
FRIED ISTVÁN 

EGY JÓKAI-VÍGJÁTÉK KOMOR HffSE 

(Az aradi hős nők) 

Anekdotába illő Az aradi hős nők c. Jókai-vígjáték megszületésének körülménye.1 És maga 
a vígjáték sem igen több egy társaságban elbeszélt anekdotánál. Nem is volt a színpadon sem 
sikere, olvasmányként sem élt, csupán a „Jókai-összesekben" húzódott meg, szerényen meg
bújva a jelesebb müvek társaságában. Mi sem perújítás okából készülünk arra, hogy kissé több 
fényt derítsünk rá; szakdolgozatba való hálás téma a színmű dramaturgiai gyengéinek, hatás
vadászó humorizálásának, más alkotásokból ideszármaztatott motívumainak kimutatása. 
Inkább a címben jelölt témához tartjuk magunkat, hiszen ezáltal a Jókai-műhelybe pillantha
tunk be, kissé alaposabban vehetjük szemügyre az idős író mesterségbeli módszereit. Emellett 
halványan célozhatunk nemzetiségpolitikai fölfogására, amelyet a szerb kérdés vonatkozásában 
a türelem, a megértés jellemzett, s amelybe erőteljesen belejátszott a szerb népköltészet iránt 
érzett és tanúsított szinte hódoíatszerű elismerés. 

Az aradi hős nők közvetlen forrását jól jelölte ki a kritikai kiadás jegyzetanyaga. „A magyar 
nemzet története regényes rajzokban" . Jókai-alkotás2 valóban tartalmazza mindazt, amiből 
elemzendő színművünk motívumai összeállnak. Ez utóbb megnevezett műnek pedig Horváth 
Mihály Magyarország történelme c , korában nagysikerű munkája volt egyik ihletője.3 Itt találta 
rneg Jókai a „Majmok és papagájok a történelemben", valamint a „Szegedinecz(!) Péró és 
viselt dolgai" c. fejezetek anyagát. Rendkívül tanulságos, ha a kedélyes hangvételű, anekdotázó 
történelemkönyv-részleteket a színmű mellé tesszük. Míg a történelemkönyvben Jókai azt 
állítja Péróról: „Ennek támadt az a bogara, hogy felcsap királynak Magyarországon", addig 
a színmű nem egészen egyértelműen megrajzolt Forrayja így jellemzi a szerb fölkelőt: „Egy 
nagyravágyó rác ezredes kezébe veszi a lázadás zászlóját, s egész faja fegyverre kap. Van rá 
okuk. Vallásukat támadták meg." Egy másik szereplő pedig így nyilatkozik Péróról: „A szegedi 
P é r ó . . . ez hisz abban, amiért rajong. Ez aztán vitéz katona. Csatákban edzett ifjú hős. Aki 
ezzel játszik, mindent kockára tesz. S ha nő a játszó, még valamivel többet is, mint min
denét." 

S ha még idevesszük azt az „előzetesét",* amelyet Jókai írt a színdarabról, s amely - célja 
szerint — magyarázza a művet, akkor lepődünk csak meg: egy vígjáték kellős közepén hirtelen 
fölbukkan egy vitéz katona, aki jogos ügyért harcol, aki a másik fölkelővel, a magyar Vértesivel 
(a nép babonásságával visszaélő, saját pecsenyéjét sütögető, a zavarosban halászó, hazugsá
gaival és handabandázásaival minduntalan fölsülő szélhámossal) szembeállítva szinte tragikus 
figurának hat. Hihetetlen hiszékenységgel, jóhiszeműséggel sétál bele a csapdába, a színmű 
egyik jelenetében még a beteljesülő Macbeth-jóslat is elhangzik. 

Már a történelemkönyv is említi „Deli Marko" mondáját, s összekapcsolja Péró „viselt 
dolgai"-val, ezt visszhangozza a „magyarázó" írás is. Ezen nem csodálkozunk, hiszen tudjuk, 
hogy a kései Jókai-művek egyik legkedveltebb mondaföldolgozásáról van szó: a főleg a Székács
kötetből5 és a nemzetközi mondai motívumokból összeszőtt balladát verses alakban az Egy 
játékos, aki nyer c. regényben fogalmazta meg Jókai, de rövidített prózai változata A Magláy-
család c. kisregényében is helyet kapott. A történelemkönyvben népmeseként hangzik a „Deli 
Markóról" szóló poétikus rege, A Magláy-családban „a délszláv népballadák legfényesebb 
hőse" történeteként jelenik meg. A színműben Péró éli át a „hármas érczkapuvaí bezárt bar
langban" tetszhalottként rejtőző királyfi történetét, hangsúlyozzuk: átéli, a magáénak vallja, 

»JÓKAI Mór: Drámák III . (1886—1896). Bp. 1974. Sajtó alá rendezte: RADÓ György. A továbbiakban 
ezt a kiadást idézzük, s az innen vett néhány adatot külön nem dokumentáljuk. A Jókai-drámák 1889-ben 

