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Kiss A. Kriszta

Önarcképrongálás és/
vagy -rajzolás Jókai Mór 
önéletírásaiban

Jókai Mór önéletrajzi ihletettségű szövegeiről határozott kijelentéseket tenni mindig is számos és 
különböző eredetű akadályba ütközött – amelyek az alapvetésektől egészen a legkisebb részletkérdé-
sekig terjednek. Bár az elmúlt években több remek tanulmány (Bényei Péter,1 Török Zsuzsa2 és Fried 
István3 tollából), valamint a legújabb Jókai-monográfiákban (Szajbély Mihály4, illetve Hansági Ágnes5 
köteteiben) néhány erre vonatkozó fejezet is született a témában, az ezt tárgyaló szakirodalomban még 
sincsenek evidenciák. Ez alighanem azzal is szorosan összekapcsolódik, hogy az önéletírás mint „műfaj” 
nem definiálható pontosan, illetve anélkül, hogy egy-egy meghatározás során ne lehessen ellenpéldákat 
említeni. William C. Spengemann így fogalmazza meg a sokak által képviselt vélekedést: „[m]inél többet 
írnak a műfajról, annál kisebb az egyetértés a tekintetben, hogy tulajdonképpen mit foglal magában.”6 

Az autobiografikus szövegek legismertebb teoretikusa, Philippe Lejeune elméleti modell-
jének, definíciós kísérleteinek egyik fő kritikusa, Paul de Man nemcsak korlátozónak gondolta 

1 Bényei Péter, Tükör által...:  Az  önéletírás  változatai  és  antropológiai  távlatai  a  Jókai-prózában (A tengerszemű  
hölgy;  Öreg  ember,  nem  vén  ember) =  Tanulmányok  a  klasszikus  magyar irodalom köréből, Studia Litteraria, 
XLVIII. 2010, 150–181.

2 Török Zsuzsa, Öregkor és az életút elbeszélése. Öntükröző eljárások Jókai kései verses önéletrajzában = „...író leszek 
és semmi más...", Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015 (Tempevölgy Könyvek 19), 46–59.

3 Fried István, Jókai Mór életrajzai I, It, 2017/1, 16–31; Fried István, Jókai Mór életrajzai II. Emlékezés és elbeszé-
léssé válás, Tempevölgy, 2017/2, 35–47; Fried István, Jókai Mór életrajzai III. Emlékirat, életregény, „regényes” élet, 
ItK, 2018, 82–99.

4 Szajbély Mihály, Jókai-jubileum, avagy Jókai, a médiasztár = Uő, Jókai Mór (1825–1904), Pozsony, Kalligram, 
2010, 318–361.

5 Hansági Ágnes, „A többit úgyis untig tudja már mindenki” Jókai forradalomelbeszélései a 19. századi 
printmédiumokban = Uő, Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai és a magyar tárcaregény kezdetei, Bp., Ráció, 2014 
(Ráció – Tudomány 19), 267–303.

6 William C. Spengemann, The Forms of Autobiography. Episodes in the History of a Literary Genre, New Heaven, 
Yale University Press, 1980, 11.
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a kritériumokat, meghatározásokat,7 hanem tévesnek és erőltetettnek: már azt is helytelennek 
tartotta, hogy az önéletírást önálló műfajként próbáljuk meghatározni.8  Továbbá úgy ítélte, hogy 
aki Lejeune kitételei alapján próbál elemezni egy önéletírásként olvasott, hagyományosan ebbe a 
kategóriába sorolt szöveget, az szükségszerűen a referencialitáshoz méri azt, vagyis a szerző bírájává 
válik, és alapvetően a szövegre nem mint konstrukcióra figyel, hanem arra, hogy ez a konstrukció 
mi mindenben tér el a „valóságtól”, mely pontokon szegi meg az önéletírói paktumot. 

Mindebből kifolyólag kutatásom, vagyis a mesterszakos diplomamunkám elkészítése során (amely-
nek e tanulmány csupán egy rövid kivonata) a Georges Gusdorf által javasolt megkülönböztetést 
követtem: nem a szerző önéletrajzára, hanem önéletírásaira voltam kíváncsi.9 Vagyis nem próbáltam 
meg rávilágítani a „valós eseményekre”, hanem a szövegek műfaji, retorikai, stilisztikai és funkcióbeli 
kérdéseire helyeztem a hangsúlyt. E vizsgálódás az alábbi szövegeket foglalta magába: Jókai két 
„hivatalos” önéletírását, a Negyven év visszhangját, amelyet 1883-ban publikált (először a Nemzet 
című folyóiratban, majd onnan vette át a szöveget – hosszabb-rövidebb kihúzásokkal – a Koszorú10), 
illetve az Önéletírásom című szöveget. Ez utóbbi tulajdonképpen a Negyven év visszhangjának egy 
kibővített és variált változata, amely 1895-ben keletkezett egy felkérésre: a százkötetes jubileumi 
díszkiadás legutolsó kötetében kapott helyet. Továbbá az Életem című verses elbeszélést elemeztem, 
amely csupán a szerző halála után hét évvel, 1911-ben került a publikum elé, egészen addig kéziratban 
maradt. Az Ujság című napilap áprilisi számaiban jelent meg folytatásban,11 „igaz, hogy nem egész 
terjedelmében, hanem első nyolcvan sorának mellőzésével.”12 A többé-kevésbé hagyományos, címből 
és kontextusból is autobiografikusként értelmezhető szövegek mellett kitértem Jókai úgynevezett 
„életrajzi fikcióira”13 is: A tengerszemű hölgyre és az Öreg ember nem vénemberre.

