
LÄNG JÓZSEF 

JÓKAI MÓRNÉ NAGY BELLA EMLÉKIRATA 

Irodalmunk története nem ismer még egy írófeleséget, kinek neve s szerepe oly kedvezőtlen 
megítélésben ivódott volna be köztudatunkba, mint Jókai második feleségéé. Talán csak az 
özvegyi fátylat eldobó Szendrey Júliára tekintett annyi ellenérzéssel a közvélemény, mint 
Nagy Bellára, aki húsz évesen, kezdő színésznőként összekötötte életét az akkor már hetven
ötödik évét taposó, nemzetétől körülrajongott s halványként tisztelt Jókaival. De Szendrey 
Júlia lépését hamarosan beletörődéssel vette tudomásul kora, a későbbi nemzedékek előtt pedig 
mindinkább rehabilitálódott alakja; Nagy Bella sohasem részesült rehabilitációban. Személye 
ellen súlyos vádak szegződtek: először csak, hogy számításból, anyagi érdekből fogadta el 
Jókai házassági ajánlatát, sőt, hogy tekintélyes írói jövedelmére gondolva tudatosan szövögette 
hálóját Jókai körül, később, hogy családjával együtt rendszeresen kínozta, otthonában s a 
nyilvánosság előtt sokszorosan megalázta az agg írót. Mindehhez társult egy némileg ritkábban 
hangoztatott s kevésbé nyíltan megfogalmazott állítás, mely szerint Nagy Bella Jókai iránti 
lelketlensége számlájára írható az a megfázás, amely 1904 tavaszán a fellépett szövődmények 
folytán rövid tíz nap múltán Jókai halálának lett az okozója. E vádak elsőjére nem kínálkozott 
pozitív bizonyítóanyag, de az utóbbi vádpontokra tanúk adódtak, s bizonyítékként felhasznált 
vallomások születtek. A társadalmi élet különböző csatornáin, többek között a sajtó útján 
széleskörűen s meg-megújulóan terjesztett vádakkal szemben, míg élt, saját s felesége becsü
letét, az utóbbinak tiszta szándékát, nemes lelkületét szenvedéllyel védve elsősorban Jókai 
lépett fel. S nem csupán a házasságát megdöbbenéssel vagy éppen megütközéssel fogadó, 
e házasságra mindvégig kétkedő gyanúval vagy ellenszenvvel tekintő baráti, irodalmi s családi 
környezete előtt. De védte házasságát s nejét Jókai a személyére figyelő legszélesebb magyar, 
sőt a nevét számon tartó európai közvélemény előtt is. Mégpedig nemcsak nyilatkozatok, hazai 
s külföldi lapokban közzétett levelek formájában (1. pl. Adolf Kohut német írónak 1901 
novemberében írt, a Berliner Tageblatt 1901. nov. 11-i számában megjelent levelét), hanem 
mindenekelőtt művein keresztül. A főszerkesztőként általa jegyzett Magyar Nemzet hasábjain 
közreadott, házassága harmóniáját, meglelt nyugalmát, felesége iránti rajongását aposztrofáló 
verseivel, az először ugyanott közölt Az én életem emlékei c. memoárjának 1900. ápr. 3-án nap
világot látott befejező részével s legfőbbképp a Pesti Hírlap 1900. dec. 25 és 1901. ápr. 6 
közötti számaiban megjelentetett, kötetformában 1902-ben kiadott Egetvívó asszonyszív c. 
regényével, amely második házasságának s feleségének félreismerhetetlen apológiája. Ám Jókai 
irodalmi művekben s más formákban megnyilatkozó fellépése mindenkor inkább személyes 
tragédiája leplezéseként értékelődött, s így az a házassága s felesége köré font vádak oszlatása 
helyett a vádlók szemében sajátos módon épp e vádak egyik igazolásaként szolgált. Más 
szóval: Jókai ellenérvei, legszemélyesebb ügyében mondott szavai alig találtak hitelre. Termé
szetes hát, hogy Jókai halála után, amikor a vádak felfokozott özöne kaphatott nyilvánosságot, 
még kevesebb esélye lehetett a cáfolat érvényre jutásának. S leszámítva a Jókai halálát közvet
lenül követő hónapokat, a cáfolatra nem is történt kísérlet. Nagy Bella ugyan, aki özvegyen 
teljes visszavonultságban élt gyakran váltogatott pesti lakásaiban, többször is nyilatkozott 
a különböző lapok hasábjain, de a személyét s családját érintő vádakra sohasem reagált. Pedig 
a vádak évtizedek múltán is újra s újra hangot kaptak. A legkirívóbb formában 1942 nyarán, 
amikor Oláh György szélsőjobboldali képviselő a vádakat legszélsőségesebb formájukban a 
parlament üléstermébe vitte be, követelve: fosszák meg a nem sokkal korábban Angliába 
emigrált Nagy Bellát állampolgárságától, vagyonától s a Jókai-művek szerzői jogától. Július 
1-én felhangzott felszólalásának alátámasztására Oláh György sajtókampányt is kezdeménye
zett az általa szerkesztett Egyedül Vagyunk c. kéthetenként megjelent lapban, melynek hasáb
jain jún. 19-én és júl. 3-án Kabay Zoltán terjedelmes írásokban ecsetelte Jókai második házas
ságának „rémregényét". Az Egyedül Vagyunk által indított kampányba más lapok is bekap
csolódtak (1. pl. a Magyarország 1942. júl. 10-i esti kiadásának 3. oldalát), s mert a felszított 
kampányt nem követték konkrét intézkedések, két évvel később, 1944. júl. 14-i számában 
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az Egyedül Vagyunk ismételten felvetette a Nagy Bella-kérdést. S hogy a Nagy Bella körüli vádak 
mennyire maradtak napjainkig elevenek, annak jelzésére — más példákat mellőzve most — elég 
csupán Ignác Rózsa A tények és a képzelete, az Élet és irodalom 1982. okt. 13-i számában, öl. 
Lovászy Márton Jókai lázadása c , ugyanott 1955. júl. 3-án megjelent írására utalni, melyek nem
csak felidézik az évtizedes vádak bizonyos elemeit, hanem új mozzanatokkal is b ővítik azokat. 

Szembesülve a Nagy Bella elleni vádak széles körével, önkéntelenül kínálkozik a kérdés: 
mik Jókai második házasságának valódi tényei; irodalmi művekbe foglalt s más típusú meg
nyilatkozásaiban szépítette-e Jókai a maga helyzetét, felesége jellemét s tetteit, vagy pedig 
mesterségesen gerjesztett rágalom-e csupán mindaz, ami éppen háromnegyed százada vetül 
Nagy Bella alakjára, s árnyalja komor színűre Jókai életének alkonyát? A kérdés hasonló 
formában először Nagy Bella halálakor, a Haladás 1947. febr. 27-i számában Bernát Balázs 
megemlékező cikkében (Nagy Bella hetven éves korában meghalt Londonban címmel 1. az említett 
lapszám 5. oldalán) merült fel, de tárgyszerű filológiai, életrajzi kutatásokon alapuló megvála
szolására mindeddig kísérlet sem történt. Pedig a rejtélyesnek tűnő kérdés megfejtéséhez Jókai 
fennmaradt levelezése s más dokumentumok formájában meglehetősen gazdag forrásanyag áll 
rendelkezésre. E forrásanyag néhány jól válogatott s beszédes passzusát Jókai második házas
ságának kérdéseit érintve Molnár József idézi Jókai Egetvívó asszonyszív c. regénye 1974 végén 
megjelent kritikai kiadásának jegyzetapparátusában (279—290. 1.). Jókai és Nagy Bella 
házassága történetének meghatározó jegyei nem kevéssé ez idézetekből is kitűnnek. Az említett 
forrásanyag egészének áttanulmányozása pedig aligha hagy kétséget afelől, hogy a Jókai 
házassága kapcsán forgalomba került s tovább hagyományozódott negatív ítéletek s ezzel 
együtt a Nagy Bellát súlyosan elmarasztaló vádak mindenekelőtt tudatos manipulációk nyo
mán születtek meg. E manipulációk hátterében közvetlenül vagy közvetve elsősorban a Jókai
val rokonságban levő s Jókai második házasságával szemben kirívóan ellenséges magatartást 
tanúsító Hegedűs család s a hasonló álláspontot elfoglaló, Jókai által adoptált Feszty Árpádné 
állott. Miként azt az idevágó források kétséget kizáróan tanúsítják, Feszty Árpádné s a Hegedűs 
család ténykedésének tudható be a Jókai második házassága alatti sorsát ecsetelő, Nagy Bella 
s családja ellen felhasznált ún. bizonyítékok jó részének előteremtése is. A motívumok, amelyek 
Fesztynét s a Hegedűs család tagjait a Jókai második házasságával s a Nagy Bellával szembeni 
fellépésre késztették, meglehetősen összetettek voltak, miként azok is, melyeknek talaján egy 
végső soron családi nézeteltérés a közvélemény támogatásával országos hecckampánnyá nőhe
tett ki. Mellőzve most a szóban forgó motívumok teljes skálájának számbavételét, itt csupán 
egyetlen tényezőt emelünk ki, mely alighanem legfontosabb meghatározója volt annak, ami 
Jókai második házassága s Nagy Bella személye körül történt. S ez Nagy Bella zsidó, mégpedig 
szegényzsidó származásának ténye. Milyen jellemző e tekintetben s mennyire a lényegről 
árulkodó az akkor a kereskedelmi miniszteri székben ülő Hegedűs Sándornak 1900. szept. 4-én 
Jókaihoz írott levele (1. PIM V. 2572., az említett helyen idézi Molnár József), melyben Hegedűs 
késznek mutatkozik arra is, hogy elhiggye Jókainak házassága boldogságát, de Jókai nejét 
mégsem akarja ismerni, s kíméletlen merevséggel zárkózik cl az elől, hogy ez ismeretséget Jókai 
családjára erőszakolja. A századforduló felerősödött antiszemita hangulatában az akkori tár
sadalmi-hatalmi rang felső fokaira hágott Hegedűs család s a dzsentroid-úri allűrökkel jócskán 
megáldott Fesztyné szemében nemkívánatos személynek minősült a zsidó s ráadásul szegény
sorsból jött Nagy Bella, akinek úri köreikbe való befogadására még egy Jókai kedvéért sem 
voltak hajlandók. Hogy az antiszemita indulatok Fesztyné s a Hegedűs család magatartásán 
túl általában is milyen mértékben hatottak közre a Nagy Bella, Ül. a Jókai második házassága 
elleni hangulatkeltésben, annak jelzésére elég, ha csak az Oláh György s lapja által indított, 
fentebb említett kampányra utalunk, melynek során a kampányt inspiráló antiszemita törekvé
sek leplezetlen nyíltsággal fejeződtek ki. 

Mindezek után, figyelembe véve a Nagy Bellával kapcsolatos vádak létrejöttének körülmé
nyeit s e vádak mögött tartósan munkáló indítékot, igen kevéssé látszik megalapozottnak az 
a kép, amely Nagy Belláról s Jókai második házasságáról évtizedekre érvényesen a köztudatba 
rögződött. Irodalomtörténetírásunkra vár, hogy az elérhető forrásanyag gondos feltárásával 
tudományos tárgyilagossággal tisztázza Jókai életútja ama szűken öt esztendőt átfogó szaka
szának valóságát, amit Jókai addigi családjától különváltan a Nagy Bellával kötött házasság
ban élt le s Nagy Bellának ez idő alatt Jókai mellett betöltött szerepét. E munka elvégzéséhez 
jelentős segítséget nyújthat Nagy Bellának az alábbiakban közlésre kerülő, eddig ismereten 
emlékirata, mely a Jókai—Nagy Bella-házasság kérdéskörébe vágó forrásanyag egyik leg
fontosabb dokumentumaként értékelhető. Az emlékiratban részletesen esik szó Jókai és Nagy 
Bella megismerkedéséről, ismeretségük házasság előtti szakaszáról, a házasságkötést közvetle
nül megelőző viharos eseményekről, házasságuk éveiről s ezen belül természetesen a házasságuk 
ellen irányuló ellenséges megnyilvánulásokról is. Ugyanakkor az emlékiratból feltárulnak előt
tünk Nagy Bella életének a Jókaival való házasságot megelőző évei, rövid ívet leíró színésznői 
pályájának állomásai, végül Jókai halála utáni életútjának legfontosabb mozzanatai. 
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1. Nagy Bella az Apotheosis előadása közben 
(Erdélyi cs. és kir. udv. fényképész felvétele. 

Eredetije a PIM tulajdonában) 

2. Jókai és Nagy Bella esküvői fényképe 
(Erdélyi cs. és kir. udv. fényképész felvétele. 

Eredetije a PIM tulajdonában) 



3. Jókai és Nagy Bella (Erdélyi cs. és kir. udv. 
fényképész felvétele. Eredetije a PIM tulaj

donában) 

4. Jókai és Nagy Bella (Erdélyi cs. és kir. 
udv. fényképész felvétele. Eredetije a PIM 

tulajdonában) 



5. Jókai Nagy Bellával, Nagy Bella anyjával és két húgával a nizzai hajókikötő sétányán (Maison ä Trouville felvétele. 
Eredetije a PIM tulajdonában) 



6. Jókai Nagy Bellával és családjával nizzai lakásukban (Maison á Trouville felvétele. Erede
tije a PIM tulajdonában) 



Az emlékirat Nagy Bella Angliában 1974-ben meghalt öccse, Nagy Lajos végakarata szerint, 
az utóbbi hagyatékából került más kéziratokkal, nagyszámú fényképpel s néhány emléktárgy-
gyal együtt a magyar külügyi szervek útján a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonába. (Kézirat
tári jelezete: V. 3934/4.) Nagy Lajos hagyatékából az emlékirat véglegesnek szánt, letisztázott 
szövege mellett ránk marad annak fogalmazványa is. (L. PIM V. 3897.) Az előbbi 74 gépiratos, 
163x203 mm-es oldalszámozott fólió, az utóbbi nagyobb részben autográf ceruzaírású, kisebb 
részben géppel írt 94 számozott oldalból áll. A fogalmazvány első 86 fóliójának mérete 163x203 
mm, az utolsó 8 fólióé 180x223 mm. A gépiratos fogalmazványlapokon több helyen autográf 
ceruzaírású javításokkal, betoldásokkal találkozhatunk. Közlésünkben az emlékirat tisztázatá-
nak szövegét követjük. A fogalmazványnak a tisztázattól eltérő megfogalmazású szöveghelyei 
közül azokat, amelyek nem pusztán stiláris, hanem tartalmi jellegűek, a tisztázat szövegének 
megfelelő helyeihez kapcsolva lábjegyzetben közöljük. Hasonlóképpen lábjegyzetben közöljük 
a fogalmazvány olyan szövegrészeit is, amelyek a tisztázatban nem szerepelnek. 