» I I . Bp. 1969. 299 -304 . , valamint 1 7 2 - 1 7 3 . 
' J ó k a i az 1862-63-as kiadás I V - V . , esetleg az 1873-as kiadás VI—VII. kötetét forgathatta. 
' Almanach az 1890. évre. Szerk.: MIKSZÁTH Kálmán. Bp. 1890. 7 - 1 0 . 
•Szerb népdalok és hösregék. Pest, 1836. 2. kiadás. Bp. 1887. 
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ez vezeti tetteiben. Péró a gyermekkori élményre vezeti vissza a cselekedeteiben vezérlő külde-
téstudatot: „Nem voltam több hét esztendősnél, mikor az ozmánok kiűzték őshazámból egész 
nemzetségemet. Láttam ősz apámat és hat testvérbátyámat a templom küszöbén egymás után 
elesni. Aztán felgyújtották a templomot. A szent képeket lábbal taposták. Aztán kihurcolták 
a templomba menekült fehérnépet. Sorsot vetettek rájuk. Láttam, amint nénémet — óh mi 
szép hajadon volt! — övénél fogva rántá fel magához a nyeregbe egy arnót lovas. A düh férfit 
csinált belőlem; felkaptam apám fegyverét s keresztüllőttem a martalócot." Azóta Péró álmá
ban is küzd, éjszaka is hallja a vén guszlár szavát, amely az „ismerős népregék" igéit idézi föl 
a számára. 

Nem így beszél egy vígjáték hősei Pedig Jókai eredeti szándéka szerint csupán könnyed 
tréfát akart űzni az aradi hölgyekkel, akik megfogadták, hogy többet nem olvassák műveit. 
Elhatározta, hogy olyat ír, amelyet el kell majd olvasniok. S miután hölgyközönségről volt sző: 
pajkos, de illendő; a nők hazafiságát dicsérő, de asszonyiságukat is kiemelő, érzelmes, gyöngéd, 
kacagtató, sok ügyefogyott férfit ábrázoló alkotást akart papírra vetni, olyat, amely a hűséges 
házastársat méltó színben ábrázolja. De ha végigolvassuk ezt az olykor kacagtató, érzelmes 
fölhangú, pajkos, de illendő színdarabot, úgy érezzük, hogy a férj, a derék, hazafias Forray 
nemcsak azért komikusabb vonásokkal rendelkező szereplő, mint Péró, mivel „oláh cigánynak 
álcázva" toppan be elénk, hanem azért is, mert oktalan féltékenységével egy alkalommal 
majdnem elrontja az addig pompásan végigvitt haditervet. Péró azonos marad önmagával: 
amilyennek megismertük, olyan a színdarab végén is: őszintén hisz ügye igazában. S hogy ez 
így van, s hogy ez nem Jókai tollának kisiklása (bár dramaturgiailag feltétlenül az !), azt akkor 
látjuk, ha figyelembe vesszük, hogy Jókainak nem Horváth Mihály volt az egyetlen — köz
vetett — forrása. Ismét meg kell állapítanunk, hogy a nagy „mesemondó" ezúttal is kitűnő 
érzékkel nyúlt egy közkeletű témához. A soványnak ígérkező „aradi hősnő"-motívumot a 
Péró-motívummal párosította. Avval a motívummal, amely közel egy félévszázadon keresztül 
foglalkoztatta a magyar tudós közvéleményt. Nem Jókai az első, aki a Péró-fölkelésre fölfigyel, 
előtte már többen kutatták, s mégcsak a szépirodalmi földolgozásban sem övé az elsőség. 
Ha áttekintjük a Jókai-színmű esztendeire már gazdag Péró-irodalmat, akkor az az érzés támad 
bennünk, hogy Jókainak ismernie kellett a tudós próbálkozásokat, azokat a folyóiratokat vagy 
könyveket, amelyekben a Péró-fölkelés eseményei, a róla szóló énekek megjelentek. Ezzel nem 
tagadni kívánjuk Horváth Mihály irodalmi szempontból is jelentős magyar történelmének 
Jókaira tett hatását, inkább a színmű előzményeire, rokonságára, környezetére utalnánk, mint 
amelyek együtt formálták írónk elképzelését a magyar történelem egy vitatott fordulatáról. 