Török Zsuzsa, aki a 2015-ös „...író leszek és semmi más...” című tanulmánykötetben elemezte 
az Életem című szöveget – Sidonie Smith és Julia Watson munkájára14 támaszkodva –, kulturális 
gyakorlatként értelmezi az önéletírásokat, a „megírás alkalmaira, motivációira és a megszövege-
zés stratégiáira, a szöveg[ek] lehetséges funkció[i]ra”15 hívja fel a figyelmet. Ezt a pragmatikus 
szemléletnek is nevezett „módszert” Török Zsuzsa eredményesen alkalmazza Jókai hivatalosként 

7 Autobiográfia-meghatározása: „Visszatekintő prózai elbeszélés, melyet valódi személy ad saját életéről, a hang-
súlyt pedig magánéletére, különösképp személyiségének történetére helyezi.” Philippe Lejeune, Az önéletírói 
paktum, ford. Varga Róbert = Uő, Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., L’Harmattan, 2003, 18.

8 Vö. Paul de Man, Az önéletrajz mint arcrongálás, ford. Fogarasi György, Pompeji, 1997/2, 96.

9 Vö. Georges Gusdorf, Conditions and Limits of Autobiography = Autobiography. Essays Theoretical and Critical, 
szerk. James Olney, New Jersey, Princeton University Press, 2014, 31.

10 Dolgozatomban azonban A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története című kötetet használom a szövegből 
való idézésre.

11 Jókai Mór, Életem, Az Ujság, 1911. április 16., 5–6; 1911. április 19., 1–2; 1911. április 20., 1–2; 1911. április 21., 
1–2; 1911. április 22., 1–2; 1911. április 23., 6–7.

12 Török, i. m., 47.

13 A megnevezést erre a két regényre Bényei Péter nyomán használom. Bényei, i. m., 156.

14 Sidonie Smith, Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives, Minneapolis, Lon-
don, Minnesota UP, 2001, 183–207.

15 Török, i. m., 47.
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számontartott autobiografikus szövegeire: megállapítja többek között, hogy a Negyven év visszhangja 
és az Önéletírásom megszületését formális alkalmak motiválták.16 Fontosnak tartom azonban azt is 
kiemelni, hogy erre nemcsak külső, referenciális tudásunkból adódó, de szövegen belüli, explicit 
bizonyíték is található mindkét műben. A Negyven év visszhangja így kezdődik: „Tavaly múlt negyven 
éve annak, hogy a legelső elbeszélésem az olvasóközönség elé került. A czíme »Istenitélet«.”,17 majd 
néhány sorral lejjebb felteszi a kérdést („Hogyan lehetett ennyit összeírni?”18), amelynek válaszaként 
olvasható a szöveg további része. A négy évtizede írói pályán levő szerző tehát azt érzi kötelességének 
elsősorban, hogy irodalmi munkásságáról adjon számot, készítsen lajstromot (amely magyaráz-
hatja a szöveg kötetbeli megjelenésekor módosított, a tematikát pontosabban megjelölő címét: 
Jókai a maga irodalmi munkásságáról). Az első bekezdésben – meglepő pontosságra törekedve –  
fel is sorolja, hány műve jelent meg mely kiadóknál, folyóiratokban. Ezután tér rá a (történelmi és 
élettörténeti) események leírására: a négy bemutatott korszakból19 az elsőben az elbeszélő megfi-
gyelő, szemtanú szerepbe helyezi magát („Még én láttam azokat a…”20) – ugyanakkor képtelenség, 
hogy az 1825-ben született szerző visszaemlékezzen az 1815-ben véget érő napóleoni harcok idő-
szakára,21 tehát egyértelmű, hogy ezt csupán az előző generáció elbeszéléseiből ismerhette meg. 
Pataki Ferenc e technika kapcsán Michael Freeman elméletére támaszkodik, aki szerint „általános 
szabálynak tekinthető, hogy élettörténeti elbeszéléseink nem emlékezeti teljesítménnyel kezdődnek, 
hanem azokkal a történetekkel, amelyeket mások (szülők, testvérek, rokonok stb.) közölnek velünk, 
hogy azok aztán saját múltunkká váljanak.”22 Valamint közrejátszik az a szempont is, miszerint az 
emlékezést, az önéletírást a történetszerkesztés kívánalmai alkotják, rekonstruálják.23

Azért is hangsúlyos ez a felütés, mert szinte rögtön ezután önmaga cselekvő, aktív bemutatása 
kezdődik („Jártam a korszak legnagyobb hőseivel…”24) – az éles kontrasztból pedig mintha azt 
éreztetné a narrátor, hogy gyermekkori megfigyelései mind hatással voltak későbbi tevékenységeire. 

16 Vö. Rózsafalvi Zsuzsanna, „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás története, 
Budapesti Negyed, 2007/4, 335–359.

17 Jókai Mór, Jókai a maga irodalmi munkásságáról = A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Az előfizetők 
névsorával és a 100 kötet részletes tartalomjegyzékével, valamint az összes írásainak bibliográfiájával, Bp., Révai 
(Nemzeti Kiadás 100), 118. 

18 Uo.

19 Az önéletírások egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy az elbeszélő rendszerint felosztja és elkülöníti életének 
különböző szakaszait. Vö. Pataki Ferenc, Az önéletírás „dramaturgiája”. Az élettörténeti forgatókönyvek, Pszicholó-
gia 1997/4, 345.

