
A kevi cigányokat még a múlt évszázadban telepítették a jelenlegi helyükre, 
amely ma : Bihari tele p-nek nevezett lakóhely. Van egy városrész, amelynek „Ci-
gánylapos" a neve ma is. Már a XIX. században jelentősen keveredtek a városi 
magyarokkal. A régi put r ik helyén ma m á r csinos kis cserepes házak sorakoznak, 
mégpedig jóval kevesebb, mint amennyi földtetejű putri volt, mert nagyon sok ci-
gány bent épített házat a városban. További keveredésük és a szocialista munkába 
való bekapcsolódásuk révén elsaját í t ják a városi kultúrát . Gyerekeik iskolába, jár-
nak. Nemcsak a városba beköltözötteknek van előrehaladott lakáskul túrájuk, ha-
nem a lakótelepükön lakóknak is. Régen nem dolgoztak a mezőgazdaságban, de 
ma már jelentős számú termelőszövetkezeti dolgozó van közöttük. Nagyobb részük 
azonban ipari és a lkalmi munkás. 

A tapasztó cigányok 
A kevi parasztemberek, munkások, mesterek, még az értelmiségiek is jól értettek 

a tapasztáshoz, hiszen válj 'ogfala mindenkinek volt, még a nagy úriházak udvarán 
is, melléképületként. Tehát elkerülhetetlen volt, hogy ne kell jen valakinek magá-
nak vagy másnak tapasztani. Üj épületek kívül-belüli nagy tapasztását általában 
cigány végezte. A kisépületet, ólat, konyhát megtapaszotta ugyan a gazda, vagy a 
cselédje, de ha komoly nagy tapasztásról volt szó — régen a díszes házvégeket 
nem malterral csinálták, hanem sárral — ahhoz csak a tapasztó cigányok értettek. 

A szép, formás épület akkor nézett igazán jól ki, ha azt masszívan, erősen, tü-
körsimára é i repedésmentesen tapasztották be, ma jd megszáradás után az ügyes 
meszelő asszonyok ragyogó fehérre meszélték. A mesteri tapasztás művelete nem 
volt olyan egyszerű, m i n t ahogyan rámondjuk , hogy tapasztás. Abban is nagy volt 
a különbség, hogy a m i t a rutinos cigány egy nap ala t t betapasztott, azt egy pa-
rasztember napokig csinálta és nem olyan alapossággal. A tapasztóföld kiválasz-
tása és a sárcsinálás minősége alapozta meg a jó tapasztást. Egyetlen fontos eszköz 
itt a simító, a többi a kéz, meg a láb m u n k á j a és az egész testi erő és értelem, 
amely együttesen a d j a meg a tapasztás művészeti formájá t . Ugyanis a sarkok, az 
élek, ahol kell a gömbölyűség, hasábok, hengerformák, síkok, plafonok, ajtók, 
ablakok környéke, padlások, hajlatok, üregek, eltömések — ez csak vázlatos képe 
a jó tapasztásnak. 

A tapasztás fő részmunkái : a sárcsinálás, bevakolás és a simítás. A vakoláshoz 
törekes sár kell, a simításhoz pedig pévás (rostált törek). A vályogfalat először be-
vakolják, (az alsó tapasztás), de ezzel m á r a teljes fo rmát meg kell adni, a r ra a 
megszáradás után jön a vékonyabb rétegű simítás, amitől a szép felületét meg-
kapja a tapasztás. A jó tapasztó cigányokat gyakran szólították tapasztani, tanyán, 
városi portákon egyaránt . Gyakran nem is volt ide je a gazdának a tapasztáshoz, 
és szép munká t is kívánt , ilyenkor m á r kereste a régebbről ismert cigányát. 

Nagymérvű tapasztó vállalkozásnál a cigány bevonta az egész dolgozni tudó 
családját és ment a m u n k a egymásba kapcsolódóan. Hányták a földet a gödörbe, 
húzták a vizet, szórták a töreket, taposták, kavar ták a sarat , míg a lábuk tisztán 
nem jött ki belőle, m e r t akkor jó a sár . A tapasztás nehéz, de jól fizetett munka 
volt .mindig. Az ügyes tapasztó cigány jól keresett és tekintélyt szerzett szép, pon-
tos munkájával . 

