
Jókai-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
Jókai születésének 150. évfordulóján a Petőfi Irodalmi Múzeum ünnepi kiállítással emléke

zett a legnépszerűbb magyar regényíróra. Az irodalmi múzeológia eszközeivel, a Jókai hagya
tékban őrzött relikviák segítségével az alkotó ember színes egyéniségét és szerteágazó érdeklő
dését igyekeztünk élővé tenni. 

Szinte egyetlen írónktól sem maradt fenn oly bőséges emlékanyag, amely gondos csopor
tosítással ennyire közelhozhatná olvasóihoz egy-egy művész nemegyszer fantasztikusnak — 
de legalábbis titokzatosnak — látszó „életregényét". Tors Kálmán már a múlt században fel
figyelt arra, hogy „Jókai dolgozószobája egész múzeum, tele emléktárgyakkal, ritkaságokkal, 
régiségekkel," amelyek „nem annyira belső értéküknél, mint a hozzájuk fűződő emlékeknél 
fogva becsesek". (Szabó László: Jókai élete és művei. Bp. 1904.) 

1900-ban a nagyszabású párizsi világkiállításon (ennek tiszteletére építették az Eiffel
tornyot) Jókai díszkiadását és válogatott emléktárgyait is bemutatták. E kultúrmissziót telje
sítő kiállítás átütő sikert aratott. A francia zsűri a legnagyobb kitüntetéssel, a Grand Prix-vel 
jutalmazta Jókai impozáns kiadását — lényegében az életművét, 

Révay Mór János, Jókai kiadója 1920-ban arról, emlékezett meg, hogy „Még soha így 
együtt nem volt egy különleges múzeum anyaga . . . Én úgy képzeltem, hogy talán lehetséges 
lesz magát a házat is megszerezni, amelyben Jókai élt és annak berendezését meghagyni 
úgy, ahogy benne élt. Ez lett volna azután az egész világon a legtökéletesebb költőház, különb 
még a weimari Goethe-háznál, melyet sok részben csak később rekonstruáltak". (írók, könyvek, 
kiadók. Bp. 1920.) 

Ez a terv sohasem valósult meg. Azóta Jókai relikviái közül jónéhány elkallódott. De az 
egykori Petőfi-házban, majd a Nemzeti Múzeumban, ül. a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 
Balatonfüreden és a Szabadság-hegyen kiállított tárgyakat épp az évforduló előestéjén új 
darabokkal is kiegészíthettük — mint pl. Jókainé Nagy Bella londoni hagyatékából haza
került emléktárgyakkal és fényképekkel. A Károlyi-palota dísztermében kiállított relikviák 
Jókai személyes tulajdonából származtak. Egyetlen kivétel a Petőfi Társaság nagy asztala, 
amely mellett az író hosszú időn át elnökölt. 

Születésnapi megemlékezésünk méltán hangsúlyozta a rév-komáromi családi környezet, 
a mélyen beivódott gyerekkori élmények hatását. Jókai szavait idézve keltettük életre a be
cses emléktárgyakat, köztük a szülői ház féltve óvott kincseit. A családi levelek érzékeltetik 
azt is, hogy miért őrizte oly szeretettel komáromi emlékeit: a népi motívumokkal díszített, 
színes fakulacsokat, édesanyjának a csészéjét, tükrét, édesapjának a flótáját, ill. gyerekkori 
rajzfelszerelését és festőkészletét. 

A vázlatos életpályát felvillantó asztalon idéztük az 1883-ban keletkezett önéletrajzát: 
„Mily angyali élet volt annál a mi házunknál!... Testvéreim szerették egymást, engem még 
jobban." (Negyven év visszhangja.) Itt olvashatjuk édesapjának a családi bibliába írt bejegy
zését: „1812-ik esztendőben 14-ik Augustus léptem házassági életre én Ásvay Jókai Jósef 
született Pulay Mária Szűzzel... 1825. febr. 18-án született fiúnk, 25-kén megkereszteltetett 
Móritznak." Itt láthatjuk Jókai gyerekkori köszöntő versikéit, az édesanyjáról és testvéreiről 
készített rajzait. A szülői ház féltő gondoskodását elevenítik fel a családi levelek. 

