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J. Megyeri Katalin 

JÓKAI MÓR LEVELE KLAPKA TÁBORNOKHOZ 

Az irodalomtörténetírás még nem ismeri Jókai Mór Klapka tábornokhoz írt sorait. A levél ismerete 
közelebb visz a „debreceni békepárt hírlapírójá"-nak megismeréséhez, publicisztikai és politikai tevé
kenységének helyes megítéléséhez; egyik dokumentuma a baloldal és a békepárt harcának. Segít Jókai 
szabadságharc alatti és utáni tevékenységéről vallott téves nézetek eloszlatásában. Jókai Mór és Klapka 
György közeledésének, majd későbbi barátságának egyik írásos emléke.1 

A levelet betűhíven közlöm,2 

Debrecen 1849 Martius 3()án 
Tisztelt tábornok úr! 

önnek felszólítása következtében tisztelt kormányelnökünk azt írja a honvédelmi bizottmánynak: 
miszerint az általam szerkesztett lapokban ollyasmi híreltetik létezni; mintha mi az országgyűlés által 
előterjesztendő békefeltételek mellett és különösen magyarországi hadsereg iránt Olaszország ellen 
közlöttünk volna czikkeket. 

íme küldöm önnek lapjaim teljes számú példányát. 
Nem igénylem azt: hogy ön ezeket elolvassa; - adja át bárkinek, ki arra ráér, ki önnek meg fogja 

mondhatni van e ott egy sor, egy szó akár az érintett tárgyról, akár egyéb, mi a magyar nemzet 
becsületét compromittálja, írva. 

Én a becstelenségnek árnyékát sem akarom senki előtt viselni. 
Én önt, mint hadvezért tisztelem s nem viselhetem azon gondolatot, hogy ön felőlem, mint 

hírlapírórul ellenkezően érez. Más véleményét tán közönbösen venném, önét nem. 
Azért igénylem Öntől: hogy a valóról ekép meggyőződve véleményében tisztítson ki azon gyanútól, 

mellyel ön reputátiójában előttem ismeretlen okok és módok által terhelve voltam. 
Egyúttal önt, mint katonát, mint férfit, mint becsületes embert felszólítom: hogy engemet azon 

kútfővel, honnét a becstelensegi harag eredett, megismertessen; hogy azt, ki illy rágalmak terjesztésével 
egyesek becsületét megölni, a hadseregben pártot, ingerültséget előidézni, magyart magyar ellen 
gerjeszteni eléggé lelketlen, mint férfi vonhassam komoly elégtétel adásra. 

1 Feltétlenül figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a JKK levelezési köteteinek összeállításakor 
már a kutatók rendelkezésére állt Jókai Mór Klapka Györgyhöz írt levele. Ennek ellenére a kötet nem 
közli a levél szövegét. Igaz, hogy az irat az OL OHB vegyes iratai közt található, s így az irodalom
történész figyelmét könnyebben elkerülheti. 

*OL H 147, Vegyes iratok, Névjegyzék az 1848—49. évi mozgalomban részt vettekről. 
A levéltári referens tájékoztatást adni csak feltételezések alapján tudott az irat levéltárba kerülésé

ről. A másik érdekes körülmény, amely a kutatást nehezebbé teheti, hogy a levéltár korábbi rendezési 
elvét nem bontották meg 1969 tavaszán, amikor Klapka György iratai Magyarországba kerültek. Iványi 
Emma egyébként több alkalommal ismertette a gyűjtemény levéltárba kerülésének útját és el
helyezését, így például: IVÁNYI Emma, Klapka György iratai 1848-1892., LK 1969. 
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Egyébiránt maradok önnek őszinte tisztelője 
Jókai Mór m. k. 

az „Esti Lapok" szerkesztője. 

A magyar politikai életben, és Jókai Mór újságírói tevékenységében 1849 tavaszán visszatérő 
problémaként vetődött fel az Olaszország elleni fegyveres segítségadás kérdése. 