A vályogvetők 
Vályogot vetni csaknem minden dolgozó ember tudott, de azért ebben is a vá-

lyogvető cigányok voltak a legnagyobb mesterek. A vályogvetés tanyákon, tanya-
helyeken, a város környéki gödrök mellett , a város környéki 'itatókutak körül, leg-
r i tkábban a házak udvarán történt. A vályogtéglából rakott fal volt i t t a leggyako-
ribb, ezért keresett volt a vályog. A kisparasztok és a munkások maguk kivetették, 
de csak a sa já t építésükhöz. A módosabbak viszont nem vállalták ezt a nehéz és 
piszkos munkát, amit ráadásul éppen a legnagyobb dologidőben kellett végezni, 
ö k inkább vályogvető cigányokkal készíttették, akik tavasztól őszig állandóan 
vetették, egyesség szerint megbízásból, vagy pedig szárítás után adták el az igény-
lőknek. Ilyen üzletelő vályogvetők a magyarokból is kerültek, akik szintén eladásra 
vetették. Azonban a vályogvetés általános felfogásban a cigányok mestersége volt. 
Az egész „cigányvárost" vertfal-ból (erről még lesz szó) és vályogból építették, 
ezeknek minden falát a lakója vetette. Verte és rakta fel. Csaknem minden cigány 
maga építette a putriszerű házát. Az általuk vetett vályog nagyobb része azonban 
a városi és tanyai lakosság számára készült. 

Túrkevén általában nagyvályog-ból rakták a falat (32x 16x48 cm), mer t abból 
kevesebbet kellett kivetni, gyorsabban nőtt fel az erős fal és szilárdabb falnak t.ar-
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beszélt örökké Papa. Komáromot ismertem, de Pozsonyt nem, s ezáltal még bűbájosabb, még kívána-
tosabb lett. Valami olyan csodavárosnak képzeltem, ahol minden más, minden színesebb, minden érde-
kesebb, mint másutt, mert minden utcáját, házát, emberét, típusát Papa fantáziáján át ismertem 
meg . . . Az ódon országház, a vár a tornyaival, a sok régi család, a léha Kárpáthy Abellinók, a tubák-
színű kabátos presburgi Burgerek. Még a Mire megvénülünk-nek is maradt valami. A pékek oly remek 
megírása. Nagyon jól emlékszem, hogy milyen boldog visszaemlékezéssel mesélte Papa, hogy miként 
lopódzott be a leghíresebb pék a vele egy osztályba járó fiának segítségével, reggel három órakor a 
sütó'pincébe, hogy végignézze a munkát. Még tudta is azokat a félig tréfás nótákat, verseket, amiket 
taktusra énekeltek a vidám péklegények munka közben." 

Bár Pozsonyt nem vette úgy körül regényeivel, mint szülővárosát, Komáromot, de több művének 
lapjairól mégis a régi Pozsony néz az olvasóra, - ahogy azt Szalatnai Rezső is megállapítja. A pozsonyi 
élmények gazdagon kamatoztak. Dezső, akiben kétségkívül Jókaira ismerhetünk, így mondja el po-
zsonyi benyomásait: „A távolból látszik a hegytetőn valami négyoszlopos fehér épület - az tűnik fel a 
közeledő szemében legelőbb. Milyen óriási vesztőhely! Mondám én nagyanyámnak. Az nem vesztőhely 
fiam - felelt ő - , hanem a pozsonyi vár romja." Világos, hogy Dezső személyén keresztül a cseregye-
rekként Pozsonyba kerülő Jókai mondta el véleményét, benyomásait a koronázóvárosról. 