20 Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 118. (Kiemelés tőlem.)

21 „Gyermekkorom emlékei visszahatolnak egész a napóleoni világharczok korszakáig (…)” Uo.

22 Michael Freeman, Rewriting the Self. History, Memory, Narrative, London, New York, Routledge, 1993. Idézi: 
Pataki, i. m., 343–344.

23 „Az önéletírás lényegénél fogva történetszerkesztés, és az önéletrajzi visszaemlékezést nem csupán a kiemelkedő 
események, hanem a történetszerkesztés kívánalmai is »szerkesztik«, az elbeszélés pedig maga alá rendeli az 
emlékeket.” S. Sárdi Margit, Az önéletrajzi szelf és a 17–18. századi önéletírások = Emlékezet és devóció a régi ma-
gyar irodalomban, szerk. Balázs Mihály, Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2007, 214.

24 Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 120. (Kiemelés tőlem.)
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Azonban nemcsak önmagát különíti el szerepkör szerint, hanem a két korszakot is radikálisan 
másnak mutatja be, amelyre a következő szófordulat utal: „Talán el sem hiszik már, hogy ilyen kor-
szak is volt valaha.”25 Úgy vélem, ez közvetetten saját életkorára is vonatkoztatható: benne foglalja, 
hogy alig van már olyan élő ember, aki mindennek szemtanúja volt. Hansági Ágnes – az 1898-ban 
megjelent – [M]árciusi fiatalság kapcsán írja, hogy „akikkel osztozott egy közös tapasztalatban, 
azokkal már nincs egy térben: mintha Jókai azt sugallná, hogy a múlt tapasztalata bár elbeszélhető, 
de nem megosztható”26 – amely megállapítás ehhez a szöveghelyhez is tökéletesen illik. Török 
Zsuzsa szerint a Negyven év visszhangja csupán „egyetlen említés kapcsán foglalkozik az öregedés 
problémájával”,27 azonban úgy gondolom, ebben a mondatban is megfigyelhető az idő múlására 
való rácsodálkozás, az olvasókat egy régebbi korból megszólító pozíció. Emellett a Ricoeur által 
megfogalmazott „adósviszony”28 is említhető itt, miszerint a jelenlevő, még élő ember (ez esetben 
az író, Jókai) feladata, hogy megadja a múltbelieknek, ami nekik jár és elmondják hőstetteiket, 
illetve az elmúlt kor eseményeit – amelyet azonban már nem lehet igazán és maradéktalanul átadni. 
Ez tehát ugyanúgy az öregedés poétikáját tükrözi, mint a Török által kiemelt szövegrész („Vénebb 

25 Uo., 119. (Kiemelés tőlem.)

26 Hansági, i. m., 291.

27 Török, i. m., 52. Török az öregedés poétikájához az alábbi szöveget jelöli ki: Willian Randall, A. Elizabeth 
McKim, Reading Our Lives. The Poetics of Growing Old, Oxford, Oxford UP, 2008.

28 Paul Ricoeur, A szöveg világa és az olvasó világa, ford. Martonyi Éva = Narratívák 2. Történet és fikció, szerk. 
Thomka Beáta, Bp., Kijárat, 1998, 9.
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leszek, de okosabb nem.”29), ami pedig egyben gyakori, a művei ellen felrótt kritikákra (miszerint 
mellőzi a lélektani hitelességet) való reakcióként is felfogható.

Itt evokálja a szövegben először „hűséges kritikusát”, Gyulai Pált, később a szövegben pedig 
még két alkalommal jelöli meg őt név szerint. Többek között a Zsidó fiú című drámája kapcsán: 
„a »Zsidó fiu« (sic!) soha sem jelent meg. Most már sajnálom, hogy elpusztítottam”, amelyhez a 
kötetbeli kiadás során egy lábjegyzetet írt Jókai: „Azóta Gyulai Pál barátságos utánjárása mellett 
az elveszettnek vélt kézirat kezemhez jutott. J. M.”30 Ez a lábjegyzet még nem olvasható a Negyven 
év visszhangja 1883-as szövegében, hiszen Gyulai csak később találta meg Zsidó fiú kéziratát az 
akadémia levéltárában. Ezt az elbeszélő az Önéletírásomban részletesebben is kifejti: 

Negyven évig azt hittem, (a hogy meg is írtam a „Negyven év viszhangjá"-ban), hogy ez a legelső 
munkám elveszett. Az ötvenedik évben azonban az én szintén ötven évet jubiláló kedves barátom 
és kritikusom: Gyulai Pál […] addig kutatott az akadémia levéltárában, míg rátalált az elveszettnek 
hitt első drámámra s most már az is ki van nyomatva a műveim próbakötetébe.31

A szövegek izgalmas szövevényét mutatja ez a két idézet: a Negyven év visszhangjában az elbeszélő 
jelzi, hogy egy eltűnt dráma megírását tartja pályája kezdetének, és a tíz (pontosabban tizenkét) 
évvel későbbi munkájában, az Önéletírásomban visszautal a Negyven év visszhangjának utalására – 
ahová ugyanabban az évben, a szöveg második kiadásakor, 1895-ben még egy lábjegyzetet is fűzött.

