
Fülöp Dorottya

Bernáth Gáspár kiadatlan, Jókai Mórhoz írt levele

Jókai közismerten érdeklődött a tréfáiról és kalandjairól híressé vált Józsa Gyurival 
kapcsolatos történetek iránt:1 az Egy magyar nábob Kárpáthy Jánosának és az Eppur si 
muove Csollán Bertijének megalkotásához sokat merített a tiszafüredi nábob személyével 
összefonódott anekdotakörből. Jókai egyik fő forrásának az Eppur si muove kapcsán 
a szintén tiszafüredi, számos vonatkozó anekdotát lejegyző Bernáth Gáspárt tekintik, 
aki sok időt töltött együtt a nábobbal, és több tréfájának szemtanúja volt.2 György 
Lajos szerint Bernáth Gáspár „szorgalmasan hordozgatta az Üstökös szerkesztőségébe 
a pompásabbnál pompásabb Józsa Gyuri-anekdotákat”,3 illetve Margócsy József és 
Margócsy Józsefné Oberländer Erzsébet, a regény sajtó alá rendezői, ugyancsak úgy 
vélték, hogy „nyilván ő szállította a józsagyuriádákat írónknak”,4 az együttműködés 
részletei azonban javarészt ismeretlenek maradtak. Ebben a vonatkozásban szolgáltat 
új információkat az az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kiadatlan levél, amelyet 
Bernáth Gáspár Pesten, 1871. január 1-jén írt Jókainak.

Noha korábban Jókai már több Józsa Gyuri-anekdotát felhasznált az Egy magyar 
nábob megírásához, a levél tanúsága szerint az Eppur si muovéval kapcsolatos 
munkálatok ideje alatt újabb anyaggyűjtésbe kezdett, és ő maga fordult Bernáth 
Gáspárhoz a további történetek végett, aki feltehetően több levelet küldött az írónak 
a nábobbal kapcsolatos emlékeiről. Ezt megerősíti az a szintén 1871 januárjában írott 
levél, amelyet Jókai Bernáth Gáspár halála után három évvel, 1876-ban jelentetett 
meg az Üstökös egyik számában, és amelynek kezdő soraiból kiderül, hogy Bernáth 
tisztában volt azzal, hogy „nyersanyagot” szolgáltat Jókainak: „Józsi Gyurkáról ismét 
ötlött az eszembe holmi tragicomikus tréfa. Közlöm veled. Te minden porszemet fel 
tudsz használni.”5 A január 1-jei, kiadatlan levél alapján Bernáth szerint ez idő tájt 
már csupán ő volt az egyetlen személy, aki „prima classis adatokkal” szolgálhatott, ezt 
alátámasztandó pedig három érvet sorakoztatott fel, amelyek közül az egyik különösen 

1 Már a Jókai által 1850 és 1858 között gyűjtött és lejegyzett adomák között is szerepel két Józsa Gyuri-
történet (A csavargó, Palóc mondás), lásd bővebben: Jókai Mór, Az önkényuralom adomái, I, s. a. r. 
Sándor István, Bp., Akadémiai–Argumentum, 1992, 83–84, 556.
2 Lásd például az Üstökösben közölt anekdotáit, amelyek egyúttal azt is bizonyítják, hogy élete utolsó 
éveiben Bernáth jó kapcsolatot ápolt Jókaival: Bernát Gazsi, Történeti adomák, Üstökös, 1871. novem-
ber 25., 11. – Bernát Gazsi, Józsa Gyuriádák, Üstökös, 1872. január 1., 9–10. – Bernáth Gazsi, Józsa 
Gyuriádák, Üstökös, 1872. január 2., 16.
3 György Lajos, A magyar nábob, Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., 1940, 23.
4 Jókai Mór, Eppur si muove, s. a. r. Margócsy József – Margócsy Józsefné Oberländer Erzsébet, 
Bp., Akadémia, 1965, I, 436. [A továbbiakban: JMÖM Regények 22]
5 Bernáth Gáspár, Józsa Gyuriról, Üstökös, 1876. december 23., 621.
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fi gyelemre méltó: azon túl, hogy egy városban születtek, és gyakran utaztak együtt, 
állítása szerint rokoni kapcsolatban álltak Pankotay Józsa Györggyel („atyámfi a volt”). 
Az utóbbi összefüggés tudomásom szerint nem jelenik meg a szakirodalomban.

