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Д nagy forradalmár költó't éveken á t szoros barát i szálak fűzték Jókaihoz. 1848-ban 
azonban eltávolodnak egymástól s szeptember elején végleg szakítanak. Az elhidegülés menete 
és ténye Jókai szabadságharcos szereplésének lényeges — mind ez ideig feldolgozatlan — össze-
függéseire világít rá, s éppen ezért a meghasonlás körültekintő' vizsgálata fontos helyet foglal 
el Jókai 1848-as munkásságának felmérésénél. A szakítás ugyanis nemcsak berekesztője egy 
folyamatnak, hanem nyitánya is a radikális őszi időszaknak. Előkészítője s ugyanakkor szer-
ves tartozéka is Jókai szeptember utáni tevékenységének. 

Jókai 1841-ben Pápán ismerkedik meg Petőfivel. Kapcsolatuk már ekkor több mint 
iskolatársi ismeretség, s a nyári szünidőben hosszú időt töltenek együtt Jókaiék családjá-
nál Komáromban. A következő tanévben már Kecskeméten találkozik Jókai Petőfivel, mint 
hányatot t sorsú vándorszínésszel, ki új világot, egy életteli valóságot képvisel a fiatal író 
szemében. Rövid időn belül meghitt baráti kapcsolat épül ki közöttük. Petőfi az irodalom felé 
fordít ja Jókai érdeklődését, felkelti írói ambícióit. Nagy része van abban, hogy Jókai 1845 tava-
szán Pestre kerül, ő vezeti be a Fiatal Magyarország mozgalmába. Levelei és költeményei 
beszédes bizonyítékai a forró barátságnak.1 Házassága után 1847. november 4-e óta egy helyen 
laknak a Dohány utca 373. sz. alatt i ház első emeletén levő háromszobás lakásban. Március 
23-tól együtt szerkesztik az Életképeket. A kölcsönös barátságot azonban veszélyezteti s 
zavarja , hogy Jókai 1848 tavaszán beleszeret Laborfalvi Rózába. Amikor június elején össze-
zördül barát jával , elköltözik Petőfiéktől a Hatvani és a Magyar utca sarkán levő hónapos-
szobába. 

A fővárosban hamarosan megbotránkoztató hírek terjednek el az egy házban lakó 
f iatal író és a 31 éves, tapasztalt színésznő kapcsolatáról. Petőfi is határozott ellenszenvvel 
figyeli kapcsolatukat . Feltételezhető, hogy Laborfalvi Róza iránti ellenszenve még fiatal 
korából származik, amikor mint lenézett statiszta találkozott a híres színésznővel, ki 1837-
től egyfolytában tagja volt a Nemzeti Színháznak.2 Lehetséges, hogy a „főúri összekötteté-
seke t " gondosan ápoló „gőgös királynő" már ekkor sértette Petőfi plebejus önérzetét s az 
arisztokrácia iránti rajongása különösen akkor bőszítette fel Petőfit , amikor az egész város-
ban azt beszélték, hogy Laborfalvi Róza — akinek házasságon kívül született leánygyereke is 
volt már — „behálózta" bará t já t . A kezdeti időszakban elsősorban nem Jókait hibáztat ja Petőfi 
s mindent megtesz Jókai és Laborfalvi Róza kapcsolatának felbontására. Amikor június végén 
Laborfalvi Róza és Jókai kiköltöznek egy svábhegyi kis vincellérházba nyaralni, igen hatá-
rozottan fellép a készülődő házasság megakadályozására. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a szí-

1 Mikszáth Kálmán : Jókai Mór élete és kora. Bp., 1910. 119. 1. 
2 Szabó László: Jókai élete és művei. Bp. 1904. 112. 1. — Hegedűs Sándorné : Jókai és 

Laborfalvi Róza. Bp. 1927. 238. 1. — Vadnay K á r o l y : Jókainé. Fővárosi Lapok. 1886. nov. 
21. — Körösi László : Jókai Mór. Bp. 1904. 40. 1. 
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nésznő szépsége annyira elbűvölte Jókai t , hogy az egybekelés — melyet Petőfi az író élet-
tragédiájának tekintet t — elmaradhatat lan. Előbb személyesen próbálja lebeszélni Jóka i t , 
majd közös barátaik meggyőzésével kísérletezik. Miután egyik sem használ, „kétségbeesett 
levélben" Pestre hívat ja Komáromból Jókai édesanyját és Eszter nővérét, hogy „segítsenek 
neki egyetlen bará t já t olyan veszedelemtől megmenteni, mely annak egész életét tönkretevés-
sei fenyegeti". Jókai anyja is úgy lát ja , hogy Móric fia „raffinált kezek által szőtt hálóba 
keveredet t" . Hiába muta t j ák be azonban Jókainak a színésznő leányát, hiába ígértetik meg 
vele, hogy elhagyja a „vén személyt", a fiatal író a svábhegyi nyaralóból Piliscsabára szökik 
Laborfalvi Rózával, s tüstént meg is esküsznek. Szigligeti Ede küldi utánuk a házassághoz 
szükséges iratokat, majd hamarosan visszatérnek a Hatvani utcai lakásba. Hiába ígéri közben 
Petőfi, hogy „amint előkerül Marci, azonnal megyek én vele Komáromba, bármily nagy 
szükségünk volna is reá itt Pesten".3 A fiatal házast már csak Jókai édesanyja szeretné ezután 
elválasztani.4 

Petcfi nem azért avatkozik be Jókai házasságába, hogy ürügyet keressen az össze-
veszésre. Jókainak is megmutat ja az augusztus 27-én (s nem 21-én, mint Mikszáth írja)5-
kiadott Vörösmartyhoz címzett költeményét, melyet az augusztus 21-én a hadsereg magyar 
lábra állítása ellen szavazó nagy költő ellen írt . Jókai tiltakozik a vers megjelentetése-
ellen, Petőfi azonban — szerkesztőtársa távollétében — egyedül állítja össze az Életképek 
augusztus 27-i számát s közli is a költeményt.6 Szeptember elején még Jókai anyja is Petőfitől 
érdeklődik fia iránt s a költő szeptember 6-i válaszlevele számol be a szakításról.7 

Jókai Pestre érkezve valóban ürügyet keres a barát i viszony megszüntetésére. Visszaemlé-
kezései, illetve Petőfi fennmaradt levele és szeptember 10-i hírlapi „fölszólalása" is ezt bizo-
nyí t ják . Örökre végeszakad a barátságnak Jókai két Petőfi-ellenes nyilatkozatának közzé-
tételével. 

A polgári irodalomtörténetírás leszűkítve tárgyalja a szakítás létrejöttét . Minden 
Jókai monográfia foglalkozik ugyan ezzel a kérdéssel, gyakran az író szabadságharcos szerepé-
nek jelentős hányadát kitevő terjedelemben, de a megnyugtató megoldás mindig elmarad. 
Elsősorban azt ku ta t j ák , hogy kinek volt igaza az összekülönbözésben s végeredményben 
sajnál ják, hogy Petőfi ilyen lényegtelen ügy miatt fordult szembe egyik legjobb bará t jával . 
Az első jelentősebb Jókai monográfia összeállítója, Szabó László 1904-ben nem foglal 
állást, hanem Jókai kései emlékiratai alapján összegezi az eseményeket s röviden megemlíti : 
„Az igazi ok az volt, hogy Petőfi lát ta , hogy Jókai el akar ja venni Laborfalvi Rózát, s ezen 
nagyon fel volt háborodva, Jókainak meg nagyon fá j t az, hogy még legjobb ba rá t j a is oly 
szörnyű módon fölháborodik a tervezett házasság miat t . " 8 A centenáriumi ünnepély évében 
„Az igazi Jóka i " c. tanulmányában már jól átgondolt elvi fejtegetések közt kísérli meg a prob-
léma megoldását.9 Véleménye szerint a meghasonlás közvetlen kirobbanásakor „Jókai kereste 
az ürügyet, hogy Petőfivel szakítson". Még Petcfi „gorombasá^ai t" figyelembe véve sem ta r t j a 
elfogadhatónak, hogy „Jókai , a komáromi kurtanemes úrifiú, odavágja a nyilvánosság előtt 

3 Váli Mari : Emlékeim Jókai Mórról. Bp. 1955. 52. 1. — J ó k a i Mór levele anyjához.. 
1848. június 15. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. (A továbbiakban OSZK). 167. 
1, — H e g e d ű s Sándorné, Jókay Jolán : Jókai és Laborfalvi Róza. Bp. 1926. 12. 1. 

4 Laborfalvi Róza levele Jókai Mórhoz. OSZK — Az Est Hármaskönyve. Bp. 1925. 
135—136. I. — Tábori Kornél : Jókai regénye. Bp. 1925. 28—31. 1. 

5 Mikszáth Kálmán i. m. 182. 1. 
6 Életképek 1848. aug. 27. 271—272.1. — Petőfi Sándor összes művei (a továbbiakban 

Petőfi ÖM.) III. 100—101. 1. 
7 Petőfi levele Jókai anyjához. 1848. szept. 6. Jókai Mór levelezésének kiadásához 

készült anyaggyűjtemény. OSZK- Fol. Hung. 2261. — Az Est Hármaskönyve. 136—137. 1. 
8 Szabó L. i. m. 108. 1. 
9 Az Est Hármaskönyve. 206—209. 1. — vö. Krúdy Gyula : Jókai boldog if júsága-

OSZK. Quart . Hung. 2637. 1. 
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a paraszti sorban felnőtt s emiatt parasztszármazásúnak vélt Petőfinek : „Kíméletlen, de 
nem tehet róla, mert ö úgy született." Téves tárgyi alapon nyugvó lélektani indokot keres 
állítása alátámasztására : „Jókai és Petőfi csak képzelte, hogy szeretik egymást. Kossuth és 
Petőfi lenézte és gyűlölte egymást. Petőfi nem nézte le Jókai t , de önmagánál nagyon sokkal 
kisebb tehetségnek ta r to t ta , s Jókai, aki ezt jól tudta , a maga nagy szerénységében is fájdal-
masan érezte ezt a kicsinylést. Az Életképeknél társszerkesztő volt ugyan Petőfi, de csak 
névleg ; a valóságban Jókai volt a szerkesztő, s tőle függött a honorárium, — Petőfiék családi 
létének alápja. Ezt viszont Petőfi fájlal ta nagyon, de méginkább Petőfiné. Megvolt tehát 
a konfliktus magva s megvolt a kifejlődéshez szükséges atmoszféra is : úgy Jókai , mint Petőfi 
végtelenül elkeseredett amia t t , hogy ők, akik hitük szerint elsősorban csinálták a forradalmat, 
semmi szerephez nem ju to t tak , s ugyanekkor, miként ez a forradalmaknál történni szokott, 
kalandi rok és tehetségtelen emberek szép számban ju tot tak hatalomhoz és jövedelemhez, 
sőt hírnévre is tet tek szert egészen hi tvány emberek. A legnagyobb mértékben irritált s szinte 
a mizantrópiáig gyanakvó volt már mind a kettő, — most már egymással szemben is". Ennek 
ellenére Szabó véleménye szerint ez a „konfliktus kitört volna akkor is, ha Petőfi soha nem 
avatkozott volna is bele Jókai házassági ügyébe". Szabó László megfeledkezik arról, hogy 
Petőfi elj're megszabva, az Életképek megjelenési példányszámától függetlenül kapta a társ-
szerkesztői fizetést.10 A konfliktus magvát nem „anyagi érdekeltségek képezték" s kifejlő-
déséhez sem a Szabó László merész pszichológiai hipotézisében kifej tet t tényezők járultak 
hozzá. Az ellentét nem Petőfi és Jókai között , hanem sokkal inkább Jókai és Petőfiné, Labor-
falvi Róza és Petőfi, illetve Laborfalvi Róza és Petőfiné között állt fenn.11 

Mikszáth Kálmán megítélése alapján Petőfi, Jókai anyjának írt levelében „durván és 
kegyetlenül" t ámadja bará t já t s „a becsmérlő kifejezések egész raktárá t zúd í t j a " rá.12 A Szabó 
László által említett sértést (Kíméletlenségéről „nem tehet , ő úgy született")1 3 „gerinces 
nyi la tkozatnak" t a r t j a s egyaránt kiáll Jókai és Laborfalvi Róza mellett, kinek „az volt 
az összes biine, hogy 31 éves vol t" . Véleménye szerint „Petőfi álláspontját lehetetlen 
indokoltnak tartani . A barátságnak is vannak határai . Hogy éppen egy költő ne akar ja el-
ösmerni a szerelem hatalmát , az legalábbis különös. Egy Petőfi sohasem Ítélhet meg úgy 
efaj ta dolgokat, mint egy filiszter, vagy gouvernante. Jókai végre is szerelmes volt Laborfalvi 
Rózába és Laborfalvi Róza végre is nagy művésznő volt. A szellem birodalmában egyen-
rangúak. Hogy öregebb volt , az igaz, de ha Jókait mégis lángra lobbantotta. Hogy félrelépett, 
az is igaz, de ha Jókai ezt megbocsátotta, mi köze hezzá Petőfinek?"1 4 

Zsigmond Ferenc kizárólag a költőt hibáztat ja a szakítás miat t : „Petőfi összeférhe-
tetlen természete, mely a legéllentétesebb hangulatok végletei közt hányódott , talán csak 
Jókaival szemben tudot t évekig ta r tó barátsággá szelídülni, ami különben legnagyobb részt 
Jókai érdeme. Jókai egyéniségében a legtisztább arany puha fémje kínálkozott idomítható, 
engedelmes anyagként Petőfi lelkének tüzes kohója számára. Egy tekintetben csakugyan 
Petőfi lett véglegesen a Jókai lélekidomárja : a költészet közéleti vonatkozásainak és politikai 
fontosságának szentté emelésében."16 Ezen az alapon természetesen az elhidegülés folyamatá-
nak lélektani megfigyelése is téves : „A március 15-iki nagy nap estéje óta Jókaival szemben 
megszűnt Petőfi egyéniségének addigi — mondhatni — hipnotizáló hatalma, vagy legalább is 

10 Arany János levele Petőfi Sándorhoz. 1848. nov. 19. OSZK. — Arany János hátra-
hagyott iratai és levelezése. III. Bp. 1888. 163. 1. 

11 Beöthy Zsolt : Jókai emlékezete. Bp. é. n. 16—18. 1. — Feszty Arpádné : A tegnap. 
Bp. W>4. 48., 54. 1. 

12 Mikszáth Kálmán : i. m. 181., 183. 1. 
13 Életképek 1848. szept. 17. 379. 1. — Endrődy Sándor : Petőfi napjai a magyar 

irodalomban. 1842—-1849. Bp. 1911. 505 1. 
14 Mikszáth Kálmán i. m. 183—185. 1. 
16 Zsigmond Ferenc : Jókai Mór é'lete és művei. Bp. 1924. 20. 1. 
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olyan erős versenytársa akadt a Laborfalvi Róza iránti, egyre hevesebbé váló szerelmi szen-
vedélyben, hogy e két ellenkező irányú hatóerő küzdelme rövidesen az utóbbi győzelmével 
végződött."1 6 Konzervatív politikai álláspontról kifogásolja a Vörösmarty c. „végletes poli-
tikai elfogultság sugall ta" költemény kiadását s úgy lát ja, hogy az Életképekben lefolytatott 
tollharc „az áldatlan torzsalkodást áthidalhatat lan szakadékká növelte".17 Az erőszakolt 
politikai ellentétet kreáló, konzervatív „mértéktar tással" ítélkező szerző, a Vörösmarty ellen 
írt költeménynek túlzott jelentőséget tulajdonít : „ í rónk (Jókai) szívében örök hála fakadt 
Vörösmarty iránt ; ettől fogva „szellemi a p j á n a k " vallotta s iránta érzett kegyeletéről akkor 
is nyilvánosan hitet t e t t , mikor — 1848-ban — ezt csak a Petőfihez való barátságának fel-
áldozásával tehette ."1 8 Figyelembe sem veszi Vörösmarty és-Petőfi viszonyát s cáfolatra sem 
méltat ja Petőfi szeptemberi nyilatkozatának azt a kitételét, hogy Jókai Vörösmarty melletti 
kiállásának „indoka minden inkább a világon, mint a Vörösmarty iránti tisztelet". A szakítás 
okai között két helyen is említi a Jókai házasságában „kérlelhetetlen bíróként fellépő" Petőfi 
e l járásmódját , majd röviden kitér arra, hogy „e kínos összezördülés kétségtelenül csak múló 
epizód lett volna", ha Petőfi korai halála meg nem akadályozza a kibékülés lehetőségét. 
A meghasonlás lényegének felfedése nélkül sajnál ja , hogy bará t ja mellett anyja is ki tagadja 
s hogy „ilyen mézeshetekkel kezdődött Jókai házasélete".13 

A felszabadulás előtti vélemények lényegében az említett megállapításokat variál ják, 
vagy — mint Pékár Gyula : Jókai házasodik c. megemlékezése, regénnyé színezik Jókai 
házasságkötésének körülményeit.20 Újat lényegében csak Illyés Gyula — napjainkig ható —• 
véleménye jelent, mely szerint Laborfalvi Róza miat t 1848 júniusában az elköltözéskor 
szakadt félbe a barátság s „Az elvközösség a Vörösmarty-ügy kapcsán bomlott fel, mikor 
Jókai megindult a józan belátás u t ján , melyen többé soha meg sem állt."21 Illyés sok szem-
pontból kitűnő munkájában túllép ugyan Zsigmond és Szabó stat ikus szemléletmódján s 
helyes módszerrel keres kapcsolatot a szakítás és Jókai őszi sze eplése között, de egyetlen 
mondatba zsúfolt, levegőben lógó megállapítását az író publicisztikai művei és vissza-
emlékezései egyaránt cáfolják. Szó sincs arról, hogy 1848 szeptemberében a „józan be-
lá tás" ú t j á ra tévedt volna Jókai s így aligha jöhet számításba az elvi szakítás lehetősége, 
de csínján kell bánnunk az augusztus végéig terjedő „elv-közösség" gondolatával is. 

A felszabadulás után alig tör tént valami Jókai 1848—49-es munkásságának tisztázása 
érdekében, s így a vele kapcsolatos elvi megállapítások — közte a Petőfivel való szakítás 
értékelése is — nem nyugszanak elég szilárd tényanyagon, nem egyszer egymásnak is ellent-
mondanak, s jobb híján azt a sokszor elhangzott kijelentést variálják, hogy a felelőtlen Jókai 
csapongó fantáziájától a következetes elvi állásfoglalás távol állt. A polgári irodalomtörténet 
Jókai „józan mérsékletet" árasztó politikai írásait felmagasztalta s igyekezett elhomályosítani 
radikalizmusát, v a g y — h a a felmentés eleve lehetetlen volt — legalább futó költői hangulattal 
magyarázni s az írói szabadság nevében megbocsátani „tapasztalathiányból fakadó forra-
da lmi" kilengéseit. 1848—49-es szereplésében a fősúlyt rövid ideig ta r tó békepárti tevékeny-
sége és az 1848 május körüli liberális szereplése kapta . 

Élő irodalomtörténetírásunk lényegében elfogadta a polgári irodalomtörténet „tény-
a n y a g á t " s ezen az alapon erélyesen megrótta Jókai indokolatlan „pálfordulásait". A Zsig-
mond Ferenc felállította politikai ellentét-sablont ellenkező előjellel megismételte, s ha 

l e Zsigmond Ferenc : Jókai. Bp. 1924. 26. 1. 
17 Uo. 27. 1. 
18 Zsigmond Ferenc : Jókai élete és művei. Bp. 1924. 17—18. 1. 
19 Zsigmond Ferenc : Jókai . Bp. 1924. 27. 1. 
20 Jókai Album. Bp. 1925. 29—56. 1. 
21 Illyés Gvula : Petőfi. Bp. 1936. 275. 1. — vö. Móricz Zsigmond: Jókai a 

forradalomban. Pesti Napló. 1939. jún. 4. 126. sz. 29. 1. — Sőtér István : A márciusi 
barátság. Magyar Csillag. 1943. márc. 15. 6. sz. 318—321. 1. 
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a konzervatív Zsigmond Ferenc a forradalmár Petőfit hibáztat ta Jókaival szemben, a sema-
tikus irodalomszemlélet — melynek nyomai még legkiválóbb irodalomtörténészeink munkái-
ban is előbukkannak — az ingadozó és megalkuvó Jókait marasztalta el Petőfivel 
szemben. 

Az 1945 után keletkezett, Petőfi és Jókai szakítását érintő irodalomtörténeti tanul-
mányokban Révai József elvi megállapítása kerül a központba : „Ez a szembefi rdulás Vörös-
martyval , akit Petőfi apjaként tisztelt, szintén a katonai kérdésben tör tént . Vörösmarty az 
országgyűlésen a többséggel szavazott, amikor arról volt szó, hogy az újonnan szervezendő 
magyar haderő része legyen-e az osztrák kommandó alat t álló ezredeknek, vagy külön, önálló, 
tehát forradalmi, szabadságharcos magyar haderőként szerveződjék-e meg? Vörösmarty 
válaszolt a versre mondván : »Ez nem elv, hanem kivitel«, tehát tak t ika , gyakorlat, végre-
haj tás kérdése. Ebben a kérdésben szakította meg Petőfi Sándor — aki a baráti viszonyait 
is alárendelte a kérlelhetetlen elvhűségnek — barát i viszonyát örökre Jókai Mórral. Azt hiszem, 
ma már nem lehet vitás, hogy Petőfinek volt igaza Vörösmartyval szemben is, Jókaival szem-
ben is. Elvi kérdés volt ez és nem „kivi tel" kérdése." Révai Józsefnek a végső konklúziá 
igényével készült összefoglalása nem veszi figyelembe, hogy az említett hadseregszervezési 
kérdésben Jókai nem Vörösmartyval, hanem Petőfivel értett egyet, s éppen ezért Petőfi 
szembeállását Vörösmartyval, illetve Jókaival , nem lehet közös nevezőre hozni. 

A tekintélyérvek tiszteletének bűvkörében azonban nem a hozzáférhető dokumentu-
mok analizálását tekintet te irodalomtörténetírásunk feladatának, hanem kizárólag a politikai 
kérdések területéről gyűj töt tek „bizonyító" adatokat Révai általánosító tételeinek igazolására. 
Ezen eljárás eredményeként valósággal beivódott a köztudatba, hogy Petőfi elvi okok miat t 
került szembe Vörösmartyval is, Jókaival is.22 Waldapfel József „Költők a forradalomban" c. 
„Jókai szerepének reális megvilágítására" vállalkozó s az író „értékeinek bemocskolásától" 
tartózkodó tanulmánya elítéli Jókai t , „az elkényeztetett úri f iú t" , mert a szabadságharcban 
való „részvétele nem volt más, mint egy parádés szerep eljátszása". A meghasonlással kap-
csolatban megjegyzi, hogy „az elvszerűség és opportunizmus vi tája minden bizonnyal meg-
előzte már Laborfalvi Róza miat t tör tént összetűzésüket". Utána összefüggéseiből kiragadva 
megemlít néhány életrajzi adalékot s hozzáfűzi: „Hogy Jókainak vagy Petőfinek volt-e igaza 
ket tejük összetűzésében, azt ezek után aligha kell magyarázni, valamint azt sem, hogy Petőfi 
nem kicsinyes nyárspolgári szempontok miatt szakított Jókaival és bélyegezte meg jellem-
telenségét, csak házassága miatt haragvó anyja előtt is, nyilvánosan is."23 Lengyel Dénes 
szerint Petőfi és Jókai között Laborfalvi Róza miatt csak megindul az elhidegülési folyamat : 
„A házasság már törést okoz Petőfi és Jókai között, de barátságuk egészen a Vörösmarty kérdés 
vitájáig a politikai felfogás egységét muta t j a . . . A Vörösmarty kérdés csak ütközőpont, de 
nem magyarázata az összeütközésnek. Jókai a szélső baloldali iránytól elfordul, a forradalom 
köznemesi-polgári csoportjához csatlakozik, és így szükségképpen szembetalálja magát Pet fi-
vel és a márciusi if jakkal."2 4 Érdemes megemlíteni, hogy Waldapfel József úgy lát ja , hogy 
már 1848 májusában „áthidalhatat lan szakadék t á tong" Petőfi és Jókai közt,25 Lengyel Dénes 
viszont augusztusig ta r tó azonos politikai felfogásról emlékezik meg. Sőtér István fogalmazza 
meg legpregnánsabban Jókai és Petőfi szakításával kapcsolatban az elmúlt években kialakult 
véleményt. A „Jókai ú t j a " c. tanulmányában arra világít rá, hogy Jókai májusban kifej tet t 
„forradalom-felfogásában már benn rejlik az elkerülhetetlen, szükségszerű szakítás Petőfivel. 
Jókai házassága csak következmény, járulék-epizód — a szakítás gyökerei mélyebben rejle-
nek. A Révai József által jogosan döntőnek látott Vörösmarty-ügy egy olyan feszültséget 

22 Révai József : Marxizmus, népiesség, magyarság. Bp. 1948. 369. 1. — N a g y 
Miklós: Az újabb Jókai-kutatások problémái. Irodalomtörténet 1955. 4. sz. 491. 1. 