Az emlékirat keletkezésének időpontjára nézve nincsenek pontos adataink. 1935-ben a 
Magyar Hírlapnak Jókairól s Jókaival való kapcsolatáról nyilatkozva Nagy Bella már elkészült 
munkaként említi emlékiratát („Mindent megírtam memoárjaimban, de azokat csak halálom 
után engedem nyilvánosságra hozni." — L. Kornitzer Béla: Jókai Máménál. MH 1935. jan. 6. 
5. sz. 31. 1.), a ránk maradt szöveg utolsó oldalán viszont egy olyan mondat is olvasható, mely
nek tartalma a második világháború alatti időkhöz kötődik. Megfelelő támpontok hiányában 
nem tudjuk eldönteni, hogy az emlékirat rendelkezésünkre álló szövege miképp viszonylik 
az 1935-ben említett memoárokhoz, az ellenben az előbb említett mondat alapján kétségtelen, 
hogy Nagy Bella emlékiratán angliai emigrációja alatt is dolgozott. Az emlékirat, melynek 
Nagy Bella címet sem adott, végül is befejezetlen maradt. Az emlékirat fogalmazványának 
végén az új bekezdésbe írt név (1. a 117. sz. jegyzetet) nyilvánkalóan jelzi, hogy Nagy Bellának 
szándékában volt emlékiratát tovább írni, 1947. jan. 30-án bekövetkezett halála azonban 
ebben végképp megakadályozta. 

Emlékirata elkészült részének szövegét a mai akadémiai helyesírásnak megfelelően itt adjuk: 

Szilárd meggyőződésem, hogy az ember bármit tesz vagy nem tesz, nem befolyásolja a sorsát. 
Az én életem folyása is tisztán mutatja ezen meggyőződésem helyességét. Az életem elején 
olyan sok minden történt, ami kizökkenthetett volna arról az útról, amelyre végre is a sors 
rávezetett! Szentül hiszem, hogy a sors akarta, és ő hozott össze az urammal. 

Emlékeim ötéves koromig szállnak vissza. Akkor még egyetlen gyerek voltam. Eljött egy 
nagy nap, először mentem iskolába. Az ábécét olvasni és írni már tudtam. Szívesen jártam isko
lába. Jó magaviseletű, szófogadó, szorgalmas gyerek voltam. Könnyen tanultam. 

Anyám sokat játszott velem. Ma sem tudom elképzelni, hogy nem unta meg annyiszor 
ugyanazt a játékot. Ügy látszik, a színészi pályám kezdete volt. A játék úgy kezdődött, hogy 
egy törülközőt uszályos ruhának neveztem ki, magamra erősítettem, és megkérdeztem: 

— Jól áll a sleppem? 
Akkor megmagyaráztam anyámnak, hogy én most egy előkelő úri hölgyet játszom, ő pedig 

egy szegény asszonyt. Az úri hölgyet úgy képzeltem el, hogy egy felvett, magas, affektált han
gon beszéltem, anyámnak csak a rendes hangján volt szabad beszélnie. É két hangon társalog
tunk egy ideig. Mikor anyám megunta, és végét akarta szakítani a játéknak, akkor megkérdezte, 
hogy mi lesz maguknál ebédre nagyságos asszony. 

Érre én mindent felsoroltam, amit gyerekfantáziámmal jónak gondoltam. Mire ő azt 
mondta: 

— Akkor menjen haza ebédelni nagyságos asszony, mert minálunk csak ez meg ez lesz — és 
elmondta az aznapi egyszerű menüt. 

De ezzel aztán vége is szakadt az én nagyságos hangomnak — és a játéknak is. 
Sírva kezdtem magyarázni, hogy hiszen én nem vagyok nagyságos asszony, én a Bella 

vagyok, és nekem nincs más otthonom, csak ez. Amire anyám meggyőzve azt mondta: 
— Jó, akkor ebédelj itt, és legyél továbbra is az én lányom. 
És ez így ment hosszú ideig nap nap után. 
Nyolcéves koromban játszottam először nyilvánosan, közönség előtt. Kis nyilvánosság előtt. 

A tanítónő ugyanis azt mondta az iskolában, hogy szegény gyerekeknek téli ruhára van szük
ségük, és mindenki tehetsége szerint hozzon valami pénzadományt. Nekem egy ötletem támadt: 
megkértem a háztulajdonosnőnket, aki ugyanabban a házban lakott, ahol mi, hogy engedjen 
erre a célra egy előadást tartani — az udvarban. Nagyon tetszett neki az ötlet, és ő megcsinálta 
a színpadot, a nézőteret. A mosókonyhát felajánlotta öltözőnek. Sőt odáig ment az előzékeny
ségben, hogy a rendezést is vállalta, ami abból állott, hogy amikor ő jónak látta, kituszkolt 
a mosókonyhaajtón, és azt mondta: 

— No, most már rég nem voltál a színpadon, most már eredj ki te! 
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De hát a cél szentesíti az eszközt, az előadás hozott valami pénzt a jótékony célra, és én h, 
a tanítónő is nagyon örültünk neki. 

Az életem folyt tovább a maga eseménytelenségében. A tanulás fejjel és szájjal jól ment, 
de amikor a kéznek is kellett segítenie hozzá, akkor bajok voltak. Rövidlátásom miatt kézi
munkából ugyan fel voltam mentve, de leckéket persze kellett írnom. Igen csúnyán írtam. 
Hogy része volt-e ebben a rövidlátásomnak, nem tudom, de egyszer a negyedik elemiben egy 
írásbeli dolgozatomra négyes osztályzatot írt a tanítónő. Borzasztóan kétségbe voltam esve, 
mert eddig csupa egyesem volt. Szomorúan mentem haza. Amikor anyám meglátta a dolgoza
tomat, a világ legkomolyabb hangján azt mondta: 

— Milyen szégyen! Nem leszel az én lányom tovább, elmehetsz cselédnek. 
Kilencéves voltam. Gondolkoztam, hogy mit csináljak. Én Óbudán laktam, volt egy nagy

néném, aki Pesten lakott. Elhatároztam, hogy azt fogom megkérni, hogy küldje el a cselédjét, 
és engem fogadjon fel helyette. Pénzem nem volt. Elköszöntem, s nekivágtam gyalog a több, 
mint óra hosszat tartó útnak. Becsengettem nagynénémhez, ő nem volt otthon. Nagybátyám 
nyitott ajtót. 

— Mi az? Egyedül jöttél? — kérdezte megdöbbenve. 
— Igen. Négyest kaptam a feladatomra, és a mama azt mondta, hogy menjek cselédnek, 

mert neki olyan gyerek nem kell, aki négyest kap. Most azért jöttem, hogy tessék engem cse
lédnek felfogadni. 

— Uzsonnáztál már? — kérdezte nagybátyám. 
— Nem — feleltem. 
Erre uzsonnát hozatott, és miután meguzsonnáztam, hazavitt anyámhoz. 
Tizenhárom éves koromban elvégeztem a négy polgárit. Akkor már nem voltam egyetlen 

gyerek, volt három testvérem. Amikor szüleim összeházasodtak, apámnak egy vidéki szeszgyára 
volt. Szerencsétlen spekuláció folytán azonban elvesztette, utána ugyanebben a szakmában 
egy nagy gyárban felügyelői állást kapott. Ennek a jövedelme, ahogy a család nőtt, mindig 
elégtelenebbé vált. 

Pénz szűkön volt. Elhatároztuk, hogy én is valami kereset után nézek. Egy kis faluban egy 
család két gyermek mellé keresett valakit, aki a vizsgára előkészítse őket. Elhatároztuk, hogy 
oda megyek. De baj volt a megjelenésemmel. Bár koromhoz képest magas termetű voltam, 
de attól féltem, hogy rövid ruhámmal, vézna alakommal nem lesz se a gyerekek előtt, se a 
szülők előtt megfelelő tekintélyem. Erre gondoltunk egy nagyot. Anyám a szoknyáimat meg
toldotta, és hogy érettebb korúnak nézzek ki, egy kis kitöméssel segített. E művelet után úgy 
találtam, hogy nagyon megfelelőnek nézek ki gyerekek mellé tanítónőnek. 

Elutaztam messze Dél-Magyarországba, ott volt a falu. [A] vasútállomástól, ahová szánkót 
küldtek értem, nyolc óra szánkózás volt. Mikor este megérkeztem, a ház ura ícét órája halott 
volt. Amint később megtudtam, már régebben betegeskedett. A temetés után az özvegy 
kijelentette, hogy ők városba mennek lakni, ahol iskolába járatják a gyerekeket, és így én 
feleslegessé váltam. Engem hazaküldött. Irtóztató megrázkódtatás egy gyereklánynak. De hát 
hiába, a sors hazaküldött. 

Egy ideig eltartott, amíg kihevertem ezt a megrázkódtatást. A probléma tovább itt állott 
— pénzt keresni. Most Észak-Magyarországon kerestek egy fiatal lányt, aki az elemi iskolai 
tantárgyakra tud tanítani két gyereket — ismét egy kis isten háta mögötti faluban. Hat óra 
hosszat tartott, amíg az elém küldött kocsi az utolsó vasútállomástól a faluba ért. Itt nem halt 
meg senki, ellenkezőleg. Amikor a növendékeimet bemutatták, egy családnak két gyereke 
helyett három családnak hat gyerekéből állott a tanítványok száma. 

A tanítás színhelye a község által nem használt, elhanyagolt iskolaépület volt, amely két 
szoba és egy közbeeső konyhából állott. Az egyik szoba volt a tanterem, amely egyúttal az én 
hálószobám is volt, miután beállítottak egy ágyat és egy szekrényt. A másik szobában lakott 
egy fiatal tót legény — hivatalosan: iskolaszolga. Ez mind nem lett volna baj, de mikor éjjel 
magamra akartam zárni az ajtót, még kilincsre se lehetett betenni. Mikor kértem az asszonyt, 
hogy igazíttassa meg az ajtót, azt felelte, ha eddig jó volt így, most is jó lesz. 

Miután két nap, két éjjel a félelemtől szemet nem hunyva és az izgalomtól egy falatot nem 
éve természetesen igen rosszul éreztem magam, kijelentettem, hogy elmegyek. Mindenféle 
fenyegetéssel próbáltak marasztalni, de miután se szép szóra, se fenyegetésre nem voltam 
hajlandó ott maradni, végre elengedtek. Űjra otthon voltam. 

Miután a tanítással összekötött kenyérkereset nem sikerült, dacára annak, hogy az iskolában 
három osztálytársamat sikeresen készítettem elő a javítóvizsgára, más pályát kellett válasz
tanom. 

A következő tanév elején anyám beíratott egy budai iskolában a kereskedelmi szaktanfo
lyamra. Ismét tanultam. Minden jól ment a tanév utolsó hónapjáig, mikor a földrajztanár 
megbetegedése folytán majdnem tragédia történt velem. A földrajzban ugyanis nagyon gyönge 
voltam. Ügy segítettem magamon, hogy az első pár szó földrajz után átsiklottam az illető ország 
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történelmére, kereskedelmére. Utóvégre nemcsak földrajza van egy országnak! Miután ezeket 
hiba nélkül tudtam, a tanár a feleleteimet egyesekkel honorálta. 

De mikor a földrajztanár megbetegedett, helyét az iskolaigazgató foglalta el, ki szerencsétlen
ségemre nemcsak a mi iskolánk földrajzi könyvének a szerzője volt, hanem elismert földrajzi szak
tekintély. Legelsőnek engem hívott fel. Felszólított, hogy mondjak valamit Svájcról. Nincs semmi 
baj, gondoltam, Svájcnak szép történelme van, és megszokott módszerem szerint hozzáfogtam 
a mondókámhoz. Nem szakított félbe. Mikor Svájc történelmével végeztem, megálltam. 

— Ez mind nagyon jó volt — mondta —, de történelem volt, és én földrajzot akarok hallani. 
Ismertessen meg talán most Svájc földrajzával is. 

Valahogy ki akartam evickélni, de az első pár mondat után komoran azt mondta: 
— Szóval a földrajzot nem tudja. A vizsgán meg fogom buktatni. 
Bármely tanulót kétségbe ejtett volna egy ilyen ígéret, hát még engem, aki pont az ellen

kezőjéhez voltam szokva. Például előtte való nap a kereskedelem és áruisme tanára, mikor 
a tantermet el akartam hagyni, utánam szólt: 

— Csak jól készüljön, mert experimentálni akarok magával a vizsgán. 
— Csak majd fel ne süljünk! — mondtam nevetve. És nekem ígérni, hogy megbuktat 

a földrajzvizsgán! Én magamban nem is haragudhattam rá, mert éreztem, hogy a földrajzot 
tényleg nem tudom. 

Sok álmatlan éjszakát okozott nekem ez az ígéret. Nem is az igazgatón, hanem a véletlenen 
múlt, hogy fenyegetését be nem válthatta. Összesen egy óra volt szánva a földrajz és a kereske
delem és áruismére. A vizsgabiztos a földrajzzal kezdte. Hármasával szólítottak ki bennünket. 
Az előttem felelő két tanítvány földrajzból felelt. Az igazgató hozzám is egy földrajzi kérdést 
intézett. Hogy miről, azt nemcsak ma nem tudom, de azt hiszem, akkor se tudtam, úgy maga
mon kívül voltam. Ekkor a vizsgabiztos barátságos mosollyal fordult az igazgatóhoz, és azt 
mondta, hogy talán elég lesz a földrajzból, térjünk át az áruismére. Az igazgató ugyan nagyon 
protezsált, hogy én talán még a földrajzból feleljek, de a vizsgabiztos határozott nemje meg
mentett attól, hogy hozzásegítsem az igazgatót ígérete beváltásához. A bizonyítványban csupa 
egyes szerepelt. 

ősszel állást kerestem és kaptam egy irodában. Furcsa véletlen, hogy ez egy nagy könyv
kereskedés volt, amely főleg Jókai-könyvek árusításával foglalkozott. 

Tél elején nagyon kezdett a szemem fájni. Elmentem egy szemészprofesszorhoz. Megvizsgálta 
a szememet, megkérdezte, mivel foglalkozom. Megmondtam, hogy irodai munkát végzek. 

— Azt azonnal abba kell hagynia — felelte. — Maga születésétől kezdve rövidlátó, és nem 
szabad a szemeit kiuzsorázni. Keressen más foglalkozást! 