Talán Sándor István az első, aki „Sokféle" c. vállalkozásában rögzíti Pérónak Arad elfog
lalására irányuló terveit.6 Hiszen addig legföljebb kéziratos daloskönyvekben bújt meg a moz
galomról készült verses beszámoló.7 Ezeket elsőként Szilágyi Sándor8 tette közzé: a 21 szaka
szos Péró veszedelme — mely 1735-ben keletkezett — szemléletes képet ad a lázadó vezér 
elszántságáról, hősiességéről még akkor is, ha tulajdonképpen a lázadás ellen irányzott ten
denciát figyelhetünk meg. „A rác vallásodból... ki ne tántorodj" — inti Péró kivégzése előtt 
leányát, s ezzel a császári udvar uniós törekvéseire is történik utalás. Szilágyi fontos oklevelek 
dokumentumok mellett az Új szomorú ének, Miképpen a Tumultuariusok csendes Országunkban 
föl-zendülést tettek, panaszolkodik című párbeszédes verset is közzé tette; a nemzetiségi vonat
kozás nélkül való, aulikus szellemű vers allegorikus alakok dialógusával szól a fölkelésről. Alig 
telik el néhány év, K. Papp Miklós történeti rajzaiban kötetet szentel az „1735-iki zendülés 
történetének".9 ő az első, aki — valószínűleg Horváth Mihály nyomán — megkísérli, hogy igazi 
összefüggéseiben ábrázolja a mozgalmat. A Péró-fölkelés előzményeként tárgyalja az ál-Bran-
kovics elfogatásának körülményeit, a szerbek csalódását a Habsburgokban. A szerbek ezért 
követeket küldtek Rákóczihoz, hogy mozgalmuk számára megnyerjék. K- Papp foglalkozik 
az unió problémájával is, majd így folytatja: „élt a délszlávok között egy népmonda, mely 
szerint egy oly fejedelem fogja őket megszabadítani, ki hazájokba soha nem látott állatokkal 
fog egykor megérkezni. Horváth M. szerint e népmondát 1698-ban Piccolomini már nagy 
ügyességgel fordította hasznára a nép rokonszenvét nyerve meg vele. A messinai martalékból 
a tábornok sok tevével rendelkezett, s azoknak hátára majmokat, papagájokat s más külföldi 
állatokat tétetett. A csel sikerült, a tábornokot hódoló tisztelettel fogadták mindenütt útjában, 
melynek következtében maga Csernovics Arzén, az ipeki patriarcha-érsek is hozzá csatla
kozott." A továbbiakban részletesen elbeszéli Péró történetét, a deskriptív részt okmánytár 

"Első darab Győrött 1791. 5 1 - 5 3 . 
' Péró-énekeskönyv, 1735 után; Hevesi Mihály énekeskönyve, 1769—1777; Jankovich Miklós: Magyar 

világi énekek, 1789—1793. Vö.: STOLL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bib
liográfiája (1565—1840). Bp. 1963. 

• A Péró-féle mozgalom történetéhez. Új Magyar Museum 1859. I. 181 — 199. 
•Történeti korrajzok I I I . Kolozsvárt 1865. A Piccolimini-történet már Csaplovics Jánosnál fölbukkan: 

Slavonien und zum Theil Croatien. Pesth 1819. II . 27. 

350 



követi, ebben találjuk a lázadásról szóló éneket is. Hasonló szellemben, új adatokat közölve 
ír az eseményről Thaly Kálmán10 és Zsilinszky Mihály11 is. Különösen Thaly Kálmán dolgozatát 
kell fontosnak ítélnünk Jókai szempontjából, hiszen Jókai több regényéhez (Szeretve mind 
a vérpadig, A lőcsei fehér asszony) Thaly műveiből merített. 

így jutunk e a téma első szépirodalmi földolgozójához, Abonyi Lajoshoz, akinek Az utolsó 
Kuruczvilag című regénye két kiadásban is megjelent az 1880-as esztendőkben.12 A Jókai-mese
szövésű mű forrásai között K- Papp írását is megjelöli, de ő már a korban még mindig oly 
népszerű délszláv költészet emlegetésével vegyíti Péró ismerős motívumú küldetéstudatát: 
„Emlékszel-e az öreg Szvetkóra, a vak guzliczásra, aki mindég azt a régi rácz mesét dalolta, 
hogy az a fejedelem, aki soha nem látott czifra állatokkal, madarakkal jön be Belgrád várába, 
az fogja a Dusán czárságát visszaállítani." 

Abonyi regényével párhuzamosan mutatják be Laza Kostié Pero Segedinac c. színművét, 
amelynek újvidéki előadásáról a magyar sajtó is közölt értékelő cikkeket.13 Kostié antikleri
kális, „osztrákellenes és nemzeti drámá"-ja a szerbek és a magyar egyérdekűségéről beszél.14 

Nemcsak azért figyelemre méltó, mivel forrásanyaga valószínűleg közös a magyar írókéival, 
hanem azért is, mert a Jókaiéhoz hasonló, „megbékülés"-gondolat drámaivá formálását tűzte 
ki céljául. 