23 Forradalom és szabadságharc. Bp. 1948. 543—544. 1. 
24 Nagy magyar költők. II. Bp. 1955. 137. 1. 
25 Forradalom és szabadságharc. Bp. 1948. 544. 1. 
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robbant ki, mely a népi plebejus és a liberális forradalom-felfogás közt Petőfi és Jókai kapcso-
latában már a tavaszi hónapok óta egyre fokozódhatott ."2 6 

Legutóbb — Hatvany Lajos mellett, ki nyitva hagyja, a kérdést27 Nagy Miklós „Az 
újabb Jókai kutatások problémái" c. akadémiai vitaindító előadásában Sőtér István tanul-
mányát bírálva részletesen kitér a szakítás problémáira. Nem ta r t j a lezártnak Jókai 1848—49-
es politikai magatar tásának megítélését, s rávilágít a további kutatások szükségességére. 
Nem fogadja el, hogy Jókai a szakítás u tán a békepárt felé sodródott , mert Sőtér István 
figyelmen kívül hagyta az október-novemberi hírlapi cikkeit, melyekben a „jakobinus köz-
társaságpártiságig jut el". „Kétségbevonható az is, hogy ket tejük szétválásában olyan elsőd-
leges és kirekesztő jelentőséget tula jdoní thatunk a politikai tényezőnek, amint ez ma általában 
szokásos. 1848 végétől kezdve valóban messze elkanyarodtak egymástól út jaik, de a 48 augusz-
tusi összecsapás izzó forróságát a még lappangó közéleti ellentétek nem indokolhatják, annál 
kevésbé, hiszen Jókai puhább egyénisége, mint máskor, bizonyára most is alkalmazkodott 
volna Petőfi követelményeihez, ha . . . Ha nincs ott a hát térben Jókai házassági terve, amit 
a jóbarát oly makacsul, s valljuk meg : nem is mindig a legrokonszenvesebb eszközökkel 
ellenzett."28 Csak helyeselhetjük Nagy Miklós értékes, feladatokat kijelölő megállapításait, 
bár sok fontos kérdést csak félig kimondva vet fel, vagy egyáltalán nem érint. Azzal, hogy 1848 
augusztusában „még lappangó közéleti ellentétekről" beszél, feltételezi a Petőfi és Jókai közti 
elvi különbségek fokozatos csökkenését. E feltételezés azonban kevés, mert az elhidegülés 
idején Jókai nem Vörösmartyval, hanem Petőfivel értet t egyet a kettős szakítást lezáró had-
seregszervezési kérdésben. Jókai őszi radikalizmusa is lényegében augusztusban lendül elí're 
(a félreérthetetlen kibontakozás már júliusban megindul) s decemberig tar t . Nagy Miklós 
tehát indokolatlanul szűkíti le a radikális őszi időszakot, amelynek nem „köztársaságpárt iság" 
a lényege, hanem a honvédő harc szükségességének felismerése és az önvédő háború melletti 
jakobinus kiállás. Különben is 1848-ban egyedül Petőfi republikánus, míg a legradikálisabb-
nak tekinthető Birányi Akosék és Ábrányi Emilék (köztük egy pap is) csak üres általánosságok 
közt hirdetik a köztársaság eszméjét29 s Jókai is hasonló módon áll ki a respublika mellett. 

Az irodalomtörténetírás Jókai és Petőfi szakításával foglalkozó tanulmányai krono-
lógiai sorrendben három egymást kiegészítő kérdést vetnek fel: 1. Növekszik-e az elvi távolság 
Petőfi és Jókai között 1848 tavaszától a szakításig? 2. Valóban elvi okok miatt kerül-e egy-
mással szembe a két márciusi f iatal? 3. Békepárti tevékenységét készíti-e elő a szakítás? 
Aligha hibázunk, ha Petőfi és Jókai viszonyát nem elszigetelt mozaikként, hanem végső fo-
kon az általános európai és magyarországi politikai helyzetbe ágyazva,a márciusiak mozgalmán 
belül polarizálódó irányító erőként fogjuk fel, hiszen a Fiatal Magyarország gazdag színárnya-
latú elvi vitáiból s március 15-e utáni cselekedeteiből két lényegében különböző vélemény 
elemezhető ki. Az elvi és politikai harcokban a márciusiak táborán belül is felfedezhetők a 
jakobinusok és a Petőfi által lafayetteknek nevezett liberálisok.30 

2 

Az első kérdésre Jókai „publicisztikán lemérhető" politikai fejlődés-vázlata adhat 
választ. Jókai közvetlenül március 15-e előtt csak a francia forradalom hírére volt hajlandó 
a jakobinus javaslatot magáévá tenni.31 Nem kétséges, hogy a közös akciók lehetősége fennáll 

26 Sőtér István : Romantika és realizmus. Bp. 1956. 390. 1. 
27 Ha tvany Lajos : ígv élt Petőfi. IV. Bp. 1957. 505. 1. 
28 Nagv Miklós i. m. 491. 1. 
29 Köztársaság. 1848. nov. 11. -—Jövő. 1848. nov. 
30 Fekete Sándor : A márciusi fiatalok. Bp. 1950. 56. 1. — Petőfi ÖM. 85. 1. — vö. 

Frankenburg Adolf : Emlékiratok III. Pest, 1868. 197. 1. 
31 Fekete Sándor : i. m. 37.1. — vö. Hamarv Dániel : Március 15-ike, 1848-ban. Hazánk 

V. 1886. 31!. I., VI. 470. 1. 
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Petőf i és Jókai lazán körvonalazható tábora között március 15-én, hiszen mindkét szárny 
egyaránt lát ja a társadalmi harc megindításának szükségét.32 Ezért tud Jókai Petőfivel a leg-
szorosabban együttműködni a forradalmi napok eseményeiben. Közbelépésükre írja alá 
Rottenbiller Lipót polgármester a 12 pontot. A városi tanács miután legalizálta a mozgalmat 
„a rend fenntartása érdekében" követelte a 14 tagú Közcsendi Bizottmány megalakítását, 
melyben a márciusi fiatalok és liberális nemesek fele-fele arányban voltak képviselve.33 A már-
ciusiak kénytelenek voltak Klauzál Gáborékkal és Nyáry Pálékkal együttműködni. Petőfiék 
jól lát ták, hogy a márciusi bizottsági tagok fő feladata a nemesi liberalizmus ellensúlyozása. 
Jóka i t , bár maga 25 év múlva úgy emlékezik vissza, hogy tagja volt a „közbiztonságra felügyelő 
b izot tmánynak" , nem delegálják Petőfiék. Aligha tekinthető véletlennek, hogy míg Petőfi, 
Vasvári, Irinyi, Irányi és Egressy helyet kapnak a bizottságban, addig Jókai kimarad.3 4 

Nem lehetetlen, hogy épp a jakobinusok ta r to t ták veszélyesnek Jókai bevonását a márciusiak 
és a liberálisok közötti első politikai harcba. Igaz, Petőfi is kimarad március 15-én a saj tót 
ellenőrző bizottságból, de kizárólag Klauzál Gáborék manőverezése miatt .3 5 

Jókai 1873-ban akarat lanul is érinti mellőzésének okát, amikor a „história által el-
felej te t t eseményre" emlékeztet : „Délben egy levelet kaptam, melyen egy kiszolgált császári 
tiszt volt aláírva (később szomorú emlékezetű alak, mint hírhedett feladó — utoljára öngyilkos) 
ebben az volt velem tudatva , hogy az általunk csinált parapluie-forradalom nem ér semmit. 
Fegyver kell a nép kezébe. Ott volt aztán egy egész stratégiai terv. A jövő éjen tíz helyen 
meggyújtani a várost, a t ámadt zavarban megrohanni a Neugebäudet, ott a gyenge helyőr-
séget lefegyverezni, az ágyukat elfoglalni, azokkal a Károly-kaszárnyán rést töretni, azt 
megostromolni. Az üllői kaszárnya felől torlaszokat emelni, a lovasság elé tört üvegdarabokat 
hinteni, az olasz katonákat haranguirozni, egy pár generálist kezesül letartóztatni stb. stb., 
hogy én nekem a hajam szála mind az ég felé állt bele. Még akkor volt. Sietve hivat tak Rotten-
billerhez, még nem is közölhettem senkivel a borzasztó haditervet. Ott talál tam nála a tüzér-
ség főparancsnokát Budáról. A kis köpcös úr szörnyű haragos képet muta to t t , azt mondta, 
hogy ő be nem ereszt olyan nagy népsokaságot Budavárába, mint amennyi bevonulni szándé-
kozik. Ő becsukatja előttük a kaput . Rottenbiller figyelmezteté, hogy ez nagy ba j lenne a 
kapura nézve, mert azt akkor bizonyosan betörnék. — »Akkor én össze fogom önöket kar tá-
csoltatni 1« kiáltá a vitéz alezredes. Erre én azt mondám neki : »Azt teheti ön, hanem ha mi 
kie j t jük a kezünkből a háromszínű zászlót, akkor majd jön utánunk más, aki a vörös zászlót 
emeli fei.« S azzal megmutat tam neki a kapott haditervet, eltakarva az aláírást. A becsületes 
főtiszt azt mondta ennek felolvasására, hogy »ez nem tréfa« s aztán ő kezdett el bennünket 
kérni, hogy csak vezessük hát okosan a népet, majd ő is r a j t a lesz, hogy semmi ba j ne történ-
jék. Ez volt Budavár második vérnélküli bevételének (először a törökök foglalták így el) ge-
nesise, melyhez a haditervet mi hárman csináltuk : Rottenbiller, a tüzér alezredes meg én : 
bármennyire igyekeznek is e körülményt a historikusok agyonhallgatni."3 6 

Az említett eset március 15-én játszódik le abban a krit ikus időpontban, amikor Jókai 
kiszorul a közcsendi bizottmányból. Az emlékiratban már a királyhű Jókai nyilatkozik, akinek 

32 Jókai Mór (a továbbiakban J . M.) : Eszarisztokratia. Életképek 1847. júl. 4. 1—3. 1. 
— Sükei Károly : Irodalmi ellenőr, uo. 20—22. 1. — Királyi Pál : A martiusi napok Pesten. 
Jelenkor. 1848. márc. 21. 139. 1., ápr. 6. 167. 1. — Vahot Imre : Örömhangok. Pesti Divatlap. 
1848. márc. 19. 12. sz. 353—365. 1. — Nyári Albert : A magyar forradalom napjai. Pest, 
1848. 13. 1. — Pálfi Albert : Egy lap keletkezése, 1848-ban. Ország-Világ. 1884. márc. 15. 
11. sz. 171. 1. — Hamary Dániel : Március 15-ike 1848-ban. Hazánk V. 1886. 309—311. 1. 
— Irányi Dániel : Adalékok a márciusi napok történetéhez. Ország-Világ. 1884. márc. 15. 
170. 1. ' < 

33 Szilágyi Sándor : A magyar forradalom története 1848 és 1849-ben. Pest, 1850. 15. 1. 
— Gracza György : Az 1848—49-iki magyar szabadságharc története. Bp. 1894. 50. 1. 

34 Szilágyi'Sándor : i. m. 15. 1. — Petőfi ÖM. V. 83. 1. — Fekete Sándor i. m. 41. 1. 
36 Fekete Sándor i. m. 42. 1. — Hatvany Lajos : I. m. IV. 378. 1. 
36 J . M. é le temből I. Bp. 1911. 97—98. 1. — vö. Tábori K. i. m. 12—14. I. 
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alig van szó szerint elfogadható visszaemlékezése, bár valamennyinek megvan a kifej thető, 
részben az elvi vonatkozásokat, részben a tényleges adatokat illető reális alapja. Elsőnek 
Fekete Sándor a Valóság 1947. novemberi számában közli Vasvári Pálnak az „ Indí tvány 
az iparüző és kézműves ifjúság ügyében" с. a megyei választmányban 1848-ban előadott 
beszédének vázlatát , amely csaknem egy évszázadon át kéziratban porosodott s amely Jókai 
idézetének tényanyagával lényegében egyező adatokat tá r fel : „A forradalom legelső napján 
számos iparüző nevében jelenti egy lelkes hazafi, miszerint ő a bizalmát bíró kézművesekből 
egy külön sereget alkot, mely három nap alat t ágyúkkal bánni megtanul, s akkor ha kell, az 
ú j épületet a forradalom számára lefoglalja."37 A két idézett szövegrész egybevetése műfaj i 
és elvi különbségek ellenére is tanulságos. Mindkét szerző azonos eseményről emlékezik meg, 
bár Jókai hosszadalmasabban és rémisztőleg t á r j a fel azt , amit Vasvári a beszédvázlatban 
szűkszavúan és helyeslőleg lejegyez. Az időpont megjelölése azonos : Vasvári szerint „a forra-
dalom legelső nap ján" , Jókai szerint pedig március 15-én a múzeum előtti népgyűlés után a 
budai helytartótanács meglátogatása előtt tör tént az eset. Mindkét közleményből a tömegek 
felfegyverzésének igényéről van szó. Vasvári szerint az „ú jépüle te t" Jókai szerint pedig a 
„Neugebäudet" , vagyis ugyanazt az épületet akar ják lefoglalni a forradalom számára. Vas-
vári utal arra is, hogy honnét fakad az említett mozzanat elhallgatása : „Én a tervnek 
lelkemből örvendék, de az akkori éji választmány többsége nem helyeslé, sőt veszélyesnek 
ta r tá , s a jegyzőkönyvből is ki törül teté." Jókai feljegyzéséből az derül ki, hogy az említett 
t i tkos ülés vi tá ján nem volt jelen, de még 25 év után is kénytelen elismerni, hogy a polgár-
mesterrel való tanácskozás idején számolni kellett a fegyveres beavatkozással. Petőfi két nap-
pal az események után a következőket jegyzi naplójába : „Egyszerre az a hír szárnyal, hogy 
katonaság jön . . . Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlenegy ijedt arcot sem 
lát tam . . . minden arcon e kiáltás : fegyvert ! fegyvert !"38 Jókai március 19-én csak általá-
nosságban említi meg a fegyverkövetelést s maga csendesíti a tüntetőket . Hat évvel Jókai 
visszaemlékezései előtt közli Vértesi Arnold a szabadságharchoz tapadó élményeit feldolgozó 
„A honvédzászló a l a t t " c. elbeszélését, melyben francia jakobinus eszméken nevelkedett 
„Marat és Robespierret" istenítő taní tót szerepeltet, ki bízott a március 15-i véres események 
kirobbantásában.3 9 Petőfi és Vasvári nyilatkozatai alapján félreérthetetlen, hogy a márciusi 
jakobinusok készek lettek volna fegyveres harcra is. 

Eddig szinte megbélyegezték Jókai visszaemlékezéseit, mint alaptalanságot s már azt is 
gyanúval fogadták, ha igazat sejtettek benne.40 Nem lehetetlen, hogy a fegyveres erőszaktól 
mindig irtózó Jókai valóban jobbnak tar to t ta a liberalizmustól segítséget kérni a rend fenn-
tar tása érdekében s nem bízott a márciusiak hatékonyságában. Rottenbillerék a hír kézhez-
vétele után éji ülésen lepték meg határozati javaslatukkal a márciusiakat, akiket Jókai — fel-
té te lezhető ig — nem értesített s akik nem tud ták , hogy Nyáryék is ismerik a kézművesek 
tervét s így a forradalom továbbvitele meghiúsult. A márciusiak meglepetésére väll, hogy 
Petőfiék nem tudtak egységesen állástfoglalni a választmányi ülésen. Vasvári Pál szerint 
ugyanis kifejezetten a többség követelte az ismertetett terv elvetését, márpedig a liberális 
nemesek és a Pilvax-fiatalok egyaránt heten voltak a Közcsendi Bizottmányban. Nem lehe-
tetlen az sem, hogy Jókai éppen ez ügyből kifolyólag nem került be a bizottságba. Az azon-
ban mindenképpen bizonyos, hogy a március 15-i események kellős közepén a forradalom 
kérdésében a liberalizmus oldaláról kerül szembe Petőfiékkel. Erre vall az 1875-ös kiadás-

37 Országos Levéltár Vasvári iratok. Agitációi. — 839. Valóság 1947. nov. — Mérei Gyula : 
Munkásmozgalmak 1848—49. Bp. 1948. 51.1. — Vasvári Pál válogatott írásai. Bp. 1956. 289. I. 

38 Petőfi ÖM. V. 82. 1. 
39 Vértesi Arnold : A dicsőség tengeréből Bp. 1869. — Magvarország és a nagyvilág. 

1867. márc. 6. 11. sz. 123. 1. i. 
40 Hatvany Lajos : így élt Petőfi III. Bp. 1956. 214. 1. — vö. Jókai Erdélyben. Arad. 

1925. 15. 1. — Czunya Miklós : Jókai török tárgyú regényei. Bp. 1934. 5. 1. 
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hoz készült széljegyzete, amikor arról számol be, hogy mivel akar ták az „igazi forradalom 
ellenségei" túllicitálni a márciusiakat : „azon vet tük észre, hogy a conservativ Bánffy Pál 
báró kilép a casino erkélyére s a »papi jószágok elvételét« indítványozza 13-ik pontnak, 
a hű katholikus Török János a »forradalmi klub«-ban a respublika mellett agitál ; s a jámbor 
helytartósági t i tkár Vanczák a múzeum lépcsőkorlátjáról a communismusra haranguiroz. 
Az egyiket belöktük, a másikat kilöktük, a harmadikat lelöktük ; ez volt legnagyobb érde-
münk." 4 1 Jókai emlékezései szerint a márciusiak egésze állt szembe a különakciókkal, jóllehet 
történeti tény, hogy a márciusi jakobinusok is követelték a papi birtokok szekularizációját. 

Közvetlenül a márciusi események után is megfigyelhető már a Pilvax-fiatalok közötti 
különbség a forradalom felfegyverzését, illetve békés mederbe szorítását illetően. Március 15 
után Petőfiék a forradalom felfegyverzésével a mozgalom továbbfejlesztését, Jókaiék pedig 
a széles alapon megvont nemzeti együttműködéssel a 12 pont biztosítását és gyakorlati meg-
valósítását kívánták elérni. Már április 9-én kifejezésre ju t t a t j a Jókai , hogy visszaborzad az 
„európai méretű háborútól" . 1848 márciusában, amikor a győztes forradalmát vívó Milánót 
Radeczky csapataival szemben segíti Szardínia, Jókai félve gondol a francia forradalmi kor-
mány intervenciójára. Attól t a r t , hogyha Franciaország is beavatkozik az Ausztria elleni 
harcokba, minden addigit felülmúló vérengzés következik be : „Sardinia beleavatkozott 
a milánói dolgokba. Ha ez a francia inspiratio következtében tör tént , akkor isten legyen 
irgalmas, kegyelmes az európai békességnek ! Hogy fognak Európa minden népei egymás 
ellen uszulni ; hogy fog Európa fenekestül felfordulni ! Ugyan szerencsénk most : hogy Ázsiá-
ban vagyunk".4 2 A közlemény szűkszavúsága miat t nem eléggé félreérthetetlen. Ha azonban 
a nagyszámú olaszokkal rokonszenvező cikkeken kívül tekintetbe vesszük Jókai azon utólagos 
megjegyzését, hogy tavasszal a márciusi fiatalok IX. Pius pápát — ki kezdetben szimpatizált 
a monarchia ellen harcba szálló „keresztes" felkelőkkel, sőt fegyveres segítséget is nyúj to t t 
nekik — beválasztották „a forradalmi fiatalság k lubjába" , akkor nyilvánvalóvá válik, hogy 
Jókai nem az olasz szabadságharc ellen foglal állást, hanem a népek hatalmas véráldozata 
miatt aggódik. Ebben az esetben is nyilvánvaló ugyan a Petőfiék és Jókai közti különbség, 
de április 11-ig, a márciusi eredmények törvényes biztosításáig, a közös akciók lehetősége 
félretolja az elvi különbségeket, hiszen mindkét csoport a 12 pont alapján cselekedhet. Az áp-
rilisi törvények királyi szentesítését Petőfi bizonytalan értékű kényszerengedménynek, Jókai 
pedig szilárd alapnak tekinti. Azért fordulhat elő, hogy 1848 őszén, amikor a törvénysértés 
napnál világosabban beigazolódik, Petőfinek szinte szava sincs a „hamis eskü" miat t , Jókai 
munkáiban viszont a leggyakrabban szereplő motívum a „királyi törvények lábbalt iprása". 

Jókai márciusi publicisztikai cikkei a mozgalomba való bekapcsolódás, a felelősségre 
ébresztés jegyében születnek. A napok hangulata c. április 2-án megjelent, romantikus motí-
vumokkal teli glosszája figyelmeztető jellegű s a király ígéretének törvényes betartását sür-
geti. Charivari cikkei, apró hírforgácsai is a forradalomtól félrehúzódókat bélyegzik meg. 
Martinovicsék hóhéraival is a törvényes rend alapján fordul szembe.43 A kétségtelen elvi 
különbségre és az együttműködésre való hajlamra vall egy április 23-i h í radása: „Az »ellen -

41 Jókai Mór Forradalom alatt írt művei. 1848—49. Bp. 1875. 36—37. 1. — Jókai Mór 
hátrahagyott művei. VI. Bp. 1912. 9. 1. — vö. Oroszlán Dániel : A papi javak . . . Népelem. 
1848. aug. 5. 122. 1. — Herceg Victor : Forradalmi káté. Pest, 1848. 14. 1. 

42 Életképek. 1848. ápr. 9. 477. I. 
13 J . M. : Forradalom vér nélkül. OSZK. Quart. Hung. 2036. — Életképek 1848. márc. 

19. 377. 1. - Jóka i M. Forradalom alat t írt művei. 35—42. 1. — J ó k a i hátrahagyott művei 
VI. 1-—15. 1. — 1848 napi sajtója. Bp. 1948. 13—20. 1. — J . M. : Nyílt szavak honunk fiatal-
ságához. Életképek. 1848. márc. 19. 381. 1., Jókai Forradalom alatt írt művei 43—45. 1. 
Jókai Hátrahagyot t művei VI. 16—18.1., — 1848 napi saj tója 20—23.1. — J . M. Nőszabadság. 
Életképek 1848." márc. 23. 385. I., Jókai Forradalom alat t írt művei 46—48. 1., Jókai hát ra-
hagyott művei VI. 19—21. 1. — vö. Gerando Ágost levele Vasvári Pálnak. 1848. ápr. 13. 
Országos Levéltár Vasvári iratok. Agitációi 225—256.1. — Vadnay Károly : Irodalmi emlékek. 
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zéki kör« nevét »radical körré« vál toztat ta . E tény magában egy perseverans forradalom ; 
ezzel egyúttal ki van mondva : hogy eddigi moderatus pietast ismerő, tekintélyt tar tó ellen-
zéki elv füst és pára, a táblabirátus eszméje le van guillotinálva. Fogjunk kezet, hiszen mi 
most egyet akarunk ! Vigyétek elől a radicalizmus zászlóját, mi megyünk utánatok. Tudjá tok 
mi a radicalizmus zászlaja? Tabula rasa ! Aláír tátok? úgy egymáséi vagyunk. Az egyetértés 
istene van velünk. El ne felejtsétek : hogy a radicalismus fehér papirosra ir. Nem másol, 
hanem új dolgokat ir, nem a régieket corrigálja, nem hivatkozik a multakra, nem tud semmit 
arról, ami volt, nem elégszik meg azzal, ami van, nem remél semmit, ami lehet; hanem kivívja 
azt , aminek kell lenni."44 

Bár az elvi ellentétek kirobbanását megakadályozza a Fiatal Magyarország egységes 
nemzetőri szervezetének áprilisi feloszlatása, a politikai gyakorlat ta laján bontakoznak ki 
a márciusiak két szárnya közti elvi különbségek, amelyek májusban éleződnek ki legjobban 
s a júniusi események hatására fokozatosan csökkennek. Míg a gyakorlati cselekvés tör-
vényei kiélezik és felnagyítják, addig a márciusiak egésze ellen irányuló kormányakció hát-
térbe szorítja és szűkíti a nézeteltérések realizálódását. Amikor a márciusi eredmények ve-
szélybe kerülnek s a király „a közös adósságok" egy részének kifizetését követeli Magyarország-
tól, Petőfi és Jókai egy úton halad. Petőfi egyik legnyersebb költeményét írja meg a „Mit 
nem beszél az a német?" címen („Ha csináltad, fizesd is ki"46) Jókai hasonló nyíltsággal száll 
szembe a követelés teljesítésével : „A magyar kormánynak 30 év alatt 1200 millió pengő 
forintnyi adósságot csinálni' semmi oka nem volt, nem is lehetett ; ha az ausztriai császár 
csinálta azokat, fizesse az ausztriai császár."46 

Az európai reakció előretörésekor, a forradalmi apály idején döbbennek rá Petőfiék 
a radikálisok és a tömegek közti szakadékra s az erőszakos kormánybeavatkozás miat t a 
márciusiak egészének központi feladata lesz a politikai modus vivendi megmentése. Befolyá-
suk növelését a nyári képviselőválasztások eredményétől vár ják és éppen ezért politikai 
energiájuk nagy részét a választások előkészítésére fordí t ják. A Bat thyány kormány oppor-
tunista tagjai széleskörű mozgalmat indítanak a képviselőként fellépő márciusiak ellen. 
Zavarkeltéssel, „rendtöréssel" vádolják őket.47 Petőfi választási kudarcának előkészítése 
mintegy összesűrítője a fiatalok elleni rágalomhadjáratnak. Petőfiék a nemzeti együttműködés 
szükségességének felismerése mellett takt ikai okokból is nagyobb közszereplést igyekeznek 
biztosítani a márciusi liberálisoknak, míg maguk gyakran kényszerülnek hangfogóval nyilat-
kozni. Csak helyeslik, hogy Jókai a pillanatnyi politikai helyzetnek megfelelően emel szót a 
királykérdésben s a közvéleményhez igazodva sürgeti V. Ferdinánd Magyarországra költö-
zését,48 hiszen a köztársaság melletti kiállás ebben az időben veszélyes még Petőfi szerint is.49 

Bp. 1905. 464. 1. — Életképek 1848. 442—443.1., Jókai Forradalom alat t írt művei. 49—51. I., 
Jókai hátrahagyott művei VI. 22—24. 1., 1848 napi saj tója 42—44. 1. — Életképek 1848. 
márc. 19. 382. 1., Jókai Forradalom alat t írt művei. 161—164. 1., Jókai hátrahagyott m. VI. 
171—177. 1. — Életképek 1848. márc. 23. 394-től 397. 1., Márc. 26. 413—415. 1., Apr. 2. 444— 
446. 1. — J . M. A világhírű Martinovics-összeesküvés pör részletei. Életképek 1848. ápr. 2. 
417—422. 1., Apr. 9. 449—452. 1., Jelenkor 1848. ápr. 21. 192. 1., Ápr. 26. 198. 1. Ápr. 28, 204. 
1. — Jókai Forradalom alatt írt művei 20—32. 1. 