Először 1848 nyarán állította válaszút elé a nemzetet. A Batthyány-kormány külpolitikai szövet
ségeseket keresve igyekezett megnyugtatni az európai vezető hatalmakat és a Habsburgokat arról, hogy 
az európai hatalmi rendszert és egyensúlyt nem áll szándékukban felborítani, s mindenek felett a 
közbirodalom érdekeit tekintik elsődlegesnek. Ennek megfelelően nem törekedtek az európai 
fonadalom legtöbbjével együttműködésre. Sőt! Azt sem ismerték fel, hogy külpolitikai szövetségest 
egyedül csak az európai forradalom táborában kereshetnek. 

S így hiába vergődött az olasz forradalom a reakció szorításában, a magyar liberális vezetők annak 
ellenére, hogy negyedévvel korábban mereven elhatárolták magukat az Olaszországban tevékenykedő 
császári csapatok katonai megsegítésétől; most: előbb a minisztertanács ülésén, majd az első nép
képviseleti országgyűlésen a híres válaszfelirati javaslat tárgyalásakor határozatilag elfogadták az 
Olaszország elleni fegyveres segítségadás önkéntes felajánlását. Tették mindezt Jellacic megfékezését 
várva, figyelmen kívül hagyva a kor radikális gondolkodóinak álláspontját, amelyben rámutattak arra, 
hogy az udvart az olasz segély felajánlása sem fogja rábírni arra, hogy Jellacic törekvéseit megfékezze, 
azonban Magyarország a külföld haladó erőinek rokonszenvét elveszti. 

Spira György szerint „A képviselőház [...] áldását adta a kormány válaszfelirati javaslatára, s ezzel 
Magyarországot az európai forradalmi mozgalommal azonosulni nem kívánó országként mutatta be a 
világnak. Ámbár az is igaz, hogy a képviselőház döntése csupán erkölcsi kárt okozott a magyar 
forradalomnak, gyakorlati következményekkel nem járt."3 

Jókai ekkor az Életképek hasábjain a baloldal álláspontját magáévá téve erőteljes támadást indított 
Kossuth és a liberálisok ellen: »Egy magas hivatalnok nagyon megtalálta szánni a citromárusokat, kik 
kénytelenek a citromot öt garasával adni, mert nem kapnak Olaszországból, s csupa szánalomból 
indítványba hozta: hogy küldjön a nemzet vagy tízezer katonát jól felpuskázva: hogy hozzanak azok 
onnét citromokat és narancsokat a szegény citromárusoknak. 

Semmit egyebet, csak citromokat és narancsokat.«4 

Nem kímélte tolla a honatyákat sem. 
„Trónbeszéd és válaszfelirat. 
Az ember meg nem állhatja mosolygás nélkül. [...] 
Tegnapelőtt megígérte a nemzet a kétszázezer katonát: hogy magunkat ellenségeink ellen védelmez

hessük, s ma a németet akarja megkérni: azt a tízezer rácot odalenn segítse legyőzni. 
Na de a magyar sem marad aztán adós. ö meg az olaszt segíti leküzdeni. Oh a magyar nagylelkűség

ben nem marad hátra. 
Mi az olaszt üssük, az olasz meg a horvátot. 
Ki hitte volna, hogy nemcsak biliárdozni, de ágyúzni is lehet per nopsz. 
S mind ennek oka a pra^matica sanctio."5 

Pár hónap elteltével a megváltozott politikai és katonai helyzetben, az önvédelmi küzdelem 
erőfeszítései közt, az író Nyáry Pállal együtt ismét kénytelen volt felemelni szavát az olasz kérdésben. 

