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L E N G Y E L D É N E S 

JÓKAI ÉS PETŐFI SZAKÍTÁSÁRÓL 

H o z z á s z ó l á s S z e k e r e s L á s z l ó c i k k é h e z 

Az ú jabb irodalomtörténeti kuta tás nagy érdeklődéssel fordul Jókai 1848/49-es 
tevékenysége felé. Az érdeklődés te l jesen indokolt, mer t ez a korszak az író pálya-
futásának egyik legérdekesebb és legismeretlenebb szakasza. 

Legújabban Szekeres László íókai és Petőfi szakítása címmel1 folyóiratunkban ré-
gen v i ta to t t kérdést kívánt megoldani, majd ugyanő hasznos Jókai-bibliográfiát is közölt.2 

Mindkét cikk gazdag filológiai anyagot tartalmaz. Szekeres sok új adat ta l rendelkezik, dolgo-
zataiban számos félreértést tisztáz, és gazdag bibliográfiát nyúj t . Ezért joggal várjuk tőle Jókai 
publicisztikájának teljes feltárását, és a felfedezett értékek mielőbbi közlését. Ha most cikkei- * 
nek néhány szakaszával szemben aggályunkat fejezzük ki, ez csak munkájának javítását , 
kiegészítését célozza. 

Szekeres gazdag anyagot közölve, v i ta thata t lanul bebizonyítja, hogy Jókai és Petőfi 
közt „1848 nyarán a publicisztikán lemérhető elvi különbségek nem növekszenek, hanem csök-
kennek s az események Petőfit igazoló menete ju t t a t j a el Jókai t a honvédő harc elkerülhetet-
lenségének felismeréséig." Ezzel a cikkíró hasznos szolgálatot t e t t , és sok téves felfogást sike-
rült kiküszöbölnie. Mégis rámuta tunk arra, hogy még nem oldotta meg feladatát . I t t ugyanis 
az összeütközés, a „szakí tás" jelentőségét becsüli túl a kuta tás . Az igazi elszakadás — vélemé-
nyem szerint — nem az Életképekben kiadott nyilatkozatokban jelenik meg, mert azok sem 
politikai, sem szubjektív vonatkozásban nem jelentik ennek a kipróbált barátságnak a végét. 
De vizsgáljuk meg előbb a „szakí tás" okait közelebbről. 

Ezekről az okokról Szekeres nem egyértelműen szól. Cikkének első részében ezt írja : 
„A szakítás a forradalmi fejlődés csomópontján magánügyek következményeként jöt t létre, 
s a politikai eltérések csak fokozták a szubjektív ellentéteket."3 Ezzel szemben másutt már ezt 
olvassuk : „Jókai és Petőfi — mint kifejtettem — szubjektív okok miatt szakított egymással."4 

I t t már nem szól politikai eltérésekről, holott ezek nagyon jelentősek. Hiszen a Vörösmarty-
vers közlése áll a középpontban, s mintha erről Szekeres teljesen megfeledkeznék. Pedig Petőfi 
ezt írja augusztus 27-én a költeményhez írt jegyzetben : „ É n , ha verset írok, nem írom a ma-
gam mulatságára, hanem írom azért, hogy kiadjam, hogy gyönyörködjenek benne vagy okul-
janak ra j t a . (Elérem-e célomat vagy nem ? az nem tartozik ide.) Sokan voltak, kik e költemé-
nyem kiadását ellenezték. Nem tehetek róla. Én érzem a legnagyobb fájdalmat , hogy erre kény-
szerülve vagyok, mert én szerettem, én tiszteltem legjobban Vörösmartyt mindazok között, 

