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J6kai Mór a magyar:pr6zairodalom egyik legkivá14bb mestere. 1825ben KQmáromban szUletett. ~desapja ügyvéd volt. A család nemes
'svai J~kay nevet viselt, de az iró demokratikus világnézetét azzal is kifejezésre juttatja, hogy nemesi elónevét nem használja
és az ipszl10nt 1 betüvel cseréli fel. ~z a kép az ifju Jókait .
ábrázolj a. A Kossuth körszakál és a visélet a néz6't a 48-as ·sza....
badságharc hőseire emlékezteti. J6kai szeme a távolba tekint. Ez
a tekintet elárulja, hogy m~lyéréz'sU's
gazdag képzeletü iró. j •
képet Barabás M~klós festette.
:

2~:'Jókai Mór' öreg korában- 118~3i.
J6kai tekintetének ifjukori sugárzását az érett kor jóságos derüje váltja fel. ~ékés ésderUs arckifejezését a j6lvégzett munka
öntudata adja meg, több mint száz kötettel gazdagitotta a magyar
szépirodalmat .' ,

'3~~J,cSkafK6r fényképe.
A képenmegtaliljuk
Jdkai tekintetének dertijét 4s fényét • ..trcltifejezjse bölcs ,nyugalmat árul el.
' "

l; 'J4kai

.'

szfilShiza
K!)gtáromban.
,
cs,..
.
,

Jókai sokszor irgyerm'ekkori emlékeir6'l, szt116v'rosa szépsége!rSlo
Megráz6an rajzolja meg a Duna áradását, amelyKQmáromot rombadönti
/Azelátkozott
csal'd/, több regényében lelkesen ir a vár h6si védelmér~l l84~-ben lA tengerszemU hölgy, Politikai divatok, !mi
.
lengyeltink/. ! komáromi vár eródit~sének épitkezései sok visszaélésreadtak alkalmat, ezekről az Aranyember e1m1iregényben olvasunk. '
'
.

, 5: 'Á

ptpai, kollégium~

'S

'JtSkaiKomáromban, Pozsonyban. P4plln
Keoskeméten tanult. A.pápai k~llégiumban "Ifjusági K'pz6~ársaság" mUködBtt /megfelel a
mai irodalmi Bzakkörnek/ t Ulelynek ösezej 15vetelin a tagok saját ~
verseiket és prózai irásmUveiketolvastik
fel. A pápai Képz~társaság;'" legtehetségesebb tagja: Petőfi, J~kai és Orlai Petrieh
Samu volt. J6kai ekkor még /1841-42/ festőnek készUlt, Petófi El
szinészetért 'raj ongott't.Orlai aszépprózát mUvel te i
.
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6:-J6kai' édesanyj a /áz'-Ir6 "fe8tm~ny~éZ~
J6kainak t~bb festménye maradtránk •.Szlvesen festett arcképet
/portrét/ da több tájképet és tr'tás rajzot is készitett. A Politikai d vatek cimU regényében test6i p4lyájának első szakaszá~
r61 érdekes emlákeket idéz fel.

r

Z.'·J6kai;,petófi .$sVasvári.
Bz az egykorutametszet3
tehetséges ifjut ábrázoll Pet6fi verset
szava1,J6kai
fest, Vasvári ir.
,é~Bbben~

házban lakott Pesten"J§kai és p$tófi~

1847-ben J6kai Pet6fi4khez költözik a DOh4ny-utca 375.sz. házba"
Személyes barátságuk politikai egyUttmUktldést jelent, együtt készitik elő március l5.-ének tervét. Patófi megirja a Nemzeti
dalt, J6kai megfogalmazza a Tizenkét pontot,
.2..~J6kai1848 március i5';"énbeszédet mond.
Barabás Miklós vizfestménye azt a pillanatot ábrázOlja, amikor a .
lefoglalt Landerer és Heckenast nyomdáb61 a Nemzeti dal és a ~1~ .
zenkét pont példányait lelkesen kapkodja el a tömeg. J6kai beszédet mond, forradalomra buzdit,' s közben sérti a nyitott eserny6k
tömege, nem nyárspolgárokat, forradalmárokatszeretne
maga elótt
látl:.i.Ezért igy sz61: "Uraim, lehet, hogy egy 6ra mulva golyók
hullanak ránk eső helyett: akkor elfutunk-e?" Erre a szóra mindenki becsukja esernyőjét és bórig ázva hallgatja a szónokot •.