Jókai ekkor becsületsértésnek, publicista tevékenysége rágalmának tekintette az Olaszország ellen 
állítólagosán közölt cikkről szóló híreket 

Nyáry Pál ugyanakkor, immár a békepárt vezéralakjaként, a debreceni képviselőház ülésén Gorove 
István interpellációjára adott válaszában rámutatott arra, hogy az Esti Lapok a békekötés érdekében 

3 SPIRA György, A magyar forradalom 1848-49-ben. Bp. 1959. 213-222.; Magyarország 
története 1848-1890. Bp. 1979. 6/1. 222-227.; SZABAD György, Kossuth politikai pályája. Bp. 
1977. 124-138. 

4 JKKOkkBesz, II. Bp. 1967. 256-263. 
s JKK CikkBesz, II. L m. 262-263. 
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nem közölt cikkeket Olaszország ellen, a hadseregben bujtogatások nem történtek, s erről a kormány
nak sincs tudomása; de tudomása van arról, »hogy egyik főtiszt a táborban lévő elnököt felszólította 
- miszerint tud-e arról valamit, hogy az 'Esti Lapok'-ban az foglaltatnék, mintha Debrecenben már 
párt is alakult volna arra, hogy az ellenséggel egyezkedjék [.. .],az egyezkedésnek egyik pontja már ki 
is jelöltetett volna a nevezett lapban, miszerint azon esetben, ha Olaszország legyőzésére Magyarország 
40 ezer katonát ad, a békesség megköttetik. Kormányelnök úr erre csak azt írta, hogy ez azok 
körében, kik ezt hallották, indignatiót okozott és méltán okozhatott volna, ha igaz lett volna, 
szerencsénkre, hogy nem igaz.«6 

Nyáry beszédében ezután utalt az OHB általa megfogalmazott, Kossuthnak küldött válaszára, 
melyben megcáfolta a hír alaptalanságát. 

Nyáry válaszával teljes győzelemre vitte a békepárt álláspontját az egyébként is életképtelen olasz 
kérdésben, hiszen már 1848 nyarán megpecsételődött az olasz szabadság sorsa; s csupán a kérdés 
felvetésével a pártharcokat vívó baloldal ismét értékes pozíciót vesztett az országgyűlésen. A kép
viselők többsége ugyanis a tavaszi hadjárat katonai sikereinek előestjén már élesen elhatárolta magát 
mindenféle egyezkedési kísérlet elől, s így a hír alaptalanságának bebizonyosodása a békepárt 
tekintélyét növelte. 

Klapka György a fiatal szerkesztőhöz küldött válaszában alaptalan állítását visszavonta. Utalt 
Kossuthtal történt tiszafüredi találkozására, ahol említést tett az OHB elnökének arról, hogy az Esti 
Lapok a mindenároni békekötés szellemében működnék: az elnyomott Olaszország elleni segítségadás 
érdekében közöl cikkeket. 

A hír alaptalanságát elismerve biztosította Jókait támogatásáról, hangot adva azon véleményének, a 
lapok szerkesztése a hadsereg érdekeinek megfelelően történik. 

A hadvezér válasza nemcsak a pártharcok közt őrlődő szerkesztőnek, hanem a békepártnak is 
kincseket ért, hiszen a hadsereg vezetői körében is híveket kerestek, s a válaszlevél közzétételével 
Nyáry országgyűlési győzelme kiteljesedett; s ez mindenképpen a békepárt erejét növelte. 

Nyáry Pál személyes kapcsolatát is felhasználta a győzelem érdekében. Hatvány Lajos szerint 
„Klapkát rábírta az erkölcsbizonyítványnak is beillő levél megírására".7 

Feltételezhetően közbenjárásának tudható be, hogy a Petőfivel oly keményen bánó tábornok Jókai 
kedvéért még bocsánatot is kért, és támogatásáról is biztosította a lapot. 

A pártvezér vitathatatlan összekötő szerepét Jókai Mór és Klapka György között bizonyítja az a 
tény is, hogy elsőként a fiatal szerkesztő szólította tábornoknak a hadvezért. 

Klapka György tábornoki kinevezését a tavaszi hadjárat támadási tervének kidolgozásáért, 1849. 
április 1-én nyerte. írónk már a kinevezés előtt, 1849. március 30-án, így szólította Klapka ezredest. 

