult, de lelki ereje legkevésbé sem csorbult. Űj és új tanulmá
nyokat tesz, s legközelebb arra törekszik, hogy vak férfiakra vonatkozó szerepekből alkosson 
magának egy állandó repertoiret. Alakja, mely Egressyre emlékeztet s Lendvayéhoz hasonló 
előadása kiváló szereplővé teszik. Milton is ezen állandó alakjai közé tartoznék; Jókai ezen 
színművét Dux Adolf fordítja le német nyelvre." 

A sajtóközleményekből nem derül ki világosan, hogy végül is kinek az ötlete volt Miltont 
drámai hősként színpadra vinni. Annyi azonban bizonyos, hogy Jókai képzeletét megragadta 
a téma, sokoldalú elfoglaltsága ellenére2 menten hozzáfogott kidolgozásához, s viszonylag 
gyorsan el is készült vele. A Hon 1876. január 25-én jelenti, hogy „a Milton négyfelvonásos 
drámának írásával Jókai Mór a befejezéshez közelít"; február első napjaiban a Nemzeti Szín
ház drámabíráló bizottsága a már kész darabot egyhangúlag elfogadta előadásra, a másolók 
február 8-ra elkészültek a súgókönyvvel is. Hamarosan megkezdték az előkészületeket az elő
adásra. A rendezést — észrevehetően a meiningeniek stílusához közelítve — maga Szigligeti 
vállalta, a szerepeket a színház legjobb erőire (Újházi Ede, Nagy Imre, Jászai Mari, Helvey 
Laura, Felekiné Munkácsy Flóra, Nádai Ferenc stb.) osztották ki, s a darabhoz Konkoly Miklós
sal nagyzenekari nyitányt írattak. 

A színrevitel munkájából — miként már az ötvenes években — Jókai ezúttal is kivette 
a részét. A súgókönyvbe tájékoztató-magyarázó megjegyzéseket írt a szövegben előforduló 
angol szavakkal, történeti utalásokkal kapcsolatban, azonkívül a dialógust a színészi játékra 
vonatkozó utasításokkal egészítette ki. A siker érdekében történt az is, hogy március 29-én 
a Kisfaludy Társaságban, a következő napon pedig a Józsefvárosi Szabadelvű Körben fel
olvasta drámájának egy részletét, Milton és II. Károly nagy párbeszédét a III. felvonásban, 
s ezt A Hon április 2-i, vasárnapi számának tárcarovatában közzé is tette. 

1 Ludwig BARNAY: Erinnerungen. I. Band. Berlin 1903. 291. 8 Egy napilapot (A Hon) és két folyóiratot (Üstökös, Igazmondó) szerkesztett. Az élet komédiásainak hfrlapl 
közlése még javában folyt, de már hozzáfogott az Egy az Isten tervezéséhez; élénken részt vett a politikai 
életben, vezércikkeket írt, előadásokat tartott. Erre a megfeszített munkásságra súlyos anyagi gondjai kény-
szerltették. 
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Ilyen előzmények után került sor a bemutató előadásra 1876. április 3-án, bérletszünetben 
„szorongásig telt ház" előtt. Egyes drámatörténeti munkákban olvasható megállapítás, hogy 
„a darab bukásnak is beillő közepes hatást keltett", vagy hogy „a színpadon nem tetszett"3 

— rosszindulatú kitalálás. Jókait minden felvonás után kitapsolták, és két babérkoszorút nyúj
tottak át neki. Kétségtelen, hogy az ünneplés elsősorban személyének szólt — népszerűsége 
ekkor még alig csökkent —, de a drámát a kritika is eléggé kedvezően fogadta. Szóvá tették 
ugyan a darab gyengéit: a kettős cselekményt, a lélektanilag kevéssé indokolt fordulatokat, 
a hagyományos értelemben vett tragikum hiányát, viszont kiemelték egyes jelenetek feszült 
drámaiságát, a színes korrajzot, főként pedig a jambusokban írt színdarab költői nyelvét. 
Bukásról tehát szó sem volt. A Milton Pesten is, Kolozsvárott és más vidéki városokban is 
számos előadást ért meg, így többek között 1880-ban Paulay Ede újjárendezésében.4 

Az utókor — mint Jókai drámáit általában — alig vette figyelembe a Miltont. Drámatörté
neti kutatásunk gyengéit jellemzi, hogy mind a mai napig csak egy 1914-ben készült bölcsész
doktori értekezésben olvashatunk róla megbízható adatokat, többé-kevésbé helytálló ismer
tetést.5 „Igazi" irodalomtörténetíróink mindössze néhány sablonos, Gyulai Pál és társai szelle
mében fogant, elfogultan lekicsinylő megjegyzés formájában utaltak rá, a teljesség kedvéért 
felsorolt művek között. Zsigmond Ferenc „jelentéktelen műnek" bélyegezte, s ez volt Galamb 
Sándor, Szász Károly véleménye is.6 Valójában arra sem tartották érdemesnek, hogy figyelme
sen elolvassák. Galamb Sándor például — aki pedig alapos dramaturgiai-színháztörténeti isme
retekkel rendelkezett, amit sem Zsigmond Ferencről, sem Szász Károlyról nem mondhatunk — 
nemcsak tévesen jelölte ki helyét a 70-es évek drámatörténetében, hanem még a darab cselek
ményét is pontatlanul, Jókai rovására elferdítve adta elő. 

Nem vitás, hogy a Milton sok tekintetben elhibázott alkotás. Főleg a felépítés, a drámai 
szerkezet szempontjából alatta marad az ötvenes évek végén keletkezett Jókai-drámáknak, 
s egy mégoly szakavatott dramaturgiai kozmetikázás sem tudná mai színjátszásunk számára 
élővé varázsolni. Mindez azonban nem lehet ok arra, hogy kirekesszük az irodalomtörténeti 
kutatás köréből, amely a soha el nem érhető, de jogosan igényelt teljességre törekedve a kevésbé 
sikeres művek tanúságtételéről sem mondhat le. így felfogva: a Milton korántsem „jelenték
telen". Tanulmányozása nyomán bepillantást nyerhetünk Jókai írói műhelyébe: megfigyel
hetjük forrásaihoz való viszonyát, megismerhetjük ez időbeli drámaírói módszerét, nem 
utolsósorban pedig újabb adatot kaphatunk arról a fordulatról, amely 1875 táján költőnk 
pályáján beállott. 

2. 

