
H A L A D Ó H A G Y O M Á N Y A I N K 

Jókai Kecskeméten 
\ 

„Nem ok nélkül nevezem Kecskemét városát második szülővárosomnak, 
mert valóban szellemi énemet e város szülte. Mikor tegnapelőtt — azt hiszem, 
tegnapélőtt volt — 46 évvel ezelőtt e városba jöttem vézna testtel és akkor 
még a francia iskolák túlfeszített romantikus irányával eltelve, mondhatom, 
testben-lélekben betegen,- inkább keresve a halált, mint az életet: hát akkor, 
uraim, itt találtam fel azt az ú j földet, amelyen folyvást járok múzsámmal 
együtt; itt tanultam megismerni a magyar népéletet, a valódi magyar humort , 
amelynek, hogy azt a. kevés sikert elértem, köszönöm-..."1 Így foglalta össze 
Jókai, a nemzet ünnepelt írója 1888-ban Kecskeméten időzvén, égy tisztele-
tére rendezett banketten azt a hatást, amelyet Kecskemét, a Kecskeméten töl-
töt t két jogászév tett rá. Ha itt mondott szavait udvarias túlzásnak gondolhat-
nék is, az önéletrajzi jellegű emlékezéseiben meg a regényeiben és elbeszélé-
seiben is minduntalan előbukkanó kecskeméti nyomok hitelesen tanúsít ják, 
hogy a kecskeméti tartózkodás kitörülhetetlen nyomot hagyott lelkében. Még 
halálos ágyán, . utolsó álmában is megjelent Kecskemét: orvosának arról 
beszélt, hogy álmában Kecskeméten járt a kollégiumban, Kecskeméten, ahol 
annak idején annyi herkulestermetű ifjúval s gyönyörűséges leánnyal talál-
kozott.2 * 

Jókai két esztendeig lakott Kecskeméten. 1842-ben került oda joghall-
gatónak a nemrég alakult főiskolára, s 1844-ben, tanulmányai befejeztével vált 
meg Kecskeméttől: Mint maga említi, Károly bátyja vitte Kecskemétre, hogy 
az egészséges alföldi levegő kigyógyítsa meHbetegségéből. Ma már nehéz meg-
értenünk, miért éppen Kecskemétre, erre a nem különösen egészséges leve-
gőjű városra esett a választása. Úgy hisszük, az 1830-ban alapított s mind job-
ban fejlődő református főiskola jóhíre is szerepét játszott ebben a válasz-
tásban. Nem Jókai volt az egyetlen diák ebben az időben,, aki Pápáról Kecske-
métre ment jogot tanulni. De -Jókaiéknak egyéb kapcsolataik is voltak már ' 
ebben az időben is a „hírős várossal". A főiskola egyik professzora, Karika 
János távoli rokonuk volt. Móric édesapja,- Ásvay Jókay József ügyvéd meg 
nemes Sárközy András kecskeméti birtokossal volt hosszú levelezésben egy 
pörös ügy kapcsán. A pör állására vonatkozó közlések mellett mind több sze-
mélyes hang is vegyült a levelekbe; Jókay József családjáról is több izben 
beszámolt ügyfelének, s sűrűn üdvözölte a Komáromból Kecskemétre válasz-
tott Matolcsy László református lelkészt is.3 

Nem ment tehát egészen idegen helyre a 17 éves diák, amikor egy októ-. 
beri estén Kecskemét felé kocsizott bátyjával. Mégis újszerű, mégis ismeretlen 
volt számára mindaz, arríi ott fogadta. Már maga az utazás is úgy . sikerült, 
hogy méltán keltett romantikus- elképzeléseket az ilyesfélékre amúgyis haj la-
mos fiatalemberben. Nem messze a várostól a hirtelen támadt zivatar elől 
fedél alá kellett menekülniök. Valószínűleg egyszerű csőszház vagy valamilyen 
másféle pusztai szállás volt, Jókai azonban meg volt győződve róla, hogy zsi-
ványtanya — s a kocsis is ezt erősítgette. Hát még mikor' egy elbitangolt tinót 
is behajtottak az udvarra! Ez'csak lopott jószág lehet — elevenedett meg Jókai 
képzeletében mindaz, amit a pusztai betyárokról, zsiványokról hallhatott vagy 
olvashatott. Ez az előjáték már maga érdekességgel ruházta fel Jókai szemé-
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±>en a „pusztai metropolist" és környékét, ahova — elállván az eső — éjfél-
tájban, tengelyig érő sárban, de szép holdvilágnál s a bakter éles kurjantásai 
.közt „bebarazdoltak".4 