Ahogyan azt fentebb is említettem, Török Zsuzsa meglátása szerint a Negyven év visszhangja „egyet-
len említés kapcsán foglalkozik az öregedés problémájával, és ennek az említésnek is csupán a szöveg 
központi gondolatához, az írás és az írói teljesítmény kérdéséhez van köze.”32 Az általa kijelölt mondat33 
és a korábban általam megjelölt, szintén öregedés poétikáját bemutató részleten túl még egy, hang-
súlyosan az öregedésre, elmúlásra utaló kijelentés található: „Negyven éve beszélgetünk egymással, s 
még mindig van egymásnak valami mondani valónk. Sok jó volt, a mit szerettem ezen a világon, sok 
elmúlt már belőle: a többit itt kell hagynom. Megnyugszom benne. Hanem hogy az íróasztalomat 
itt kell hagynom: azt sajnálom.”34 A „sok elmúlt már belőle”-frázissal az elbeszélő újra az „utolsó élő 
szemtanú”-pozíciójába helyezi magát, viszont itt a leginkább kiemelendő elem az utolsó mondat, amely 
szerint megnyugodva néz szembe az elmúlással – írói pályájának végével azonban még nem tud meg-
békélni. Ez is azt mutatja (és nemcsak a témát kijelölő, prolepszisként értelmezhető címek irányítják 
erre a figyelmünket), hogy a tárgyalt önéletírás elsősorban a szerző irodalmi működését tematizálja, 
és nem a magánéletét vagy a közéleti szereplését – sőt, bizonyos szempontból ellentétbe is állítja őket 

29 Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 123.

30 Uo., 128. 

31 Jókai Mór, Önéletírásom = A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története… i. m., 118.

32 Török, i. m., 52.

33 „Ha hibásak a regényalakjaim, az a hibájuk, hogy nem látom őket; mert bennük vagyok. Ha kívülről mintáznám 
őket, lehet, hogy jobb lábon állnának; – de mi lenne a szárnyaikból? Már ezt a hibámat meg nem javíthatom.  
Vénebb leszek, de okosabb nem. Így kell azt a közönségnek elfogadni, a hogy megvan negyven esztendő óta.” 
Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 123.

34 Uo.
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egymással, mivel az irodalmi működést még nem szeretné lezártnak, befejezettnek tekinteni, annak 
ellenére, hogy belátja, életének a végén jár már (a fentebb említett stabil, nem reszkető kéz kiemelése 
is ezt támasztja alá). Török Zsuzsa hasonló ellentétet vél felfedezni az Önéletírásomban, amikor azt álla-
pítja meg, hogy „a »kivénültség« érzetét egyrészt elutasító, másrészt az öregedés gondolatát a halálra 
való felkészüléssel egyidőben elfogadott magatartás”35 jellemzi a szöveget. Különösnek tartom ennek 
tükrében, hogy nem figyelt fel ugyanerre az „ellentmondásos attitűdre” a Negyven év visszhangjában.

Az Önéletírásom hasonlóan kezdődik, mint a Negyven év visszhangja, ez esetben azonban még 
egyértelműbb, hogy egy intézményes alkalom ösztönözte életének újragondolására, reprezentálá-
sára.36 Pontosabban nem is csak az alkalom maga, hanem – az elbeszélő elmondása szerint – egy 
határozott felkérés: „A legtekintélyesebb newyorki (sic!) folyóirat, The Forum szerkesztősége szólított 
fel, fölöttébb lekötelező modorban önéletírásom adatainak közlésére.”37 Mivel dolgozatom elején 
már említettem, hogy nem áll szándékomban a „valóságot” keresni a szövegek mögött (és mert az 
„autentikusság, az őszinteség […] nem irodalmi probléma”38), most sem kívánom alátámasztani vagy 
megcáfolni ezt az állítást. Mégis fontos kiemelni, kit jelöl meg az elbeszélő önéletírása megírásának 
„provokátoraként”, mert „a narrátor elbeszélésének módját, annak kiválasztását meghatározza, hogy 
a »provokátor« milyen önéletírást vár el.”39 A kezdeti hasonlatosságoktól eltérően az már nemigen 
emlékeztet a tíz évvel korábbi önéletírására, amikor arról beszél az Önéletírásomban, hogy „én ezt a 
legnehezebb feladatnak találom egy íróra nézve; mert az életírás nem szorítkozhatik a száraz adatok 
összeállítására: annak át kell szövetni úgy az elismeréssel, mint a megrovással.”40 Kissé anakronisz-
tikusan ugyan, de szerzői szempontból láttatja és egyúttal ellentétbe is állítja az írás két formáját: 
korábban a regényírást szinte ösztönösnek, de semmiképpen sem megerőltető feladatnak mutatta be,41 
ezzel szemben az önéletírás – amikor magáról kell úgy beszélnie, „mint egy objectumról”,42 és nem a 
kitalált karaktereiről – sokkal nehezebb, amit azzal is magyarázhatunk, hogy nem belső kényszerből 
születik, hanem felkérésre, intézményes alkalomra íródik. Pataki Ferenc 1997-es tanulmányában egy 
pszichológiai önéletírás-kutatás eredményeit publikálta, amelyben 1993–1995 között felvett adato-
kat elemzett. Ebben állapítja meg, hogy „így vagy úgy csaknem minden író kifejezte és értelmezte 
személyes viszonyát az önéletíráshoz s általában az önreflexióhoz. Fejtegetéseik bevezetéseképpen 
vagy annak folyamán gyakorta átléptek egy mögöttes elmélkedési szintre, s eltűnődtek az önéletírás 
természetén, elvi és gyakorlati lehetőségén.”43 Annak ellenére, hogy nem tartom teljesen probléma-

35 Török, i. m., 53.

36 Vö. „a megírás konkrét alkalmát megemlítő és az írói pálya kivételességét talán még az előzőnél is egyértelműb-
ben hangsúlyoz[za a] bevezető” Uo.