Jókai széles körű forrásanyag felhasználásával készítette el drámáját. 
A XVIII. század végén hazánkban kialakult Milton-kultusz7 ugyan a reformkorban vesztett 

intenzitásából, de a múlt század 60-as és 70-es éveiben, tehát éppen a Jókai drámáját megelőző 
időszakban, új erőre kapott. Az elveszett paradicsomnak Bessenyei Sándor készítette próza
fordítását 1866-ban, majd 1874-ben újra kiadták, és már készülőben volt Jánosi Gusztáv verses 
fordítása, melyből egy részletet 1873-ban a Budapesti Szemle közölt. Milton pályájáról Kis
faludy Zsigmond a Szépirodalmi Közlönyben tett közzé 1858-ban egy meglehetősen gyenge cik
ket a Mannheimben megjelent Milton-kiadás nyomán. Lényegesen jobb, tartalmasabb volt 
A. F. Villemain francia irodalomtörténész Etudes de la littérature ancienne et étrangére (1858) 
c. művéből vett „életrajzi vázlat", amelynek fordítása kétszer is kiadásra került: 1861-ben 
a Hölgyfutárban, két évre rá pedig az Ország Tükre c. folyóiratban. S ugyancsak a 60-as évek 
elején olvashatta közönségünk első ízben magyarul T. B. Macaulay híres Milton-esszéjét, 
először a Sárospataki Lapokban Könyves Tóth Mihály, majd pedig a Pesti Naplóban Kazinczy 
Tituszné Beöthy Paulina tolmácsolásában.8 

' GALAMB Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. I. k. Bp. 1937. 60. - SZÄSZ Károly: 
A magyar dráma története. Bp. 1939. 142—143. 

4 A Milton színpadi pályafutása még további kutatást igényel. Dux Adolf német fordítása nem ismeretes, 
valamint az sem, hogy Weilenbeck valóban felhasználta-e. A Hon 1876. április 9-én azt közölte, hogy „a Milton 
angol fordítási jogát Neville Mór tehetséges színész hazánkfia kérte el, s ugyanő megkérte Jókait arra is, hogy 
az angol fordítás színpadra hozatala esetében Milton szerepét az angol és amerikai színpadokon ő játszhassa", 
de erről a fordításról sem tudunk semmit. Tisztázásra szorul Szinnyei József ada ta is (Magyar Írók V. k. 590.), 
amely szerint a Miltont Felbermann Lajos fordításában 1894. december 13-án egy londoni magánszínházban 
előadták. Erről az előadásról egyébként néhány budapesti újság is hírt adott . 

6VNUTSKO Berta : Jókai Mór drámai munkássága. Bp. 1914. 3 9 - 4 3 . 
•ZSIGMOND Ferenc: Jókai. Bp. 1924. 268. - GALAMB Sándor és SZÁSZ Károly: i. m. 
' L. FEST Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig Bp. 1917. 61—65. 
•Minderről részletesen 1. SZIGETI Jenő: Milton elveszett paradicsoma Magyarországon. I t K 1970. 
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Feltételezhetjük, hogy Jókai mindezt ismerte, sőt ennél jóval többet is. Milton műveinek 
valamelyik német nyelvű kiadásban nézhetett utána; annak nincs nyoma, hogy elmélyedt 
volna bennük, viszont a dráma egyik nagy hatású, látványos részletéből arra következtethe
tünk, hogy olvasott egy vagy több olyan munkát, amely Miltonnal kapcsolatos anekdotákat 
is tartalmazott.91. Károly halálraítélésével kapcsolatban — konkordanciákkal igazolhatóan — 
F. P. Guizot Az angol forradalom története I. Károly haláláig (fordította Fésűs György. Pest, 
1866) c. könyvét, valamint F. Chr. Schlosser Weltgeschichte című, a maga korában rendkívül 
népszerű művének 15. kötetét használta; ez utóbbinak 1854-i kiadása megvolt Jókai könyv
tárában. 

A Milton megalkotásában azonban a legnagyobb segítséget Maculay monográfiája, az Anglia 
története II. Jakab trónra lépte óta nyújtotta. Tudjuk, hogy a Világos utáni korszakban milyen 
nagy tekintélynek örvendett nálunk Macaulay: historikusaink, íróink (Kemény Zsigmond, 
Csengery Antal, Szalay László stb.) a történelmi ábrázolásban példaképüknek tekintették;10 

a Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban külső levelező tagjává választotta, s amikor 1859 
decemberében elhunyt, Toldy Ferenc titkári beszámolójában mint „korunk első történetíróját" 
méltatta.11 Az Akadémia adta ki az Anglia történetét is 1853-ban, Csengery Antal fordításában; 
kapós olvasmány volt, mert két évtized múlva újabb, „átnézett" kiadására került sor, amelynek 
I. kötete éppen 1875-ben jelent meg. Ez is megvolt Jókai tulajdonában (ma a Petőfi Irodalmi 
Múzeum őrzi), s gondos tanulmányozásáról nemcsak a dráma szövegében előforduló pár
huzamos helyek nagy száma, hanem a könyv margóján található, Jókaitól származó bejelö
lések is tanúskodnak.12 

Költőnk főleg II. Károly korának és udvarának ábrázolásában támaszkodott Macaulay 
művére. A nyegle Monmouth herceg — a király törvénytelen fia — és az udvaroncok alakját 
egészen úgy formálta meg, ahogyan Macaulay a léha cavaliereket jellemezte; a nagyobb 
hitelesség kedvéért még néhány, az akkori aranyifjúság körében divatos kifejezést, káromkodást 
is adott a szájukba. (Ezeket magyarázta meg a súgókönyvbe írt megjegyzésekkel.) De arra is 
találhatunk példát, hogy Jókai egyes szövegrészeket szinte szóról szóra vett át és szólaltatott 
meg jambusokban. Macaulay pl. ezt írta: „A kéményadó különösen gyűlöletes volt. Az adó
szedőket rendesen vádolák, hogy durván, sértőleg teljesítik népszerűtlen tisztöket. Mondták, 
hogy amint a kunyhó küszöbén megjelentek, ordítani kezdtek a gyerekek, s az öregasszonyok 
siettek eldugni cserépedényeiket. Olykor a szegény családnak egyetlen ágyát is eladták."13 

Ebből a drámában ez lett: 

„A földmives előre sir, ha látja 
Udvarán belépni a publikánust, 
K» elmaradt kéményadó fejében 
Utolsó szalmazsákját elviszi."14 

Jókai tehát számos megbízható forrásmunkát nézett át, ennek ellenére a Milton a történeti 
hűséget tekintve nagyonis egyenetlen alkotás. Jól érzékelteti a korviszonyokat, de már a fősze
replők, elsősorban Milton életkörülményeivel, egyéniségével kapcsolatban alig felel meg az 
adatokkal igazolható történeti valóságnak. Főhősének megvakulását Jókai egy időre teszi 
I. Károly elítéltetése vei (1649), holott az csak később, 1653 körül következett be; ugyan
csak előbbre hozta Az elveszett paradicsom befejezésének időpontját is. Idősebbnek tüntette 
fel Borát (Deborah-t), Milton harmadik, 1652-ben született leányát: már a dráma elején, tehát 
1649-ben felnőtt leány, akinek kezéért két lovag is versenyez, a királypárti Morton és a puritán 
Lambert. Az sem állja meg a helyét, hogy Miltont II. Károly rendeletére a Westminster Abbey-
ben helyezték örök nyugalomra; 1674 novemberében a St. Giles Cripplegate templomban temet
ték el, apja mellé, a Westminster Abbey-ben csak mellszobra és emléktáblája áll. 