Nagy város, helyesebben hatalmas falu volt Kecskemét abban az idő-
.ben. Az egykorú várostörténész, Szokolay Hártó János könyve szerint több 
mint 40 ezer lakója volt, ebben a számban azonban azok is szerepelnek, akik 

.„szőlőkben, erdőkben, tanyákon és pusztákon", tehát a város hatalmas kiterje-
désű határában laktak. Magának a városnak a lakosságáról nem közölt adatot 
.Szokolay — nem is igeh közölhetett, hiszen a városi iakos családok állandó 
mozgásban voltak a városi ház meg a szőlőbeli vagy tanyas'i lakóhely között. 

_Azt írta csak, hogy több mint 5 ezer lakóház volt abban az időben Kecskemé-
ten.5 Jókai figyelmét természetesen az ragadta meg leginkább, ami ú j volt 

•számára, ami elütött az eddig látott városok: Komárom, Pozsony, Pápa képé-
től. A széles. utcákat borító sártengert, két oldalt ? gyalogközlekedést bizto1 

sító pallókat,"a különös alakú szárazmalmokat nézte ú j dolgoknak kijáró bámu-
lattal. De csakhamar megismerte a tágabb, teljesebb várost is: a hatalmas 
kiterjedésű határt. Gyenes Mihály hites mérnök- s ügyvédnél, a városi erdők 

.inspektoránál fogott szállást, s házigazdája gyakran vitte magával, hivatalos 
.útjaira. „Elkóboroltunk a Tiszáig, a Szikra-csárdáig, a homokbuckákon túl a 
Fehér-tóig — írja. Én mindenütt ú j meg ú j népélettel találkoztam, a pusztá-
kon, a karámokban, a. csárdában, a halásztanyán. Megismertem a magyar fa j t 
a 'maga őseredeti sajátságaiban, összejöttem püsztabírákkal, hadnagyokkal, 
.akik betyárt üldöznek, s futóbetyárokkal, akik azokat kikerülik . . ,"6 Gyenes 
.azonban, ez a maga korában igen kiváló ember, aki a Kecskemét környéki 
erdők telepítésével meg a város közepén fekvő Déllő mocsár lecsapolásával her-
vadhatatlan érdemeket szerzett, egyébbel is megismertethette Jókait. Bíró-
viselt ember volt, s a hosszú pusztai utak alkalmával biztosán arról is beszélt 

.lakójának, milyen hatalmas harcot folytat Kecskemét „megváltakozásáért", 
földesuraitól való szabadulásáért. Gyenes egy fölfelé törekvő, sorsát a maga 
kemény kezébe vett parasztváros harcával is megismertette Jókait. Erre a 
harcra emlékezett, s énnek a városnak további küzdelmét méltatta Jókai már 
idézett 1888-i beszédében ilyenformán: „. . . valódi mintaképe,- útmutatója a 
kecskeméti nép a magyar embernek arra nézve, hogyan lehet egy homoksiva-
tagban megélni, hogyan lehet nemcsak poézissel, hanem a praktikus élet útján • 
nemcsak becsületet, hanem pénzt is szerezni a magyar embernek."7 

A legnagyobb kecskeméti élmény mégiscsak a diákélet volt Jókai szá-
mára. Ez az egy éve Pápán még minden zajosabb mulatságtól visszahúzódó, 
félénk természetű, beteges diák itt egyszerre a társaság középpontjába, társai 
élére került. Élre került a tanulásban is: igaz, hogy három féléven keresztül 
csak második tudott lenni az első eminens Szánthó Józsi mögött, a negyedik, 
félévbén azonban megelőzte.s- De nem is a tanulás volt a legfontosabb, hanem 
.az élet, az a sajátos színű-ízű diákélet, amelyet később .annyi felejthetetlen 
írásában ábrázolt. Az iskola nem száraz magolás sivár színhelye volt. „Az én 
időmben a juristaélet gyöngyélet volt — emlékezik vissza Jókai a kecskeméti 
évekre. Az ember mindenre ráért, s még amellett szorgalmas tanuló hírébe is 
keveredhetett. A fődolog az volt, hogy testben-lélekben életrevalókká legyünk. 
;S most is azt mondhatom, hogy a kecskeméti rendszer nagyon jó rendszer 
volt."9 ' -