37 Jókai, Önéletírásom, i. m., 134.

38 Szávai János, Irodalom, fikció, autofikció = Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai, szerk. Me-
kis D. János, Z. Varga Zoltán, Bp., L’Harmattan, 2008, 31.

39 Smith, Watson, i. m., 55.

40 Jókai, Önéletírásom, i. m., 134.

41 Vö. Uő, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 121–122.

42 Uő, Önéletírásom, 134.

43 Pataki, i. m., 354.
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mentesnek egy 19. századi és több tucat 20. század végi önéletírást összevetni, az megállapítható, 
hogy az autobiográfiák egyik általános jellemzőjének tűnik, miszerint elbeszélőik egy mögöttes vagy 
meta-szinten gyakran megfogalmazzák, mit gondolnak erről a műfajról.

Szövegszerűen kimutatható, hogy az Önéletírásom egy része a Negyven év visszhangjának 
kisebb-nagyobb mértékben variált változata,44 az eltérésekre és azok lehetséges magyarázatára 
azonban még nem tértek ki a kutatók – valószínűleg azért, mert azok általában csupán stilisztikai, 
szórendbeli módosítások, vagy az elmúlt tíz év miatt indokolt tárgyi pontosítások, frissítések.45 
Felfedezhetők azonban betoldások, mint amilyen a következő: „Én akármerre járok az országban, 
jó akaróim (s mint regényírónak minden párt jóakaróm, még a legtúlzóbb nemzetiségiek is) min-
denütt elém hozzák azokat a hagyományokat, a mik vidékükhöz vannak kötve”46 – hangsúlyozva a 
zárójeles megjegyzéssel, hogy olvasói számára írói- és közéleti személyisége elkülöníthető (illetve 
elkülönítendő). Kihúzás is megfigyelhető: míg a Negyven év visszhangjában említi, hogy járt „a 
feldúlt Komárom romjai közt”,47 addig az Önéletírásomban ez már nem olvasható. Váli Mari visz-
szaemlékezéseire48 hagyatkozva érthető a korrekció, hiszen aszerint Jókai nem járt Komáromban 
a bombázást és a megszállást követően. Ez esetben inkább az a kérdés merülhet fel bennünk, hogy 
a Negyven év visszhangjában miért írta, hogy járt a romok között. Úgy gondolom azonban, itt sem 
érdemes a valós események kutatására kényszerülnünk a kérdés megválaszolásához, mivel a szöveg-
ben találjuk meg azt, amelynek a logikája felülírja a „valóságot”:49 az elbeszélő az előző bekezdésben 
írja, hogy „[e]nnek a négy különböző korszaknak minden eseménye, minden alakja átvonult a 
szemem előtt. Kicsiny pont voltam benne, de mindenütt ott voltam.”50 Az idézett részlet utolsó 
mondatának alátámasztásaként funkcionál tehát, hogy „odaírta magát” a komáromi romok közé.

Egy „hivatalos” önéletírásban a fentihez hasonló „ferdítések” mégis jóval ritkábbak, mint egy 
életrajzi fikcióban, amilyen például A tengerszemű hölgy. Szemléletes példa az önéletírás mint 
történetszerkesztés51 megmutatkozására, egyúttal a fikció önfeltárására52 is a kokárda-feltűzés kér-
dése. Amíg a Forradalom vér nélkül tudósítója tömören csak arról számol be, hogy március 15-én 
„nemzeti kokárda volt minden férfi, minden nő keblére föltűzve”,53 addig A tengerszemű hölgyben 
egy történetet kreál eköré, és külön funkcióval látja el:

44 „a szöveg tulajdonképpen a Negyven év visszhangjának kevés változtatással való átirata” Török, i. m., 53.

45 Ld. Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 118: „Hogy lehetett ennyit összeírni? Legelőször is az rá a 
válaszom, hogy negyven év szép idő!”; Uő, Önéletírásom, i. m., 144: „Hogy lehetett ennyit összeírni? Legelőször is 
az rá a válaszom, hogy ötven év nagy idő!” (Kiemelés az eredetiben.)

46 Uo., 147–148.

47 Uő, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 120. 

48 Vö. Váli Mari, Emlékeim Jókai Mórról, Bp., Szépirodalmi, 1955, 68–97.

49 S. Sárdi, i. m., 214.

50 Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 120. (Kiemelés tőlem.)

51 Vö. S. Sárdi, i. m., 214.

52 Vö. Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius, Bp., Osiris, 2001.

53 Jókai Mór, Forradalom vér nélkül = Uő, Cikkek és beszédek (1848. március 19. – december 31.), II, s. a. r. Szekeres 
László, Bp., Akadémiai, 1967, 11.
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– Látjátok ezt a háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ez legyen a mai nap dicső jelvénye. Ezt 
viselje minden ember, ki a szabadság harcosa […] Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben 
magyar vér és szabad szellem lángol!

