
A drá ma kö rül kiala kult vi ta 
 

Jó kai el sô szín pa di si ke rét a Dal ma hoz ta meg. 
A drá mát a Var cho ni ták cí mû el be szé lé se alap ján 
ír ta.2 A da rab el sô elôadá sa 1852 no vem ber 27-én 

volt, nyolc nap alatt há rom szor ját szot ták. A da rab 
kö rül kiala kult vi ta se gít meg vá la szol ni azt a kér -
dést, hogy mi lyen szál sze re pét tölt het te be a „kul -
tú ra há ló já ban”?3 A drá má nak már a kor ban is 
több fé le ol va sa ta ala kult ki: az el sô a cen zo ré, aki 
a min den ki szá má ra egyér tel mû ha zafias uta lá sok 
el le né re en ge dé lyez te az elôadást, de több vál toz -
ta tást, pon to sab ban cson kí tást is vég re haj tott a szö -
ve gen. Me lyek te hát a ki fo gá solt ré szek? Ha meg -
vizs gál juk a cen zor ál tal ki hú zott il let ve ki ja ví tott 
ré sze ket, azt ta pasz tal juk, hogy el sô sor ban a „ha -
za”, „hon” és az eh hez köz vet le nül kap cso ló dó ré -
sze ket tö röl te: 

 
OL DA MUR (Fel len gur hoz) És fiaid nak, kik elôt ted el -

hal tak, mit mond jak, mit izensz? 
FEL LEN GUR Azt, hogy bol dog azon apa, ki nek fiai a 

ha záért es tek el, s nem hul la nak kö nyei 
gyer me kei sír ján. (a cen zor a ha záért he -
lyett csa tá ban-t ír) I. felv. 2. Jel. 49. 

DAL MA Sem mi ál do zat sem nagy, ha a hon él te 
van mér leg be vet ve. (A cen zo ri vál to zat: 
Van nak ol tá rok, mi ken sem mi ál do zat 
sem nagy!) I. felv. 3. Jel. 133–134. 

DAL MA A ha záért sem mi ál do zat sem nagy. 
RHA BON BÁN E jel szó es kü vés, mely hez ural ko dá sod 

nap jai van nak mér ve. 
DAL MA Hall ja meg es kü met. (A cen zor az el sô két 

mon da tot ki húz ta, Dal ma utób bi mon da -
tát átír ta: Es kü szöm reá. Emiatt a ren de -
zô is vál toz tat ni kény sze rült a szö ve gen) 
I felv. 4. Jel. 211–214. 

 
A tö rölt ré szek kö vet ke zô cso port já ban ta lán a sza -
bad ság harc ra, il let ve Fe renc Jó zsef sze mé lyé re való 
uta lást sejt he tett a cen zor, eset leg íz lés be li ki fo gá -
sok, vagy a vár ha tó meg bot rán ko zás miatt húz ta ki 
Ol da mur bú csú be szé dé bôl a „Ha gyôz tök, tud jatok 
fél ni; ha vesz te tek, tud ja tok re mél ni” mon da tot, il -
let ve a „si ma ál lú” Bach-hu szá rok ra va ló uta lás gya -
nú ja miatt az aláb bi, Disabul és Ja gár köz ti pár be -
széd be li szö veg ré sze ket: 

 
JA GÁR Vé te nél a szö vet ség el len. 
DI SA BUL Ki kö töt te azt? Én nem. Ôs apám te vé; s azért, 

ha ôs apám bi valy volt, én nem szü let tem-e 
arsz lán nak? – Ha a ké rô dzô ál la tok szö vet séget 
kö töt tek ma guk közt, hogy ezután csak fü vet 
egye nek, én elütöt tem kö zü lök: én vér szo pó 
va gyok 

JA GÁR Azt meg mu tat tad, nagy Disabul. – Ebéd vé gén 
min dig ab ban gyö nyör kö döl, hogy azon rab -
szol gáid fe jeit ra ka tod tá la id ra, akik fel szol gál -

PA TO NAI ANI KÓ ÁG NES 

„A bûn nek nincs ne ve” 
Ha ta lom és (ho mo)sze xua li tás mint kul tu rá lis ta bu  

és a meg kö ve se dô tár sa da lom szim bó lu ma  
Jó kai Mór Dal ma cí mû drá má já ban1

1 A ta nul mány a „Ve tés for gó” kon fe ren cián 2007. má jus 18-án el hang zott elôadás kiegé szí tett vál to za ta. Kö szö net az ott el -
hang zott ta ná cso kért. 

2 Jó kai ké sôb bi visszaem lé ke zé sei sze rint ugyan for dít va tör tént; eb ben ta lán sze re pe le he tett an nak a vé le mény nek is, hogy 
„aki a re gé nyek ben szer zett elébb ma gá nak nagy ne vet, s csak azután kezd Tha lia ba bér jaiért ver se nyez ni, igen hi he tô leg, 
me rész sé ge ál tal di csô sé gé nek és a drá ma iro da lom nak ke vés szol gá la tot te end.” Ke mény Zsig mond: Esz mék a re gény és a 
drá ma kö rül. In: K. Zs.: Élet és iro da lom. Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, Bu da pest, 1971. 208.  

3 Ge ertz, Clif ford: Az ér tel me zés ha tal ma. Osi ris, Bu da pest, 2001.
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tak; most ti zen hét esz ten de je min den ujon szü -
le tett leány gyer me ket a víz be foj ta tál. Ez a te 
dol god, Disabul. Sa ját né ped del ma gad pa ran -
csolsz, s ez el len sen ki nek sincs ki fo gá sa.  

DI SA BUL De már megun tam ezt. Ne kem mun ka kell. 
II. felv. 2. Jel. 49–60. 

DI SA BUL Te hát az lesz igaz ság, nem de, hogy egy si ma 
ál lu if jonc, ki nek nincs egyéb ér de me fe let tem, 
mint hogy sza káll ta lan: ki bôj töl jön en gem a vi -
lág ból, s én nagy ke gye sen néz zem, mint egy 
in du bonc, mint hí zik ô be le sa ját tró nu som -
ba, mi kor ked vem van ôt le ta szí ta ni a ma gáé -
ról? II. felv. 2. Jel. 67–72 

 
A rö vi debb vál to zat ked ve zôbb szín ben tün te ti fel 
Di sa bult, még ért he tôb bé te szi – a ha zug ság miatt 
amúgy is jo gos – kö ve te lé sét, a leány gyer me kek 
meg foj ta tá sa pe dig fon tos in for má ció, hi szen Ha -
li lát ap ja élet ben hagy ta. Ez a tett egyér tel mû kö -
vet ke zet len sé ge Disabul jel le mé nek. En nél ér de ke -
sebb kér dés vi szont, hogy va jon mi ki fo gást ta lál -
ha tott a cen zor a pa rasz tok kö ve te lé sei ben, a „skor -
pió szívû ud va ronc” ki fe je zés ben, a 
légy-ha son lat ban, vagy Dal ma ko ro ná hoz ér zé ket -
len sé get tár sí tó mon da tá ban?4  

A drá ma újabb ol va sa tait mu tat ja az a vi ta, amely 
kiala kult kö rü löt te, és amely nem csak a po li ti kai 
megosz tott ság, ha nem a be fo ga dás, a szer zôi fe le -
lôs ség és a tra gé dia esz té ti kai prob lé máit is érin ti. 
A kér dés te hát az, hogy „mit je len tet tek a szö vegek -
kel kap cso la tos cse lek vé sek a cse lek vôk szá má ra”.5 
Kü lö nö sen fon tos ez azért is, mert „a kul tú ra „anya -
gát” a kü lön fé le tár sa dal mi cse lek vôk sze lek tí ven 
hasz nál ják a kü lön bö zô tár sa dal mi cse lek vé sek ben, 
adott ha tal mi vi szo nyok kö zött és adott po li ti kai 
dis kur zu sok ban, kö zös sé gen be lül és kí vül,”6 így 

fel tér ké pez he tôk a vi ta part ne rek ál tal kép vi selt cso -
por tok. „E drá ma fö löt ti né ze tek meg le he tôs in ge -
rült ség gel lép tek az idô sza ki saj tó ban elô tér be.”7 
El sô ként Szi lá gyi Fe renc a Ma gyar Hír lap 1852. 
No vem ber 30-án meg je le nô ha sáb jain köz li ag gá -
lyait.8 A kri ti ká val ma gát a drá ma mû fa ját vé del -
me zi, ám a lai kus ál ar cát ölt ve ma gá ra: a cikk Egy 
szó zat a drá ma ügyé ben, nem drá ma bí rá ló tól al cím -
mel je lent meg.9  

A szer zô úgy tud ja, hogy a Dal ma Jó kai el sô drá -
má ja, s an nak be mu ta tá sá val töb ben is hi báz tak: 
„saj nál ko zá sun kat nem le het el hall gat nunk, hogy 
Jó kai úr e da ra bot ír ta, s hogy a nemz. Szín ház igaz -
ga tó sá ga azt el fo gad ta”.10 A kö vet ke zô ki fo gá so kat 
ve ti fel: a „tör té ne ti” meg je lö lés a cím ben, il let ve 
„drá má nak vagy cse le ke det nek ne vez ni pe dig egy 
cso mó fé nyes szó hal mazt, mi ben sem mi élet, sem -
mi cse le ke det nincs, el len ben egy cso mó psy cholo -
gi ai bot lás van – mi dôn az egész nem egyéb, egy 
be teg kép ze lô dés szü le mé nyé nél – ez va ló di bot -
rány.”11 A „nem drá ma bí rá ló” te hát úgy lát ja, egy 
da rab ese té ben a pon tos és hi te les mû fa ji meg je lö -
lés elen ged he tet len – hi szen a Dal má nak va ló ban 
sem mi kö ze a tör té ne lem hez – és a drá ma mû ne -
mé nek lé nye ge a cse lek vés, amely eb ben az eset -
ben va ló ban ki me rül Dal ma es kü jé vel és ki tar tá sá -
val. A „nem drá ma bí rá ló” to váb bi – szi go rúan szak -
mai – ki fo gá sa, hogy a Dal ma „eze re gyéj- for ma tün -
dér re ge” (te hát nem csak nem tör té ne ti, de még 
csak nem is drá ma) és nincs ügye sen szín pad ra al -
kal maz va.  

A tör té ne ti hû ség nem csak a va ló ban meg tör -
tént ese mény áb rá zo lá sát je len ti: a sze rep lôk be szé -
de „szép, de a dur va szá zad hoz nem il lô”, „s a ván -
dor ló és igy ál lan dó hont és la kást nem is me rô nép 
bu zog és te le van hon sze re tet tel, és hon bol do gí tó 

14 Jó kai Mór: Drá mák. Aka dé miai Kiadó, Bu da pest, 1971. A Dal ma szö veg vál to za tai: 814–825. 
15Ta káts Jó zsef: Ant ro po ló giai lá tás mód és iro da lom tör té net-í rás. In. T. J.: Is me rôs ide gen te rep. Iro da lom tör té ne ti ta nul má nyok 

és bí rá la tok. Bu da pest, Ki já rat Kiadó, 2007, 39. Hi vat ko zás sal: Ge ertz, Clif ford: Sû rû leírás. In. C. G.: i. m. 51. Az ez zel 
kap cso la tos el mé le ti kér dés kö rö ket lásd Vá ri And rás (vál.): Misszio ná riu sok a csó nak ban. Ant ro po ló giai mód sze rek az 
iro da lom tör té net ben. Bu da pest, Aka dé miai, 1988. 54. 

16Yu val- Da vis Gid dens alap ján kul tú rá nak ne vez „egy meg ha tá ro zott faj ta élet mó dot, amely akár egy nép re, akár egy kor -
szak ra, akár egy cso port ra jel lem zô” és ez az élet mód „a cso port tag jai ál tal megôr zött ér té kek bôl, az ál ta luk kö ve tett nor -
mák ból és a lét re ho zott anya gi ja vak ból áll.” Yu val- Da vis: Ni ra: Nem és Nem zet. Bu da pest, ÚMK, 2005. 54. Hi vat ko zással: 
Mar tin, De nis- Con stant: The cho i ces of iden tity. So ci al iden ti ties, (I.) 5–16. To váb bi kul tú ra-„de fi ní ci ók” in. Ta káts József: 
i. m. 34–38. 

17Dra ma tur giai le ve lek. In: Bu da pes ti Visz hang. 1852. dec.5. 620. 
18 Jó kai Mór: Drá mák. i. m. 810.  
19Egy szó zat a drá ma ügyé ben, nem drá ma bí rá ló tól. Ma gyar Hír lap 1852. no vem ber 30. 4486. 
10Uo. 
11Uo.



45

phra si sok kal.”12 A hi te les ség kér dé se ez zel össze -
füg gés ben egy má sik as pek tus ból me rül fel, ne ve -
ze te sen a da rab ál tal elért ha tás, és a szer zôi fe le -
lôs ség szem pont já ból. A kri ti ka író ja a „mon dá sok -
ba” szôtt ha zafias „dic ti o kat, flas cu lu so kat” ér ték -
te len nek tart ja. „S ép pen itt lát juk a bajt és a ro szat. 
A ma gyar föl dön ily ha zafi phra si sok és nagy mon -
dá sok min dig bô vi ben vol tak, el len ben a ha zai té -
nyek sok kal ki sebb rész ben mu tat koz tak: min den 
szé pért, jóért lel ke sen ér zô ha zánkfiai a po li ti kában 
is sze ret ték a köl te ményt s ab ban sok szor a kar zat 
ité le te és or di tá sa után men tek, va ló ban nem hasz -
nuk ra és be csü le tük re, s ha most már iro dal munk -
ban is a kar zat ité le tét és or di tá sát kö ve tik; úgy 
szán ni és saj nál ni kell Ár pád né pét.”13 „Ár pád népe” 
te hát, amely a szín há zat lá to gat ja, jó szán dé kú bár, 
de be fo lyá sol ha tó, s így egye dül a szer zôk és szín -
ház igaz ga tók fe le lôs sé ge, hogy mit és ho gyan oszt 
meg ez zel a kö zön ség gel. Az iro dal mat ér tôk és köz -
ve tí tôk éppúgy szám adás sal tar toz nak, mint a po -
li ti ku sok. Kü lö nö sen egy „tör té ne ti” drá ma ese té -
ben, a Bach-kor szak ide jén, egy le vert sza bad ság -
harc után. Ezért gon dol hat ja a „nem drá ma bí rá ló”, 
hogy a da rab a „nem ze ti íz lés ki fi ca mo dá sa”, s ez 
„a ha za irán ti tar to zó szent ér zés nek és kö te les ség -
nek üres sza vak kal lé hán al kal ma zá sát” je len ti, s 
mindeb ben a szer zô és a nem ze ti szín ház igaz ga -
tó sá ga csu pán anya gi ér dek miatt vesz részt. Így 
„nem vár hat juk kü lön ben is sze gény drá ma iro dal -
munk gya ra po dá sát, sem nem ze ti elôíté le teink e 
bal fo gal maink nak jó za nabb és tet tek re irá nyí tott 
esz mék kel fel cse ré lé sét nem igé nyel het jük.”14 Ezzel 
egyetér te ni lát szik Ke mény Zsig mond, aki sze rint 
az esz té ti kai ér ték szo ros össze füg gés ben áll a mû -

ben rej lô eset le ges ak tuá lis po li ti kai uta lá sok kal: 
„két ség te len, hogy rit ka szín mû bír va ló di be lér té -
kek kel, ha Tha lia sok tért en ge dett ab ban a párt -
cél za tok nak, vagy ha ép pen az alap esz mét a na pi 
po li ti ká tól köl csön zé.”15 A cikk író ja ezután Jó kainé 
nôies sé gét hang sú lyoz za, mi vel ez sze rin te „a dráma 
egyik leg fôbb és lé nye ge sebb ha tá sát, az il lu si ót 
sem mi vé tet te”. Szi ge ti „korcs má ba il lôen” or dí tott 
Disabul sze re pé ben, s az, hogy Jó kai a több szö ri 
hí vás el le né re sem je lent meg, azt mu tat ja, hogy 
„éppoly sze rény, mint okos volt”. Mindezen ki fo -
gá sok fel so ro lá sa után a „nem drá ma bí rá ló” a kö -
vet ke zô kér dés sel zár ja so rait: „He lyes-e ily ma ga -
vi se le tet s ázsiai ur ba ni tást elôidé zô drá mát ír ni, 
va la mint azt szín pad ra jut ni en ged ni s igy a bot -
rány ra csak nem ke res ve al kal mat ad ni, – be csü le -
té re vá lik-e a de rék és be csü le tes ma gyar nem zet -
nek az oly ered mény, mi nôt ren de sen a nem ze ti 
leg szen tebb ér zel mek nek fer dén és ki zsák má nyo -
lás vé gett fel to lá sa elôidéz ni szo kott, s ily tévesz -
mé ket táp lál ni s a szin há zat azok tom bo ló te ré vé 
ten ni – he lyes s czél sze rü -e? – itél jék meg a fo gu -
lat la nok, kik e szép ha zát sze re tik és an nak vi szo -
nyait fel fog ni ké pe sek.”16  

A Dal ma be mu ta tá sá nak ide jé re te hát már a ma -
gát lai kus nak val ló kö zön ség tag jai kö zött is akad 
olyan, aki össze tett szem pont rend szert mû köd tet -
ve ítél meg egy szín há zi elôadást.17 Ez alap ján nem -
csak a pon tos mû fa ji meg je lö lést, a tör té ne ti hi te -
les sé get, a ki fi no mult szí né szi já té kot, az „il lu si ót” 
ké ri szá mon, ha nem a po zi tív, tett re kész te tô és 
egyút tal a nem zet hely ze tét megér te ni se gí tô, gon -
dol kod ta tó drá má kat vár el. Te szi mindezt a nem -
zet nek tag ja ként, aki éppúgy ál doz18 a „ha za ol tá -

12Uo. 
13Uo. 
14Uo. 
15Ke mény Zsig mond: i. m. 197. Ke mény ese té ben a for ra da lom ról va ló vé le ke dés is pár hu zam ba ál lít ha tó ez zel. Vö.: Kemény 

Zsig mond: For ra da lom után és Még egy szó a for ra da lom után. In. K. Zs.: Vál to za tok a tör té ne lem re Ke mény Zsig mond 
[szerk., az utó szót és a jegy ze te ket ír ta Tóth Gyu la]. Bu da pest, Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 1982. Sze ge di Ny. 