Petőfi 1843-ban másolta le A zsidó fiú c. drámáját: „Ezzel alá volt írva a vérszerződésem 
annak az édes ördögnek, akit úgy hívnak «poézis»". (Legkedvesebb könyveim.) Két év múlva 
mutatkozott be az Életképek hasábjain a Nepean sziget c. novellájával. Petőfi költeményben 
üdvözölte az „ifjú pályatársat". 

Húszéves korában költözött Jókai a fővárosba, s több mint fél évszázadon át látta „a 
tündöklő Dunától kettészelt Budapestet... megszületni, felvirradni, óriássá lenni". (Solitudo.) 
Életútjára utaló dokumentumok és fényképek közt olvashatók nosztalgikus szavai: „Nem vádol 
a múltam, nem kápráztat a jövőm." (Solitudo.) 

Két szekrényben csak ízelítőt adhattunk könyvtárából, mely abban az időben valóban 
„egyike volt a magánkézben levő legbecsesebb gyűjteményeknek", (önéletírásom.) Tisztelet
beli doktorrá avatásán mondta: „A költői pálya nem a közönség szórakoztatása, nem saját 
magának a célja . . . íme itt van a könyvtáram, melyben a klasszikusokon kívül csakis filozófiai, 
históriai és természettudományi művek vannak. Ezek voltak a tanítóim." 

Jókait szólaltattuk meg újabb fejezetünk jellemzésére is: „Hosszú életpályám alatt nem
csak költő voltam, hanem politikus is, és mint ilyen, hírlapíró, élclapszerkesztő, adomázó, 
képviselőjelölt, törvényhozási szónok; azonkívül történet- táj- és népismeíró, sőt még kertész 
is." (Utószó összes költői műveim gyűjteményéhez.) Ezen az időszaki emlékkiállításon eleve 
nem lehetett feladatunk gazdag életművének teljes bemutatása, még csak hosszú évtizedeket 

*A kiállítást Szekeres László rendezte. 
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átívelő pályáját sem kísérhettük végig, s a művészi és politikai értékeléséről máig hullámzó 
vitákban sem foglalhattunk közvetlenül állást. Egyetlen tárlóban foglalhattuk csak össze az 
1848-ban kezdődő politikai tevékenységét és szerkesztői munkásságát. 

Publicisztikai cikkei, Kossuth-bankói, a mozgalmas márciusi napokban Károly bátyjához 
írt levele és a Back-korszakban írt művei jelzik, hogy életének és művészetének döntő élmé
nye volt a szabadságharc. „Jártam a korszak legnagyobb hőseivel együtt diadalútjaikon . . . 
láttam a világot fejemre szakadni Világosnál... hallottam magamat hívni írókirálynak és 
Kossuth-kutyának." (Negyven év visszhangja.) Szerkesztői tevékenységét illusztrálja az Élet
képek, a Vasárnapi Újság és az Üstökös egy-egy példánya, A Hon bélyegzője s arcképes vasúti 
igazolványa, amelyet a Magyar Nemzet főszerkesztőjeként kapott 1903-ban. Az Osztrák-
Magyar Monarchia írásban és képben c. kötethez csatolt idézet azt világítja meg, hogy milyen 
szellemben szerkesztette e heterogén sorozat magyar köteteit: „A nemzeti gyűlölködés nagy 
terebély fává nőhet ugyan,de ez a fa gyümölcsöt nem terem soha." (Jókai tágabb hazája.) 

A népdal, a népköltészet szeretetét a családi ház plántálta fogékony lelkébe. Már első regé
nye mottóit is népdalokból válogatta. Népköltési gyűjteményei, emléktárgyai és cikkei val
lanak fokllórszeretetéről. Sokat tanult a föld népétől, a népi és a históriai hagyományokat 
ápoló emberektől: „Akármerre járok az országban, jóakaróim mindenütt elém hozzák azokat 
a hagyományokat, amik vidékükhöz vannak kötve . . . mondhatnám, hogy az egész magyar 
nemzet együtt dolgozik velem." (Ötven év visszhangja.) 