44 Életképek. 1848. 538—539. 1. 
45 Petőfi ÖM. III. 63. 1. — Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára 

I. Bp. 1952. 108. 1. 
46 J . M. : (Nem! soha! semmit! ) Életképek. 1848. ápr. 23. 536. I. 
47 Ha tvany Lajos : i. m. IV. 515. 1. — Névtelen levél. Orsz. Levéltár. Vasvári iratok. 

Agitációi. 163., 205., 246. 1. — Orsz. Levéltár 1848. Min. lvt. OHB. 227, 240, 256, 275, 279, 
332. — Paskay Gyula : A jurátus élet, 1847—48-ban. Bp. 1885. 5. 1. 

48 Mi hír Budán? Életképek. 1848. márc. 19. 382. 1. — Táncsics Mihály : Politikai hit-
vallásom. Munkások újsága. 1848. júl. 9. 15. sz. 225. 1. 

49 Életképek 1848. máj . 27. 737. I., Ha tvany Lajos : i. m. IV. 519. 1. — Endrődy Sán-
dor i. m. 436. 1., Petőfi ÖM. V. 93. 1. — vö. Oroszhegyi Józsa : Űjra forradalom. Népelem. 
1848. júl. 22. 19. sz. 73—74. 1. 
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A márciusi jakobinusok taktikázásához nem férhet kétség, hiszen maga Petőfi is csak 
augusztusban hozza nyilvánosságra a májusi népgyűlésen te t t kormányellenes kijelenté-
seit.50 A márciusi ifjak c. áprilisban keletkezett költeményében pedig — bár az országot 
érintő kérdésekben a szabadságharc folyamán mindig előtérbe helyezi a jövőnek szánt út-
mutatás t — a forradalmi fiataloknak csak a korábbi tevékenységét muta t j a be s az előttük 
álló feladatok mellőzésével lényegében deffenzívába vonul a kormány támadása elől, hogy erő-
sítse a márciusiak iránt a tömegek szimpátiáját . Csak naplójában jegyzi meg, hogy kényszerű-
ségből vonultak vissza s szükség lesz még a márciusiakra.51 

A védekező takt ika még élesebben jelentkezik Vasvári Pálnak a Pestre érkező kormány 
fogadásakor te t t áprilisi beszédében, mely szerint a fiatalság vezette pesti nép „nemcsak 
lázongani, hatalmaskodni tud ; hanem várni és tűrni ott , hol azt a körülmények igénylik". 
„A márciusi i f júság" c. politikai cikkének bevezető sorai is elárulják, hogy a választások 
sikerét igyekszik előmozdítani : „Hazánk több vidékein keserű kifakadások történnek a pesti 
fiatalság ellen. Zavargás és rendtöréssel vádolnak bennünket. Amint magasztalják a márciusi 
napokat : úgy kárhoztat ják a pestieknek minden utóbbi lépéseit."52 A márciusi ifjak táborá-
nak „Jókai vezette jobbszárnya"5 3 azonban végső célként fogadja el a jakobinus fiatalok takt i -
ká já t . Jókai ebben az időszakban írja azokat a sokszor idézett cikkeit, amelyek igen távol 
muta t j ák Petőfiék határozottságától. A május 18-i vezércikkében a forradalom elvi jelentésé-
nek kifejtése közben épp lényegétől fosztja meg a forradalmat. Humanizmusának csaknem 
egésze belefér az általa pozitíven értékelt forradalomba : „Ne ijedjetek meg e szótól : forra-
dalom. Nem villám' ez csak napsugár, mely szemetekbe süt. Minden mi szép, minden mi fön-
séges, e szóban benne van. — Istenirgalom és emberszeretet, férfierény és nőszerelem, nép-
hatalom és világszabadság ; — minden, minden e szóban : forradalom."5 4 Az utolsó fejedelem 
c. novellisztikus víziójában a romantikus elemek halmozása elvi bizonytalanságot fejez ki.55 

Jókai általában elítéli a zsarnokságot, sőt az antik korszakra vonatkozó királygyűlölete 
már áprilisban fellobban az „ E g y római polgárnő halá la" c. novellájában, de — Petőfi 
királyellenes verseivel (Bánk-bán, A király esküje, Ausztria) ellentétben — hiányoznak 
a magyarországi helyzetnek megfelelő utalások.56 Humoros cikkei is általános emberi és 
politikai hiányosságok miatt emelnek szót s a törvényesség megtartását sürgetik.57 A Chari-
vari rovatban jórészt indifferens anekdotákat , érdekes jeleneteket és furcsa kuriózumokat 
közöl.68 

60 Március Tizenötödike. 1848. aug. 11. 515. 1., — Petőfi ÖM. V. 113. 1. 
51 Petőfi ÖM. V. 85. 1. 
52 Életképek. 1848. jún. 4. 705. 1. — Vasvári Pál i. m. 298.1., — Áldor Imre : A forra-

dalom költészete. Pest, 1867. 330. 1. 
63 Fekete Sándor i. m. 171. I. , 
64 Életképek 1848. máj. 18. 641. 1. •—Jókai Forradalom alat t írt művei 55. 1. — Jókai 

hátrahagyot t művei VI. 33. 1. 
56 Életképek 1848. máj . 18.643—647., máj . 28.677—679., — J ó k a i Forradalom alat t írt 

művei. 11—20. 1., — Áldor Imre i. m. 316—329. 1. 
56 Életképek 1848. márc. 23. 388—390. 1. 
57 J . M. : (Egy szót se tessék hinni) Életképek 1848. ápr. 16. 507. 1., Jókai Forradalom 

alat t írt művei. 169 ^172. 1., Jókai hátrahagyott m. VI. 179—180. 1. — J . M. (A minisztérium 
erélyesen kezdett) Életképek 1848. ápr. 9. 476. 1. — J . M. (Négyezer fiatal házasulandó férfi 
nemzeti összeesküvése) Életképek. 1848. 477—478. 1. — J . M. "Népszónok és a nép. 478— 
479. 1. 

58 J . M. : (Milánói dolgok) Életképek. 1848. ápr. 23. 535. 1. — J . M. (Metternich crea-
turái az udvari ágensek) uo. 1848. ápr. 30. 562. 1. — J . M. (Pozsonyban a canaille) uo. 1848. 
máj . 7. 604.1. — j . M. (Egy mese ami egyébiránt igaz) uo. 1848. máj . 14. 631—532.1. — J . M. : 
Ördög vagyok papot viszek, uo. 1848. máj. 14. 632—634.1. — J . M. : (A nemzetőrség eszméje) 
uo. 1848. ápr. 23. 535—536. I. — J . M. (À színek politikai jelentései) uo. 1848. ápr. 30. 568. 1. 
— J . M. (Vidéki levelezőknek) uo. 1848. 568. 1. stb. 
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Bár Waldapfel József kétkedéssel fogadja,59 az adott politikai helyzetben egyáltalán 
nein lehetetlen, sőt nagyon is valószínű, hogy Jókai 1875-ben t e t t megjegyzése szerint a 
„forradalmi fiatalság k lub ja" őt bízta meg májusban a közvéleményt tá jékoztató, elvi jellegű 
cikksorozat megírásával60 annak ellenére, hogy Petőfiék ismerték Jókai korábbi véleményét 
is a forradalomról.61 De nemcsak az általános politikai helyzet magyarázza a forradalmi 
fiatalok megbízását. „A mi politikai catechizmusunk" c. április 16-i vezércikkben ugyancsak 
Jókai fejti ki a „fiatalság k lub j a " nevében a márciusiak elvi véleményét s összetartásra szólít 
fel a fiatalok elleni átfogó támadás idején : „ E g y erős akara t , egy szent lelkesülés, egy közös 
cél köti össze a háromszínű és három jelszavúak táborát . Közös halálunk, ha veszténk, közös 
új életünk, ha győztünk."6 2 Kifogásolja, hogy „egy hónap alatt különvált clubbokra szakadtunk". 
Petőfi költeményéhez hasonlóan szögezi le, hogy „Elsők akarunk lenni, hol a dicsőség kivívá-
sáért vért , életet kell áldozni, utolsók ott : hol a kivívott dicsőség koszorúit osztogat ják. 
Mindent a hazáért, semmit az egyesekért, ez örök jelszavunk, mely polgári catechizmusunk 
vezérfonalát teszi."63 A védekezés természetesen már ekkor is kitűnik : „Az ellenvéleményeket 
tiszteletben t a r t j uk , s k ívánjuk, hogy a miéink is tiszteletben tartassanak . . . Kezetnyuj tunk 
minden becsületes szándék kivivására s elvárjuk, hogy igaz ügyeinkben nekünk is segédkezek 
nyújtassanak."6 4 Szó sincs azonban ebben a cikkben a rendtörés vádja miatt i félreállásról 
(„nekünk az élet és a nyugalom nem drágább kincsünk a hazánál") sőt határozot tan hirdeti, 
hogy „szeretetet ígérünk mindenkinek, ki a hazát szereti, üldözést annak, ki a?t üldözi."6fr 

E cikk Petőfiék helyeslésével találkozott s ezért kerülhet sor a második megbízatásra. De a 
jakobinusok azt is világosan lá t ják, hogy az áprilisi támadáshoz a márciusiak egy részének 
ingadozása is hozzájárult s — bízva a liberálisok személyes jószándékában, ismerve egyéni 
kvalitásaikat •— azért is fokozottabb mértékben vonják be őket a politikai harcokba, hogy az 
ármánykodás s a várható események hatására még közelebb kerüljenek hozzájuk. Joggal re-
mélik, hogy a kedvező objektív és szubjektív feltételek kihasználása a márciusiak két szárnya 
között közeledést eredményez. 

A „Congrev rakéták pillanatnyi fényű némely sötétebb helyekre" c. május 21-én 
megjelent értekezés már címével is elárulja felvilágosító jellegét.66 Ismét a Pilvax-fiatalság 
nézeteit fogalmazza meg Jókai a központi politikai kérdésekről s egyúttal eddigi szerep-
lésükről, majd célkitűzéseikről is összefoglaló képet fest. Élesen elkülöníti a márciusiakat 
„a mindenáron békét és mindenáron zavargás t" előidézni szándékozó fiataloktól. A forradalmi 
fiatalok elvei a cikk közölte sorrendben a következők : hasznos áldozat, rend, egyéni becsület, 
egyetértés, nyílt őszinteség. A Jókai által pozitíven értékelt forradalomnak eme kritériumai 
távolról sem a forradalom lényegét fejezik ki s szinte tetszés szerinti csoportosulás nézetei 
lehetnek. Még a márciusi jakobinusok kezdeményezte Lederer-féle május 10-i „macskazenés 
incidens" rendzavaróit is a forradalmi fiatalság nevében bélyegzi meg.67 A továbbiakban 
a nép lebecsülése mellett az „áldozajot hozó", kiváltságairól „önként és ingyen" lemondó 

59 Waldapfel József : Költők a forradalomban. Forradalom és szabadságharc. 1848—49. 
Bp. 1948. 559. 1. 

60 J . M. Congrev rakéták. Életképek. 1848. máj. 21. 657—660. 1., Jókai Forradalom 
alat t írt művei 57—61. 1., Jókai hátrahagyott m. VI. 36—41. 1. 

61 J . M. A forradalom költészete. Életképek 1848. máj . 18. 641. 1., Jókai Forradalom 
alat t írt művei 55—56. 1., Jókai hátrahagyott m. VI. 33—35. I. 

62 J . M. A mi politikai katekizmusunk. Életképek. 1848. 505.1. — vö. Szilágyi Sándor :. 
Az emberiség ébred. Hazánk, 1848. júl. 13. 21. 1. — J . M. : Talpra magyar ! Hazánk, 1848. 
máj . 3. 211. sz. 843—844. 1. 

63 Életképek 1848. 506. 1., vö. : Petőfi ÖM. III. 77 -78. 1. 
64 Életképek 1848. 503. 1., vö. : Frankenburg Adolf i. m. III. 197. 1. 
65 Életképek 1848. 506. I. 
66 Életképek 1848. 657. 1. 
67 Életképek 1848. 658. 1. — vö. Sárosy Gyula : A zsidó hölgyhöz. Hazánk, 1848. jún . 

1. 219. sz. 876. 1. 
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nemesség védelmére kelve bélyegzi meg a táblabírók gúnyolódásait. Az Életképekben azt 
ígéri, hogy a cikksorozatnak folytatása lesz,68 ez azonban elmarad. Még a takt ikázó Petőfiék 
sem lehettek megelégedve Jókai állásfoglalásával s ezért kerül nyilvánosságra a folytatás 
helyett június 4-én Vasvári Pálnak a Jókaival mintegy polemizáló, helyesbítő jellegű mun-
kája.6 9 A „vidéki a tyaf iakhoz" szóló Vasvári is érinti a márciusi eseményeket s ő sem áll ki a 
respublika mellett, de csak takt ikai okokból, mintegy védekezésből : „A pesti forradalom 
merészebbjei ezen alternatívát vallották : vagy vér nélkül felelős ministérium a király mellé : 
vagy ha vért kell ontani, ez follyon a respublicaért. — Az előbbi teljesült. A második csak 
egy terrorisztikus eszme, mely Damokles kardjaként függött a bécsi bureaucrátia hatalom-
bitorlói felett. S azért vidéki a tyánk fiai! miért ijedtek el oly iszonyúan ezen egy szótól?" 
A márciusi forradalom bemutatásában a Petőfi elleni rágalmakra válaszol s nincs szó nála 
a forradalom eszméjének megszelídítéséről vagy megtagadásáról. Más dolog taktikai okokból 
bevonni egy jelszót, s más dolog szembehelyezkedni vele. „A márciusi i f júság" c. cikk arra 
vall, hogy a jakobinus fiatalok még takt ikai okokból sem fordulnak szembe elvi meggyőző-
désükkel. Vasvári még ekkor is kifejezésre j u t t a t j a , hogy a Pilvax-fiatalok főérdeme a szilárd 
elvi meggyőződés, a tettkészség, valamint az, „hogy kebleikben meg vannak érve a szabadság-
eszmék". Jókai alig veszi figyelembe a paraszti tömegeket, Vasvári azzal is közelebb áll a 
jobbágyokhoz, hogy nyíltan érezteti a „v idék" felelősségét a forradalmi lendület hanyatlása 
miatt : „A pesti nép márciusban a tak tus t veri s intéseire az egész haza figyel. Utóbb a 
vidék a pesti mozgalmakat megsokallá s ellene kezdett nyilatkozni. Ez szabott ha tá r t a 
mozgalmaknak." ; o Petőfi naptójához hasonlóan Vasvári is rámuta t arra, hogy a fiatalok „ked-
vezőbb időkre v á r n a k " s felelősségre ébresztő bizalmat akar kelteni, amikor az értekezés 
befejező soraiban a nemzeti összefogás szükségességére figyelmeztet : „Ha mi barátaink- s 
honfitársainktól nem akarunk ébresztő szót hallani : majd füleinkbe dörgi az ellenség. — 
De akkor talán már későn lesz!" A márciusiak takt ikai elgondolása mellett kiderül az is, 
hogy míg a választások előtt a félreszorított, megrágalmazott márciusi jakobinusok elvi 
engedményeket nem tesznek, addig a „nemességet magasztaló" Jókai sem korábban, sem 
későbben írt cikkeiben nincs semmi nyoma annak, hogy Petőfiék t ak t iká já t ne saját elvi 
céljának tekintet te volna.71 Hogy Petőfiék csupán taktikai okokból „pillanatnyi fényül" az 
akkori politikai helyzetben t a r t j ák hasznosan felhasználhatónak Jókai nézeteit, az a március 
31-i forradalmi hangulat élesen szemben álló megítélése mellett, a május 10-i és június 11-i 
események különböző értékeléséből is kiderül. 

Március 31-én az elvi különbségek felfakadását a forradalmi hangulatot lefékező 
királyi leirat akadályozza meg. Május 10-én, amikor a márciusiak irányításával a nemzetőr-
ség számára fegyvert követelő tömeg macskazenét ad Lederer budai katonai parancsnoknak 
s az al tábornagy előre megfontolt szándékkal véres bosszút áll, , 2a rend és békés együttműködés 
alapján álló Jókai a zavargás miat t elsősorban nem a generálist ítéli el, hanem a kormányt 
riasztja a vérontás megakadályozására,73 míg Szilágyi Sándor szerint a résztvevőkkel „gon-
datlanságuk, a fiatal hév feledteté . . . mi egy katonának becsülete".74 Petőfi az események 
után ismét népgyűlést hív egybe s tiltakozik Lederer embertelensége, s a minisztérium tétlen-

68 Életképek 1848. 660. 1. 
69 A márciusi ifjúság. Életképek 1848. 705—710. I. — Vasvári Pál. i. m. 298— 

303-. 1. 
70 vö. Vas Gereben : Öreg ÁBC vén emberek számára. Győr. 1848. MTA Könyvtárá-

nak kézirattára. 
71 vö. Március Tizenötödike. 1848. márc. 20. — Reform. 1848. ápr. 6. 
72 Papp Dénes : Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez. Bp. 

1868. I. 104—107. 1. 
73 (. M. Kifolyt az első polgári vér. Életképek. 1848. máj . 14. 637—638. 1. 
74 Szilágyi Sándor i. m. 46. 1. 
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sége ellen.75 Jókai pedig azt igyekszik bizonyítani, hogy a macskazenés tüntetéshez a már-
ciusiaknak nem volt köze s a rendbontást az ifjúság egésze nevében bélyegzi meg.76 

Májusi állásfoglalásától eltérőnek látszik a reális és romantikus, a szatirikus és'ironikus 
elemeket keverő „Dél ibáb" c. értekezése, mely tar ta lmában, hanghordozásában a későbbi 
Charivari szatírák és paródiák előfutárának tekinthető.77 A kétélű alkotás első elolvasásra 
romantikus pátosszal á t i ta to t t , megkapó sodrású hűségeskünek látszik a költészet istene 
mellett,melyben a szerző véres csatákra s a szabadság dicsőítésére lelkesít. Egyenes kiállásnak 
tűnik a csaták költészete, a szabadság ügye mellett. így értelmezhette Bisztray Gyula is, 
amikor 1954-ben megjelent válogatásában Jókai egyetlen szabadságharcos írásaként adta ki.78 

Már csak azért is figyelmet érdemel, mert széles körben kedvezőtlenül befolyásolhatja az író 
1848-as politikai magatartásáról alkotott véleményeket. Bisztray megállapítása szerint" a 
„Dél ibáb" c. cikk kitűnően tükrözi Jókai egész 48-i lelkiállapotát. Küzd benne a kettős köteles-
ségtudat : fegyverrel vagy tollal szolgálni a hazát? Ragaszkodik a tollhoz, semmi körülmények 
között sem akar ja megtagadni a Múzsát (mint éppen a Délibáb fogadkozásai mu ta t j ák ) , 
de a veszély óráiban a fegyveré az elsőség! Ezt 1848. október 1-én mondja határozot tan." 7 9 

Hogy Jókai a költészet és a fegyverek mellett áll ki, Bisztray Gyula egy októberi cikkel igyek-
szik bizonyítani.80 Jókai azonban egészen más történelmi és politikai körülmények közé kerül 
a szeptemberi fordulat után s így helyesebb és meggyőzőbb, ha a „Délibáb"-ot május 7 körüli 
írásaival vet jük össze. Április 30-án írja a„Szomorú idők"c.regény előszavát,81 melyet a május 
eleji mozgalom hatására félbehagy („Beszélyemnek egész második részét kitörültem").8 2 

Elgondolkoztató, hogy Jókai akkor tesz hitet a költészet istene mellett, amikor saját maga 
„megtagadja" , azaz félbeszakítja szépirodalmi munkájá t . 

Lényegesen többről van szó, mint a Bisztray Gyula jelezte „belső küzdésről". E belső 
bizonytalanság mellett a szatirikus, illetve önironikus jelleg is bonyolí thatja a cikk értel-
mezését. Jókai májusi cikkeiből egyértelműen kiérzó'dik a rendbontástól, a véres harcoktól, 
a forradalomtól való irtózás. A forradalom megszelídített értékelése az Életképek követ-
kező számában is kifejezésre jut . A Jókait fellelkesítő forradalomban alig történik más, mint 
az, hogy a szellemi sötétség helyett „a pacsirta zengi énekét".8 3 A csatáktól való félelem, 
az együttműködésre törekvés a Congrev rakéták c. e lmefut tatásban is jelentkezik. Az erdélyi 
küldöttség nevében a radikális kör április 30-i banket t jén Wesselényi Miklós már a hadsereg 
megerősítése érdekében szólal fel.84 Május elején megindulnak a toborzások.85 Nem indokolt 
tehát Jókainak a kardot ragadó költő elmarasztalása, amivel a Délibáb c. cikk kezdődik. 
„ É n nem tagadlak meg költészet istene! elpártolt mindenki tőled, fölkenteid, kiknek fejére 
magad tevéd fel a koszorút, kihagyták aludni oltárodon a Veszta-lángot, elszórták lant ja ikat 
és kardot ragadtak s arcodat elfeledék." Jókai mindig élesen elítéli azokat, akik Magyar-
ország helyett a szabadság hónát választották s e cikkben mégis első személyben jelenti k i : 

75 Március Tizenötödike. 1848. aug. 11. 515. 1. — Endrődy Sándor i. m. 487—488. 1.— 
Petőfi ÖM. V. 113. 1. 

76 Életképek. 1848. 657. 1., Jókai Forradalom alat t írt művei 57—58. 1., Jókai hátra-
hagyott m. VI. 37. 1. 

77 Életképek. 1848. mái. 7. 577—578.1., Jókai Forradalom alatt írt m. 52—54. 1., Jóka i 
hátrahagyot t m. VI. 30—32.' 1. 

78 J . M. : írói arcképek. Bp. 1955. 78—79. I. 
79 Uo. 312. 1. 
80 J . M. (Rövid időre közönségünktől búcsút veszek.) Életképek 1848. okt. 1. 444—445:1. 
81 Életképek. 1848. 549—551. 1., Jókai hátrahagyott m. VI. 26—29. I. 
82 Életképek. 1848. dec. 31. 860. 1., Jókai hátrahagyott m. VI. 256. 1. 
83 Életképek. 1848. máj. 18. 641. 1., Jókai Forradalom alat t írt m. 55. 1., Jókai hátra-

hagyott m. VI. 31. 1. 
84 Szilágyi S. i. m. 48. 1. — vö. Egy „bombászkari főtüzér" nyilatkozata Jelenkor . 