16Egy szó zat a drá ma ügyé ben, nem drá ma bí rá ló tól. Ma gyar Hír lap 1852. no vem ber 30. 4486. 
17A „nem drá ma bí rá ló” hoz záér té sét csak kri ti kus tár sa is mer te el, an nak el le né re, hogy nincs egy vé le mé nyen az zal, „ki nem 

ne ve zi ugyan ma gát drá ma bi rá ló nak, de azért éle sen lát szik a do log hoz ér te ni.” Ma gyar Hír lap 1852. de cem ber 1. 935.  
18Be ne dict An der son Kép zelt kö zös sé gek cí mû írá sá ban azt ál lít ja, hogy mi vel a kö zös ség hez tar to zás ér zé se ter mé sze tes és 

nem vá lasz tott, „a nem zet a csa lád hoz ha son lóan ál do za to kat kér het tag jai tól – pél dául az ölés és megöle tés vég sô ál do -
za tát is.” Yu val- Da vis, Ni ra: i. m. 27. Hi vat ko zás sal: An der son, Be ne dict: Kép zelt kö zös sé gek: meg jegy zé sek a na cio na -
liz mus ere de té rôl és ter je del mé rôl. Ja nus, 1989/VI. 1. Ne fe lejt sük el, hogy a” ha za ol tá rán ál doz ni” 1848-ban a ka to nai 
szol gá la ton túl el sô sor ban konk rét anya gi hoz zá já ru lást je len tett, amely be min den tár sa dal mi ré teg részt vett. (Vö. például 
az Ék 1848-ban meg je lent szá mai nak köz lé sei vel.) Egy ben a köz te her vi se lés szi no ni má ja ként is mû köd he tett, min den -
ki hez kö zel hoz va, ap ró pénz re vált va az esz mé ket és tör vé nye ket. A tu dó sí tá sok ban is meg je le nô ada ko zá sok el le né re a 
kéz zel fog ha tó anya gi ja vak és a ma gasz tos ki fe je zés kö zött fennál ló sza ka dé kot jól il luszt rál ja a Tra gor Ig nác mû vé ben is 
ol vas ha tó anek do ta: „Sze me re Ber ta lan belügy mi nisz ter má jus 19-én kelt 1497. Szá mú ren de le té ben tu dat ta a tör vény -
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rán”, vagy ta lán még töb bet ad, mint a „phra si sokat” 
han goz ta tók. A nép ne ve lés19 te hát bi zo nyos szem -
pont ból si ke res volt, hi szen ezek az el vá rá sok már 
nem csak a kri ti ku so kat jel lem zik. Bár a szí ni ha -
tás ról szó ló vi ták már jó val ko ráb ban meg kez dôd -
tek,20 a kö zön ség so rai ban azon ban még min dig 
sok az ava tat lan, s ezért a fe le lôs ség éppúgy a szer -
zôk re és szín igaz ga tók ra há rul, mint an nak ide jén.  

A kér dés a le vert sza bad ság harc utá ni hely zet -
ben még erô sebb po li ti kai hang súlyt kap. Ezt leg -
vi lá go sab ban a Pes ti Nap ló kar zat ra já rói fo gal maz -
zák meg, „a Ma gyar Hír lap drá mánk ügyé ben fel -
szó la ló nem drá ma bí rá ló já nak” cím mel.21 El sô sor -
ban a sér tô hang ne met ki fo gá sol ják, ame lyet 
nem  csak a ma guk, te hát a kö zön ség, ha nem a szer -
zô ne vé ben is eluta sít ják. A da rab vé del mé re azt 
hoz zák fel, hogy „fény pont jai mel lett bír hat ugyan 
gyen ge sé gek kel, de az egyál ta lá ban nem vá lik szé -
gye né re, hogy a kö zön sé get (nem csak a kar za tot, 
ahogy a föld szin ti úr rá fog ja) több helyt el ra gad ta, 
föl lel ke sí tet te.”22 A ha tás esz té ti kai kér dés azon ban 
fél mon da ton be lül po li ti kai prob lé má vá vá lik: „Fel -
szó la ló föld szin ti úr me gró vó lag em lí ti föl a da rab -
ban elô for du ló ha zafias és ha za sze re tet re lel ke sí tô 
ki fe je zé se ket. Hát mi re va ló a szín pad, az iro da -
lom? Nem ar ra-e, hogy ma gasz tos pél dák ál tal 
erény re s nagy cse le ke de tek re ser kent sen? S me ri-e 
va la ki két ség be von ni, hogy a tör vé nyes ural ko dó 
irán ti hû ség gel pá ro sult ha za sze re tet min den eré -
nyek leg na gyob bi ka?!…”23 Mint lát tuk, a „nem drá -
ma bí rá ló” nem a ma gasz tos erény és a nagy cse le -
ke de tek el len emelt ki fo gást, a Dal ma cse lek mé -
nyé ben pe dig a va ló di tör vé nyes ural ko dó tu laj -
don kép pen Disabul. A tör vé nyes ség kér dé sé hez 

per sze az el lenál lá si zá ra dék ha gyo má nya is hoz -
zá tar to zik, s ezen az ala pon Dal ma in kább jo go sult 
a trón ra mint a zsar nok Disabul. A vi tá nak kö szön -
he tôen meg tud juk, hogy a „ha za név, ki vált a költô 
aj kán, nem csak egy ren de zett ál la mot, egy ál landó 
és szá za dok his tó riá ja ál tal szen te sí tett föld te rü letet 
je lent het; a gyön géd ke gye let egy pár sá tor tüz helyé -
hez, né hány sír domb hoz, vagy har czi dia dal szín -
he lyé hez és erek lyé hez köt ve, szin tén fö léb resztheti 
e szent fo gal mat, e szó itt úgy szól ván csak az össze -
tar to zást, a faj ro kon ság kap csait je len ti.”24 Eh hez 
ké pest a kar zat és a föld szint el len té te (amely nek 
meg szün te té séért töb bek kö zött Jó kai is éve kig küz -
dött) csak a kö vet ke zôk ben éle se dik ki iga zán: „Azt 
mond ja to vább föld szin ti úr, hogy szer zô több ször 
meg – és elô tap sol ta tott, de csak a kar zat ál tal! Eb -
bôl az kö vet ke zik, hogy ez gya lá za tá ra vá lik a szer -
zô nek!! Ha föld szin ti úr nem res tell te vol na a fá -
rad sá got fel sé tál ni a kar zat ra, meg gyô zôd he tett vol -
na, hogy itt nagy ré szint in tel li gens mí velt em berek, 
leg több nyi re ta nu lók vol tak. S van nak ren de sen 
min den drá mai elôadás nál, kik nek min den bû ne 
csak az, hogy nincs in gyen je gyök mint a föld szin -
ti jo ur na li sta úr nak s ke ve sebb va gyon nal bír nak, 
mint sem föld szint re jár hat ná nak, s több mû sze re -
tet tel, sem hogy ha csak kar za ton is, ne igye kez né -
nek je len len ni legalább na gyobb sze rû drá mai mû -
vek ada tá sain.”25 A tér szim bo li kus, tár sa dal mi hie -
rar chiát jel zô hasz ná la ta eb ben a cikk ben egyút tal 
a (más irá nyú po li ti kai szem lé let tel kap cso la tos, 
vagyis a nem ze ti kul tú ra tá mo ga tá sá val, il let ve az 
ava tat lan ság gal össze füg gô) mû velt sé gi szin tet, szín -
vo na lat is mu tat ja: „Néz zük meg Shakes peare s a 
töb bi clas si cus da ra bok elôadá sait. A pá ho lyok 

ha tó sá gok kal, hogy a ki rály Ins bruck ba me ne kült és a vál sá gos kö rül mé nyek kö zött a ha za ál do za to kat kí ván fiai tól. Pest 
vár me gye a ha za ol tá rá ra teen dô ada ko zá sok ügyét ke rü le ti kül dött sé gek re bíz ta. (…) A föl hí vás nak meg volt az ered mé -
nye. Min den ki sie tett te het sé ge sze rin ti ki sebb-na gyobb össze get a ha za ol tá rá ra le rak ni. (…) Egy vá ci mé zes ka lá csos hoz 
be ment a ha za ol tá rá ra gyûj tô-kül dött ség és föl szó lí tot ta a jó szí vû, de ilye nek ben még nem igen ta pasz talt mes tert, hogy 
ô is ad jon va la mit a ha za ol tá rá ra. A mes ter ké zség gel je len tet te ki, hogy jó té kony cél ra min dig szí ve sen ál doz, az tán így 
szólt a kül dött ség hez: – Csak azt mond ják meg, ké rem, hogy hány gyer tya tar tó vagy csil lár van az il le tô ol tár kö rül. Mert 
tud nom kell, hogy hány viasz gyer tyát hoz zak ki a kam rá ból.” Ké pes Új ság 1848. jú lius 8. Idé zi: Tra gor Ig nác: Vác tör té -
ne te 1848–48-ben. Sajt.r. Zom bor ka Már ta, Vác 1998. 

19A né mi leg erô sza kos „hit té rí tés”, a kul tú rá ra va ló ne ve lés „egé szé ben azért mégis jót tett”. Dá vid há zi Pé ter: „Is ten má sod -
szü lött je” A ma gyar Shakes peare-kul tusz ter mé szet raj za. Gon do lat, Bu da pest, 1989. 161 

20Henszl mann és Baj za vi tá já hoz vö.: Ko rom pay H. Já nos: A „jel lem ze tes” iro da lom je gyé ben. Az 1840-es évek iro da lom kri ti -
kai gon dol ko dá sa. Aka dé miai Kiadó, Uni ver si tas Kiadó, Bu da pest, 1998. 112–142. 

21Több kar zat já ró: A „Ma gyar Hír lap” drá mánk ügyé ben fel szó la ló nem drá ma bí rá ló já nak. Pes ti Nap ló 1852. dec. 1. 820. 
sz. 2. 

22Uo. 
23Uo. kieme lés tô lem P. Á. 
24Bu lyovsz ky Gyu la: Dal ma. Ma gyar Hír lap, 1852. de cem ber 1. 935. sz. 1. (4489) 
25Több kar zat já ró: A „Ma gyar Hír lap” drá mánk ügyé ben fel szó la ló nem drá ma bí rá ló já nak. i. m. 
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több nyi re üre sek, a föld szint is sok szor kong, míg 
a kar zat nak ren de sen je len van nak lá to ga tói.”26  

A kar zat já rók és föld szin tiek egy mást vá dol ják 
ha zafiat lan ság gal és mû ve let len ség gel, s e ket tô nem 
vá laszt ha tó el egy más tól. A Shakes peare-re va ló uta -
lás is ezt tá maszt ja alá.27 Bár mind két fél elis me ri, 
hogy va ló já ban nem ért az iro da lom hoz, mégis a 
da rab esz té ti kai ér té ké rôl vi táz va e hoz zá nem ér -
tés a köl csö nös vá dak alap ja is egy ben. A Ma gyar 
Hír lap író ja „nem drá ma bí rá ló nak” ne ve zi ma gát, 
de a kö zön ség íz lé sét bí rál ja; a Pes ti Nap ló kar zat -
já rói pe dig a kö vet ke zôt ír ják: „Jó kai Mór „Dal ma” 
czí mû drá má ját meg bí rál ni nem kö rünk be tar to -
zik, s ava tat lan ke zek kel nem is aka runk ilyes mit 
ten ni, miu tán elôt tünk áll a fel szó la ló föld szin ti úr 
el ret ten tô pél dá ja, hogy mily ba dar dol go kat be -
szél het össze vissza egy kon tár oly tárgy ban, mi hez 
úgy lát szik, sok kal ke ve seb bet ért, mint a dur va ki -
fe je zé sek hez.”28 Ez ve zet el ah hoz a kü lö nös hely -
zet hez, hogy mind két fél más hon nan vár ja igaz sá -
gá nak elis me ré sét: „itél jék meg a fo gu lat la nok”29 – 
ír ja a Ma gyar Hír lap „nem drá ma bí rá ló ja”, a kar -
zat-já rók pe dig a kö vet ke zô kép pen zár ják so rai kat: 
„mi nô jog gal me ré szel egy em ber e kö zön ség osz -
tá lyá ról ily tisz te let len, sôt sér tô han gon be szél ni 
csak azért, mert {szer zô}30 drá má ja tet szett, s mert 
az e tet szé sét nyil vá nít ja? Nem mon dunk rá íté le -
tet; egy sze rûen átad juk a köz vé le mény rész re haj -
lat lan bí ró sá gá nak.”31 A kö zön ség te hát több, egy -
más sal akár szem ben is ál ló ré szek re bom lik, de 
van egy „bí ró ság”, amely „fo gu lat lan” és „rész re haj -
lat lan”, s ez a köz vé le mény.  

Fel me rül a kér dés, hogy ez csak a vi ta po zí ció 
au ten ti kus sá gá nak esz kö ze, és a köz vé le mény 
egyen lô a kö zön ség gel, vagy eset leg a ket tô va ló -
ban meg kü lön böz tet he tô egy más tól? A to váb bi kri -

ti kák alap ján az elôb bi eset tel ál lunk szem ben, hi -
szen – ahogy a Pes ti Nap ló ugyanazon szá má ból 
ki de rül – a Dal má hoz ha son ló („ré gi és új ere de ti”) 
da ra bok be mu ta tá sá val „a köz vé le mény kí vá na tá -
nak va la há ra ele get kezd ten ni az igaz ga tó ság”.32 
Sôt, ezál tal „töl te tik be” „nem ze ti in té ze tünk leg -
fôbb ren del te té se is”. A Pes ti Nap ló cik ke sze rint 
en nek po zi tí vu ma, hogy fel vált ják az „örö kös Szig -
li get – és Szi ge ti – re per tó riu mot”, töb bek kö zött 
Kis fa lu dy Csa ló dá sok cí mû da rab já val.33 A szín ház -
igaz ga tó nak egy szer re kell szem elôtt tar ta nia ve -
gyes össze té te lû kö zön sé gé nek kí vá nal mait (eze ket 
a kí vá nal ma kat a kri ti ku sok fo gal maz zák meg); s 
azt is, hogy ha ez a kö zön ség egy új da rab bal ke -
rül szem be, ak kor az elôb biek miatt, út mu ta tás hiá -
nyá ban nem tud ja, ra jong jon-e. Ha pe dig egy szer 
el kez dett ra jon ga ni, már nem vál toz tat ja meg a vé -
le mé nyét: er re utal a Dé li báb 1853. Ja nuár 9-i ki bí -
rá la ta, amely Les sing Ga lot ti Emí liá ja, A ti szán tú li 
libács ka (Ba y ard- Bu lyovsz ky né), Ver di Ri go let tó ja 
és Szig li ge ti Csi kó sa után is mer te ti a Dal mát, an nak 
ne gye dik elôadá sa kap csán.34 Esze rint a da rab 
„foly vást me leg vonz erôt gya ko rolt, mi két ség te le -
nül a mû ben sô lé nye gé nek élet re va ló sá gát ta nu -
sít ja. Nem annyit tesz ez, hogy ezen okos ko dás sal 
a mû ér tel met a kö zön ség vé le mé nyé nek ren del jük 
alá, ha nem hogy a kö zön ség vé le mé nyé bôl is le het 
biz tos ala pot abst ra hál ni va la melly drá mai mû 
megíté lé sé re, csak az ítész jó zan ér te lem mel te gye 
azt s a kö zön ség ér tel mi te kin té lyé nek több súlyt 
ne ad jon, mint a mennyit az ta nu sít.” 35  

A Dal mát „régóta fe szült fi gye lem mel”36 vár ták, 
an nak el le né re, hogy szin te „szó rul szó ra” ugyanaz, 
mint a lap ban ko ráb ban meg je le nô Var cho ni ták 
címû no vel la. A Pes ti Nap ló cik ké nek író ja Ma gyar 
Hír lap be li elôd jé vel egyetér te ni lát szik ab ban, hogy 

26Uo.  
27Vö.: Dá vid há zi Fe renc: i. m.  
28Több kar zat já ró: A „Ma gyar Hír lap” drá mánk ügyé ben fel szó la ló nem drá ma bí rá ló já nak. i. m. 
29Ma gyar Hír lap 1852. no vem ber 30. 
30A szö veg ne he zen ol vas ha tó. 
31Több kar zat já ró: A „Ma gyar Hír lap” drá mánk ügyé ben fel szó la ló nem drá ma bí rá ló já nak. i. m. 
32Nyi la zó: A Pes ti Nap ló Mû tá ra, Nem ze ti Szín ház. Pes ti Nap ló 1852. de cem ber 1. 820. sz. 1.  
33Uo.  
34Dé li báb 1853. ja nuár 9. Mû bí rá la ti ro vat 61–64. 
35 I. m. 64. Ez zel nem lát szik egyetér te ni Ke mény Zsig mond, aki sze rint „az ol va só kö zön ség mint ilyen job ban ítél het a szín -

mû ál ta lá nos esz té ti kai s ma ga sabb dra ma tur giai be csé rôl, mint ahogy ítél ni tud na ugyanezen kér dé sek ben, ha szín há zi 
kö zön ség gé vál toz nék, mely nek csak a szín pad köz ve tí té se ál tal vol na mód já ban az író da rab já val megis mer ked ni.” Ráadá -
sul Ke mény éle sen el kü lö ní ti egy más tól az „él vet sze rez ni kí vá nó”, fi gyel mes ol va sót a csak a szó ra ko zás, a pá ho lyok ban 
va ló be szél ge tés ked véért szín ház ba já ró né zô tôl. Szín mû vé sze tünk ügyé ben. In. K. Zs.: Élet és iro da lom. i. m. 293–294. 