Könnyű azt mondani, gondoltam, de honnan szerezzek én másik foglalkozást! Hazamentem. 
El kezdtem gondolkozni. Eszembe jutott, hogy kisgyerekkorom óta én voltam a szavaló. 
Sőt polgári iskolai igazgatóm mindig arra biztatott, hogy menjek színi pályára. Tehát azt 
fogom megkísérelni — gondoltam. Tanév közepén voltunk, tehát azt gondolva, hogy egy 
magániskola talán nem veszi olyan szigorúan a tanév kezdetét, felmentem Rákosi Szidihez. 
Elmondtam neki, hogy szeretnék színésznő lenni, vegyen fel, de szegény vagyok, fizetni nem 
tudok. Több verset elmondatott velem, meg volt elégedve, és azt mondta, hogy sok növendéke 
van ugyan, de azért megpróbál engem is beszorítani. 

Nagyon boldog voltam, de a boldogság rövid ideig tartott. Pár hónap múlva félrehívott, 
és azt mondta, hogy az idén nem képes tandíjmentes helyet részemre fenntartani, jelentkezzem 
jövőre ismét. Az egekből zuhantam alá. Elkezdtem sírni és könyörögni, hogy talán mégis meg
tehetné . . . Erre gondolkozni kezdett. 

— Nézd, én nem tudlak itt-tartani, de adok egy ajánlólevelet Jókai Mórhoz, aki a színész
akadémián talán ki tud eszközölni számodra egy tandíjmentes helyet. 

Megköszöntem, elbúcsúztam. 
Mikor elindultam átadni az ajánlólevelet, megint nagyon boldognak éreztem magam: látni 

Jókait, akit eddig soh'se láttam, akit mindenki bálványozott, természetesen én is. 
Átvette a levelet, azt mondta, szavaljak egy pár verset. 
— Maga egy született drámai hősnő — mondta —, és én nagyon szívesen el fogok járni, 

hogy felvegyék az akadémiára.1 

Fölvettek. Nem nagyon sok idő volt hátra a tanév befejezéséig, de az akadémiának elég ideje 
volt hozzá, hogy megállapítsa, hogy teljes tehetség hiányában nem tanítanak a jövő évben. 

1 Jókai és Nagy Bella megismerkedése történetének némileg más leírását 1. A két Jókainé. Arad és Vidéke 
1904. máj . 7. 106. sz. 4—5. 1. De túl ezen, a megismerkedés körülményeire vonatkozóan magától Nagy Bellá
tól is ismerünk egy másik verziót. Ez utóbbi, melyet Nagy Bella a Magyar Hírlapnak fentebb, bevezetőnkben 
említett nyilatkozatában mondott el szemben az előbbivel, már lényegesen eltér attól, amit az emlékirat
ban olvashatunk. Az interjúváltozat szerint Nagy Bellát egy a Lloyd nagytermében az Ingyenkenyér-ak
ció javára rendezett koncert után Ábrányi Emil mu ta t t a be Jókainak, aki a koncerten Ábrányi Emil egyik 
költeményét előadó Nagy Bellát megkérte, látogassa meg otthonában, s szavaljon el neki néhány verset. 
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Ez annál nagyobb teljesítmény volt a részükről, mert soha, egyetlenegyszer se hagytak még 
egy verset se elmondani. 

Kezdődött egy új tanév. Felmentem újra Rákosi Szidihez, aki megtartotta az ígéretét, és 
felvett tandíjmentesen. Ez alkalommal azonban ott is jártam végig a kétéves tanfolyamot, 
de hát ezalatt még sok minden történt. 

Amikor az ajánlólevelet felvittem Jókaihoz, búcsúzáskor felszólított, hogy időnként érte
sítsem róla, hogy mi történik velem. Én minden fázist híven tudattam vele. Elmentem persze 
elmondani ezt az örömhírt is. Ismét felszólított, hogy időnként tegyek jelentést neki. Ahány
szor elmentem, mindig szavaltatott. Előbb csak idegen költőktől mondtam verseket. Később 
ideadta egy-egy színdarabját, hogy abból olvassak fel. Néha javított valamint, néha meg
dicsért. Látszott, hogy nagy érdeklődéssel viseltetik a jövőm iránt. Időnként a városnegyedben, 
ahol laktam, fölkértek hangversenyeken való közreműködésekre. Az előadandó verset vagy 
monológot mindig együtt kerestük ki Jókaival, aztán elmondatta velem, tanácsokkal látott el. 
A színiiskolában szorgalmasan tanultam tovább. Előbb verseket, később szerepeket is. Egyik 
nap nagy esemény történt. Rákosi Szidi ugyanis megbetegedett, és tudatták az osztállyal, hogy 
Jászai Mari fogja helyettesíteni. Az egész második osztály egy lázban volt. Engem másodiknak 
szólított ki. 

— Mondjon el valamint! — mondta. 
Én akkor éppen Vörösmarty Áldozatából Zénó szerepét tanultam. Elmondtam a belépő 

monológját. Félbeszakítás nélkül végighallgatott. Utána egy percig nem szólt, aztán felnevetett: 
— Hm, ez a kislány nagyszerűen komédiázik. Mondja el még egyszeri 
Elmondtam, és visszaültem a helyemre. Azután a többiek szavaltak. Mikor a tanórának 

vége volt,, körülfogtuk Jászai Marit, hogy búcsúzzunk tőle. Odahívott magához. 
— Hogy hívják? — kérdezte. 
— Orosz Bella — mondtam. 
— Evvel a névvel akar színpadra menni? 
— Nem — mondtam —, Góthra fogom magyarosítani a nevemet. 
— Miért Góthra? — kérdezte. — Nagy Bellára — mondta. — Remélem, nincs még kész 

a stafírungja, nem azért kell a G-betűnek megmaradni. Férjhez ne menjen, mert akkor keresztet 
vetek magára! Pedig maga lesz az utódom — mondta, és ezzel elment.1* 

Nem is szükséges elmondani, hogy milyen mérhetetlenül boldog voltam, jászai Mari, aki 
köztudomás szerint soha senkit meg sem dicsért, egyszerűen azt mondja valakinek, hogy ő lesz 
az utóda! Dehogyis gondoltam volna férjhezmenetelre, amikor én Jászai Mari utóda leszek. 
Igaz, később mégse fogadtam szót neki. Férjhez mentem, és ő keresztet vethetett rám. 

Egy idő múlva Rákosi Szidi szólott, hogy a győri színigazgató egy tehetséges növendéket 
kér tőle, akit szerződtetési célból akar felléptetni. Kérdezte, akarok-e Győrbe menni. Ha igen, 
engem ajánl. Hogyne akartam volna! Kiválasztottuk Sudermann Otthonának Magda-szerepét. 
Kislányos könnyelműség volt ezt a szerepet választani. Csak a szerep lényegére gondoltam, 
és nem a külsőségekre, Magda szerepe tudniillik világjáró, világhírű, dúsgazdag színésznő, 
akinek a leggyönyörűbb, legdivatosabb ruhákban kell megjelenni. Az én ruhatáram persze 
egyáltalában nem ilyen volt. Próba Győrött csak egy volt. Közre játszottak-e ezek a körülmé
nyek vagy nem, nem tudom, de nem szerződtettek. 

Rákosi Szidi szeretett, és nagyon jó volt hozzám. Az iskolától nagyon messze laktam, és 
miután többször statisztáltam, sőt apróbb szerepeket is kaptam a Magyar Színházban, néha 
megtörtént, hogy délelőtt iskolai előadás volt, ebéd után színházi próba vagy megfordítva, úgy 
hogy a rendelkezésre álló időből nem futotta volna a hazamenés, visszajövés és az ebédelés. 
Olyankor ő mindig nagyon kedvesen ottmarasztott ebédre. Egyszer aztán Hannelet játszottuk.8 

Nagy dolog volt ez számomra, mert a három beszélő angyal egyikének szerepét én játszottam, 
amely hacsak pár strófából állott is, de egy olyan szerep volt, ahol a nevem ki volt írva a szín
lapra!3 Amikor rendes riportjaim egyikén ezt lelkendezve elmondtam Jókainak, azt hiszem, 
még nálam is izgatottabb lett, és azt mondta, hogy okvetlenül megnéz benne. Meg is tette. 
Elérkezett a jelmezes főpróba napja közönség kizárásával. Mégpedig miután aznap egy Rákosi
esküvő volt, azt határozták el, hogy a főpróba színházi előadás után este tizenegykor fog kez
dődni. Miután a főpróba befejeztével, amely hajnalig tartott, már nem kaptam volna villamost, 
amely hazavigyen, a Magyar Színháztól pedig hazagyalogolni Óbudára igen hosszú út lett volna, 
Rákosi meghívott, hogy aludjam nála. Hálás köszönettel elfogadtam. 

13 Hogy Jászai Mariban valóban jó benyomás alakulhatott ki ekkor Nagy Bella képességeiről, azt való
színűsíti, hogy hozzávetőleg egy évvel később, 1898 júniusában, amikor Jókai ajánlata folytán felmerült 
Nagy Bellának a Nemzeti Színházhoz való szerződtetése, Jászai a színház igazgatója előtt ugyancsak kedve
zően nyilatkozott Nagy Bellától. (L. Jókai Mór Nagy Bellához 1898. jún. 10-én írt levelét. OSzK. Fond V. 
703/2.) 

! Gerhart Hauptmann Hanneles Himmelfahrt c. drámájának 1897. nov. 13-1 Magyar Színház-beli bemuta
tójáról van szó. A darab Hannele címmel T E L E K E S Béla fordításában került színre. 

* A kérdéses előadás színlapjainak egyetlen példánya sem maradt fenn. 
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— Amikor a darabnak vége lesz — mondta —, akkor egyenesen gyere el hozzám, és csön
gess be! 

Nagyon izgatott voltam. Első eset volt, hogy hajnali háromkor egyedül jártam az utcán. 
A főpróbának vége volt, becsengettem a kapun, felmentem a harmadik emeletre, és szív

dobogva becsengettem. Azt gondoltam, lehet, hogy már alszik, s most én felébresztem. Nagy 
megkönnyebbülésemre kalappal a fején jött ajtót nyitni. 

— Nincs semmi baj — gondoltam —, még nem aludt, mert a kalap még a fején van. 
Odavezetett a fekhelyemhez, mely a hálószobája pamlagára volt készítve. 
— No, feküdjünk le! — mondta, és ezzel kalapostól már le is feküdt az ágyába. 
A vér meghűlt bennem. 
— Szidi néni, a kalapját nem vetette le — mondtam bátortalanul. Jóízűen el kezdett 

nevetni, és azt mondta, hogy úgy látszik, egy estére sok egy esküvő meg egy jelmezes főpróba. 
Kissé megzavarta. 

— Hát jó, levetem — mondta. Ezek után nyugodtan, mint két jó kisgyerek, aludtunk késő 
reggelig. 

Jókai az előadásra eljött, és nagyon meg volt velem elégedve. 
Ha visszagondolok, elcsodálkozom, hogy milyen hihetetlenül naiv voltam. Volt az iskolában 

egy nagyon szép lány növendéktársam. Kereste a társaságomat. El-elmondta, hogy most ehhez 
a báróhoz, holnap ahhoz a grófhoz van vacsorára híva nagy társaságba. Volt egy gyűrűje, 
melyről azt mondta, hogy az az anyai nagyanyjának a gyűrűje, aki egy francia grófnő volt. 
A ruhái is gyönyörűek voltak. Űgyhogy otthon elmeséltem, hogy van egy iskolatársnőm, aki 
olyan szerencsés, hogy minden összpontosul benne, szép, gazdag és előkelő — igaz, hogy tehet
ségtelen. Egyszer aztán azt ajánlotta, hogy iskola után menjek el hozzájuk. Én nagyon örültem, 
és nagyon meg voltam tisztelve. Elindultunk. Sokkal diszkrétebb voltam, minthogy bármikor 
is megkérdeztem volna, hogy hol lakik. Mikor aztán a Gólya utca legsötétebb részébe befordul
tunk, azért kissé különösnek találtam a környéket az elmondott társasághoz — a grófi nagy
anyához. Végre beléptünk az elképzelhető legpiszkosabb házba, annak is a legpiszkosabb, leg
kisebb szoba-konyhás lakásába. Beléptünk a konyhába, onnan egy egyablakos, egyágyas, 
egyszekrényes, egy kis asztalos és kétszékes szobába . . . 

ő azonban a legelfogulatlanabbul kezdte magyarázni, hogy ebben az ágyban alszik a nagy
mamájával, aki most nincs itthon, mert árusít kinn a piacon, ui. kofa. 

A dermedtségem már felengedett annyira, hogy szólni tudtam. 
— Lenke, hát te azt mesélted, hogy a nagyanyád grófnő, te pedig nagyon előkelő társa

ságokba jársz. 
Elkezdett nevetni. 
— Hát te olyan hülye voltál, hogy ezeket elhitted?! 
És aztán röviden elmesélte élettörténetét. Szerepelt abban sok minden és mindenki. Hogy 

van egy állandó orvos barátja, aki az első férfi volt az életében, azonkívül vannak hosszabb 
lejáratú barátságai és egész rövid, alkalmi barátságok.. . 

Engem mintha fejbe vertek volna. Alig volt annyi lélekerőm, hogy megmondjam neki, hogy 
én tovább is szeretem, úgy, mint eddig, de megértheti, ha megszakítom vele az érintkezést.. . 
Mind a ketten sírtunk és elváltunk. Rövid idővel ezután az iskolából is elmaradt. 

Egyszer elmentem megnézni a Nemzeti Színházban Jászai Mari Elektráját. Fényes alakítása 
olyan lesújtó hatással volt rám, hogy utána egész éjjel sírtam, mert azt gondoltam, hogy nem 
lehet belőlem tragika, mert ilyen alakítást távolról se tudok megközelíteni. Olyan kicsinek 
éreztem magam! 