Ilyen előzmények után jutunk el Az aradi hős nőkig, amely tehát nem váratlanul bukkan 
föl a magyar irodalomban, hanem majd fél századnyi előzmény után. Az a tény, hogy Jókai 
az aradi nőkről akart írni, véletlennek köszönhető; abban viszont, hogy a Péró-fölkelés témája 
ragadta meg, tudatos koncepciót kell látnunk. Olyan apróságok, „elszólások" uralkodnak erről, 
amelyek az író jelenkorára tartalmaznak közvetlen célzást. Forray mindjárt a színmű elején 
keserűen kifakad a bécsi urak ellen, akik a honvédelmet kivették a magyar nemesség kezéből, 
és a határőr szerbeknek adták át. Ilyen értelemben emlegeti a „vérszemet kapót rácság"-ot. 
Másutt a szláv történészek-tudósok őskeresésére céloz, mikor az igazi aradi heroina, Rózsa 
Pérónak „sarmataős"-eit emlegeti. Ez alkalommal nem lehet nem meghallanunk az író gúnyos 
hangját (ahogy a De kár megvénülni c. regényben is élcelődik a délibábos szláv szószármaztatá
sokon). Ara ezen túl, éppen Péró alakjában látjuk az író eredeti szándékainak lassú átformáló
dását. A könnyed vígjátékból olykor költői erejű színmű fejlődik; a torzra rajzolt, illetve az 
önmagukat torzra álcázó figurák története felhőtlen derűt ígér, még az álruhában a kerítésen 
át bemászó Forray megjelenése sem komorítja el a hangulatot. De ahogy Péróról esik szó, 
ahogy a szerbek megmozdulását emlegetik, súlyossá válik a légkör. Forray szerint „a rácok 
elkezdik a kuruc világot". Igaz, Jókai feltétlenül Forrayék pártján van, bár Forray jellem
rajzába is vegyít némi komikumot. De az a tény, hogy a „kuruc" világot idézi föl, azt tételezteti 
föl velük, hogy a szerbségtől sem tagadja meg rokonszenvét. A kurucok ábrázolásában Jókai 
nem azonosul egészen a Thaly-féle egyoldalú fölfogással. Már A nagyenyedi két fűzfában is 
megfigyelhettük a groteszkségre törekvést, s e színdarabban is találkozunk a novellára emlé
keztető mozzanatokkal. Vértesi János kétezer pár csizmát, száz vég posztót, ötezer kenyeret, 
valamint kezeseket követel. Lábafáj „fürmender" éppúgy beszéddel kívánja köszönteni a 
megszálló hadakat, mint az enyedi professzor. Csakhogy e groteszkség csupán Vértesi alakjában 
érvényesül; az ő próféta-imitálása, szélhámoskodása, alattomossága mellett Péró alakja tisztán 
ragyog föl. Péró valóban elkábul Rózsa szépségétől, rabul ejti őt az asszony lelkébe látó, titkos 
vágyainak hangot adó varázsa. Mikor Rózsa elkezdi mesélni a „Kraljevics regéjé"-t, Péró 
a szavába vág, s így folytatja: „A felébredt királyfi felkap az ő gyors lovára, mely egyik hegy
tetőről a másikra tud szökni, kirántja híres kardját, mely sziklákat tud ketté hasítani, s aztán 
szabaddá tesz minden népet, mely rablánczok alatt nyög." Itt, ezekben a jelentekben nyoma 
sincs a gúnynak, Péró — hadd emeljük ki ismét! — őszintén hiszi, amit csinál. S ha a nagyra
vágyás, a képtelen ábrándozás bűnében elmarasztalja ugyan őt az író, céljainak tisztaságához 
nem férhet kétség. Hallgassuk csak tovább: „És ezt a titkomat senki sem találta ki eddig, 
egyedül te. Amerre megyek hadaim élén, mindenütt a rettegés fogad: sírnak, jajveszékelnek 
futnak előlem és átkoznak. Azt hiszik, rabolni, pusztítani, csonthalmokat rakásra hányn^ 

10 Adalékok az 1735-ki Péró-, s 1754-ki Törő-, Pethő- és Bujdosó-féle népforrongás történetéhez. Századok 
1870. 3 0 - 3 6 . 

11 Adalékok az 1735. és 1754-ikl népforrongás történetéhez. Uo. 36—43. — A Péró-féle néplázadás Békés 
megyében. Békésmegyei Történeti Társulat Évkönyve II . 72—98., VI I . 84—103. — Békésmegyei Közlöny 
1876. 3 9 - 4 9 . sz. 

" Bp. 1886., 2. kiadás: 1888., 3. kiadás: 1907. — Abonyi regényét elemzi: SCHWARCZ Hajnalka: Abonyi 
Lajos (1833 — 1908). Bp. 1917. — It t említjük meg, hogy egy ponyvaszerű füzetben: Vérpadra jutot t sza
badsághősök. Történelmi elbeszélés. Bp. [1910] szintén esik szó a Péró-fölkelésről, többnyire az Abonyl-
regény nyomán. 

" Kostic színmüve 1882-ben Belgrádban, majd 1887-ben Újvidéken jelent meg nyomtatásban. Az 1882. 
jan. 26-i újvidéki bemutató magyar sajtóvisszhangjáról: Mladen LESK.OVAC: Jedan madjarski savrameni 
napád na Kostiéeva „Peru Segedinaca". Zbornik Matice Srpske za knjizevnost i jezik 1969. 157—158. 

" L a z a KOSTIC: Pesmi i drame. Beograd 1951. DragiSa Zivkovló előszava: 17., 32. — A színmű egyik 
szereplője, Corba a 4. felvonásban szól a szerb és a magyar nép közös érdekeiről. 
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jövök. Te vagy az első, aki e megszólítással fogadsz: >>DeIi Markó«. Igenis az vagyok. A szabad
ság hőse vagyok." S Péró cselekedetei ennek megfelelően alakulnak. Jókai két lázadót szerepel
tet egymás mellett, párhuzamosan. Vértesit és Pérót. A magyar Vértesi elhagyja feleségét és 
két gyermekét, s fondorlatos módon — új vallást hirdetve — Rózsát is meg akarja szerezni 
magának. Péró hiszékenysége, naivitása (és egyáltalában nem elbizakodottsága!) miatt beleesik 
a Forray—Ránkó—Rózsa ásta verembe. Beleszeret Rózsába, vakon hisz neki, s még Forray 
ügyetlensége sem ébreszti föl álmaiból. Ugyanígy hisz Vértesinek is: amikor az a kalendárium
ban bejelölt napfogyatkozást ügyesen kihasználja a maga javára, Péró eleinte tanácstalanul
engedelmesen követi Vértesi tanácsát, s hagyja magát eltávolítani Rózsa mellől. Mások, így 
Ránkó, Vértesi gúnyolják ugyan Pérót, de ezek a megjegyzések sohasem szerzői véleményként 
hatnak. 