Bernáth válasza Jókai lappangó, 1870 decemberében írt levelére körülbelül éppen 
akkor keletkezhetett, amikor A Hon reggeli számaiban folytatásokban közölt regényben 
először bukkant fel Csollán Berti, A furcsa patrónus című fejezet első része ugyanis 
december 29-én jelent meg. A kortársak számára egyértelmű lehetett, hogy kit takar 
a fi ktív név: „Hetedhét országon híres név az bohó kalandjaival, emberek megtréfálásá-
val: akinek semmi egyéb dolga, mint mindenütt valami hallatlan nagy csínyt elkövetni, 
ahol csak megfordul; amiről azután megemlegessék. Vagyona is van a csínytevések 
árát megfi zetni, megmérhetetlen sok.”6A levélben Bernáth Gáspár több anekdotát is 
felelevenített, amelyek egy részét Jókai felhasználta a regényben. Mindez látványossá 
teszi az író szövegformálási technikáját: noha a koncepció előzetesen nagy vonalak-
ban meg volt tervezve, Jókai írás közben a frissen szerzett információk és anekdoták 
alapján folyamatosan bővítette a Bertivel kapcsolatos jelenetek sorát. A Bernáth-levél 
regénybeli felhasználásának egyik leglátványosabb példája annak az anekdotának 
a szövegbe illesztése, amely szerint egy alkalommal Józsa Gyuri magához invitálta 
délre a papokat, nem szolgált fel azonban ebédet a számukra. Jókai a Kortesdolgok és 
családi bajok című fejezetben a következőképpen írta le a jelenetet:

Meg is érkeztek rendén, be is kötözték a lovaikat az istállóba; s aztán bementek 
Bertihez tisztelegni a kastélyba. Óh! Berti igen szívesen fogadta őket, eldiskurált ve-
lük, röhögött az élceken; eközben pedig jócskán elmúlt a dél, míg elvégre egy öreg 
kortes bátorságot vett magának meginterpellálni a szíves házigazdát, hogy jön-e már 
az az ebéd, mert majd ők nagyon elkésnek, pedig még ma messze el kell menniök.

– Micsoda ebéd? – kérdi Berti elbámulva.
– Hát hiszen ide tetszett bennünket hívni délre.
– Híttalak ám „délre”, de nem „ebédre”. Ki mondja azt, hogy délben enni kell? 

Lám a gólya sem eszik, mikor delel.7

A kritikai kiadás jegyzetanyaga szerint az anekdota forrása Bernáth Gáspár a Hölgyfutár 
1854. május 2-i számában közölt Diplomatikus ebéd (Töredék Pankay György életéből) 
című írása lehetett, amely bár valóban a fentebbi történet szüzséjére épül, számos 
részletben eltér a levélben közölt változattól:

– Köszönjük a diplomatikus ebédet. 
– Igen, igen köszönjük, hogy koplaltató intézetet tanultunk nálad ismerni.
– Sz’haj barátim ha még nem tudnátok, tehát tudnotok kell: hogy diplomatikus 

ember soha se oda vág a hova néz.
– E célzatot nem egészen értem.

6 JMÖM Regények 22, I, 62–63.
7 JMÖM Regények 22, II, 305.
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– Ha politikai tanról volna szó.
– Úgy értené urambátyám, nemde?
– Fejezd ki magad világosabban Gyurka pajtás! ha ennünk nem adál: tractálj meg 

legalább érthető igével.
– A thema igen egyszerű. Szegény házamhoz én csak délre hivám meg az urakat. 