A korabeli sajtó élénk figyelemmel kísérte Jókai Mór tanulmányútját. A Pozsonyvidéki Lapok (PvL) 
1879. augusztus 7-i száma arról tudósít, hogy Jókai megérkezett felvidéki utazásának első állomására, 
Pozsonyba. A Hon úgy tudja, hogy: „Jókai Pozsony vidékét készül beutazni, tárgyat keresve megírandó 
regényeihez." Az első felvidéki tanulmányút kilenc napig tartott. A PvL augusztus 16-i száma írja: 
„Jókai Mór fölvidéki utazását befejezve, tegnap szívélyes búcsút vett ismerőseitől, s este 5 órakor a 
gyorsvonattal elutazott ." A PvL augusztus 27-i száma már utal az új regény címére is: „Jókai Mór 
ismét egy nagy magyar tárgyú regényen dolgozik. Címe lesz: Akik kétszer halnak meg. A regény meséje 
az utóbbi időkből van merítve, színtere a felső vármegyék, továbbá Pozsony és Szeged városa." 

Az idézett pozsonyi lap augusztus 11-i száma írja: „Jókai Mór vasárnap 7 órakor indujt személy-
vonattal Pozsonyból, és Trencsén felé utazott, hogy . . . utazását a Vág völgyében folytassa . . . Déli 1 
óra körül érkezett a vonat Trencsénbe, hol a város és megye értelmisége nevében Plachy Lajos köz-
jegyző üdvözölte hazánk nagy költőjét ." Jókai trencséni tartózkodását felhasználta a híres fürdőhely, 
Trencsénteplic megtekintésére is. Ezzel kapcsolatban a PvL írja augusztus 12-én: „Ebéd végeztével a 
társaság legnagyobb része 8 kocsival a teplici fürdőbe rándult s midőn Csák Máté büszke vára alatt 
elhaladva megnyílt előttünk a Vágnak gyönyörű völgye, ekkor felséges látványnak voltunk szem-
lélői . . ." Ezután Illava következett, ahol a város szállodája előtt üdvözölték az írót. Innen északnak 
indult és megekintette a kaszapodhragyi várromot, amelyben 1708-ban I. Lipót ellen összeesküvést 
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szerveztek Rákóczi hívei, a várba akarták csalni és elfogni. A mozgalmat azonban leleplezték és Heister 
generális a várat felrobbantotta. Jókai a történetet megírja A Vág völgye című művében, s így fejezi be 
a tragédiát: „A hatalmas főurak elmúltak. Idegen kastélyok címtermeiben néz le még ránk a kékszemű 
Petröczy, akié a vár volt, s a délceg Thököly, aki azt végsőkig védte." 

A PvL lépésről lépésre kíséri figyelemmel az író utazását. Naponta tudósít a megtett útról és a lá-
tottakról. Az augusztus 14-i szám így ír: „Jókai fölvidéki útja IV." című fejezetben: „Szkalka egy régi 
bedüledezett, romba dőlt klastrom a Vág jobb partján Trencséntől felfelé egy negyed ó rány i r a . . . 
Szkalkával egy magasságban a morva határ felé esik a szucsai vár romja, mely valaha egy Podmaniczky 
tulajdona volt. Ennek a kedvéért szépítgette magát monda szerint Csejte vára úrnője, Báthory Erzsébet, 
300 lány vérében." így szól a tudósítás a várromokat kutató Jókai útjáról, hozzáfűzve a mondai tartal-
mat. S a költő tolla nyomán már kirajzolódik a romantikus történet a Magyarhon szépségei című művé-
nek lapjain: „S e holt falak története még oly közel van. Itt borong a dült vár, melynek árnyékos 
bolthajtásában világszép asszonya, a szép Báthory Erzsébet emléke kísért. Szűz lányok vérében szeretett 
fürdeni: attól lett oly fehér. Még bejárható a pince, ahová háromszáz áldozatát eltemette. Átellenben a 
szomszéd várrom, melyben az ifjú lovag lakott, akinek kedvéért akarta a szép nő még szebbé tenni 
magát." 

Jókai mindent jegyez és rajzol. A legapróbb mondatöredék sem kerüli el figyelmét. Beckó váráról 
ezt írja: „Amott hajlik ki a folyam fölé a magányosan álló bérc . . . melynek tetején egy bolond szavára 
emeltetett várat egy még nagyobb bolond, Beczkó." Csákról, a trencséni vár hajdani uráról ezeket írja: 
„Oly hatalma volt, hogy háborút tudott viselni egyszerre két király, a magyar és cseh ellen, s ketten se 
bírtak vele. Ez a rom Budavárának versenytársa s Komáromnak és Visegrádnak fennura volt valaha." 