Ez aztán fordított a dolgon.
A háromszínű kokárda helyreállítá a rendet. Aki háromszínű kokárdát akart feltűzni, annak előbb 

haza kellett menni. Tíz perc múlva a színház üres volt. És másnap minden embernek ott volt a mellén 
a háromszínű kokárda.54

A regényben tehát kontextusba, narratívába helyezi, és nem csupán beszámol a kokárda hordásá-
nak aktusáról. Emellett az elbeszélő önmaga szerepét is kiemeli a szituációban, ami folytán újfent 
összevethető a tudósítással: ott a kokárdahordással kapcsolatban nem tűnik fel, máshol pedig egyes 
szám harmadik személyben említi magát – ennek egyszerű magyarázata, hogy ezek a szövegek név 
nélkül jelentek meg az Életképekben: a műfajból adódóan pedig nem az volt a fontos, ki írja azokat, 
hanem hogy a lehető legpontosabban tudjon beszámolni az eseményekről. Megfigyelésem szerint 
az egyidejűleg keletkezett szövegekben, tudósításokban a forradalmi napok szolgálják a keretet, a 
díszletet, és a szerző, vagyis Jókai személye kerül annak középpontjába (közel kerülve ezzel az egyes 
szám harmadik személyben írt önéletírások kategóriájához55), a késői regényekben pedig – mint 
ahogyan a vizsgált [T]engerszemű hölgyben is, de említhetjük itt akár a Politikai divatokat is – ez 
a tendencia megfordul: a keretet a szerző-elbeszélő élettörténete, a jól érzékelhető középpontot, 
amely az adott elbeszélő egész további életét meghatározza, az „epochális napok” szolgáltatják.

Míg A tengerszemű hölgyben a szerző által elrejteni kívánt személyiségjegyek Erzsike karakterébe 
íródtak bele, addig az Öreg ember nem vén ember című „képzelt regényben” a négy főhős történetében 
fedezhetjük fel az alternatív személyiséglehetőségeket. Bényei Péter a két regény együtt-olvasása és 
e szempontból való vizsgálata során jelenti ki, hogy „Jókai számára ez az önéletírói modell egyedi 
lehetőséget teremtett énje és pszichéje feltárásához, […] az Öreg ember önironikus játékaiban 
feloldhatatlanul súlyos egzisztenciális helyzetét, öregkori szuicid késztetéseit kódolja bele.”56  
Egy élet elbeszéléséhez, narratívába helyezéséhez „ki kell tágítani” az eredeti múltbeli történéseket –  
ugyanakkor a jelen pillanat, amelyből a narrátor megszólal, nemcsak a múltra, hanem a jövőre, 
illetve az arról szóló elbeszélésekre is hatással van.57 Úgy gondolom, az idézett értelmezésen túl az 

54 Jókai Mór, A tengerszemű hölgy (1890), s. a. r. Szekeres László, Bp., Akadémiai, 1972 ( Jókai Mór Összes 
Művei: Regények 55), 101.

55 Amelyre Jean Starobinski szerint az jellemző, hogy „ezzel a látszólag szerény formával az autobiografikus elbeszé-
lő harmadik személyben gyűjti össze és helyezi olyan összefüggésbe az eseményeket, hogy azok a főhőst felma-
gasztalják, aki visszautasítja, hogy a nevén szólaljon meg.” Valamint ebben a stílusban a narrátor „egy személy-
telen történetmondó szerepét veszi fel” Jean Starobinksi, The Style of Autobiography = Autobiography, i. .m, 
73–83. Idézi: Smith, Watson, i. m., 185.

56 Bényei, i. m., 159.

57 “When we speak of expanding our stories, though, it is not the past alone that is the object of expansion. It is the 
future, too: the stories we envision about what awaits us up ahead – our hopes, our fears, our worries.” („Amikor 
a történetünk tágításáról beszélünk, akkor nem csupán a múlt ennek a tágításnak a tárgya. A jövő ugyanígy: a 
történet, amit elképzelünk, hogy ránk vár – a reményeink, a félelmeink, az aggodalmaink.” – A szerző fordítása.) 
William L. Randall, A. Elizabeth McKim, Reading Our Lives. The Poetics of Growing Old, Oxford, Oxford UP, 
2008, 142.
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Öreg ember nem vén ember  szerkesztésmódja ezt is példázza: ugyanabból az életrajzi szituációból 
indul ki, mint az 1899-re datált verses önéletrajz, az Életem („a második házasság okozta krízishely-
zet és az öregedés élmény[e]”58 inspirálja mindkettőt), azonban teljesen eltérő a két végeredmény.  
Míg az Életemben a jelenből kiindulva a múltra koncentrál (bennefoglalva a jövőre való kitekintést), 
addig a regényben (természetesen más írói eszközöket használva) csupán utal bizonyos pontokon 
a múltra,59 ennél azonban jóval hangsúlyosabb, központibb szerepet kap az időskori újraházasodás 
és lehetséges következményeinek megfogalmazása, „jóslása”.60

Az Előszóban az elbeszélő vázolja az alapszituációt: ha a hivatalos önéletírásokhoz használt ter-
minológiára támaszkodunk, úgy is mondhatnánk, hogy (a regény imaginárius világában) a szöveg 
létrejöttében szerepet játszó „provokátornak”, az őt kérdőre vonó barátnéjának ad választ és magya-
rázza el, miért születik meg ez a négy történet.61 A megszólításon túl jelen van egyéb levélformai 
jellegzetesség is, mint például: „Kegyed szíves volt az egészségi állapotom felől kérdezősködni”62 –  
amely konkrétabban is megidézi azt az imaginárius levelet, amely kialakította a „válasz” (a regény) 
milyenségét, emellett magába foglalja az öregedés poétikájának egy tipikus elemét: az egészség-
ügyi állapotra való utalást. William Randall és Elizabeth McKim kötetében olvasható, hogy az idő 
múlását, az öregedésen való gondolkodást, valamint az elmúlástól való félelmet a testünkben és 
az egészségünkben észlelt változások idézik elő.63 A külföldi szakirodalomban literal gerontology-
ként megnevezett tudományág kutatói „az irodalmi munkákban felfedezhető öregedésre utaló 
képeket vizsgálj[a]”,64 amely képekben az Öreg ember nem vén ember bővelkedik. A hagyományos 
modelleknek azonban sokszor éppen az ellenkezője valósul meg Jókainál: szóba hozza például fizi-
kai állapotát az Előszó énelbeszélője, de csak azért, hogy leírhassa, öregkora ellenére szinte semmi 
változást nem észlel egészségében. (Ez emlékeztethet arra az elletétes szemléletre, amely megjelent 
a két hivatalos önéletírásban is:65 azzal az alapvető különbséggel, hogy ott a szövegek elbeszélői – 
önéletrajzi státuszukból kifolyólag – egyértelműbben utalnak a valós szerzőre, mint itt; valamint 
ott az életkor nem az egészséggel és a magánélettel került összefüggésbe – összeütközésbe –,  