Legyen szerencsém máskor is. Sokáig egy helyt lenni unalmas. Ebédeljünk másutt. 
Barátságból én is kisérőül ajánlkozom, hehehe! – felele Pankay György.8

A Hölgyfutárban közölt történet valószínűleg Jókai egy korábbi szövegére hatott, 
a Kárpáthy Zoltánra, amelynek sorozatos közlése tizenkét nappal Bernáth szövegének 
megjelenése után vette kezdetét a Pesti Naplóban, ugyanis a regény Rossz diadal című 
fejezetében Maszlaczkyt tréfálja meg Zoltán cselédsége azzal, hogy a hosszú várakozás 
ellenére sem szolgálja fel számára az ebédet.9 A jelenet és a Józsa Gyuri-anekdota ha-
sonlósága a kritikai kiadás jegyzetanyagában is számon van tartva.10 Az Eppur si muove 
szöveghelye viszont szorosabb összefüggést mutat Bernáth 1871-es misszilisével: 
a gólyával kapcsolatos formula alkalmazása, amellyel Józsa Gyuri a tréfa csattanóját 
foglalta össze („Lám a gólya sem eszik, mikor delel”), ugyanis egyértelművé teszi, 
hogy Jókai a szóban forgó levél szövegét használta fel, hiszen az nem szerepelt még 
az 1854-es változatban, míg az 1871-es levélben szinte szóról szóra ebben a formában 
jelenik meg („Hisz a gólya sem eszik, mikor delel”).

Az anekdota szövegbe illesztésén túl, úgy tűnik, Jókai a levél más részleteit is fel-
használta a regényben. Sátory Katinka és Csollán Berti előre elrendezett házasságának 
történetében például több, Bernáth Gáspár levelében is kiemelt adat szerepel – mint 
például a leendő ara fi úsításának ténye, praefektaként történő emlegetése vagy a lány 
antipátiája a vőlegény iránt:

Sátory Katinka már gyermekkorában tudta azt, hogy ő családjának leendő feje; a tör-
vény előtt férfi ; akárki lesz férje, arra nézve és az egész világra nézve, úr! Nem úrnő, 
de úr! [...] Katinkának igen fi atal korában meg volt mondva, hogy máshoz nem me-
het nőül, mint Bertihez, ahhoz pedig okvetlen hozzá kell mennie. Katinka pedig ki 
nem állhatta Bertit soha; amit nem is lehet neki rossz néven venni.11

Ugyancsak valószínű, hogy Csollán Berti öltözetének leírásába szintén beépültek a levél 
részletei, ugyanis míg Bernáth kiemeli, hogy Józsa Gyurin a háztűznézés alkalmából 
„egy zsidó piacon aquirált drapszin attila fi tyegett”, addig Csollán Berti a regényben, 
mielőtt meglátogatta Sátory Katinkát, egy felsőkabátot és egy óriási cilindert vásárolt 
„szintén a zsidópiacon”, hiszen „az volt az ő bazárja”.12 Úgy a Bernáth által leírt attila, 

8 Bernát Gáspár, Diplomatikus ebéd (Töredék Pankay György életéből), Hölgyfutár, 1854. május 2., 355.
9 Jókai Mór, Kárpáthy Zoltán, s. a. r. Szekeres László, Bp. Akadémiai, 1963, 73–83.
10 JMÖM Regények 22, II, 452.
11 JMÖM Regények 22, I, 216.
12 JMÖM Regények 22, II, 351.
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mint a regényben szereplő felsőkabát egyaránt olyan hosszú ujjakkal rendelkezett, 
hogy az étkezéskor problémát okozott a viselőjének. A felsoroltakon kívül a regényben 
és Bernáth levelében érintőlegesen egyaránt szerepel a vakolatlanul maradt kastély 
anekdotája, illetve Józsa Gyuri különös szekerének a leírása, az illető részek esetén 
azonban Jókai minden bizonnyal további levelekből vagy más, részletgazdagabb for-
rásokból is ihletődött.13

Az alábbiakban Bernáth Gáspár kiadatlan levelét közlöm.

Bernáth Gazsi Jókai Mórhoz, Pest, 1871. január 1.
OSZK Kt, Fond. V/45.
Autográf, 2 folio; nagy, kettőbe hajtott, halványkék levélpapír,14 fekete tinta 
[Az 1. folio rektóján, a bal felső sarokban ceruzával írva:] 120
[A 2. folio versóján pecsét:] M. N. MUZEUM Jókai hagyaték kéziratt. 1912. 33. sz.

Pest, jan. 1. 1871.

Kedves barátom!
Köszönöm szivességedet. Látszik hogy gavallér ember vagy. Tartson meg isten 

választottid s az irodalom számára fris kedély és egészségben.
Józsa Gyurkára nézve én vagyok még az egyetlen élő ember ki prima classis15 ada-

tokkal szolgáhatok, mert 1.˚ vele egy városban születtem, 2.˚ atyámfi a volt 3.˚ vele 
gyakran utaztam. Mind a három charakter dolog.

