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Az életrajz írók időrendi felsorolásai és irodalmi leltárai nem adhatnak tel jes képet a ki-
emelkedő tehetségű és termelékenységű Jókai Mór mindennapi életéről. Egy életbe — különö-
sen Jókai közel nyolcvan évébe — sokféle élmény belefér, bár valamennyit elmondani ú j ra 
csak Jókaira lenne szükség. Nem tettünk eleget a nagy iró iránti tiszteletünknek azzal, hogy a 
különböző évfordulókon ú j ra és újra e lmondjuk az életrajzát és nevezetes tetteit. A nagy író 
is ember volt, neki is voltak hétköznapjai, gondjai, problémái, keserű órái. Jókai gazdag iro-
dalmi alkotása, szellemi hagyatéka mögött is lapulnak ilyenek. Életének 79 éve és néhány hó-
napja sok ismeretlen, vagy kevesek által ismert fejezetet rejteget, pedig azok, a maguk idején, 
döntően befolyásolták életét és írói tevékenységét. Halálának mostani, nyolcvanadik évfordu-
lóján, a szabvány ünnepélyes szavak helyett, idézzünk fel egyet-kettőt életének azokból az 
apróknak látszó mozzanataiból, amelyek hozzájárulnak Jókai mindennapi karakterének meg-
világításához. A kis történetek mögött is ott a barát és a pályatárs Mikszáth Kálmánnak, Jókai 
halála utáni megállapítása: 

,,. . . hiányzott az emberismerete, ellenszenvet nem ismert, különbséget nem tudott tenni, 
hiszékeny, naiv, félrevezethető, őszinte. Ezért nem hitte, hogy más hazudhat." 

Ennél hitelesebben senki nem jellemezhette volna Jókait , egyben ez meg is magyarázza 
egyik-másik esemény furcsaságát. Sorsdöntő volt Jókai életében az első elvesztett pere. Ez 
adta meg Jókainak az elhatározó lépést az irói pályára, és ezzel vált gazdagabbá a világiroda-
lom. Mi is volt ez az eset? Jókai maga így mesélte el: 

Emlékezés az iróra halálának nyolcvanadik évfordulójára 
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„A 'Nagykomló' tu la jdonosa serfőző volt, kártérítési pert indított a 'Nagykomló' kocsmárosa 
ellen, azon vád alapján, hogy bérlője, a kocsmáros édes ételeket ad fel a vendégeknek, mire 
azok inkább kívánnak bort, mint sert s így a serfőző sere nem fogy elég mennyiségben. Én vol-
tam a kocsmáros ügyvédje . Én tehát megesküdtettem hat jurátust és tíz mesterlegényt, mint 
kompetens tanúkat arra, hogy édes ételre éppen sert kíván inni az ember, ámde felperes ügy-
véd megesküdtetett 12 jurátust és 20 mesterlegényt arra, hogy az édes ételre bort kíván az em-
ber. Persze, hogy mind arra a kérdésre, hogy ki ihatnék sert, mind arra, hogy ki ihatnék bort 
— tanút annyit lehetett kapni, ahány seres és borospohár van a világon. Végre ítélet alá került 
a processus. Az első bíróság azt ítélte, hogy édesre bort kell inni. Vesztettem, de nem csügged-
tem. Megapelláltam. A kir. Tábla jobb ízléssel bírt, ott a sernek ítélték az igazságot. Győztem! 
Hanem akkor az ellenfél megföllebbezte perét a Hétszemélyes Táblához. Akkor aztán megha-
ragudtam: No nem bánom, igyatok sert, akár bort, én jóllaktam, nem veszekszem tovább! És 
soha többet engem a magisztrátus nem látott. Elhatároztam, hogy író leszek és semmi más." 

Még utólag is nyugtalanító a gondolat, mit veszített volna az irodalom, ha Jókai történetesen 
megnyeri e ma már csak vicclapba való pert?! 