~i6.A márciusi ifjak kihozzák az elsó szabad nyomtatványokat!
,

Ez az egykoru metszet a
kesedését mutatja. Most
mákét, a Ne~zeti dal és
~Heckenast nyomdábcS1. Az
örömuj j ongással Udvözli

márciusi ifjak és a forradalmi tömeg lelhozzák a lefoglalt nyomdagépek els6 ter.a T1zenk~t pont szövegét a Landerer és
ifjuvezetók és a lelkes tömeg hangos.
a sajt6szabadságQt. -- --

.'11, Forradalmi t5meg,a.,,Nemzeti Muzeum. elót".
1848. március 15-én délutin a márciusi ifjak vezetésével a tömeg
a Nemzeti Muzeum elé vonul. Itt a Muzeum párkányár61 Petófi elszavalja a Nemzeti dalt~ A vezet6k k~z5tt ott van Jdkai is.
/'

. 12~ Laborfa1vy Róza, J6kai 'elsó felea'8e,
Március 15-én este a Nemzeti Beinhizban el6adták Bink bánt. Ezen
az előadáson ism~rte meg J6kai M6r Laborfalvy Rózát, a szinház
. tehetséges és szép müvészn6j ét. ;sár a család ellenezte a házassá-'
fI·got,J6kai feleségUI vette Laborfalvy R6zát. Barabás Mik16s raj~.
za eszményi nóalakot ~brázol. Laborfalvy R6za tehetséges és sztip
8zinésznő volt, aki férjét gyengéden szerette. Szinészi pályáját
mint asszony is folytatta,
13. Laborfalvy Róza a Bánk bin Gertrudis királyné szerepében •.
Katona" Bá~k bánja mé1tán került e1óadásra március :l..5••.én. Ebber:..
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a forradalmi hangulatu dr~mában játszik Laborfalvy R6za, ebben a
szerepében ismeri ~9 szereti meg J6kai 'ór,
l4.Nagy

Bella, J4kai második feles~ge, .s'zinész1 alakitás közbell4>

Első felesége halála, ut'n késő öregségében Jdkai ujra megh~zaso~
do t t , ~agy ~ella szinésznót ve,t,tefeles~gUl.
.
lS". Jókat szabadságheg;yi nyara16j á"
.

'

,

.

.

Jókai 18S3-ban villát vett a Szabadeághegyen./ Akkor még Svábhegynek hivták./ A villa kertjében maga dolgo~~tt., szerette a term~'szetet, a fákat és a virágokat.' O maga igy ir erról: "Hadd sz~ljak rólatok leghivebb munkatársaim, segit6im, gyámolit6im; édes
zöld fáim, akiket ültettem, magjár6l neveltem, ojtfa idomitottam:
égnek emelkedő ftildi társak! Ti tudjátek, mennyitauttogtatok
nekem? Mennyi gondolatot hullattatok alá vir4gaitokkal? Hihyszor ke<p
'restem nálatok esa'ijlát':f
Udülést?S~i"emnek
nehéz háborgásait. hogy
csendesitettétek el? Ha egyszer idej~n valaki azt kérdeni: miért
tudtam többet dolgozni nyáron mint télen"mondjátok el neki, h~gy
ti is ott voltatok akkor! A szabad természet volt az ~n sokatir4somnak legfőbb, lepél,yebb titka If.
./

i~. J6kai könyvtárának egy réez~.·

.

A könyvek között két JÓkai •.regény angol nyelvU forditását és a
v1lágirodalom néhány halad6klassz1kusának
köteteit látjuk. Béran~
ger /ejtsda Béran~sé/ és Heine költeményei mellett Lafonta1ne
/ejtsd:líafonten/ 41latmeséit találjuk J6kai kedves könyvei között,

ii,"

J CS kai "Dl1lnkaktSzbén~
.
/

c1dltaitlsszesmUvelnek kiadása 110 k8tetet tesz ki. ~Z mutatjat
hogy könnyen folyt a mese az ajkáról. egyik legtermt§kenyebb ir6nk.
~~pzlete szivesen ~agyitja fel a 48~as h6s~k t$tteit, legszebben .
.a nemzet fUggetlenségéért és szabadságá4rt Viv()tt haroról ir •
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18, J6ka1 'levele Et5tv~s J6zs·,fhe~'.'