1848. má j . 2. 52. sz. 216. 1. 
85 Pesti Hirlap. 1848. máj. 1., máj . 4. 
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„Ahol szabadság van, ott van a mi hazánk." Eleve gyanús, hogy a kardot kötő költők elíté-
lése után romantikus képekben buzdít egy osztrák—magyar háborúra : „Dal t , dalt 1 a szabad-
ság istenének. Acélok énekét, halálhörgést, lovak nyerítését. Csatára! A keleti párduc küzd 
az északi sassal, vérük festi a földet, karmaikat egymás csontjaiba vágják. Ne hagyd magad 
te keleti oroszlán, leharaptad egyik fejét a sasnak, harapd le a másikat is, hadd folyjon el a 
vére, ami még el nem folyt. Csatára!" 

Elgondolkoztató Jókai stílusa is. Máskor a legmozgalmasabb események bemutatása-
kor is távol áll a romantikus képek ilyen fokú halmozásától és bonyolításától. Amikor iszonyat-
tal fordul el az „alulról jövő" plebejus forradalom következményeitől, zsúfolt romantikus 
képei is a jelenségek átérzését könnyítik meg : „ki tud ja , hogy a megrázkódó föld (ti. forra-
dalom esetén) nem úgy fogja-e ledönteni a templomokat és a hegyek koronáit, a várpalotá-
ka t , mint a polgár hajlékát, melynek gazdája vérével festette a küszöböt?"8 6 Most az irreális 
látomások egész sora fut tolla alá. Saját halálát a következőkben festi le : „Megcsókolom 
a földet, mely megissza vérem és el fog feledni." A halála utáni állapotot át tekinthetet len, 
reális értelmében megingott képsorozatban vetíti elénk : „S majd eljőnek az erdők madarai 
és eltemetnek szépen. Eljőnek a hegyek viharai és megsiratnak. Eljön éjenként a hcldvilág, 
s elbeszéli mik történnek naponta idefenn." A cím fnár csak azért is meggondolkoztató, mert 
„A rácok Magyarországon" c. „látványos spektákulumában" is pejoratív értelemben hasz-
nálja a délibáb szót.87 

Ilyen megfontolások után jelenthetjük ki, hogy a Délibáb c. cikk paródia, bár szembe-
ötlő a kiforratlansága mind tar talmi, mind formai szempontból. Első személyben szerepeltet 
egy „vad bárdot" , aki halálba hajló hangulatot árasztva, üres pátosszal harsog a költészet 
hűsége mellett. A műlelkesedés, a groteszkig fokozott képek, illogikus helyzetek tudatos 
egymás mellé helyezése az abszolút következetlenségig, egyaránt paródiára utal. A szöveg 
idézőjeleinek tanúsága szerint az első személyben szerepeltetett parodisztikus figura, mintegy 
szembeszáll Jókainak „a forradalom költészetéről" vallott felfogásával s a „vértelen forra-
dalom" győzelmében bízó íróval szemben még a harcok megindulása előtt a nemzethalállal 
felérő vereség utáni állapotokat rajzolja meg. A hazaszeretetre nevelő Jókai parodizált hcse 
fennhangon hirdeti a haza elhagyását akkor, amikor a bukásnak még a lehetősége sem merül 
fel : „Jer tek el innét, hadd omoljon össze az apai ház, hadd teremjen küszöbén vad virág, 
hadd legeljenek utcáinkon nyájak , ne nézzetek vissza, töröljétek ki a könnyet szemeitekből. 
Nagy a világ. A sir még nagyobb. Egyik vagy másik majd csak ád hazát !" Az irracionaliz-
musba hajló, földöntúli szereplőket felvonultató bizarr képek érzékeltetik a nagy küzdelmet. 
A makrokozmosz felvonultatása is csak azért ferdül elő, hogy a műoptimizmus költői frázisai-
val mutassa ki a te t t alaptalanságát : „Reggeltől estig ví t ta tok, piros volt a nap mikor föl-
kelt , most a föld piros, a nap sápadtan megy nyugedni, ki tud ja feljön e számunkra többé? 
Ha lemegy a nap, majd feljön a hold, holdvilágnál fogunk tovább vívni. Csatára, csa tára!" 
Az ellentétes képek és hangulatok összeházasításával a romantika kedvelt technikai fogásához 
híven a véres, zajos csatákban bekövetkező halált csendes, virágoskerti idillként ábrázolja. 
Jókai azokat a költőket teszi felemás gúny tárgyává, akik maguk nem harcolnak, de roman-
tikus küzdelemre buzdítanak. Azokat a poétákat gúnyolja, akik a költői célkitűzések 
gyakorlati megvalósításától visszariadnak, sírhangulatot terjesztenek s a halálos vész elsira-
tását t a r t j ák feladatuknak. Csak a sivár vereség idején akar lantolni a paródiai hős, amikor 
már egymás húsába mar a két ellenfél. A vészt megelűző politikai akcióktól távol tar t ja magát , 
s nem tesz semmit^ annak érdekében, hogy — Jókai politikai gyakorlatához hasonlóan —• 
a „polgárháború" pusztítását megelőzze. Azokat gúnyolja, akik a távoli célt képező republi-

86 Életképek. 1848. ápr. 2. 443. 1., Jókai Forradalom alatt írt m. 45. 1., Jókai hát ra-
hagyott m. VI. 24. 1. 

87 Életképek. 1848. júl. 30. 151—152. 1., Jókai Forradalom alat t írt m. 191. 1., Jókai 
hátrahagyot t m. VI. 217. 1. 
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káról tudnak csak énekelni. Május elején még egyáltalán nincs meggyőződve arról, 
hogy a fegyveres mérkőzés elkerülhetetlen s már azt is gúnynak szánja, hogy az első személy-
ben nyilatkozó bárd kész tényként kezeli a háború kitörését és borzalmas befejezését. Jókai 
akkor még a királyban is azért bízik, hogy a délvidéki vérengzést megakadályozhatja. 

Nem tar tom lehetetlennek, hogy a kétélű önironikus hangulatú paródia megszületésé-
hez Petőfi költeményei is alapot szolgáltathattak. A szabadsághoz c. költeményében írja 
Petőfi márc. 27-e előtt : 

„S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, 
Feljövünk a sirbul éjfél tájban, 
S győztes ellenségednek megint kell 
Küzdeni . . . kisértő lelkeinkkell"88 

Az áprilisban keletkezett „Van e mostan olyan l e g é n y . . . " kezdetű versében fordul elő : 
„Ha elesünk, uj sor áll föl Utánunk" . Ugyanezt a versét a magyar zászlóról írva így 
fejezi be : 

„Ellenséged előbb meg nem 
Taposhat , 
Mig vérünkkel be nem festett 
Pirosra I"89 

Csak egyetérthetünk Sőtér Istvánnal, ki éles különbséget lát Petőfi és Jókai múlthoz for-
dulása között : „Ahogyan Petőfi a Kont- témát , illetve Arannyal és Szigligetivel együtt a 
Rákóczi-témát eleveníti, úgy Jókai a Martinovics-témához nyúl. (Életképek. 1848, IV. 2—9.). 
De igazuk van azoknak a kuta tóknak, akik arra figyelmeztetnek, hogy Jókai fátylat is akar 
borítani a,.szörnyű emlékekre"; míg Petőfi a Vérmező ben egy megrendítő vádnak ad hangot 
— addig Jókai a Martinovics-cikk végén a kiengesztelődés fehér zászlaját lengeti."90 Petőfi a 
Rákóczi c. versében is „ ú j ütközetről" emlékezik meg s azzal lelkesít, hogy ha „lesz előt-
tünk száz halálnak képe : Nem lesz köztünk, aki visszanéz", akkor is "rohanunk az ellen-
ség elébe".91 

Jókai májusi működése arra vall, hogy elvileg is legmesszebb jut Petőfiéktől. Az eltávo-
lodást kiadatlan és eddig fel nem használt levelezése is a lá támaszt ja . Intim elvi t i tkaiba 
enged bepillantani a Károly bátyjához 1848 májusában írt levele,92 melyből az derül ki, hogy 
már ekkor is szoros kapcsolatot tar t fenn Nyáry Pállal és Kovács Lajossal, a békepárt későbbi 
vezetőivel. Károly bá ty ja cikkét is felolvassa Nyáry Pálnak, mielőtt az Életképekben meg-
jelentetné. Az általános politikai helyzet megítélésében sincs nyoma a helyzet radikális 
felismerésének : „Nem veszed-e észre mostani kormányunkon azon u jabb nisust, mely a mult 
terroristicus törekvéseit mellőzve, a vallás, az erkölcsök által akar hatni a népre. Tudhatod : 
a szabadság templomának kitisztításában én vet tem erőmhöz mért részt ." Aligha hihető, 
hogy Nyáry Pál, a békés átalakulás őszinte híve, szokásos cikkellenőrzése mellett kiad-
hat ta volna a „vad"-nak minősített „Délibábot". A jövő politikai arculatát is érintő levélben 
már-már a márciusi jakobinusokat is vádló sorokban jelenti ki, hogy : „a te t t mezejét nem 
azok fogják többé elfoglalni, kik tótágast tudnak állni a nép előtt és szájokat a piacra viszik 

88 Petőfi ÖM. III. 41. 1. 
89 uo. 45. 1. — vö. Jenőfi : Forradalmi szikrák. Pest. 1848. 9. 1. 
90 Sőtér István i. m. 388. 1. 
91 Petőfi ÖM. III. 50. 1. 
92 J . M. levele Károly bátyjához. Pest, 1848. máj. 26. OSZK. Fol. Hung. 2261. 241. 1. 

— vö. J . M. levele anyjához. 1846. dec. 3. uo. 148. 1. — Kovács Lajos : Az 1849-iki pártok 
és az „Est i Lapok". Hazánk I. 1884. 196. 1. 
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árulni, hanem azok, kik szeretnek becsületes emberek lenni s szakmáikhoz értenek". Akarat-
lanul is eszünkbe jut e sorok után, hogy a szakmához értést követelő Jókai mellett Petőfi 
mint társszerkesztő dolgozott, de a beküldött verseken kívül — az augusztusi alkalomtól 
eltekintve — nem avatkozott be a szerkesztés munkájába . Különben is Petőfinek egész 
életében ez volt az egyetlen „hivata la" , szakmája. Nehéz lenne megfelelőbb személyeket 
kiválasztani a népgyűléseket szervező Petőfin és főleg az eddig ismeretlenségben felejtet t , 
kisebb tehetségű márciusi jakobinusokon kívül, akik — Jókai szavai szerint — „tótágast 
tudnak állni a nép előtt és szájokat a piacra viszik árulni".83 A levél folytatásából kiderül, 
hogy komoly alapja van annak a Jókai-féle visszaemlékezésnek is, hogy fiatal kora miat t nem 
léphetett fel képviselőnek : „Engem fölszólítottak Kovács Lajosék : hogy lássak követség 
után. Én (jó okaimnál fogva) inkább szeretnélek tégedet e minőségben látni. Nézz körül, 
ha van rá kilátás : hogy magadat megválasztathatod add tudtomra én mindent el fogok 
követni hogy célt érni lássalak." Az idézet tanúsága szerint egy egész politikai csoport áll 
Jókai mögött, s a márciusiak közül őt is be akar ják ju t ta tn i a képviselőházba, nyilván 
azokkal szemben, akik ténylegesen is felléptek. A levél egésze mintegy előre vetít i annak 
árnyékát , hogy Petőfiék képviselőválasztási kudarca nem helyi incidens volt, s nem is csupán 
a radikálisok hibája miatt következett be, hanem a már komoly erővel szervezkedő Kovács 
Lajosoknak, a későbbi békepártnak is jelentős része lehetett benne. 

Nem tud juk elfogadni Bisztray Gyula értékelését azért sem, mert Jókai nemcsak 
ebben az időben, hanem a Pesti Hirlap szerkesztői programjában az év végén is magáénak 
vallja Victor Hugo 1848 forradalmi napjaiban hirdetett költői felfogását. Hugo 1848-ban 
azt énekelte, hogy a költő másutt keresse tárgyát , ne a forradalom küzdéseiben. Az utcai 
torlaszharcokban úgy vegyen részt, hogy menjen a küzdők közé meztelen mellel, szóljon, 
esdekeljen, segítse a gyöngéket, vesse meg a golyózáport és sirassa meg a holtakat , — és 
azután nyugalmas magányába visszavonulván szolgálja a békét és rendet, mert son rôle 
est d 'avertir et de rester pensif (Az ő dolga óvni, figyelmeztetni és gondolkodva nyugton-
maradni).94 

Reális alapja van Waldapfel József túlzó megállapításának, melyben azt jelzi, hogy 
„áthidalhatat lan szakadék van már ekkor Petőfi és Jókai közöt t" . Az idézett szövegrészben 
azonban a már szócska tévesen utal arra, hogy a későbbiekben fokozódik majd ez a különbség. 
Míg májusban a kibontakozás fel nem ismeréséből fakad Jókai elvi bizonytalansága, tehetet-
lenségének nyomasztó hatása alat t nem tudja elkülöníteni magát a bírált jelenségektől 
(Lederer-ügy, táblabírói kritika), addig júniusban már határozott tisztulási folyamat kezdő-
dik. Szemtanúként vesz részt a Károly-laktanyai „vérbo t rány" eseményeiben,95 amikor a sor-
katonák — nagy részben olaszok — és az önkéntesek összetűznek s a pesti tömeg a rosszul 
felfegyverzett nemzetőrség segítségére sietett.96 A pünkösdi összeütközésről megjelent hiva-
talos hirdetmény igyekszik politikai jelentőséget nem tulajdonítani a történteknek. A kor-
mány és Jókai álláspontja csak általános kérdésekben azonos. „Midőn a haza veszélyben 
van, csak a hazafiak egyetértése mentheti meg a z t " — hirdeti a plakát.97 A következmények 
megítélésében Jókai már eltér a hivatalos állásponttól. Míg a hirdetmény úgy lá t ja , hogy 
„a tegnapéji szerencsétlenségnek politicai jelleme nincs".98 Jókai Vasvári Pál véleménye 
felé közeledve, szükségesnek t a r t j a , hogy fegyveres erővel is meg kell védeni a márciusi ered-
ményeket. Űgy lát ja, hogy a vérengzést „királyunk környezői s királyunknak s nemzetünk 
ellenségei" idézték elő azért , hogy az ellenségeskedés magvait hintsék el az olasz és a magyar 

93 Pesti Divatlap. 1848. ápr. 1. 16. sz. 417. 1. 
94 Imre Sándor : Irodalmi tanulmányok II. Bp. 1907. 190—191. 1. 
95 J . M. levele anyjához. OSZK. Fol. Hung. 2261. 166. 1. 
96 J . M. Életemből. Bp. 1911. 237.1. — Ferenczi Zoltán : Petőfi életrajza II. 1896. 285.1. 
97 Szilágyi Sándor i. m. 60. 1. 
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katonák között s „ki tűnjék, hogy Pestnek nincs ereje", a minisztériumnak nincs tekintélye, 
valamint az, hogy „a királynak oka legyen félni a Pestre jöveteltől".99 Vasvári a bujtogatok 
között nem különbözteti meg a kamarillát és a király érdekeit, hanem határozott „ellenforra-
dalomról" beszél.100 Jókai nem jut el eddig, de az kétségtelen, hogy a honvédelem szükségessé-
gének felismerésével távolodik a nemesi liberálisoktól s fokozatosan közelebb kerül a már-
ciusi jakobinusokhoz. 

Májustól elszaporodó cikkei szerint nem elégszik meg már a külföldön állomásozó 
magyar katonák hazatérését helyeslő bécsi ígérettel, hanem Petőfihez hasonlóan, nem egy-
szer a kormánnyal szemben foglal állást a külföldön tartózkodó magyar katonák hazahozatala 
mellett : „A hadügyminiszterünket pedig Radeczky nem akar ja haza ereszteni. Mészáros 
Károly most ezredesi hivatalt visel Radeczky a la t t . Ha én neki volnék, Radeczkyt táborostul 
együtt elhoznám, ugy jönnék haza, — c u m gentibus."1 0 1 A kormánnyal ellentétben ünnepli a 
hazatért katonákat : „A hadügyminiszter úr mély fájdalommal teszi közhírré, hogy a Wür-
temberg huszárezrednek Galíciában tanyázó egy része — se tette- se vette — hazajött Magyar-
országra. Vannak, kik e miniszteri fájdalomban megbotránkoznak ; — mi nem. Mi ezt úgy 
értelmezzük magunknak : hogy miniszter úr fájlalja : miszerint azon ezrednek csak egy 
része és nem az egész jött haza. Valóban mi is fáj lal juk : hogy mit a nemzet elhatározott : 
katonáinknak hazahozatalát ily vészterhes időkben sem lát juk teljesítve."102 Később még 
világosabban nyilatkozik Jókai : „Azon hirre, hogy Magyarország veszélyben van, egy 
osztályhuszárság Lengyelországban felkerekedett, felnyalábolta a tisztjeit és á t jö t t a határon. 
Dicsőséges f iúk! Mint katonák vétettek a fegyelem ellen, de mint hazafiak koszorút érdemel-
nek !"103 Ugyancsak hazatérő honvédeket üdvözöl „A Nádor huszárok" c. cikke.104 Tiltakozik 
az ellen, hogy „A magyar katonaságot még mindig hordják ki az országból, s minket magun-
kat száz oldalról fenyeget a veszély."105 

Több, mint száz cikk tanúskodik arról, hogy Jókai egyre határozot tabban áll ki a 
hadsereg megerősítése, a nemzetőrség felfegyverzése mellett. A hadseregszervezéssel kapcso-
latos hírei lelkesítenek s optimizmust sugároznak.106 Lelkesen üdvözli, hogy az országgyűlés 
Kossuth indítványára egyhangúlag megajánlotta a 200 ezer katonát s a 42 millió adót. „A 
perc nagyszerű veit. Egy egész nemzet a jka szólt és kimondá magára az élet-halál kérdés-
ben az ítéletet."107 A kormányt főleg a hadseregszervezés terén elkövetett mulasztások miatt 
bírálja.108 Petőfihez hasonlóan109 követeli, hogy a fegyveres erőket a magyar alkotmányra 
eskettessék fel: „A miniszteri rendelet azt irja elő, hogy a katonaság május 11-ki déli 12 órától 
számítandó 24 óra alat t fel fog esküdni az alkotmányra. S egy május 14-ről szóló miniszteri 
kegyes rendelet azt t a r t j a : hogy e felesketés legközelebbi ünnepélyes alkalommal fog meg-
történni. Mi az az ünnepélyes alkalom? Ilyen szent nincs a kalendáriumban."1 1 0 Szinte 
egyetlen Charivari alkalmat sem mulaszt el, hogy a katonai kérdésekbe be ne avatkozzék : 

99 Életképek 1848. jún. 18. 786. I., Jókai Forradalom alatt írt m. 181. 1. Jókai hátra-
hagyott m. VI. 205. 1. 

100 Vasvári Pál : Az ellenforradalom bujtogatásairól. Orsz. Levéltár. Vasvári iratok. 
Agitációi. 187. I., Vasvári Pál i. ni. 296. 1. — vö. Jelenkor. 1848. máj . 14. 57. sz. 235. 1. 
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102 A hadügyminiszter jelentése. 1848. június 21. Orsz. Levéltár 1848. Min. lvt. OHB. 
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„A katonaságnál egy hónap óta el van törölve a huszonöt bot. Ezt úgy kell érteni, hogy 
jelenleg 40 boton alul le sem fektetik az embert. Hát az ünnepélyes alkalom ? Jön-e már , 
melyben a katonaság fel fog az alkotmányra eskettetni?"1 1 1 

Fokozatosan szaporodnak el az ellenséget apró Charivari-fricskákon keresztül támadó 
gúnyiratok. Július 9-én a Táblabíró hiszekegyében már félreérthetetlen a tétlenkedő nemes-
ség elleni fellépése : „Hiszek egy minisztériumban, mindenható a tyában, hivataloknak és 
püspökségeknek osztogatójában. És a corpus jurisban. 6 egy szülött fiában, mi urunkban, 
ki fogantaték Verbőczitől, született szüzvállu nemes táblabiráktul , szenvedett sok szolga-
bírának a la t ta , megtanultaték Ensel Sándor táblabirától könyvnélkül, s meghala és spirí-
tusba tétetek. Szállá a zöld asztal alá. Harmadnapon azonban ismét eló'véteték, felméne 
Budára, üle a sajtótörvények készítőjének jobbjára, onnan lészen eljövendő agyba főbe 
verni republícanusokat és vörös tollasokat. Hiszek a szent pragmatica sanctioban és az a rany 
bullában, hiszek egy közönséges municipális Eldorádót, kaputosoknak egyességét, urbarialis 
kármentesítést , testünknek meghizását és a sültgalambokat Amen."1 1 2 A hiszekegy-paródia 
formailag is átmenetet képez a pozitív politikai állásfoglalás felé. Az augusztus 13-án keletkezett 
„Országgyűlési f i rkákban" már sokkal közelebbről és élesebben ítél : „ . . . y . . . y táblabíró 
úr számadása, mellyel ő saját magának szokott az elköltött idővel beszámolni : Bevétel 
24 óra. Kiadás . . . Reggelizni, a miniszterelnök ablaka előtt elmenni, annak, vagy van ot t , 
vagy nincs alászolgáját mondani 1/2 óra. Frizérnél, újságokat, pletykákat hallgatni 1/2 óra. 
Gyerekeket felpofozni, kik az utcán a Mártiust árulják 35 perc . . . A ministeri képeket sorra-
nézni az auslágokban 2 és 1/2 óra. Várni mig a bankót felváltják 1/2 óra . . . Őfelségéért és 
magas családjáért reggel és este imádkozni 12 perc . . . Negyed fél óráig ásí tot tam a redout-
ban. Három percig mondtam azt, hogy »pártolom« és közbe-közbe »halljukot« kiabál tam: 
hogy el ne aludjam." 1 1 3 Főbb vonásaiban már az őszi szatírák kíméletlenségével és nyíltságával 
-lép fel a gyorsan „radikalizálódó" pecsovicsok114 és a katonai ellenség ellen.115 Az Életképek 
humoros rovatában fokozatosan valósítja meg az április 30-án a vidéki levelezőknek kiadott jel-
szavát: „Éles sa tyrát a megkövesült társadalmi előítéletek ellen." A szatíráról Lessing hatására 
keletkezett véleményét — amelyet „A magyar nép humora" c. akadémiai székfoglaló érteke-
zésében fej teget 1 1 6— már a szabadságharc idején magáénak vallja : „gyökerestől kell kiirtani 
a megrögzött gonoszt s azt csak a g u n y és nevetség gyógyíthatja ki leghatályosabban."1 1 7 A 
nagy hatással alkalmazott paródiák lényegében nem-irodalmi, politikailag közömbös szövegeket 
— az eredeti jellemző szófordulatainak ügyes felhasználásával — formálnak át jórészt politikai 
jellegű írásokká. Nagy számban jelennek meg biblikus szövegek, profetikus jóslások, imák, 
tízparancsolatok, szakácskönyvek, királyi felhívások, országgyűlési leiratok, minisztériumi 
rendeletek, akadémiai határozatok, törvénymagyarázatok, szónoklatok, levelek, sakkfelad-
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vány, nemeslevél, királyi kitüntetés, vásári kikiáltók szózata, előfizetési felhívás, katekizmus, 
lexikon stb. travestiái. Jókai paródiái gyakran közismert mondókákat , drámához csatolt 
szerzői utasításokat öltöztetnek át csúfondáros formába vagy alkalmaznak egy-egy politikai 
kérdés mondanivalójának elmélyítésére. A paródiák nagyfokú szerepeltetése az írói képesség 
fokozott kiélését jelzi, bár nem egyszer különösen június körül az elvi kifejezni valók rovására. 
Augusztusban az ironikus esetleg szatirikus leleplezés változatos formái között gyakran 
cáfolja a közvéleményt foglalkoztató híreket és pletykákat abban a formában, hogy a rövid 
hírecskékhez egy-két soros, írói beavatkozásra muta tó szellemes megjegyzéseket csatol. 
A júliusi és kisebb mértékben az augusztusi cikkek is előkészületi jellegűek. A bizonytalan-
ság, a kiútkeresés tárgyszerinti heterogéneitásban és sokirányú formai" próbálkozásban jut 
kifejezésre. Az eseményekkel való lépéstartás igénye mellett minduntalan jelentkezik az álta-
lános elvi nézetéhez, a békés progresszióhoz való ragaszki.dása. A tavasszal különös gonddal 
alkalmazott romantikus megoldásai fokozatosan tisztulnak, egyre inkább pozitív politikai 
színezetűek lesznek, bár egyelőre még főleg a nagy általános elvi kérdéseket érintik vagy 
megrekednek a tehetetlenség és bizonytalanság érzetéből táplálkozó önironikus írói maga-
tartásnál. 