A tanév vége felé közeledett. Találgatások indultak meg, ki miből fog vizsgázni. Egy napon 
tudtunkra adták, hogy ekkor és ekkor mindenki legyen ott, mert a vizsgaszerepeket fogják 
kiosztani. Mikor rám került a sor, Rákosi Szidi azt mondta: 

— Te pedig Elektrát fogod játszani. Mégpedig két felvonást egyfolytában, függöny nélkül. 
Erre elmondtam Rákosi Szidinek, hogy láttam Jászai Maritól Elektrát, és érzem, hogy azt 

én soha nem fogom tudni jól eljátszani egy olyan nagy művésznő után. 
— Dehogynem! Majd meglátod — mondta —, abban vizsgázol. 
Könyörgésre, sírásra fogtam a dolgot, mondtam, hogy bármilyen szerény szereppel, sőt egy 

verssel is megelégszem. Ő azonban állhatatos maradt. 
— Nem, fiam, vagy Elektrában vizsgázol, vagy egyáltalában nem vizsgázol. 
Furcsa, mást talán a legnagyobb boldogsággal töltené el, hogy a legparádésabb tragikai 

szerepben mutatkozhatik be a vizsgán, én azonban oda voltam, nem bíztam eléggé magamban, 
és a vizsgáig folyton kétség gyötört. Meg is volt az eredménye ennek az idegállapotnak, a vizs
gázónap4 reggelén teljesen elvesztettem a hangomat. Kétségbeesve mentem el Jókaihoz elpana-

* Nagy Bella a Magyar Színház színpadán Elektrát alakítva az Elektra első és második felvonásában 1898. 
jiin. 18-án tette le szfnivizsgáját. (L. az egykorú lapoknak a Rákosi Szidi-féle színiiskola vizsgaelőadásairól 
beszámoló másnapi tudósításait.) 
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szólni bajomat. Vigasztalt, hogy csak menjek neki bátran, estig elmúlik. Ügy is történt, de azt 
hiszem, Ő se volt benne olyan nagyon bizonyos, mert mikor a vizsga után találkoztunk, azt 
mondta: 

— Én is nagyon féltem, hogy mi lesz a hangjával, de mikor kinyitotta a száját, és meghallot
tam a hangját kristálytisztán csengeni, tudtam, hogy minden rendben lesz. 

Istenem! Micsoda este volt! Akármennyire is szeretnék szerény lenni, ez esetben nem tudok. 
Az előadást is többször megszakította egy-egy hatalmas tapsvihar. A második felvonás végez
tével pedig, mikor a függöny legördült, tizenegyszer kellett a függöny előtt megjelennem. Leg
merészebb álmaimban sem mertem volna ilyen sikert remélni. Mikor az öltözőmbe vissza
mentem, valóságos búcsújárás volt. Ismerősök, ismeretlenek jöttek gratulálni. Egy megható 
jelenet is volt. Az a volt iskolatársnőm, ki előbb grófnőnek mondta kofa nagyanyját, és akivel 
megszakítottam volt az összeköttetést, is bejött hozzám. Hozott egy virágcsokrot, megölelt, 
és azt mondta: 

— Ma olyan nagy napod van, hogy úgy éreztem, nekem is el kell jönnöm, hogy továbbra is 
szerencsét kívánjak pályádon. 

Aztán bejött Rákosi Szidi gratulálni. Megölelt, megdicsért, én pedig nekiestem a kezének, 
és csókokkal halmoztam el, s hálálkodtam neki, hogy a saját akaratom ellenére ilyen sikerhez 
segített. 

— Most az operettvizsga következik.5 Ha átöltöztél, menj be Hegyi Aranka6 páholyába, 
aki meg akar ismerni! — mondta. 

Micsoda büszkeség töltött el! Hegyi Aranka az operettszínpad legragyogóbb csillaga volt. 
Mikor beléptem hozzá, megölelt, gratulált, és azt mondta, hogy nagyszerű voltam. Mikor évek 
múlva ő is iskolát nyitott,7 és először lépett az iskolájával a nyilvánosság elé, egy páholyt 
küldött egy meghívólevél kíséretében, melyben azt írta, hogy szeretné, ha elmennék, s ha én is 
úgy élvezném az ő növendékei előadását, mint ahogy ő élvezte annak idején az én játékomat. . . 

Hát még a vizsga utáni reggel! Persze, amilyen korán csak lehetett, végigjártam minden 
helyet, ahol újságot lehetett kapni. Mindet megvettem. És végigélveztem. Egytől egyig mind 
dicsért. Volt olyan, amely azt írta, hogy meglátszik a Jászai Mari hatása, volt, amely azt írta, 
hogy önálló felfogással játszottam, még olyan is volt, amely úgy találta, hogy a sírásom sokszor 
olyan volt, mintha egy iskolásgyerek sírna, de dacára ennek nagyon érdekes volt az elő
adásom.8 

Mindez nagyon boldoggá tett, de mi volt mindez ahhoz képest, ami utána következett. 
Elvittem ugyanis az összes kritikát Jókaihoz, aki meg se várta, hogy megmutassam, hanem 
a legrajongóbb szavak kíséretében továbbra is szerencsét kívánt, megölelt, és megcsókolta 
a homlokomat. Először életemben. 

Elkezdtem mindenfélét tervezgetni, ő szokása ellenére nem vett részt a tervezgetésben. 
Hallgatott. Csak egy idő múlva mondta: 

— Hát hisz ez még mind nagyon messze van, majd meglássuk! 
Néhány hét múlva azt tanácsolta Jókai, hogy költözzünk be Pestre. Engem akkor már 

többször felléptettek hangversenyeken, a Kisfaludy Színházban9 és a Budai Színházban10 is, 
úgyhogy több pénzünk volt. Amikor azt mondtam, hogy jó, nagyon megörült neki, és azt 
mondta: 

— Tudja, olyan messze voltunk egymástól eddig. Most majd közelebb leszünk, és most én 
fogok magukhoz eljárni látogatóba.11 

A vizsga utáni első fellépésemül a Kisfaludy Színház igazgatója12 Elektrát választotta.13 

Most már jobban bíztam magamban, öltözés közben az igazgatóné lelkendezve jött be hozzám: 

* Az előbbi jegyzetben említett tudósításokban nem esik szó Nagy Bella operettvizsgájáról. 
s Hegyi Aranka (1855—1906) a Népszínháznak Blaha Lujza mellett legkitűnőbb énekesnője volt. 
T 1900 szeptemberében. 
* Nagy Bella vizsgaelőadásáról az egykorú lapok beszámolói valóban elismeréssel szólnak. A Nagy Bellá

val együtt vizsgázók produkcióit általában igen mérsékelten értékelő Pesti Hírlap (a továbbiakban PH) pl. 
Nagy Bella kapcsán ezt Írja: „Elektrában igazi tehetség gyanánt tűnt föl Nagy Bella k. a., ámbár a nehéz 
jelenetekben sirása még olyan gyermekes, mintha a játék közben ellopott almáját siratná Inkább durcásan, 
mint igazából." (L. PH 1898. jún. 19. 168. sz. 7. I.) 

8 Az 1897 februárjában megnyílt óbudai Kisfaludy Színházban. 
10 A budai Horváth-kertben volt Budai Színkörről, más néven Fővárosi Nyári Színházról vagy Budai 

Nyári Színkörről van szó. 
11 Nagy Belláék 1898-ban az óbudai Lajos u. 231. sz. alól valóban beköltöztek Pestre a Szondy u. 19. sz. 

alatt i ház egyik efső emeleti lakásába. A beköltözésre okt. 18 és nov. 26 között kerülhetett sor, mivel okt. 
18-án Jókai még Óbudára, nov. 26-án már a Szondy utcába címzi Nagy Bellához Irt levelét. (Jókai leveleit 
1. OSzK Fond V/703/6-7.) 

12 Kövessy Albert (1860—1924), a színháznak alapításától igazgatója. 
l a Elektrát Nagy Bella a Kisfaludy Színházban ottani második fellépésekor, 1898. dec. 1-én játszotta el. 

A színházban való első fellépése alkalmával, négy nappal korábban, nov. 26-án, Sudermann Otthon c. drá
májának Magda-szerepét alakította. (L. PH 1898. nov. 27. 328. sz. 6. 1. és uo. dec. 2. 333. sz. 6. 1.) 
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— Micsoda ház! Rengeteg pesti, itt van Keglevich14 a Nemzetiből Jászai Marival,15 itt van 
Jókai és sok-sok mindenki Pestről. 

Az előadásnak igen nagy sikere volt,16 úgyhogy a következő három héten megismételtük. 
Utána játszottam egy csomó szerepet, német és francia rémdrámáknak hősnőit, Fedórát,17 

Éva grófnőt18 és az Otthon Magdáját. Az igazgató szerette volna, hogy eljátsszam Gerhart 
Hauptmann Henschel fuvarosának Hanne-szerepét. De én úgy találtam, hogy nem vagyok 
alkalmas e szerep eljátszására, és miután itt már nem a Rákosi Szidi tekintélyével álltam szembe, 
dacára az igazgató rábeszélésének, nem játszottam el. 

A színházi évadnak vége volt. Sok siker, taps, virág — mit akarhat egy fiatal színésznő 
egyebet! Jókai minden fellépésemre eljött, és virágot is küldött. Most már sokkal gyakoribb 
látogató volt nálunk. 

Egy napon Makó,19 a Budai Színkör igazgatója eljött hozzám, és egy vendégszereplési cik
lusra szerződtetett. De most már elfordultam a rémdrámáktól. Magyar írókat választottam, 
Katona, Madách és főleg Jókai. Mikor az ő darabjait tanultam, akkor már mindennapos ven
dég volt. Sőt nemcsak vendég, hanem tanító, rendező, ki tanácsokkal látott el. A fellépteimre 
természetesen továbbra is eljárt, és néha a közönség, mikor Jókai-darabot játszottam, nem 
elégedett meg azzal, hogy én köszöntem meg a tapsokat, hanem addig tombolt és kívánta 
látni Jókait, míg kénytelen volt ő is a színpadra jönni és velem együtt köszönni meg az ovációt. 

A nyár közepén Jókai szólt, hogy ő elmegy üdülni egy kicsit Balatonfüredre. Kért, hogy 
menjünk el mi is.20 Én beleegyeztem örömmel. Midőn azonban anyámnak szóltam, hogy har
madnap elmegyünk Balatonfüredre, mert Jókai hívott bennünket, az arca nagyon elkomolyo
dott, és azt mondta: 

— Bella, ne menjünk mi el Balatonfüredre! Hallgasd meg inkább annak a kedves szép 
X. doktornak a sokszor megismételt kérését! Boldogabb leszel, ha egy ügyvédnek a felesége 
vagy, ahol a család is szívesen lát, mint ha egy ilyen nagy magasságba kerülsz. X-nek a kora 
is megfelel a te korodnak. 

Én csak nevettem: 
— Dehogy, ne félj, nem lesz semmi baj. Én színésznő leszek, és nem megyek férjhez. Tudod, 

mit mondott Jásza! 
A vége persze az lett, hogy elmentünk Füredre.21 Füred nagyon tetszett nekem. Jókait persze 

mindenki ismerte és bálvonyozta. Sok mindenkivel megismertetett, köztük Blaha Lujzával is, 
aki szintén ott nyaralt Füreden. Nagyon kedves és barátságos volt hozzám ő is és mindenki, 
akivel Jókai megismertetett. Az idő nagyon kellemesen telt. Sokat sétáltunk kettesben. Egyik 
nap séta közben megkért feleségül. Megfeledkeztem akkor én X. ügyvédről, anyám tanácsáról, 
Jászai Mariról, és igent mondtam. Megállapodtunk, hogy egyelőre nem közöljük a hírt senkivel, 
csak majd ha Pesten leszünk. 

Harmadnap egy helybeli újság — ma sem tudom, hogy hibázott rá — azt írta, persze diszkré
ten és név nélkül, de úgy, hogy aki nem akart volna ráismerni is, kénytelen lett volna: hogy 
koszorús költőnk és egy fiatal drámai színésznő, akik jelenleg Balatonfüreden nyaralnak, nem
sokára házasságot fognak kötni.22 

Másnap reggel megszokott időben megláttam Blaha Lujzát. Felé indultam, hogy szokás 
szerint köszöntsem, de ő hirtelen megfordult, és haragos arccal elrohant előlem, és attól a perc
től kezdve szóba nem állott velem. De nemcsak Blaha Lujza változott így meg, hanem Jókainak 
több ismerőse is. 

" Keglevich István (1840—1905), aki 1885-től az Operaháznak és a Nemzeti Színháznak is intendása volt . 
lS Jászai Mari Nagy Bella Kisfaludy színházi bemutatkozó előadásán jelent meg. (L. PH 1898. nov. 27. 

328. sz. 6. 1.) 
18 Hasonlóképpen számolnak be erről a korabeli lapok is. Nagy Bella Elektra-alakítására, miként nov. 

26-i Magda-alakítására is, telt ház előtte került sor, ami a Kisfaludy Színházban meglehetősen ritka esemény
nek számított. A siker fő részese Nagy BelJa volt, akit a színházban való első fellépése után Kövessy Albert 
azonnal szerződtetett első drámai hősnőnek. (L. a PH nov. 27-i és dec. 2-i számának említett helyeit.) 

"Victorien Sardou azonos című drámájának hősnőjét. 
" R i c h a r d Voss (1851 — 1918) német író 1889-ben írt drámájának főszerepét. 
" Makó Lajos (1854—1908), az 1899. máj. 5. és szept. 30. közti nyári szezonban a Budai Nyári Színkör 

igazgatója. 
80 A mondat után a fogalmazványban áthúzva ez áll: Erre anyámmal én is elmentem. 
" J ó k a i az évben, tehát 1899-ben, aug. 5-én utazott le Balatonfüredre (L. Jókai 1899. jún. 30-án Huray 

Istvánhoz, valamint 1899. aug. 4-én ismeretlenhez írt levelét. Vö. még Jókai Hegedűs Sándorhoz Balaton
füredről 1899. aug. 8-án írt levelével. PIM V. 2528/50), s aug. 19-én tért onnan vissza. (Aug. 20-án Jókai 
már a Svábhegyről keltezte Kolozsvárra Feilitzscli Artúrnak a nem sokkal korábban meghalt E. Kovács Gyula 
családjának segélyezése ügyében írt levelét. 

22 A számításba jöhető 1899. évi balatoni lapokban (Mezőföldi Hírlap, Népakarat, Veszprémi Ellenőr) 
a híradást nem találtuk. Viszont 1899. aug, 23-án a budapesti Magyar Estilap aznapi számának 3. oldalán 
Jókai Mór házasodik címmel egy cikk jelent meg, mely részletesen számolva be Jókainak Nagy Bellával 
való házassági tervéről, országszerte nagy visszhangot vál tot t ki. A Magyar Estilap cikkét több lap vet te á t 
(1. pl. Nagyvárad 1899. aug. 24. 204. sz. 5. 1.), a hírt azonban a Magyar Hírlap, amelynek belső munkatársa , 
Bródy Sándor aug. 23-án az ügy kapcsán levélben kért felvilágosítást Jókaitól (Bródy levelét 1. OSzK Fond 
V/83.), határozottan cáfolta. (L. MH 1899. aug. 25. 234. sz. 7. I.) 
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Pár nap múlva jött egy levél Makó igazgatótól, melyben tudatott, hogy Az aranyembert 
kitűzték próbára, és ekkor és ekkor jelenjek meg az Atália szerepét próbálni.23 De miután a 
levél előbb a pesti címemet járta meg, s csak aztán jött Balatonfüredre, a levélben jelzett idő
pont elmúlt. Jókai úgy, látszik, különben se akarta, hogy otthagyjam Füredet, diktált nekem 
egy levelet, melynek szövegére már nem emlékszem, csak azt tudom, hogy valami jó kifogást 
íratott velem Makónak, hogy miért is nem mehetek én most Atáliát próbálni. Ezért maradt el 
akkor Az aranyember és az én Atália-szerepem. 