Joggal vetődik föl a kérdés: vajon miért válik ki Péró-figurája a színdarab komikus alakjai 
közül? Miért nem formálta őt is az író Vértesihez hasonlóvá? 

Az első pillantásra azt gondolnánk, hogy Forraynak méltó ellenlábast akart állítani. De a 
vígjáték tüzetesebb eloivasása után nem érezzük kielégítőnek ezt a választ. Hiszen szó esik róla: 
a vár védőserege a lázadókhoz húz, rajtuk kívül nincs épkézláb ember a várban, legfeljebb az 
aradi asszonyok. 

A magyarázatot a Marko Kxaljevic-rege és Péró története egybeolvasztásában találjuk. 
A felkelő — azáltal, hogy Marko Kraljeviének, a szabadság hősének tudja magát — a szerb 
népregékből föltámadt királyfiként jelenik meg előttünk. S a Jókai-művek ismeretében állít
hatjuk, hogy a szerb népdalok és hősregék16 írónk kedves olvasmányai, ihletői voltak. A Csata
képek 1848 és 1849-ből egyik történetében, A vörössipkásban még a „vad" davoriákat, a kolo 
„toporzékolásai"-t emlegeti, a „baljel intő guszlicza" hangját idézi föl. De már az 1850-es 
esztendőkben, A magyar irodalom missioja című cikkével16 egybevágólag, maga is megkísérli 
a délszláv népköltészet modorának, versnemeinek utánzását, s ettől kezdve egész írói pályáját 
áthatja a délszláv népköltészet csodálata. A Rab Ráby vagy Az aranyember szerb vonatkozásai 
éppen úgy tanúskodnak erről, mint például a Rendkívüli nők c. sorozatból Xara története. 
„Ugyanezen időben Szerbia trónján V. Uros vajda ült; a népballadákban annyiszor emlegetett 
hős Urost azért is magasztalta népdal, hogy nem keresett feleséget a fejedelmi családokból, 
. . .hanem elvett egy parasztleányt a saját nemzetéből, kinek nem volt egyebe, mint a szépsége 
és a jó erkölcse." Egy kései alkotásában, a Napraforgók című kötetben Asbóth János Bosznia 
és Hercegovina c. útleírását fölhasználva ír meg jóízűen egy délszláv története. Bennünket most 
az érdekel, hogy a Dóczi Péterről szóló ének prózai átköltései adja: „Alibegovich Kassári 
Dániel, kinek magyar nemessége felmegy a hős Doitsin Petárig, ki Varasdin bánja volt, Mátyás 
királynak kedves hű embere, akiről a mi népdalaink azt éneklik, hogy egy éjjel beitta az arany 
buzogányát meg a fekete lovát is a korcsmába, s mikor ezért megszidta a király, azt felelte 
neki vissza: hej, ha te látnád azt a szép csapiamét: beinnád érte magát Budát várát."7 

És hadd szóljunk a Marko Kraljevic-mondakörből alkotott Jókai-regékről, amelyeknek leg
szebb darabja az Egy játékos, aki nyer tízes trocheusokban írott balladisztikus költeménye. 
Ennek délszláv eredetijét nem találta meg a kutatás. Nem is találhatta, hiszen maga Jókai 
ötvözte egybe a történetet, különféle délszláv és egyéb motívumokból. A név: „Deli Marko" 
tulajdonképpen Jósika Miklós Abafijában fordul elő először, valószínűleg Jókai is innen emelte 
át. A történet magvát, ti. azt, hogy a királyfi barlangban aludva várja föltámadását, elsősorban 
Székács József kötetének magyarázatai közül vette, de a szlovének Mátyás király-, valamint 
a németek Barbarossa-mondája is eljuthatott Jókaihoz. Ami feltűnő: annyira megtetszik ez a 
rege az írónak, hogy szinte a Kjaljevic-ciklus eredeti darabjaival egyenértékű balladát sikerül 
alkotnia, amely az Egy játékos, aki nyerbm fontos cselekményalakító funkcióhoz jut, szinte 
körülötte alakulnak az események. S miután ott, a regényben szerkezetileg is beleépül a cselek
ménybe, később önállósodik, Jókai önálló színdarabot tervezett a regéből.18 Még A három mar-
ványfejben is föltűnik a királyfi alakja: „Olyan paripán ül, amilyenen még Deli Márkó sem 
lovagolt soha" — hangzik el egy kijelentés. 