Jókai most már nem tud szabadulni a felvidéki tájak varázsától. Az ottani mondavilág gazdagsága és 
történelmének kiapadhatatlan forrása éveken keresztül foglalkoztatja. Állíthatjuk, hogy ez az évtized, 
1880-1890-ig, a felvidéki táj bűvöletében telt el, és ekkor születnek a munkásságában oly jelentős 
szerepet játszó kuruc tárgyú, valamint a felvidéki tematikájú regényei. 

1880 nyarán ismét Felvidéknek veszi az irányt. A látni- és hallanivalót ezúttal sem bízta a véletlenre. 
Andaházy Pál és Samarjai Károly kalauzolták, kik ismerték a vidék minden mondatöredékét. Ezúttal a 
Vág felső szakaszát, Liptót, Árva vidékét és a Tátrát járta be. Az Ellenzék 1880. október 15-i száma 
úja Jókai útjáról: „Az út tulajdonképpeni célja, hogy Rákóczi fia című regényéhez anyagot gyűjtsön, 
de ebből az élményből táplálkozik a Páter Péter témája is, s ekkor ébred fel az úó érdeklődése Lőcse 
története uránt." Ezzel kapcsolatban Feszty Árpádné így vall: „Utazásunkat, múlt említettüm, a Szepes-
ségben fejeztük be. Lőcse volt az utolsó állomás. Itt egy teljes hetet töltöttünk, és itt született meg a 
Papa agyában A lőcsei fehér asszony eszméje." 

Szintén az előbb idézett Ellenzékben olvashatjuk: „Jókai Mór kitűnő regényírónk . . . egy új regé-
nyen dolgozik, melynek címe Páter Péter. Az adatokat hozzá, közelebbi felsőmagyarországi útján gyűj-
tötte, s a regény a 17-ik században fog játszani, leginkább Árva és Liptó megyében." A Pesti Napló 
1881. március 27-i száma már utal a Vág vidékének rendkívüli mondai gazdagságára. Mintha megérezné 
a szerkesztő, hogy Jókait mennyúe rabjává tette a Vág menti várak kiapadhatatlan történelme. Az idé-
zett szám így ú: „Mióta hírneves regényírónk a festői Vág völgyét beutazta, mely természeti szépségekben 
éppen oly gazdag, mint történelmi emlékekben, előszeretettel választja a tájat regényei szín-
helyévé. Páter Péter regénye is a Vág menti várlakokban játszódik . . . " Feszty Árpádnétól viszont azt 
tudjuk meg, hogy miként terelődött Jókai figyelme - utazása során, Andaházy jóvoltából - a regény 
alapgondolata felé: „Első pihenőnk Madocsányb&n volt, Andaházy kastélyában. Ott időzésünk második 
napján azt mondta a házigazdánk, ránduljunk ki vele a közelben lévő nevezetes kolostor romjaihoz. A 
kolostort tűz pusztította el, amely csak az emelet magasságú kéményeknek kegyelmezett meg. Egy 
szerelmében megcsúfolt ember gyújtotta fel a kastélyt, mondta kedves vezetőnk és házigazdánk, az ő 
őse mentette ki az égő várból a leányt, és a párját, akiért a bősz kérőt elutasította a leány. Itt, ezen e 
helyen jutott Papa a Páter Péter témához." 