Májustól szeptemberig a Jókai vezette márciusi liberálisok a hadsereg kérdésében 
közelednek Petőfiékhez. A gyorsan pergő történelmi események menete nemcsak Kossuth, 
hanem a márciusi jobboldal és a nemesi liberálisok egy része előtt is bebizonyítja, hogy első 
számú feladat a nemzeti függetlenség megvédése. „1848-ban az volt a történet logikája, 
hogy annak, aki felelősséggel, következetesen kiáll a függetlenség mellett, elkerülhetetlenül 
meg kellett találnia az utat a márciusi baloldalhoz, még akkor is, ha lényeges kérdésekben 
nem értett egyet velük."118 

A márciusiak egységes politikai fellépésére vall, hogy — bár Petőfi és Jókai közti 
barátság felbomlóban van — a nyári választási kudarc után Jókai és Pálfi Albert, a Már-
cius Tizenötödike szerkesztője, lesz Petőfi párbajse.?édje Nagy Károly nevű ellen-
lábasávalszemben.119 A választások után a márciusiak politikájának központjába a független-

ségi harc kérdése kerül. Ezért juthat Jókai elvileg közelebb a márciusi baloldalhoz annak elle-
nére, hogy Petőfivel összekülönbözve, május és augusztus között fokozatosan lazul baráti 
kapcsolatuk. Ezért lehet júniustól Petőfivel együtt tagja az Egyenlőségi Társulatnak, mely 
„összefogta a magyar demokratizmus legkiválóbb erőit s a márciusi baloldal egységes szer-
vezetének" tekinthető.120 Jókai és Petőfi közt 1848 nyarán a „publicisztikán lemérhető" elvi 
különbségek nem növekszenek, hanem csökkennek s az események Petőfit igazoló menete 
ju t t a t j a Jókait a honvédő harc elkerülhetetlenségének felismeréséig. Az elvi kérdésekkel 
párhuzamosan halad a baráti kapcsolatok romlása. 

3 

A dolgozat soron következő feladataként nézzük á-t a meghasonlással kapcsolatos doku-
mentumanyagot , Jókai visszaemlékezéseit s vizsgáljuk meg az író elvi állásfoglalását a szakítás 
kirobbanásakor, 1848 augusztus második és szeptember első felében. Bizonyítékérvényű 
következtetéshez ju tha tunk , ha a Petőfi és Vörösmarty összekülönbözését is figyelembe 
vesszük. 

A „tol lharc" idejéből származó dokumentumokat Petőfi, Vörösmarty és Jókai hírlapi 
nyilatkozatai, illetve Petőfinek Jókai anyjához írt levele, képezik. Vörösmarty augusztus 

118 Fekete Sándor i. in. 129. 1. 
119 Március Tizenötödike. 1848. jún. 8. 396. 1., Endrődy Sándor i. m. 476. 1. Ferenczi 

i. m. 256. 1. — vö. Vajda János : Nemzetgyűlés után. Népelem. 1848. aug. 4. 30. sz. 120. 1. 
120 Fekete Sándor i. m. 113. 1. 
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21-én az országgyűlés többségével szavaz, „amikor arról volt szó, hogy az újonnan szer-
vezendő magyar haderő része legyen-e az osztrák kommandó alat t álló ezredeknek vagy 
külön önálló, tehát szabadságharcos magyar haderőként szerveződjenek-e meg?"1 2 1 Jókai ellen-
zésére közli Petőfi augusztus 27-én a Vörösmartyhoz c. költeményét.122 írónk az Életképek követ-
kező számában „rosszallását" fejezi ki amia t t , hogy távollétében Vörösmartyt „a haza elótt 
meggyalázta".123 Petőfi közvetlenül a nyilatkozat megjelenése után, szeptember 6-án számol 
be Jókai anyjának a szakításról.124 Vörösmarty ugyancsak szeptember 6-án a Kossuth Hírlap-
jában „A magyar hadseregről, Petőfihez" címen válaszol.125 Petőfi két nap múlva 
„Válasz Vörösmartynak" címen reagál e nyilatkozatra,126 majd szeptember 10-én „Első 
és utolsó fölszólalásom egy igen piszkos dologban" címen Jókainak válaszol.127 

Vahot Imre „Egy önkéntes" álnéven szeptember 10-én Jókai nyilatkozatának egyes részeibe 
kapaszkodva vádolja Petőfit,128 majd Jókai szeptember 17-i rövid nyilatkozata zárja le a 
tol lharcot . u 9 

A végső értékelés igényével készült szeptember 10-i nyilatkozatában Petőfi világosan 
kifejti a szakítás kirobbanásának okát : „Ha én e nyilatkozat indokát nyilvánosságra hoznám 
a közönség azonnal tudni fogná, hogy mit tartson Jókai felől? mert annak indoka minden 
inkább a világon, mint Vörösmarty iránti tisztelete . . . de én nem hozom napfényre azon 
indokot, mert nem elvem magánügyeket közrebocsátani . . ,"130 Petőfi tehát határozottan 
leszögezi, hogy Jókai szubjektív, magánjellegű okok miatt szállt vele szembe. A meghasonlást 
okozó „magánjel legű" tényezőket mellőzi s ezen elhallgatott okokkal szemben utal kizárólag 
elvi-politikai természetű kérdésekre („Elhagyom tehát a nyilatkozat indokát, csak a nyilat-
kozatra magára teszem meg észrevételeimet.") Petőfi szeptember 6-i levelében —- melyet 
apró filológiai pontatlanságokkal az Est hármaskönyve „Jókai ismeretlen levelei" között 
hozott nyilvánosságra, holott már 15 évvel korábban is megjelent131 - - írja meg Jókai anyjá-
nak, hogy „Laborfalvi Móricról nem sokat tudok, a régi barátság tökéletesen kettészakadt 
köztünk és örök időkre."132 Kifogásolja, hogy „egyetlen b a r á t j a " kétszeri üzenet ellenére 
sem ment el hozzá. A levél további részében elárulja, hogy a házasságról visszatért Jókaival 
fontos dolgokat akart közölni, melyet egy azóta elveszett levélben írt meg neki. Petőfi beszá-
molójából kiderül, hogy Jókai kereste az összeveszésre az ürügyet s a költő szubjektív okok 
miatt szakít ja meg vele a kapcsolatot. „Szomorú vigasztalás, de én egyébbel nem vigasztal-
hatom Asszonynénémet, mint azzal, hogy elvesztette ugyan a fiát, de igen rossz fiút veszített, 
ki után nem méltó bánkódni" — fejezi be Petőfi Jókai anyjához írt levelét. 

Jókai már szeptember 3-i nyilatkozatában azt fejti ki, hogy egy-párthoz tartozónak 
t a r t j a magát Petőfivel : „Nekem rosszul esik e nyilatkozat közlése, mert pártunk ellenei 
örülni fognak a viszálkodásnak, mely köztünk létrejött ."1 3 3 A Petőfi válaszára írt szeptember 
17-i nyilatkozatában már félreérthetetlenül jelenti ki. hogy a barát i kapcsolatok felbomlásá-
nak elvi vonatkozása nincs : „Én sem elveit, sem személyét soha nem bántot tam." 1 3 4 Néhány 

121 Révai József i. m. 396 1. 
122 É l e t k é p e k 8 4 8 . 271. 1., J . M. Önmagáról. Bp. 1904. 132—133. 1. 
123 Életképek 1848. szept. 3. 315. 1. — Endrődv Sándor i. m. 491 -492. 1. 
124 OSZK Petőfi S. levele Jókai anyjához. 
126 Kossuth Hírlapja. 1848. szept. 6. 58. sz. 265. 1. 
126 Kossuth Hírlapja. 1848. szept. 9. 60. 275. 1. 
127 Életképek. 1848. 351. 1. 
128 Nemzetőr. 1848. szept. 10. 169. 1. 
129 Életképek. 1848. 379. 1. — 1848. napi saj tója . 83—95 1. 
130 Endrődy Sándor i. m. 499. 1. 
131 Az Est Hármaskönyve, 1925. 136—137. 1. — Badics Ferenc : Petőfi levelei. Bp. 

1910. 152—154. 1. 
132 Az Est Hármaskönyve, 1925. 137. 1. 
138 Endrődy Sándor i. m. 491. 1. 
134 Uo. 505. 1. 
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sorral később azt is kifejti, hogy a szakítás u tán sem akar elvileg szembekerülni vele : „Petőfi 
engem sohasem szeretett , én szerettem őt, s azért az ő kíméletlen szavai legfeljebb bántanak, 
de ellenségévé nem tesznek." Ha a nyilatkozatokban elvi különbségekre terelődik a szó, 
kizárólag a korábban keletkezettekre vonatkoznak s semmi nyoma annak, hogy a szeptem-
beri fordulat idején lettek volna legélesebbek. Petőfi azon kijelentése, hogy az Életképek 
és Jókai elveit nem azonosítja („Hát állítottam én azt , hogy azon elvek (ti. Jókai elvei) lapunk 
elvei?")135 a március 23-tól kezdődő időszakra értendő. A szeptemberi fordulat előtti fejlődés-
beli fáziskülönbségre vall a költőnek az a megjegyzése is, hogy Jókai „az én kisöcsém v o l t . . . 
az én szárnyaim alat t nőtt fel".136 Vahot Imre Petőfi elítélésével együtt Jókai mellé áll elvi-
leg a tollharcban, de Jókai elutasítja ezt a támogatást.1 3 7 A Petőfi véleményét mindig nagyra 
értékelő Arany János 1848. november 19-én keletkezett levelében röviden érdeklődik barát-
jától : „Kibékültél-e már Jókaival? Az olyan furcsa kis processus volt, kivált a posteriori, 
az ördög is nevetne ra j ta ." 1 3 8 Petőfi a rendelkezésünkre álló anyag alapján nem vála-
szol a kérdésre, de ez a rövid megjegyzés önmagában is nagyon értékes, mert a 
nagy költő elvi meggyőződését szentnek tekintő Arany János sem lát komoly akadályt a 
kibékülésre. 

A szakítás a forradalmi fejlődés csomópontján magánügyek következményeként 
jöt t létre, s a politikai eltérések csak fokozták a szubjektív ellentéteket. De nem azért , mintha 
az elvi különbségek ekkor törtek volna nagyobb mértékben felszínre, hanem azért , mert a 
forradalmi válság időszakának kezdetén Jókai még nem érkezett fel a márciusi jakobinusok 
képviselte elvi magaslatra, s Petőfi az önvédelmi harc kérdésében feltétlen azonos elvi állás-
pontot követelt Jókaitól is, Vörösmartytól is. Petőfi akkor szakít Vörösmartyval, amikor 
első ízben válik nyilvánvalóvá az élet-halál harc elkerülhetetlensége, amikor nincs helye a 
további taktikázásnak, vélemény-elhallgatásnak s a forradalom, a haza megmentése egy-
értelmű tet teket követel. Ebben az időszakban kerül szembe Petőfi nyíltan és visszavon-
hatat lanul a Bat thyány-kormánnyal is. Ekkor közli, hogy lényegében már május 10 óta 
ellentétben állt a kormánnyal s a. „veszett dühében" te t t kijelentését („E minisztériumra 
nem a hazát, de egymagamat, sőt a ku tyámat sem biznám"139) továbbra is helytállónak t a r t j a 
s a Március Tizenötödikében nyilvánosságra is hozza.140 Amikor már Petőfi világosan lát ja , 
hogy „e minisztérium az, amely legbizonyosabban eltemet,"1 4 1 akkor szavaz Vörösmarty 
„bizalmat a hadügyminiszternek."1 4 2 

Petőfi csak a felszínen szemlélő előtt kerül azonos okok miat t szembe Jókaival és 
Vörösmartyval. A történeti anyag alapján határt kell vonni a Vörösmarty- és a Jókai-kérdés 
közé, mert az ügy előzményeiben, a kirobbanás okaiban és következményeiben éles különb-
ség figyelhető meg. Vörösmartyt , kit Petőfi apjaként tisztelt, kizárólag elvi okokból kifolyólag 
t ámadja meg s szigorú hangon bár, de elvi alapon vitatkozik vele.143 Szeptember 8-án felel 
válaszára s — elvi vitáról lévén szó — eredeti véleményének feltárása mellett is belát ja , hogy 
esetleg hibázott a vers közzétételével.144 Jókaihoz írt cikkében azonban ilyen beismerő hangot 
sehol sem használ. Maga Jókai is elismeri többek között a Petőfi és ellenségei c. visszaemlé-
kezésében, hogy a republikánus költő „rabszolgája volt elveinek", sőt éppen a Vörösmarty-
ügyre emlékezve jelenti ki, „hogy az ő egyenes ú t j á t a nemzetiség és szabadság felé akárminő 

135 Életképek, 1848. 351. 1. 
136 Endró'dy Sándor i. m. 500. 1. 
137 Uo. 505. 1. 
138 Arany János i. m. 178. 1. 
139 Endrődy Sándor i. m. 488. 1., Petőfi ÖM. V. 113. 1. 
140 Március Tizenötödike, 1848. aug. 11. 515. 1. 
141 Petőfi ÖM. V. 112. 1. — Endrődy Sándor i. m. 487. 1. 
142 Kossuth Hírlapja, 1848. szept. 6. 265. 1. — Endrődy S. i. m. 495. 1. 
143 Kossuth Hírlapja, 1848. 275. 1. 
141 Endrődy Sándor i. m. 498. 1. 
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kerülő kedvéért meggörbítse, nem birta őt rá se a hatalmasok haragja, se a közönség elhidegü-
lése, se a kiadó felmondása, se a jóbarát esdeklése."145 

Vörösmartyval hamarosan kibékül Petőfi. Gyulai Pál megemlíti, hogy „ez elég éles 
polémia után sem szakadt meg köztük a jóviszony. Petőfi ezután is eljárt Vörösmartyhoz s 
úgy viselte magát , mintha egy betűt sem írt volna ellene, soha sem említette a vita tárgyát ." 1 4 6 

Jóka i szerint „bará t i viszonyuk ezután is folytatódott" .1 4 7 1849 júliusában Petőfi maga számol 
be a „Zoltán fiam életrajza hét hónapos koráig" c. naplószerű feljegyzésében, hogy Vörösmarty-
né márciustól kezdve otthonos náluk s elkényezteti a kisfiát.148 A Vörösmartyval való össze-
különbözés elvi természetű volt, éppen ezért a kibékülésnek — legalábbis kezdeti fokon — 
elvi alapon kellett létrejönnie. Vörösmarty számos alkalommal bebizonyította hűségét a 
szabadságharchoz s radikalizmusára muta t , hogy Görgeyt „hi tvány gazembernek" nevezi 
egyik nagyhatású költertiényében. 

Jókai szubjektív okokra vezeti vissza a szakítást, pedig politikai visszaemlékezéseiben 
mindig nagy szerepet játszik a „józan megfontolás". A fe lkuta tható reális mag köré úgy 
csoportosítja emlékeit, hogy a történeti tényeket is pillanatnyi állásfoglalásának hatására , 
nem egyszer bizonyítására módosítja, torzí t ja s még a kevésbé elvi természetű ügyeket is 
politikai jellegűekké színezi. Ezért fordul elő, hogy ugyanazon jelenségről a különböző idő-
pontokban egymástól elütő politikai színárnyalattal nyilatkozik, egyes „kényelmetlen" 
eseményekről pedig egyszerűen megfeledkezik. Ha a Petőfivel való szakítás okai elvi jellegűek 
lettek volna, minden bizonnyal igyekezett volna politikai tőkét kovácsolni beli'lük. A barát -
ság felbontására vonatkozó visszaemlékezései — ellentétben az elvi kérdések utólagos fejte-
getéseivel — lényegében azonos beállítottságúak. „1848—49" c. emlékiratában megemlíti, 
hogy a Vörösmarty-ügy csupán elősegítője volt a barátság felbomlásának : „De a valódi oka 
szakításunknak az volt, hogy Petőfi oly erőszakos és rám nézve oly kínos módon akar ta házas-
ságomat megakadályozni."149 Elfogadható lítóértékelése fő vonásaiban megegyezik Petőfi 
1848 szeptemberében te t t megjegyzéseivel : „Most már, negyvenkét év múlva, hidegvérrel 
tekintve vissza a történtekre, nyugodtan mondhatom ki, hogy ebben hibáztam. De hibázott 
Petőfi is. Petőfi hibázott abban, hogy jó bará t jának szívviszonyába, családi ügyeibe bele-
avatkozot t . De én is hibáztam, midőn ahelyett , hogy „ezér t " a sérelemért mint férfi férfi 
ellen, léptem volna vele szemben : mint szerkesztő bán to t tam meg a szerkesztőtársat a költe-
ményéért."1 5 0 A „Petőfi eszmecsírái" c. visszaemlékezésében pedig meggyőző érvekkel 
bizonyítja az elvi szakítás alaptalanságát : „Valami mélyebbre ható, erősebb vérmérgezésnek 
kellett itt működni, m.int egy halvány politikai nézetkülönbség. Hiszen sa já t , akkor írt cikkeim 
állnak mint terhelő tanuk ellenem, akik szemembe mondják, hogy én éppen olyan vakbuzgó, 
gyökérírtó voltam, mint Petőfi."1 5 1 

Jókai augusztusban és szeptemberben irt publicisztikai cikkei valóban„terhelő t a n u k k é n t " 
bizonyít ják, hogy nem az „olasz kérdés" miat t különböztek össze, hiszen mindig lelkesen áll 
ki Jókai az olasz nép szabadságmozgalma mellett. Már márciusban vádként említi, hogy 
,, A pesti forradalomnál az olasz katonák tömegestül orditák : Evviva l 'Ungharia! a milanói 
forradalomban a magyar katonák 6000 olaszt gyilkoltak le. Közülük is elesett egy pár-ezer."152 

Az április 16-i híradása is félreérthetetlen : „Radeczkyt pedig úgy püfölik Olaszországban : 
hogy csak úgy zúg. Ütik őtet , mint a kétfenekű dobot, Ausztria minden héten egy-millió 

145 J . M. : Életemből I. 215. I. 
146 Gyulai Pál : Vörösmarty összes munkái I. Bp. 1884. 
147 Waldapfel József i. m. 540., vö. Garai levele Petőfinek, 1848. dec. 25. OSZK. 
148 Petőfi ÖM ; V. 148.1. — vö. Adatok Petőfi halálához. Vasárnapi Újság, 1860. 507.1. 
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150 Uo. 135. 1. 
151 J . M. Őszi fény, Bp. 1904. 75. 1. 
152 Életképek, 1848. márc. 26. 444. 1. 
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pengőt elkölt e háborúra. Ez aztán igazán készpénzen veszi a gyalázatot."1 5 3 Április 23-án 
az osztrákbérenc Vida Károly reakciós hírlapjával vitázva utasí t ja el az olaszok elleni katonai 
segítséget.154 Május 28-án a „szabadság szellemének" itáliai győzelmét ünnepli s a császáriak 
ellen tüzeli az olasz szabadsághősöket.155 Június 4-én a kormány tétlenkedésének elítélése 
mellett példaként említi a Triesztet ágyúzó olaszokat.156 Június 11-én ugyancsak a Budapesti 
Híradóval szemben védi meg az olasz katonákat.1 5 7 A Jövendőmondások július hónapra c. 
cikkében már Radeczky halálát is megjósolja.158 Június 9-én az olaszok ellen hősködő „illí-
reke t" gúnyolja.159 Augusztus 6-a után160 szeptember 10-én is az olaszok mellett áll ki : „Azt 
beszélik, hogy Majlandot Radeczkyvel együtt — levegőbe vetet ték. Noha ez igaz, akkor, akik 
az olaszhon győzelméért Te Deum laudamust t a r to t t ak , nem fognak-e Te Deum vituperamust 
ta r tani?" 1 6 1 

Jókai egyik lappangó kar ikatúrája arról tanúskodik, hogy aúgusztus 20-án a szavazást 
megelőző napon a kormánytöbbséggel (közte Vörösmartyval) szemben áll ki a hadsereg magyar 
lábra állítása mellett : „Biztos kútfők után ál l i thatjuk: hogy a magyar ministériumnak csak-
ugyan erős okai voltak arra: hogy a kiállítandó hadsereg magyar lábra ne állittassék. Ugyanis 
1. Nincsen annyi magyar szabó sem Magyarországon, sem egész Európában, amennyi kétszáz-
ezer atilla-dolmányt és detto magyar nadrágot ki birjon állítani, tehát várni kell, még meg-
születik. 2. A veres és zöld selyem rendesen hamar elhagyja a szinéts igy jobbés célszerűbb a 
zászlókat sárgára és feketére festeni, mely szinek mint tudva van, sokkal tar tósabbak. 3. Magyar 
hadtudomány még nem létezik a világon ; egyhirtelen pedig teremteni nem lehet. így például 
annak elhatározása : hogy a katonák jobb vagy ballábbal lépjenek-e ki a glédából? behuny-
ják-e az egyik szemüket, mikor lőnek? vagy mind a ke t tő t? Szurjanak-e vagy üssenek a pus-
kával, hidat csináljanak-e, ahol vizén kell átmenniök, vagy hólyagot kössenek a hónuk alá 
s úgy úsztassanak á t , pipázzanak-e, mikor semmi dolguk sincs, vagy tubákol janak? ezt a 
marsot verjék-e : „ feküdj , feküdj lompos néftiet?" vagy pedig emezt : „retirál j , ret irál j , 
Komáromig meg se á l l j?" az ágyuk magyarul szóljanak-e, vagy németül, a kanonier csóvával 
süsse-e el a mozsarat, vagy tűzkővel és acéllal? s a tisztek állig viseljenek-c csak szakállt, vagy 
azon alul is? mind ezeknek elhatározása irtóztató időbe és megfontolásba kerül s mint minden 
józan hazafi á t lá tha t ja , nagyokat vál toztathat a dolgok állásán. Várni kell tehát , míg valaki 
magyar hadsereg nélkül magyar hadtudományt fog kidolgozni. 4. Minthogy a magyar embereket, 
kiváltképp pedig a magyar katonákat isten jó egészséggel, következésképp hatalmas étvággyal 
áldotta meg, nagyon pfiffig és fáin fogás, ha e kétszázezer izmos strucc fa j ta gyomor az ország 
határain kivül táplál tat ik, s helyettük kétszázezer soványabb gyomor hozatik be az országba, 
cserepárok és vasas németek mundér jában és ez diplomaticai calculus. Ha a haza eképp 
minden cserében adott katonán naponként csak egy váltó garast gazdálkodik is meg, egy év 
alat t 3 milliót nyer és még tud ja isten mennyit (calculálja ki Dusek ur, ugy sincs egyéb dolga). 
5. Et ultimo, minthogy 2 hét óta eső nem esett, minthogy Erdélyben a sáskák beütöttek s ott 
nagyon pusztítanak, minthogy Moldvában a cholera veszettül dühöng, minthogy Párisban 

153 Életképek, 1848. 508. í. 
154 Életképek, 1848. 535. 1. — vö. Vida Károly levele Toldynak. 1848. nov. 12. MTA. 