36Nyi la zó: A Pes ti Nap ló Mû tá ra, Nem ze ti Szín ház. Pes ti Nap ló 1852. de cem ber 1. 820. sz. 1.
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a Dal ma „in kább egy gyö nyö rû tün dé ri vagy mythosi 
me se, mint va ló ság, s a ben ne elô for du ló ala kok in -
kább egy gaz dag, ra gyo gó kép ze lem phan tom jai, 
sem mi (sic) hús ból és vér bôl ál ló em be rek, s agyag -
ból gyúrt és föld höz ra gadt egyé ni sé gek.”37 De míg 
a Ma gyar Hír lap „nem drá ma bí rá ló ja” sze rint ez egy -
ér tel mû hi ba, ad dig a Pes ti Nap ló ban azt ol vas hat -
juk, hogy mi vel „a mü tár gya a csak ke vés sé is mert 
leg ré gibb haj dan kor ból van me rít ve, s azért nem le -
het cso dál ni”38 a me sés jel le get. A kö vet ke zôk ben 
azon ban nem ilyen el né zô ez a kri ti kus sem, sôt, a 
tör té ne ti ség és a va ló sze rû ség el vá rá sá ban azo nos 
vé le mé nyen van a „nem drá ma bí rá ló val”. Már a szer -
zô dés kö tés ese mé nyé vel kap cso lat ban közbe ve ti: 
„köl tôi ficti o nak meg jár hat ja, ha nem a valóság ban 
alig le he tett vol na azt fo ga na to si ta ni.” Az ország 
átadá sá hoz pe dig hoz zá fû zi, hogy „az ily, nem zetek 
sor sa, éle te fö lött ha tá ro zó szer zô dé sek a pol gá roso -
dott vi lág ban is csak a legerô sebb biz to sí ték mellett 
köt tet het nek (…) no mád né pek nél (…) csak gon -
dol ni is alig le het.”39 Dal ma fiúként va ló föl ne velése 
„még a kö tés nél is me sé sebb do log”, hi szen még az 
új szü lött kis lány ki cse ré lé se is lo gi ku sabb dön tés 
lett vol na. A da ra bot mégis meg men ti a kép te len 
alap szi tuá ció: „A leg me ré szebb my tho lo gi ai me sére 
ala pi tott mû nek leg drá maibb, legér dek lôbb pont ja 
ezen bel sô meg ha son lás, ezen szen ve dély s kö te les -
ség ér zet köz ti tu sa, s a fiu- le ány lé lek ere jé nek dia -
da la, mely elei tôl fog va vé gig mes te ri vo ná sok kal 
van fest ve, s ez azon fenn tar tó mág nes-ka pocs, mely 
szer zô va ló alap nél kü li mû vét Ma ho met le ve gô ben 
füg gô ko por só ja ként ké pes fenn tar ta ni.”40  

A to váb bi hi bák fel so ro lá sa azon ban nem ma rad 
el. Ilyen Disabul kö vet ke zet le nül go nosz jel le me, 
Halila dön té se ar ról, hogy ap ja mel lett ma rad, vagy 
az, hogy Kub lá jon kí vül más nem ve szi észre, hogy 
Dal ma va ló já ban nô. A kri ti kus ezek megíté lé sé nél 
elôbb csak szi go rúan, majd iro ni kus hang nem ben 

foly tat ja a bí rá la tot: „E ré mes me sé nek legalább egy 
kis va ló szí nû sé get adott vol na az, ha a tö rök ki rály 
ba bo nás és hí vô em ber ként ál lít ta tik elô, de így, 
miu tán nyíl tan ki mond ja, hogy ô e má gu szok csa -
lá sai nak nem ad hi telt, sem mi czél ja nincs ter mé -
szet len ke gyet len sé gé nek.” Halila „nem hasz nál ja a 
ked ve zô al kal mat, ha nem in kább a sze re tet re mél tó 
jó apa ol da lán ma rad, ki vesz te sé gei s meggy aláz ta -
tá sa fö löt ti mér gé ben még ru há ját is le té pi ma gá ról, 
s né pé nek dob ja mar ta lé kul, mi na gyon mu lat sá gos 
bo hó zat.”41 A leg fôbb hi ba túl az alap hely zet kép -
te len sé gén (hi szen azt el len sú lyozza a ben ne mégis 
ki fej lô drá mai ság) a sze rep lôk „ter mé szet len”, vagyis 
nem lo gi kus, nem in do kolt, nem ma gya ráz ha tó cse -
le ke dei ben és ér zel mi reak cióiban rej lik. Ez pe dig 
a mû vé szi ha tás el vesz té sét je len ti. Ele mér el sor vad 
Dal ma után, „a mi ta lán meg for dít va, hogy t.i. Dal -
ma, a gyön gébb nô szí ve tört vol na meg Ele mér 
után, – ter mé sze te seb ben jött vol na ki. – In nét az, 
hogy ezen áb rán dos be te ges kedé lyü hôs ha lá la nem 
ké pes ma ga iránt tra gikai rész vé tet ger jesz te ni, míg 
Dal ma fér fias hôs kö dé se, miu tán már tit ka a nép 
elôtt elárul ta tott, szin te sokat veszt ere jé bôl. A ter -
mé szet ren del te té se, s tör vé nye sze rint Dal má nak 
vég re is egé szen nô vé kel lett vol na átala kul nia, s Ele -
mér nek vé gig mint fér fi nak kel len dett megáll nia.”42  

A „ter mé sze tes vi sel ke dés nek”, vagyis a tár sa dal -
mi lag el fo ga dott és vár ha tó reak ciók nak a bi zo nyos 
ke re tek kö zöt ti meg je le ní té se – ilyen az il len dô öl -
tö zék, a nem túl han gos vagy halk be széd, a nôies 
vagy fér fias test tar tás, stb.43 – olyan kri té rium, amely 
min den bí rá lat ban elô for dul, és pe dig szi go rú, át -
hág ha tat lan sza bály ként. „A drá ma köl tô phan ta si -
á já nak az élet ben re a lis ala po kat kény te len ke res ni, 
mi bôl az élet fes tés, a lé lek ta ni in do kok ban ala pí tott 
jel lem zés és ál ta lá ban a ter mé sze tes ség hasz nai szár -
maz nak.”44 Ez a ha szon azon ban alap ve tô kö ve tel -
ménnyé vált. „A di vat mû ta ni sza bállyá lett, meg 

37Uo.  
38Uo.  
39Uo.  
40Uo.  
41Uo.  
42Uo. Kieme lés tô lem P. Á. 
43Az em lí tett pél dá kon túl ta nul sá gos a Nyi la zó szig nó jú kri ti kus egy má sik bí rá la tá nak rész le te is: „A tul zott táncz köz ben 

{Réty} fe ke te in ge alól tes té nek mez te len fel sô ré sze egé szen ki lát szott, a mi a pusz tán, vagy csap szék ben meg jár ja, de 
szín pa don nem.” A „rea liz mus” te hát csak az il lem sza bá lyok be tar tá sá val kí vá na tos, ugyanak kor a szín pa di il lú zió kel tés 
is alap kö ve tel mény. Ez az el lent mon dás nagy ban hoz zá já rul a sti li zált né pies ség lét re jöt té hez. A Pes ti Nap ló Mû tá ra. Pesti 
Nap ló 1852. de cem ber 12. 829. sz. 2. Vö.: Mil ba cher Ró bert: „…föld ben ál lasz mély gyö köd del…” a ma gyar iro dal mi népies -
ség ge ne zi sé nek ak kul tu rá ci ós me tó du sa és pó rias ha gyo má nyá nak váz la ta. Bu da pest, Osi ris, 2000  

44Bu lyovsz ky Gyu la: Tár cza. Dal ma. Ma gyar Hír lap 1852. de cem ber 1. 935. sz. 1.
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kell ne ki hó dol nunk.”45 A Dal ma azon ban nem csak 
en nek az el vá rás nak nem fe lel meg. „– S bár mily 
szép do log is az a hon sze re tet, a ha zá ró li sok phra -
sis és dec la ma tio egy, nem is bi zo nyos ha zá hoz kö -
tött no mad nép szá já ban fur csán jön ki.”46 To váb -
bi hát rány a ter je de lem. Ami kor a tör té net odáig 
elér, hogy Dal ma Ele mér hez ad ja Hali lát, „Itt vé gez -
ni a drá ma me sé jét, né ze tünk sze rint leg czél sze rübb 
lett vol na.”47 Ám a Dal ma a fe les le ges nek ítélt foly -
ta tás és „a va ló szí nû ség s élethû jel le mek ro vá sá ra 
tör tént hiá nyai mel lett is igen sok szép ség gel bír; – 
a fa tum ál tal va kon ve ze tett szen ve del me ket gi gá -
szi nyi lat ko zat ban tün te ti fel, leg több hely ze te dra -
sti kus ugyan, de meg le pô és haté kony, nyel ve ha -
tal mas, vi rá gos, köl tôi, – s ha zafiui és er köl csi súly -
mon da tok ban gaz dag.” A da rab gyö nyör köd tet, de 
nem hat az ész re (s így va ló di, haza fias cél ját el nem 
ér he ti, leg fel jebb vak buz gó sá got kelt – ahogy azt 
már az el sô bí rá lat is sé rel mez te).  

A szí né szi já ték kal ez a szer zô sincs ki bé kül ve: 
Jó kai né „mint fér fi nem elég gé egye ne sen tar tá ma -
gát (…) és igen szûk öl tö ze te is fô kép a mell ki -
dom bo ro dá sá ban na gyon elárul ta nôi ter me tét.” 
Lend vay utol só fel vo nás be li „áb rán do zá sa” „lágy” 
és „fér fiat lan”, vi szont Bu lyovsz ky né kü lön dí csé -
ret ben ré sze sül szép tar tá sáért („a test elô re haj lá sa 
szín pa don nem szép do log”). Az „erô, or ga num, 
egyé ní tés ha tal ma” hiány zott Szi ge ti nél, más ra kel -
lett vol na bíz ni a sze re pet. A szí né szi já ték48 azért 
is rend kí vül fon tos, mert „a drá ma író a jel le me ket 
csak na gyobb kör vo na lak ban ál lít ja elô. A hé za got 
a szo bá ban az ol va só49 kép ze lô dé se töl ti ki, a szín -
pa don pe dig a szí nész ügyes sé ge. A leg jobb da rab -
nál is az elôadó-mû vé szet nek né mi te rem té si, némi 
új raala kí tá si sze rep van fönn hagy va. (…) Gyak ran 
a szí nész egyet len hang ja, egyet len moz du la ta teszi 
jó vá azon kis hiányt, mely azál tal tá madt, mert az író 

a jel lem rajz ban egy kis sé tág kö zö ket ha gyott, melye -
ket a kö zön ség kép ze lô dé se áthi daz ni nem tud, 
vagy ame lyek ta lán nem is mu tat nak elég mély és 
elég hû lé lek ta ni fel fo gás ra.”50 Ab ban azon ban min -
den bí rá ló egyetér tett, hogy „A ré gi ma gyar jelmezek 
pom pá san és íz lés sel van nak kiál lít va. – A szép szá -
mú kö zön ség lel ke sen fo ga dá a mü vet és elôadást, 
szer zôt és ne jét gya ko ri ki hí vás sal tisz te lé meg.”51  

A Dé li báb ban ol vas ha tó bí rá lat a ko ráb bi vé le -
mé nyek óva tos szin té zi sé nek tû nik. Elis me ri ugyan, 
hogy a Dal má nak van nak hiá nyos sá gai, a drá mai 
jel le mek kö rül kiala kult vi tá ban azon ban egyér tel -
mûen pár tol ja a da ra bot. „Dal má nak a tárgy gyal ro -
ko nu ló erô tel jes phan ta si án kí vül, drá mai alap esz -
mé je sze rez ha tást és élet re va ló sá got. Ezen alap esz -
me a köz jó irán ti lán go ló kö te les ség ér zet, melly nek 
Dal ma egyé ni üd vét és szen ve dé lyét olly szi lárd ki -
tar tás sal alá ren de li. Hol egy drá mai mû vet illy ma -
gasz tos er köl csi erô moz gat elô re, az alap já ban 
gyön ge nem le het. És ez ugy hi szem nem mel lé kes 
ér dem, illy mû nél csak a hi bák le het nek mel lé ke -
sek.”52 Ezért „az illy edzett erény ben tün dök lô nôt, 
mél tán le het drá mai jel lem nek ne vez ni. S kell-e 
több elônyt em lí te nünk, hogy e mü jó ol da lá ra nézve, 
fel jebb áll jon fölem lít he tô és fölem lí tett hi bái nál.”53 
A drá mai ha tást te hát a „jó ügy”, il let ve a ma gas er -
köl csi ér té kek már ele ve biz to sít ják. A lát szó lag 
egyér tel mû ki je len tés, mely sze rint a cse lek ményt 
az er köl csi di lem ma ál tal meg je le ní tett esz me uralja 
és vi szi elô re, – mint az ed di giek bôl is vi lá gos sá vált 
– ön ma gá ban el lent mon dá sos. „Tet tet, cse lek vényt, 
élet ala po kon nyug vó dol go kat óhajt az ol va sók és 
né zôk nagy ré sze; esz mény, ész le let és el vont ala -
nyi ság csak ki vé tel kép csi nál nak sze ren csét”54 Az 
esz mé ket rend kí vül ne héz va ló sze rû ala kok és tör -
té ne ti leg hi te les ese mény so rok se gít sé gé vel meg je -
le ní te ni – a Dal má ban ez nem is si ke rült.55  

45Uo.  
46Nyi la zó: A Pes ti Nap ló Mû tá ra. i. m.  
47Uo.  
48Rész le tes kri ti ka ol vas ha tó a szí né szek tel je sít mé nyé rôl a Hölgy fu tár 1854. áp ri lis 19-i szá má ban. 312. old. 
49E ré teg el tû né sé re pa nasz ko dik Ke mény: „a szín mû köl tô az újabb kor ban, legin kább a re gény iro da lom ál tal, meg fosz ta -

tott ol va só kö zön sé gé tôl, s csak a szín há zi kö zön ség re szo rít ta ték.” K. Zs.: Szín mû vé sze tünk ügyé ben. In. K. Zs.: Élet és 
iro da lom. i. m. 

50Ke mény Zsig mond: Esz mék a re gény és a drá ma kö rül. i. m. 206. 
51Nyi la zó: A Pes ti Nap ló Mû tá ra. i. m. 
52Dé li báb 1853. ja nuár 9. 64. 
53Uo.  
54Bu lyovsz ky Gyu la: Tár cza. Dal ma. i. m. 
55„Jó kai egy szer re két kü lön bö zô célt akar elér ni: a tra gi kum meg ren dí tô ha tá sát a ha zafias lel ke sí tés cél za tá val akar ja egyesíteni 

s ez az erô sza kos kí sér let a mû vé szi szem pont nak csak nem éle té be ke rül.” Zsig mond Fe renc: Jó kai. Bu da pest, MTA, 1924. 120.
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Egy ko ráb bi, ha son ló pró bál ko zás is vi tát vál tott 
ki: Bu lyovsz ky így a Mak ka beu sok pél dá ján ke resz -
tül pró bál ja felol da ni a Dal ma kap csán meg mu tat -
ko zó el len té te ket. A mû ne me ket szi go rúan el kü lö -
ní tô (fran cia ere de tû)56 sza bály rend szer re hi vat ko -
zik, s a drá má ba be le ját szó lí rát te szi az el len té tes 
vé le mé nyek alap já vá, s a vi tát po zi tí vum ként ér té -
ke li: „mégis a mi sze gény drá ma- li te ra tu ránk ban 
„Dal ma” is megér de mel ily sze rû vé le mény kü lönb -
sé get.”57 Ke mény Zsig mond sze rint a drá ma „sok -
kal köl tôibb ter mé sze tû”, mint a re gény; (s ép pen a 
túl nagy mennyi sé gû „pró zai ve gyü let” miatt „ne -
héz már a re gényt a köl té szet ne mei kö zé so rol ni”).58 
A mû ne mek ke ve re dé se szük ség sze rûen von ja ma -
ga után a pon tos mû fa ji meg je lö lés igé nyét és ne -
héz sé gét is (a sú gó köny vön egyéb ként a „drá mai 
köl te mény” meg ha tá ro zás sze re pel), megol dást itt 
sem ka punk: „ha lyrai drá mák lé tez nek, Dal mát epi -
kai drá má nak le het ne ne vez ni, nem tár gyá ra, ha -
nem szí ne ze té re néz ve. Tár gyá ra néz ve nem tör té -
ne ti drá ma, mi vel ben ne csak a me se idô ko rá nak s 
a fel tün te tett szo ká sok nak van tör té ne ti szi nük. 
A sze mé lyek vi szo nya s összeüt kö zô hely ze teik vilá -
go san ön ál ló köl tés szü le mé nyei.”59 A kri ti kus még -
is az epi kus jel le get tart ja meg ha tá ro zó nak, oly -
annyi ra, hogy sze rin te ez az oka an nak, hogy „a fô -
sze mé lyek in kább bi zo nyos ön ma guk ba zárt drámai 
éle tet él nek, így Dal ma, így Ele mér.”60 A Dé li báb 
bí rá la ta sze rint to váb bi ment sé ge a da rab nak, hogy 
„azon messze mult, melly be a cse lek mény át helyez -
ve van, az ideá li sabb szi ne zést nem csak megen ged -
te, sôt szük sé ges sé tet te. „Az hogy az ava rok nál hét 
ve zér rôl és még kü lön a cha gán ról van szó, ez a his -
tó riai kút for rá sok sze rint min den eset re bot lás”, de 
a bí rá lat el sik lik fe let te; el ha nya gol ha tó nak ál lít va. 
A szin té zis itt is meg fi gyel he tô: a cse lek ményt „át -
he lyez ték”, vagyis egyér tel mûen olyan ese mény sor -
ról van szó, amely a je len kor ra jel lem zô, a tör té ne ti 
hû ség lát vá nyo san csor bát szen ved, de az „nem a 
cse lek mény lé nye gé be vá gó”.61 