A százfelé irányuló érdeklődés, a tevékeny önképzés adta meg a kecske-
méti főiskola diákjai életének sajátságos színét. Olyan vidáman s egyben 

• olyan komoly felelősséggel készültek itt a legjobbak á rájuk' váró hivatásra, 
mint az Eppur si muove-ben a Csittvári Krónikát író debreceni diákok. Aki. 

"tudott valamit, tanította rá a többit. Egyik tornára és vívásra, másik zenére, 
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harmadik énekre, negyedik táncra, ötödik francia nyelvre. Jókai ra jzmester 
lett, még fizető magántanítványai is voltak,, többek közt Márton Ferenc, a k é -
sőbb Abonyi Lajos néven ismert író. A rajz, a festés ekkor még jobban érde-
kelte az írásnál. A főiskolai könyvtár kölcsönzési naplójának tanúsága szerint 
rajzokat, festményeket hordott ki másolásra, elsősorban egy Simonyi nevű 
kecskeméti festő (később híres fényképész lett) rajzait és vízfestményeit. Lava-
ter Phisiognomiája, az egyetlen könyv, amelyet két év alatt kölcsönvett a fő-
iskola könyvtárából, bizonyára szintén festészeti szempontból érdekelte.30 

A festészetben társa volt Muraközy János, aki később Pesten és Bécsben is 
tanult festést.. Egész vasárnapjukat rajzolással, festéssel töltötték, még az. 
istentisztelet alól is fel voltak mentve emiatt. Jókai különösen a portréfestés-
ben tevékenykedett: házigazdáját és feleségét, professzorait^ szép ismerős 
lányokat, tanulótársait és a színészként Kecskemétre vetődött Petőfit — min-
den barátja közt a legelsőt — egyaránt megörökítette. Kár, hogy ezekből a 
festményekből már csak egyet-kettőt lehet előkeríteni.11 

Diáktársai emlékezései szerint Jókai már odaérkezésekor meghódította 
mindenki szívét. Szelid kék szeme, szőke haja valami nőies báj t kölcsönzött 
neki — talán egy szemernyi gúny is," de mindenesetre sok kedvesség is lehetett, 
benne, h'ogy a tagbaszakadt Muraközy-fiúk „Móric kisasszonynak" nevezték 
maguk között. Finomabb, halkabb modorára felfigyeltek a hangoskodó, szilaj 
alföldi fiúk, s talán az ellentét ereje okozta, hogy első pillanattól vezérüknek 
ismerték el. A jogászbálra előtáncosnak választották (még a Tengerszemű, 
hölgyben is büszkén említi), rábízták az addig Zabolay István által szerkesz-

. tett kéziratos diáklap, a Kalliopé szerkesztését, s vezetőszerephez ju t ta t ták a: 
különféle műkedvelő előadások rendezésében is. 

A mozgalmas diákélet nem szűkölködött mulatságos eseményekben-
sem. Egyik-másik olyan, mint Jókai regénybeli anekdotái. Egy színielőadásu-' 
kon a női szerepeket is diákfiúk játszották. Egyikük úgy megtetszett a. néző-
téren helyet foglaló valamelyik katonatisztnek, hogy menten feleségül kérette.. 
Jókai nagyszerűen szavalta a „Hahó, tekintetes karok és rendek . . . " kezdetű 
népszerű' kortesverset. Olyan jól, hogy még Petőfi ítélete szerint is csak egy 
ember tett túl raj ta ebben, maga Petőfi. Még évtizedekkel később is találko-
zott kecskeméti polgárral, aki mitsem tudott regényeiről, írói sikereiről, de 
emlékezett szavalatára.12 Érdekes s ' Jókai felfogására élénk fényt vet a követT 
kező eset is. Jókai mindenképpen azon lévén, hogy a jogász-fiúk társaságába 
bevonja a művelt, irodalomért rajongó zsidó fiatalokat is, egyik műsoros est-
jükön felléptetté a széphangú Gallia Fülöpöt (aki később könyvkereskedő lett . 
Kecskeméten). Donizetti Belizár című operájából énekelt egy áriát, amelynek 
szövegét egyébként maga Jókai fordította le. Mikor kijött a színpadra, há tu l -
ról valaki igen útszéli módon felkiabáltj az énekes zsidó voltára célozva. „Ha-
nem azt az egyszál felkiáltót — beszéli tovább Jókai — amilyen hirtelen ki-
röpítette a tisztelt publikum maga,c az egy olyan rövid pillanat műve volt, 
hogy mégcsak félbe sem szakította az áriát."13 