Ez életindító elhatározás után nézzük meg az életére nem kevésbé súlyos hatást tevő záró 
fejezetet, amely nemmindennapiságával tűnt ki a többi közül. Jókai rendkívüli egyéniség volt, 
s éppen ezért életének eme utolsó rendkívüli tette nem ítélhető meg az általános társadalmi 
konvenciók szabályaival. Ha meghökkentet te is a közvéleményt, ő mindenképpen a tisztesség 
határán belül maradt. Legfeljebb csak egy kérdést lehet feltenni: hevit-e még a naplemente — 
illetve hozott-e boldogságot Jókainak ez az utolsó fejezet? 

Különös fejezetekről szóltunk, de 1899. szeptember 16-án az anyakönyvvezető előtt valami 
olyasmi történt, amiről az emberek akkor sokat beszéltek. Gerhard Hauptmann Nobel-dijas író 
Naplemente címmel írt d rámája is ezt a témát tárgyalja, de határozott választ a kérdésre ő sem 
tudott adni. Csak a fájdalmas szomorúságot tudta nyújtani a fényét vesztő nap után nyúló fér-
finak. 

Jókai életének hetvenötödik évében feleségül vette Grosz Arabella — művésznevén Nagy 
Bella — 17 éves kezdő színésznőt, s ezzel élete legnagyobb s legizgalmasabb fejezetét kezdte 
el. Az élet olyan színpadára lépett, amelynek deszkáiról csak lefelé vezethetett az út. Két és 
fél évtizeddel eme házasság előtt Jókai szivét Balatonfüreden már perzselték némi lángok, de 
azokat hamar kioltotta az éber Róza asszony. Mikszáth ír erről: a 48-as honvédtábornok Otti-
lia leányáról. Mindössze annyi emlék maradt utána, hogy a Balatonfüreden irt Aranyember c. 
regényének Noémijét Mikszáth szerint Ottíliáról formálta. 

Jókai második házassága valóságos nemzeti vihart kavart. Elsősorban a saját rokonsága til-
takozott ellene kétségbeesetten. Fesztyék még orvosi bizonyítványt is produkáltak, mely sze-
rint Jókai, Grósz Bellával kötött házassága idején, nem volt beszámítható és ,,. . . amint örök 
álomra hunyja szemét, kimondatik házasságának érvénytelensége s Grosz Bellának nem lesz 
megengedve, hogy a Jókai nevet tovább bitorolhassa." — így az érvelés. Ebből természetesen 
nem lett semmi és Grosz (Nagy) Bella, mint özvegy Jókainé halt meg 1947-ben Londonban, 
ahová a harmincas évek végén a fasizmus elől távozott. 

Az író házasságával kapcsolatban akkor a közvélemény két pártra szakadt: az egyik szerint 
Jókainak az élete példaadásával kell állnia az olvasói előtt; a másik vélemény azt hirdette, 
hogy Jókai életének korlát lan ura, házassága magánügy. Károly bátyja, Vály Mari unokahúga, 
Ady és Mikszáth és sokan mások ezt az álláspontot képviselték. Elfogadták Jókai második há-
zasságát, amely 1904. május 5-én este tíz órakor bekövetkezett halálával ért véget. Egy órával 
előtte, hogy szemét örökre lezárta volna, ezt mondotta a feleségének: „Én senkit és semmit a 
világon nem szeretek, csak Téged." 

A Laborfalvi Rózával leélt boldog 38 esztendő ekkor és itt már elveszett a múlt ködében. De, 
ha az öreg embernek ez akkor és így volt jó, s tette boldoggá, ha az öreg szív így született új já 
— úgy ez ellen senki nem szólhat semmit. Végtére ez az élet mégis csak az ö élete volt! 

A test régen elporladt már a budapesti Mező Imre úti (Kerepesi) temető síremléke alatt, de 
gondolatai, meséi, remélhetőleg még századokig élni fognak. 

„Sic itur ad astra!" 
Kelenváry János 
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