Ezek és a hozzájuk hasonló, itt nem említett időtévesztések, pontatlanságok az átlagos 
nézőknek valószínűleg fel sem tűntek, s a történelemben tájékozottabbak érzékenységét sem 
sérthették túlságosan, minthogy ezeknek a momentumoknak nincs szerkezeti funkciójuk; 

* A II . felvonásban Milton hívei — a költő halálhírét költve — egy koporsóban csempészik ki lakásából 
a forradalmi iratokat, nehogy azok a restaurációval uralomra jutott királypártiak kezébe kerülhessenek. 
Az egykori anekdota szerint az ellenforradalom győzelme után rejtőzködni kényszerült Miltonnak életét 
mentették meg barátai egy temetési komédia megrendezésével; állítólag maga II . Károly is jót nevetet t , 
amikor ezt később megtudta. (L. Alfred STERN: Milton und seine Zeit Leipzig, 1879. IV. k. 11.) 

10 Vö.: A magyar irodalom története. IV. k. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Bp. 1965. 
9 1 - 9 4 . 

11 L. Akadémiai Évkönyv. X. k. 13. 
12 A forrásművek használatának egyébként nyoma van Jókai 14. számú noteszában, 1. JÖK.AI Mór: 

Följegyzések. II . k. Bp. 1967. 57—58. 
13 I. k. 2 9 6 - 2 9 7 . 
14 I I I . felv. 3 5 1 - 3 5 4 . sor. 
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a drámai történés szempontjából ugyanis teljesen közömbös, hogy Milton 1660-ban vagy 1666-
ban fejezte be nagy eposzát, vagy hogy hol található a sírja. Két lényeges vonatkozásban azon
ban Jókai túlment a költői szabadság megengedhető határán: Milton családi viszonyainak, 
valamint politikai felfogásának bemutatásában. 

Az angol költő háromszor nősült. Első felesége, Mary Powell, egykorú források szerint „víg 
életet hajhászó, fejeskedő" teremtés volt, s eleinte sehogy sem tudott a nálánál 16 évvel 
idősebb, komoly, sőt nehézkes természetű férjével összeférni. Ezért az esküvő után hamarosan 
visszaköltözött szüleihez, s csak néhány év múlva tért vissza Miltonhoz. Ebből a házasságból 
három leánygyermek származott, s a legfiatalabbnak, Borának születése az anya életébe került. 
1656-ban Milton egy Katharine Woodcock nevű 28 éves, szelíd lelkű árvalányt vett feleségül, 
aki azonban — ugyancsak gyermekágyban — két év múlva meghalt. Emlékét a költő egy szép 
szonettben örökítette meg.15 A vak költő 1663-ban ismét megnősült; harmadik felesége, a nálá
nál 30 évvel fiatalabb Elisabeth Minshull, jóval túlélte őt. 

Mármost Jókai csak egy feleséget szerepeltet drámájában, Lady Milton néven, aki egy-egy 
vonásával halványan emlékeztet a három történetileg hiteles asszonyra — Katalinnak hívják, 
mint a másodikat, ő sem érti meg férje nagyságát, mint kezdetben az első, s végül ő is túléli 
Miltont, mint a harmadik — egyébként azonban teljes egészében fiktív személy. Hiú, kép
mutató, babonás — sőt romlott teremtés: Mortont szereti, s ennek sugalmazására arra is kap
ható, hogy vádat emeljen férje és Bora ellen. Voltaképpen még gyilkos is; amikor ugyanis 
a költő megtudja, hogy neje hűtlenné lett, belehal a váratlan csalódásba. 

Mondanunk sem kell, hogy Milton ilyen természetű családi konfliktusáról mit sem tud 
a történelem, mint ahogy halála is egészen más körülmények között következett be: súlyos 
köszvénybaja vitte sírba. De ennél is meghökkentőbb Milton politikai szereplésének eltorzí-
tása. Jókai valamennyi forrásából meggyőződhetett arról az egyébként köztudomású tényről, 
hogy drámahőse odaadóan szolgálta a puritán forradalmat, harcos híve volt Cromwellnek, 
az európai közvéleményt felvilágosító latin nyelvű értekezéseiben, röpirataiban szenvedélyes 
ékesszólással hirdette I. Károly kivégzésének, mint az angol nép érdekében történt szükség
szerű intézkedésnek, a törvényességét. Ezzel szemben a dráma első felvonásában Milton és 
Cromwell a Jóság és Gonoszság testet öltött képviselőiként kerülnek egymással szembe — 
amaz, mint humánus békeapostol, aki vonakodik a parlament halálos ítéletét kézjegyével 
ellátni, mert szerinte a kiontott királyi vér bemocskolja a szabadság szent ügyét, ez pedig 
mint „a nagy tettető", aki vérszomjas radikalizmusát kegyes frázisokkal igyekszik álcázni, 
bibliai idézetekkel igazolni. Igaz, hogy Cromwell alakjának negatív megítélésében Jókait egyes 
külföldi történetírók — így elsősorban Villemain — állásfoglalása befolyásolhatta, de Milton 
forradalomellenességéről sehol sem olvashatott, úgyhogy a két államférfiú ilyen sarkított szem
pontú beállítása — akárcsak Milton családi tragédiája — nagy mesemondónk elszab aduit képze
letének terméke, nyersebben megfogalmazva: meghamisítása a történeti igazságnak. Ezért 
a kisiklásért nem kárpótol az, hogy egyébként Jókai helyesen emelte ki Milton gondolatvilágá
ból a népfenség elvét, a vallási toleranciát, a fejedelmi önkény elítélését. 

A Milton nem az egyetlen műve Jókainak, amelyben figyelmen kívül hagyta a történelmi 
hűség követelményét. Meggyőződéssel vallotta, hogy a költő még a közismert történeti adatok
hoz sem tartozik ragaszkodni. „Nem ismerem el azt a kötelezettséget, hogy a regényíró a histo
rikus nézeteinek a maga alkotásait alárendelni tartozzék. A múzsák közül egyedül Clio az, aki 
nem szent" — jelentette ki az Egy az Istenhez írt jegyzeteiben, s még látni fogjuk, hogyan 
függött össze ez a művészileg alig igazolható nézete a Milton esetében színdarabjának struktú
rájával és eszmeiségével. 