1 Irodalomtörténet, 1957. 4. sz. 
2 Irodalomtörténeti Közlemények, 1957, 4. sz. 
3 1 . h. 434. 1. • • , 
4 I . h. 450. 1. 
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kik őt valaha szerették és tisztelték, de elveimet még sokkal jobban szeretem és tisztelem, mint 
őt . Szívem sajog és vérzik, de kérlelhetetlen maradnék, ha elvérzeném is bele. Brutus talán 
sírva szúrta le jótevőjét, ap já t , Caesart, de leszúrta. Hogy Vörösmartyt elítélem, nagy áldozat, 
melyet szívem tesz elveimért, de bármily nagy ez áldozat, kész vagyok és mindenkor kész le-
szek sokkal nagyobbakat is tenni értetek, szentséges elveim I" Ezzel a szilárd és könyörtelen 
elvhűséggel szemben hallgassuk meg Jókai álláspontját : „Vörösmarty neked is, nekem is, má-
sodik a tyánk volt. 6 vezetett be az irodalomba ; ő pártfogolt, ő szeretett bennünket , ő figyel-
meztetett hibáinkra. S aki négyszemközt mondja meg hibáinkat, az nem krit ikusunk, az bará-
tunk, az apánk. Nem szabad őt megtámadnunk !"5 Ez a két nyilatkozat világosan muta t j a , 
hogy a barátok között áthidalhatatlan ellentét van. Petőfi forradalmi elszántsága és Jókai meg-
értő humanizmusa ebben a kérdésben is élesen szemben áll egymással. A politikai ellentét te-
hát nem látszat, hanem az éppen felmerült Vörösmarty-kérdésben is nyilvánvaló valóság. 
Hogy ehhez szubjektív, magánjellegű okok járul tak, azt nem vonjuk kétségbe. De a kettő vi-
szonyának pontos felmérése elképzelhetetlen, hiszen ezt még a két barát sem tudta volna meg-
állapítani. 

A politikai és szubjektív okokról maga Jókai is nyilatkozott. Szekeres idéz is három nyi-
latkozatot , s ezekből azt olvassa ki, hogy Jókai „szubjektív okokra vezeti vissza a szakí tást" . 
De az egyik nyilatkozat kevéssé felel meg ennek az igénynek. Jókai ezt írja : „Valami mélyebb-
re ható, erősebb vérmérgezésnek kellett itt működni, mint egy halvány politikai nézetkülönb-
ség. Hiszen saját , akkor írt cikkeim állnak mint terhelő tanúk ellenem, akik szemembe mond-
ják, hogy én éppen olyan vakbuzgó „gyökérirtó voltam, mint Petőfi".6 Mint lá t juk, itt maga 
az író szól valamiféle halvány politikai nézetkülönbségről. Nem közli itt Szekeres az „Életem-
ből" című kötet adatá t , amelynek rövid summája ez : „ E költemény fölött hasonlottunk meg." 
A szerző nem ismerteti Jókai nyilatkozatát, ha ez a politikai okot állítja előtérbe. így Petőfi 
Sándor • Összes költeményei életrajzi bevezetésében ezt olvassuk : „ É n kértem előbb, majd 
t i l takoztam ellene, hogy azt (a Vörösmarty-verset) közös lapunkban kiadja . Ezen aztán úgy 
meghasonlottunk, hogy egész Buda ostromáig nem jöt tünk többet össze egymással."7 Nagyon 
érdekes ebből a szempontból a Forradalom alatt írt müvek bevezetése. Ebben többek között 
ezt írja Jókai : „Erre az időszakra esnek (csaknem egy rövid hó időközére) életem legválságo-
sabb időpontjai. Események egy huszonhárom éves életben. 