-1SC}4•••ben Ünnepel ték J6kai
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tstven'ye.s1r6i jubileumát. KtllUll
rendez6 bizottság alakult az ünnepély megszervezéeére. Az egész
nemzet Unnepelte a nagy ir6t •.!kkcr adják ki Nemzeti diszkiadáá
alakjában müveinek 100 kötetét. /Kée5bb tiz kötet hátrahagyott mtt,vel gyarapodik ez a kiad's./ J$kaie'bben a l.evlflbenközli ,EBtvös
J6zseffel, hogy örömmel rendezi sajtó alá mUveinek teljes kiadi,..
sit.

r

19. A "Szegány gazdagok" 6~~e$ény

k~ziraiat

J6kai kev~s törléssel és betoldással ir, k~nnyenés biztosan al~
kotja. meg müveit. J6kaiban már kiforr a mondanivaló, mikor hozzá=
fog az iráshoz. Stilusa oly biztos és határozott, hogy ut6lag nem
változtat a 8ztivegen. ~Z nagy el6ny, de veszélye is van: as irá
nem dolgozzak:!. kellő mUgondd~l minden regényét.
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2Ó'."·J6ka1. tréfás- t~rve~.ete·a·~..·.t}St'iskiSs" ·c·~··iijság' 'ez'm~a,
J~kai ellenzéki felfogás'át tréfás 'formában is kifej ezésre j uttat~
ja • .Az ttst8kös cimU ujságban fullankoa gunyo16dáasal támadja az
uralked6hizat éa a megalkuv6 politikusokat. Az elsó rajz a kétfe= .
jü sasnak harmadikat rajzol. Az osztrák fej cilinderben pompá$ik~
a magyar forg6s kuesmában mereszti bajszát, k~zépen emelkedik a
oseh fej .amely s~l~t~n részt ktJr a monarchl~b~l. A két oldalt
;:-émi11döz6alakok a bécsi.~s magyar politika reszketését mutatják:
Hát már harmadik fejo is n6 ennek az 'llatnakl
.
2it"K~ká.s Karton tolltaraja" ,kiadja Jókai,
Jdkal "Kakas .árton" nevében tréfás leveleket irt az ujsigoknako
~zekben a "hlUQorisztikus" levelekben a cimlapon messze14t6val
vizsgálód6 .kakas, kigunyolja a társadalom ferdeségeit.

.

22~ "Forradalmi tJs osataképek' 1848/49-b61"
,

...

'

.

.
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Saj6t4l,

Jókai a szabadságharc után 'lnéverl irta meg F~rradalmi ~s csata~
k4pek cimU munkáját. A "Sajó" i1nevet használta, ilyen m6don ke••.
rUlte el azelnyom6 hat6ságok t11dözését. Ebben a Glüváben a 48-49es küzdelmek mUv~szi 4s .lelkesit6 ábrázolását olvassuk. A Nemz~ti
.diszkiadásban "Csataltépekn cimmel jelent meg.
.
234 nA ~6szivU ember fiai"

regény cimlapja.

Ct

K't 4vvel a kiegye~~s után, 1869-ben adta ki JÓkaJ,.aAk~szivfi ember fiai o. regény't. Emlékezteti a megalkuv6 magyar pelitikusokat
arra az id6re, amikor a nép fegyverrel vivta 'let halIlharcát: az
idegen elnyomókkal ée a feudális k1zsákmányo16kkal

'24~'npekéte'

g~~.~~ntokn

szemben.

c~' i-éáény eimiapja,

Jdkai "Fekete gy'm4ntok" e. regényében egy JJlérntik
küzdelmt ábrázolja, aki gy6zedelmeskedik akUlftsldi tóke, a főurak fsa f6pap..e4g reakci6s 't~rekvései felett. llerend I~ván a szabadságh~rc ide. jén !eg;yverrel kezében védelmezi hazáj át, maj d a tUdom4ny, a mun..•...
ka éS'a diplomác-1a-~ndeneszkc;z~t mesterien használva legy6zi
ellenségét, a reake16s nagyt6ke és nagybirtok szövetségét.
,25~':'t6kai
milvei idegen nyelvenlcimjegyzdk/t
"

•

--O"

'J6kai IPttveit/mindennép nyelvére leforditották. A'német forditás·ban megj e1ent kötetek száma csaknem kétszázat tesz ki· mert e1be~
·sz'l~seikUlön-kU1Bn
kertiltek forditásra. KépUnk az lá94-ben meg~
·jelent Jdkai jubileumot tlnnep16 kötet két oldalát ábrázolja. Ebben a kötetben ~ssze'l11tottak az addig idegen nyelven megje~
lent Jókai JnUvek jegy.z4k4t.Bzeken a lapokon a nemet fordi tások j
felsorolásának vég4t, a francia, angol, Qlasz és svéd nyelven megjelent mUvek fordi tásánakcimét olvashatjuk.
.'.-

26.
u

D1sz-szekrén
eum ra

arfest6k

e. 4ndéka J6kai ötvenéveslr

i

J6kai t5tvenéves ir61 jubileumát 1894-b~n az egész nemaet Unnepel~~
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te. Ekkor lnditják meg a mozgalmat a 100 kötetes Nemzeti kiadás
megva16sitására. A festIk ezzel a sz~p s~ekrénnyel ajándékozzák
meg az irót."
'. "
"

27~ "NévyLá~z16'

tánulmánya J6kairdl {cimlap/,:

},.jubileum alkalmáb61 kiadják Né.l1N I,4sz16 tanulmányát Jókai Mór
életér81.