Klapka György Emlékeimből c. munkájában Kossuth Lajost nevezte meg a kinevezés első köz
lőjének: „Még a mai napra [1849. április 7. J. M. K.J szükséges intézkedések tételével voltam elfoglalva, 
a midőn Kossuthnak egy [...] április 6-áról kelt levelét kaptam. [Az OHB elnöke közölte levelében 
Perczel sikeres hadműveletét, amelynek eredményeként Bácska is felszabadult J. M> K.] [...[ Sietek 
ezen örvendetes tudósításokat T á b o r n o k ú r r a l közölni, kérvén, hogy azt vitéz seregével is 
tudatni szíveskedjék. [Klapka György az l. hadtest parancsnoka volt.l 

Születésnapi ajándékul megtudtam Kossuthnak ezen leveléből, hogy erre a rangra már néhány napja 
ki lettem nevezve."8 

6 JKKCikkBesz.III.Bp. 1980.953-957. 
'HATVÁNY Lajos, így élt Petőfi Bp. 1967. II. 702-714.; JKK CikkBesz, HL i m. 953-957. 
'KLAPKA György, Emlékeimből. Bp. 1886.123-124. 
A válaszlevél keletkezési időpontját Jókai Mór az Esti Lapok hasábjain nem jelölte meg, s ez a 

hiányosság mai ismereteink alapján pótolhatatlan, ugyanis az irat eredeti példánya nem áll rendel
kezésünkre. 

A HL, az OL R 295 gyűjteményének átnézése, majd az OSzK iratanyagának kutatása sem hozott 
eredményt. A további kutatás elősegítése érdekében az átvizsgált csomagok közül néhányat meg
említek: OL R 295; HL 20. doboz időszakra vonatkozó magyar és osztrák hadműveleti iratok; OSzK 
Kézirattár V/303 Klapka György Jókai Mórhoz írt három írásbeli megnyilatkozását tartalmazza. 
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A rendelkezésünkre álló levéltári anyag, valamint az idézett sorokat figyelembe véve kérdésessé 
válik a válaszlevél keletkezési időpontja, amelyet több szerző korábbi időben jelöl meg. 

Az 1980-ban kiadott Jókai Cikkek és beszédek kötetében a következőket olvashatjuk: „Jókai a 
lapszerkesztő - igaza tudatában - könnyűszerrel kivédte a radikálisok megalapozatlan támadását. Ápr. 
2-án Klapka tábornok igazolta, hogy az EL hasábjain nem jelentek meg a hadsereg háta megett 
egyezkedő cikkek."9 

Mikszáth Kálmán állásfoglalása szerint „[....] a haicok vitéz oroszlánjában gyöngéd érzés lakott, 
úgy látszik, haladéktalanul elolvasta az Esti Lapok összes számait és még a tápióbicskei győzelem 
mámorában április első napjaiban levelet írt Jókaihoz [. . . ] . m ° 

Nemcsak azért nem értek egyet a két idézett megállapítással, mert a tápióbicskei győzelem követ
kezményeit tekintve felért egy valóságos vereséggel; hanem azért sem, mert a levéltári anyag és a 
szakirodalom alapján teljes biztonsággal megállapítható, hogy Klapka tábornok levelét csak az isaszegi 
csata után írhatta. 

A tápióbicskei csorbát Klapka György Isaszegnél köszörülte ki. Emlékeimből c. munkájában a 
csata utáni órákról így írt: „[.. .} Áprü 6-ika születésem napja volt és én oly boldognak éreztem 
magamat, midőn sebesültek és halottak között földre dőlhettem és néhány órára álomra hajthattam 
fejemet."1' 

A tábornok ilyen körülmények közt sem az ellenség üldözésének, sem a plébánia História Domusá 
ban leírt vacsorameghívásnak és levélírásnak sem tudott eleget tenni. 