Petőfivel, kivel lélekben eggyé voltunk forrva eddig, kétszeresen meghasonlottam. Elő-
ször, mint társszerkesztő a Vörösmartyhoz írt s általam nem helyeselt költeménye miatt ; má-
sodszor, mint férfi, oly családi ügyeimbe avatkozás miat t , amik a legbensőbb barátra nézve 
is szentélyt képeznek." Ez a megfogalmazás határozottan a politikai szempontot állítja első 
helyre.8 Érdekes magyarázatát adja annak is, hogy a nyilatkozat után Jókai még radikálisabb 
cikkeket írt : „A hon veszedelme fölötti elkeseredésen kívül önlelkem büszkesége is sarkantyú-
zott . Be akar tam bizonyítani, hogy nem egy az enyimnél forróbb lélek lángja gyúj to t t fel ed-
dig : tőle elszakadva is tudok égni ! Petőfivel nem érintkezve többé, iparkodtam őt túlszárnyal-
ni a szabadság bálványozásában." Ezeket a nyilatkozatokat nem vehetjük mind szó szerint, 
de a .kuta tónak mégis valamennyit fel kellett volna sorolnia, s csak ezeknek gondos elemzése 
után mondhatot t volna véleményt a politikai és szubjektív okok viszonyáról. 

Szekeres stílusa helyenként homályos, olykor nem azt mondja, amit ki akar fejezni. így 
Jókai egyik cikkéről ezt állapítja meg : „A közlemény szűkszavúsága miat t nem eléggé félre-
érthetetlen."9 Másutt a táblabírák gúnyolódásairól ír, holott a táblabírák kigúnyolására gon-

6 J ó k a i Mór: Életemből, I. 215. 1. 
6 J ó k a i Mór : Őszi fény, 75. •. 
7 Petőfi Sándor : Összes költeményei, Életrajzi bevezetéssel ellátta Jókai Mór, Bp. 

1892. LIX. 1. I 
8 J ó k a i Mór : Forradalom alatt írt müvek, Bp. 1912. 5. 1. 
9 Irodalomtörténet, 1957/4. sz. 421. 1. 
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dol.10 Ugyanígy szól táblabíró gúnyról másik cikkében, s ott is a táblabírákat gúnyolják.1 1 Kü-
lönösen bosszantó a sok sajtóhiba az Irodalomtörténeti Közleményekben. Szinnyei József ne-
vét kétféle ortográfiával találjuk : Szinyei és Szinnyei helyesírással.12 Pálffy Albert nevét így 
és Pálfi helyesírással is közli, з végül a bibliográfiában az időrendet helyenként felcseréli (pl. 
Életképek okt. 25. u tán okt. 22. következik). 

Szekeres dolgozatai nagy lépéssel vitték előre a Jókaí-kutatást . A történeti összefüggé-
seket most már jobban lát juk, és cikkei után sok téves nézetet el kell vetnünk. De minthogy 
a Vörösmarty-kérdést nem elemezte kellőképpen, és Jókai több nyilatkozatát nem vet te figye-
lembe, eddigi bizonyítása alapján nem fogadhatom el azt az állítást, mintha ennek a „szakí-
t á snak" csak szubjektív okai lettek volna. Vizsgáljuk meg közelebbről a „szakí tás" problémá-
ját is. Jókai és Petőfi barátsága mély és őszinte szereteten alapuló kapcsolat volt. Ismeretes, 
hogy a pápai, majd a kecskeméti találkozás után Pesten először Petőfi segítette Jókai pálya-
kezdését, aztán együtt haladtak politikai és irodalmi pályájukon. Ma már — hála Szekeres 
munkájának — lát juk az összhangot és az eltéréseket, s ezekből következtethetünk is. A két 
i f jú barátságának sok próbát kellett kiállnia. Emeljünk ki néhányat ezek közül, hogy a „sza-
k í t á s" jelentőségét ezeknek világánál szemlélhessük. 