A főiskola meg a nyomda mellett (1841-ben kezdte meg a működését) 
az akkori Kecskemét legfontosabb kulturális tényezője a színház volt. A diá-
kok természetesen elsőrendű rajongói voltak a színháznak, s Jókai nem egy 
mulatságos esetet mesél el a kecskeméti színészekről. A színháznak is, de-
Jókai Kecskeméten töltött éveinek is fénypontja volt 1843 első néhány hó-
napja. A színháznak azért, mert Szabó József jónevű társulata játszott o t t 
akkor, Jókainak pedig azért, mert ennek a társulatnak Petőfi is tagja volt. 
Petőfit már Pápáról ismerte Jókai, s mikor Petőfi 1843-ban egy lucskos téli 
napon megérkezett Kecskemétre, először is a kollégiumba ment, hogy fel-
keresse Jókait. Másnap már Jókai szállásán .'ebédelt, s ettől fogva igen gyakran 
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•voltak együtt. Jókai barátsága a diákság rokonszenvét is megnyerte Petőfi 
•számára; a színházban megtapsolták, ebédre, vacsorára hívták. Petőfiben 
ebben az időben a költő már birkózott a színésszel. (Épp egyik Kecskeméten 
"kelt levelében panaszkodik: színész társai nem hiszik róla, hogy azonos a ver-
seket író Petőfivel.) Amikor összejön Jókaival meg a szintén volt pápai diák 
Ács Károllyal, legtöbbször irodalomról beszélgetnek. Elhatározzák, hogy közös 
kötetet adnak ki. Az anyag össze is gyűl, kiadót is találnak Szilády Károly 
"kecskeméti könyvnyomtató mester személyében, a cenzor azonban nerru enge-
délyezi a kötet kiadását. Így Petőfi verseit egyelőre csak másolgatják, egymás-
közt terjesztik a diákok. 

® Petőfi kecskeméti tartózkodása idején vág neki Jókai is az irodalomnak. 
Ekkortájt készül el Zsidó fiú című történelmi tragédiájával. A Nemzeti Szín-
ház pályázatára szánja, idegen kéz írásával kell beadnia. Petőfivel másoltatja 
le, talán azért, mert úgy gondolja, hogy az egyébként igen önérzetes barát a 
másolás fejében elfogad tőle valamilyen anyagi támogatást. Petőfi azonban 
nem fogadott el semmit. (Valószínűleg valami félreértésen alapuló legenda az 
is, hogy Petőfi egy. Jókaitól kapott Páriz-Pápai szótárt hagyott zálogban kecs-
keméti szállásán, mivel tartozását nem tudta kifizetni. A tartozás igaz, á 
•zálog is, de nem szótár .volt, hanem valami fehérnemű.14 

A Zsidó fiú nem nyert pályadíjat, de elnyerte-Vörösmarty és Bajza szava-
zatát és elismerését. Jókainak ez is ^lég volt. Hamarosan regénybe kezdett, ez 
volt a címe: Hétköznapok.-Ebben értek először művé a kecskeméti élmények, 
itt találta meg először azt a földet, amelyet előbb idézett mondatában említett. 
A cselekmény, a főalakok ugyan a vadromantika hajtásai, a színhely azonban 
Kecskemét környéke, a regény elején leírt nagy tűzvész az 1819-i kecskeméti, 
.amelyet biztosan sokat hallott emlegetni, a nagypénteki bikaviadal ' kecske-
méti népszokás volt, a cantus praeses-ben a kollégiurp. énekmesterének alakját 
mintázta meg, a Koplaló-csárdának még a nevét is kecskeméti csárdáról 
vette. Ezen a regényén mérhetjük le először, hogy nem túlzott, amikor ezt 
írta: „az egész alaphangulatát irodalmi tevékenységemnek a kecskeméti élet 
határozta meg".15 