• . ' 

3. 

Az ötvenes években írt „nagy" drámái közül Jókai a Manlius Sinistert, a Könyves Kálmánt 
és a Dózsa Györgyöt „történeti szomorújáték"-nak, a Dalmát és A szigetvári vértanúkat pedig 
„szomorújáték"-nak nevezte. Viszont a Milton műfaji jellemzésére következetesen a puszta 
„dráma" terminust használta, minden közelebbi megjelölés nélkül. Nyilván jelezni akarta, 
hogy ez a műve régebbi drámaírói gyakorlatától eltérő koncepció szerint készült. 

Valóban, a Milton nemcsak szerzőnk drámaírói pályájának, hanem az egész korabeli magyar 
drámairodalomnak egyik legsajátosabb darabja. A XIX. század első felében nálunk kialakult 
dramaturgiai szabályok a kiegyezés korában változatlanul érvényben voltak. „A költő cselekvő 
embereket akar felléptetni, magokkal és egymással küzdőket" — írta Vörösmarty 1837-ben 
Elméleti töredékek c. dramaturgiájában, s ugyanezt az elvet hirdették — szinte azonos megfogal
mazásban — a Világos utáni évtizedek írói, kritikusai. íme néhány példa: „Elmondám mind 

" L . John MILTON: Versek. Bp. 1958. 71. 
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a három nemét a drámai érdeknek. Mindenikre okvetlen szükséges, hogy a főjellem cselekvő 
legyen."16 „A hős csak cselekvő jellem lehet."17 „A drámai forma erős törekvésű hőst és küz
delmet föltételez; e nélkül a legkiválóbb hős sem lehet drámai."18 A cselekvő hős posztulátumá-
hoz kapcsolódott azután a drámai szerkezet ama törvénye, amely szerint a főhős küzdelmeiből 
fakadó egységes cselekmény öt egymásra épülő részre (felvonásra) tagolódik: az expozícióra, 
a fokozatosan élesedő bonyodalomra, a küzdelem csúcspontjára, az ún. sorsfordulatra és végül 
a megoldásra — tragédiában a katasztrófára, színműben, vígjátékban az ellentétek megnyug
tató kiegyenlítésére. A drámai építkezésnek persze volt egy sereg más törvényszerűsége is, 
de a cselekvő főhős és a fokozatosan kiteljesedő egységes cselekmény elvét tartották a legfonto
sabbnak s alkalmazták a gyakorlatban. 

Jókai ezeket az elveket sem respektálta. Ismerte Milton utolsó nagy művét, a Sámson 
Agonistes (A küzdő Sámson) című, Szophoklész stílusában írt drámai költeményét — a szín
darabban történik is rá célzás —, s természetesen tudta azt is, hogy a mindenéből kifosztott, 
Delilátói megcsalt és elárult, szemevilágát vesztett és rabságra vetett bibliai hősben az angol 
költő bizonyos mértékben önmagát rajzolta. Ezt a kézenfekvő analógiát fel is használta: 
drámájában Milton sorsa több ponton emlékeztet Sámsonéra (főleg Lady Miltonnal kapcso
latban), de csak a sorsa — jelleme távolról sem! Egyéniségéből éppen az hiányzik, amit az 
angol drámai költemény már a címben is hangsúlyozott: a küzdeni akarás. Milton Sámsona 
azáltal kelt fenségesen tragikus hatást, hogy fellázad sorsa ellen, bosszút esküszik megrontói 
ellen és saját élete árán is elpusztítja őket. Jókainál szó sincs ilyesmiről. Az ő Miltonja már 
a darab elején mint megtört, félig vak férfi botorkál be a színpadra; ereje megfeszítésével ugyan 
megkísérli, hogy megakadályozza I. Károly kivégzését, de vereséget szenved Cromwellel szem
ben, a vele folytatott eredménytelen vita végén ájultan esik össze, s az izgalom következté
ben végképp megvakul. A következő, tizenegy évvel később játszódó három felvonásban az 
— saját szavai szerint — „egykor hős, láng, fény" Milton helyett már csak a „vak, koldus, 
beteg" költőt láthatjuk a színen, aki a maga alkotta költői világának csigaházába visszavonul
tan szeretné hátralevő napjait leélni, kis kertjének rózsái között vagy szobájában üldögélve 
házi orgonája mellett, amelyen Bora leánya Clemens Marót zsoltár-dallamait szólaltatja meg. 
Sorsával tökéletesen megbékélt, szikrája sincs benne a gyűlöletnek, nemhogy bosszúterveket 
kovácsolna. Nem rajta múlik, hogy ki kell lépnie ebből az idilli magányból, ellenségei kénysze
rítik erre újra meg újra, s hogy végül ezek megszégyenülnek, barátainak és leányának köszön
heti — ő maga semmit sem tesz önmaga érdekében, sztoikus nyugalommal tűri a megpróbál
tatásokat. Hősiessége nem cselekvésben, aktív kezdeményezésben, hanem abban az erkölcsi 
szilárdságban nyilatkozik meg, amellyel a reázúduló csapásokat méltósággal, elvei feladása 
nélkül elviseli, és abban a bátorságban és szellemi fölényben, amellyel az ellene emelt vádakkal 
szemben védekezik. Más szóval: Jókai drámájában nem a vak Sámson, hanem a vak Job tör
ténete ismétlődik meg a XVII. századi Anglia történeti körülményei között. 

Milton jellemének ilyetén felfogásában és ábrázolásában több körülmény is közrejátszott. 
Macaulay szerint „Milton szellemének ereje úrrá lett minden megpróbáltatáson. Sem a vakság, 
sem a köszvény, sem a nélkülözés, sem a családi bajok, sem a politikai csalódás, sem az üldöz
tetés, sem a mellőzés nem tudták megzavarni nyugodt, fenséges türelmét. Balvégzetét tűrő 
állhatatossággal, a kísértést, veszélyt lenéző fennkölt megvetéssel viselte el" — s ez a szép jel
lemzés láthatólag mély benyomást gyakorolt Jókaira. Nem véletlenül. A bátran kezdeményező, 
igazának védelmében ellenségeit harcra kényszerítő hőstípus, amelyet Kemény, Gyulai és 
társaik nemcsak a tragédiában, hanem minden komoly drámában megköveteltek, teljesen ide
gen volt Jókai írói alkatától. „Alakjai — ha egyáltalán elbuknak — vértanúk, s arról, ami leg-
többnyire a tragikum kirobbantója: bűnről, kötelességek közötti őrlődésről, végzetes tévedésről 
velük kapcsolatban szó sem eshet. Jókai a maga tragikumnélküliségével sajátos, magányos 
jelensége korának" — mondja Nagy Miklós,19s megállapítását Jókai régebbi drámái is igazolják. 

S figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy vak ember esetében a passzivitás bizonyos fokig 
szükségszerű következménye a testi fogyatékosságnak. A látás érzékelésünk legmagasabb 
rendű eszköze, megromlása vagy teljes hiánya nemcsak mozgás- és tájékozódóképességünket 
korlátozza, hanem bizonyos mértékben a jellemet is deformálja: bizonytalanná, visszahúzódo-
zóvá, félénkké-félszeggé tesz. Azt kell tehát mondanunk, hogy amikor Jókai Weilenbeck kéré
sének teljesítésére vállalkozott, eleve le kellett mondania arról, hogy egy „igazi", tetterőtől 
duzzadó drámai hőst vigyen a színpadra, s azzal is számolnia kellett, hogy egy világtalan vagy 
egy világtalant alakító szereplő a színészi kifejező eszközök egy részét (mozgás, mozdulat, arc
játék) csak kis mértékben használhatja. Ebben a vonatkozásban Jókai nagy találékonysággal 

16 KEMÉNY Zsigmond: Eszmék a regény és dráma körül. Élet és irodalom. Bp. 1971. 202. 
" G Y U L A I Pál: Szigligeti Diocletian c. drámájáról. Dramaturgiai dolgozatok. I. k. Bp. 1908. 99. 
18 SZIGLIGETI Ede: A dráma és válfajai. Bp. 1874. 177. 
" N A G Y Miklós: Jókai. Bp. 1968. 138. 
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Járt el: Milton szerepe szinte kizárólag lírai jellegű monológokból vagy hozzá intézett kérdé
sekre, felszólításokra adott hosszabb, monológszerű eszmefuttatásokból áll, amelyet egy hely
ben ülve vagy mozdulatlanul állva lehet és kell elmondani. Az a szituáció, amelyet Munkácsy 
Mihály örökített meg Milton c. festményén, lényegében Jókai színműírói fantáziájában már 
három évvel a kép keletkezése előtt kialakult. 

4. 
A főhős passzivitása messzemenő következményekkel járt a drámai cselekmény kialakítását 

és felépítését illetően. 
Félő volt, hogy egy, a Milton személyéből kiinduló küzdelem hiányában nem sikerül kellő 

drámai feszültséget teremteni, s a darab — a négy felvonáson keresztül szinte mozdulatlan
ságra ítélt főszereplő szájából elhangzó még oly szép, gondolatokban és érzelmekben gazdag 
szavalatok ellenére — vontatóttá, egyhangúvá válik. 

Ezt Jókai mindenképpen el akarta kerülni. Abban a dramaturgiai vitában, amely a „költői 
hatás" és a „színi hatás" hívei között a reformkorban kirobbant, s melynek hullámai még 
a kiegyezés körüli esztendőkben sem ültek el teljesen,20 Jókai elméleti írással nem foglalt állást, 
de drámaírói gyakorlata nem hagyott kétséget afelől, hogy alapvető, a drámai műnem lénye
géhez tartozó fontosságot tulajdonított a színszerüségnek. Erre ösztönözte már a légkör is, 
amelyben élt: felesége ünnepelt színésznő, legjobb barátja, Szigligeti, a maga korának leg
sikeresebb drámaírója, dramaturgja és rendezője volt; jó viszonyban állt a többi színésszel is, 
rendszeresen részt vett a Nemzeti Színház életében, munkájában, szinte külső tagnak számított. 
Darabjait mindig a színpadra szánta, a közvetlen siker érdekében felhasználta a színészi játék 
és színpadi rendezés nyújtotta hatáselemeket; irodalmi becsvággyal készült komoly drámáiban 
is messzemenően figyelembe vette az átlagos nézőközönségnek azt az igényét, amely egy szín
darabtól elsősorban érdekfeszítő, izgalmas fordulatokban bővelkedő látványos cselekvést várt. 
„Drámánál a színpadi hatás parancsol" — jegyezte meg a Szép Mikhál színpadi változatával 
kapcsolatban.21 

A színszerűség parancsának engedelmeskedett a Milton megírásával is, mégpedig oly módon, 
hogy a vak költő életútját egy olyan történet keretében vitte színre, amely megítélése szerint 
alkalmasnak látszott magas hőfokú drámai atmoszféra kialakítására, a drámai érdek felkel
tésére, ébrentartására, sőt fokozására is. Bora ugyanis kijelenti, hogy nem megy addig férjhez, 
míg atyja él, s az erőszakos, lelkiismeretlen Morton mindent elkövet, hogy a költő elpusztuljon. 
Fellázítja ellene a csőcseléket, majd forradalmi iratok rejtegetésének vádjával a Towerbe hur
coltatja, s mikor így nem ér célt, azt a tervet eszeli ki, hogy elcsábítja Lady Miltont, arra szá
mítva, hogy Milton nem fogja neje hűtlenségét túlélni. Bora leleplezi Morton kétszínűséget, 
mire ez ráveszi az asszonyt, vádolja be Miltont és leányát, hogy bűvös, telepatikus kapcsolat 
van kettejük között: Milton vaksága ellenére is „lát", következőleg csalárd játékot űzött 
a királlyal, amikor az — kilétét fel nem fedve — őt Bora és az udvar jelenlétében a Towerban 
kihallgatta. II. Károly azonban nem lát világosan az ügyben, és istenítéletre bízza annak eldön
tését, valóban bűnös-e Milton. Morton és Lambert lovagi párbajt vívnak, amelynek során Mor
ton elesik; Milton tehát győztesen kerül ki az ellene szőtt cselszövényből — de ő is meghal, 
amikor meghallja, hogy felesége zokogva borul Morton holttestére. 

Ez a bonyodalom azután szinte magától kínálta a színpadi hatáskeltés optikai-akusztikai 
eszközeinek felhasználását. Van is a darabban zajongó tömeg, áltemetés, égő háztető, harang-
zúgás, zsoltáréneklés orgonakísérettel, szimbolikus fényhatások és í. t. A látványosságok 
az utolsó felvonásban érik el csúcspontjukat: tanúja vagyunk Morton és Lambert párviadalá
nak. Magát a lovasküzdelmet ugyan nem látjuk, ez a színfalak mögé képzelt virtuális porondon 
megy végbe, s lefolyásáról csak a háttérben felállított emelvényen ülő nézősereg megjegyzései
ből, felkiáltásaiból értesülünk. De a párharc előkészületei és következménye nyílt színen tör
ténnek: Morton és Lambert lovon vonulnak be a színpadra, hogy ott a harcbíró előtt mondják 
el az ordáliák szertartásában előírt esküszöveget, a viadal befejeztével pedig a szolgák gyász
zene kíséretében hozzák be Morton holttestét. 