Klapka György Jókaihoz küldött válaszlevelét feltételezhetően a tábornoki kinevezés ismeretében 
Gödöllőn, 1849. áprüis 7-én írhatta. A feltételezés helyességét még az a tény is alátámaszthatja, hogy a 
honvédsereg ellenőrzése alá vett területen a futárszolgálat gyorsabbá vált, s így a fiatal szerkesztő az 
Esti Lapok áprüis 9-i számában, az isaszegi csata győzelmi tudósításával azonos számban, közöl
hette.1 J 

Jókai Mór a szerkesztőségi megjelöléssel ellátott válaszlevél publikálására így emlékezett vissza: 
„Klapka levele rám nézve megváltás, a feltámadás csodálatos szózata volt. 

Hát nem vagyok hazaáruló! Nem ellenséggel cimboráló! [...] Büszkén emelhetem fel arcomat, 
vallhatom be elveimet: a nevem tisztára van mosva. 

Klapka hős vezér épp úgy sánta-bénává verte a debreceni ellenségeinket, mint dandáríval Isaszegnél 
az osztrák ellenség hadait."1 3 

A levélváltás egy későbbi barátság alapjává vált. Mindkettőjük életének meghatározó élménye 
maradt a forradalom és szabadságharc, s ez a legerősebb összekötő erőnek bizonyult. Klapka György 
bajtársait és azok hozzátartozóit nem feledve két alkalommal írásban is megkereste a befolyásossá vált 
írót. Ezeket az iratokat az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. 

Létükről első ízben 1917-ben, az Irodalomtörténet lapjain olvashattak az olvasók. Közlésük akkor 
nem történt meg, pedig Jókai Mór és Klapka György kapcsolatának ezek az emlékei is publikálást 
érdemelnek, ezért betűhíven közlöm szövegüket.14 

Igen tisztelt barátom, 
özvegy Mészáros Istvánné kinek volt férje alattam mint honvédhadnagy szolgált a m. k. államvasutak
nak alapjából ez év végéig havi 5 fts segélyben részesül. 

írásomban csak egy levelet és egy névjegyet emeltem ki, mert a harmadik terjedelme és történelmi 
jelentősége miatt jelenlegi kutatásom tárgyát képezi. 

A tábornoki kinevezés időépntjára vonatkozó iratok közül: OL OHB 1849:4231, Elnöki osztály 
7938. 9013.; H 79 Tábornoki rangjegyzék. Továbbá: KLÖM; 14. Bp. 831-832. 

* JKK CikkBesz, III. L m, 568. 
I ° MIKSZÁTH Kálmán, Jókai Mór élete és kora. MKrK 18. k. 163. 
I I KLAPKA György, Emlékeimből, i. m. 123-124. 
1 a JKK CikkBesz, III. i. m, 953. A levelet EL 1849. ápr. 9. sz. I. Az Esti Lapok szerkesztősége 

aláírással jelentette meg Jókai. 
1 'JÓKAI Mór, Az én életem regénye. Bp. 1912. 87. 
1 * OSzK Kézirattár Fond V/303. 
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Nevezett nő folyamodni fog, hogy ezen segély neki még jövő évre is engedélyeztessék. 
Igen kérlek tehát, tekintettel arra, hogy e szegény özvegynek gyermekeket is kell felnevelnie, légy 

oly kegyes, vedd őt pártfogásodba s segítsd őt hathatós befolyásoddal czéljának elérésében. 
Hazafias üdvözlettél maradok 

régi híved 
Klapka György 

Budapest Sept. 15*" 1890 
Egy korábbi alkalommal pedig névjegyére írta fel ajánló sorait. 
Igen tisztelt barátom, 
Ezennel bátorkodom kegyes párt fogásodba melegen ajánlani özvegy Mészáros Istvánnét. 
Számos családja van, tegyünk érte a mit tehetünk. 

tisztelő híved 
Klapka 

18. 2. 90. 