Jókainak ezúttal is kijutott az ünneplésből. A kísérők és rajongók hada vette körül útja során. S 
közben egyre gyűltek a feljegyzések Jókai noteszaiban és emlékezetében. Nemcsak tanulmányút volt ez 
- ahogy Feszty Árpádné elmondta - , hanem valóságos diadalmenet: „így vonultunk fel a Vág völgyén. 
Talán sohasem láttam ilyen szépen, melegen, tiszta szívből ünnepelni Jókait, mint ezen az úton. Kül-
döttséggel, virággal, lakomával vártak mindenütt." A Tátra bűvölete, hegycsúcsainak lenyűgöző hatal-
massága Jókait is magával ragadta. Hogy milyen ez a százarcú hegyóriás, a Kárpátok királynője, azt 
Jókai így mondja el Kárpátok című útleírásában: „A Tátra hegylánca úgy áll most is, ahogy azt száz-
ezernyi évek előtt a földalakító istenerő az izzó földrétegen át előre tolta . . . És köröskörül semmi 
hang, csak a sziklafalakról aláhulló hegyfolyamok fenséges zúgása. A nyári napokban az egészet betölti 
a hegyek füstje, az az átlátszó köd, mely a távolt és mélyet opálszínbe rejti, míg a lemenő nap az egész 
bércláncolatot tűzlángba borítja, mintha megkövült lángoszlopok merednének az égre, mintha izzó vul-
kánok egész sora emelkednék egymás fölé. S mikor már köd és éj elült a völgyben, a sötétkék égen 
még ott ragyog a Kriván, a lomnici csúcs rózsafényű oltára." 
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A Nemzet 1882. 1. számában uja Jókai: „Most két esztendeje keresztül-kasul jártam a magyar-tót 
felvidéket, voltam Nyitra, Trencsén, Árva, Liptó legszebb vidékein. Úgy mentem mindenüvé, mintha 
hazamennék, úgy fogadtak mindenütt, mintha a legtó'sgyökeresebb magyar nép lakta vidéken járnék." 

1882-ben jelennek meg tolla nyomán a kuruc témák. Eló'bb a Szeretve mind a vérpadig című regé-
nyét közli folytatásokban A Hon, s még ugyanebben az évben az Athéneum Kiadó könyv alakban is 
megjelenteti. Ugyanekkor írja még a II. Rákóczi Ferenc emléke című tanulmányát a Pesti Hírlap hasáb-
jain. A Szeretve mind a vérpadig című regény alaptémáját Thaly Kálmántól kapta, és azt helyszíni isme-
retekkel bővítette ki. Ocskai László - , vagy ahogy a kuruc táborban nevezték, Rákóczi villáma - Ócs-
kán született, Verb ón fogták el, és Érsekújvár piacterén végezték ki. Egész tragikus életpályája a Fel-
vidékhez kapcsolódik. A helyet, ahol a vérpad állt Érsekújváron, ma egyszerű emlékmű jelöli. Thaly 
Kálmán az 1870-es években írta Ocskay László II. Rákóczi Ferenc fejedelmi dandárnoka és a Felső-
Magyarországi hadjáratok 1703-1710 című művét, és Jókainak, második unokatestvérének ajándékozta 
az első példányt. Ebből született meg azután egy szerelem, egy árulás és egy kivégzés regénye. 