Mai ízlésünk számára persze idegen, visszatetsző ez az alrendű színpadi romantika elnyűtt 
motívumaiból szőtt és a színi hatás külsőséges eszközeivel felcifrázott cselekmény, de a maga 
korában senki sem ütközött meg rajta. Sőt — a közönség nagyobbik fele tetszését lelte a melo
drámai stílben, az operaszerű tablókban, a színház pedig igyekezett ezt az igényt kielégíteni. 
De Weilenbeck is számíthatott ilyesmire, hiszen tudjuk, hogy „a meinigeniek színpadi képein 
a festői fantázia uralkodott a dramaturg képzelete fölött".22 

*• L. A magyar irodalom története I I I . k. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Bp. 1965. 393 — 
394. - KOVATS Kálmán: Fejezet a magyar kritika történetéből. Bp. 1963. 2 4 0 - 2 4 6 . 

11 L. Szép Mikhál. Jókai Mór összes művei. Regények 32. k. Bp. 1964. 307. 
a 2 PUKANSZKYNÉ KÁDÁR Jolán: Szinészeti lexikon. Bp. 1930. I. k. 541. 
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A színpadi hatást szolgáló részletek beszövésével a Milton szerkezete egészen sajátos, bonyo
lult, a hagyományos dramaturgiai szabályoktól eltérő formát öltött, amennyiben a bonyodalom 
két egymástól nagyonis eltérő eseménysorra bomlott. 

A darabban — a témának megfelelően — Miltoné a főszerep, ö áll az események közép
pontjában, vele és őérte történik minden — de csak kis mértékben az ő aktív közreműködé
sével. Az első felvonásban, amely expozíció is, de egyben önálló egységet alkotó befejezett kis 
dráma, s amelyben Milton még némi aktivitást fejt ki Cromwellel szemben, valóban ő a főhős 
a fogalom dramaturgiai értelmében is, de ez a funkciója a 11 évvel később, új környezetben, 
egy sereg új szereplővel játszódó három felvonásban elhalványul. A vezetést a szenvedélytől 
űzött Morton veszi át, ő irányítja szövetségeseivel (Lady Milton, a király és az udvaroncok) 
együtt a küzdelmet Milton hívei (Bora, Lambert) ellen — az összeütközésnek Milton csak 
passzív résztvevője, mintegy a tét, amelyért a harc folyik; funkciója nem sokkal több, mint 
a rezonőré, aki lírai reflexióival kommentálja a kialakult helyzetet. És a cselekménynek kettős 
jellege hangulatban is, stílusban is kifejezésre jut. A Milton-központú jelenetsorban az irodalmi 
elemek (magas eszmeiség, lírai pátosz) dominálnak, viszont a Morton-központú részekben 
a színszerű mozzanatok uralkodnak, úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy Jókai egy költői és egy 
színszerű dráma egybeolvasztásával szerkesztette meg a Miltont.23 

Fentebb említettük, hogy a történeti igazság meghamisítása összefüggésben állt a dráma 
struktúrájával. Ez utóbbinak ismeretében most már kitérhetünk erre a kérdésre is. 

Jókai egy alkalommal úgy jellemezte írói módszerét, hogy műveit előzőleg fejben képzeli el, 
s csak azután fog hozzá annak megírásához.24 Nyilván a Milton is ilyen előzetes terv szerint 
készült, s költőnk már eleve eldöntötte, hogy darabjában a címszereplő megpróbáltatásainak 
végére a halál fog pontot tenni. A színpadi halál mindig nagyon hatásos jelenet, egyben hálás 
színészi feladat is. De hogyan haljon meg Milton? Betegség csak regénybe illik, drámában 
a halálnak váratlanul, meglepetésszerűen kell bekövetkeznie. Tőr, méreg, öngyilkosság — a 
romantikus drámák kedvelt motívumai — túlságosan merész eltérés lett volna a valóságtól, 
erre még a Clio tekintélyét semmibe vevő Jókai sem vállalkozott. Vak ember nem is párbajoz
hat. Maradt tehát egy heves lelki megrázkódtatás, amely az amúgy is betegeskedő, idős költőt 
megöli: egy szívéhez közelálló személyben való csalódás, szerelmi bánat, egyfajta „Liebestod". 
Ez a megoldás, ha messze esett is a valóságtól, még mindig bírt némi valószínűséggel. A sovány 
életrajzi adatok felnagyításával ki kellett tehát találni a hűtlen feleség, Lady Milton alakját. 
De miért csalja meg az asszony derék, kiváló férjét, aki gyengéd szeretettel veszi őt körül? 
Mert nyomasztja őt Milton magasabbrendűsége, szellemi fölénye; mert kacér és hiú, s imponál 
neki egy lovag, egy lord, a királyi udvar egyik emberének közeledése, s nem eléggé eszes, hogy 
észrevegye Morton csalárdságát, (önkéntelenül is Madáchra kell gondolnunk, a prágai színre 
Az ember tragédiájában.) 

Bora ugyan nem költött személy, de meg kellett változtatni életkorát: Morton egy gyermek 
iránt nem gyulladhatott volna olyan végzetes szerelemre, és csak egy felnőtt, kellő élettapasz
talatokkal rendelkező leány tudhatta a lovag álnokságát leleplezni, ami viszont egy újabb 
vonással járult hozzá Lady Milton jellemének kialakításához: az asszony most már bosszúból 
is követte Morton tanácsát, amikor Miltonnal együtt Borát is bevádolta a királynál. Morton 
pusztulása a költői igazságszolgáltatás elvéből következett, de halálának módja lehetőséget 
nyújtott Jókainak arra, hogy Milton látványos körülmények között, az udvar jelenlétében, 
melodrámai tablóban fejezze be életét. 

Folytathatnánk a dráma szövedékének felbontását, a motívumok összefüggésének elemzé
sét, de már az elmondottakból is kitetszik, hogy Milton halála és családi körülményeinek meg
hamisítása Jókai színszerű képzeletének logikus folyománya volt. 

De mivel magyarázhatjuk Milton politikai jellemének eltorzítását? 

5. 