Aztán visszamentünk Pestre. Közeledett Petőfi halálának ötvenedik évfordulója.24 Makó 
díszelőadással ünnepelte meg ezt az évfordulót. Jókai írt egy magasan szárnyaló, hosszú, gyö
nyörű szép verset, amely természetesen Petőfi életét és halálát dicsőítette. Az Apotheosist én 
mondtam el,25 a színpadon Petőfi szobrával szemben állva, nemtőnek öltözve, megláncolva, 
mely láncokat később a vers folyamán a nemtő széttépi, és ledobja magáról.26 

Amikor a szerephez öltözni akartam, az öltöztetőnő jött hozzám, hogy egy detektív szeretne 
beszélni velem, bejöhet-e? . . . Nagyon meg voltam lepve, mert még soha életemben nem akart 
velem detektív beszélni. 

— Igen — mondtam —, jöjjön be! 
Bejött, és azt mondta, hogy előadás után ne üljek a megszokott helyen a megszokott kocsiba, 

mert tüntetés készül ellenem. Felbérelt emberek ugyanis ki akarják fogni a lovakat a kocsiból, 
egy ideig húzni akarják a kocsit, és akkor szégyenszemre otthagynak ló és emberi segítség 
nélkül az úton. Megdöbbenve kérdeztem, hogy ki csinálhatja ezt. Kényszeredett mosollyal 
azt felelte: 

— Azt hiszem, nem nagy fantázia kell a kitalálásához. 
Elképzelhető, hogy milyen izgatott hangulatban léptem a színpadra. 
Leírhatatlan siker volt.27 Most már nemcsak Jókaitól és ismerősöktől kaptam virágot, 

hanem testületektől is, köztük a Petőfi Társaságtól is. Mégpedig nem csokrokat, hanem koszo
rúkat!28 Nem írhatom azt, hogy el lehet képzelni, milyen büszke voltam, mert nem lehet elkép
zelni. 

Másnap a színház az előadást megismételte.29 A siker megint ugyanakkora volt, de se koszo
rúk, se detektív nem szerepeltek az estén. Ezt szántam utolsó felléptemül házasságom előtt. 
Nem szándékoztam ugyanis többet fellépni vígszínházi bemutatkozásomig, ahová már fél 
évvel előbb szerződtetve voltam október elsejei kezdettel. 

De másként történt. 1899. szeptember ötödikén délután, mikor Jókai szokott látogatási 
idején bejött a szobába, megcsókolt, és egy ékszertokot nyújtott át. Kinyitottam, és örömmel 
láttam, hogy egy jegygyűrű van benne, a jegygyűrűm, ellátva a házassági dátummal, amely 
1899. szeptember 16. volt — és belevésve: Móric. 

Elmondta, hogy ő már minden hivatalos dolgot elintézett, és tizenhatodikán délben 12 
órakor lesz az esküvőnk. Szóval tizenegy nap múlva. De mi minden történhetik e tizenegy nap 
alatt! Történt is. 

Szeptember tizenötödikén délelőtt a szobalány Dárday Sándornak,30 a számvevőszék 
alelnökének névjegyét hozta be. Nem ismertem ugyan, de fogadtam. Igen nagy zavarban volt. 
ötölt-hatolt, végre kibökte, hogy Jókai megbízásából jön. Jókai arra a meggyőződésre jutott 
— mondotta —, hogy az én jövőm szempontjából jobb, ha a tervbe vett házasság elmarad. 
Rám fényes színészi pálya vár, mellyen nemcsak Jókai, hanem családjának minden tagja is 
teljes erővel támogatni fog. Ez pedig nagy dolog — mondta Dárday —, mert az egyik családtag 
aktív miniszter. 

Mindezek közlése után Dárday papírlapot vett elő a tárcájából, ideadta nekem, hogy ez az 
első lépés, amellyel Jókai támogatni akarja a jövőmet. Megnéztem a papírlapot, és láttam hogy 
az egy csekk — tízezer forintról. 

" Az aranyember próbái Nagy Bella részvételével már 1899 júliusában megkezdődtek a Budai Nyári Szín
körben. (L. Makó Lajos keltezés nélkül 1899. júl. 12 és 30 között Jókaihoz írt levelét. OSzK Fond V/368.) 

" Nagy Bella emlékiratának e helye időrendileg pontatlan. Mint az az előző jegyzetekből is kitűnik, Petőfi 
halálának évfordulója s az ahhoz kapcsolódó, az emlékirat további részeiben említett események valójában 
Jókai és Nagy Bella balatonfüredi nyaralása előtt zajlottak le. 

15 1899. júl. 29-én. 
" Jókai versének szövegét, ül. a verset a Budai Nyári Színkör színpadán szavaló Nagy Bella képét 1. 

Vasárnapi Újság (a továbbiakban VU) 1899. júl. 30. 31. sz. 510—511., 111. 525. 1., valamint 1. sz. képünket. 
L. még Jókai 1899. júl. 12-én Makó Lajoshoz a költemény előadásával kapcsolatban írt levelét s Makó Lajos 
keltezetlen, pár nappal későbbi válaszát. (OSzK levelestár, £11. OSzK Fond V/368.) 

** A siker nyomán Nagy Bellát néhány nappal később szerződtették a Vígszínházhoz. (L. VU 1899. szept. 
24. 39. sz. 655. 1.) 

28 A Petőfi Társaság „Nagy Bellának a Petőfi Társaság" feliratú, babérból font koszorúja Jókai indítvá
nyára s költségén készült. L. erre Jókai Bartók Lajoshoz keltezés nélkül, közvetlenül az Apotheosis előadása 
előtti napokban írt levelét (OSzK Levelestár). 

" A z előadást nemcsak másnap, júl. 30-án, hanem 31-én is megismételték. 
30 Dárday Sándor (1842—1933) jogi író, ügyvéd, országgyűlési képviselő. 1911-től az állami számvevő

szék alelnöke. Jókai szűkebb baráti köréhez tartozott. 
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Határtalan felháborodás vett erőt rajtam, gondolkozás nélkül darabokra téptem, és eldob
tam a csekket. 

— Én nem voltam Jókai szeretője, nekem nem kell végkielégítés. Vagyok olyan tisztes
séges lány, mint a maguk társadalmi osztályából bárki, és leszek olyan tisztességes asszony, 
mint a maguk osztályából — kevesen. Csekk nélkül is hajlandó vagyok visszaadni Jókai sza
vát és felbontani az eljegyzést, mihelyt meggyőződést szerzek róla, hogy ezt tényleg Jókai 
akarja — mondtam Dárdaynak, és ajtót mutattam neki. 

Egy óra múlva Jókai lépett be az ajtón. Nagyon felindultnak látszott. Megölelt, megcsókolt 
és megkérdezte, mért akarom visszavonni ígéretemet, miért nem akarok a felesége lenni. Én 
elmondtam neki, hogy Dárday egy órával ezelőtt azt mondta nekem, hogy ő akart vissza
lépni a házasságtól. 

Kiderült, hogy milyen ravasz intrikával akartak bennünket elválasztani egymástól. Nekem 
azt mondták, hogy ő akar visszalépni, Jókainak azt mondták, hogy én akarok. Azt tanácsolták 
neki, hogy egy nagyobb összegű csekkel biztosítsa a jövőmet, ő kiállította a csekket, de 
kikötötte, hogy sajátkezű levélben nyugtázzam, és közöljem vele, hogy nem akarok a felesé
ge lenni. Dárday azonban nem juthatott el odáig, hogy ezt a levelet kérje tőlem, mert ajtót 
mutattam neki. 

Jókai szelíd lelkét nagyon felháborította ez az intrika, amelyről most már tudta, hogy 
rokonainak a műve.31 

Másnap megesküdtünk.32 Hónapok múlva, mikor először találkozott Dárday az urammal, 
igyekezett kimagyarázni, hogy őt is megtévesztették és félrevezették. Hogy mi volt ebből 
igaz, nem tudom . . . 

Tehát megesküdtünk . . . 
Ügy éreztem, hogy a sors betöltette velem azt a szerepet, amelyre kiszemelt. Társa lettem 

egy géniusznak, aki nemcsak hogy a világ egyik legnagyobb írója volt, hanem egyesítette 
magában a legszebb emberi tulajdonságokat. Jellemes volt, jó, nagylelkű, nemes és megértő. 
Bár nagy volt köztünk a korkülönbség, ezt soha nem éreztem, ha együtt voltunk. Olyan 
fiatalos volt a kedélye, mintha pont korombeli lett volna. Esküvő után Olaszországba készül
tünk.33 Az első megálló Bécs volt. Első nap délutánján kopogtak szállodai szobánk ajtaján. 
Egy szolga jött be, kezében egy csokrot hozva, babérágak rózsával. A kísérő névjegyre az 
volt írva: Hódolattal [küldi]* a rózsát és a babért — Thallóczy Lajos. Nagyon örültünk neki. 
Az uram meghívta aznap vacsorára. El is jött. Nagyon kellemes estét töltöttünk együtt.31 

Másnap indultunk Olaszországba. Az uram nagyon jól ismerte, én azonban először láttam. 
Olaszország gyönyörű akárhányszor látta is az ember, kétszeresen gyönyörű, ha először látja 
valaki. De milyen leírhatatlan élmény úgy a régi, mint az új Olaszországot keresztül-kasul 
utazni Jókai Mórral, és az ő magyarázataiból ismerni meg azt. ő soha nem fáradt ki, én igen. 

Egy este azt mondta, holnap levelet írok Mamának, hogy keressen részünkre lakást, de 
olyant, hogy valamennyien kényelmesen elférjünk benne — ő is, mi is, meg a gyerekek is. 

Igaz, a Vígszínházról majd megfeledkeztem. A Vígszínházzal szerződésem volt. Október 
1-én kellett volna jelentkeznem, amikor mi Olaszországban voltunk. Az uram nem akarta, 
hogy tcvább játsszam. Meg is írta ezt Faludinak.35 Faludi azonban nem várta be a levél meg-

1 1 A Jókai és Nagy Bella házasságkötését közvetlenül megelőző eseményekről két dokumentum is marad t 
ránk. Az egyik egy emlékirat, amelyet a házasságot ellenző Hegedűs család feje, id. Hegedűs Sándor kereske
delmi miniszter felkérésére Dárday Sándor állított össze, s 1899. szept. 19-i keltezéssel Dárdayn kívül Nedeczky 
István, Feszty Árpád, Hegedűs Sándor, Demjanovich Emil, Fenyő Sándor és Bródy Sándor írt alá, a másik 
ez emlékirat 1901. júl. 16-án Jókai által Házasságom története s a Hegedűs-családhoz való viszonyom címmel 
megfogalmazott ellendarabja. A Dárday-féle emlékirat összesen négy, Jókai elienirata két példányban 
készült. Az előbbinek egyik példánya V. 2617 jelzet alatt a PIM Kézirattárában található, az utóbbiból az 
egyik az OSzK Kézirattárában (jelzete: Fol. Hung. 1393), a másik pedig V. 3934/3 jelzeten ugyancsak a PIM 
Kézirattárában. A két irat egymással lényegében egyezően számol be Jókai házasságkötésének körülmé
nyeiről, ill. azokról az eseményekről, amelyek a házasságkötést megelőző két napon történtek. Ugyanakkor 
mindaz, amit a szóban forgó két dokumentumban olvashatunk, teljességgel igazolja Nagy Bella emlékirata 
idevágó részének hitelességét. A dokumentumokban csupán a Jókai által küldött 10 ezer forintos csekkről 
nem esik szó. E mozzanatról azonban Nagy Bellához hasonlóan számolt be Dárday egy Jókai házasságával 
kapcsolatos későbbi, gyorsírói feljegyzés alapján rögzített vallomásában. (L. Bizalmas beszélgetések J ó k a i 
Mór második házasságáról a Nemzeti Múzeum igazgatósági szobájában 1913. április 26-án d. u. 5 órakor. 
OSzK Fol. Hung. 1393.) A csekkre 1. még Hegedűs Sándorné 1899. szept. 16-án Vali Marihoz írt levelét (VALI 
Mari: Emlékeim Jókai Mórról. Bp. 1955. — a továbbiakban VALI M. — 392.), a kérdésre általában: FESZTY 
Árpádné: A tegnap. Bp. 1924. (a továbbiakban: FESZTYNÉ) 1 1 9 - 1 2 9 . 

32 Az 1899. szept. 16-án délben megtartott esküvőre a Gyár (ma Jókai) utcai anyakönyvvezetői hivatalban 
került sor, a házasulókon s a tanúkon kívül csupán Nagy Bella édesanyjának a jelenlétében. A házasságkötés 
eseményeinek leírását s a házasságra vonatkozó anyakönyvi bejegyzések szövegét 1. Jókai házassága. VU. 
1899. szept. 24. 39. sz. 6 5 4 - 6 5 5 . 1. 

33 Jókaiék még az esküvő napján, nyomban az esküvőt követő ebéd után utaztak el Olaszországba. L. uo. 
"Thal lóczy Lajos gesztusára 1. uo., valamint Jókai Az ötödik évdorduión c. 1903. szept. 16-i keltezésű 

versét. Az utóbbit 1. a 96. jegyzetben említett verseskötet autográf változatának 56. fólióján. 
36 Faludy Gábornak (1846 — 1932), a Vígszínház igazgatójának. Jókai szóban forgó levelét nem ismerjük. 
* Eredetiben: köszönti 
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érkezését, hanem, amint anyám egyik levelében megírta, mihelyt a déli lapokból értesült az 
esküvőnkről, kétségbeesve rohant a lakásunkra. Reklamált anyámnál, hogy nekem fel kell 
lépnem náluk, október elsején már próbálnom is kell: az Ifjú Halált Katalinban,36 melyet 
már régen elküldött nekem. 

November végén visszaérkeztünk Pestre.37 A lakásunk38 még nem volt lakható állapotban. 
A lakás berendezése haladt ugyan, de mi szállodába mentünk lakni.39 Egy napon levelet kap
tunk Ihász Lajoséktól meg Vali Maritól. 