58 Török, i. m., 54.

59 Vö. „Sokat hangoztatott irodalomelméleti közhely, hogy a valóságos írót […] sohasem szabad azonosítani egyes 
szám első személyben írott műve elbeszélőjével. Nyilván hiba lenne ez ebben esetben [az Öreg ember nem vén 
ember kapcsán] is. Ugyanakkor a narrátor és elbeszélő életútjának és helyzetének hasonlósága egyértelművé teszi 
közöttük a kapcsolatot, és mintegy felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy a történetet a valós szerző képzelt re-
gényeként olvassa – mely a valós szerző életének valós eseményeit fordítja át újabb és újabb lehetséges (képzelet 
által) teremtett világokba.” Szajbély, i. m., 328.

60 Vö. Bényei, i. m., 175.

61 „Önnek hozzám írt szeretetreméltó levele indított ennek a furcsa irodalmi válfajnak a megírására.” Jókai Mór, 
Öreg ember nem vén ember (1900) s. a. r. Szakács Béla, Bokodi Ervin, Bp., Akadémiai, 1976, 5.

62 Uo., 6.

63 Randall, McKim, i. m., 119.

64 Uo., 10.

65 „Sok jó volt, a mit szerettem ezen a világon, sok elmúlt már belőle: a többit itt kell hagynom. Megnyugszom 
benne. Hanem hogy az íróasztalomat itt kell hagynom: azt sajnálom.” Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságá-
ról, i. m., 123.; „…most is ugyanolyan mákszemnyi gömbölyű betűkből áll az írásom, a miken nem látszik a kéz 
reszketése.” Uő, Önéletírásom, i. m., 151.
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hanem a szerző irodalmi munkásságával.) Nemcsak a testi, de a szociális szférában tapasztalt 
változások megfogalmazása is tárgya a literal gerontologynak, amelyeket leggyakrabban a nyugdíj 
idézhet elő. Azt a krízishelyzetet ábrázolják ekkor az (önéletrajzi) elbeszélők (az Öreg ember nem 
vén ember esetében az Englantine elbeszélője), amikor kiesnek a munkaerőpiacról, és hirtelen túl sok 
szabadidővel rendelkeznek, amelyet mindaddig az identitásukat meghatározó hivatás töltött be.66

Ha a regény megszületésekor érvényben levő életpozícióra tekintünk, és mellé helyezzük az 
ugyanebből a helyzetből keletkezett Életem című verses önéletrajzot, a következő ellentéteket 
fedezhetjük fel az (ebből a szempontból egymással párhuzamosan olvasható) két szöveg esetében: 
az Öreg ember nem vén ember keretelbeszélője, valamint külön-külön mind a négy novella főhőse 
egy sikeres, teljesítményorientált életpályát tudhat maga mögött, amellyel éles ellentétbe állítja az 
újraházasodással bekövetkező, öngyilkossággal végződő jövőképeket; az Életem esetében pedig 
szakaszokra bontva és a tizenkét öngyilkos arcképét „megszólaltatva” egy kifejezetten, már-már 
eltúlzottan borús, irodalmi munkásságának főleg a negatív oldalaira koncentráló, magánéleti krízis-
helyzeteit előtérbe állító tematika áll kontrasztban az újraházasodás és az időskori szerelem által 
bekövetkezett boldogság ábrázolásával. Török Zsuzsa mutat rá, hogy „[r]endkívül feltűnő […]  
az a tény […], hogy a szöveg egyáltalán nem említi Jókai első házasságát” – amelyet azzal magya-
ráz, hogy „a verses önéletrajz megírásával egy időben 1899. október 1-jétől a Magyar Nemzetben 
közölt Az én életem regénye című írásában Jókai immár második házassága után kifejezetten az 
elsőnek szentelt kitüntetett figyelmet.”67 Ez az indoklás akár elfogadható lenne, ugyanakkor a szö-
vegvilágon kívülre mutat, és úgy gondolom, lehet a szövegen belül is keresni válaszokat a felmerülő 
kérdésre: hogyan maradhatott ki Jókai önéletírásából első felesége, amikor (ahogyan azt például 
az Önéletírásomban ábrázolta68) megismerkedésük számos alkalommal kap szimbolikus jelentést: 
összekapcsolva a hősies forradalmi napokat és a szerelmet. A legvalószínűbbnek tűnő válasz, hogy 
e két szó: „hősiesség”, „szerelem” – nem kerülhetett bele ebbe a (múltat kizárólag a tragikum felől 
néző) verses önéletírásba, így ezzel párhuzamosan Laborfalvi Róza sem, amely névről automati-
kusan ezekre asszociálna az olvasó.