1883-ban szintén a kuruc témák nyomában kutatott Jókai egy hosszabb tanulmányút keretében: 
Lőcsén, Krasznahorkán, Betléren és egyebütt is Gömör megyében. ,Ezzel kapcsolatban jegyzi meg 
Feszty Árpádné: „A városok közül legjobban Lőcse és Késmárk hatott rá. Még ma is látom, hogy állt a 
titokzatos fehér asszony képe előtt, hogy szívta magába azt a hangulatot, amibe ez a város ringatja az 
embert." A lőcsei fehér asszony alaptémáját egy ma is élő szepesi népmonda képezi. A lőcsei múzeum-
ban ma is látható a lőcsei fehér asszony, Korponayné Géczy Júlia híres képe. A témát itt is Thaly 
Kálmán szolgáltatta. Erről olvassuk Jókainál: „Ezen regényemnek alapját képező okirati adatokat leg-
nagyobb részben tudós barátom, Thaly Kálmán szívessége bocsátá rendelkezésemre, ki maga egy hosz-
szabb monográfiát ír Korponayné élettörténetéről, az Andrássy-család hagyományaiból, s Probsztner 
Károly úr illusztrált régi krónikájából volt szerencsém a tulajdonosok szívességéből kiegészíthetni." 
Jókai ekkor le is rajzolta a híres kalodát, a Batterhauschent. A Nemzeti Újság 1883. június 26-i száma 
arról ír, hogy Jókai tiszteletére Lőcsén fáklyás felvonulást rendeztek. Az utazás célja az volt, hogy az 
Andrássy-család élő tagjaitól anyagot gyűjtsön Andrássy István alakjának megmintázásához. A Rozsnyói 
Híradó július 1-i száma írja, hogy Jókai négy napot töltött Andrássy Manó betléri kastélyában. „Ven-
dége elé a gróf egész Lőcséig küldte négyes fogatát, ahonnan vasárnap kora reggel dr. Mauer Arthur — 
kit Jókai levélileg kért fel, hogy őt Gömörben kalauzolja - kísérte át a dobsinai jégbarlanghoz . . . ahol 
Ruffinyi Jenő a barlang egyik felfedezője kalauzolta. . . Fényes ebéd után a betléri kastélyba hajtat-
tak . . . A gróf lakomát rendezett vendége tiszteletére, amelyre meghívta a környék értelmiségének egy 
részét. Jókait melegen köszönti a ház ura, amire válaszolva az író ezeket mondja: „Egy regényem szá-
mára gyűjtök adatokat, amelynek fő alakja egy Andrássy . . . Ez az őse az Andrássyaknak volt István, 
tábornok: ugyanaz, kinek megdicsőült neje, a világ csodájára, a késő korig ép testben megmaradt, itt az 
Andrássyak sziklafészkében Krasznahorkán. ök hívogattak ide, a holtak és az élők . . . " 

Az anyaggyűjtés várakozáson felüli munkát adott az írónak. Rengeteg volt a hallgatnivaló: a sok 
mondatöredék a nép ajkán, vagy jellemkép a regény hőseiről. De sok munkát adott a szemléletes meg-
örökítés is, és a noteszokban egyre gyűltek a látottak és hallottak. Ilyen értelemben ír feleségének 
1883. június 25-én, és a késedelmes visszatérést magyarázza: „Oly sok az itt nyert adat és kép, amiket 
fel kell jegyeznem és lerajzolnom, hogy az is elég dolgot ad három napra nekem . . . Eddigelé már a 
regényem főszemélyeinek mind megkaptam a hiteles arczképét: azonkívül a többieket, a mik itt nincse-
nek majd lefényképezik és utánam küldik . . . " A komáromi rajziskolának, Orbán Gábor tanításának 
tehát itt is hasznát vette. Egész életén keresztül 26 darab noteszba nemcsak jegyzetelt, hanem szemlél-
tetett, s joggal mondhatjuk, hogy művészi szinten. 