Az aradi hős nők c. színdarabban is központi helyre kerül ez a költői történet. A két szereplő, 
az eseményeket ügyesen gömbölyítő Rózsa, továbbá a nagyravágyó áldozat, Péró szinte egymás 
szájából kikapva a szót, beszélik el a regét. Nyelvileg is külön válik e prózai költemény: az író 
hangja itt fölforrósodik, poétikussá lágyul. Általában, Peró szavaiban a nyomát sem leljük 

15 Jókai és a délszláv népköltészet problémáit másutt , külön dolgozatban fogjuk elemezni. Az alábbiakban 
csak néhánv mozzanatra utalunk. 

16 Cikkek és beszédek IV. Bp. 1968. 4 3 4 - 4 3 5 . 
17 Előzménye: KOJAZI Lajos: A dőzsölő Doitsin Péter. Fővárosi Lapok 1864. febr. 17. — Újraközli: 

KEMÉNY ü . Gábor: A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 31—32. — Vagy 
RADICS György: Dojcsin Péter. In: Tarkaságok. Zombor 1881. Radics a „beinni" kifejezéssel él. — Vö. még: 
KONDOR Lajos: Mátyás király és Dojcsin Péter. In: A szerb hős- és népköltészetről. PN 1858. 79 — 80, 
83., 101., 116. szám. Kondor is él a „beinni" kifejezéssel. 

" V ö . : 1. jegyzetben i. m. 458 — 472. 
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a komikumnak; míg Vértesi összevissza beszél, a rettegést kiváltani akaró kifejezések rend
szerint méltatlan nyelvi keretben kapnak megfogalmazást, s a nagyszabásúra törekvés az ala
csonyan szálló képzelet szirtjén törtik meg, s válik egyértelműen nevetségessé. Péróról olykor 
valóban ír atságosat mondanak; az ő üzenete sem sokkal „magasztosabb", mint Vértesié: 
ssáz^onczi hordó ménesit, ezer zsák mamaligát, tíz erszény pénzt és huszonnégy szép menyecs
két követel seregének. De a már idézett részekben is, másutt is Péró szavai szinte költeménybe 
csapnak át: „Nem alszom én soha; mert álmomban is küzdök, harcolok. S mikor éjente künn 
a pusztán meghallom a távol tilinkó szavát, mikor az őrtűznél a vén guzlár az ismerős regéket 
énekli, ott látom magam előtt az elvesztett hazát széttörvei leigázva; látom azt a száz meg száz 
kezet, mely az égő templom minden ablakából az égre nyúlt fel segélyért esdekelve." A kör
mondat dallama elzsongít, képekben látjuk a visszaemlékezés fölidézte eseményeket. De nem 
kevésbé költői, nem kevésbé jelzőkkel szemléletes Péró egy másik kifakadása: „De hát szeret
ném tudni, hogy lehet az, hogy te az ellenségtől megölt férjedet, a hős Forray Gábort nem gyá
szolod? Se violaszínű öltözettel, se könnyező szemekkel, se halovány orcával, és fátyolozott 
fővel nem gyászolod? Hanem ide jössz hímes kántusokban, hajadban rezgő, repülő szirony, 
nyakadon drágaköves násfák, kezeden kösöntyűk, lábadon pillangós cipők ! És orcád ragyog, 
szemeid égetnek . . ." Szinte a népköltészet kifejezéseit kéri kölcsön, az alliterációkkal és rejtett 
ritmussal teli, rövidebb egységekre osztott nyelv pazarul eleveníti meg az ábrázolás tárgyát. 
Azok a Jókai-hősök szólnak így, akiknek szájába fontos mondanivalót ad az író. Ebben az 
értelemben olvassuk Péró feleletét Rózsa kérdésére: miért Magyarországon keresi az Ősellen
séget, a törököt? Péró így válaszol: „Előbb Magyarország fölött kell úrrá lennem, hogy az ősel
lenségre fordulhassak. Ez az ország most senkié. Nemzeti fejedelmét, Rákóczyt [!] elűzték; 
fogva tartják távol a Fekete-tenger partján. Királya az országát nem is látta. Spanyol, olasz, 
belga trónon ül, azokért visel háborút. Utóda nincs, csak egy leány. Ez az ország most senkié. 
Aki el tudja foglalni, az benne az úr. Miért ne lehetnék én?" Jókai nem ért egyet Péró érvelésé
vel, de figyelemre méltó, ahogy Rákóczit „nemzeti fejedeleméként aposztrofálja. S az sem 
lehet közömbös számunkra, hogy a király elhanyagolja Magyarország kormányzását. Ezzel 
a felelősséget mintegy az ország sorsával mit sem törődő bécsi udvarra hárítja. Hiszen a nagyra
vágyó álmodozó nem tesz mást, mint él a fölkínált lehetőségekkel. Későbbi szavaiból értesülünk 
arról, hogy a magyar nemesség kiirtására törekszik. Ez a motívum azonban nem erősíti az 
eddig viszonylag egynemű Péró-figurát. Miután parasztfelkelésről ír, ezért kell Jókainak ezt 
az elemet is fölhasználnia a jellemrajzban. 