A bí rá ló nak a töb bi jel lem mel kap cso lat ban is 
ál lást kell(ene) fog lal nia. Ezt azon ban nem te he ti 
meg anél kül, hogy a da rab ról al ko tott po zi tív véle -
mény ne ke rül jön el lent mon dás ba a ha zafias szem -
lé let mód dal: „A jel le mek re néz ve Ele mér re azon 
vá dat ho zák fel, hogy na gyon nyög dé cse lô, er nyedt. 
Ter mé sze te sen ka cza gá nyos ôsünk mindegyi ke 
csak egy Her ku les le he tett. (…) Illy fel fo gás sal a 
köl tô gyön gé debb ér zel me ket fes tô tol lát min den 
had já ró ôsünk tôl kény te len len ne tá vol tar ta ni (…
) Disabul el len ke zô leg ez már na gyon is mar czo na; 
hja bi zony Asta roth s olly mas siv bál vány imá dás 
kör nye ze té ben nem is le het gla cée kez tyüs tö rök 
ki rályt fes te ni.”62 A Dal ma elôadá sa te hát egy szerre 
ger jeszt vi tát po li ti kai ol va sa ta és drá ma esz té ti kai 
prob lé mái miatt, s e ket tô az adott hely zet ben nem 
vá laszt ha tó éle sen kü lön egy más tól. Van-e jo ga egy 
szer zô nek, il let ve szín ház igaz ga tó nak olyan da ra -
bot szín re vin ni, amely meg bont ja a töb bek kö zött 
Arany Já nos ál tal kép vi selt mél tó ság gal vál lalt, szen -
ve dés sel te li passzi vi tás el vét, er köl csi pa ran csát? 
Sza bad-e cse lek vés re buz dí ta ni, ha a tet tek a vak -
buz gó ság és a lá zon gás ve szé lyét rej tik ma guk ban? 
(És a má sik ol dal: sza bad-e tel jes passzi vi tás ba 
süllyed ni?) Le het-e a szín vo nal ro vá sá ra a kö zös tu -
dás ra épí te ni (vagyis ar ra, hogy a kö zön ség a so rok 
kö zött is tud ol vas ni), és így mû fa ji lag hi tel te len né 
ten ni a da ra bot? És vé gül: ha a kö zön ség ér ti az esz -
mét, fe dez fel szép sé ge ket a mû ben, van-e ér tel me 
a szi go rú kri ti ká nak? A mû fa ji meg ha tá ro zás alap -
ve tô prob lé mát je len tett a kri ti ku sok szá má ra: csak 
az a mû al ko tás le het hi te les és hasz nos, amely meg -
fe lel az adott mû fa ji kri té riu mok nak, te hát könnyen 
felis mer he tô, beazo no sít ha tó; már a cím, al cím 
alap ján beil leszt he tô az el vá rás rend szer be, kö vet -
ke zés kép pen a be fo ga dó ra tett ha tás irá nya, cél ja 
va la me lyest ki szá mít ha tó és min de nekelôtt al kal -
maz ko dik az ak tuá lis po li ti kai szi tuá ció hoz. An nak 
megíté lé se, hogy mi a he lyes irány, ép pen ezért a 
po li ti kai hoz záál lás tól függ.

56„A fran cia drá mák egy re gya ra po dó szá ma nem csak a ma gyar szín há zi élet re volt jel lem zô. Min de nütt elô tér be ke rült, 
ahol a pol gár ság je len tô sé ge meg nôtt, il let ve, ahol a fej lô dés nek ez a fo ka ak tuá lis sá vált. A min tát a ma gyar szín há zak 
szá má ra a bé csi Burg the a ter szol gál tat ta, ahol Hein rich Lau be igaz ga tá sa alatt, 1849-tôl kezd ve, az új fran cia mû vek 
kiemel ke dô sze rep hez ju tot tak.” Ke ré nyi Fe renc (szerk.): Ma gyar Szín ház tör té net 1790–1873. Aka dé miai Kiadó, Bu da pest, 
1990. 394. 

57Bu lyovsz ky Gyu la: i. m.  
58Ke mény Zsig mond: Esz mék a re gény és a drá ma kö rül. i. m. 191. 
59Bu lyovsz ky Gyu la: i. m.  
60Uo.  
61Dé li báb 1853. ja nuár 9. 64. 
62Uo. 
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A „hal dok ló nem zet” szim bó lu mai 
 

A Jó kai drá má já val ké sôbb fog lal ko zó né hány 
iro da lom tör té nész más ként kö ze lí tett a da rab -
hoz, mint a kor tár sak. Ab ban egyetér te nek, 

hogy a da rab nem si ke rült jól, s er re ha son ló in do -
ko kat hoz nak fel. Ba y er Jó zsef sze rint Dal ma „torz -
ké pe a nôi ség nek, a nél kül, hogy a fér fi erô ma gas -
la tá ra emel ked het nék.” A drá mai ha tás el ve szik a 
„lé lek ta ni nagy fo gyat ko zá sok” és a túl zá sok 
miatt.63 Vnuts kó Ber ta sze rint „Jó kai itt a fér fi ág ki -
zá ró la gos örö kö sö dé si jo gá nak ká ros kö vet kez mé -
nyeit mu tat ja be.”64 Ô is a túl zá so kat em lí ti fô hi -
ba ként, po zi tí vum vi szont, hogy „a jel lem raj zo lás -
ban már nagy ha la dás mu tat ko zik”, és „Dal ma ket -
tôs lel ki éle te mes te rien van elénk ál lít va”, s mindez 
a „fran cia ro man ti kus drá ma szü löt te”.65 Itt már fel 
sem me rül, hogy a Dal ma tör té ne ti drá ma vol na: a 
dra ma ti zált mû vek cso port já ba ke rül.66 Zsig mond 
Ferenc iga zi nak tû nô megol dást ta lált: a Dal ma tu -
laj don kép pen nem tra gé dia, ha nem egy ope rett, 
„mely ha ko moly is, csak ér zel mes sé gig emel ke -
dik.”67 A kor tár sak kal el len tét ben, akik az epi kus 
jel le get in kább a me sé hez kö töt ték, Zsig mond 
Ferenc más mû fa ji al ter na tí va ként a tör té net eposzi 
fel dol go zás ra al kal mas té mát, il let ve Dal ma epo szi 
hôs höz va ló ha son ló sá gát hang sú lyoz za, amely csak 
a da rab vé ge fe lé vá lik ár tal mas sá: „A cse lek vény 
jól in dul, az ex po zí ció ha tá sos.” „Jó kai csakugyan 
az zal hi báz za el mû vét, hogy a hôs nek tra gi kai 
irány ban in du ló jel le mét és sze re pét vé gül epo szivá 
vál toz tat ja.”68 Dal má nak a nôi nem szim bó lu má vá 
kel le ne vál nia, hogy iga zi drá mai hôs le hes sen. Ezt 
azon ban ma ga az alap szi tuá ció te szi ki vi te lez he tet -
len né: „esz té ti kai kép te len ség, hogy a legegye te me -
sebb em be ri ér ze lem – a mi to ló giai is ten sé gek egyik 
leg ha tal ma sabb ja – föl sül jön egy fér fi ru há ba öl tö -
zött fe hér sze mély aka rat ere jé vel szem ben.”69 Ennél 
rész le te sebb elem zé sek azon ban nem ké szül tek, a 
Jó kait re ka no ni zá ló, il let ve mû veit új el mé le ti meg -

kö ze lí té sek alap ján vizs gá ló tö rek vé sek70 egyelô re 
nem ter jed tek ki a drá mák ra.  

Kér dés, hogy azon az igen ta nul sá gos vi tán túl, 
ame lyet a Dal ma elôadá sa ger jesz tett, mi lyen to -
váb bi kul tú ra-szá la kat fejt he tünk fel be lô le? A kul -
tu rá lis dis kur zus, az iden ti tás nar ra tí vák és az et ni -
kai fo lya ma tok a XIX. szá zad ban még szo ro san 
össze függ nek. Le het sé ges-e a Dal mát egy faj ta iden -
ti tás- nar ra tí va ként ér tel mez ni, és ha igen, mi lyen 
ered ménnyel? A Dal má nak – aho gyan a ko ra be li 
kri ti kák ból is jól ki ve he tô – nem a tör té ne lem hez, 
vagy a tör té ne ti ség hez van kö ze be mu ta tá sá nak ide -
jén, ha nem az ak tuá lis nem zet tu dat hoz és an nak 
di lem mái hoz ame lyek nem füg get le nít he tôk a ne -
mi ség kér dé sé tôl. Ez a prob lé ma kör Dal má ban egé -
szen rej tett mó don, szim bó lu mok so rá ból ki bont -
ha tóan buk kan föl. Dal ma az el sô je le net ben egy 
an tik hôs vét két kö ve ti el: a hü brisz, a túl zás ba vitt 
erény a bûn, me lyért la kol nia kell. A drá ma a Hip -
po lü tosz- mon da min tá já ra in dul. Ele mér meg je le -
né sé vel is ez erô sö dik fel. Ráadá sul Dal ma ket tôs 
vét sé get kö vet el: nem csak hogy vak me rôen fellázad 
az is te nek el len, ha nem azt is megaka dá lyoz za, 
hogy sa ját utó dai kö vet hes sék a tró non, így né péért 
ho zott ál do za ta an nak pusz tu lá sát ered mé nye zi. 
A vég ki fej let már a kez de tek ben ben ne rej lik, a tör -
té net mag va ki szá mít ha tó – ráadá sul a kö zön ség 
ol vas ta-ol vas hat ta a tör té net no vel la-vál to za tát. 
Eddig a pon tig ér vé nye sek az an tik tra gé diá ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek: a súly pont az is mert ese -
mény sor áb rá zo lás mód já ra ke rül. Kubláj csel szövé -
sei akár a tra gé dia be kö vet kez tét kés lel te tô mo men -
tu mok ként is ér tel mez he tôk. Mindezek kel együtt 
meg va ló sul nia lát szik az az alap ve tô kö ve tel mény, 
mi sze rint „a drá má ban a cse lek vény nek min den je -
le net tel egye ne sen kell a megol dás fe lé ha lad ni, még 
ak kor is, mi dôn új bo nyo lí tá sok ál la nak elô.”71 

Van azon ban egy má sik szint je a tra gé diá nak: a 
nép sor sa. Ez éppúgy a hát tér be szo rul, il let ve 
Dalma sze mé lyes sor sá tól el kü lö nül, mint az an tik 

63Ba y er Jó zsef: A ma gyar drá ma iro da lom tör té ne te. A leg ré gibb nyo mo kon 1868-ig. II. Bu da pest, Ma gyar Tu do má nyos Akadémia, 
1897. 223–224. 

64Vnuts kó Ber ta: Jó kai Mór drá mai mun kás sá ga. Bu da pest, Neu wald Il lés Utó dai Könyv nyom da, 1914. 17. 
65 I. m. 18. 
66 I. m. 70. 
67Zsig mond Fe renc: Jó kai. Bu da pest, MTA, 1924. 121. 
68 I. m. 118–120. 
69 I. m. 119. 
70Pél dául Han sá gi Ág nes, Her mann Zol tán (szerk.): „Mes ter Jó kai”. A Jó kai-ol va sás le he tô sé gei az ez red for du lón. Bu da pest, 

Ráció Kiadó 2005.  
71Ke mény Zsig mond: Esz mék a re gény és a drá ma kö rül. i. m. 200.
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drá mák ese té ben, ugyanak kor iga zán a nép sze re -
pel te té se (és an nak su gal ma zá sa, hogy a nép csak 
ak kor le het bol dog, ha Dal ma és nem Disabul az 
ural ko dó) te szi le he tet len né a tra gi kum meg jelené -
sét: „A drá má ban az ér dek a szem be tett szen ve dé -
lyek nek küz dé sé bôl tá mad. Az egyén, ki kö rül össz -
pon to sít ta tik rész vé tünk, je les, von zó, nagy sze rû 
vagy meg döb ben tô tu laj do nai val vív az el len ke zô 
ha tá sok el len,72 me lyek a mû ter mé sze te sze rint 
most kí sér tés, bûn, ár mány, gyen ge ség, szé dí tés, kéj 
és csáb alak já ban je len nek meg, majd a vi szo nyok 
kény sze rû sé gé bôl, a kon ven cio ná lis né ze tek sú lyá -
ból, a meg cson to so dott elôíté le tek bôl, a kor szellem -
bôl, a ha gyo má nyos er köl csök és szo ká sok bûv ere -
jé bôl, val lá sos esz mék bôl, ál la mi kö te les sé gek bôl 
ál la nak. S mi dôn az egyén, kit rész vé tünk – mint 
az él te tô lég a föl det – át fo gott, és min dig körül -
övez ve tart, meg haj lik egy bûn, egy csáb elôtt anél -
kül, hogy el tör pül ne, vagy kesz tyût do bott a jo gos 
vi szo nyok, a tár sa dal mi és vi lág rend el le né be – s e 
két bot lás egyi ke ál tal a ne me zist fölidézvén el bu -
kik: mi könnyez ni fo gunk sor sán, de egy szers mind 
érez zük, hogy a köl tôi igaz ság té tel – a mûvé sze ti 
vi lág gond vi se lé se – nem hagy hát ra kedélyünk ben 
sem mi fá jó, sem mi in ger lô disszo nan ciát.”73 A há -
rom drá mai nem mindegyi ké ben „ok vet le nül szük -
sé ges (…) hogy a fô jel lem cse lek vô le gyen, s hogy 
a ka taszt róf ban jel lem zô, erôs és va la mi tény ben 
mu tat ko zó köl tôi igaz ság szol gál ta tást lás sunk.”74 

Amennyi ben a Dal ma cí mû da rab hô sé nek a Dal -
ma ne vû sze rep lôt te kint jük, ne ki el kel le ne buk -
nia Ele mér iránt ér zett sze rel me és/vagy az örök lé -
si rend hez va ló ra gasz ko dás miatt. Ez a megol dás 
azon ban a köl tôi igaz ság szol gál ta tást gá tol ná, ép -
pen a nép sor sá nak szem pont já ból. Ha ugyanis Dal -
ma sze mé lyé ben el bu kik, a nép Disabul ha tal ma alá 
ke rül, az ál do zat hiá ba va ló sá ga pe dig nem okoz hat 
meg nyug vást, ka tar zist. Ha azon ban a né pet te kint -

jük a fô sze rep lô nek, a cse lek mény me ne te va ló já -
ban a kez det tôl el ke rül ni vá gyott test vér há bo rú vég -
zet sze rû ki rob ba ná sa fe lé ha lad. Ha Dal ma sze mé -
lye így a né pet szim bo li zál ja, ak kor eb ben az eset -
ben az ál do zat szin tén hiá ba va ló nak bi zo nyul; ha 
pe dig a nép bû ne a Dal má ba ve tett bi za lom; ak kor 
a tel jes pusz tu lás ugyanúgy el lent mond a fent vá -
zolt el vek nek. E legutób bi ér telme zés alap ján Dal -
ma szim bo li ku san Fe renc Jó zsef fel vá lik azo nos sá. 
Ez tûn he tett fel a cen zor nak, s ha ne ki fel tûnt, bi -
zo nyo san a né zôk nek és a kri ti ku sok nak is sze met 
szúrt.75 Más szem pont ból néz ve vi szont a bûnt már 
a cse lek mény in du lá sa elôtt el kö vet ték: Dal ma 
fiúként va ló föl ne ve lé sé re és az adott szó (a szer zô -
dés) meg sze gé sé re nem ment ség Kubláj zsar nok sá -
ga. Dal ma így nem csak a sa ját, ha nem ap ja bû néért 
is ve ze kel ni kény te len. Ezért je le nik meg a ket tôs 
csa var a tör té net ben: Dal ma csak Ele mér fe le sé ge -
ként te het né bol dog gá ma gát és a né pet is. A va ló -
di vét ség te hát nem is Dal ma nevelte té se, ha nem 
ma ga a szer zô dés: a vér sze rin ti, ráadá sul fér fi ági örö -
kö sö dés min denáron va ló erôl te tése. Ez ké sôbb is 
nyil ván va ló vá vá lik a szö veg ben: „az avar nál az 
asszony min dig egyen lô jo gu volt a fér fi val.”76 Dal -
ma ezután hi bát hi bá ra hal moz: „Az ak kor volt; most 
más ké pen lesz. A férj ki rá lya ne jének, s a nô fér jé -
nek rab szol gá ja!”77 – és még ezután ígéri Ha li lá nak 
Ele mért. A fér fi ural mat így szen te sí ti az a nô, aki a 
legin kább szen ved tô le, s aki nek ha tal má ban áll na 
vál toz tat ni. Ez nem füg get le nít he tô Dal ma nem ze -
tét szim bo li zá ló sze re pé tôl: „a na cio na liz mus nak 
spe ciá lis affi ni tá sa van a fér fi tár sa da lom hoz, és a jó -
hír, a tisz tes ség fo gal má val együtt a fér fiak nak a nôk 
fe let ti ural mát le gi ti mál ja.”78 A vál toz ta tás azon ban 
„köz jo gi lag” sem le het sé ges: a vég ki fej let a szer zô -
dés miatt nem le het Dal ma uralkodó  nô ként va ló 
elis me ré se: a ha ta lom le gi ti má lá sá hoz egé szen fér -
fi vá kell vál nia, akár éle te árán is.79 Így igen is in -

72Ugyanez más hol: „a szo mo rú já ték ban min den mo tí vum nak, min den megol dás nak a szem be tett szen ve dé lyek nek egy -
más sa li küz del mé bôl kell elô ál la ni”. Ke mény Zsig mond: Szín mû vé sze tünk ügyé ben. In. K. Zs.: Élet és iro da lom. i. m. 291. 