A „szakí tás" szubjektív oka, Jókai házassága kétségkívül igen jelentős tényező. De va-
jon nem bírt-e ki ennél súlyosabb próbát is a két i f jú barátsága ? Amikor Petőfi 1847-ben há-
zasodni készül, Várady Antalt és Jókai Mórt kéri fel esküvői tanúnak. A költőnek ekkor külö-
nösen nagy szüksége lenne barátai társadalmi támogatására, mert nemcsak Júlia apja ellenzi 
a házasságot, hanem a szatmári társaság is mindent megtesz, hogy kellemetlenséget szerezzen 
a jegyespárnak. Nem csoda, ha Petőfi türelmetlenül várja barátai t . Amikor se választ nem 
kap, se a tanúk nem érkeznek, ilyen levelet ír Váradynak : „Már mi a fene ez ? én bámulom 
annak idejében a szemfényvesztés mesterségét, de most ne bolondozzatok velem, hanem írjá-
tok meg együtt kereken, hogy jöttök-e vagy sem ? hadd tud jam már mihez tar tani magamat , 
mert ha nem jöt tök, hát kapok én-itt is embert, aki bír annyi műveltséggel, ha többel nem is, 
hogy a nevét csak be tudja írni a matriculába vagy csízióba, vagy minek híják azt a papi pro-
tokollumot."1 3 Jókai később levélben kimenti magát, de ezzel legfeljebb csökkenti a sértés sú-
lyát. Petőfi nem szakította meg a baráti kapcsolatot, söt ezután költöznek közös lakásba. 

Még komolyabb összetűzésről számol be Jókai Petőfi eszmecsirái című munkájában . 
Az író elbeszéli, hogy 1848. június 11-én egy olasz császári ezred fellázadt, és összetűzött a ma-
gyar katonákkal. Erre a nemzetőrséget is fegyverbe szólították. Jókai hazafutot t , hogy szuro-
nyos puskáját magához vegye. Petőfi is felfegyverkezett és barát jával akart tar tani , De Júlia 
féltette férjét , és így szólt Jókaihoz : 

— Az égre kérem önt, siessen ! ne vár ja meg Sándort. Zárja be a lépcsőajtót, s vigye 
magával a kulcsot. 

Jókai teljesítette a kérést ; Petőfi nem vehetett részt az éjszakai összetűzésben. A két 
barát összezördült, Jókai ekkor és ezért költözött el Petőfiéktől. Ennek az összekoccanásnak 
is voltak szubjektív és politikai okai egyaránt. 

Több olyan összetűzésről is tudunk, amelyeknek okát Jókai nem közli, s ezek mind el-
múltak, a barátság örökkétartónak látszott. A fenti példák azt bizonyít ják, hogy a Vörösmar-
ty-vers közlésével kapcsolatos összetűzés csak egy a sok közül, s nem feltétlenül kell szakítás-
nak, utolsó szónak tekintenünk. Annál kevésbé, mert Jókai már a szeptember 17-i nyilatko-
zatban ezt írja : „Petőfi engem sohasem szeretett, én szerettem őt, s azért az ő kíméletlen sza-
vai legfeljebb bántanak, de ellenségévé nem tesznek." Később számtalan nyilatkozatban m u -

1 01. h. 425. 1. 
11 Irodalomtörténeti Köölemények, 1957/í. sz. 437. I. 
121. h. 413. és 419. 1. 
13 Bővebben : Hatvany Lajos : Feleségek felesége, Bp. 1919. 348. 1. 

56 



tatkozik meg őszinte, baráti érzése. Petőfi pedig éppen azt viseli el nehezen, hogy a „szak í tás" 
után kétszer is üzent Jókainak, hogy fontos ügyben keresse fel őt, s „egyetlen b a r á t j a " ennek 
ellenére nem ment el hozzá.14 Mindez azt bizonyítja, hogy Petőfi a nyilatkozatok, tehát Jókai 
házassága után sem kívánta megszakítani kettejük kapcsolatait. Éppen ezért az asszonyi int-
rikával és félreértésekkel teli szakasz részletes boncolgátása helyett a kuta tásnak arra kell tö-
rekednie, hogy a barát i viszony felbomlását ne a határidőhöz kötöt t szemlélet, hanem a törté-
nelmi fejlődés szempontjából vizsgálja meg. 