Könyvtárának kézirattára. Toldy Ferenc levéltárcája 47. köt. Országos Levéltár. 1848. Min. 
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tizenkétezer embert halomra lőttek, minthogy Radeczky elfoglalta Milánót, minthogy Perzsi-
ában a népség fellázadt, minthogy kövecses Arábiában egy tevehaj tót megevett a crocodilus 
s minthogy a pragmatica sanctio így meg amúgy ; tehátlan mindezen veszedelmek logicai 
concatenatiojából véghetetlenül következik : hogy a magyar hadsereg ezután is legyen német, 
a magyar nemzeti szin ezután is legyen fekete-sárga, s több aféle csekélység : — akinek 
azután tetszik játszhatik idehaza nemzetiséggel,hazafiusággal,magyar dicsőséggel,tragoediát, 
comodoeiát, melodrámát, vagy minisztériumot, amint kedve tar t ja ." 1 6 2 E szatíra távolról 
sem elszigetelt jelenség Jókai augusztusi publicisztikájában. Őszi radikalizmusának kezdeteire 
már augusztus elején felfigyelhetünk. A hadsereg fejlesztése kapcsán kerül fokozatosan szembe 
a dinasztiával s már a nyár folyamán elszaporodnak királyellenes megnyilatkozásai. Az augusz-
tus 6-án megjelent két ironikus írása azt muta t j a , hogy a király hitszegő magatar tásának 
lelepleződése nyomán ismét egyre közelebb jut Petőfihez. „A bécsiek is fényes deputációt 
lódítottak Insbrucknak" kezdetű glosszájában a romantikus elemek a mesterségesen kihe-
gyezett, összevont ellentétpárok, a végletesség merész kibontása pozitív elvi mondanivalót 
fejeznek ki.163 A másik királyellenes cikk indítékául két röpke ellentétes hír szolgál : „A bé-
csiek három tonna aranyat és 15 tonna ezüstöt küldtek szerb elleneinknek. Azonban Pesten 
lefoglalták a felfedezett küldeményt."1 6 4 Ehhez fűzi Jókai a „Készülj hazám" és „A király 
esküje" c. Petőfi költeményekből leszűrt tanulságként önironikus megjegyzéseit s nevetségessé 
téve leplezi le a pragmatica sanctiót, a terjengős királyi leiratokat és V. Ferdinánd szószegé-
sét. Szeptember 10-én a táblabíró gúnyolódások lezárásaként bélyegzi meg az „Ext ra Hungá-
riám non est v i t a " nemesi jelmondat alaptalanságát.1 6 5 A következő héten a „Variátiók e 
thema fölött : a király be teg" c. visszájára fordított szat írájában szélsőségekben csapongó 
látszat-szillogizmusok alapjául szolgáló, groteszk hipotézisekkel operálva ítéli el a beteg király 
népellenességét : „Ne érezzék-e a népek keservesen : hogy a király beteg? Ne folyjon-e a 
népek szivéből piros vér, szemeikből égő könny, ne legyen-e szabadságuk letiporva, mert a 
király beteg?"166 Ugyanezen a napon jelenik meg egy másik nagyhatású királyellenes szatírája, 
melynek központjában szintén V. Ferdinánd betegsége áll. A népköltészetből táplálkozó, 
egy irányba vágó forradalmi hév formailag is méltó prózai párja Petőfi királyellenes szatí-
ráinak. Az irónia bizonytalanságából kiemelkedő mű ábrázolásmódjában megközelíti Petőfi 
„Nyakrava ló" c. forradalmi gúnyolódását s egyenes és kíméletlenül szellemes választ ad a 
császár azon üzenetére, hogy azért nem jön Pestre, mert beteges. „Mert beteges" — hang-
súlyosítja Jókai a kérdést, majd a kérdés parafrázisából kiderül, hogy a felelet elsősorban a 
magyar népnek szól : „ H á t minálunk nincsen pat ika? nincsen doctor, feltser, bába, kirurgus, 
vagy amire szüksége van a jó fölségnek? Ugyan mi baja lehet a jó fölségnek, amiből mi ki ne 
tudnók őt isten segítségével gyógyítani? Minden nyavalya számára termet t fü a földön, minden 
fíiben fában van bizonyos gyógyerő, még a mogyorófában is."167 Felsorolja a király lehetséges 
betegségeit s Petőfi királyellenes verseire jellemző hetvenkedő, nyers, népies okoskodással 
hatékony népi gyógymódokat is javasol : „Ha rossz tanácsadások fektisznek a jó fölség gyom-
rában, vannak nekünk jó hajtó szereink, miket a jó fölségnek be sem kell venni, még is kihaj-
taná nemcsak belőle, de még az országból is azt a schwarzgelb pántlika férget. Ha a kamarilla 
gyötri az áldott jó fölséget, hozza ide, terem itt minálunk olyan áldott kenőcs, mellyel ha meg-

162 Életképek, 1848. aug. 20. 252. 1. — vö. Szabó Káro ly : Magyar ezredeinknek ma-
gyar nevet Kossuth Hírlapja. 1848. júl. 11. 9. sz. 33. 1. 
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kenjük azt a camarillát, nem lesz több szüksége az utolsó kenetre ." A cikk zárótanúságaként 
a királyriasztás is helyet kap : „Szegény XVI. Lajos ha tud ta volna, minó' betegségben fog 
meghalni! De ő is későn kezdte magát gyógyíttatni. Annak most 52 esztendeje, hogy az ő 
királyi feje a vérpadról lehullott."168 Üdvözli a hazatérő katonák királyellenességét : „Egész 
bataillonok a rendes katonaságtól térnek át honvédi zászlóink alá. Letépik a feketesárga 
zsinóraikat s a sárba tapodják . Bécsből a testőrök is megindultak a haza testét védeni. Helye-
sen, ha már az ellenség a király lelkét elfoglalta, őrizze meg a testét."m Szeptember 24-én már 
jelzi, hogy „a királyi eskü lábbaltiprása mindennapi tünemény."1 7 0 A Kossuth-bankók meg-
jelenése is okot ad V. Ferdinánd gúnyolására : „Őfelsége a király minthogy beteg, rosszalja 
a magyar bankjegyek kibocsájtását ."1 7 1 

A kétségtelen előrejutás a publicisztikai cikkek formai és műfaj i változásán is lemérhető. 
Jókai kedvenc műfaj i megnyilatkozásai nemcsak elvi tisztázódáson mennek á t , hanem formai-
lag is többirányú fejlődést muta tnak . A romantika útvesztőjén bolyongó, a táblabíró gúnyban 
kicsúcsosodó paródiák és humoreszkek ironikus reflexiókon és polémiákon keresztül foko-
zatosan levetkezik a romantikus lepellel álcázott glosszák'sejtelmességét. Az általános emberi 
és politikai hibák helyett egyre inkább leszűkített, időhöz és helyhez kötöt t , konkrét feladatok 
kerülnek a gúnyiratok központjába. A romantikus külső egyre inkább pozitív belső értékkel 
telítődik meg. A romantikus fogások helyett részben népies, részben szubjektív elemeket 
alkalmaz s ezáltal az elvi vélemény intenzívebb megfogalmazást nyer. Az anekdotákat napi 
történetek, a belső vívódást tükröző felemás öniróniákat előbb a király személyéhez fűződő 
reménykedéseit kikezdő iróniák, majd az egyértelmű szatírák, a visszájára fordított gúny-
iratokat a tömegagitáció szempontjából hatékonyabb pamfletek és a királyt személyesen 
felelősségre vonó forradalmi gúnyolódások vál t ják fel. Fokozatosan szaporodnak a viták, a 
szónoklatok, a vezércikkszerű értekezések s ismeretközlő műveiben is az érzelmi elem dominál. 
Szeptember közepéig, az összekiilönbözés lezárásáig a szubjektív eltávolodás mellett jóval 
nagyobb súllyal jelentkezik a fokozatos elvi közeledés. A döntő kérdésekben azonos véleményre 
ju t Jókai a márciusi jakobinusokkal, bár az elvi távolság fokozatos leszűkülésén belül is 
kifejezésre jut egy bizonyos fázis és intenzitásbeli különbség. Petőfiék előbb és a forradalom 
elvi alapjáról ismerik fel a tennivalókat. Ez a minimumra csökkent elvi lemaradás azonban 
távolról sem szolgáltathat alapot a szakításhoz. Jókai augusztusi és szeptemberi radikalizá-
lódása épp a személyi ellentétek elmérgesedése miat t nem tudta megakadályozni a két márciusi 
fiatal közötti meghasonlást. 

4 

Jókai radikalizálódásának lesz az eredménye, hogy tett leg is bekapcsolódik a honvédő 
harc előkészítésébe. Nála is jelentkezik a „politikai meggyőződésének egész a tet tvágyig való 
megérlelődése."172 Augusztus közepén Radeczky csapatai elfoglalják Milánót. A fegyverszünet 
megkötése lehetővé teszi, hogy a bécsi ellenforradalom nyíltan lépjen fel Magyarország ellen. 
Megszüntetik a magyar pénz és hadügy önállóságát, mely már nemcsak a pesti nép, hanem az 
egész kormány jogos felháborodását vál t ja ki. Augusztus 16-án írja Aranynak Petőfi, ki elsők 
közt ismeri fel a fenyegető veszélyt : „Mi jól vagyunk, egészséghiány és pénzbőség nem 
háborgat. De a haza cudarul van ; vagy jön egy mindent felforgató, de mindent megmentő 
forradalom, vagy elveszünk, de oly gyalázatosan, mint még nemzet nem veszett el. Én hiszem, 
hogy roppant forradalom előestéjén vagyunk, s tudod, nekem nincsenek vaksejtelmeim. Akkor 
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171 Életképek, 1848. szept. 24. 413. I. 
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aztán első dolgunk egy óriási akasztófát állítani s rá 9 embert !" (ti. a minisztereket -Sz. L)."173 

Kossuth kijelenti, hogy a haza önvédelmi eszközeiről az uralkodóval szemben is gondoskodni 
kell a nemzetnek.174 Széchenyi naplójának tanúsága szerint már szeptember 3-án tragédiát 
lát a készülő eseményekben : "48 órán belül minden tűzben, lángban áll! és senki sem akar ja 
elhinni nekem! Irtózatos hangulatban vagyok. — P i s z t o l y . . . és mégsem."175 Szeptember 
4-én az addig t i tokban támogatot t Jellasicsot nyíltan helyezi vissza a király minden addigi 
méltóságába, amely egyenértékű a horvát lázadók melletti kiállással és a magyar kormány 
semmibevevésével. Petőfi hangja viharként süvít a „félrevert harangok zúgásába" : „Bána t és 
harc szól belőlünk . . . Tűz van, tűz van . . . nem egy falu, nem egy város, hanem az egész 
ország ég. Fölharangozzuk az egész nemzetet. Talpra legények ! Ha most fel nem keltek, fekünni 
fogtok a világ végéig."176 

A Honvédelmi Bizot tmány elnökét önként követi Jókai alföldi toborzó út jára , amit 
Kossuth hátrahagyott levele is bizonyít.177 Minden addiginál közelebbről lá t ja a nép életét s 
tapasztalatai tovább erősítik azon meggyőződését, hogy egyetlen járható út a fegyveres ellen-
állás. Halálra elszántan búcsúzik október elsején az Életképek olvasóitól „a csaták végéig."178 

Lelkesítő beszámolókban foglalkozik a toborzó körút tapasztalataival.179 Kossuth Lajos is 
meg lehetett elégedve a „népfeltámasztó körúton"1 8 0 Jókai politikai működésével, mert 
rövid időn belül újabb két fontos feladatot bíz rá. Rózsa Sándorhoz kell továbbítania a Honvé-
delmi Bizot tmány üzenetét, hogy a híres rablóvezér csapatát nyerje meg a szabadságharc 
ügyének.181 Az író Rózsa Sándorhoz fűződő reménykedéseinek is megvan a nyoma az Élet-
képekben. Jókai hivatalos jelentésében közli, hogy nem találkozott a rablóvezérrel,182 de Rózsa 
Sándorék, ha nem is a kívánt eredménnyel, de mégis csak részt vettek a szabadságharcban.183 

A bécsi forradalom kitörésének hírére Latour felkoncolása után Csernátonit és Jókait bízza 
meg Kossuth, hogy a Honvédelmi Bizot tmány részéről a bécsi forradalom vezetőivel vegyék 
fel a kapcsolatot.184 Kossuth a kormánybiztosok jelentései alapján nagy jelentőséget tulajdonít 
az ausztriai forradalmi erők és a magyar katonaság egyesülésének.185 Jókaiék október 16-án 

— kissé megkésve — indulnak el a császárvárosba.A bécsi útjáról írt, Életképekben közölt 
beszámolóiban a későbbiektől élesen különbözve muta t j a be a forradalmi eseményeket. 
Követendő példaként ábrázolja a bécsi nép küzdelmét : „Fegyverben jár t a népnek ifja 
és véne minden a jak véres szabadságról beszélt, minden szögleten a harcok zászlója lobogott, 
áz utcák torlaszokkal voltak elzárva, a bástyákon az ágyúk bősz hangja zengett. Dicső két-
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ségbeesés. Irigylésreméltó forradalom. A nép halált ordított a zsarnok fejére."186 Az ellenség 
elleni egységes fellépés szükségességének felismerése után nyoma sincs már a tavaszi kétféle 
forradalom elméletének, mely a szabadságharc bukása után ismét á t i ta t ja a bécsi forradalom 
értékelését. Nem tud juk , hogy milyen eredményeket értek el Jókaiék Bécsben — csak a forra-
dalom vezetőinek túlzott óvatosságáról van tudomásunk 1 8 7—, de a történelmi eseményeken 
kívül az a tény, hogy Csernátoni egyedül számol be Kossuthnak a küldetésről, arra muta t , 
hogy Jókai minden valószínűség szerint nem teljesítette feladatát.188 Ez lehet az oka annak is, 
hogy a későbbiekben újabb megbízással nem látja el Kossuth ; megmarad radikális 
újságírónak s az év végéig szerkeszti az Életképeket. 

E vázlatos áttekintés is meggyőz arról, hogy a „Petőfivel versenyre kelő" Jókai ekkor 
jut radikalizmusa csúcsára. Irodalomtörténetírásunk egyik újabb terméke, a Nagy Magyar 
Költők (pedagógiai segédkönyv) tévesen állítja, hogy Jókai a forradalmár költővel való megha-
sonlás után „a szélső balodali iránytól elfordul, a forradalom köznemesi-polgári csoportjához 
csatlakozik és így szükségképpen szembetálálja magát Petőfivel és a márciusi if jakkal."1 8 9 

Jókai radikális cikkeinek központjában a nemzeti függetlenség kérdése áll. A júliusi és augusz-
tusi cikkek foglalkoznak ugyan ezzel a problémával, de azok mind extenzitás, mind intenzitás 
szempontjából előkészületi jellegűek. Már a szeptemberi fordulatig is fokozatosan kerül 
szembe a Bat thyány-kormánnyal , de jogos kifogásai meg sem közelítik Petőfi megsemmisítő 
ítéletét.190 Szeptember 4-e után lényegében megszűnik a tartalmi heterogéneitás kifejezte elvi 
bizonytalanság s a honvédő harc érdekeinek megfelelően a király, ill. a Jellasics elleni támadás 
határozza meg hírlapírói munkásságát. Cikkeinek értékét növeli, hogy formai megoldásaival is 
közel kerül Petőfihez. Igaz, ekkor írt radikális közleményei, főleg királyellenes glosszái máig 
kiadatlanul — nem egyszer Budapesten, Szegeden és Debrecenben különböző könyvtárakban 
szétszórva •— lappanganak az egy két példányban meglevő folyóiratokban. 

Őszi radikalizmusára a magyar politikai helyzet, Petőfi és a radikális újságírás mellett 
ösztönzőleg ha tha to t t írói elődjének tekintet t Victor Hugo hírlapíró tevékenysége, ki 1848-
ban „Napóleon új császársága, annak erkölcstelen kényurasága és üldözései" ellen ír.191 Imre 
Sándor Petőfi és a franciák c. tanulmányában megemlékezik arról, hogy Petőfi tárgyában 
különbözött Victor Hugótól, mert „Hugo egy kalandornak tekintet t , talán jóakaratú, de neki 
csak önzéséről, gonoszságáról föltűnt fejedelem, és annak környező hívei ellen szól az elnyo-
mott szabadság érdekében."182 Igaz, Imre Sándor nemcsak Petőfit „mentegeti" , hanem általá-
nosságban jelenti ki, hogy Magyarországon „ebben nem volt a franciáknak utánzójuk".1 9 3 

Jókai 1848-as munkáinak átlapozása azonban meggyőzhet bennünket arról, hogy Victor 
Hugótól nemcsak a költői feladatok megfogalmazását vette át és alkalmazta Jókai , hanem 
nagyon sokszor közvetlen gondolatokat is. A némi módosítással felhasznált részek elég széles-
körű rokonságra vallanak. A király mindkét írónál egyaránt koldus és rabló, de a francia előd 
Napóleon-ellenes kifakadása sem idegen Jókaitól : „(gyászember ! a történelem tanításaiban 
rád muta t mint bitófára, mely csontokkal van körülvéve)". A háborút kirobbantó V. Ferdinánd 
és majd 1849 tavaszán Ferenc József, illetve Napóleon bűnei Victor Hugo után Jókai feldolgozá-
sában is rendkívül hasonlatosak : „(ölés által jutni trónhoz, lábbal taposni a jogot ; gazember-
nek, orcátlannak, szemérmetlennek, kegyetlennek, ármányosnak lenni ; azt mondani Caesar 
vagyok : holott nem vagy más mint sima csaló ; megfojtani a gondolatot, az életet, a lélegze-

186 Életképek. 1848. nov. 12. 630. 1. 
187 Kossuth L. i. m. IV. 209. 1., — Waldapfel E. i. m. 229. 1. 
188 Jókai hátrahagyott művei. V. Bp. 1912. 19. 1. 
189 N a g y magyar költők. Bp. 1955. 137. 1. 
190 Életképek, "1848. aug. 20. 254. 1., Jókai Forradalom alatt írt m. 197. I., Jókai hát ra-

hagyott m. VI. 224. 1. 
191 Imre S. i. m. 185. 1. 
m U o . 
193 Uo. 172. 1. 
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tet)."1 9 4 A rémséges despoták között mindkét szerző Néróhoz hasonlítja saját uralkodóját.195  

Victor Hugo Napóleont csalóka bohócnak (scapin), Jókai pedig Jellasicsot nevezi „véres 
bohócnak".196 Nisard : Chanson populaires с. kötete alapján kétségtelenül megállapítható, 
hogy a francia forradalmi hagyományokhoz való ragaszkodást jelentik az 1848 őszén keletkezett 
„gúnyos, piszkos dalok a királyi család tagjai ellen".197 Imre Sándor szerint Andrieux és Lebrun 
„gúnydalokkal és paródiákkal élesztik a nép szenvedélyének tüzét".1 9 8 E sorokban lehetetlen 
észre nem venni a Jókaira gyakorolt hatást . 

Jókai a szabadságharc folyamán számos alkalommal saját cikkein keresztül kifejezésre 
j u t t a t j a , hogy a német, illetve osztrák sajtótermékek figyelemmel kísérése mellett állandóan 
tájékozódik a francia lapok közleményeiről is. Míg a bécsi tudósítók cikkeit igen gyakran 
cáfolja, addig a francia hírlapoknak a magyarországi eseményekre vonatkozó híreit csak néha 
érinti. 1849-ben az Esti Lapokban „Mit beszél rólunk Európa?" c. glosszájában maga az író ad 
választ arra, hogy a francia lapok híranyaga miért szerepel olyan ri tkán folyóirataiban : „Van-e 
rokonszenve i rántunk? Fog-e bennünket segíteni? Nem akar juk azokat a dicséreteket közleni, 
amiket a párisi lapok a magyar nemzetre halmoznak; ha azokat magyar ember olvasná, sohasem 
lehetne vele többet beszélni gyalog. Semmivel sem mondanak azok kevesebbet, minthogy a 
magyar nemzet az első hatalmassága világon, és a magyar nép legdicsőbb nép a kerek ég alat t . 
Kik eddig rólunk tudni sem akar tak, kik előtt ismeretlen név volt Magyarország neve, most 
előveszik a mappákat és kikeresik benne azt a földszakaszt, hol egy maroknyi nép óriás lelkese-
dése a világ legnagyobb zsarnokainak fejére gázol, s figyelve számolgatják a csaták helyeit, 
mikben a magyar nyomrul-nyomra foglalja vissza szabadsága földét. A forradalmak hazája 
megvallja : hogy a világ legnagyobb, legnemesebb, a legokosabban vezérlett forradalma 
a magyar. Amit mi hiszünk, azt ők még jobban hiszik, a mi forradalmunk hősei nálunk mint 
félistenek tiszteltetnek. Kossuth neve, Görgey neve minden ajkon forog, ismerik a nép legsze-
gényei és bíznak benne, ismerik a statusférfiak és bíznak bennek. A magyar néptől Európa 
várja szabadságát. Ezt mi nem azért mondjuk : hogy azok, kik eddig is szerettek magyarok 
lenni, most elbízzák magukat , s kik szégyenlették e nevet, most pironkodva térjenek vissza 
hozzá : hanem azért, hogy tudja és érezze a magyar nép azon erőt, melyet a világ szemeláttára 
kifejtett s vigyázzon reá : hogy e nagyszerű diadalnak eredménye is nagyszerű legyen. Most 
Európa vár ja tőlünk szabadságát. S a legünnepeltebb nemzetek nem szégyenlik ezt nyíltan, 
őszintén bevallani."199 

A francia lapok elhanyagolásában nyilván szerepet játszik az is, hogy a bécsi hírlapok 
„postafordul tával" érkeznek Jókaihoz, a közleményeket jórészt ellenséges beállítású tudósítók 
és újságírók írják, míg a francia újságok és folyóiratok — feltételezésem szerint — lassabban 
érkeznek Magyarországra s a hazai lapokból és a szabadságharcosokkal szimpatizálók tollából 
(Pulszky Ferenc és Teleki László hatására) merítik anyagukat.2 0 0 

Jókai radikális őszi írásainak többségét, mint említettem már, szatirikus hajlamainak 
kielégítése táplálja. Egy Csongrád megyei ember mondja „a király az ország legelső cselédje. 
Ha az én cselédem lop, elküldöm. Miért nem küldi el az ország a k i r á ly t ?" •— írja Jókai.2 0 1 

Máskor közszájon forgó hírből indul ki és ahhoz fűz reflexiókat anélkül, hogy formálisan 
elfogadná vagy cáfolná. A látszatszánakozás gyakran lesajnálássá, majd kíméletlen szatírává 
válik a tolla alat t : „Azt beszélik : hogy a király lemondott koronájáról Ferenc herceg 
javára . Szegény öreg. Biz azt hiszi : hogy még van, aki hallgat a szavára. Okoskodhatol te már 

194 Uo. 193—194. 1. 
195 Életképek, 1848. okt. 22. 513. 1., Imre S. i. m. 200. 1. 
196 Esti Lapok 1849. márc. 1. 9. sz. 4. I. 
197 Imre S. i. m. 172. 1. 
198 Uo. 174—175. 1. 
199 Esti Lapok, 1849. jún. 16. 47. 1. 
200 Pulszky Ferenc: Hirlapi cikkei, OSZK. Fol. Hung. 1705. 11. 1. 
201 Életképek, 1848. okt. 22. 540. 1. 
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édes jó királyom, hallottuk gyalázatos hitszegő szavadat, hallottuk ágyúid dörgését, mindket -
tőt megszoktuk immár, s nem félünk és nem szeretünk többé. Akár lemondasz, akár nem 
mondasz, semmit sem mondasz vele. Szent voltál addig, míg kétszázezer zsoldos hirdette igéi-
det, szeretett , aki félt tőled, most szerencséd elhagyott, ember vagy, még annál is rosszabb, 
s kacag fölötted, aki nem gyűlöl. Vagy eszed, vagy szíved hiányzik ; de annyi bizonyos : hogy 
koronádat elkártyáztad."2 0 2 Kidolgozatlan mitológia-parodiájában kiemeli V. Ferdinánd 
szerelmi kalandját gróf Zichynével, aki nem tudta a királyt „felgerjeszteni" s emiatt Ferdinánd 
— a bika a lakjában szereplő Zeus mintá jára — „birka képében bújdosott" .2 0 3 Az „utcanő 
f a j t a " Zsófia hercegasszony (ki férjét szerelmi kocódások következtében meg szokta pofozni) 
Jellasicsot gyakran összetévesztette férjével.204 Az országjárás c. rovatban is efféléket ír : 
„Poroszországban még mindig nem akasztották fel a királyt" vagy „A nápolyi király még máig 
sincs felakasztva."205 

Míg Petőfi kisebb mértékben alkalmazza 1848 őszén a szatíra fegyverét s minduntalan 
fellobban benne a lírikus szubjektív szenvedélyessége, addig Jókai őszi cikkeinek többsége 
gúnyos hangú. Szeptember végétől november közepéig egyetlen Életképek-szám sem jelenik 
meg anélkül, hogy vázlatosan feldolgozott, esetenként nagyon szellemes gúnyolódással ne kari-
kírozná a magyar szabadságra támadó Jellasicsot. Nyoma sincs itt a későbbi békepárti tagokra 
jellemző óvatosságnak s a kamarillát mentegető szándéknak.206 „Az ildomos szélkakas-ban" a 
horvát bán pályafutásának kiemelkedő állomásait gúnyolja.20 ' Szeptember 24-én „Jellasics 
közlönye" címen új rovatot indít, s október végéig, a bán kiűzéséig itt közli nyers szarkazmussal 
írt politikai szatíráinak nagy részét. A „Korszerű és népszerű minisztériumban" triviális 
gúnyolódással ítéli el Jellasics tevékenységét.208 Az ellenség iránti gyűlöletet szító gúnyiratok-
ban az antidinasztikus érzelmeinek megnyilvánulása, valamint Jellasics és a császári hadvezé-
rek megvetése szorosan kapcsolódik egymáshoz. Október második felétől egyre nagyobb szám-
mal bukkannak fel a császári hadvezéreket megbélyegző apró kitételek. Nyílt becsületsértés-
sel ér fel útlevél-paródiája, melyben Zsófia hercegnő, „Hollenbuth Sophie" útlevelét „ál l í t ja 
ki".209 Jókai a király leleplezése után is bízik István nádorban,210 de október 8-a után már 
őt is elítéli211 s novemberben már a hazaárulókkal egy-sorban gúnyolja.212 Ismeretlenül lap-
pangó „Mi az a respublika" c. október 15-i vezércikke a köztársaságot kevéssé megalapozott 
érvekkel magyarázó és dicsőítő keretben tör pálcát a Habsburg királyság felett, bár e sorok 
között kimondatlanul is ott bújkál , hogy egy esetleges személycsere esetén bízni tudna a 
királyban.213 A „beteges, gyámolatlan, elméjében tökéletesen megfogyatkozott" V. Ferdinánd 
bűneinek felsorolása mellett kimondja, hogy a „Köztársaság az : amikor egy nép saját maga 
által választott kormányra bízza külső és belső ügyei elitézését, olyan kormányra, mely mind 
arról, amiket cselekszik, tartozik szigorúan számot adni."214 Ez a megfogalmazás nem n y ú j t 