Ihászné lánya volt az uram bátyjának, Jókai Károlynak, Vali Mari pedig testvérnénjének, 
Jókai Eszternek a lánya. Mindhárman szeretettel hívtak bennünket.40 El is mentünk hozzájuk 
egy pár napra Hathalomra, ahol rokoni szeretettel fogadtak, aminek az uram is, én is nagyon 
örültünk.41 Mire visszaérkeztünk, a lakás kész volt. Beköltöztünk. Az uramnak nagyon tet
szett, büszke volt rá, s úgy örült neki, mint egy gyerek. Megkezdődtek a rendes hétköznapok. 
Az uram reggel nyolckor kelt, együtt reggeliztünk, reggeli után dolgozott ebédig, kivéve, ha 
valamilyen gyűlésre kellett mennie. Azután megebédeltünk, ebéd után lefeküdt aludni, a 
megszokott időben elment a klubjába, hazajött, megvacsoráztunk. Vacsora után néha lefe
küdt a pamlagra és elgondolkozott, vagy leült az íróasztalához pasziánszozni. A „nagy Napó
leont" játszotta mindig. Egyszer elmagyarázta, hogy pasziánsz közben dolgozza ki az alakjait. 
De nemcsak az alakokat, hanem az egész cselekményt az utolsó párbeszédig. Azt mondta, hogy 
mikor ő leül írni, az jóformán már csak fizikai munka, mert a fejében teljesen készen kidol
gozott szöveget jóformán csak leírja. 

Néha leült vacsora után családi körünkbe, és elkezdett mesélni a régi időkből. Bűbájosán 
beszélt. Néha a Svábhegyen szép nyári estéken elénekelt egy-egy régi dalt korát igazán meg
hazudtoló zengő, érces baritonján. Biztatására mi is elénekeltünk egy-egy dalt. Amelyiket ismer
te, azt velünk együtt énekelte, úgyhogy néha egész hangverseny lett. Néha, mikor a gyerekek 
zongoráztak és táncoltak, nagy nevetve bejött, odajött hozzám, és átkarolva táncolni vitt. 
Némely este elmondott szép régi verseket, és kért, hogy én is szavaljak. Elmondtam az ő 
színdarabjaiból vagy más műsorszámomból részleteket. Ilyenkor néha elgondolkozott, és 
komoly arccal azt mondta: 

— Ilyenkor bánt a lelkiismeret, hogy elszakítottalak a színpadtól. 
Ügynevezett társas életet nem éltünk. Házasságunk előtt ugyanis többször panaszkodott, 

hogy neki milyen kellemetlen, hogy Fesztyék olyan nagy házat tartanak, és azt akarják, 
hogy Ő is „jelen legyen", ő le is megy, de mihelyt becsülettel megteheti, megszökik tőlük.42 

Mikor elhatároztam, hogy a felesége leszek, megfogadtam magamban, hogy úgy fogom az 
életünket beosztani, ahogy az az uramnak a legegészségesebb és a legkellemesebb. Tehát én 
nem adok olyan vendégségeket, ahonnan ő meg akarjon szökni. Barátai és írótársai meg
meglátogatták. Ahogy egy pár névre visszaemlékszem: Beöthy Zsolt, Bartók Lajos, Vészi 
József, Berzeviczy Albert, Kiss József, Sváb Károly (tarokkparnere), Keszler József (színi
kritikus).43 Idegen hírességek is felkeresték, ha Pestre jöttek. Ott volt nálunk Walter Crane44 

családjával, Isadora Duncan45 az anyjával, Brandes György, a híres dán Író, akivel véletlenül 
egyszerre voltunk a Nemzeti Színház egy előadásán. Egy közös ismerőst, aki megmutatta 
neki a Jókai páholyát, megkért, hogy kísérje fel a páholyunkba, és mutassa be. Brandes azt 
mondta, hogy nagyon szeretné a nagy Jókait az otthonában is látni. Erre meghívtam ebédre.49 

« Nem tudtuk kideríteni, kinek a müvéről van szó. Katalin címmel egyébként a Vígszínháznak sem 1899-
ben, sem később nem volt bemutatója. 

»' Jókaiék valójában nem november végén, hanem október 26-án érkeztek vissza Budapestre. (L. Jókaiék 
Otthon. Magyar Nemzet — a továbbiakban MN — 1899. okt 27. 297. sz. 7.) A visszaérkezés időpontját az 
emlékirat fogalmazványa helyesen jelöli meg: ott az áll, hogy hat hét után érkeztek vissza Pestre. 

*• Jókaiék az Erzsébet körút 44. sz. alatti házban béreltek lakást. 
" A Duna partján állott Hungária Szállóba. L. a MN előbb említett cikkét. 
10 Ihász Lajos már 1899. okt. 5-én írt levelében (OSzK Fond V/253/1.) hívta Jókaiékat Hathalomra, mit 

Jókai okt. 11-én Nápolyban írt válaszlevelében (OSzK Levelestár) nyugtázott, novemberre ígérve a látogatás 
megejtését. Meghívását Ihász Lajos nov. 3-i s egy pár nappal később írt levelében (mindkét levelet 1. OSzK 
Fond V/2, és 19.) is megismételte. 

41 Hathalomra Jókaiék nov. 22-én mentek. Az ot t- töl töt t napokra 1. VALI M. 398-399 . 1. 
" V ö . ezzel Hegedűs Sándornénak a 31. sz. jegyzetben említett levelét, valamint Ihász Lajos 1899. dec. 

26-án Jókaihoz írt sorait. Az utóbbit 1. OSzK Fond V/253/4. 
" A fogalmazványban a felsorolt nevek mellett a lapszélre írva: Wekerle. 
44 Walter Crane (1845 — 1915), a neves angol iparművész, grafikus és esztétikus az Iparművészeti Múzeum

ban 1900 őszén megnyílt reprezentatív kiállítása alkalmával te t t magyarországi látogatásakor (I. erre GÁL 
Is tván: Walter Crane és a magyar irodalom. Nagyvilág 1967. 1437 — 1439. 1.) okt. 17-én járt Jókaiéknál, akik 
Crane-t családjával együtt ebéden lát ták vendégül. L. Walter Crane Budapesten. MN 1900. okt. 19. 287. sz. 
6. L, valamint Jókai Már és Walter Crane. Uo. okt. 20. 288. sz. 5. 1. 

45 Isadora Duncan (1880 — 1927) kaliforniai táncosnő. Nálunk 1902. ápr. 19-én mutatkozott be az Uránia 
Színházban. Ekkor járhatott Jókaiéknál. 

' •Brandes második budapesti tartózkodása idején, 1900. ápr. 2-én jár t ebéden Jókaiéknál L. Brandes 
Budapestről 1900. márc. 31-én Jókaihoz írt, Jókaiék meghívására reagáló levelét (OSzK Fond V/78.). L. még 
Brandes-nak a Színházi Élet 1926. évi 7. száma 18. oldalán olvasható nyilatkozatát. 
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Türr István, aki állandóan a francia Riviérán élt, ha Pestre jött, sohase mulasztotta el 
meglátogatni bennünket. 

Amíg az uram bátyja, Jókai Károly élt,47 valahányszor Pestre jött, szabad idejének nagy 
részét nálunk töltötte. Ha az Ihász családnak Pesten volt dolga, szintén eljöttek egy-egy rokoni 
ebédre vagy vacsorára. Jókai nővérének, Jókai Eszternek leánya, Mari néni házasságunk 
harmadik évében egy egész hetet töltött nálunk svábhegyi villánkban.*8 A hathalmi nőkkel 
állandó levelezést folytattam. Egyik levelemben megemlítettem, hogy sokat szenvedek fej
fájásban, és az orvos erős testmozgásul lovaglást ajánlott. Erre Mari néni egy erősen dorgáló 
levéllel válaszolt, hogy ne akarjak nagyúri allűröket felvenni, ha testmozgás kell, söprögessek 
és törölgessek port. Mikor az uram ezt a levelet olvasta, azt mondta, hogy erre majd ő vála
szol. Meg is tette. Azt írta neki, hogy a felesége dolgaiba csak neki van joga belebeszélni, 
és ha ő nem ellenzi a lovaglást, akkor neki se fájjon. Erre Mari néni azt válaszolta, hogy ha 
nekünk nem tetszik az ő tanácsa, ők azt megértik, és nem jelentkeznek többé. Nagyon furcsá
nak találtuk ugyan, hogy ez ok legyen egy családi kötelék megszakítására, még furcsábbnak 
találtuk, hogy noha e levélváltás csak Mari néni és közöttünk folyt le, most egyszerre mind 
a hárman véget vetnek a rokonságnak. Rövid idő múlva jött egy újsághír, hogy egy új vasúti 
szárny nyílt meg, és meglepetéssel láttuk, hogy ez az új vasúti szárny Ihászék birtokán megy 
keresztül. Hegedűs Sándor, ki Ihászné sógora volt, volt akkor a kereskedelemügyi miniszter. 
Hegedűsek Jókai-házasságellenesek voltak, és rossz néven vették, hogy a hathalmiak nem 
követték az ő példájukat. Hegedűs, úgy látszik, ezt az árat kérte a vasútért, és így sajnos a 
vonat nem összehozott, hanem elválasztott bennünket.49 

1900 májusában megnyílt a párizsi világkiállítás.50 Azt mondta az uram, hogy oda többféle 
okból is elmegyünk. Először is a kiállítás egy szobáját foglalta el a száz kötetes Jókai Mór 
összes művei című kiadás, mely a kiadójának, [a] Révai Testvéreknek a legelső díjat juttatta. 
Hát ezt persze meg kellett nézni. Másodszor meg akarja nekem mutatni Párizst. Lázas izga
lommal készültem az útra. 

Mikor Párizsba érkeztünk,51 az állomáson egy többtagú magyar küldöttség fogadott ben
nünket. A magyar kiállítási bizottság elnöke, Lukács,52 egy gyönyörű bokrétát küldött nekem. 
Az urammal együtt nagyon örültünk neki. 

Az uramat nagyon ünnepelték Párizsban, nemcsak az ottlakó magyarok, akik keresték az 
alkalmat, hogy mentül többet lehessenek velünk együtt, hanem a franciák is. Amikor először 
mentünk megnézni azt a termet, ahol az ő művei voltak kiállítva, úgy látszik, a közönség 
az ott elhelyezett Stróbl-szoborról felismerte, és igen meleg spontán ünneplésben részesítette. 
Ez a spontán ünneplés nemcsak az uramat, hanem a kíséretében levő magyar urakat is nagyon 
meghatotta. 

A francia halhatatlanok egy nagyszabású estélyt rendeztek a tiszteletére. A párizsi Figaro 
egy olyan zenedélutánt rendezett a tiszteletére, amilyet még soha életemben nem hallottam. 
Az egyik műsorszám Saint-Saéns dirigálásával egy énekkar volt, amelynek szereplői a párizsi 
nagyopera és az Opera Comique szólóénekesei és énekesnői voltak.53 Szabad estéinken a szín
házakat látogattuk. Párizsban történt az is, hogy Zola megjósolta,54 hogy miként Michelet55 

második felesége, én sem fogok másodszor férjhez menni, hanem az uram emlékének fogok élni. 
Minden nap természetesen bebarangoltuk a kiállítás területét, és ezt [a] sok fizikai fárad

ságot az uram nagyszerűen bírta. Vidám volt és fáradhatatlan. Én kifáradtam. Ott-tartózko
dásunk három hétre volt tervezve. Értesítést kaptunk, hogy a pesti egyetemi hallgatók a 

47 1902 decemberéig. 
48 Vali Mari svábhegyi látogatására 1901 júniusában került sor, de az egy hét helyett mindössze két napig 

tar tot t . A látogatás leírását 1. VALI M. 4 3 1 - 4 4 3 . 
*• Az emlékiratnak a Vali Marival való konfliktusról beszámoló sorai csak részben felelnek meg a valóság

nak. Jókainak Nagy Bella lovaglási szándéka kapcsán valóban támadt levélbeli vitája Vali Marival, de ennek 
következtében csak a Vali Mari és Jókaiék közti levelezés szakadt meg, az Ihász családdal való kapcsolat azon
ban nem, hisz Ihász Lajos és felesége később is rendszeresen írt Jókaiéknak. Sőt, az Ihászéktól érkező, 111. 
a Jókai által nekik irt levelek végén rendre ott találhatók a Vali Mari nevében megfogalmazott, illetőleg a 
nevére küldött üdvözletek. Ihász Lajos pedig Pesten járva később is nemegyszer kereste fel Jókait otthoná
ban. A lovaglás kérdésére s az ennek kapcsán vál tot t levelekre 1. VALI M. 441—450. 

60 A kiállítás ténylegesen 1900. ápr. I4-én nyílt meg. 
61 Jókaiék május 28-án érkeztek Párizsba. 
6! Lukács Béla (1847 — 1901), a párizsi világkiállítás magyar kormánybiztosa. 
58 A szóban forgó eseményt valójában Saint-Saéns tiszteletére rendezte a Figaro, de az alkalomra a lap 

szerkesztője Jókait és nejét is meghívta, akiket a közönség megérkezésükkor lelkesen megéljenzett. Jókai 
tiszteletére a Figaro jún. 12-én külön összejövetelt rendezett, amelyen neves francia írók és újságírók sora 
jelent meg. 

51 Párizsi tartózkodásuk alat t Jókaiék meghívást kaptak Zolától, de Nagy Bella hirtelen megbetegedése 
következtében végül is nem kereshették fel lakásán a francia írót. 

66 Jules Michelet (1798—1874), neves francia történteíró és filozófus. 
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párizsi útjáról hazatérő Jókait első este fáklyászenével akarják ünnepelni. Én azonban a tervbe 
vett idő letelte előtt négy nappal beteg lettem, és így előbb mentünk haza.56 

Az életünk a maga rendes megszokott medrében folyt tovább. Az uram jókedvűen dol
gozott, járt a klubjába. Csodálattal gondolok vissza rá ma is, hogy micsoda nagyszerű szer
vezet volt. Az egész együtt eltöltött idő alatt soha egyetlen napot se töltött ágyban, és soha 
egyetlen étkezést se mulasztott el — mindig jól v o l t . . . 

Mikor férjhez mentem, Fesztyék Olaszországba mentek önkéntes száműzetésbe.57 A szám
űzetés keserűségét enyhítette ugyan egy nagyobb pénzösszeg, melyet az uramtól kaptak.58 

Most aztán híre jött, hogy Fesztyék visszaérkeztek.59 Nem tudtuk, hogy a pénz fogyott-e el 
vagy a keserűség. Nemsokára aztán megtudtuk, hogy nem a keserűség. 