Szivesen szolgálok neked mikor eszembe ötlik holmi élet apróságaival. Alacson 
zömök ember volt. Örök pipa, nyirett bajusz, beretvált pofa, kerek arcz. A biblia, 
corpus juris16 és latin classicusokat a kis ujjában hordta. Remekül beszélt diákul. Sok 
kalandja volt de a java nem közölhető, mert roppant scandalum.17

13 Érdekes adalék, hogy Szilágyi Miklós 1950-es években végzett tiszafüredi gyűjtésében nem szerepelnek 
a Bernáth-levélben lejegyzett anekdoták: a kisnemesi rétegből származó adatközlők korántsem tartották 
tréfásnak a Józsa Gyuri-történeteket, noha anekdotikus formában adták elő őket, tehát rendelkeztek 
szórakoztatási funkcióval, ehelyett sokkal inkább „a főnemesség ellen érzett gyűlölet indítékát megma-
gyarázó »példázatokká«” lényegítették őket. (Vö. Szilágyi Miklós, Népi anekdoták Józsa Gyuriról és más 
földbirtokosokról = Uő, Közelítések Tiszafüred néprajzához: Személyes emlékek és ifj ú koromban gyűjtött 
néprajzi adalékok, Bp., ELTE BTK Néprajzi Intézet és Néprajzi Múzeum, 2021, 51.)
14 Bernáth Gáspár 1873-ban bekövetkezett halála alkalmából az Üstökös búcsúztatót közölt, amelynek 
szerzője a kék levélpapírról is megemlékezett: „Már az ötvenes években irt a »Nagy-tükörbe« jurátus 
csínyeket, Józsa Gyuri és Baczur Gazsi adomákat, melyeknek maga is részese volt, s melyeket sajátos 
styljével ecsetelt. Az Üstökösnek mindvégig buzgón rajzolt nád pennájával nagyfejü betűket a kék 
papirosra.” (dó [azonosítatlan szerző], Gazsi bácsiról, Üstökös, 1873. január 11., 18–19.)
15 első osztályú (lat.)
16 törvénytár (lat.)
17 botrány (lat.)
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Egyszer a tiszai hidját,18 melyet szokott cinizmusa19 szerint per 8. forint üttetett 
össze: elseperte a máramarosi sótutaj.20 Fris hid kellett. Azt mondja nekem „na frá-
ter jer velem világot látni. Házasodni megyünk és híd alá. A szekerébe mind a négy 
kerék más más kocsiból volt összefogdosva. Az egyik ló 18. markos volt, a másik 13. 
Egyiken kender hám, a másikon ezüstös homúl21 szerszám. A kocsisa paszomántos 
czilinderben mezitláb ült a bakon.22 Ő egy töretlen juhászbundába burkoltan pipáz-
gatott. Neki vágva a hortobágynak estére Téglásra érkeztünk.23 Ott lakott a mátka 
in spe,24 az ugy nevezett praefekta,25 80000 ft : jövedelemmel fi usitva. A mama Józsa 
Gyurinak szánta mint takarékos embernek, de a lyány ki nem álhatta a vőlegényt. 
Vacsorához ülünk. Gyurin egy zsidó piaczon26 aquirált27 drapszin attila fi tyegett. 
A ruha ujja sokkal hosszab volt a Gyuri kezénél, ugy hogy az ételt a magyarka28 

