
Gyökössy Endre: 
JÓKAI ÉS AZ ÉN ÚJSÁGOM 

 
Pósa bácsi, Az Én Újságom alapítója úgy szerette a magyar gyermekeket, hogy a 

mindmáig legnagyobb mesemondót, Jókai Mórt is rábeszélte arra, hogy engedje át 
Az Én Újságomnak egyik hosszabb elbeszélését. És Jókai engedelmeskedett. Így 
jelent meg a szépséges Rózsák szigete* sok-sok évvel ezelőtt folytatásokban, Az Én 
Újságomban. A magyar gyerekek nagy gyönyörűséggel olvasták a szépséges törté-
netet. Jókai Mór egyszerre legkedvesebb írója lett Az Én Újságom kis olvasóinak. 
 Egyszer Bajza-utcai háza előtt sétálgatott a nagy magyar író. Éppen arra járt Az 
Én Újságom egyik olvasója is édesapjával. A kisfiú félegyházi gyerek volt. Azért 
hozta édesapja Budapestre: hadd lássa meg az apró magyar legényke a szép fővá-
rost. A félegyházi magyar ember messziről megismerte Jókait. Megszólalt:   
 – Nézd csak, fiam, az a sétáló bácsi Jókai.   
 – Jókai, aki Az Én Újságomban a „Rózsák szigeté”-t írta? – kiáltott fel a fiúcska 
örömmel.   
 – Az, az! 
 S akkorra már közelébe is jutottak Jókainak. Az okos magyar gyerek bátran és 
illedelmesen Jókaihoz lépett. Köszönt és így szólította meg a halhatatlan mese-
mondót. 
 – Jókai bácsi, olvastam Az Én Újságomban a „Rózsák szigeté”-t. Nagyon szép volt. 
Igazán meg vagyok elégedve Jókai bácsi írásával. 
 – Köszönöm, kisfiam! – Felelt mosolyogva a nagy író.  
 – Tessék máskor is írni! – Buzdította búcsúzás után még a félegyházi fiúcska 
Jókait. 
 – Írok, írok, fiacskám! – nyugtatta meg az okos gyereket Jókai. 
 Másnap már Az Én Újságom szerkesztőségébe sietett a drága mesemondó. Bol-
dog dicsekedéssel mondta el Pósa bácsinak a kedves történetet. Majd azt is hozzá-
tette: – Írásaimért ennél szebb kitüntetést még nem kaptam! 
 Pósa bácsi elmesélte Vágó Pál híres festőművésznek ez aranyos történetet és 
Vágó Pál megfestette azt a képet, amit most Az Én Újságom címfedelén láthattok.** 
 Az eredeti kép Pósa bácsi haláláig Az Én Újságom szerkesztőségében, Pósa bácsi 
íróasztala felett függött. 
 S a kép előtt mondta el húsz évvel ezelőtt nekem is Pósa bácsi a kép itt megírt 
történetét. 
 
In: Az Én Ujságom, 1925. január 20. 
 
* Az Arany ember c. regény Bródy Sándor által átdolgozott változata, a serdültebb ifjúság számára. 
** ld. honlapunk tartalmának „Képtár” rovatában – KMJ 