28~'j6kait"emetéáe.',.
A nemzet f1IUlep4lyesgyásszal temeti ell904. május lo-~n nagy ir6~
j4t ••A Nemzeti,.uzeume16csarnokllb61 viszi é. halottas kocsi kopor.,..

sóját a Kerepesi temet6be.K'pviselteti
magát az uri Magyarország
is ezen a temetésen, 'igazi fájdalmat azonban a dOlgoz6 n~p ~rez,
mikor J6kai .őrt utols6 utj$ra kiséri. A nép érzi, hogy Petőfi
barátja, a 48-as h6sök kortársa és nagy ir~ja száll sirba ezen a
napon.

'2,9.~'Koszoru~ Jpkai ~avatalár6;t,.
Az egész' nemzet gyászát mutatja a számtalan koazor-u , amellyel J6=
kai koporsdját elboritják.
j~~'~~k~i'sirja a Kerepesi-uti temet6hen.
K1vánságához hiven a temető f6utvonalán temették a nagy !r6t. Jókai diszsirhelye a temet6 egyik k~zponti helyén található meg.

3i; 'mikszáth'mttve'J6kair61

/c:imlapL~

Jókai életét a kor másik nagy irója, Mikszáth Kálmán kétkötetes
k~nyvben irta meg. E~ a könyv hódolat a nagy iré e16tt: elmondja
J6kai alkot6mUvészetének fóvonásait és életmüvének legf6bb értékei t.
-;

3,2'~'
J6kai . szobrá
Budapesten» •
.,
.
A főváros közönsége szobrot emelt a nagy ir6nak. Jókait mesemon.dónak látj uk a szobron. mellette a Jdkai-téren vigan játszik és
-regényt olvas ,a paoon az ifjuság.

33. 'JÓkai
.

a.

müveinek centenáriumi kiadása.

-

..••..

1.925-ben Unneplik Jdkai szt1letésének századik évfordulóját. Ekkor'
ismét kiadják müveinek ~sszegyUjtött száz kötetét. Jellemző az
iró népszerUségére, hogy ez a kiadás is teljesen elfogyott nem
sokkal a megjelenése után.
'!

34~KönYvek'J~kái
_ 3

_L

életér61 ésmüvelról,

1925-ben a nemzet megilnnepelte J6kai M6r születésének százéves
éVfordulóját. Minden iskolában rendeztek Jókai Unnepélyt. A nagy
ir6k és tudósok könyvekben 6s tanulmányokban áldoztak Jókai Mór
emlékének.
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J6kai regényei ás elbesz'l'sei az irodal.in haIad6,hagyoll1ányának
értékes müvei. Bzeket a halad6 hagyományokat aZifju'ságnak meg
kell ismernie és naglra kell becsUlnie •.DO~oz6 népUnk vezet61
nemzeti irodalmunk klasszlkusaitpJldaként
állitj4k a mai irók'e~
lá, mUveik h6seit pedig a szoeiaIizmust 4pit6 ifjuság el'.·~tSyai
J6zsef az IIDP.' II.Kengresszus'n id'z J6ka1 "ís megismozog a .
·f~ld" ~. r~g.snyéb'l'és tanulságos k8vetkeztetést TU :J.eaz idézet-·
b'l ; "js lesz népünk, amely hazáj'ruik tirUI,mely nevén~k diszére.
munk'l, leszne.k nagy embereink,kiket
a világ bámulni fog, lesz- ' ..
nek hőseink, dicső szellemeink klkbéJlU~U'szijletUnk,lesz 'le,
tUnk, melynekszUk lesz ez El város, les~Unk nemzet mint még sohasem voltunk,és az ut6kQrir6j~nak mem kell költeni. hanem ~sak e
val6t leirnit hogy dicsQi tse hazáját.· '.
J6kai'M6r rólunk ilmodott. vólt mir korszak a magyar történelem~
ben, amelyet joggal hivunk a nemzeti ujjás~ületés kcr'nakJ az
.
1848-aa forradalom és a forradalmatbevezet6
el&k'szit6 reform~
kor. De a nemzeti ujjászUletés ttibb mint szjz
el&tti korszakát
méreteiben, mélységében, hatásában ~ssze nem,~ehet hasonlitani anemzeti ujj ászf11eté·snekazzal a·korszakával , melynek mi vagyunk
- cselekv6 részesei it.
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Kt$szUlt a Fels6oktat'áei,Jegyzetel14t6 V411alatn41
Fele16e vezet6c BO~kovszkl:L$joB. .
..
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