18 Pankotay Józsa György építtette Poroszló és Tiszafüred között az első Tisza-hidat, amely 1834-ben 
készült el közel 34 000 pengő forint költségen, és amelyet végül 1849. július 1-jén felégettek, hogy ne 
használhassa az orosz hadsereg. Lásd bővebben: György, i. m., 14.
19 Jókai X. noteszában is szerepel egy erre vonatkozó rövid feljegyzés: „Józsa Gyuri féle cynismus” (Jókai 
Mór, Följegyzések, s. a. r. Péter Zoltán–Péterffy László, Bp., Akadémiai, 1967, I, 554).
20 A Tisza a 14. század közepe tájától fő szállítási útvonalát képezte a máramarosi sónak, amelyet tu-
tajokon engedtek le a folyón. Lásd bővebben: Takács Péter, Adalékok a lakosság sóval való ellátásához 
Szatmár vármegyében a 18. század utolsó harmadában, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 45(2010), 3. sz., 
298–314.
21 Valószínűleg a következő szó elírása: kumet, vagyis nyakhám. Az azonosításban köszönöm Kemecsi 
Lajos segítségét. Lásd bővebben: Kemecsi Lajos, Szekerek, kocsik, szánok – Paraszti járműkultúra Észak-
Dunántúlon, Bp., MTA, 1988, 160–167. – Magyar Néprajz, II, főszerk. Paládi Kovács Attila, szerk. 
Szilágyi Miklós, Bp., Akadémiai, 2001, 931.
22 Bernáth Gáspár egy másik szövegében is lejegyezte, hogy Józsa Gyuri kocsisa egy paszomántos frakkot 
és egy hepehupás cilindert viselt. Lásd bővebben: Bernáth Gáspár adomái, élczei, apró freskóképei és 
gazsiádái, Összegyűjté hátrahagyott özvegye: a szamarkandi püspök, Bp., Franklin-Társulat, 1878, 84.
23 A századvégi sajtó szerint a téglási menyasszony Beck Polin volt, aki végül Degenfeld Imrével házaso-
dott össze. Ilona nevű lányuk később Tisza Kálmán felesége lett. Lásd például a következő cikket: „Tiszáné 
anyja, Beck Polin, a harmincas években egyik leggazdagabb partiéja volt az országnak. De gazdagságánál 
is nagyobb volt ritka szívnemessége, jósága. A magyar adomakör egyik halhatatlan hőse, Józsa Gyuri 
is megkérte a dúsgazdag szabolcsmegyei leány kezét, s mikor háztűznézni járt Tégláson, akkor kezdte 
építtetni a tiszafüredi veres kastélyt. Azért nevezte el így a nép Józsa kúriáját, mert sohase vakoltatta be 
amiatt való bánatában, hogy kosarat adott neki Beck Polin” (N. n., Magyar úri dámák, Pesti Napló, 1899. 
február 12., 5).
24 reménybeli (lat.)
25 A praefekta fogalmának magyarázatát lásd Jókaitól az Eppur si muove című regényből: „Az ön vé-
dencnője egy »praefecta«. Ön tudja, hogy mi az? Egy családnak egyetlen gyermeke; ki, hogy a család 
neve fennmaradjon, atyja által, királyi kegyelem útján, s az ország beleegyezésével mindazon jogokban 
részesíttetett, amiket törvényeink szerint egy férfi  élvez. Jószágainak önálló birtokosa; nevét a férje neve 
előtt viseli, s gyermekei mind a két nevet örökölik” (JMÖM Regények 22, I, 215–216).
26 Bernáth Gáspár egy másik anekdotában is lejegyezte, hogy Józsa Gyuri a zsidó piacra járt „gúnyavá-
sárlás végett” (lásd bővebben: Bernáth Gáspár adomái, élczei, i. m., 87).
27 szerzett (lat.)
28 hosszabb szabású zsinórós dolmány
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ujjába encassálta.29 E scénán a praefekta oly hangosan nevetett hogy ki kellett vezetni 
az ebédlőbűl. Égszin atlasszal dekorált hálószobánk volt. Sugom a komornának, hogy 
ha valami csin történik, nem én cselekszem, hanem a principális. Okom volt rá mert 
Gyuri köppel mosdott és levizelte a selyem falat. Beregbe érkezésünk alatt két hétig 
kemény tojáson tengődtünk. Megsokaltam az olcsó traktát és visszajövet az Ujhelyi 
vendéglőben 50 ft -os kontót csináltam a nyakára. Ekkor mondta nekem röhögve: 
„na fráter te vagy az első ember a ki engem letudtál főzni.”

Haza érve mindjárt hozzá fogatott a palota építtetéshez, de az vakolatlan és közfal 
nélkül tátogott mert az alatt a praefekta férjhez ment.30 Ekkor nevezte el a palotát 
a vidéki népség Jajvárnak.31 Az uj hidon az akkori szűz világban először is a szatmári 
püspököt vámolta meg.