Jókai gömöri utazásának állít emléket Madame Saus Géne, aki az író születésének centenáriumára 
kiadott emlékkönyvben arról ír, hogy egy 1883. június 24-i újság került a kezébe: „Régi újságokat 
olvasok. Sárgult, szakadozott papír. Amint fordítom, úgy érzem, őszi szél zörgeti a haldokló a v a r t . . . 
Emberek kapnak új életet, hogy láthassam őket, amint éltek, vívódtak és lelkesültek. Ezüstös, dércsí-
pett, drága fejek fiatalodnak meg egy szempillantás alatt és látom kicsi városomat lángolva, lelkesedve. 
Nagy ünnep van! - Meglátogatta álomországnak koronás királya: Jókai Mór! . . . Vele megyek a krasz-
nahorkai várhegyen fölfelé . . . Elvadult kis függőkert fogadja. Egy szál fenyő szomorkodik benne ár-
ván, talán Serédy Zsófia bánatos sóhajtásairól álmodozik . . . nézi a költő, és ezer szekfű, rózsa nyílik 
benne. Üvegkoporsójában fehér halott . . . elmúlni nem tudó . . . nincsenek á l m a i . . . a költő lelkét 
megremegteti ez a síron túl is élő fájdalom, megérzi ebben a megkövesedett szívben a legnagyobb tragé-
diát. Könnyes lesz két ibolyás szeme, feltámad tőle az elmúlni nem tudó h a l o t t . . . Jön Rozsnyó, 
Krasznahorka, Betlér . . . jön az ünneplés. . ., a nagy tanácsteremben terített asztal, gyöngyöző pohár 
és rajongó, lelkesedő emberek szeretete . . . Gráciával hajlik főúri hölgyek kis kezére, a gyöngyöző pezs-
gővel köszöni meg vendéglátó gazdája, Andrássy Manó gróf üdvözletét: Az Andrássyak hívogattak ide: 
a holtak és az élők. Nappal az élőkkel beszélek, éjjel a halhatatlanokkal. Nemcsak ősi ereklyékre talá-
lok itt, de ősi erényekre is. Hősöm életében még, ami árnyék, az is ragyog. - Körülöleli a tiszteletére 
összegyűlt emberek csodáló szeretete. Rozsnyó és vidéke hódol a szellem királyságának. S a költő örül, 
siet az élet elébe és igaz átérzésből fakadó szeretettel köszönti Gömört, Rozsnyót és szép asszonyait. 
És este, mikor elhagyták az élők, a betléri park fenyvesei között új életre keltek a halottak. Talán le 
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sem zárta az álom a költő meselátó két szemét, talán ébren álmodva született meg a Lőcsei fehá 
asszony. Talán a betléri kastély folyosóján koppant az ármányos görög nő mankója először, hogy ke 
resztültörve bűnbánatos fájdalmat, új lángra lobbantson egy kihűlt szenvedélyt.. . talán itt tudta meg a 
világszép asszony, hogy az elmúlt érzést fel nem támaszthatja halottaiból sem könny, sem szépség, sem 
lobogó tekintet. S míg a költő lelke kivetíti magából az életre kelt múltat, Rozsnyó egy édes, felejt-
hetetlen emléket ringat: a boldog és büszke öntudatot, hogy itt volt, s mint mézzel megrakodott méh 
gazdagon ment el tőlünk." 

1884-ben Jókai két alkalommal is ellátogat Abaúj-Torna megyébe. Az első utazásra az esztendő 
februárjában kerül sor, amikor Róza asszony kíséretében találjuk Kassán. Jókainét vendégszereplésre 
hívták meg Kassára. A Nemzet II. 19-én a reggeli hírkiadásban Jókainé Kassán címmel így ír: „Jókainé La-
borfalvi Róza asszony, mint lapunknak távírják - ma Kassára érkezett. Érkeztét az indóházban és 
környékén ezrekre menő közönség várta." Jókai Mór két nappal később érkezett a fejedelem városába. 
A Nemzet II. 21-i reggeli hírkiadásban Jókai-pár Kassán címmel tárgyalja az eseményt: „Jókai Mór miit 
Kassáról távírják, ma az esti vonattal Kassára érkezett és a pályaházban egybegyűlt nagyszámú közönség 
által zajos fogadtatásban részesült . . . Jókait a közönség folytonos éjjenzése közt a város leg-
kitűnőbb férfiai hosszú kocsisorba a Schalk (a mai Slovan helyén állt) vendégfogadóba kísérték . . . A 
Jókai-párnak a Schalk-ház vendéglőben a főutcára nyíló egész első emeleti díszes lakosztály áll a rendel-
kezésére." 