Nem vállalkozhatunk arra, hogy Jókai hatalmas életművének vala-
mennyi részletét elemezve megpróbáljuk felmérni a kecskeméti élmények 
hatását. Azt szeretnénk csak egy-két példán megmutatni, hogy ezek az élmé-
nyek egész életén át elkísérték, mindig szerepet játszottak alkotásai létrejöt-
tében. Maga Jókai á Kecskeméten látott népszokások közül hármat emel ki: a 
bikaharcot, a . pünkösdi király parádéját és a pusztai párbajokat.16-Ezek közül 
•az első még Kecskeméten, 1844-ben kezdett Hétköznapok című regényében 
szerepel, a második az 1853-ban írt Egy magyar nábob-ban, a harmadik egyik 
legutolsó művében, az 1892-ben írt Sárga rózsában. De nemcsak a népélet 
színpompás jelenetei és nemcsak az alföldi tájak, a szentkirályi erdő, a laki-
teleki és szikrai Tiszapart képe őrződnek meg Jókai emlékezetében és művei-
ben, hanem a Kecskeméten megismert emberek is. Gyenes Mifiály rokonszen-
ves alakját az emlékező jellegű írásokon kívül a Dekameron egy novellája is 
őrzi: Bíró uram ítélete. De emellett más alakokban is gyaníthatjuk az ő voná-
sait, így például a Kiskirályok rokonszenves mérnökében, Mántay Móricban, 
aki olyasformán neveli férfiéletre, férfimunkára a lányként kényeztetett 
Tanussy Manót, mint Gyenes Mihály nevelhette a Kecskemétre kerülésekor 
még nagyonis elkényeztetett, félénk és túlságosan érzékeny Jókait.17 Gyenes 
Paliról, szobatársáról s házigazdája unokaöccséről egy legátus-történet kapcsán 
emlékezik meg. i s MurakÖzy Jani a Tengerszemű hölgy lapjain lép elénk, a 
•Jókaitól annyiszor emlegetett szikrai csárda környékén, guerilla csapata élén, 
:S Gál- Józsival, egy másik kecskeméti jogászcimborával az oldalán. Valószínű, 
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hogy a daliás szépségű, nagyerejű Muraközy Jani, aki t Jókai úgy ir igyeit 
erejéért , férf ias szépségéért, akinek gyakran mondogatta: „bámuiiak, ' Janikám,. 
ha lány volnék, szerelmes lennék beléd" — hatással volt rá .több nagyerejű 
hősének megformálásában is. iu Jókai gyakran védekezett azzal, amikor cso-
dálatos hősei miatt támadta a kritika, hogy ő ezekkel a hősökkel találkozott,, 
személyesen ismerte őket. .Muraközy János tényleg Jókai-hőshöz hasonló k ü l -
sővel és képességgel rendelkezett, s sok tekintetben Jókai-hőshöz hasonló 
pályát futott , jogásznak készült, festő lett, a szabadságharcban egy guer i l la -
csapat élén vit t végbe hőstetteket, á szabadságharc bukása u tán bujdosott , fes-
tésből tartotta el magát. Egy ideig volt mestere, Marastoni rej tegette, majd. 
épp Jókai ajánlásával Bécsbe ment rejtőzni s festést tanulni . Néhány év múlva 
hazajött , elfogták. Kiszabadulása u tán Kecskeméten kezdett gazdálkodni, s: 
mint a város gazdasági tanácsnoka fejezte be életét. Jókai többi kecskeméti 
diáktársa között is akadt Muraközyhez hasonló egyéniség. Ács Károly például^ 
akivel már Pápán együtt tanult , s akinek arcképét is megfestette, műfordító-
és nyelvtudós lett, 25 éves korában, a szabadságharc alat t Pest megye al ispánja, 
majd halálra ítélt államfogoly, később országgyűlési képviselő. Érdekes, színes 
egyéniségek voltak professzorai is. Közülük Tatay András egyike volt az 
utolsó magyar polihisztoroknak. 14 éves debreceni diák korában már úgy 
beszélt és írt latinul, mint Cicero. Diákként írt magyar és latin nyelvű munká i 
nyomtatásban jelentek meg. Kecskeméti, tanár korában — épp Jókai i t t -
tartózkodása idején — Görög nyelvtant, Élemi mér tan t és Logari tmust adott, 
ki gyors egymásutánban. A másik professzor, Karika János, o lyan ' kö rü lmé-
nyek között nyerte el tanszékét; hogy az maga kész Jókái-anekdota. Szántó-
Mártonné Kuthy Jul ianna ígéretet te t t az iskolát fenntar tó egyháznak, h o g y 
ha Karikát választják a megüresedett tanszékre, a sa já t jából fogja fizetni. 
Állta is a szavát, az ürbői puszta így vált a kollégium tulajdonává. Kar ika 
azonban nemcsak birtokot hozott a főiskolának, hanem tudományt és igaz' 
magyar hazafiságot is. 1848-ban országgyűlési képviselő lett. A szabadságharc, 
léverése után négyévi börtönre ítélték, d.e — ismét Jókaiba illő anekdota — 
megengedték -neki, hogy a büntetést egy barát jánál töltse házi őrizetben. Ké t 
év eltelte után — felügyelet mellett — állását is elfoglalhatta.20 De a Kecske -
méten szereplő alakok közül nem maga Jókai viseli-e leginkább a Jókai-hősök 
annyira ismerős vonásait? Első eminens tanuló, festő, a műkedvelő színtársulat 
„primo amoroso';-ja, dráma-, regény- és novellaíró, előtáncos, szerkesztő, a t á r -
saság kedvence megnyerő külseje és kedves modora miat t egyaránt . A legelső 
Jókai-hőst, a Jenőy' Kálmánok ősét Jókai önmagából teremtet te meg kecske-
méti tartózkodása idején. Ezért is nevezhette joggal Kecskemétet második, 
szülővárosának. 