–

Gyuri buzgó kálvinista levén egy traktuális gyűlés32 alkalmával a papokat délre ma-
gához invitálta. A kiérkezett papok megjelennek. 12. óra. Sehol semmi. Egy óra. 
Semmi ebédjel. No ekkor már egy vén esperes interpellálta33 a házi urat, mire ő azt 
felelte „Hát ki a fene hivta az urakat ebédre? Én csak délre hittam. Hisz a gólya sem 
eszik mikor delel.[”]34

29 gyűjtötte (lat.)
30 Bernáth Gáspár a Hölgyfutár 1854. évi számaiban több ízben is emlegeti a vakolatlanul maradt 
épületet: „még jelenleg is ágaskodik ég fölé egy meztelen tégla alkotmány. [...] A dombozattól, melyre 
épitettett, még iszonyúbb alakot kölcsönze. Vakolatlan termetén itt halvány, amott bibircses ragyafol-
tokat harapott már az idő foga” (Bernáth, Diplomatikus ebéd, i. m., 354). – „Pankay György uramnak 
amaz ország szerte ismert palotája, mely a Tisza partjáról vakolatlan termetével messzetávolra már 
elpiroslik” (Bernáth Gáspár, Jajvári udvargyűlés: Töredék, Pankay György életéből, Hölgyfutár, 1854. 
június 28., 537). – Petőfi  Sándor egy Kerényi Frigyeshez írott „úti levelé”-ben szintén megemlékezett 
az épületről: „Átkelve a Tiszán éri az ember Füredet, s mindjárt ennek a szélén az istenben boldogult 
vagy ördögben boldogtalanúlt Józsa Gyuri elkezdett s abba hagyott palotáját. Ott álldogál mogorván 
vakolatlan falaival s ásító ajtókkal és ablakokkal, mint egy óriási csontváz. Üres termein át tolvajként 
szalad a szél, s boszankodó süvöltéssel hagyja ott, hogy nem lelt semmit” (Petőfi Sándor, Úti levelek 
Kerényi Frigyeshez: III. levél = Petőfi Sándor vegyes művei: Útirajzok, naplójegyzetek, hírlapi cikkek és 
egyéb prózai írások, s. a. r. V. Nyilassy Vilma, Kiss József, Bp., Akadémiai, 1956 [Petőfi  Sándor Összes 
Művei, V], 48). – Milesz Béla külön cikket szentelt a várnak, és eszerint Józsa Gyuri 1844-ben kezdett 
hozzá az építkezéshez: Milesz Béla, Józsa Gyuri kastélya, Vasárnapi Újság, 1895. április 28., 270–271. 
– A Józsa Gyuri-hagyománynak olyan ikonikus elemévé vált a kastély, hogy az felbukkan egy Szilágyi 
Miklós által 1958-ban Tiszafüreden gyűjtött balladában is. Lásd bővebben: Szilágyi Miklós, Ballada 
Józsa Gyuriról = Uő, Közelítések..., i. m., 46–48.
31 Bernáth Gáspár következetesen Jajvárnak nevezi az általa közölt anekdotákban az épületet, de emle-
getik Bagolyvárként vagy Veres kastélyként is.
32 egyházmegyei gyűlés
33 kérdést intézett hozzá (lat.)
34 Az anekdota egy másik verzióját közölte: Füvessy Anikó, Józsa Gyuri, a tiszafüredi nábob, Tiszafüred, 
2004 (Tiszafüredi Füzetek, 6), 15.
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Hogy a kalvinista clérus35 éhen meg ne haljon: a szomszéd paraszt házaknál kellett 
kenyeret requirálni.36

–

Gyuri hajlott korában geronómikát37 használt, az az nehány süldő paraszt lyány közt 
ült a szekerén. Egyszer pestre utaztában Jász Berényben fogfájást kap. Mint takarékos 
ember nem hivatott borbélyt hanem egyik paraszt lyány magas sarku csizmájával 
kirugatta a fogát. Factum. Bele halt.38

–

barátod
Gazsi

35 a papok testülete (lat.)
36 kérni (lat.)
37 revitalizáló szer
38 Józsa Gyuri 1873-ban halt meg egy foghúzás miatt keletkezett fertőzés következtében.
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