202 Uo. 542. 1. 
203 Életképek, 1848. okt. 29. 569. I., Arad 1848. szept. 15. 21. sz. 163. 
204 Életképek, 1848. okt. 29. 568—570. 1. 
205 Életképek, 1848. okt. 29. 573—574. I. 
206 Szathmáry Káro ly : A camarilla politikája. Kossuth Hírlapja, 1848. okt. 8. 86. sz. 
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többet , mint Birányi Ákosnak az októberi bécsi felkelés hatására keletkezett, tiszavirágéletű 
Köztársasági Lapok c. orgánumának „Győzzön a jobb" c. nyitó vezércikke : „Hagyjá tok 
behozni a jobb rendszert, ahol önmaguk a népek igazgatják és kormányozzák magukat . Hagy-
játok behozni a köztársaságot."215 Ugyanebben a lapban egy Barsi József nevű lelkész magyarázza 
hasonló „egyszerűséggel" a respublika fogalmát.216 A következő számok legfontosabb cikkei 
(A királyság ártalmai ; Ki kell kiáltani a köztársaságot! ; Le a királyokkal! V. Ferdinánd 
bűnei ; Miért féltek a köztársaságtól?) nagymértékben felhasználják Jókai királyellenes néze-
té t , amely végül is elvi alap nélkül torkollik a respublikába : „fogunk választani magunknak 
ősi törvényeink szerint egy kormányzót , ki mindazon kötelességeket teljesítse, melyek egy 
király kötelességei. . . Mondjuk ki : hogy istenen kívül senkit sem imádunk . . . így béke 
lesz velünk és örök boldogság. A népek sohasem indítottak egymás ellen háborút . Egyik király 
a másik ellen hadakozott mindig, és a népek vére folyott mindig érettük. E vér ne rút í tsa a 
földet. A népek szeretni fogják egymást, ha királyaik nem lesznek, mert mindenik boldog 
lesz a maga földén. Éljen a köztársasági kormány!"2 1 7 Jókai napi politikai kérdésekben hasz-
nálja fel a májusban keletkezett „Egy római polgárnő" c. novellájában alkalmazott kifejezése-
ket , bár ez az idillivé szelídített köztársaság távol áll Petőfi Respublika c. költeményének 
követelményeitől. Petőfi szerint a respublika „a véres porba" sú j t ja ellenségeit : 

„Ki t meg nem térít szép szelid szemed, 
Hol a szeretet oltárlángja csillog, 
Majd megtéríti azt szilaj kezed, 

« Melyben halálos vésznek kardja villog."218 

Távol áll a Jókai-féle köztársaság az Ábrányi Emil hirdette eszméktől is, mely szerint 
„az újjá alakult Európának más jövője nem lehet, mint socialis demokratiára alapított köz-
társaság".2 1 9 Nem kétséges Szabó Ervin igaza, aki az egész őszi időszakban keletkezett köztár-
sasági gondolat értékét nem sokra becsüli.220 

Október végén, miután a honvédelmi bizot tmány elrendeli, hogy a magyar honvédség 
vegye fel a háromszínt, esküdjék fel az a lkotmányra ,s Kossuth meghirdeti a népfelkelést, Jókai 
királyellenes cikkeiben megsemmisítő bírálatot mér V. Ferdinándra. Az uralkodó pipogyaságá-
val Kossuth Lajost mint a nemzet képviselőjét állítja szembe.221 Az október 22-i „Szegény 
k i rá ly!" c. cikk Petőfihez hasonló radikális leszámolás Rousseau „társadalmi szerződésének" 
királyszemléletével.222 A Jókai-féle formai megoldások egész sorát mu ta t j a be, s még a 
korábbi bizonytalan elvi állásfoglalásának jeleit magánviselő technikai fogásokat is felvonul-
t a t j a . (A Jókai-féle 1875-ös kiadásban még a szerkezeti egység rovására is találkozunk szöveg-
csonkítással, a legradikálisabb részek mellőzésével). Nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azokat az áruló nyomokat sem, amelyek látszatkövetkezetlenségiikkel minduntalan kilógnak az 
értekezés alaphangulatából. Jókai radikális állásfoglalását bizonyítja az a tudatosan alkalma-
zott következetlenség, hogy Petőfi mintájára2 2 3 a vérrel, vassal kegyetlenkedő király és a nép 

215 Köztársasági Lapok, 1848. okt. 11. 1. sz. 1. 1. — vö. Nincs király ! Kossuth Hír-
lapja 1848. dec. 6. 136. sz. 590. 1. — Reform 1848. jún. 11. 20. sz. 157—158. 1. 

216 Köztársasági Lapok, 1848. okt. 17. II. sz. 4. 1. — v ö . Forradalom. Magyarázza s fej-
tegeti Táncsics Mihály, 1849. 5. 1. 
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iránti szeretetét filantróp kesergéssel kifejező jó király tet tének eredménye azonos. Maga a 
cím is határozottan „sajnálkozó", pejoratív értelmű. Petőfi „Dobzse László" c. versében is 
ebben a beállításban szerepel a „szegény ki rá ly" kifejezés.224 

A király iránti hűség elevenen ható erőt képvisel ebben az időben s az értekezés súly-
ponti részét ezért foglalja el a király elleni agitáció. A paródia szélsőségekben csapongó esz-
közeihez fordul Jókai , hogy bebizonyítsa a királyhűség tar thata t lanságát . A Délibáb c. cikké-
vel rokon módszerrel egy királyhívőt beszéltet s úgy parodizálja e fiktív szereplő érveit, 
hogy a lojális állásfoglalás értelmetlensége beigazolódjék. Az ellentétes képek és jelenetek sűrű 
egymás mellé helyezése formailag is rikító kontrasztot s távolról sem logikusan összekapcsolt 
gondolatsort képez. 

A múltat , jelent és jövőt, elénk vetítő, hármas szerkezeti egységre tagolódó értekezés nyi-
tánya mozgalmas képbe sűríti a királyság kialakulását : „Midőn a királyok a népek fejére 
ültek, s isten nevében nyomorú életet és nyomorú halált osztogattak édes fiaiknak, — midőn 
a királyok kivették a nép szájából a kenyeret, szívéből a vért , s adtak nekik helyette rabszolga-
ságot és koldusbotot, — midőn a királyok játszottak a nemzetek fejével, ad ták , vették, osz-
to t ták az országokat, — a jó királyok akkor sem feledkeztek el keresztyén voltukról, s kiket 
nyomorékká tevének, megsiraták és mondák: szegény népi A nép éhezett, a nép sírt , a nép 
elvérzett. Szegény nép! Azt mondá a király. A nép viselte láncait, viselte koldusbotját , gályát 
húzott , vagy földönfutó lett. Szegény nép! azt mondá a király." Az éles fogalmazásból kiderül, 
hogy a jó királyok is nyomorékká tet ték a népet, de utána megsiratták. A fiktív beszélő szerint 
ez az erkölcsi alap arra, hogy sajnálkozzunk a királyon s mentsük meg az „ ú j idők" viharától. 
A múltat idéző bevezető kép után a jelen, illetve a közeljövő hasonlóan mozgalmas megjele-
nítésébe csap át az író, mintegy bizonyítva, hogy több pozitív érvet nem tud megemlíteni a 
jó király mellett : „Fordult a kocka. Jön az idő! Jön megállíthatatlanul, midőn a bálvány 
imádásoknak vége szakad, a nép nem fog aranyos fejű bornyúk előtt térdelni többé, nem 
csókolandja a tigriskörmöket, miken önvérének szagát érzi, hanem ledobja nyakáról álszen-
teit. Semmik vagytok ! Dicsőségtek álom. Volt és nincs és nem lehet többé. Jön az idő, melyben 
a népek hajtóvadászatot ta r tandanak a királyokra, üldözni fogják a koronás vadakat , egyik 
ország szélitől a másikig s nem lesz azoknak maradásuk sem e földön, sem a másvilágon. Ez az 
idő nem messze van. Talán már benne is vagyunk. Illő : hogy a népnek is jusson eszébe keresz-
tyén volta. Legyünk emberek! s midőn e fölkent szerencsétleneket bújdosni eresztjük, ne 
múlasszuk el őket megsiratni ; szegény király, szegény koronás ki rá ly!" Jókai rej tet t egyház-
ellenes álláspontja is előbukkan,mert az irgalmasságot csak a „keresztyén" felebaráti szeretet-
tel indokolja : A „ jó királyok sem feledkeztek meg keresztyén v o l t u k r ó l . . . amikor kivették 
a nép szájából a kenyeret, szívéből a vér t" . Amikor nagy általános történeti fejtegetésekbe 
bocsátkozik, Petőfi királyportréihoz hasonlóan, az uralkodó apró-cseprő gondjaival bíbelő-
dik. „Kiknek ülőszéke népek sírja, kiknek itala vér, kiknek a nemzetek nyögése dajka-ének, 
kiknek nyugalma a rabláncok zörgése, játéka háború. — Hová fogsz menni? Étlen, szomjan, 
álmatlanul, örömtelenül. Mert a te életed nem emberi élet, álmod nem emberi álom, örömöd 
nem ember öröme. Ez a világ nem a te világod. Az emberiség nem fogad f iává ." A lépcső-
zetesen fokozódó ellentét adva van : a parodizált figura kénytelen belátni, hogy a 'k i rá ly a 
népek s í r já t , italát, a rabláncok zörgését, a háborút saját kényelmére, szórakozására használja, 
tehát elvetemült, embertelen lény, mégis merő filantrópiából csak mint emberért aggódik. 

A király sorsát a távol jövőben bemutató befejezés még tovább bővíti a kontrasztot . 
A szélsőséges képek fokozásával muta t j a ki, hogy a halál u tán senki, tehát még egy paródia-
alany sem lesz, aki szánja a királyt. A természet is megbélyegzi, inert még századok múlva sem 
fog teremni semmi a sírján, mégis mint teljes lehetetlenséget fűzi a cikk végére a gépies 
refrénként visszatérő sóhajt : „És ha meghalsz? Ha isten megengedi, hogy olyan halálod 
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legyen, minő embereknek szokott lenni, ha a föld beveszi csontjaidat , azon a helyen nem fog 
megteremni istennek semmi virága, puszta lesz az ; megátkozott porod miatt messze téren 
kivesz minden, ami zöld, s századok múlva a késő nemzedék, hol kopár fűtelen tért talál, 
arról fogja tudni , hogy oda egy király van temetve. Alert átkozott lesz a fű, mely sírodon 
gyökeret ver, és áldott lesz az, amely palotád köveit fogja lepni. A népek is boldogok leen-
denek, s örömeik zaja nem hagyand aludni sírod fenekén. A templomokban sokáig fog-
ják nevedet az imádságban emlegetni, ott hol az árvízről, döghalálról s az isten egyéb csapásai-
ról van szó. És senki, senki nem fog megsiratni téged. A gyávák megszűnnek élni, a bátrak 
gyűlölni tégedet, rokonaid megszűnnek szeretni, és megtagadnak. Elfeled mindenki, elmúlsz, 
elenyészel. Szegény király, szegénykeronás k i rá ly!" A premisszák bizonyítása helyett látszólag 
logikátlanul csapong Jókai képzelete a megsemmisítő kancsal-sziltogizmusok között, amikor 
egy kiválasztott szemszögből elveti a király iránti humanitást . Logikai rendbe igazodnak azon-
ban gondolatai, amikor a király emberségét cáfolja. Nem elégszik meg azzal, hogy bemutassa 
a király embertelenségét, hanem ad abszurdum végig viszi a megkezdett gondolatmenetet. 
El jut egész addig, hogy a király halála után sem a menyországban, sem a pokolban nem lesz 
helye (oda is emberek jutnak ugyanis). A cikk állásfoglalása határozott , radikális. A 
főhangsúlyt a király embertelenségét bemutató szakasz kapja , hiszen Jókai célja nem az 
volt, hogy az uralkodó hazafiatlanságát karikírozza, (azért zárja le ezt a szakaszt másfél sor 
után) hanem azokat akar ja meggyőzni álláspontjuk helytelenségéről, akik merő emberszere-
tetből a király egyéni sorsán aggódnak. 

A harmadik részben a jelen állapotokat bemutató kép hangulatába belejátszanak a 
francia forradalom Lajos Fülöpöt elűző jelenetei, de azzal is fokozza az erőteljes hatás t , hogy 
nem választja külön (mint 1848 első felében) a francia és a magyar király politikai szerepét. 
Itt már a királyok általános és sommás elítélése jelentkezik. A negyedik szakaszban a nép 
fájdalmaival semmit sem törődő uralkodó alakja jelenik meg, majd a rövid ötödik részben 
az öröm és remény nélkül tengődő királyt muta t j a be. A hatodik rész a jelen és a közeljövő 
felvázolásával fokozatosan jut el arra a gondolatra, hogy a király embertelen. A zárószakasz-
ban a király távoli jövője Petőfi „Akasszátok fel a k i rá lyokat" c. költeményének átkára emlé-
keztet. Jókai és Petőfi királyátkában egyaránt megtalálható az a motívum, hogy a király 
sír ján még a föld sem fog virágot növeszteni. Petőfi tovább fejleszti és tömöríti Jókai hasonla-
tá t , amikor megállapítja a királyról, hogy „szemétől a levegő fekete, s megromlik a föld, mely-
ben elrohad."225 Nem lehetetlen, hogy Petőfi Sándor december 2-a után keletkezett versében 
felhasználta Jókai királyellenes cikkét, de az is lehet, hogy közös francia forrásból merítettek 
mind a ketten. 

Az október 29-én megjelent „Nem szeretem a sápadt a rcokat" c. cikkében is az agita-
tív szempontok foglalják el a központi helyet.226 Kevesebb romantikus fogást használ. A szati-
rikus elemek mellőzésével első személyben szólítja csatasorba a fiatal költőket s szenvedélyes 
hangú, meggyőző erejű kiál tványban bélyegzi meg a megalkuvást és a félrehúzódást. „Túl 
vagyunk a Rubiconon. Felszedtük magunk után a hidat, hogy vissza ne mehessünk . . . „Túl 
vagyunk azon, hogy még valaha alázatos, hűséges, királyokban hívő nép legyünk" — jelzi 
első hangleütésében, hogy Magyarország történetében új korszak kezdődik. A racionális és 
emocionális tényezőkre egyaránt súlyt helyező cikk sokoldalú példákon muta t ja be a mozga-
lomba való bekapcsolódás szükségességét. Rövid utalás formájában világítja meg, hogy élet-
halál küzdelmünkben: „Számunkra csak kétféle jövő lehet há t ra" ; „Havesz tünk , so r sunk két 
szóban le van írva, e két szó : halál és rabszolgaság. Akkor sem lesz királyotok többé : szív-
telen zsarnok fog ülni vérrel festett széken, s azt a koronát, mit eddig szentelt fején viselt, 
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zsákmányul fogja tenni jogtapodó sarkai alá s féreg éltet élő alattvalóival lelke meztelen 
szennyét fogja imádtatni , nem azon magasztos eszmét, mely mint isten képe trónol eddig a 
szívekben. Nem az isten képét fogjátok imádni, egy hóhérét, ki megengedi, hogy éljetek, míg 
neki tetszik, s haljatok meg, ha nektek nem tetszik az élet. Ki példával fog előmenni az eskű-
szegésben, orozva gyilkolásban, Istenkáromlásban, ki védeni fogja azokat, akik őt bűneiben 
követik s felszabadítja az ország minden ádáz bűnöseit : hogy üldözzenek mindenkit, aki 
náloknál jobb ." „De ha nyertünk . . . akkor . . . Akkor eljönnek a számolás napjai. A bünte-
tés nem érheti azon népeket, kik ellenünk támadtak , hanem azokat, kik őket ellenünk vezet-
t ék . " Két irányba ható érvekkel számol le a felvilágosodás híveinek a király jóságáról szóló 
elképzelésével. A márciustól szeptemberig ta r tó „hiszékenység" bírálatával egyidejűleg 
bizonyítja, hogy a király nem lehet a nép „szerető a t y j a , " elveti a megalkuvás lehetőségét. 
A történelemre és Martinovicsék példájára apellálva akar ja felrázni a királyban bizakodókat. 
A zárószakasz tudatos felszólítás a királyellenes harcra. Nem véletlen, hogy Vasvári Pál az 
1849 eleji katonai kudarcok idején a cikk címével igyekszik lelkesíteni a csüggedőket, közte 
Jókait is.227 

Jókai őszi időszakban keletkezett írásainak csaknem egészét átforrósít ják a Kossuth 
toborzó körút ján szerzett élmények. November elején leszögezi, hogy a „császár és Magyar-
ország két ellenséges tábor",228 majd Petőfire emlékeztető triviális gúnnyal fakad ki a király 
ellen : „Indiában a barmok részesülnek isteni tiszteletben. Csuda : hogy egynémely elcsa-
pott király nem szökik Indiába, még ott valahogy avancirozhatna."2 2 9 November 12-én közöl 
három hosszabb lélegzetű értekezést, melyben a főhelyet a királyellenes motívumok foglalják 
el. A „Keserű hangok" c. kétségbeesett hangú kiál tványban szubjektíve legélesebben bélyegzi 
meg V. Ferdinándot s áll ki a szabadságharcosok mellett.230 Az értekezés nyitánya fokozódó 
lendületű patetikus közlemény : „A császár kirúgta maga alól a t rónust . A császár halomra 
lövette a birodalom fővárosát. A császár aláírta végpusztulása ítéletét. Véres hajdankor , 
amelynek rémeseményei a mesevilággal határosak, mutass fel egy példát, mely e királyi 
őrültséghez hasonlatos legyen! Hidd elő néróidat, a pogány hódítókat , kik emberáldozatokat 
vit tek hadisteneik véres oltárára, Timurt , Dsingiszkánt, Caligulát, Heliogabalust. Melyik 
te t t őrültségében ahhoz hasonló borzalmakat, minőket e gyöngefejű ember cselekszik? Mire 
ta r togat ja még őt a sors? Lelke már félig halva van, mire kell neki tovább lézengeni trón és 
ravatal közt? Annyira elszaporodott-e már a földön az emberi fa j , hogy e koronás döghalált 
kellett reá bocsáj tani?" A szubjektív felkiáltás szerkezeti keretet feloldó pátosza, a szuper-
lativuszba rögtönzött , egymásba torkolló reflexiók, a választ magukban hordozó kíméletlenül 
nyílt kérdések a polgárháborútól irtózó író felfokozott szenvedélyességének, szubjektív őszinte-
ségének hiteles bizonyítékai. Nem csoda, ha 1875-ben épp a hangulat alapját képező kezdő 
szakasz mellőzésével csonkítja meg az értekezést. November végén a Figyelmező c. lappal 
polemizálva számos adat ta l bizonyítja : nem igaz, hogy „ú tban vagyunk a lotharingi házzali 
kibéküléshez."231 Válasz májusi királyvéleményére az V. Ferdinándnak adresszált november 
9-i üzenet.232 Közvéleményben élő hír — mely szerint a király békülni akar — képezi a szatíra 
kiinduló pont já t . Ez az abszurd pletyka csak ürügy, hogy egy különös fejtegetés megindul-
jon. Jókai , hogy intenzív királygyűlöletét és radikális állásfoglalását kifejezze tüs tént közli is 
a „békekötés pon t j a i t " : „Beszélik, hogy a felséges udvar hajlandó volna Magyarországgal 
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kibékülni. Szívesen, miért ne? Akár mindgyárt tegyük fel a békekötés pont ja i t . 1. A felséges 
lotharingi családból soha senki sem lábát, sem semmiféle igényét e jó Magyarországba be ne 
hozza. 2. Vigyen ki innen mindenféle külföldi katonát s küldje haza a magyarokat . 3. Akasz-
tassa fel Jellasicsot, — Puchnert nyúzassa meg, a többi pajtások nyakára kössön malomkövet 
s eressze a Balatonba. 4. Katonaságát eressze szét, ágyúit öntéssé meg harangoknak, az elsze-
dett fegyvereket küldje el Kossuthnak és Nyárynak. 5. Fizesse ki a státusadósságokat, vál t -
son be minden papíros pénzt aranyra , ezüstre. 6. Építtesse fel a városokat, miket leágyúzta-
to t t , engesztelje ki a népeket, akiket legyilkoltatott. 7. Vallja be ország, világ előtt, hányszor 
szegte meg esküjét? s válasszon : őrültségből, vagy gonoszságból tette-e az t? 8-szor és végtére : 
pusztuljon ki Európából minden pereputtyával egyetemben s soha még csak képpel sem for-
duljon (vissza). Ha ezek a pontok tetszenek akkor írjuk a lá . " 

November 26-án „ E g y zsák h í r " között közli : „A császárt megütötte a guta. Ha t e t t e 
nagyon jól te t te , bár a többit is megütötte volna."2 3 3 November 5-én kezdi közölni és december 
31-én az utolsó számmal fejezi be „a legkacagtatóbban tiszteletlen magyar írást,"234 a „Pán 
Jellasics" c. komikus eposzát. Waldapfel József közölte először 1848-ban a Csillag áprilisi 
számában — s a j n o s , indokolatlan rövidí tésse l—a Csokonai „Béka-egér ha rcának" technikai 
fogásait utánzó szatírát, mely mintegy összegezője Jókai legélesebb királyellenes megnyilat-
kozásainak. A „hősköltemény" erőtlen esemény fonalra felfűzött alkotóelemei szórványosan, 
szinte teljes egészükben megtalálhatók Jókai antidinasztikus cikkeiben. A véletlenre épített s laza 
szerkezetével is az eposzi „deus ex machinâ t" karikírozó, obszcén népi elemekkel telitűzdelt 
mű elsősorban Zsófia hercegnő és Jellasics közötti „szerelmi t i t koka t " s a király pipogyaságát 
muta t j a be a korabeli saj tóban jelentkező hírek és pletykák alapján.235 „A király leköszönt" 
kezdetű december 10-i Charivari cikk céltáblája Ferenc József, a „Josephus sine terra. A kedves 
kisfiú."236 A közvetlenül az új királynak címzett, a francia arisztokrácia „sine macula" t i tu-
lusa237 helyett „sine t e r r a " ranggal felruházott Ferenc Józsefnek szóló szubjektív hangú cikk 
vállveregetve okta t ja ki a „koronát és státusadósságot öröklő" fiatal k i rá lyt : „ H j a j f iatal 
barátom, míg az ember a császárságot megtanulja, sok szép víz lefolyik addig a Dunán. Nagyot 
kell még magának nőni, míg azt mind megeszi, amit ura bá ty ja megevet t ." Míg V. Ferdinán-
dot gúnyoló írásaiban konkrét bűnökre utal, itt romantikus pátosz nélkül, általános érvénnyel 
mondja ki, hogy „amikor az egyik császár tolvaj , a másiknak orgazdának kell lenni". Egész 
sereg kérdést vet fel a „királyi porontynak" olyan formában, hogy a kérdés parafrázisa választ 
is jelent : „Tudja-e maga : mi az a heraldica? Tud-e maga hamisan esküdni koronájára , 
címerére, evangéliumára, s azt mondani : hogy mikor esküdött nem volt esze? Tudja-e maga, 
mi az a jus gentium? Össze tudja-e ön veszteni a népeket, tud-e Ön polgárháborút csinálni, 
falvakat égetni, népfajokat i r tani?" A zárószakasz ket tős befejezésű : „Míg maga fiatal bará-
tom mind ezen tudományokból az exament le nem teszi, addig ne neveztesse ki magát császár-
nak. — De csakugyan látszik : hogy ért hozzá a kis császár. Azt mondja : hogy ő felült a 
t rónra. Az isten növelje magasra. —• Azt mondja : hogy legelőször is azon kezdi kegyosztoga-
tásait : hogy bennünket tövestül, gyökerestül kipusztít a földszínéről. Azt mondja : hogy ő 
Magyarországtól elrabolja a Banatust , Erdélyt , a bányákat s az ausztriaszéli megyéket. 
A példabeszéd azt t a r t j a felséges császárkám : hogy aki gyermekkorában ilyen okos, nem fog 
hosszú életet élni." 
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A forradalom metempsychosisa с. novemberi glosszájában238 k imuta t ja Jókai , hogy az 
1789-es francia és az 1848-as osztrák, ill. magyar forradalom azonos okokból fakadt s mind-
ez ideig azonos következményekkel zárult . A két forradalom oka az arisztokrácia züllöttsége, 
az udvar zsarnoksága és a nagy államadósság. XVI. Lajos és V. Ferdinánd egyaránt „korona 
alá született, különben gyöngefejű, ingatag ember satyrája minden felségi eszmének, környeze-
tének bábja, gyermek, kinek kezébe kést ad t ak" . Az 1789-es és az 1848-as országgyűlési küldöt-
tek egyaránt „a szegényebb rendből" származtak. „Amott Foulont, itt Latourt akasztotta fel a 
nép a forradalom előtt, mindkettőt lámpásfára, mindkettőt a városház előtt. XVI. Lajos Versail-
lesben, V. Ferdinand Insbruckban zárta el magát népeitől, mindkettőt kényszeríteni kellett : 
hogy fővárosába visszatérjen. Október hatodika volt 1879-ben, midőn a párisi nép reggeli 5 
órától déli 12-ig XVI. Lajos testőrségét felkoncolta. Október hatodika volt 1848-ban, midőn a 
bécsi nép reggeli 5 órától déli 12-ig ugyanazt cselekedte Ferdinand zsoldosaival. . . -XVI. 
Lajos úgy fu to t t , mint V. Ferdinand. Hátuk mögött a népek átka. E perctől fogva respublica 
volt mind a két ország. Ötszázhetvenhét nap múlva XVI. Lajos a guillotin alatt elvérzett ; . ." 
Eddig tar t az összehasonlítás. Közvetlenül ezután hangzik el a királyt riasztó figyelmeztetés : 
„Királyok ! koronás emberek ! Miért nem olvassátok a történeteket , miért nein olvassátok azon 
rémséges sorokat, mik egy koronás király vérével vannak írva? Hajh, e sorok után hány vörös 
lap van még! A vörös sorokban mennyi polgári vér, a fehér sorokban mennyi keserű könny." 
A befejező sorok fejezik ki a cikk lényegét s a királyellenes részek a Végső tanulságot készítik 
elő. Kétségtelen, hogy Jókai eddigi királyellenes cikkeinek is volt számonkérő és felelősségre-
ébresztő íze. A király legnagyobb bűne eddig is a véres belháború kirobbantása volt, de itt 
tükröződik első ízben, hogy a felelősségrevonásról a hangsúly, a felelősségre ébresztésre tolódik. 
Ez a királyriasztás már magában hordozza azt a lehetőséget is, hogy a vérontás elkerülése 
érdekében — ha arra alkalom kínálkozik — kész minden eszközzel megakadályozni a harcot. 
Még világosabban fogalmazódik meg ez az elvi állásfoglalása a november végén keletkezett 
„A Pesti Hírlap p rogrammja" c. sikkében.239 Év végén ugyanis Csengery Antal és Kemény 
Zsigmond helyett „Nyáry Pál közremunkálása mel le t t" Jókait bízzák meg a Pesti Hirlap 
szerkesztésével. 1849. elején három szám hivatalosan még őt tekinti szerkesztőnek, de január 
6-tól az addig segédszerkesztőként fel tüntetet t Szilágyi Sándor szerepel a lap vezetőjeként.240 