Azért a színháztól nem szakadtunk el teljesen. Ha nem is mint író és színésznő, de mint 
közönség gyakran jártunk színházba. Minden jó darabot megnéztünk, és az uram is nagy 
élvezetet talált benne . . . 

Egy napon egy különös dolgot tudtunk meg. A szakácsnőm jött be kezében két levelet 
hozva. 

— Tessék nézni, méltóságos úr, milyen leveleket ír a József (az inas)! 
Az egyik levelet Fesztyné írta az inasunkhoz. Elégedetlenségét fejezte ki az inas eddigi 

jelentései miatt, és arra intette, hogy éberebben figyelje meg azt, ami házunkban történik. 
A másik levél József inas válasza volt Fesztynének. Az inas mentegetőzött, hogy ő folyton 
figyel, és mindenről híven beszámol. Különösen érdekes volt az inas levelének ama része, 
amelyben sürgette a megígért állást arra való hivatkozással, hogy ő már megelégelte az inas-
kodást. „Én egy nagyon elkeseredett ember vagyok, és nem tudom, mit fogok tenni, ha nem 
kapom meg az ígért állást" — írta József inas Fesztynének a levélben, melyet befejezetlenül 
az asztalán hagyott, ahol a szakácsnő megtalálta. Az uram erre az inast elővette, és a követ
kező dolgokat tudta meg tőle: Fesztyné megbízta, hogy mindent kísérjen figyelemmel a 
házban, kik jönnek, hányszor, mikor, hallgatózzon, mit beszélünk az urammal és a többi. 
És amit lát és hall, azt jegyezze fel, és levélben küldje el neki. 

Az uram az inast persze azonnal elbocsájtotta. El nem tudtuk képzelni, hogy mire kellhet 
ez Fesztynének, de hát úgy látszik, ő okosabb volt, ő tudta, hogy mire kell ez neki majd 
később egyszer.60 Tehát ez a kísérlet csődöt mondott. Jött egy újabb próbálkozás. Egy nap 
délutánján, mikor bizonyos volt, hogy az uram nincs otthon, mert a klubjában van, Dárday 
Sándor jött hozzám fel látogatóba. Azon kezdte, hogy ő nem tudja, hogy az uram mire költ 
olyan rengeteg pénzt, de minden nap egy százforintost vált a klubban, rövidesen tönkreme
gyünk. Sötét képet festett elém, hogy milyen borzasztó jövőm lesz, a közvélemény engem fog 
okolni Jókai Mór tönkremenéséért, megöregszem, színpadra se mehetek, valamit kellene 
csinálni . . . Csak éppen hogy ki nem mondta, hogy váljak el. Én megmondtam Dárdaynak, 
hogy én nem hiszem, hogy ez igaz lenne, de különben is ő keresi a pénzt, ő tudja, hogy hogy 
költse el. És akkor elment. 

Furcsa, gondoltam, hogy ez az ember mindig a megmentő szerepében jelentkezik. Nem 
olyan régen még pénzt hozott, hogy megakadályozza a házasságomat, most nyomorral fenye
get, hogy szétrobbantsa. Mikor az uram este hazajött, elmondtam neki a látogatást, ő is azt 
mondta, hogy az egészből egy szó sem igaz, és ő is rögtön átlátott a machináción. 

így végződött Dárday Sándor második kudarca. 
Tovább kellett folytatni a kísérletet. Pár hónap múlva ritka vendég látogatott el hozzánk. 

Gajári Ödön szerkesztő. El nem tudtam képzelni, mit akar. Az ugyan, hogy ő is az uram 
távollétében jött, mindjárt gyanúsnak tűnt fel. Ismerősei ugyanis pontosan tudták, hogy 
melyik időt tölti el a klubban, ö t percnyi átlalános téma után ő is rátért, hogy milyen szomorú 
lesz az én/ övöm. Az uram nagyon sokat költ, el fogja költeni a pénzt, és ha talán arra gondol-

58 Jókaiék jún. 14-én indultak vissza Párizsból. Több mint kéthetes párizsi tartózkodásuk eseményeinek 
részletes összefoglalását 1. MOLNÁR József: Jókai második párizsi útja. Debreceni Szemle 1931. 122—127. 

e ' Fesztyék még Jókaiéknak a nászúiról való visszatérése előtt hagyták el Pestet, s Firenzében telepedtek 
le. L. FESZTYNÉ 1 3 1 - 1 3 3 . 

** L. erre a 31. sz. jegyzetben említett dokumentumokat, továbbá Jókai Vali Marihoz 1900. máj. 6-án írt 
levelét (VALI M. 405-407 . ) . 

68 Fesztyék 1901 májusában tértek vissza Firenzéből. 
60 Jókaiék cselédségének felbújtogatására Fesztyné s bizonyos mértékig Hegedűs Sándorné részéről már 

1899-ben is történtek kísérletek, ezek az akciók azonban Fesztyék Firenzéből való hazatérése után váltak 
igazán rendszeressé. Ez akciók különböző részleteiről a Jókai-levelezés nem egy darabjában olvashatunk. 
L. pl. Jókai Vali Marihoz 1901. jún. 24-én (VALI M. 443-444. ) , Vali Mari Jókaihoz 1901. jún. 26-án (OSzK, 
Fond v/447/24.) Jókai Vali Marihoz 1901. júl. 5-én (VALI M. 444-446 . ) , Ihász Lajos Jókaihoz 1901. aug. 
29-én (OSzK Fond V/253/12) és Jókai Ihász Lajoshoz 1901. szept. 5-én (OSzK Levelestár) írt levelét. L. még 
VALI M. 441. és 448 — 449. Ez utóbbi helyen, valamint Ihász Lajos 1901. aug. 29-i levelébenfolvashatunk 
többek között a Nagy Bella által említett József-, azaz Csendes József-féle esetről, ill. az inas későbbi, elbo-
csáttatása utáni próbálkozásairól is. 
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nék, hogy a majdani Jókai-hagyatékot a nemzet mint relikviát magához váltja, hát arról 
biztosíthat, hogy ameddig ő, Gajári és Mikszáth Kálmán élnek, ők gondoskodni fognak róla, 
hogy ez semmi körülmények között ne történhessék meg. 

Szédült a fejem, egy mondatban ennyi mindenfélét kifejezve még soha nem hallottam. 
Rosszindulat, gyanúsítás és önmaga megalázás. Szóval Dárday szerint el kell válnom az 
uramtól, mert az életében nem lesz pénzünk, Gajári szerint se az életében, se a halála után . . . 

Gajári se érte el a célját. Ezt a látogatást azonban már nem meséltem el az uramnak. 
Nem mondhattam el neki, hogy ezek a barátai nemcsak az életét akarják megmérgezni és tönkre
tenni, de már azt is elhatározták, hogy az élő, egészséges embernek a halála után is mit fog
nak cselekedni. 

Ezerkilencszázegy ősz elején eljött Relle,61 a pozsonyi színház igazgatója, és arra kért, 
hogy három este vendégszerepeljek az igazgatása alatt álló pozsonyi színházban. A színpad 
vonzóereje természetesen még mindig éreztette a hatását, és miután az uram szívesen bele
egyezett, megállapodtunk abban, hogy novemberben fogok fellépni,62 mégpedig a Dalma,63 

Fedora633 és az Éva grófnő címszerepeiben. Nagyban készültem, ruhákat csináltatni, szerepet 
újra áttanulni és a többi. Közben eljött halottak napja. Szokásos koszorúmat az urammal 
együtt kivittük a temetőbe az első asszony sírjára. Ez délelőtt volt. Délután jöttek ismerősök, 
kik felháborodva mesélték, hogy Fesztyné vandál módra széttépte a koszorún levő szalagot, 
és a porba taposta.64 Jöttek szemtanúk, akik látták, mikor azt a barbárságot elkövette. Az 
uram borzasztóan fel volt háborodva, és elhatározta, hogy sírgyalázásért perli Fesztynét.65 

Nekem megállapodás szerint Pozsonyba kellett utaznom. Az előadás napjának délelőttjén 
bejelentette magát egy ismert nevű pesti szobrászművész, Ligeti, akit én azonban személye
sen nem ismertem Azon kezdte, hogy direkt azért jött el Pozsonyba, hogy lásson engem ját
szani, de a harmadik mondatban már az volt, hogy hassak oda az uramnál, hogy vonja vissza 
a Fesztyné ellen tett feljelentést. Később az uram telefonált Pestről. Elmondta, hogy jártak 
nála, és igyekeztek befolyásolni, hogy vonja vissza a Fesztyné ellen tett feljelentést. Elmondtam 
neki a nálam tett látogatást is, és megállapítottuk, hogy ezek is abból a bizonyos szűkebb 
baráti körből jöttek. 

Este elmentem a színházba, vártam a jelenésemre, de mielőtt beléphettem volna a szín
padra, egy éles füttyszó hangzott el. Űgy látszik ők, is tudták a végszavamat. Beléptem a 
színpadra, erre még egy néhányan fütyültek. Persze magamon kívül voltam, de az előadás 
folyt tovább. A fütyülés nem. Az igazgató jelenésem végén kétségbeesve jött, hogy ő nem 
tudja, mi történhetett, és ne törődjem vele. Egész éjjel nem aludtam, és miután az igazgató 
azt mondta, hogy a rendzavarókat a rendőrség vezette ki, elhatároztam, hogy elmegyek a 
rendőrségre, megtudni, hogy kik voltak a rendzavarók. A főkapitány elmondta, hogy harminc 
fiatalember jött Pestről szabadjeggyel ezt a feladatot elvégezni. Tehát ez is a baráti körből 
jött. A hátralevő két előadást az igazgató minden könyörgése dacára is lemondtam. Haza
mentem.66 

" Relie Iván (1861-1914), 1898-tól a pozsonyi színház igazgatója. 
, a A pozsonyi fellépést Nagy Bella egy a vidéki színházakban való vendégszereplési körút első állomásának 

szánta. L. Jókainé Nagy Bella. PH 1901. nov. 3. 304. sz. 8. 1. és Jókai 1901. nov. 11-én Szilágyi Dezső szatmári 
színigazgatóhoz írt levelét. Az utóbbit 1. OSzK Fond v/718. Közölve: Színházi Világ (Marosvásárhely) 1925. 
dec. 25. 

«3 Jókai először 1852-ben bemutatot t történelmi drámája. 
, í a Sardou darabja nem szerepelt Nagy Bella pozsonyi vendégjátékának programjában. L. a PH-nak a 

62. sz. jegyzetben említett hircikkét. 
" Az eset 1901. nov. 1-én történt. L. erről a P H tudósítását s Jókai nyilatkozatát (Jókaiék koszorúja. 

P H 1901. nov. 3. 304. sz. 9.1.), Jókai újabb nyilatkozatát, valamint Nagy Bella és Feszty Árpádné nyilatkozatát 
(Az eltépett koszorú, uo. nov. 4. 305. sz. 4—5.), továbbá FESZTYNÉ 138—142. és VALI M. 450—451. 

" Jókai nyomban a koszorúgyalázás másnapján rendőri feljelentést te t t , melynek következtében megin
dult az eljárás Fesztyné ellen. L. Jókainak a 64. sz. jegyzetben említett első nyilatkozatát és a PH. nov. 5-i, 
306. számának 8. oldalán Az eltépett koszorú c. hírcikket. 

66 Nagy Bella nov. 2-án indult el Pestről három estére tervezett pozsonyi vendégszereplésére (I. PH 1901. 
nov. 3. 304. sz. 8.), s nov. 5-én mutatkozott be Voss Éva grófnő c. művében. A pozsonyi színpadon először 
fellépő Nagy Bellát színpadra lépésekor a közönség kitörő lelkesedéssel fogadta, a második felvonás közepe 
táján azonban néhány fiatalember hangos tüntetésbe kezdett. Miután a tüntetők közül egyet a rendőrség 
kivezetett, a többit pedig a közönség hallgattatta el, az előadás zavartalanul ért véget. (L. Jókainé Pozsonyban. 
PH 1901. nov. 6. 307. sz. 6. 1.) Nagy Bella második fellépése a Dalma főszerepében nov. 7-ére volt kitűzve, de 
az előadás napjára riasztó hírek terjedtek el készülő tüntetésekről és ellentüntetésekről. Jókai értesülve 
ezekről, táviratot küldött Relle Ivánnak, tudatva vele, hogy a körülményekre tekintettel nem engedheti meg 
felesége további pozsonyi szereplését, majd vonatra ült, és még 7-én délután pozsonyba érkezett, hogy haza
vigye feleségét. Időközben Relle Iván telefonon megpróbálta rávenni Jókai t tilalma visszavonására, s csak 
mikor ez nem sikerült, vál toztat ta meg a színház programját, kihirdetve a közönségnek, hogy a Dalma elő
adása s Nagy Bella további pozsonyi fellépése elmarad. (L. Jókainé Nagy Bella föllépésének elmaradása. 
PH 1901. nov. 8. 309. sz. 7. I.) Pozsonyból feleségével Jókai nov. 8-án érkezett vissza Pestre. Mint azt ekkorra 
a pozsonyi rendőrség megállapította, Nagy Bella második föllépésének megzavarására harminc antiszemita 
beállítottságú, „keresztes diákok"-nak nevezett fiatalember érkezett Budapestről, akik részére ugyanonnan 
előre kibérelték a pozsonyi színház néhány páholyát. A pozsonyi tüntetéssel kapcsolatos rendőrségi jelentésről 
szóló híradások ugyan nem említik, de más forrásokból tudjuk, hogy a Nagy Bella elleni tüntetés megszer
vezője az író Jankovics Marcell volt, aki akkoriban kezdő ügyvédként élt Pozsonyban. Jankovics Marcell 
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Két nap múlva Ligeti (a szobrász) Pesten látogatott meg. Űj formulával. Hogy Fesztyné 
mennyire sajnálja, hogy azt tette, amit tett, hogy ő ezt hajlandó nyilvánosan is kijelenteni, 
de én beszéljem rá az uramat, hogy vonja vissza feljelentését. Megígértem, hogy megpróbálom. 
Beszéltem az urammal, elmondtam, hogy mit mondott Ligeti. 

— Intézzük el per nélkül! — mondtam. 
Az uram ugyan nagyon haragudott Fesztyné eljárása miatt, de végre is ráállott.67 

— Jó, visszavonom, de akkor tisztázzuk az egész rokonságot is Fesztynével — mondta. 
így jött létre az a jegyzőkönyv, mely a magyar összsajtóban megjelent, s melyben Fesztyné 

kijelentette, hogy nagyon sajnálja, hogy megbántott bennünket, s hogy őneki Laborfalvi 
Róza nem anyja, hanem nagyanyja, és hogy ekkor és ekkor Jókaiék csak örökbe fogadták.68 

Kilencszázegy-kettŐ telén elmentünk Abbáziába, hogy ott töltsük a telet. Az uram minden 
télen sokat köhögött, és a három hónapi tengeri levegő nagyon jót tett neki. 