Egy – a szerző élete során – publikálatlan szöveg esetében a „beszédalanyok cserélődése”,69 vagyis 
az olvasók és kritikusok reakciója nem jöhet létre, valamint ismeretes, hogy „a megnyilatkozást 
kezdettől fogva befolyásolják azok a lehetséges válaszok, amelyek kedvéért voltaképpen megszületik. 

66 “Aging brings other changes too. Retiring from a job or a career […] as they remove us from the workplace, 
they sever us from one of the central settings of our story, one of the principal contexts in which we were used to 
making sense of it […] The point is, not just physical factors but also environmental ones can have an enormous 
influence on the ways our story develops” („Az öregedés más változásokat is hoz. A nyugdíjba vonulás egy mun-
kából vagy egy karrierből, […] amikor eltávolítanak a munkahelyünkről, kiszakítanak minket a történetünk egy 
középponti helyéről, az egyik fő kontextusból, ahol addig magunkat definiáltuk. […] A lényeg, hogy nem csak 
a fizikai, hanem a szociális tényezők is óriási hatással lehetnek arra, hogyan alakítjuk a történetünket.” – A szerző 
fordítása.) Randall, McKim, i. m., 120.

67 Török, i. m., 57.

68 „A márcziusi napok diadalmámora összehozott azzal az alakkal, a ki hosszú éltemen át jótékony befolyással volt 
kedélyemre, valóságos jó fátumom nemtője. A színpadon szónokolva a forradalom néptömegéhez, találkoztam 
a drámai művészet legmagasabb alakjával, Laborfalvy Rózával: megszerettük egymást és egybekeltünk.” Jókai, 
Önéletírásom, i. m., 141.

69 M. M. Bahtyin, A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások, Bp., Gondolat, 1986, 383.
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Azoknak a másoknak a szerepe, akikhez a megnyilatkozó szólni akar”70 – tehát a megnyilatkozás 
műfaját, stílusát és általánosságban véve a milyenségét is az határozza meg, kihez címzi a szerző 
a szöveget. Az Életem esetében egyelőre feltáratlan, ki lehetett a címzett – Török Zsuzsa szerint 
ugyanis „nem zárható teljes bizonyossággal ki annak a lehetősége, hogy e verses önéletrajzi elbe-
szélés talán nyomtatásban is ott rejlik valamelyik napilap tárcarovatában vagy más típusú folyóirat 
hasábjain.”71 Annyi biztos csupán, hogy itt szó sincs formális alkalomból adódó motivációról, 
sokkal inkább a magánéleti krízishelyzet, a családja és a rajongói elfordulása adta íráskényszerről 
beszélhetünk. Ez is magyarázhatja, miért vannak túlsúlyban a szövegben a kiindulóponthoz hasonló 
individuális mélypontok. A Negyven év visszhangjában megjelenő kérdéshez („Hogyan lehetett 
ennyit összeírni?”72) funkciója szempontjából nagyon hasonlít a következő (amely az Életem 
annak az első nyolcvan sorában található, amely mindmáig kéziratban található meg): „Mi történt 
velem e hosszú idő alatt?”73 – a kettő közötti különbség pedig igencsak látványos. Míg az előbbi 
egyértelműen az irodalmi pályán betöltött szerepre, a művek mennyiségére koncentrál, addig az 
utóbbi egy általánosabb, tágabb horizontot nyit meg, amelybe nemcsak beletartozik, de központi 
(és címbeli) helyet foglal el a szubjektum.

Lezárásként, valamint a téma jelentőségét hangsúlyozva: úgy gondolom, attól függetlenül, 
hogy szorosabb értelemben vett önéletírással nem találkozhatunk a Jókai-univerzumban,74 nem 
érdektelen az önéletírásként megjelölt szövegeit alaposabb figyelem alá helyezni (valamint megkér-
dőjelezni: kitágítani vagy leszűkíteni ezt a szövegcsoportot a 20–21. századi autobiográfia-elméletek 
segítségével). Rá lehet ugyanis mutatni, melyek azok az elemek, amelyek azért kerültek a szöve-
gekbe, mert a történetalkotás kívánalmait teljesítik, melyek azok, amelyek a fikció önleleplezésére 
szolgálnak és hívják játékra az olvasót, mik mutatják az öregedés poétikájának jelenlétét, valamint 
hogyan tudjuk mindezeket magyarázattal ellátni. A szövegek elemzése során keletkezett tapaszta-
lataim alapján azok a poétikai és referenciális „problémák”, amelyeket az eddigi kutatók felróttak 
Jókai önéletírásainak, éppen az érdekességekre és az egyediségekre mutatnak rá: arra, hogyan 
rongálta – pontosabban mondva rajzolta újra önarcképét évről évre, szövegről szövegre. 

70 Uo., 409.

71 Török, i. m., 59.

72 Jókai, Jókai a maga irodalmi munkásságáról, i. m., 118.

73 Jókai Mór, Életem, OSZK Kt., Oct. Hung. 692, 4. (Kiemelés tőlem.)

74 Vö. „Szorosabb értelemben vett önéletírást […], olyat, mely a lejeune-i modellnek alapvetően eleget tesz, nem írt 
Jókai” Bényei, i. m., 150.; „Jókai nem írt olyan kronológiai ívre felfűzött élettörténeti narratívát, ami az önéletrajz 
műfajának megfelelne.” Török, i. m., 46.

Tanulmány