Azt érezzük lényegesnek, hogy Péró beszédének stílusa általában fennkölt, költői s e költői
ség a népköltészet epikus és lírai fordulataival gazdag. Adva van tehát egy a főszereplők cél
jait gátoló, boldogságukat akadályozó figura, aki szinte az író akarata ellenére lassan-lassan 
rokonszenvessé válik. Méghozzá éppen azáltal, hogy átveszi a népmese-hősök szerepkörét, 
őszintén beleéli magát egy Jókaitól kedvelt (és részben megalkotott) rege főhősének jellemébe, 
sorsába. Jókai vitathatatlanul Forray mellett áll. De dramaturgiailag Péróé lesz az aktív, 
a kezdeményező szerep; míg Forray kénytelen a háttérbe húzódni, izgalommal várni, sikerül-e 
feleségének Vértesit és Perót lekötni. Majd fokozatosan lesz mind kevésbé aktív Péró is: hiszé-
kenységét Rózsa is, Vértesi is, de még Ránkó is kihasználja. E hiszékenység sem fordul azonban 
komikumba; hiszen minden tettében ott munkál népéért aggodalma. Minden cselekedetében 
a nagyravágyás mellett a hazafiság is jelen van. Szerelme nem számítás, hanem hirtelen föl
lobbanás eredménye. Más kérdés, hogy Jókai azért vezeti el Pérót az egyedül maradásig, 
a fölsülésig, mivel ez a derék, bátor, népe ügyét a szívén viselő, jobb sorsra érdemes ifjú nem 
a magyarokkal együtt, hanem a magyarok ellen akarta célját elérni. S ebben már írónk nemzetiség
politikai elveit találjuk egyértelmű megvalósulásban. Jókai az oszthatatlan-egységes, törénelmi 
Magyarországban gondolkodott, és a nemzetiségi törekvéseket csak addig helyeselte, támo
gatta, amíg nem törekedtek a különállásra, amíg nem kerültek szembe az „egy politikai 
nemzef'-elvvel. Jókai őszintén és fenntartás nélkül igenelt kulturális mozgalmakat, és kár
hoztatott politikaiakat. Úgy vallotta, hogy az országban lakó nemzetiségek csak a magyarokkal 
együtt lehetnek boldogok — az egy politikai nemzet-koncepció fenntartása és elismerése mellett. 
Azért állhat a Pérónál színtelenebb, komikus vonásoktól sem mentes Ránkó a diadalmas boldog 
pár mellett, mivel ő képviseli azokat a szerbeket, akik megmaradtak a király és a magyarság 
hűségében. Ránkó mondja ki az utolsó előtti mondatot, evvel is jelezve szerepének fontosságát. 
Az eredeti kézirat szerint avval végződött volna a színdarab, hogy Péró így szól: „Akkor én 
is a király hűségére térek."19 Jókai azonban kihúzta ezt a mondatot, mivel joggal érezte, hogy 
ez nem annyira dramaturgiai, mint inkább nemzetiségpolitikai elveinek megtagadása lenne. 
Jókai itt is (mint annyi más helyen) függetlenítette magát a történeti hűségtől; sem szerkeze
tileg, sem a szereplők jellemét illetőleg nem egységes ez a színmű. Viszont Jókainak szüksége 
volt olyan hősre, aki megbűnhődik a király, illetve a magyarság elleni vétsége miatt. Az író 

" A kéziratos változatot az 1. jegyzetben i. m. közli. 
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nem sajnálja az eszközöket: pazarul elhalmozza Pérót a nemes tulajdonságokkal. Sugallja 
az olvasónak, a nézőnek; kár ennyi tehetségért. Hiszen ha a végeredményben jellegtelen Ránkó 
ennyire vitte, mi telt volna Pérótól, ha a „helyes" úton keresi a boldogságát. Jókai nem 
tagadja, hogy Pérónak volt oka a fölkelésre, de a magyarság, a magyar nemesség ellen fordulást 
nem tartja indokoltnak: nem a magyarság, mégcsak nem is a magyar nemesség tehet arról, 
hogy a szerbeket sérelem érte. Jókai álláspontja naiv, tele van illúziókkal, s igazából sosem látta 
egészen pontosan a nemzetiségi mozgalmak rugóit, sőt irányát sem. A maga részéről hitt abban, 
hogy liberális politikával, a kulturális vonatkozású kívánságok bizonyos teljesítésével ki lehet 
elégíteni a nemzetiségeket. 