Még égy dologról beszéljünk, a legfontosabbról! Mindaz, ami Jókaival 
Kecskeméten történt, mindazok, akik kecskeméti életében szerepeltek, a sza-
badságharc nagyszérű napjaiban kapják meg különös súlyukat, jelentőségüket. 
Egyik emlékező írásában Jókai külön jellel -látja el azoknak a volt d iák tá r sa i -
nak a nevét, akik fegyverrel a kézben harcoltak a szabadságharcban. Csaknem 
valamennyien kapnak ilyen jelt. Az a fiú, aki legkeményebb vetélytársa volt 
az első eminens helyéért vívott harcban, Szánthó József, a szenttamási s á n -
coknál esett el. Házigazdája 48 tavaszán elsőnek ír ta alá Kecskeméten a nem-
zetőri toborzóívet.21 A földesúri hatalomtól szabadulni akaró Kecskemét — ha 
akkor még nem tudatosan is —-a forradalomra és a szabadságharcra készült, 
a foradalomra, amely végleg biztosította jogait, és a szabadságharcra, a m e l y -
ben olyán fényesen megállta á helyét. Friss, koramárciusi, forradalomelőt t i 
levegő járta át akkor Kecskemétet, ez gyógyította meg, ez szülte ú j j á Jóka i t -
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A kecskemétiek mindig büszkék voltak rá, hogy Jókai másodig szülő-
városának nevezte városukat. Az utcát, ahol lakott, róla nevezték el, lakóházát 
és a kollégiumot emléktáblával jelölték "meg, írói ' jubi leumán díszpolgárrá 
választották, születésének századik s most halálának ötvenedik évfordulóján 
is lelkesen ünnepelték. Azok a családok, amelyekkel közelebbi kapcsolatban 
volt, ma is családtagnak ki járó szeretettel beszélnek róla, s ma is őriznek egy-
két ereklyét, amely ottlétére emlékeztet. Nem akar ják a kecskemétiek semi-
lyen fórmában kisaját í tani Jókait. Jól tudják, hogy ő az egész nemzeté, s 
talán egy kicsit az egész világé is. Arra azonban igényt tar tanak, hogy mások-
nál jobban szerethessék, s bevallják, hogy városuk iránti szeretetük is el-
mélyül, tartalmasabbá válik, ha arra gondolnak, hogy Jókai is szerette Kecs-
kemétet. / 

OROSZ LÁSZLÓ 

JEGYZETEK: • . N 
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