73Ke mény Zsig mond: Esz mék a re gény és a drá ma kö rül. i. m. 201. 
74 I. m. 202. 
75Fe renc Jó zsef, vagyis a ki rály sze mé lyé hez kap cso ló dó at ti tû dö ket lásd Sze gény, sze gény Eduárd ki rály!? (Újabb ada lékok 

a Walesi bár dok ér tel me zé sé hez) Iro da lom tör té net, 2006/1. 44–90. 
76 I. m. 353. 
77Uo. 
78Mos se, Geor ge: Na ti o na lism and se xu a lity: Midd le-C lass Mo ra lity and Se xu al Norms in Mo dern Eu ro pe. Ma di son, 1985. 67. 

idé zi: Lamp land, Mar tha: Csa lá di port rék: ne mi sze re pek ben meg fo gal ma zott nem zet kon cep ciók a ti zen ki len ce dik századi 
Ma gyaror szá gon. Ca fé Ba bel, 1994/1–2. 120. 

79„Bow man egyen lô ség je let tesz a fe mi ni zá ció, il let ve az el férfiat la no dás és a ha ta lom tól va ló meg fosz tott ság kö zé” Yu val- Davis, 
Ni ra: i. m. 69. Hi vat ko zás sal: Bow man, Glenn: Fu cking to u rists: se xu al re la ti ons on to u rism in Je ru sa lem’s Old Ci ty. 
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do kolt, hogy nem Dal ma ala kul nô vé és tö rik meg, 
ha nem Ele mér, bár ez zel nem szolgálják a nép ér -
de keit: „DAL MA Fe je del mi pál cám e pal los, mely 
té ged ha lál ra küld; s a ki tud ni akarja, fér fi volt-e, 
vagy nô az avar nép utol só cha gán ja? An nak e kard 
meg fog ja azt mon da ni! – El a csa tába!”80 

Dal ma ilyen ér te lem ben nem „egy fér fi, aki vol -
ta kép pen nô”,81 ha nem in kább egy nô, aki vol ta -
kép pen fér fi. Fi u sí tá sa azon ban még több mó don 
is el kép zel he tô le het ne: egy részt a Prag ma ti ca Sanc -
tio min tá já ra,82 más részt – s ez a va ló szí nûbb hy -
po tex tus:83 a szé ke lyek kü lön tör vé nyei alap ján84 
De lát tuk, hogy itt egy más jel le gû szer zô dést kö -
töt tek, s ez az, ami meg ha tá roz za a mû fajt: ha Dal -
má ból ural ko dó nô vál hat na, va ló ban ope ret tet kap -
nánk. Így azon ban a mû „ere de ti szo mo ru já ték” 
ma rad. A Dal ma be fo ga dó kö zön sé ge mindezt ter -
mé sze tes nek ve het te, hi szen ezek re a prob lé mák -
ra nem rea gál tak a kri ti ku sok. A nôk bi zo nyos te -
rü le ten egyen lôek a fér fiak kal. Ez el sô sor ban az ott -
hon, a csa lá di ház: „a köl tô a fér fiaké val egyen ér -
té kû sze rep kört kí nál a nôk nek: raj tuk áll, hogy 
el vál lal ják-e vagy sem. Ha a ha za sze re tet, a nem ze -
ti ség esz méi nek el kö te le zôd ve tel je sí tik anyai és hit -
ve si felada tai kat, ki lép het nek szûk ma gán vi lá guk -
ból, s egy nagy kö zös ség ré szei nek érez he tik ma -
gu kat. Minden nek nin cse nek sem jo gi, sem pe dig 
köz vet le nül eg zisz ten ciá lis po zi tív kö vet kez mé nyei; 

von zó vá a hon le á nyi sze re pet nagy presz tí zse te szi 
(ahogy tet te is). Más kér dés, hogy e sze rep nek a 
kör vo na lait fér fiak raj zol ják meg.”85 Más ként fo -
gal maz va a klasszi kus tár sa dal mi szer zô dés-el mé -
le tek „a pol gá ri vagy ci vil tár sa da lom szfé rá ját nyil -
vá nos, il let ve ma gán te rü le tek re oszt ják. A nô ket (és 
a csa lá dot) az ott hon szfé rá já ba utal ják, ame lyet po -
li ti kai szem pont ból nem te kin te nek re le váns nak.”86 
Amint ki ke rül nek eb bôl a kö zeg bôl, kü lön bö zô sze -
re pek kö zül vá laszt hat nak. „A po li ti kai nyil vá nos -
ság vissza szo ru lá sá val a tár sa dal mi dis kur zus egyik 
„irány esz mé jé vé” a csa lá di élet és eb ben a ne mek, 
el sô sor ban a nô meg vál to zott és meg vál toz ta tan dó 
sze rep kö rei vál tak”.87  

A vá lasz tás kö te le zô jel le gét ér zék le te sen mu tat -
ja a nyelv hasz ná lat: a po li ti zá ló vagy ar ra al kal mas 
nô re az írók nak nincs sza vuk. A nô csak ak kor „nô” 
vagy „asszony”, eset leg „del nô”, ha csa lád ja vagy 
tár sa dal mi lag meg fe le lô kö ré ben van, és ház tar tásán 
kí vül más hoz nem ért, vagy az adott pil la nat ban 
csak ezt a sze re pet töl ti be. A há zas ság után az addig 
egyen lô part ner a férj alá ren delt je lesz, an nak vé -
del mé re szo rul.88 Ez szo ros össze füg gés ben áll 
azzal, hogy a nôk már a re form kor ban is „a nem -
ze ti mo ra li tás fon tos szim bó lu mait je len tet ték; 
szim bó lu mo kat, ame lyek azért ke let kez tek, hogy a 
vál to zó tár sa dal mi kör nye zet ben új em be ri vi szo -
nyok kiala ku lá sát se gít sék.”89 A da rab ban Dal ma 

Criti que of Anth ro po ligy 1989. IX. 2. 77–93. Az ún. gyar ma ti dis kur zu sok kap csán Yu val- Da vis ki fej ti, hogy „számos 
kul tu rá lis rend szer ben a ha ta lom, a te kin tély és a fér fias ság szi no ni má nak tûn nek.” (i. m. 78.) 

80 I. m. 375. Ta lán nem vé let len a fal li kus szim bó lum ként ér tel mez he tô pal los em le ge té se. 
81Zsig mond Fe renc: Jó kai. i. m. 120. 
82Má ria Te ré zia megíté lé se Jó kai nál ál ta lá ban po zi tív nak te kint he tô. 
83Ge net te, Ge rard: Transz tex tu a li tás. He li kon, 1996/1–2. 82–90., 86. 
84„Em lí ten dô kü lön ben, hogy ki rá lyi jog nak a szé ke lyek kö zött csak 1562-tôl volt he lye, amely év ben meg tar tott se ges vári 

or szággyü lés a szé ke lye ket, mert Fer di nánd ma gyar ki rály nak hi vei vol tak és Já nos Zsig mon dot fe je del mül elis mer ni nem 
akar ták, a hût len ség bün te té sé vel suj tot ta. Ezen az or szággyü lé sen ho za tott be az ad dig is me ret len job bágy ság is. C) Az 
örök jog ban az al pelv az, hogy a fi test vé rek a nô test vé re ket ki zár ják, de ezek nek az u. n. ha ja do ni jog gal (tar tás, ki há zasí -
tás) tar toz nak. A leány csak figyer mek hiá nyá ban örö köl, az ily leány ne ve«fiu- le ány»(na tu ra li ter pra e fec ta); fi- és le ány -
le szár ma zók hiá nyá ban a leg kö ze lebb ál ló firo ko no kat s ilye nek nek tel jes hiá nyá ban (ha tudniillik fiu- le ány sincs), a leg -
kö ze lebb ál ló nô ro ko no kat il le ti az örök ség. Ilye nek nek is hiá nyá ban a bir tok nem a fiskus ra, ha nem a leg kö ze leb bi szom -
szé dok ra száll. Ar ra néz ve, hogy ki a leg kö ze leb bi szom széd, a bel sô te lek az irány adó.” A Pal las Nagy Le xi ko na; http://mek. 
oszk. hu/00000/00060/html/096/pc009602.html Lásd Or bán Ba lázs: A Szé kely föld leírá sa tör té nel mi, ré gé sze ti, ter mé szetrajzi 
s né pis mei szem pont ból. Pest: Ráth, 1868–1873.; Ipo lyi Ar nold: Ma gyar my tho lo gi a. Bu da pest, Eu ró pa, 1987. Bé kés csaba 
Kner. Az 1854-ben Pes ten, He cke nast Gusz táv ál tal kiadott mû rep rint je. A mel lék let ben a ha son más kiadás Füg ge lé kei. 

85Fá bry An na: „Ha tá rozz, és ki mond tad sor so dat.” A nô kér dés meg je le ní té se a re form ko ri ma gyar iro da lom ban. In. F. A.: 
Nôk és fér fiak…, avagy a ne mek tör té ne te. Haj nal Ist ván Kör-Tár sa da lom tör té ne ti Egye sü let, Nyír egy há zi Fô is ko la Gaz da -
ság tu do má nyi Kar, 2003. 142. 

86Yu val- Da vis, Ni ra: i. m. 10. 
87Bics kei Éva: Szé kely Ber ta lan a fe le sé ge szá má ra ké szült cik lu sa. Ma gán éle ti ese mé nyek és rep re zen tá cióik. In. Nôk és fér -

fiak… i. m. 82. 
88Vö.: i. m. 55–110. 
89Lamp land, Mar tha: i. m. 119.
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fér fi mi vol tát erô sí ti az is, hogy ez a hie rar chi kus 
vi szony Ele mér ro vá sá ra ala kul ki ket te jük kö zött, 
a sze re pek tö ké le tes cse ré jé vel: „a nô a ma gán szfé -
rá ban, a fér fi a „kül sô élet ben” te vé keny ke dett”.90 
Ele mér kény sze rû há zas sá ga, Dal ma harc ba vo nu -
lá sa a ha gyo má nyos szisz té ma for dí tott ja ként a sza -
bály meg bont ha tat lan sá gát erô sí ti. Az erôs nôk a 
szö ve gek ben „fér fiak” lesz nek, a jók és ár tat la nok 
„an gya lok”, vagy „gyer me kek”.91 „A nô = gyer mek 
gon do lat a fiatal lá nyok ra vo nat koz tat va kü lö nö -
sen von zó nak tet szett, mert a (men tá lis) te rem tés 
le he tô sé gét kí nál ta fel.”92 Ráadá sul az an gya lok 
nem te len sé gük, a gyer me kek éret len sé gük miatt 
nem hor doz hat nak sze xuá lis je len tést. A nôi mi -
volt meg ha tá ro zó ja a fe le ség, az anya sze re pe, a töb -
bi nôi sze rep lô csak mint fér je tár sa ke rül kap cso -
lat ba a po li ti ká val, nem ön ál ló vé le mény al ko tó -
ként.93 A nô ket fér jük höz va ló vi szo nyuk, il let ve 
en nek tár sa dal mi megíté lé se ha tá roz za meg.94 
Ráadá sul a nôk anyai mi vol tuk ban ma gát a nem -
ze tet is szim bo li zál ják.95 A klasszi kus asszony sze -
re pe ket, el várt vi sel ke dés min tá kat ír ja le a Kubláj 
és Disabul köz ti je le net is, amely ben Kubláj elárul -
ja, mi bôl gon dol ja, hogy Dal ma nô.96  

A nôi sze rep lôk egyé ní té sé nek prob lé má ja97 kü -
lö nö sen ak kor szem be tû nô, ha a nô ala kok meg -
ha tá ro zó, gyak ran a fér fi hô sök nél is fon to sabb po -
zí ciót töl te nek be az egyes mû vek ben. A nôi ala -
kok egyé ní té sé nek prob lé má ja nagy mér ték ben 
mû faj füg gô. Né hány mû faj kri té riu mai hoz nem 
tar to zott szo ro san hoz zá, hogy a fô hô sök egyé niek 
le gye nek, hi te le sek le het nek pszi cho ló giai lag ár -
nyalt jel lem zés nél kül is, sôt, bi zo nyos ese tek ben 
az hi ba le het. Ilyen mû faj pél dául az irány re gény, 
vagy a ro mánc. Er re pél da le het Jó kai Ka miensz -
ká ja a Szo mo rú na pok ból. A né pies és a tisz tán ke -
le ties el be szé lés is va ló szí nû leg eb be a ka te gó riába 
tar to zik. (Eöt vös: A fa lu jegy zô je, Té li vá sár, A mol -
nár leány, Nô vé rek) Azok a mû fa jok, ame lyek kel 
szem ben már fel me rül ez az igény, ame lyek nél 
stan dard el vá rás a szer zôk kel szem ben a „lé lek is -
me ret”: a re gény, el be szé lés, ide so rol ha tó a tör té -
nel mi re gény és a drá ma is. A tra gé diák ese té ben 
a lé lek ta ni mo ti vá ció – ahogy a Dal má val szem ben 
emelt ki fo gá sok is ér zé kel te tik – még na gyobb 
hang súlyt kap. Az alap ve tô prob lé ma, mi sze rint 
Dal ma az zal ta gad ja meg ne mét, hogy egyál ta lán 
nem megy férj hez, ön ma gá ban új don ság ah hoz ké -

90Bics kei Éva: i. m. 83. 
91Vö.: „aki Co e le stát hal lot ta vol na Sze rafinnal be szél get ni, anél kül, hogy ôt lát hat ná, férfiunak, az or szág vi szo nyai ban ava -

tott nak vél né”„még min dig szót lan vagy? ah, én kés tem, ugye-? te hát hall ga tá sod sze re lem, ugye ked ves Ci lim! an gya li 
gyer mek! nem az bánt, hogy jöt tem, ha nem in kább az, hogy kés tem”„A hon véd elem egy dics ko szo rút vont hom lo ka 
körül, ô egy an gyal volt, ha nem ze te ügyé ben fel szó lalt, melly ki ál ta menny bôl alá: di csô ség a ma gas ban az Úr nak s béke 
a föl dön a jó em be rek nek! szép volt ô így is: bár ha a szen ve dé lyes vé de lem el ra gad ta, ar ca el vesz té nôi bá ját, s szin te férfiu 
szi lárd ság nak s szi gor nak lá tott.” A hon véd elem és szak ra li tás össze kap cso lá sa ha gyo má nyos és in do kolt. Jó si ka Mik lós: 
Az utol só Bá to ri cí mû mû vé bôl Co e le sta alak ja; Jó si ka Mik lós: Az utol só Bá to ri. Pest, He cke nast, 1837. 85., 97., 111. Jókai 
szö ve gei ben is több pél dát ta lál ha tunk er re. 

92Fá bry An na: i. m. 142. 
93„A ház tar tás nak, mint a nôk ál tal ve ze tett, a gyer me kek szo cia li zá lá sát és a fér jeik ké nyel mét szol gá ló in téz mény nek ez a 

fel fo gá sa olyan új faj ta mun ka megosz tást fel té te lez, amely ben a nô ket egy re in kább ki zár ják az ott ho non kí vü li te vé keny -
sé gek bôl.” Lap land, Mar tha: i. m. 123. 

94Ezért van olyan nagy je len tô sé ge Co e le sta dön té sé nek, mi sze rint Bá to ri he lyett Sze rafint vá laszt ja, s ez zel el ve ti an nak 
lehe tô sé gét, hogy a ne ki meg fe le lô társ mel lett ma rad jon. „Co e le sta ôt akar ta sze ret ni! a hölgy lel kü le te volt a biz to sí tás, 
hogy a sze rel met az aka rat s a kö te les ség elô fog ják te rem te ni; hogy az ki re kesz tô, hû és lán go ló le end, mi ként az if jú sze -
re te te az. mert Co e le stá nak lel ke sok kal ne me sebb volt, lel kü le te sok kal szi lár dabb, mint hogy fé lig kí ván ta vol na visszaadni 
csak Sze rafinnak for ró, gyön géd, ön ta ga dó von zal mát.” „Co e le sta min dig ha son ló ma radt ma gá hoz: lel ki ere jé nek ön tu -
da tá ban nyu godt, de azt túl nem be csü lô: s tet tek ben fed he tet len. Aty já nak ked venc óhaj tá sát tel je sí tet te, mi kor a de rék 
Sze rafinnak ad ta ke zét, s a szász nem zet leg je lesb baj no kát eme lé ma gáig. Ez ma gasz ta lá fel lel két, ez va rázs lá vissza a vi -
dám sá got ke dé lyé be, ez öm lött ál tal su gá roz va s de rít ve, sze líd há zi egén. /…/ Sze rafinhoz vál to zat lan, szín let len hû séggel 
ra gasz ko dott, s a mi egyelô re el vei nek s igaz ság ér ze té nek volt kö vet kez mé nye, halk kal könnyû és édes von za lom má ala -
kult.” Jó si ka Mik lós: i. m. 299., 309., 310. 