D. Szemző Piroska 

VAJDA JÁNOS HÁROM ISMERETLEN RÖPIRATA 

A három ismeretlen röpirat: Magyar politika, Magyar önkormányzat és birodalmi egység, A 
köztörvényhatósági önkormányzat biztosításáról. Az első kettő 1866-ban, a harmadik 1867-ben, 
mindhárom Pesten Heckenast Gusztáv kiadásában jelent meg. Megtalálhatók az OSzK-ban. Létezésük
ről nem tud a Vajda-kutatás. Hitelességük vitathatatlan. Amennyiben nem tartanánk elegendőnek a 
Vajdát annyira jellemző szóhasználatot: óhajt helyett óhajt, avatatlan, törhetetlen, végrehajthatatlan 
stb. helyett avatlan, törhetlen, végrehajthatlan; a szövegébe szőtt sok latin kifejezést: az ő állambölcse 
fontolgatással fog győzni „cunctando vincet", az állam hajóját kormányzók „sedent in puppi et 
clavum tenent", a lehetetlenség „circuli quadxatura", a büntetőtörvény megfeneklésének oka az 
elfogadható ítélkezéshez a bizonyítékok vég nélküli keresésére „prudentis indicis arbitrium". A 
röpiratok név nélkül jelentek meg, miként abban az időben Vajdának legtöbb írása, mibenlétükkel 
igazolják szerzőségét: stílusukkal, sajátságos gondolatfűzésükkel, tartalmukkal. 

Vajda 1865 végén már hazatért Bécsből, ahová elmenekült, minthogy a politikai nézeteit tükröző 
önbírálat (Lipcse 1862), Polgárosodás (1862. már Pesten), c. röpirataiban, továbbá a Magyar Sajtóban 
1863 első felében, szerkesztése idején közölt cikkeiben szembehelyezkedett az őt üldözőbe vett 
közfelfogással. Hazatérte előtt levelet írt röpiratai és a Magyar Sajtó kiadójának, Heckenastnak, akivel 
mindvégig egyazon társadalmi, nemzeti-politikai ellenzéki nézetet képviselnek: „ . . . nem vehetnem én 
fel újra az elejtett fonalat, ildomos okkal-móddal, feltéve, hogy ez idő alatt és kivált itt sokat tanultam. 
- Pár héttel ezelőtt, egy meginduló politikai lap részéről tettek is ajánlatot, ebből azt sejtem, hogy rám 
nézve a legellenzékibb pártok részéről is elenyésztek a skrupulusok és a közvéleménynek ez az 
átalakulása valószínűleg egyre közelebb érend azon irányhoz (ti. az Ausztriával való megegyezés), amit 
én képviselni kezdettem. - Én azt hiszem, hogy egy és más nagyobb és felelősségem alatt szerkesztett 
lapnak, hatalmas fő- vagy segédmunkatársa lehetnék. Nevemmel nem lépnék elő, sőt ha ön jónak látná, 
első hónapban teljesen titok maradhatna közreműködésem. A szerkesztőségben nem jelenhetvén meg, 
csupán cikkeket adnék át önnek. - Én már a jelen fordulatot is kedvezőnek látom a tervre nézve, a 
jövendő dolgok sejtelme pedig még inkább reményt nyújt."1 

E sorok akkor íródtak, mikor már a Lajtán túl is érezni kezdték a rendszerváltozás szükségességét, a 
Magyarországgal való kibékülés halaszthatatlanságát: az 1865. november 12-én megnyílt birodalmi 
tanácsülésen Ferenc József trónbeszédében már kilátásba helyezte a magyar országgyűlés újbóli 
összehívását. Bécs főállamügyésze ugyanitt felszólalt a Magyarországon négy éve tartó (1861-1865), 

*Vö. Magyar írók kenyere. Arany János> Tompa Mihály, Vajda János ismeretlen levelei. 
Világ 1913. dec. 25., 68. o. 
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