Festőfelszerelése, önarcképe és rajzai beszédes bizonyítékai annak, hogy „egy másik 
múzsának a nyomai is keresztezték" útját. S nemcsak gyerekfejjel kacérkodott a képző
művészettel. Utazásain — miként az Egy az Isten c. regényének főhőse — ő is lerajzolta a 
megcsodált festői tájakat. 

Magas üvegvitrinben állítottuk fel a tájképfestéshez használt különleges nagyítószerkezetét. 
Elefántcsont- és fafaragásai bizonyítják képzőművészeti tehetségét. Botgyűjteményének érde
kes darabja a maga faragta somfabot és az a madárfogantyús, amelyet Gr. Teleki Sándor, 
Petőfi barátja esztergályozott számára. 

Kedves színfoltot jelent ásvány- és csigagyűjteménye. Párbajvívó pisztolyait, elefánt
csont markolatú türkizzel kivert kardjait egy humoreszk kíséretében szintén üvegtárlóban 
mutattuk be. Díszmagyarja mellett áll kártyaasztala kedves kártyáival. Laborfalvi Róza 
emlékét íróasztalával és művészi kivitelű szekreterjével idéztük. 

Dúsan faragott fekete székek közt áll alkotó életének szimbóluma, a fiókokkal és rekeszek
kel ellátott íróasztal. Nem idézhettük fel azt a „költői rendetlenséget", amelyet Jókai alkotás 
közben teremtett maga körül, de néhány kedves tárgyáról itt sem feledkeztünk meg. 

Szemelvényeket mutattunk be műveinek különböző kiadásaiból, közte a legújabb kritikai 
sorozatból. A Jövendő — Jókai 1904-ben bekövetkezett halálára kiadott — különszáma mellett 
csak ízelítőre futotta a fordításokból, monográfiákból és értekezésekből. Jókai válaszol a jogos 
bírálatokra: „Ha hibásak regényalakjaim, az a hibájuk, hogy nem látom őket, mert bennük 
vagyok . . . Már ezt a hibámat meg nem javíthatom. Vénebb leszek, de okosabb nem." (Negy
ven év visszhangja.) 

Színes látványt nyújt kedvelt tulipántosládája, mellyel a komáromi iparostanulók 1882-ben 
lepték meg Jókait. Iparművészeti szempontból is igen tetszetős alkotás a bőrrel és vassal 
kivert gótikus díszszekrény, amelyet a képzőművészek ajándékoztak Jókainak. 

Megemlékezésünk ünnepi jellegét fokozza, hogy az 50 éves írói jubileumán rendezett 1894-i 
országos ünneplés szemet gyönyörködtető emlékeinek egy részét is kiállítottuk. A mintegy 
négyszáz, díszes köntösben megjelent jubileumi díszoklevél és díszalbum láttán sóhajthatott 
fel Mikszáth Kálmán: „De milyen csekélység ez ahhoz, amilyen ajándékot ő adott az ország
nak az összegyűjtött száz vastag kötetében!" 

A bemutatott festmények és Huszár Adolf szobra mintegy keretbe foglalják emlékkiállí
tásunkat, amellyel azt szerettük volna elérni, hogy legnépszerűbb írónk „megszólaltató tt"em-
léktárgyait a felidézés és felfedezés örömével szemlélhessék látogatóink. 

Jókai napjainkig érvényes szavakkal búcsúzik: „Aki előtt hazafiúi hódolattal hajtom meg 
fejemet, az az én uram és fenntartóm, a dicsőséges magyar nemzet. Soha még egy nemzet 
munkása úgy megjutalmazva nem volt, mint én a magyar olvasóközönség által." (Utószó 
összes költői műveim kiadásához.) 

Szekeres László 
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