95„A nem zet nek, mint anyá nak a ké pe to vább fej lô dött bi zo nyos na cio na lis ta szel le mû írá sok ban, ame lyek ben Ma gyarország 
„Má ria or szá ga”-ként sze re pel. A vi zuá lis meg je le ní tés for mát és fi zi kai je len va ló sá got köl csön zött ezek nek a szim bo li kus 
nô ala kok nak. Az új nem ze ti szim bó lu mok pe dig hoz zá já rul tak a fér fi-nôi kap cso la tok tár sa dal mi rend sze ré nek átala kí -
tá sá hoz: a ne mek kö zöt ti új sze rep osz tás hoz a mun ka, a mo ra li tás és a po li ti ka te rén.” Lamp land, Mar tha: i. m. 120. 

96 I. m. 342–343. 
97A ko ra be li pró zá ban meg je le nô nô tí pu sok hoz lásd Fá bry An na: i. m. 141–146.
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pest, ami kor a nô nek két ké rô kö zül kell vá lasz ta -
nia.98 Dal ma, bár „ke le ties ként” jel le mez ték, alak -
já ban szin te sem mi nem em lé kez tet a ke le ti nô ket 
meg ha tá ro zó kli sék re: a ke le ties ség jel lem vo nás -
ként a misz ti kus sá got, az ide gent, kiis mer he tet -
lent, irá nyít ha tat lant, kö dö set je len ti, amely szem -
beál lít ja hor do zó ját a szö ve gen be lü li vi lág tár sa -
dal mi és ál ta lá nos rend jé vel, a tör vénnyel, az igaz -
ság gal, a tisz tes ség gel. Ve szé lyez te ti, le rom bol ja ezt 
a vi lá got, a ke le ties nô (nem ke le ties tár sá val el len -
tét ben) ha nem is bu kik el, min den kép pen meg -
inog, alap ve tô egyé ni tu laj don sá ga a ka cér ság, az 
ér zé ki ség. A ke le ties nôk alak jai le he tô sé get ad nak 
a per ver zió és a til tott, (há zas sá gon kí vü li) elíté -
len dô sze xua li tás meg je le ní té sé re. Tu laj don kép -
pen bi zo nyos fo kú érett ség is hoz zá juk köt he tô.99 
Nem fel tét le nül go no szak, de ôk sem ren del kez -
nek ha ta lom mal sa ját ér zé ki sé gük fe lett, nem tud -
ják vagy nem akar ják a fér fiakra gya ko rolt ha tá su -
kat csil la pí ta ni, hó dí tá saik vi szont leg több ször ôket 
sem te szi bol dog gá.100  

Az orien ta lis ta be széd mó dok ál tal lét re ho -
zott szte reo tí piák se gí te nek megol da ni a nôk egyé -
ní tésé nek prob lé má ját, ezek ki hasz ná lá sa, az er -
re va ló rá játszás rend kí vül ter mé keny el já rás le -
het, a ke le ties ség hez kap csol ha tó szö veg ré szek pe -

dig sok eset ben ön ma guk ban rep re zen tál ják a ro -
man ti kus el be szélé sek sa já tos sá gait. A Jó kai-hô -
sök ese té ben a ke le ties ség több nyi re re to ri kai alak -
zat tá te szi a nôi sze rep lô ket, Ke mény Zsig mond -
nál vi szont a lé lek ta ni in do koltság megala po zá sá -
nak fon tos esz kö ze. Ami a ke le ties fér fiakat il le ti: 
a Jó kai-szö ve gek ese té ben szin tén nem pszi cho -
ló giai, ha nem in kább re to ri kai funk ciót lát el ez a 
jel lem vo nás. A „go nosz” ke le ties fér fi lá nyos ar cú, 
szép, de egyút tal bru tá lis is, ener giáit nem tudja 
hasz nos do log ra for dí ta ni, csak ag resszió ba foj ta -
ni.101 A ha szon ta lan ság egyéb ként is a ke le ti ség-
szte reo tí pia fon tos össze te vô je. A ke leti ség hez tar -
to zik min den olyan dí szí tés, pom pa, ami ön  cé -
lú,102 vagy ren de zet len, ide kap csol ha tó még a 
misz ti kus ság, a ba bo na ság túl hang sú lyo zá sa is. 
A „nyu ga tias” ez zel szem ben ren de zett, lo gi kus, 
ér tel mes, le gyen szó akár egy te le pü lés rôl, vagy 
fontos tet tek, ese mé nyek ma gya rá za tá ról. A po zi -
tív ke leties hôst vi szont – kül sô sé gein túl – sem -
mi sem kü lön böz te ti meg euró pai tár sai tól. Sem 
nyel vük ben, sem ér ték rend sze rük ben nem üt nek 
el eu ró pai tár saiktól. Kö zé jük tar to zik Dal ma is. 
En nek oka ta lán ab ban ke re sendô, hogy az ide -
gen elô ször min dig ne ga tí vum nak tû nik fel, ám 
ez eset ben a ma gyar ság ön ké pé nek egy – bár kül -

198Jó si ka Co e le stá ján kí vül Ke mény De bo rah cí mû be szé lyé nek fô hôs nô je ha son ló szi tuá ció ban ha son ló kép pen dönt, a 
döntés mo ti vá ciói alap ján mégis op po zí ció ba ál lít hat juk a két re gény ala kot. De bo rah Kas sai Ele mér he lyett Gyu lai hoz 
megy fele sé gül.„De bo rah ün ne pelt del nô volt, de büsz ke, hi deg és ke dély te len jel le mû nek tar ták né hány ócsár lói. Fér -
jét, mint mond ják, sze ret te; azon ban kö zönnyel lá tott el néz ni an nak ap ró hût len sé geit. Idôsb ko rá ban rit kán mo soly ga, 
s rit kán volt le vert.”„Ele mér csak véd te ôt, Gyu lai meg bosszul ta. Ily ha tás sal volt De bo rah ra az ut cai él mény. S mi dôn a 
ko csi ván ko sait könnyei áz tat ták, in kább csak sej té, mint sem vi lá gos gon do lat ként le be gett vol na lel ke sze me elôtt, hogy 
az Elemér re li sza kí tás ban az apa irán ti kö te les ség tisz te le tén kí vül a sze rel mes if jú irán ti hû ség meg sze gé se is ját szott egy 
tit kos s alig utánnyo moz ha tó sze re pet. Eköz ben a hin tó megál lott, aj tó ja föl nyit ta ték, s a le gény, ki De bo ráht a lép csôn 
le e me lé, meg men té ôt azon ke se rû be nyo más tól, hogy sok kal ke ve sebb re be csül je ma gát, mint ed dig bár mi kor.”„De azt 
a sze rel met, mely min dent ki pó tol hat, s me lyet a sor sá va li elé gü let len ség re a leg si vá rabb megp ro bál ta tá sok sem ha mar 
in ge rel het nek, ok nél kül ke res nôk egész föl leng zé sé vel s mégis gyer me teg áten ge dé sé vel azok nál, kik akár csa ló dás ból, 
akár sze szély bôl ér zé sük tár gyát vál toz tat ták, és kény te le nek szí vük re mé nyeit egy ko ri em lé ke zé sek hez mér ni. S De bo -
rah Elemért hossza san sze ret te!” Ke mény Zsig mond: De bo rah. In. Ke mény Zsig mond mû vei. A szív ör vé nyei. Szé pi ro dal -
mi, Bu da pest, 1969, 447, 451–452. De bo rah és Co e le sta alak já nak fon tos sá gát az is mu tat ja, hogy gya kor la ti lag az ô 
dön té sük kel ér véget a cse lek mény, a mû szö ve ge pe dig az ô to váb bi sor suk leírá sá val zá rul.  

1     A Férj és nô ben ta lál ha tunk még egy ha son ló párt: Elizt, az olasz pol gár lányt és Idu nát. „Eliz nek e csá bí tó tö ké lyek 
he lyett egé szen más elô nyei vol tak. Tün dé ri, de in kább ki csiny ter me te, de rült ár tat lan sá ga, gyer me teg bár, de mély 
kedélye, an gyal szô ke fe je gaz dag vi lá gos für tök kel, ked ves mo so lyán s igé zô vo na lain a jó in du lat és elé gült ség; mindezek 
egyesültek rend kí vül von zó lénnyé emel ni a fiatal nôt, ki nek ar cá ról az el sô if ju ság fris ses sé ge még leg ke vés bé sem tûnt 
el, s kit min den ide gen ha ja don nak gon dolt vol na. Azon ban Ko lo sto ryt, mint mon dám, meg lep te Idu na. Ô a kies táj -
kép nél a bi zarrt, a szép nél az úgy ne ve zett nagy sze rût, a ter mé sze tes nél a szo kat lant in kább sze ret te; sôt, ô nem is sze -
re tett…ô bá mult mû vé szet ben és élet ben egyaránt.” Ke mény Zsig mond: Férj és nô. In. Ke mény Zsig mond mû vei. Szé pi ro -
dal mi, Bu da pest, 1968. 190. Jel lem zô, hogy a há zas sá gon kí vü li ne mi élet prob lé má ját is ez a szö veg fe sze ge ti. 

199Idu na több mint har minc éves, De bo rah is idô sebb. 
100Pél dául Idu na ese te a fér jé vel, aki raj ta kap ja, mi kor meg csal ja ôt.  
101Vö.: Gó li áth Pé ter a Hét köz na pok ban 
102Vö.: A tu li pá nok hiá ba va ló szép sé ge A fe hér ró zsá ban vagy Kecs ke rey la kosz tá lya a Ná bob ban stb.
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föld rôl át vett, de – fon tos ele mé rôl van szó. Így 
kö vet kez he tett be, hogy a ma gyar nem zet ka rak -
ter alap ját je len tô ke le ti ség – értsd: vad ság, fa ra -
gat lanság stb. – bár több nyi re meg ma radt ne ga tí -
vum ként, va la mi lyen szin tû megôr zé sét a nem -
zet ha lál be követ kez té tôl tar tók mégis cél ként ál -
lí tot ták ma guk elé.  

Ez a di lem ma, mi sze rint a ma gyar ság vagy ta -
nult, mû velt lesz, de el vesz ti a nem ze ti jel le gét, 
vagy meg ma rad bar bár nak, de meg ma rad; át té te -
le sen: al kal maz kod jon-e Auszt riá hoz és az on nan 
jö vô in téz ke dé sek el fo ga dá sá val a vál to zó, pol gá -
ri a su ló vi lág hoz, vagy pe dig ra gasz kod jon a ’48-
as ha gyo má nyok hoz, alap ve tô kér dés ként je le nik 
meg a kor szak iro dal má ban.103 A kér dés már jó -
val ko ráb ban ke let ke zett: a re form kor köz pon ti 
té má ja, hogy „a nem ze ti iden ti tást, csakúgy mint 
az egyes em be rek sze mé lyes tu laj don sá gait, job -
bí ta ni, ci vi li zál ni, tö ké le te sí te ni kell. Ezek a tu laj -
don sá gok szük ség kép pen ne mi jel le get kap nak és 
együtt jár nak a fel sôbb ren dû arisz tok ra ta fér fiak 
és nôk, il let ve az alsóbb osz tály be liek kö zöt ti hie -
rar chiá val.”104 „A nem ze ti lét kü lön fé le ki fe je zô -
dé sei ál ta lá ban mind a „fér fias ság” mind a „nôi -
ség” jól kö rül ha tá rol ha tó fo gal mai ra tá masz kod -
nak”105 A Dal ma alap szi tuá ció ja a ne mek kény -
sze rû fel cse ré lé se. Az egyik olyan da rab, amely 
szin tén eb bôl in dít ja a cse lek ményt, Shakes peare 
Víz ke reszt je. Ezt a mû vet nagy va ló szí nû ség gel 
Jókai is is mer te, hi szen ol va sott an go lul is, il let ve 
a drá má nak már 1845-bôl van pró za for dí tá sa; 
Lemo u ton Emí lia mun ká ja „Vio la” cím mel je lent 
meg.106 A leg fel tû nôbb kü lönb ség el sô lá tás ra a 
mû fa jok ál tal meg ha tá ro zott vég ki fej let: „Vio la fér -
fi ru há ban is nô ként eped ura után, vá gya egy nô 
vá gya, s így a be fe je zés is (a meg fe le lô ruha cse re 
után) a há zas ság le het.”107 Dal ma azon ban a mû 

kez de tén pont en nek a le he tô sé gét ta gad ja meg. 
De a shakes peare-i min ta kö ve té se ta lán nem 
vélet len,108 mint ahogy az sem, hogy az alap szi -
tuá ció ha son ló sá gán túl nem ve he tô át sem a Víz -
ke reszt vas kos hu mo ra, nyílt sze xuá lis uta lá sai, 
sem pe dig a ki rály drá mák vér gô zös, az ural ko dók 
ha ta lom vá gyát be mu ta tó je le ne tei. Az utób bi 
könnyen az ak tuá lis po li ti kai hely zet szám lá já ra 
(is) ír ha tó. Az elsô pe dig nyil ván va lóan a be fo ga -
dó kö zeg ál tal lét re ho zott kul tu rá lis, szo kás be li vi -
szo nyok nak kö szön he tô, mely szo kás rend nek a 
szer zô ma ga is tag ja, lét re ho zó ja, ez eset ben egyút -
tal tit kos tá ma dó ja is.  

Nem csak a Dal ma kö rül kiala kult vi ta, ha nem a 
köz fel há bo ro dást nem kel tô, te hát ál ta lá no san el -
fo ga dott né ze tek is ta nul sá gok kal szol gál hat nak. 
A kor tár sak ál ta lá ban az alap szi tuá ció is me re té ben 
ter mé sze tes nek vet ték a Dal ma és Ele mér kö zött 
kiala kult von zal mat, lo gi kai prob lé mát in kább a 
tör té ne ti kér dé sek (ál lam szer zô dés no mád né pek 
kö zött stb.) okoz tak. Csak egyi kük te szi fel a kér -
dést, hogy „mily sa ját sá gos ro kon szenv volt 
az, mely Ele mért a fiunak hitt Dal máért ha lá lo san 
el sor vasz tá?”.109 Ugyanak kor ezt a kér dést va ló szí -
nû leg egy té ve dés ge ne rál ta: Ele mér egy fon tos, ta -
lán a da rab egyet len jól si ke rült je le ne té ben110 döb -
ben rá, hogy Dal ma va ló já ban nô. En nek né mi leg 
el lent mond a ké sôb biek ben Kubláj és Ele mér közt 
le zaj ló je le net.111 A felis me rés ko moly sze re pet tölt 
be. Ez teszi ugyanis in do kolt tá Ele mér las sú hal -
dok lá sát, ugyanak kor Ele mér lel ki ere jé rôl is ta nú -
sá got tesz, hi szen nem árul ja el még Dal má nak sem, 
hogy mire jött rá. Dal má ban fel sem me rül, hogy 
majd számon ké rik raj ta, miért nem nô sül meg; 
Ele mér ben pedig az, hogy egy fér fi ba sze rel mes.112 
Ez a va riá ció a kri ti ku sok nak sem ju tott eszé be, 
több nyi re nem is ki fo gá sol ják. A ho mo sze xua li tás -

103Pél dául a Tol di es té jé ben. 
104Lamp land, Mar tha: i. m. 122. 
105Yu val- Da vis, Ni ra: i. m. 9. 
106A Víz ke reszt ed di gi ma gyar for dí tá sai. Szín ház Drá ma mel lék let, XXXIX. Évf. 2. Szám, 2006. feb ruár. Ugyanitt lásd a 

legújabb for dí tást. A mû for dí tá sát Pe tôfi sze rint Vö rös mar ty is ter vez te, ké sôbb Le mau ton Emí lia mû ve szol gált ürü gyül 
Arany Já nos nak a for dí tói mun ka ha lo ga tá sá ra is. Pe tôfi le ve le Arany Já nos nak 1848. feb ruár 10-én. In. Ma gyar Shakes -
peare-tü kör. Gon do lat, Bu da pest, 1984. 163. és Dá vid há zi Pé ter: i. m. 155. 