Az aradi hős nők tárgyválasztás nem mondható szerencsének. Egy parasztlázadás eseményei 
nemigen táplálhatják humorral a groteszkbe hajló vígjátékot. A nagyidai cigányok keserű 
gúnya-öngúnya távol állt tőle. Bár a színmű befejezése, Vértesi János menekülése (kiugrik 
a hátsó ablakon) talán némileg emlékeztet Csóri vajda futására. Az anekdotához keresett 
tárgyat Jókai, s ezt vélte Szegedinác Pero történetében megtalálni. Ennek viszont úgy kölcsön
zött időszerűséget, hogy közvetve az őt foglalkoztató nemzetiségpolitikai gondolatokra is utalt. 
Más kérdés, hogy e sokirányú szándék valamennyi részlete nem juthat érvényre, mindegyik 
csak felemásan fejeződhet ki. A színdarab azért is esik szét alkotóelemeire, mert ezek az össze
tevők nem harmonizálnak egymással. A központi gondolat az aradi asszonyok, illetve Rózsa 
szerelmi háborúja legfeljebb egy anekdotára elég. A parasztháborúból viszont alig látunk vala
mit, hiszen Rózsa körül fordulnak meg az események. A színmű stílusa is megtörik az egyes 
fordulópontokon. Nem az a baj, hogy a humoros és a komoly jelenetek váltják egymást, ezek 
ügyes váltogatása feszültségoldó-fokozó hatással bírhat. Inkább az, hogy egyetlen színdarabon 
belül össze nem tartozó elemek kerülnek egymás mellé, s így semlegesítik egymást. Az olcsó 
humorizálást, a hatásvadászó helyzetkomikumot hirtelen követi a patétikusabb-poétikusabb 
stílusú jelenet. S arra már rámutattunk, hogy ezek rendszerint Péróval vannak kapcsolatban. 
Péró beszéde és a vele való dialógusokban Rózsáé különösen díszes, fölcifrázott, de nem annyira, 
hogy ellenkező előjelűvé torzulna. Éppen fordítva: e lelkes, tirádaszerű-mondatok fontossá, 
kiemelkedővé teszik a beszélőt, mondandóját megemelik, s ezáltal kedvezőbb színben tüntetik 
föl a szereplőt is. 

S hogy épp Péró ez a szereplő, aki a színdarab eredeti célkitűzésével ellentétben, magára 
vonja figyelmünket, abban a délszláv népköltészet Jókai előadta változatából kisugárzó erőt 
és szépséget kell észre vennünk. A Kraljevic Marko-rege előadásával Péró alakja is belenő 
a regébe, azonosul vele, s figuráját meséivé, a történeti eseményektől függetlenné teszi. 
Az 1735-Ös fölkelés első igazán alapos történetírója, Márki Sándor20 írja Jókai színművéről: 
„A lázadásnak az újabb időkből egyetlen költői, de történeti szempontból teljesen hibás föl
dolgozása Jókai Mórtól »Az aradi hősnők« czímű dráma." Itt Márki is tévedett, elfeledkezvén 
Abonyi több kiadást megért regényéről. Viszont föl kell figyelnünk egy másik megállapítására: 
Békés megyében, az 1890-es esztendőkben ott mozgolódott-nyugtalankodott a nép, ahol Péró 
fölkelése kitört. Ez is Jókai tárgy választásának aktualitása mellett szól. 

Jókai két lázadót elevenített meg színdarabjában. Vértesi Jánost, akinek nagyhangúsága, 
zavarral teli beszéde, állandó pórul járása pontosan beleillik a bohózatszerű eseménysorba. 
És Szegedinácz Pérót, aki az ellenkező pólust, a komorabb hőst, a tragikusabb, véresebb lehető
séget jeleníti meg. Vértesi magyar, Péró szerb alak. Jókai nemzetiségi türelmességére vall ez a 
szereposztás. S ebben is tudatos írói alakformálást, szándékot kell látnunk. A nemzetiségi 
mozgalmak közül Jókaihoz a szerbekéi álltak a legközelebb, ismerte népköltészetüket, költőik-
kel-tudósaikkal, pl. Jakov Ignjatovictyal, Antonije Hadziétyal közvetlen kapcsolatba került. 
A Jókai-művek egészen korán megjelentek a szerb sajtóban,21 a délszláv tárgyú Jókai-regények, 
elbeszélések az őszinte érdeklődésről, a rokonszenvről tanúskodnak. Nem választható el ezektől 
Péró megformálása sem, a délszláv népköltészet mondáitól körülszőtten ő is az érdekesen 
megalkotott délszláv származású Jókai-hősök egyikévé válik. Komor hőssé egy vígjátékban; 
főszereplővé ott, ahol pedig csak epizódszerepet szántak neki. Jókainak a szerbek iránt érzett 
szeretete nem engedte, hogy ne vegye körül a délszláv népköltészet dicsfénye. 

Az aradi hős nők nem jó színdarab. De egyetlen alakja túlmutat az anekdotikus kereteken. 
Azért, mert benne igazi Jókai-hősre ismerhetünk. Mivel Jókai írói-költői ereje legyőzte a tárgy 
esetlegességét, véletlen alkalomhoz kötöttségét, és az elhivatottságától vezérelt (talán el is 
vakított) hőst elindítja a délszláv népköltészet útján. Kraljevió Marko története így emeli meg 
a bohózat korlátai között vergődő, népe jogos sérelmeiért fölkelő Péró históriáját. 

" Péró lázadása. Bp. 1893. — A kérdés újabb földolgozása: HADROVICS László-WELLMANN Imre: 
Parasztmozgalmak a XVIII. században. Bp. 1951. 13—51. 

" Bozidar KOVÁCSI^: Madjarska knjizevnost Casoplsitna omladinskog dóba (1860—1871). Különlenyo
mat. Növi Sad. é.n. — UŐ.: Prevodi madjarske beletristike u srpskim knjizevnim őasopisima áezdesetih 
godina XIX véka. Zbornik Matice Srpske za knjizevnost i jezik 1968. 159—162. 
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