„Nem egy kalandos epizódot, hanem egy új életre hívó epochát akarunk előkészíteni nemzetünk 
számára. Terveink alapokra vannak épí tve" — írja Jókai a szerkesztői nyilatkozatában. A 
bátor harci kiállás mellett ebben az időben is a törvényes rend alapján lép fel az együttműködést 
akadályozó társadalmi és politikai erők ellen : „Békét, rendet szerezni saját földünkön, áldo-
zattal s ha úgy nem lehet fegyveres eréllyel, de békét és nem terrorizmust, mint amazok ott 
Bécsben s Lembergben és mindenütt : hol lábaiknak véres nyoma látszik." Elvi meggyőződésé-
nél fogva radikalizmusa csúcsán is szembehelyezkedik a forradalmi diktatúrával : „Előre 
határozot tan kimondjuk: hogy bárminő á ldozat ta lkűzdendjük is l e a terroristicus absolutista 
pártot , új terrorismust nem fogunk tanácsolni soha." A Pán Jellasics c. művében is gúnyolja, 
hogy a rend fenntartása helyett a bécsi forradalmárok elkergették a minisztereket s a királyt 
elzárták a külvilágtól.241 Ez a vélemény a márciusi jakobinusoktól különböző forradalom 
felfogásból származik s többek közt ez az álláspont képezheti alapját a békepárt későbbi 

238 Életképek, 1848. nov. 12. 610—611. 1., Jókai Forradalom alatt írt m. 70—71. 1., 
Jókai hátrahagyott m. VI. 51—52. 1. 

239 Életképek, 1848. dec. 3. Borítólap., Pesti Hirlap, 1848. nov. 20., Jókai hátrahagyot t 
m. VI. 51—58., — vö. Országgyűlés-e vagy diktatúra. Népelem. 1848. júl. 19. 16. sz. 61. 1. 
— „Forradalmi fasor". Dongó,'1848. szept. 9. 21. sz. 83. 1. 

240 Pesti Hirlap, 1849. jan. 3. 254. sz. 1. 1., jan. 6. 257. sz. 1. I., — vö. Gvulai Pá! : 
Bírálatok, 1911. 139. 1. 

241 vö. Despotia és demokrácia. Reform. 1848. jún. 25. 24. sz. 187—188. 1. 
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befolyásának s nagyban megmagyarázza, hogy a Madarász-perben mért válhatot t az egyez-
kedők eszközévé. 

Jókai szeptember utáni publicisztikai munkásságának áttekintése, irodalom-
történetírásunk eddigi megállapításaival szemben azt bizonyítja, hogy a Petőfivel 
való szakítás nem békepárti szereplését készíti elő, s e publicisztika művelése közben 
kerül elvileg legközelebb a márciusi jakobinusokhoz. Egész életpályájának ez a legradikálisabb 
szakasza. 

Hasznos kiegészítéshez ju tunk, ha Jókai Petőfivel való szakítása utáni Petőfire vonat-
kozó megjegyzéseit vizsgáljuk meg. Október elején, amikor Petőfit a reakciós újságok — a 
Nemzetőrrel az élen — azzal vádolják, hogy nem akar fegyvert fogni hazájáért2 4 2 egyedül Jókai 
közli,243 hogy „Petőfi is elutazott kötelességét mint becsületes hazafi teljesíteni." A félreérté-
sek elkerülése végett még a kézjegyét is aláír ja a bejelentés szövege alá.244 Joggal teszi fel 
Petőfi a kérdést a szeptember 17-i hírlapi cikkében : „S mostan én, ki hat hónappal ezelőtt 
ezt í r tam, hogy „nincsen többé szeretett király", s kit ezért a Kárpátoktól Adriáig elvetemült 
hazaárulónak kiabáltak magyar testvéreink, most én azt kérdezem : „hát van-e még szeretett 
király?"2 4 5 A Petőfivel való egyetértésre vall a következő december 10-i Jókai híranyag : 
„Telegraph. A királynak megjött az esze. — Felfogadta, hogy nem lesz többet király. — Mező 
Dániel urat Ha jdú Böszörményen bizodalmasan felszólítjuk, szíveskedjék nekünk azon kor-
szerű versét megküldeni, melyben minden strófa ezen végződik : „van oh, van kegyes, jó, 
szeretett királyunk!" — Kiadjuk!"2 4 6 Petőfi királyellenes költeményének egyik támadója 
ugyanis Mező Dániel hajdúböszörményi nemzetőr volt, aki ellenverset is jelentetett meg.247 

Október 29-én írja Jókai : „Az a híre, hogy Olmützben rá is lőttek a királyra, hanem helyette 
Ferenc Károlyt találták vállba. Tehát sehol sincs többé szeretett király l"248 A szegény király ! c. 
októberi cikkében kitűnően alkalmazza Petőfi híres augusztusi politikai cikkének cáfoló 
módszerét. Igen gyakori, hogy Jókai Petőfi 1848 tavaszán és nyarán írt királyellenes költemé-
nyeit, többször hangoztatott szófordulatait használja fel őszi cikkeiben. Október 29-én az 
egész időszak programadó „Nem szeretem a sápadt a rcoka t" c. értekezése és Petőfinek az 
április 1-i tömegdemonstráción a forradalomtól húzódok elleni kijelentése („lát tam remegést, 
lát tam sápadt arcokat")2 4 9 közti elvi és formai rokonság kézenfekvő. Igen hossza-
dalmas feladatra vállalkoznánk, ha Jókai és Petőfi írásainak formai rokonságát 
akarnók felvázolni. Csak ízelítőként érdemes megemlíteni, hogy a királyellenes 
cikkek szintézisét képező Pán Jellasics c. „hősköltemény" igen nagy mértékben használja 
fel „A helyiség kalapácsának" komikus elemeit, vaskos népi gúnyolódásait (pl. Jellasics 
„feje rúd já t megfordítva"). 1849 tavaszán is jelentet meg Jókai olyan cikkeket, amelyek 
közvetlen Petőfi hatást mutatnak.2 5 0 Egész életműve tanúskodik a Petőfi-kultusz ápolása 
mellett.251 

242 Nemzetőr. 1848. szept. 10. 169. 1., Hatvany L. i. m. IV. 542, 544—545. 1. 
243 Ferenczy Z. i. m. 276—277. 1. 
244 Életképek, 1848. okt. 1. 445. 1. 
245 Március Tizenötödike, 1848. szept. 18. 160. sz. 642. I. 
246 Életképek, 1848. dec. 10. 263. 1. 
247 Honfi szózat. Endrődy Sándor i. m. 411—412. 1. 
248 Életképek, 1848. 572. I. 
249 Bulyovszky Gvula : Áprilisi gyűlés a megyeházánál. Nemzeti Újság 1848. ápr. 4. 

671. sz. 1084. I. 
250 (Emlékszünk Petőfinek) Pesti Hirlap, 1849. júl. 23. 177. 1., Pesti Hirlap jún. 

19. 161. 1. 
261 J . M. Petőfi Sándorról. Bp. é. n. — Kortársak nagy írókról. Bp. 1954. 145—158. I. 

— J . M. összes műveiből kimaradt munkáinak gvűjteinénve. OSZK. Quart. Hung. 3070. 
11. I. Barta István levele Jókai Mórhoz. OSZK" 
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5. 

Jóka i és Petőfi •— mint kifejtet tem — szubjektív okok miatt szakított egymással. Jókai 
és Petőfi 1848—49-ben gondosan kerülte mindazoknak a részletkérdéseknek az említését, 
amelyek a meghasonlás előzményeit képezték. Az előforduló utalások azt bizonyítják, hogy 
sem Petőfi, sem Jókai nem nyilatkozott az egyéni ügyre vonatkozó apró mozzanatokról. Az író 
visszaemlékezéseiben is csak általában emlékezik meg (pl. a Holt költő szerelmében. Vasárnapi 
Újság 1874.) olyan kérdésekről, amelyek a két barát és közvetlen családtagjaik viszonyára 
engednek következtetni. A Politikai divatok c. regényében pedig ellenkező előjelűvé változ-
t a t j a Petőfi és Laborfalvi Róza kapcsolatát , mert a költőt a házasság lelkes támogatójaként 
szerepelteti. 

Az irodalomtörténet feltételezések közepett ku ta t t a az érdekes „lélektani t a l á n y t " 
s nagyszámú furcsaságot gyűj töt t össze, különösen Jókai hétköznapjairól készült családi 
megemlékezések alapján. Váli Mari, Hegedüsné, Fesztyné, valamint Tábori Kornél az író 
magánéletéből vett apró hírei azonban nem hiteles filológiai értékűek s szempontjaik korlátozó 
hatása vagy esetlegességük mindenütt kiütközik. Az irodalmi feldolgozások közül legjelentő-
sebb Színi Gyula munkája , melyben rendkívül részletesen boncolja Petőfi és Jókai viszonyát.252 

Általános módszere, hogy sokoldalúan, de újat nem mondva felhasználja, párbeszédekre 
tördeli és visszavetíti Jókai kései megemlékezéseit, valamint Petőfi nyilatkozatait. Igen gyakran 
azonban erősen módosítja forrásait s nagyon sok közhelyet és téves ítéletet vegyít megálla-
pításaiba. Hasonló módon jár el Tábori Kornél lényegesen igénytelenebb munkájában; Tábori 
ismeretlen motívumokat is bemutat . Találomra megragadott adatokon keresztül fut végig 
Jókai if júkorán, majd felhagyva ezzel a módszerre l—Az Est Hármaskönyvének eljárásához 
hasonlóan — furcsa kuriózumokat szed tűhegyre az író hagyatékából. Teljes egészében ismer-
tet kiadatlan Jókai leveleket, de az író „házassági t i tkaiból" úgyszólván semmi új, vagy ismert 
adatot megerősítő mozzanat nem derül ki. Később interjúszerű esetlegességgel közli egymás 
után a ma is élő Feszty Masa kisgyermekkori megemlékezését, illetve Fesztyné két kötetében 
ki nem adot t , apró életrajzi adalékait a nagy író öregkori hétköznapjairól. Révai Mór János 
ugyancsak olyan mozzanatokat bocsát Tábori rendelkezésére Jókai pontosságáról és Habsburg-
kapcsolatairól, melyeket kötetéből ( í rók—Könyvek—Kiadók) kihagyott . Rákosi Szidi is 
ellenőrizhetetlen, „soha meg nem írt int imitásokat", azaz pletykaértékű közleményeket igye-
kezett feltárni „Jókai ti tkos szerelmeiről",majd az író egy-két „ ismeret len"munkájának közlé-
sével és egy sereg anekdotával zárul a kötet.253 

Hegedűs Sándorné (Jókai Jolán) a gyermekkori komáromi környezetben, Jókay Károly-
nak lévén a lánya, eleve más beállításban lát ja az eseményeket, mint Váli Mari. Apja ugyanis a 
család egyetlen olyan tagja volt, aki nem Petőfinek, hanem Jókainak adott igazat már 1848-
ban is. A két testvér levelezése azt bizonyítja, hogy egyedül Károly támogat ta öccsét anyagi-
lag, amikor az anyja ki tagadta. Kár , hogy Hegedüsné Jókai és az apja utólagos megjegyzéseit 
nem veszi figyelembe s csak 1849 utáni időkről számol be részletesen, amikor már Jókai anyja 
és Laborfalvi Róza közti averzió megszűnt.254 

A családi visszaemlékezések közül adataiban kiemelkednek Fesztyné és Váli Mari 
egymást kiegészítő köteteti . Váli Mari felszabadulás után kiadott emlékirataiban sokkal töb-
bet elárul Petőfi és Jókai viszonyáról, de a komáromi családi ház hangulatától és anyjának 
álláspontjától nem tudja elkülöníteni magát . Váli Mari megjegyzései elsősorban nem a ténye-
ket, hanem a tényeknek a szülői házra te t t hatását tükrözik.255 A másik fél környezetében élő 
Feszty Árpádné, Jókai fogadott lánya jóval az író halála után számol be Petőfiék és az apja 

252 Színi Gyula : Jókai . Egy élet regénye. Bp. é. n. 57—102. 1. 
253 Tábori Kornél : Jókai regénye. Bp. é. n. 
254 Hegedűs Sándorné, Jókai Jolán emlékiratai. Jókai és Laborfalvi Róza. Bp. 1927. 
255 Váli Mari i. m. 
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közti kapcsolatról.256 Valószínű, hogy Jókai öreg korában, különösen Laborfalvi Róza, a „gyen-
geséget nem ismerő nagy asszony" halála után a saját gyermeke, a „pápi állandó kedvence"267 

előtt a valóságos helyzetet őszintébben tár ta fel. Sajnos Jókai Róza amolyan „asszonyi pszi-
chológiával" i ta t ja át az író megjegyzéseit, a saját lélektani tapasztalatai alapján sok mindent 
belefoglal a Jókai által elmondottakba, melyek már az író előadásában is bizonyos fokú 
szubjektív torzulást szenvedtek. Erre maga a szerző is utal, amikor kifejti , hogy a hézagos 
ada tokat „összekombinálta" illetve „összeérezte."258 Az 1923-ban megjelent „Akik elmentek" c. 
munká jában alig egy-két mozzanatot említ Petőfi és Jókaiék viszonyáról, de jóval többet ad a 
következő évben kiadott „A tegnap" c. kötetében, amelyet eredeti elképzelés szerint csak a 
halála után akart közzétetetni.259 A „Jókai Petőfiékről" c. alfejezet számos apró mozzanata 
emeli a visszaemlékezés lélektani hitelét és őszinteségét. Jókai ugyanis egész életében a leg-
nagyobb csodálat és tisztelet hangján emlékezik meg feleségéről,260 de Fesztyné megvilágítja 
azt is, hogy Laborfalvi Róza „a gőgös hiú asszony" nem szerette, ha Petőfiről szeretettel 
beszéltek jelenlétében, s férjével szemben is mindig elítélte a költőt : „Akármilyen nagy genie 
is — embernek kellemetlen, rossz modorú, szálkás ember v o l t . " — mondogatta az emlékirat 
szerint.261 Az íróról készített portréja is a leghitelesebbnek látszik. Reálisan muta t j a be, hogy 
milyen hatást te t tek Jókaira „a majdnem naponta érkező h í rek" arról, hogy Petőfi él. Jókainé 
„sértett hiúsága" miatt nem tudot t Jókai Róza szerint megbocsátani Petőfinek. Komoly 
lehetősége van annak is, hogy Jókai jobban gyűlölte Petőfinét, mint Laborfalvi Róza : „Jókait 
csak három nőről hallottam gyűlölettel beszélni. Gizella királynéról, mert a németeket betele-
pítet te Magyarországra, Zsófiáról, a magyargyűlölő szép asszonyról, és Szendrey Júliáról. 
Mind a három esetben egyezett a véleményük Laborfalvi Rózával, főleg a harmadikban. De 
különös, hogy a szelíd, puha férfi ebben az egy dologban (s életében ez volt az egyetlen eset), 
még keményebben ítélkezett, mint az a büszke, férfias, kötelesség-rab asszony. Jókai csak 
elítélte, ő védte is."262 Jókai „hideg hisztérikának" ta r to t ta Petőfinét, ki csak játszott a férfi-
szívekkel. Fesztyné hozzáfűzi, hogy Júlia érzéki nő lehetett, mert mint az öreg Jókai elmesélte 
neki,Júlia egy„kis gróf "-ot, majd Pe tőf iu tánő t , a velük együtt lakó„szépszelíd, tiszta, jómodorú 
szőke f i ú t " is „megkívánta" . Jókai ellenállt a kísértésnek, de Szendrey Júlia még férje életében 
megcsalta Petőfit egy „ünnepelt humoristával". Fesztyné határozottan állítja, hogy Jókai 
közölte vele s csak hosszú töprengés után hajlandó nyilvánosságra hozni. Lehet, hogy e meg-
állapítások túlzók, de némi szerelmi bonyodalomnak szükségszerűen be kellett következni a 
hármas együttélés idején, hiszen maga Jókai mindig bizarr ötletnek ta r to t ta , hogy két jóbarát 
és egy feleség együtt lakjon.263 A Laborfalvi Róza és Szendrey Júlia közti ellentét ezek után 
érthető. Ez eredményezhette, hogy Jókai Petőfiéktől épp Laborfalvi Rózához költözik egy 
házba. A színésznő ugyanis így sokkal biztonságosabb helyzetben tudha t ta Jókai t , mint 
Szendrey Júlia közvetlen közelében. Színi Gyula azt a lehetőséget veti fel, hogy azért neheztelt 
meg Jókai Szendrey Júl iára, mert meg akar ta házasítani. Igaz, csak regényírói technikai 
fogásként alkalmazza Színi ezt a lehetőséget s tüstént könnyedén el is ejti. Petőfinérői írja, 
hogy minden „áron meg akar ja házasítani Jókait és fölsorolja valamennyi szatmári barátnőjét , 
akiket csak feleségül a jánlha t , de talán csupán azért, hogy Jókaitól ezt a bókot csikarja ki : 
— Nem, Szatmárba nem megyek, onnan Petőfi már elhozta a legszebbet, a legjobbat!"264 

256 Feszty Árpádné : Akik elmentek. Bp. 1923. 5—24. I. — Feszty Árpádné : A tegnap. 
43—59. 1. 

257 Tábori Kornél : i. rn. 99. 1. 
258 Feszty Árpádné : Akik elmentek. 14. 1. 
259 Uo. 5. 1., Feszty Árpádné : A tegnap. 3. 1. 
260 Tolnai Lajos : Jókai Mór levele. Ország-Világ. 1894. jan. 7. 2. sz. 23. 1. 
261 Feszty Árpádné : A tegnap. 47. 1. 
262 Uo. 48. 1. 
263 Jókai Mór önmagáról. 101—102. 1. 
-64 Színi Gyula : i. m. 240. 1. 
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Váli Mari és Fesztyné memoárjai végeredményben kiegészítik egymást. Váli Mari sokkal inkább 
Petőfi Sándor, Fesztyné pedig Jókai Mór oldaláról lá that ta az eseményeket. Éppen ezért nyil-
vánvaló túlzással következtetheti Fesztyné, hogy a Jókai és Petőfi közti szakítás végső oka az 
volt, hogy a „hiúságban feneketlenül megsér te t t" Petőfiné „örök, ördögi asszony-tríikk sze-
rint : férjét használja fel a raj taeset t sértés megtorlására."265 

Aligha hibázunk ezek után, ha Nagy Miklóssal értünk egyet, ki Fesztynével szemben 
elsősorban a Petőfi közvetlen megnyilatkozásait ismerő Váli Mari feljegyzései nyomán állapítja 
meg, hogy „Petőfi nem valamiféle féltékenységből igyekezett távoltartani az ünnepelt 
színésznőt barát já tól , hanem végső fokon nagyonis világnézeti-erkölcsi motívumok alapján. 
Attól ta r to t t , hogy a fiatalember függetlensége valamiképpen csökken majd, sőt esetleg 
ki tar tot t férjjé válik az arisztokrata kegyeket sem megvető művésznő oldalán".266 

Petőfi határozottan elítélte Laborfalvi Rózát is, Jókait is, a házasság miat t . Beavatkozá-
sát a házasságba a közügy őszinte féltése vezette. Jókai jellemének ismeretében aggódott 
amia t t , hogy az új körülmények közé kerülő bará t ja nem lesz teljesértékű harcosa a szabadság 
ügyének. Petőfi 1848 augusztusában jogosnak látszó aggodalmai azonban nem egészen bizo-
nyultak reálisaknak. Jókai igen komoly erőfeszítések árán, barát já tól elhagyatva érkezik élete 
legradikálisabb időszakához, bár kétségtelen, hogy az Életképek visszaesése, majd megszűnése 
után Kossuthtól elfeledve, a családi örökségből kitagadva, Petőfi iránymutatása nélkül nem 
tud megbirkózni a decembervégi és januári katonai kudarcok, illetve egzisztenciális gondok 
fakasztot ta pesszimizmusával s valósággal prédaként hull a békepárt kezei közé.267Egy-két 
hetes megtorpanás után azonban 1849 tavaszán saját erejéből érkezik el — a békepárti erős 
ráhatások ellenére — a márciusi jakobinusok honvédő politikájának igenléséig. Jókai szabadság-
harcos pályája azt muta t j a , hogy erőfeszítései végeredményben sikerrel jár tak. 

A szakításban egyiküknek sem lehetett igaza, mert az elhidegülés következtében a 
márciusi fiatalok tábora határozottan gyengül, hiszen Vasvári Pál még 1849-ben is félszívvel 
Jókaihoz húz. Személyes kapcsolatának fenntartása és Jókai hírlapjainak küldött cikkei 
ezt mutatják.2 6 8 Petőfinél a meghasonlás az 1848 nyarán lejátszódó, a Felhők korára emlékez-
tető — ha nem is válság —, de egy kiegyensúlyozatlan időszak egyik tünete volt. Másrészt 
Jókai t Laborfalvi Róza mellett Kovács Lajos, a békepárt későbbi vezetője, már májusban is 
tüzelhette Petőfi ellen. Nem kétséges, hogy a házasodó Jókai sokkal inkább személyes ügyet 
látott a szakításban, mint Petőfi, de talán Fesztyné elferdített, s mindeddig eléggé rejtve-
maradt ellenőrizhetetlen megemlékezései arra is rádöbbenthetnek, hogy Szendrey Júliának jó 
okai lehettek elhallgatnia férje előtt a szakítás ránézve terhelő vonatkozásait . 

265 Feszty Árpádné : A tegnap. 53. 1. 
266 Nagy M. i. m. 491. 
267 Kacziány Géza : A magyar inemoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Bp. 1917. 42. 
268 Vasvári Pál : A Rákóczi csapat egyik kirándulása. Pesti Hirlap. 1849. jún. 3. 109— 

110. 1. — Vasvári Pál beszámolója Erdélyből. Pesti Hirlap. 1849. máj. 1. 22. 1. — Vasvári 
Pál: Naplómból. Pesti Hirlap, 1849. jún. 3. 110. — Vasvári P á l : í r junk memoire-okat ! 
Pesti Hirlap, 1849. jún. 12. 138. 1. — Esti Lapok. 1849. ápr. 23. 

269 Zsigmond Ferenc : A szabadságharc hatása Jókai írói egyéniségére. Irodalomtör-
ténet. 1918. jan—febr. 1—2. füzet. 40. 1. — Bognár Cecil : Jókai lélekrajza. Komárom. 1925. 
13. 1. 
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