Petőfi és Jókai barátságát a politikai és személyes problémák szorosan összefűződő szö-
vevénye zavar ja meg. Mindkettejük házastársa politikai tényező is, hiszen Szendrey Júlia for-
radalmár, Laborfalvy Rózának pedig mágnás és békepárti kapcsolatai vannak. Az egyes ösz-
szetűzések, kis haragok boncolgatása helyett — amely rendesen Jókai elítélésével szokott járni 
az eddigi kuta tásban — a két barát szemléletének különbségét kell figyelembe vennünk, mert 
csak ez magyarázza meg az összes súrlódásokat. Petőfi forradalmi elszántságát Jókai csak 
olykor fogadja el, és a szuggesztív hatás alól szabadulva újra meg újra visszatér alapvető fel-
fogásához, a liberális nemesi szemlélethez. Ennek a sokszor párhuzamos, máskor ellentétes 
felfogásnak alakulásáról helyes képet fest Szekeres tanulmánya. De nem foglalkozva Jókai pá-
lyafutásának későbbi szakaszával, nem veheti figyelembe a békepárti korszakot, amelyben tel-
jes ellentét mutatkozik az egykori barátok politikai pártállása között . Az igazi szakítás minden 
írásbeli dokumentum nélkül akkor jöt t létre, amikor Jó^ai Debrecenben a békepárt politiká-
ját kezdte szolgálni. Petőfi nem ta r tha to t t sokáig haragot bará t jával azért, mert az Labor-
falvi Rózát vet te feleségül, de nem is bocsáthatta meg neki a márciusi eszmék megtagadását . 
Ha az összetűzést személyes jellegűnek tar tanok, akkor Mikszáth véleményét fogadhatnánk 
el : ugyan mi köze Petőfinek Jókai szívügyéhez? De minthogy a barátság megszűnését első-
sorban elvi, politikai okra vezetjük vissza, ezért a forradalmár költő haragját és Jókai men-
tegetőzését teljesen megértjük. 

P É T E R LÁSZLÓ 

TÖMÖRKÉNY MERÁNBAN? 

D. Szemző Piroska tanulmányáról (Adatok Tömörkény István életéhez, Irodalomtörté-
net, 1958. 108—113.1.) 1956. febr. 9-i lektori véleményemben már kifej tet tem, hogy téves kö-
vetkeztetésekre jutot t . Mivel írása mégis megjelent, kénytelen vagyok cáfoló adataimat rö-
viden a nyilvánosság elé bocsátani. 

Mivel próbálja igazolni állítását? Első érve, hogy Tömörkény Kőtsönös Rókus képében 
írt. Másik, hogy a Hüvelyk Matyi 1890. okt. 19-i számának címlapján levő karikatúrában Tö-
mörkényt véli fölismerni ; a rajz a Meránba távozó munkatársat ábrázolja. Harmadik, hogy 
a Szegedi Napló 1890. nov. 30-i száma „Meránban időző munka tá r sa" tudósítását közli a Koch-
féle gyógymód bevezetéséről. 

Az elsőhöz idézzük föl, amit D. Szemző Piroska Szeged monográfiájából idevágóan citál. 
(Ez az eredeti dolgozatában nem szerepelt, figyelmét én hívtam föl rá ; eredetileg mint új ku-
tatási eredményt szándékozta előadni a Kőtsönös Rókus=Tömörkény azonosítást.) I t t a sze-
gedi szerző ( valószínűleg Sz. Szigethy Vilmos) annyit mond, hogy Tömörkény a Hüvelyk Matyi-
ban a lap „egész sor maradandó alakjának adott derűs és hosszú életet". Ez nem jelent többet , 
csak azt, hogy Tömörkény is írt a Hüvelyk Matyi—Tömörkény előtt megteremtett — figurái-
ról s ezzel hozzájárult „é le tük" meghosszabbításához, alakjuk közkedveltté, maradandóvá 

14 Az Est Háémaskönyve, 1925. 137. 1. idézi Szekeres, Irodalomtörténet, 1957/4. 433. 1. 
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