Milton természetesen kiváló jellem: emelkedett gondolkodása, a megpróbáltatások során 
tanúsított türelme, erkölcsi bátorsága, állhatatossága tiszteletet ébreszt ellenfeleiben is. Egy
fajta látnoki képességről is tanúságot tesz, amikor megjósolja a hetvenkedő Monmouthnak, 

23 A kéziratban és az annak alapján, olvasásra szánt könyvkiadásban a dráma költői és szfnszerű részei 
egyensúlyban vannak. De már az előadásban — szinte magától értetődően — az arány ez utóbbiak javára 
tolódott el. A kézirat, a súgókönyv és a rendezőpéldány összehasonlításából kiderül, hogy a Nemzeti Színház 
előadásában az eredeti szövegnek kb. egy harmadat , főleg a lírai jellegű részeket — Jókai beleegyezésével — 
kihagyták. Érdemes e tekintetben a Vasárnapi Újság cikkét idéznünk, amely Jókainak a Kisfaludy Társaság
ban tar to t t , tanulmányunk elején már említett felolvasásáról Így számolt be: „Éljenzés közben Jókai Mór 
lépett a felolvasó asztalhoz, Milton c. tragédiájából olvasott föl azon részletet, mely lekevesebb színszerű
séggel bírván, a darab előadásakor ki fog hagyatni . Az a jelenet ez, melyben a vak Milton a királlyal beszél 
nem tudván, ki áll előt te ." (Vasárnapi Újság, 1876. 14. sz. 219.) 

24 JÓKAI Mór: Negyven év visszhangja. Jókai Mór összes müvei. 100. k. Bp. 1898. 122. 
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hogy miként annyian mások az angol élet nagyjai közül (Essex gróf, Norfolk herceg, Arundel 
gróf stb.), ő is vérpadon végzi be életét, de ettől eltekintve nincs benne semmi rendkívüli, 
alapjában véve nem tartozik az eposzias méretűvé felnagyított Jókai-hősök sorába. Ahogy őt 
a második felvonás első felében egyszerű otthonában családja körében üldögélve vagy kert
jében rózsái között látjuk, egy jóságos, békés, ábrándjainak élő átlagos polgárember benyo
mását kelti bennünk; sajátságos módon költői zsenialitása sem kapott Jókai tollán kellő hang
súlyt. A dramaturgiailag központi szerepet játszó hősies passzivitás mellett egyéniségének fő 
jellemző vonásaként Jókai a nép iránt érzett lángoló szeretetét emelte ki. Amikor első ízben 
lép a színre, szavait Lamberthez intézve így mutatkozik be: 

. . .Szólj, mit csinál a nép? 
Lángol még a szabadságért? 
Megértették utolsó művemet? 
Tetszett nekik? nem keltett rém ülést 
E vakmerő szó: a király is ember! 
Nem Isten mása! És nem földi Isten 1 
Ember, akinek földön birája vanl 
Látom, miként sápadt el féltiben 
Az udvaroncok hízelgő csoportja! 
S szeretném látni, hogy hevült a nép! 
Nagylelkű nép ! Dicső angolom I 
Ha feltalálnád egykor nagy lelkedet! 
Oh hunyva tartanám két századig 
E két szemem, hogy akkor lássalak, 
Minőnek mostan álmaim mutatnak. 

S a második felvonásban — már végleg megvakultán — megismétli ezt a gondolatot: 

Oh mennyi szépet látok a sötétben! 
Újjá szülött dicsőséges hazát, 
Melynek kicsiny je, nagyja kézszorítva 
Közös boldogságunkon fáradoz. 

A nép javának, szabadságának szolgálata a békés fejlődés eszméjével fonódik egybe. Amint 
már láttuk, Milton elítéli a véres forradalmat, nem hajlandó aláírni I. Károly halálos ítéletét. 
Cromwellnek arra a megjegyzésére, hogy hiszen ez végtére az ő munkálkodásának is az ered
ménye, ezt feleli: 

Nem az én művem! Én nem ezt akartam. 

Ha én merészen védtem népemet, 
És a szabadság örök jogait, 
Nem gyújtogattam bőszült szenvedélyt. 
A költői ihletét, mit isteni 
Sugallat olta be szivébe, 
Ki venné tomboló vad szenvedélynek? 
Szabadságot hirdettem, mely fejet 
Emel, ahol a szolga hizeleg, 
Nem féktelen dühöt, mely rátapos 
Annak fejére, aki elbukott. 
Én gyáva nem vagyok. Nem rettegek 
Én sorsomért. De rettegek hazámért. 
Ez nem szabadság, mi itt irva van, 
Ez csak megfordított rabszolgaság. 
Nem küzdtem én azért, „egy" zsarnok ellen, 
Hogy „milliót" ültessek a helyébe.25 

Ha bakónak pallosát a nép 
Fogadja zsoldba: ő az én zsarnokom! 
A pallos ellen vívtam én a szónak 

,6 Az idézőjelbe tett „egy" és „millió", a zsarnok és rabszolga ellentétének kiemelése megint csak Madáchot 
juttatja eszünkbe. 

304 



Hatalmával. És százszor jaj nekünk, 
Ha a szabadságnak nincs már egyéb 
Jó fegyvere, mint pallos, lánc, s a vérpad. 
Ugy Isten hozzád szép ábrándvilágom! 

A II. Károllyal folytatott párbeszédben azután azt is megmondja Milton, hogy mi az, ami 
a népet boldoggá teheti: 

Baj van; igen sok: érzem és tudom, 
De azt fegyver nem orvosolja meg. 
Nem belzavargás, béke kell nekünk. 
Hazánknak van két kincsesbányája még 
Kifogyhatatlan és újra megtelő. 
Egyik a munkás izzadó tenyér, 
Másik a tettvágyó észerő. 
E fegyverekkel ur lesz egykoron 
A félvilágon. Mással önmagán sem. 

Már ennyiből sem nehéz felismerni, hogy a színpadon életre keltett Milton modelljét kiben 
kell keresnünk. A családja körében békésen éldegélő angol költő élénken emlékeztet a szelíd, 
legszívesebben otthon tartózkodó, svábhegyi villájában kertészkedő s költői világába merült 
Jókaira. Ami pedig politikai nézeteit illeti, ezek teljes egészükben egybevágnak Jókai elveivel, 
felfogásával. „Szent hivatása a költőnek a nép szívében oly szenvedélyeket fölkelteni, mik 
fölébrednek, nem halnak el soha, hanem átszállnak apáról fiúra s későn vagy korán, lángra 
gyújtják az életet"; „Imádjátok a népet! Isten fönséges arcát nem egyes emberek, hanem 
népek hordják" — írta Jókai 1849-ben, s „Ideál maga a magyar nép" — mondta 1895-ben 
a Vigadóban rendezett dísz ünnepélyen, és e két dátum között kifejtett félszázados munkásságá
ban tucatjával találhatunk hasonló kijelentéseket. Ismeretes az is, hogy az „égből jövő" és 
a „föld alól jövő" forradalom megkülönböztetése, ez utóbbi elítélése s vele szemben — mint 
a nép felemelkedésének biztosítéka — a béke és a munka dicsőítése erős hangsúlyt kaptak 
a 70-es évek regényeiben és publicisztikájában. 1867-ben jelentette ki egyik országgyűlési 
beszédében, hogy „Magyarországnak . . . évtizedekig az iparosok, kereskedők, földmívesek 
és néptanítók országának kell lenni, és nem a katonák és hadvezérek országának", s ezt az 
elképzelését nyomatékosan megismételte 1875-ben, röviddel a Milton megírása előtt, Forra
dalom alatt írt müveinek utóhangjában: „A jelen kor a nyugodt alkotás, a békés kifejlődés 
aerája. A jelen nemzedék feladata csendes munkával építeni a múltnak romjai helyébe; se tár
sadalmi, se politikai forradalom nem létezik ránk nézve." S tegyük hozzá, hogy Jókai vallásos 
toleranciája is hangot kapott Milton tirádáinak egyikében. ATowerban lefolyt kihallgatásának 
során II. Károlynak arra a provokatív, Milton államellenes érzületét leleplezni akaró kijelen
tésére, hogy a fennálló rendszerben a vallásszabadság is veszélyben forog, a költő így reagált: 