107Gre enb latt, Ste phen: Gé niusz föl di pá lyán. Shakes peare mód sze re. HVG, Bu da pest, 2005. 176. 
108A Shakes peare-kul tusz hoz lásd Dá vid há zi Fe renc: i. m. 
109Bu lyovsz ky Gyu la: i. m.  
110I. m. 434–486. 
111I. m. 367. 
112„ELE MÉR Mit aka rok? Meg aka rom tud ni, hogy lé te zik-e ily nô, ki hoz zád vo nás ról vo nás ra ha son lít? Aki tu laj don kép -

má sod test ben és lé lek ben, sa ját má so la tod asszo nyi alak ban? – Van-e ily nô? Van-e ily nô, Dal ma?” (359)



57

ra 1869-ig sza vunk sincs.113 Megal ko tó ja az a Kert -
beny, aki ép pen Jókai és Pe tôfi mû veit sze ret te vol -
na kül föl dön nép szerû sí te ni.114 A Dal ma be fo ga -
dói nak szó tá rá ban, mentá lis esz köz tá rá ban115 ma 
is mert for má já ban még nem sze re pel ez a fo ga lom. 
„Né mi leegy sze rû sí tés sel azt mond hat nánk, hogy 
az a faj ta ér ték- (nor ma- és ká non-) vál tás, ame lyet 
a szent szö vet sé gi Eu ró pa kö zép ré te gei nek men ta -
li tá sá ban és kul tú rá já ban össze  fog la lóan a bie der -
meier tes te sí tett meg, többé-ke vés bé el foj tot ta az 
ero ti ka prob le ma ti ká ját (el foj tá sait azon ban sor ra 
meg is je le ní tet te, gon dol junk csak a bie der meier 
nôi di vat bi zo nyos Lo li ta -ef fek tu so kat sej te tô vo -
ná sai ra, a ba le ri nák kul tu szá ra és más egye bek re), 
a ro man ti ka pe dig, (…) leg több ször a szen ve dély 
pa ro xiz mu sát ál lí tot ta az ero ti ka he lyé re.”116 Egy 
má sik szö veg, amely tar tal má ban és idô ben is kö -
ze lebb áll a Dal má hoz, a XIX. szá za di fran cia iro -
da lom egyik bot rány köny ve, az 1835-ben meg je -
le nô Mau pin kis asszony, és amely (el sô sor ban a 
mû fa ji el té rés miatt) nem ön ma gában vé ve, ha nem 
a ró la ké szült egyik ta nul mány miatt le het a Dal -
ma szem pont já ból ér de kes.117 A tör té net ben egy 
ru ha cse ré vel le he tô vé vá lik az azo nos ne mûek sze -
rel me. A fô hôs a tö ké letes sze rel met ke re si. A tö -
ké le tes sze rel met pe dig a töké le tes ön fel adás je len -
ti; ezt ak kor éri el, ami kor ön ma gá nak vall ja be, 
hogy egy fér fi ba sze rel mes. Ez a fér fi azon ban – és 
ezt az ol va só is tud ja, mint a Dal ma kö zön sé ge Dal -
má ról – egy ál ru hás nô.118 Vic to ria Thomp son sze -
rint „a Mau pin kis asszony ab ban a szé le sebb kö rû 
vi tá ban ér tel mez he tô, amely a 19. szá zad kö ze pé -
nek Fran ciaor szá gá ban a tár sa da lom rend jé rôl folyt, 
s amely ben a sze xua li tás nak a tár sa dal mi osz tá lyok -
kal és ne mek kel kap cso la tos vo nat ko zá sai fon tos 
sze re pet ját szot tak. A jú liu si mo nar chia ide jén 
(1830–1848), a nagy ará nyú tár sa dal mi átala ku lás -

ban a sze xua li tás és a ne mek ka te gó riái gyak ran 
kép lé keny nek lát szot tak, az 1850-es, 1860-as évek -
re azon ban nagy mér ték ben szer ve zett és szi go rúan 
kö rü lírt for mát öl töt tek. E vál to zás töb bek kö zött 
a tár sa dal mi mo bi li tás sal, il let ve a tár sa dal mi osz -
tá lyok kö zöt ti kap cso la tok megítélé sé nek vál to zá -
sá val járt együtt.”119 A kér dés te hát az, hogy mi -
lyen mó don kap csol ha tó össze az 1850-es évek Ma -
gyaror szá gá nak drá ma be fo ga dói ál tal el fo ga dott tár -
sa dal mi nor mák kal és po li ti kai tö rek vé sek kel a 
Dal má ban meg je le nô (ho mo)szexua li tás; „va jon 
me lyek azok a – le he tô leg köz vet le nebb, le he tô leg -
lo ká li sabb – ha tal mi vi szo nyok, ame lyek a ne mi -
ség rôl szó ló dis kur zus nak, il let ve a val lo más kierô -
sza ko lá sá nak bi zo nyos tör té ne ti leg és he lyi leg meg -
ha tá ro zott tí pu sá val (a gyer me ki test tel, a nôi ne -
mi szerv vel, a szü le tés sza bá lyo zás sal stb.) 
mû kö dés be lép nek? (…) Mi ként vál nak ezek a dis -
kur zu sok a ha tal mi vi szo nyok tar tó fe lü le tei vé?”120 

Dal ma az es kü meg tar tá sá hoz és a test vér há ború 
megaka dá lyo zá sá hoz ha zug ság ra kény sze rül. A ha -
za sze re tet te hát egyen lô lesz a ha zug ság és a lá tens 
ho mo sze xua li tás bû né vel, Ele mér és Dal ma ré szé -
rôl egyaránt (egy ural ko dó há zas sá gi kö te le zett sége 
kez det tôl ér vé nyes, nem csak Kubláj öt le te után, 
Ele mér pe dig régóta von zó dik Dal má hoz). A bûnö -
sök, akik fö lött Dal ma ha zaáru lás vád ja miatt ítélke -
zik, mind sze xua li tás sal kap cso lat ban vét kez tek: aki 
tá bo rát el hagy ta egy nô miatt, a há zas ság tö rô nô, 
és az áru lás sal vá dolt fér fi is.121 Bár eb ben az eset -
ben az ab nor ma li tás gya nú ja a kor tár sak ban szinte 
fel sem me rül, ép pen ez az óriá si hiá tus jelzi, hogy 
a „ne mi iden ti tá sok, va la mint a sze xua li tás nor mális 
és ab nor má lis for mái nak el vá lasz tá sa éppoly döntô 
sze re pet ját szott a na cio na liz mus gon do la tá ban, 
mint az et ni kai ho va tar to zás, il let ve a faj ka tegó -
ria.”122 A ha zaáru lás (ha úgy tet szik, a sza bad ság -

113„1869-ben egy ma gyar író, Ben kert, Kert beny né ven (…) megal kot ta a „ho mo sze xuá lis” szót, amit ô a sza bad ság ra va ló 
fel hí vás nak szánt.” Fer nan dez, Do mi ni que: Ga nü mé dész el rab lá sa. Eu ró pa Könyv kiadó, Bu da pest, 1994. 63. 

114Ta kács Ju dit: A ho mo sze xua li tás mint ma gyar ta lál mány: Kert beny Ká roly iro dal mi és (ho mo)sze xo ló giai mun kás ságáról. 
In: Nôk és fér fiak… i. m. 395. 

115Febv re, Le Roy La du rie; Kla ni czay Gá bor: Mon ta il lou har minc éve. BUKSZ, 1998 / nyár; http//: epa .oszk.hu/00000/ 
00015/00010/07.htm 

116Fá bry An na: i. m. 141. 
117Thé o phi le Gau tier: Mau pin kis asszony. Ge ni us, Bu da pest, Jó kai ny. 1922. Ford. Be ne dek Mar cell. 
118Thomp son, Vic to ria: A ha tá rok meg te rem té se: ho mo sze xua li tás és vál to zó tár sa dal mi rend Fran ciaor szág ban, 1830–

1870. In: Joan Wal lach Scott (szerk.): Van-e a nôk nek tör té nel mük? Ba las si Kiadó Bu da pest, 2001. 241. 
119I. m. 241. 
120Fo u cault, Mi chel: A sze xua li tás tör té ne te. Bu da pest, At lan tisz, 1996. 99–100. 
121I. m. 346–349. 
122Lamp land, Mar tha: i. m. 120.
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harc után élet ben ma ra dás vét ke) éppúgy ta bu, 
mint a (ho mo)sze xua li tás: ezért kap köz pon ti szere -
pet a tör pe és az óriás pár har ca. Ket te jük csa tá jának 
ered mé nye, hogy a ta bu meg dönt he tet len ma radt: 
„Az ég nek há la! a bûn nek nincs ne ve.”123 Úgy tû -
nik, az 1852-ben be mu ta tott Dal ma be fo ga dói nak 
a sze xua li tás hoz va ló vi szo nyát legin kább a hall ga -
tás, de a rej tett „fe cse gés” is meg ha tá roz hat ta, il le -
tô leg a sze xuá lis ki csa pon gá sok, a per ver zi tás el -
kü lö ní té se, meg fo gal ma zá sa.124  

Az ér de kes eb ben az eset ben az, hogy a szó ban 
for gó „per ver zi tás” (a ho mo sze xuá lis von za lom) az 
em lí tett kér dé sen kí vül egyál ta lán nem ké pe zi sem -
mi fé le reflexió tár gyát. A kri ti ku sok nak és né zôk -
nek eszük be sem jut ki fo gá sol ni akár a szen ve dély 
meg je le ní té sét, akár a ho mo sze xua li tás le he tô sé -
gét. Ezek nem vol tak, vagy nem ezek vol tak a szá -
mukra fel há bo ro dás ra, vagy bot rány ra okot adó 
mo men tu mok.125 A szer zô mint ma gán sze mély vi -
szont a ke resz té nyi (vagy ke resz tyé ni) szem lé let 
je gyé ben kö te le zô ér vénnyel éle sen el ha tá ro ló dik 
et tôl. Ez pe dig egy spe ciá lis ese te az el be szé lô(k) 
és a szerzô meg kü lön böz te té sé nek. Más hol is ta -
lá lunk er re pél dát: a fran cia klasszi ciz mus ke re té -
ben a té mát meg je le ní tô ké pek „hi va ta lo san el fo -
ga dott fes tôk mû vei, nagy ré szük rend kí vül ked -
ve zô fo gad ta tás ra ta lált, nemegy szer ma gas dí ja -
zás ban is ré sze sült.”126 Fran ciaor szág ban az 1848 
„jú niu si na po kat kö ve tôen (…) az em be rek – el -
sô sor ban a pol gá rok – min den nél fon to sabb nak 
tar tot ták a rend kiala kí tá sát és fenn tar tá sát. A kul -
tú ra ál tal meg ha tá ro zott fo gal ma kat – töb bek kö -
zött a tár sa dal mi osz tá lyok, a ne mek és a sze xua -
li tás fo gal mát – szi go rúb ban ha tá roz ták meg, ami -
kor az át jár ha tó sá got az össze üt kö zé sek kel és a 

zûr za var ral azo no sí tot ták. (…) A sze xua li tás meg -
je le né si for mái el vesz tet ték rugal mas sá gu kat, s egy -
re in kább meg kel lett fe lel niük két ka te gó ria va la -
me lyi ké nek (ame lye ket he te ro sze xuá lis nak és ho -
mo sze xua li tás nak ne vez het nénk). (…) E fo lya mat 
(…) szo ro san össze kap cso ló dott a kü lön bö zô ne -
mi sze re pek for má ló dá sá val. Ahogy a „fe mi nin” és 
a „masz ku lin” kö zöt ti kü lönb sé gek egy re fi no mab -
bá vál tak, az 1830-as, 1840-es évek „her maf ro di -
tá ja” átad ta he lyét a ho mo sze xua li tás ôs tí pu sá nak. 
(…) A ko rai „ho mo sze xua li tás” még nem volt azo -
nos a 19. szá zad má so dik fe lé ben „fer de haj la mú -
nak” cím ké zett bû nö zô vel – egy re gyak rab ban tar -
tot ták azon ban a szo ká sos rend fel for ga tó já nak.”127 
Eb ben az idô ben sze xuá lis vonza lom „hi va ta lo san” 
Ma gyaror szá gon is csak fér fi és nô kö zött kép zel -
he tô el: „sze re lem két iva ri lag kü lön bö zô egyed – 
fér fi és nô kö zött lé tez het vén, az an nál erôsb, tar -
tó sabb, mi nél na gyobb az el len tét e’ ket tô kö zött, 
mi nél fér fiasabb a’ férj, és nô ibb az asszony.”128 és 
ki zá ró lag a sze re lem ér zé sé nek kiala ku lá sa mel lett 
(min den egyéb le he tô ség elíté lendô): „Az okos és 
bölcs em ber a’ nem zé si gyö nyö rök’ él ve ze té ben 
nincs idô sza ki lag meg szo rít va, hoz zá véd an gyal -
ként egy er köl csi ér ze lem van tár sul adva, mely ál -
la ti sze re te tét sze re lem mé fi no mít ja.”129  

In nen Dal ma alak já nak ket tôs sé ge, me lyet a kri -
ti ku sok nem csak ész re vet tek, de ál ta lá ban a da rab 
egyik po zi tí vu ma ként is em le get tek: Dal ma nem 
nôies fér fi, vagy fér fias nô, ha nem fér fias fér fi és 
nôies nô egy sze mély ben. Nem ha son lít hat te hát 
a „ka lan do san and ro gün”130 Vio lá hoz. A Dal má -
val el len tét ben „a Víz ke reszt (…) – túl mu tat va ön -
ma gán – azt su gall ja, hogy nem a ne mek szá mí ta -
nak iga zán: Or si no nyíl tan von zó dik a szol gá hoz, 

123I. m. 348. 
124Fo u cault, Mi chel: i. m.  
125Egy mó don fel tét le nül ta lál koz tak már ez zel a kor ban: még pe dig a Bib lia szö ve gé ben. Ez egy részt a szak rá lis ol va sa tot 

erô sít he ti, más részt ma gya ráz hat ja az ál ta lá nos hall ga tást is. A né zôk nek ele gen dô volt azt tu dni, hogy Dal ma nô, Elemér 
pe dig fér fi; ráadá sul ilyen ka rak te rek hez nem tár sít ha tók a Bib liá ban leír tak. Vö.: „Vi szon tag a’ki férjfiuval hál, mint egy 
asz szo nyi ál lat tal; mind ket ten nagy fer tel mes sé get tse le ked tek, me gö let tes se nek: az ô ha lá lok nak oka ô magok ban va -
gyon.” Móz. 3. 20.; „Férj fiúval ne egye sülj úgy mint asz szo nyi -ál lat tal; mert utá la tos ság az.” Móz. 3. 18.” A’ki fér fiúval 
hál asszo nyi kö zö sü lés sel, mind ket ten utá la tos sá got kö vet tek el, ha lál lal bün tet tes se nek: le gyen raj tok az ô vé rük.” Az 
Ó és Új Szö vet sé gi Szent Írás két száz kép pel ke resz tény ka to li ku sok szá má ra. Pes ten, 1851. Nyo mat ta ‘s kiad ta Bu csánszky 
Ala jos, sa ját költ sé gén 127. „Férfiuval ne kö zö sülj asszo nyi kö zö sü lés sel, mert utá la tos ság ez.” I. m. 125.  

126Fer nan dez, Do mi ni que: i. m. 171. A ké pek leírá sa: 171–183. 
127Thomp son, Vic to ria: i. m. 242. 
128Pó lya Jó zsef: Az em ber ne mi te kin tet ben. Leírá sa az em ber’ ne mi ré szei nek egész sé ges és be teg ál la pot jok ban. I. Pes ten, Landerer 

és He cke nast, 1848. 2. 
129I. m. 2. 
130Gre enb latt, Ste phen: i. m. 100.
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aki nek ne mi sé gét bi zony ta lan nak ér zi, s Olí via is 
halá lo san sze rel mes lesz eb be a kiis mer he tet len 
köz ve tí tô be.”131 Ro bert Pad gug sze rint „a sze xuá -
lis ka te gó riák … egész cso por tok és kö zös sé gek 
mû kö dô kap cso la tai nak ki fe je zô dé sei.”132 A di va -
tos fran cia iro dal mat is me rô Jó kai más szö ve gei -
ben is meg je le nô ku sza sze xuá lis vi szo nyok133 ily 
mó don össze füg gés be hoz ha tók az zal, hogy „a Jó -
kai re gé nyek ben vé gül is nin cse nek át jár ha tat lan 
ren di kor lá tok,”134 az ezek kel együtt já ró el foj tá -
sok vagy gátló té nye zôk vi szont az Auszt riá hoz fû -
zô dô vi szonyt és a bel sô nem ze ti el len té te ket, 
prob lé má kat szim bo li zál hat ják. „A jú liu si mo nar -
chiá ban a ru ha csere, a her maf ro di tiz mus, il let ve 
az azo nos ne mûek sze rel me iz gal mas té má nak szá -
mí tott. (…) A kor szak Pá rizs ról és pá ri zsiak ról szó -
ló bô sé ges nép sze rû iro dal má ban az egyik leg sû -
rûb ben fel buk ka nó fi gu ra a lo ret te volt, a gya kor -
ta fér fi ru hát vi se lô nô, aki nek alak ját Geor ge Sand 
ih let te. (…) E mû vek ben a vál to zé kony ne mi és 
sze xuá lis iden ti tás az át jár ha tó tár sas és gaz da sá gi 
ha tá rok kal ren del ke zô tár sa da lom me ta fo rá ja ként 
je lent meg. (…) A (…) sza bad el vû tár sa da lom (…
) fon tos nak tar tot ta az át jár ha tó sá got, a túl sá go san 
kép lé keny ha tá rok azon ban már min dent ma guk -
ba ol vasz tot tak, s ezál tal fo lya ma to san fe nye get ték 
a sta bi li tást.”135 E mû vek hô sei a va ló di sze rel met 
azért nem ta lál hat ják meg, mert „a tár sa dal mi elis -
me rés ki ví vá sá nak szen tel ték ma gu kat.”136 Dal ma 
kiál lá sa is ha son ló ön zésre utal: ha vál lal ná nôi sé -
gét, az an nak a ve szé lyét je len te né, hogy el vesz ti 
tár sa dal mi rang ját, sze re pét. A fran cia re gé nyek137 
hô sei ön zé sü ket, ön ma gu kat akar ják el vesz te ni,138 
Dal ma a cse lek mény so rán fo lya ma to san ál -én jét, 
a fér fit pró bál ja erô sí te ni. Az ural ko dó kö te les 

volna há za sod ni, így Dal ma dön té sé vel mégis ma -
gánér de keit he lye zi elô tér be. Ér ve lé sé ben („A sze -
re lemre nem elég az, hogy van ok sze ret ni”) a sze -
rel mi há zas ság ra hi vat koz va mond le ar ról. Nem 
lé tez het te hát a nyil vá nos ság tól, a tár sa dal mi sze -
re pek tôl el kü lö nít he tô ma gánélet, már csak azért 
sem, mert ha Dal ma nem is ven né ma gá ra a fér fi -
sze re pet, „a nô ma gán szfé rá ban vég zett szim bo li -
kus és gyakor la ti tet tei „nyil vá nos nak” szá mí tot -
tak”.139 Ugyan ak kor a ne mi sze re pek za va ra a „tár -
sa dal mi lag elô írt „fér fi sze rep” ke lep cé jé nek meg -
ke rü lé sé re irá nyul.140  