A Nemzet II. 22-i reggeli kiadása már a Jókai művészpár kassai napjairól számol be. Megtudjuk, 
hogy a Társasági Egyletben irodalmi estet rendeztek, melynek során Jókai felolvasást tartott. A felolva-
sás tárgya az a kósza hír volt, hogy Petőfit Szibériában látták. Az előadás után Jókai elszavalta a Phan-
tazmagoria című versét, a szereplés után pedig ezüstserleget kapott. Majd a korabeli sajtó így folytatja 
„7 órakor a joghallgatók fáklyás, zenés felvonulást rendeztek. A menet végigvonult a Fő utcán és a 
Schalk-szálló előtt állt meg és Jókait éltették. Jókai és neje megjelent az erkélyen, mire az akkorára 
ezrekre szaporodott közönség lelkes éljenzésbe tört ki. Komáromy István joghallgató Jókaihoz szólt, 
mire Jókai az impozáns ovációt megköszönve, beszédében hazafiasságra buzdította az ifjúságot. A fák-
lyásmenet élén a katonai zenekar játszott." A Nemzet II. 22-i esti kiadása további adalékokkal szolgál 
Jókai ünnepléséről Kassán. Megtudjuk, hogy 300 terítésű díszvacsora volt a művészpár tiszteletére. Az 
első felköszöntőt Münster polgármester Jókainéra, a másodikat Juhász Mihály Jókaira mondotta, amire 
az író nagy éljenzés közepette a következőket válaszolta: „Van nékem egy régi német könyvem, amely 
Kassa városát leírja a XVII. században. Azt mondja a német, hogy a kassai bortól sárgaságot kap az 
ember, s ezt úgy híjják, hogy kassai szín . Hadd látom hát, hogy sárgulok meg tőle? . . . Kassa város 
azóta is folyvást védelmezi a nemzet sz íne i t . . . itt áll a magyar színművészetnek legrégibb vára, a nem-
zeti színház, ahonnan az egész országra kirajzott a nemzetiségterjesztő kassai szíművészet. Adjon Isten 
Kassa városának oly gyors felvirágzást, hogy szűk legyen a közönség befogadására ez a szellemi erős-
ség . . 

A hivatalos, politikai jellegű küldetés után a megyében tett hosszabb utat, melynek során a megye 
tanfelügyelője, Verédy Károly kalauzolta. Útirányuk: Jászó, Mecenzéf, Stósz, Szepsi, Tornaija volt. De 
ekkor is, akár az előző utak során, kísérők és rajongók hada vette körül Jókait. Jászon az ismert pre-
montrei kolostort szemlélte meg. Kiemeli a kolostor gazdag levélgyűjteményét. Ezután következett 
Mecenzéf vagy ahogy az ottaniak nevezték: Mánta. Az ünneplés itt sem maradt el. A jó német-magya-
rok bandériummal fogadták Tischler Vince vezetésével. A város plébánosa, Bercsinszky Alajos látta ven-
dégül az utazó társaságot. Ezután a késgyártásáról híres Stósz következett, majd a választókerület szék-
helyére, Szepsibe utazott. Itt Géczy Gyula szolgabíró volt az idegenvezetője. A jegyzetfüzet itt is gaz-
dagodott, mert ahogy Jókai mondja: „Szepsin egy érdekes templom portálét találtam, amit le is rajzol-
tam. Egy úriháznál pedig a falba beillesztve találtam meg a közmondás hősét, Herkó pátert, kőbefara-
gott domborműben. Ezt a régiséget Verédy fedezte fel." Szepsi után Tornaija következett, ahol Dréher 
bécsi földbirtokos jószágigazgatója, Kahler Albert látta vendégül. Sor került a közeli szádelői völgy 
megtekintésére is, ahol Soltész Gábor adott szakmai magyarázatot. A szédelői völgy mesés szépségére 
jellemző Jókai megállapítása: „A nagyszerű természeti csodát leírni gyönge a toll és a képzelet." Még 
átkocsiznak Boldogkőváraljára, ahol egy érdekes várromot talált: „Másnap reggel szeretetreméltó házi-
gazdánk kocsin küldött át bennünket Boldogkőváraljára . . . Itt is lerajzoltam az érdekes várromot, 
mely a vasúton elhaladók figyelmét is fel szokta költeni. A kastélyban sok érdekes arcképre akadtam. 
Maga az egész kastély is, templomával sírboltjával, leírásra méltó tárgy." . 

Ez az út nyolc napig tartott a Felvidéken. S hogy élményekben, ötletekben, benyomásokban nem 
volt eredménytelen, azt maga az író mondja el, pedig betegen tért haza: „Innen még azon éjjel, nyol-
cadnapra visszautaztam Budapestre. Meg is adtam az árát. Most itt kínlódom egy kegyetlen nagy grip-
pével. - Hanem hát - megéri!" 

Dr. Szénássy Zoltán 
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