Jó barát! Engem meg nem indit ez. 
Hogy énekeljék a liturgiát? 
Az ostyát ülve vagy térden fogadják? 
Nem vallás annak, ki a Teremtőt 
Hatalma és szerelme végtelen 
Világában tanulta meg imádni. 
Az én vallásom nem uralkodik, 
Az csak szeret, jóttesz és megbocsát. 
Mi gondom nékem a templomok bajára? 
Adjatok iskolát a népnek: zsúp födéllel, 
Ott megtanul jó lenni és kibékül. 

Aligha kétséges, hogy Jókai azért színezte át Milton valóságos politikai felfogását, mert 
drámájában saját, legszemélyesebb nézeteiről akart vallani. S ezt a szubjektivizmust még más 
vonatkozásban is megfigyelhetjük. 

A Milton tíz hónappal a fúzió létrejötte után keletkezett, vagyis abban az időpontban, 
amikor Jókainak a közéletben szerzett keserű tapasztalatok nyomán kialakult válsághangulata 
már úrrá lett kedélyén.26 A rezignáció jelei ugyan már előző műveiben (A szerelem bolondjai, 

" A válsághangulat okairól és következményeiről részletesen 1. SŐTÉR István: Jókai pályafordulata 
(a Rab Ráby). Romantika és realizmus. Bp. 1956. 467—549. 
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Az aranyember, Enyém, tied, övé) is fel-feltűntek, de a Milton nemcsak részleteiben, hanem teljes 
egészében a kiábrándulás, az illúzióvesztés légkörében készült. A dráma Jókai legpesszimiszti-
kusabb műve. A vak Milton dramatizált élettörténete a csalódások sorozata: Milton csalódik 
a Cromwell vezette forradalomban, csalódik feleségében és a királyban (ez utóbbiban azért, 
mert megalázónak érzi, hogy istenítélet döntsön sorsáról), és csalódik a népben. A népuralom 
veszélyére már abban a monológban történt célzás, amelyben Milton az „alulról jövő" forra
dalmat elítélte. A második felvonásban Flye, a költő orvosa és barátja így jellemzi a restauráció 
után előállott helyzetet: 

Ez a dicső nép, akinek jogát [ti. Milton] 
Egy életen át védte és mi hévvel? 
Miatta a munkában megvakult! 
Már elfeledte régi érdemeit; 
Sőt bűnül rója mindazt fel neki. 
Ugyanazon mob, mely Károly király 
Haláláért ordita egykoron, 
S addig dörömbölt háza ajtaján, 
Míg halálítéletét aláírá, 
Most minden éjjel a falára irja: 
Ez is Károly királynak gyilkosa! 

A nép ingatagsága Miltont mélyen elkeseríti. Amikor a házát megostromolni készülő tömeg 
zaja már a távolban felmorajlik, fájdalmas panaszban tör ki, s hiába próbálja őt Lambert 
megnyugtatni, hogy nem „az" a nép kívánja vesztét, amelynek felszabadításáért küzdött 
— rádöbben, hogy a „nagylelkű", „dicső" nép nincs már: 

Elmúlt az, meghalt. Régi Sparta népe, 
Dicső, szabad celtái Ossiannak! 
Mind voltak és elmultak. Nincsenek már, 
Ez, akit ellenem huszitának, 
Ez a phaeákok népe: a helóták, 
A nép, ki megtagadta Mózesét 
S helyette Thammuzt siratja meg. 

És ez a pesszimista hangulat beárnyékolja még az utolsó jelenetet is, mégpedig nemcsak 
azért, mert a főhős is meghal, az ellene indított hajsza mégis csak sikerült, a költői igazság
szolgáltatás csak részben megnyugtató. Érdemes e tekintetben a dráma végét a Mégis mozog 
a föld befejezésével egybevetni. A szituáció majdnem azonos a két műben: Jenőy Kálmán is, 
Milton is egy jövőbe tekintő, prófétai ihletésű monológban búcsúzik az élettől. Jenőy abban 
a tudatban hal meg, hogy küzdelme nem volt hiábavaló: a józsefvárosi temető dombján állva 
feldereng előtte a jövő biztató képe: a pompás főváros, palotáival, a tudomány és a művészet 
csarnokaival, a haza javára munkálkodó nép s a diadalra siető nemzeti seregek lobogó zász
lóikkal — s mindez „az örök világosság: a népek szabadságának fényében". Milton eksztatikus 
zárómonológjában is egy fényes új világ tárul fel képzeletében. A fényözönben úszó világűrt 
látja, pályájukon száguldó égitestekkel, amelyek egyike a szabadság planétája, befedve zöld 
viránnyal, kék tengerekkel, mik tündér hajókat ringatnak bíbor vitorlák alatt, ahol délibáb 
mutatta városok aranytetőkkel és gyöngyházfalakkal állnak. Ide költözik lelke, ez az imádott 
új haza, az annyiszor megálmodott Éden, az elvesztett és megtalált Paradicsom. Vagyis a 
Milton kicsengésének lényege az, hogy azok az eszmények, amelyeknek szolgálata egész életét 
betöltötte, merőben illúziók, itt a földön nem, csak egy transcendens álomvilágban valósul
hatnak meg. 

Az egykorú kritika a Milton eszmeiségét abban a hősies kitartásban látta, amellyel az angol 
költő az őt ért sorscsapásokat elviselte, s ha figyelembe vesszük, hogy a drámának csak azt 
a változatát ismerte, amelyben a színszerűség elnyomta a költőiséget, igazat is adhatunk neki. 
De ha a darabot a lírai részletek aspektusában értelmezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a Milton fő mondanivalója az a kesernyés vallomás, amely a fúzió körüli évek Jókaijának lel
kéből fakadt. 
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