„Gau tier hô se, d’Al bert, vé gül ter mé sze tes nek 
fo gad ja el egy má sik fér fi iránt ér zett sze rel mét,”141 
Ele mér vi szont egé szen a felis me ré si je le ne tig ál -
mai asszo nyát ke re si a fiúnak hitt Dal má ban, nincs 
esély rá, hogy el fo gad ja egy fér fi irán ti von zal mát. 
„Az át me ne ti ség idô sza kát kö ve tôen e re gé nyek ben 
vé gül „ma ga sabb” szin ten jön lét re az össz hang és 
a biz ton ság, s mindezt sze re tet te li, he te ro sze xuá lis 
pá rok tes te sí tik meg.”142 A „bi sze xuá lis-her maf ro -
di ta” sze rep lôk ha lá lá val, ál do za tá val „meg szü lethet 
az új rend”.143 A tár sa dal mi sta bi li tás ér de ké ben a 
fel bo rult, kao ti kus sá vált vi szo nyok nak új já kel lett 
szer ve zôd nie Fran ciaor szág ban. „A be mu ta tott re -
gé nyek vég sô üze ne te (…) sze rint az esz mé nyi tár -
sa da lom rend jé nek a he te ro sze xuá lis pár tag jai nak 
egy mást „ter mé sze te sen” kiegé szí tô egy sé gét kell 
tük röz nie.”144 Ma gyaror szá gon a vesz tett sza bad -
ság harc után azon ban nem bo rul tak fel a ko ráb bi 
nor mák, ha nem sok kal in kább megerô söd tek. 
A Dal má ban hiány zik az át me ne tet kép vi se lô sze -
rep lô. An nak el le né re, hogy „aki a sze xua li tás ról 
be szél, bi zo nyos mér té kig ki von ja ma gát a ha ta lom 
fenn ha tó sá ga alól; meg kér dô je le zi a tör vényt; s ha 

131I. m. 176. 
132Id. Thomp son, Vic to ria: i. m. 243. 
133Pél dául a ko rai no vel lák ban a test vér sze re lem, vagy ké sôbb a mos to hák, idô sebb asszo nyok von zal ma fiata labb fér fiakhoz 

a Sze re lem bo lond jai ban vagy az Ep pur si mu o ve ban; bi zo nyos szem pont ból ide so rol ha tó Fan ni és Fló ra szo ros ba rát sága 
(össze füg gés ben Ru dolf alak já val) is a Ná bob ban, Me tell és Lord Adam „ba rát sá ga” az Egy já té kos, aki nyer ben. 

134Fá bri An na: i. m. 126–127. 
135Thomp son, Vic to ria: i. m. 244. 
136I. m. 245. 
137Az el té rô mû ne mek el le né re a re gé nyek kap csán al kal ma zott mód szer ter mé keny le het a drá ma elem zé se kor is. 
138Thomp son, Vic to ria: i. m. 245.  
139Bics kei Éva: i. m. 85. 
140Isa bel le de Co ur ti no u-t id. Thomp son, Vic to ria: i. m. 270. 
141I. m. 247. 
142I. m. 248. 
143Uo. 248. 
144Uo. 249.
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csak egy csi pet nyit is, megelô le ge zi el jö ven dô sza -
bad sá got”,145 a Dal má ban a fel kí nált le he tô sé gek 
nem mu tat nak en nek a sza bad ság nak az irá nyá ba, 
hi szen „az el lenál lá si pon tok (…) már meg ha tá ro -
zá suk nál fog va sem lé tez het nek se hol má sutt, mint 
a ha tal mi vi szo nyok stra té giai me zô jé ben”146 és ez 
a me zô jó né hány évvel ké sôbb moz dul csak el 
annyi ra, hogy fel me rül jön egy „har ma dik út” le he -
tô sé ge. Dal ma fér fi ma rad, fér fi ként hal meg. E sze -
rep fel vál la lá sát kü lönö sen ki hang sú lyoz za az a né -
hány mon dat, amellyel Dal ma szín re lép. Kez det -
ben ugyanis nem azo no sul ve le:  

 
OL DA MUR Jer kö ze lebb. Jer kö ze lebb, fiam! 
DAL MA Med dig fogsz még fiad nak ne vez ni en gem? 

Én leá nyod va gyok. 
OL DA MUR Ter hed re van, hogy fér fi nak ne vel te lek? 
DAL MA Nincs ter hem re, atyám. Ka rom meg szok ta 

for gat ni a kar dot és ke le vézt, s ha kell küz -
de ni hoz zám il lô lo vag gal a harc já té kon, 
vagy az orosz lán nal a va dá sza ton, vagy el -
len ség gel a csa ta me zôn, szi vem sem gyen -
gébb, mint ka rom. De nem szo kás ez. Nem 
lá tom se hol, hogy nô fér fi alak ját hor da ná. 
Én nem irigy lem a töb bi ha ja do nok tól sem 
mu lat sá gai kat, sem öl tö ze tü ket, sem gu zsa -
lyai kat, de sze ret ném tud ni mégis, miért va -
gyok én tô lük kü lön bö zô?”147  

 
Egyút tal ki de rül az is, nem le het sé ges úgy fér fi nak 
ne vel ni Dal mát, hogy ô is an nak higgye ma gát. Ez 
szin tén a már em lí tett tár sa dal mi ne mi sze re pek, 
kon ven ciók meg bont ha tat lan szi lárd sá gát mu tat ja. 

Az „esz mé nyi tár sa dal mi rend” nem va ló sít ha tó 
meg, csak a büsz ke ség, il let ve a tár sa dal mi ran got 
je len tô ál-i den ti tá sok feladá sá val. A „ter mé sze tes” 

tár sa dal mi sze re pek be töl té se azon ban már a szer -
zô dés meg sze gé se kor sem le het sé ges. Az el nyo más -
sal szem be ni vá lasz tá si le he tô sé gek (Dal ma fiúnak 
ne ve lé se, az utód lás meg sza kí tá sa; il let ve Disabul 
jo gai nak elis me ré se) mind ku dar cot je len te nek, a 
bi zony ta lan ság fenn ma rad: a ma gyar tár sa dal mi 
nor mák be tar tá sa, az ön ként vál lalt mél tó ság -
gal való alig- cse le kvés a nem zet ha lál hoz ve zet.148 
A nemzet ha lál rém ké pe a tár sa da lom im po ten ciá -
já nak (vagy med dô sé gé nek) kö vet kez mé nye. Fran -
ciaor szág ban 1848 után el kez dô dik az azo nos ne -
mûek köz ti szexuá lis kap cso la tok meg ha tá ro zá sa 
és ka te go rizá lá sa. A fér fi ho mo sze xua li tást egy re in -
kább összekap csol ják a bû nö zés sel, a zsa ro lás sal; 
ezek a „kép zetek szin tén a tár sa dal mi osz tá lyok és 
a ne mek kö zöt ti ha tá rok meg szi lár du lá sát hoz zák 
nap vi lág ra.”149  

A ti pi kus ho mo sze xua li tás sal va ló zsa ro lás hoz 
ha son ló je le net tar tal maz pél dául Jó si ka Mik lós Pyg -
ma lei on cí mû re gé nye, de ott a zsa ro lást he te ro -
szexuá lis kap cso lat tal kö ve tik el.150 Ne he zen kép -
zel he tô el, hogy az olyan szer zôk, mint pél dául Jó -
si ka vagy Jó kai ne let tek vol na tisz tá ban az azo nos 
ne mûek kö zöt ti sze re lem le he tô sé gé vel. Jó si ka az 
em lí tett szi tuá ciót a ne ve lô cél zat miatt is átír hat ta 
kü lön bö zô ne mûek közt zaj ló konflik tus sá. Az írók, 
akik az in for má ció kat meg szûr ték, átala kí tot ták, 
nyil ván va lóan tisz tá ban vol tak az ál ta luk leírt je le -
ne tek ere de ti tar tal má val, kor társ át lag ol va sóik 
azon ban e szû rô nek kö szön he tôen nem asszo ciál -
hat tak sem a ho mo sze xua li tás ra, sem más ra, vagy 
ha igen, ak kor az asszo ciá ciós le he tô sé gek tá ra vi -
szony lag szûk kö rû, er re pél dát több Jó kai-szö veg -
ben is ta lál ha tunk: min den ki sejt het te, ho gyan, mi -
bôl él tek a Ma y er- lá nyok,151 ar ról vi szont már nem 
esik el ma rasz ta ló szó, hogy mi lyen kap cso lat is volt 

145Fo u cault, Mi chel: i. m. 10–11. 
146I. m. 98. 
147I. m. 313. 
148Ez az a kri ti kus hely zet, amely bôl egy ké sôb bi szö veg, a Sze re lem bo lond jai vil lant ja fel elô ször a kiu tat: az ott sze rep lô 

Ele mér meg ko mo lyo dá sa azért le het hi te les, mert a még „bo hém” ko rá ban el mon dott, és meg bot rán ko zást kel tô bú csú -
be szé de a sza bad ság har co sok em lé két úgy ôr zi és is me ri el, hogy le lep le zi az ak ko ri je len (a Schmer ling- kor szak kez de -
té nek) te he tet len sé gét, ér tel met len sé gét. Nem a múl tat, ha nem az ah hoz va ló min den áron va ló és vál to zat lan ra gasz ko -
dást te szi ne vet sé ges sé. Ön ként mond le a csö ke vé nyes sé vá ló ren di-nem ze ti el lenál lás ha gyo má nyá ról (amit gya kor la -
ti lag Har ter Nán dor és Ilon ka ap ja is kép vi sel). Ezért „fér be le” jel lem fej lô dé sé be az Ame ri ká ból ho zott más faj ta sza bad -
ság fel fo gás sal já ró fe le lôs ség és meg fon tolt ság. Ha son ló mo ti vá ciók kí sé rik ké sôbb Enyim, tied, övé Ál dor fai In cé jét. 
A közélet-ma gán élet össze fo nó dá sa és en nek az iden ti tás ra va ló ha tá sa áll mind két mû kö zép pont já ban. 

149Thomp son, Vic to ria: i. m. 256–257. 
150Thomp son, Vic to ria: i. m. 259.; Jó si ka Mik lós: i. m. 
151Jó kai Mór: Összes mû vei, Re gé nyek 5–6, Egy ma gyar ná bob, I-I I. (szerk. Nagy Mik lós, sajt. Sze ke res Lász ló) Bu da pest, Aka -

dé miai, 1962. 



61

pél dául La dy Ada mi na- Lord Adam és Me tell kö -
zött.152 Úgy tû nik, mint ha a nôies fér fiak fel bukka -
ná sa csak a re gény szö ve gek ben lett vol na el fo gad -
ha tó, ott is csak mód já val; a ko mo lyabb mû faj nak 
tar tott drá má ban vi szont egyál ta lán nem.  

Ez a kér dés szo ro san össze függ az zal, hogy a 
Shakes peare-drá mái val kap cso lat ban fel me rült „re -
tu sá lás kí vá na tos mér té ké nek megál la pí tá sáért zajló 
vi ták ban a tel jes te rem tett vi lág vál la lá sá nak, il letve 
mo rá lis sti li zá ció já nak el len té tes igé nyei csap tak 
össze.”153 A pró zá ban nem csak a hu mor for rá sa -
ként szol gál nak az olyan hô sök, mint Kár pá thy 
Abel li no, Lord Adam vagy Alie nor,154 ha nem 
egyút tal még vi lá go sab bá te szik azo kat a kul tu rá -
lis min tá kat (plety kál ko dás, gon dos öl töz kö dés, 
áju lás, vagy ezek hiá nya, stb.) ame lyek nek meg kell 
fe lel niük a (nôies, vagy túl zóan nôies) nôk nek és a 
fér fiak nak egyaránt. „A test so ha sem passzív: min -
dig nem mel bír, így az tán ugyanazon vi sel ke dés 
meg le he tô sen el té rô egyé ni és tár sa dal mi fon tos sá -
gú, at tól füg gôen, hogy fér fié vagy nôé.”155 Ez min -
den tár sa dal mi vi szony ra vo nat ko zik. De míg a 
fran cia re gé nyek vi lá gá ban a „tár sa dal mi biz ton ság 
ki zá ró lag a kü lönb sé gek és el té ré sek tisz te let ben 
tar tá sán ala pul hat,”156 ad dig a Dal ma szö ve gén be -
lül en nek a min den áron va ló meg tar tá sa pusz tu -
lást okoz. A meg kö ve se dô tár sa da lom, a vál to zat -
lan ság a ha lál lal egyen lô. Elég, ha ar ra gon do lunk, 
mennyi re ké zen fek vô a kor ban az ál lam, a nem -
zet leírá sá ra or ga ni kus me ta fo rá kat hasz nál ni.157  

A nem zet ha lál ál lan dó rém ké pe egy ön be tel je sí -
tô jós lat ként funk cio nál hat: „ben sô sé ges össze füg -
gés él akö zött, ahogy el kép zel jük kö zös sé gein ket, 
és aho gyan ezek a kö zös sé gek a va ló ság ban for má -
lód nak, (…) a tár sa da lom ön ma gá ról al ko tott ké -

pei ala kít ják is a tár sa dal mat, ép pen úgy, ahogyan 
a tár sa dal mi cse lek vést struk tu rá ló vi szo nyok meg -
szab ják a meg je le ní té sük re fel hasz nált esz kö zök jel -
le gét.”158 „A fran cia for ra da lom utóha tá sa ként a 
fran cia kul tú ra lé nye gé vé vált az az el kép ze lés, amely 
sze rint a szi lárd tár sa da lom nak el ha tá rol ha tó ne mi 
sze re pe ken kell ala pul nia.”159 E szi go rú nor mák 
Ma gyaror szá gon is ér vé nye sül nek: „a há zas sá gon 
be lü li hie rar chi kus rend, vagyis a férj auto ri tá sa a 
fe le ség fe lett a köz rend fenn tar tá sá ra irá nyu ló kö -
zös sé gi ér dek volt egy olyan, forra dal mak utá ni idô -
szak ban, amely ben az ál lam ha ta lom, a nem zet, a 
kö zös ség a sza bad szer ve zô dé sen ala pu ló li be ra liz -
mus tól, a tár sa da lom di szin te grá ci ó já tól va ló fé le -
lem miatt az au to ri tás ma gán szfé rá ban va ló meg szi -
lár dí tá sá val, a ne mek köz ti ha tá rok megerô sí té sé vel 
vé de ke zett.”160 De ez a rend a sza bad ság harc le ve -
ré se után nem el sô sor ban a tár sa dal mi biz ton ság, 
ha nem a kon zer vá ló dó el lenál lás, a to vább lé pés kép -
te len sé gé nek szim bó lu má vá vált. Ami kor egy kö -
zös ség fe nye get ve ér zi ma gát, a ha gyo má nyok (új -
ra)föl ta lá lá sa (és ez zel a bi zo nyos ré te gek kel – pl. a 
nôk kel szem be ni le gi ti mi zált el nyo más is) fo ko zó -
dik: a kö zös ség kul tu rá li san „meg kö vül.”161 A to -
vább lé pést nem te szi le he tô vé a múlt hoz (az 1848-
as ha gyo má nyok hoz és sé rel mek hez) va ló ra gasz -
ko dás, sem az em lé kek – elvek meg ta ga dá sa. 
A feladat a vissza hú zó vá rög zült nor mák felol dá sa 
a hasz nos rend meg tar tá sá val; en nek a le he tô sé gét 
azon ban csak jó val ké sôb bi szö ve gek sej te tik. A Dal -
má ban meg je le nô (ho mo)sze xua li tás le he tet len sé -
ge a meg kö ve se dô tár sa da lom ra, a nem ze ti ha gyo -
mány ba való vég ze tes be zár kó zás ra utal. Így a „ha -
la dás vagy ma ra dás”162 kér dé sé ben „az egy hely ben 
ál lás hát ra ma ra dást je lent”.163 

152Jó kai Mór: Egy já té kos, aki nyer (1882) Úgy tû nik, mint ha ezt a té mát fô leg a ké sôb bi, 1870-es évek be li szö ve gek fe sze -
get nék in kább. 

153Dá vid há zi Pé ter: i. m. 185. 
154Jó kai Mór: Az élet ko mé diá sai. (1875)  
155Yu val- Da vis, Ni ra: i. m. Hi vat ko zás sal: Ga tens, M.: A cri ti que of the sex/gen der di stinc ti on. In: A Re a der in Fe mi nist 

Knowled ge. Lon don, Ro ut led ge, 139–157.  
156Thomp son, Vic to ria: i. m. 259. 
157En nek nem pusz tán egy-egy szö veg re to ri kai meg for mált sá gá nak szint jén van je len tô sé ge: a „test, a ne mek és a fa jok fej -

lô dé sé re vo nat ko zó stu di u mok köz vet le nül a ha la dás és nö ve ke dés fo gal mai hoz kap cso lód tak, ame lyek a nem ze ti fölemel -
ke dés prog ram jait is jel le mez ték.” Lamp land, Mar tha: i. m. 121. 

158I. m. 121., 128. 
159Thomp son, Vic to ria: i. m. 267. 
160Bics kei Éva: i. m. 82. 
161Vö.: Yu val- Da vis, Ni ra: i. m. 61. 
162Fá bri An na: i. m. 141. 
163Gau tier Mau pin kis asszo nyát id. Thomp son, Vic to ria: i. m. 268.
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