Kilencszázkettő őszén volt a kolozsvári Mátyás-szobor leleplezése. Bennünket is meghívtak 
a leleplezésre, s elhatároztuk, hogy elmegyünk. Mikor a nagyváradi színház igazgatója69 

megtudta, hogy az uram Kolozsvárra utazik, feljött Pestre, s megkérte az uramat, hogy intézze 
utazását úgy, hogy Nagyváradon megszakítsa, s ott töltsön egy napot, s menjen el az ő szín
házába, ahol díszelőadást fog rendezni Jókai tiszteletére. Megállapodtak az urammal, hogy 
visszajövet kiszállunk Nagyváradon. Mikor a vonatunk megérkezett Kolozsvárra, Jókait nagy 
ünnepséggel fogadták, s mindenütt, ahol a város díszhintóján elhaladtunk, nagy ujjongással 
fogadta a tömeg. Este az ifjúság fáklyászenét adott Jókai tiszteletére. Furcsa eset játszódott 
le akkor. A város ugyanabban a szállodában helyezett el bennünket, ahol József főherceget. 
Szorosan vett szomszédok voltunk, az erkélyeink egymás mellett. Mikor az ifjúsági fáklyás
menet közeledett, s a zene felhangzott, kimentünk az erkélyre megnézni, mi az. Jóformán 
ugyanakkor jött ki a főherceg is az ő erkélyére. A fáklyásmenet megállt, a tér, ameddig a 
szem csak ellátott, zsúfolva az ifjúság nyomába tóduló közönséggel. Egyszerre csak hatalmas 
„Éljen Jókai Mór!" rázta meg a levegőt. Hogy ettől a rázkódástól-e vagy egyéb okból, a 
főherceg eltűnt az erkélyéről, többé nem is került elő az egész ünneplés alatt, amely igazán 
szívből jövő és szívhez szóló volt. Nagyon örült neki az uram. 

Másnap megtörtént a szoborleleplezés ceremóniája,70 s utána mi mentünk vissza Nagy
váradra, ahogy az uram megígérte. A vonatnál a megérkezéskor megint nagy fogadtatás, 
ujjongás.71 Este a színházban a Szigetvári vértanúkat adták. A színházban is nagy ünneplés 
volt, utána bankett. Rengeteg embert mutattak be. A bemutatott újságírók között volt egy 
fiatal poéta is: Ady Endre . . ,72 

évtizedekkel később két levelében is részletesen leírja az általa szervezett és irányított akciót, leveleiben azon
ban határozottan tagadja, hogy tüntetésüknek antiszemita indítéka lett volna. Szándékuk — mint azt Jan-
kovics leveleiben olvashatjuk — csupán az volt, hogy gátat vessenek az általuk tehetségtelennek ítélt s véle
ményük szerint Jókai nevével visszaélni kívánó Nagy Bella színpadi érvényesülésének. (Jankovics szóban 
forgó levelei közül az egyik 1942. jún. 30-án Oláh Györgyhöz, a szélsőjobboldali Egyedül Vagyunk főszerkesz
tőjéhez íródott, a másik 1947. ápr. 6-án Voinovich Gézához. A leveleket 1. Egyedül Vagyunk 1942. júl. 3.14. sz. 
8. 1., ül. MTA Ms 5451/127—129.) A Nagy Bella ellen előkészített s megrendezett pozsonyi affér nagy vissz
hangot váltott ki. Jókai az ország különböző részeiből számos levelet kapott , melyeknek írói elítélték a Pozsony
ban történteket. Az esettel kiterjedten foglalkozott a sajtó is. Ez utóbbi kapcsán külön is figyelmet érdemel 
Ady Endrének a Nagyváradi Napló 1901. nov. 7-i számába írt A poétakirály és felesége c. cikke (1. Ady Endre 
összes prózai művei — a továbbiakban AEÖPM — II. Bp. 1955. 272 — 273.), amely egyben a Fesztyné-
féle koszorúgyalázásra is reagál. Noha a sajtó s a szélesebb közvélemény szinte egyöntetűen Jókai s neje mel
lett foglalt állást, Jókai a pozsonyi eset után lemondta felesége tervbe vett egyéb vidéki fellépéseit. (L. a PH 
fentebb említett nov. 9-i cikkét.) 

67 Az üggyel kapcsolatban fennmaradt dokumentumokban nem esik szó arról, hogy Ligeti Miklós (1871 — 
1944) szobrászművész részt vállalt volna a Fesztyné ellen emelt vád visszavonatásáért indított akcióban. 
A neki tulajdonított szerepet Nagy Bella emlékezete feltehetően azzal a szereppel téveszti össze, amelyet az 
ügyben Dárday Sándor játszott. Dárday ugyanis Nagy Bella Pozsonyba utazását követően a szabadelvű 
pártkörben megkísérelte lebeszélni Jókai t a perről, de Jókainál nem járva sikerrel, Jókai tudtával Pozsonyba 
utazott, hogy megszerezze Nagy Bella beleegyezését a per visszavonásához. Dárday megérkezését azonban 
megelőzte Jókai 1901. nov. 4-én feleségéhez írt levele (1. OSzK Fond V/703/19.), melyben Jókai jelezte Dárday 
érkezését és szándékát, s kérte feleségét, ne engedjen Dárday kérésének. Nagy Bella ennek ellenére már 
Pozsonyban hozzájárult a per elejtéséhez. L. a 31. sz. jegyzetben említett Bizalmas beszélgetések . . . c. 
dokumentumot. 

88 Fesztyné nyilatkozatáról Vali Mari emlékirataiban is szó esik(l. VALI M. 451.), a nyilatkozatot azonban 
az egykorú lapok novemberi számaiban nem sikerült megtalálni. 

a Somogyi Károly (1845—1908), aki 1897-től haláláig volt a nagyváradi Szigligeti Színház igazgatója. 
'* Fadrusz János szobrának leleplezésére 1902. okt. 12-én került sor. Az eseményről s Jókai ekkori kolozs

vári látogatásának részleteiről az egykorú lapok bő terjedelemben számoltak be. 
71 Jókaiék Í902. okt. 13-án délután érkeztek Nagyváradra. Látogatásukkal tulajdonképpen egy egy évvel 

korábbi meghívásnak tet tek eleget. Ugyanis a Szigligeti Színház vezetősége nyomban a pozsonyi színházi 
affér után meghívta Jókaiékat Váradra, ahol nyilvános szimpátiatüntetést terveztek Jókai és felesége mellett. 
A látogatásra azonban Jókaiék az akkori felfokozott közhangulatban nem kerítettek sort. 

" A d y a Nagyváradi Napló 1902. okt. 14-1 számában vezércikkben köszöntette a Váradon időző Jókai
párt. (L. Jókai és Jókainé. AEÖPM I I I . 155—156.) Jókaiék váradi látogatásának eseményeiről ugyancsak 
Ady számolt be a Nagyváradi Napló hasábjain. Ady részletes tudósításának szövegét I. AEÖPM III . 386 — 

370 



Megint otthon voltunk. Jött az ősz, a tél. Az uramnak olyan jót tett a múlt télen az Adria, 
hogy azt gondoltuk, most hosszabb időt fogunk ott tölteni. Én előre elmentem, kibéreltem 
egy bútorozott villát Abbáziában, s ott töltöttünk négy hónapot. Most megvolt az otthon 
kényelme, s a tenger jótevő hatása is. Tavasszal hazamentünk. Nyáron a Svábhegyre. így 
telt az életünk kellemesen, nyugodtan, semmi különös sem történt. 

903 novemberében azt mondta az uram, hogy neki annyira megtetszett a téli tartózkodás 
háztartással, hogy meg lehetne próbálni megismételni Nizzában. Voltak párizsi ismerőseink, 
akik a telet mindig Nizzában töltötték, azoknál érdeklődtünk, s a vége az lett, hogy elindul
tunk ismét háztartással telelni Nizzába. 

Előbb a Grand Hotelben szálltunk meg, és onnan indultam egy párizsi barátnőmmel 
háznézőbe. Találtunk is egy szép házat a tengerparti Promenade des Anglais-n [a] 67. szám 
alatt. A ház nagyon kényelmesen volt berendezve, minden szobában volt kandalló. És az 
uram nagy élvezettel szokta elnézni a lángoló fahasábokat. De meleget nem adtak ezek a 
kandallók, úgyhogy egy éjjel-nappal égő antracitkályhát szereltettem fel, mely azután kelle
mes hőfokon tartotta a lakást. 

Jókai életbeosztása Nizzában is ugyanaz volt, mint Pesten. Reggel korán kelt, délelőtt 
dolgozott, ebéd után kicsit aludt. Pesten a délutáni alvás után rendszerint elment a klubjába, 
a híres tarokkpartira. Nizzában nem járt klubba, hanem sok délutánt töltött együtt fiatalkori 
barátjával, Türr Istvánnal, aki állandó nizzai lakos volt. Türr igen sokszor maradt ott vacso
rára is, és a nagyvennyolcas idők két legendás alakja sokszor órák hosszat elbeszélgetett a régi 
emlékekről. Nagy élvezet volt hallgatnom őket. 

A nizzai társaságban gyorsan híre ment, hogy Jókaiék ott vannak, és az egész szezont ott 
töltik. Rengeteg meghívást kaptunk, de mi leginkább Türr István régi baráti körével érint
keztünk. Eljártunk teadélutánjaikra, vagy ők jötte el hozzánk teára. Különösen nagy rajon
gója volt Jókainak egy magyar születésű asszony, aki akkor már régen Cuttler angol tenger
nagy felsége volt, és férjével együtt Nizza környékén Pont-St. Jean-i villájában szokta tölteni 
a telet. Már csak tört magyarsággal tudott beszélni, de ha a társaságban nem voltak idegenek, 
mindig magyarul akart beszélni. Sokszor járt hozzánk feleségével együtt egy Bertier73 nevű 
francia festő, aki Munkácsy Mihálynak volt fiatalkori barátja, és mindig „mon ami Münkaszi"-
nak emlegette a nagy magyar festőt. Az egyik család, kihez sokat jártunk, Gurowsky lengyel 
grófi pár volt, kinek a felesége angol asszony volt, s amíg Türrné élt, a legjobb barátnője 
volt. Ezek is minden telet Nizzában töltöttek. A társasághoz tartozott egy svájci származású 
operaénekesnő, Ninni Hauk,74 ki egy osztrák vagy német bárónak volt a felesége. A németek 
közül, akik hozzánk jártak, emlékszem az egyikre, akit Chevalier Poschinger73 néven mutat
tak be, és azt mondták róla, hogy Bismarck életrajzírója.78 Járt hozzánk Wahrmann Mórnak, 
egy régi magyar képviselőnek és ismert pénzembernek a fia, Wahrmann Ernő, ki az apjától 
rámaradt sok milliós örökségnek sikeres elpazarlása után saját kijelentése szerint spórolni 
jött Nizzába, mert őszerinte legolcsóbban ott lehetett élni. Wahrmann Ernő barátja, egy fiatal 
Metternich-herceg szintén járt hozzánk. Sok magyar, ha csak átutazóban volt is Nizzában, 
felkereste Jókait. Például báró Born, Gajári veje, csak két napot töltött Nizzában, mégis 
felkereste Jókait.77 Nagyon szórakoztatták Jókait a nizzai karnevál híres virágkorzói és virág
csatái is. (Vers)78 ő maga ugyan nem vett aktív részt bennük, de örült neki, hogy a virágokkal 
díszített kocsisorban a mi kocsink is ott volt.79 A kocsikorzó és virágcsata jól látható volt 
az erkélyről, ahonnan élvezte a tarka tömegképet. Rengeteg virágot dobtak a kocsinkba, és 
sokszor megtörtént, hogy amikor kocsink az erkély alatt haladt el, erkélyünkről is hullott 
virág a kocsiba. Jókai dobta őket. Amikor egy-egy ilyen virágkorzóról hazatértünk, Jókai 
nagyon örült a rengeteg virágnak, amit a kocsinkba dobtak. Különben is nagyon szerette a 
virágokat, s örült a mindennapi friss virágnak, amit a híres nizzai virágpiacról hoztam neki. 

"Char les Bertier (1860—19?) francia tájképfestő. 
"Minn i Hauk (1852—1929), valójában amerikai származású operaénekesnő, aki 1881 szeptemberében 

Hesse von Wartegg Ernes osztrák író felesége lett. 1873 és 1876 között számos alkalommal lépett fel Buda
pesten is. 

,6 Neve helyesen: Heinrich Poschinger (1845—1911). Bismarckról több könyve is jelent meg. 
76 A szó után a fogalmazványban a következő mondat áll még: Egyik teadélutánunkra felhoztak egy 

fiatal Metternich-herceget, aki csak néhány napot töltött Nizzában, de feltétlenül meg akart ismerkedni 
Jókaiékkal. 

" A mondat helyén a fogalmazványban a következő szöveg olvasható: Gajárdi Ödön veje, báró Born jöt t 
fel egy délután. Aznap délben érkezett, és reggel már utazott tovább, de — mint mondotta — Nizzában járni 
és nem látni Jókait , ugyanolyan képtelenség, mint Rómában járni és nem látni a pápát. 

" A z emlékirat e helye Jókainak a nizzai virágcsatáról s az abban résztvevő feleségéről írt, 1904. febr. 8-1 
keltezésű A nizzai virágcsata c. versére utal. A verset 1. a 96. jegyzetben említett verseskötet autográf válto
zatának 79. fóiióján. 

" A fogalmazványban a mondat: ő ugyan nem vett aktív részt bennük, de ragaszkodott hozzá, hogy a 
virágokkal díszített kocsisorban a mi kocsink is ott legyen, velem, édesanyámmal és két lánytestvéremmel 
együtt . 
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Türr István egy napon érdekes fényképet ajándékozott nekem. A kép feleségét, III. Napó
leon unokahúgát80 ábrázolta jelmezben. Krinolinos szoknyája Magyarország térképét ábrá
zolta, csuklóin pedig hosszú láncokra erősített aranybilincsek voltak: „a láncra vert Hungária". 
Ebben a jelmezben vett részt Türr Istvánné egy bécsi udvari bálon a Bach-korszak alatt. 
Amikor Ferenc József cercle-t tartott a bálon, az udvarmester, aki úgy látszik nem értette 
meg a jelmez jelentőségét, Türrnét is odaállította a félkörbe. Ferenc József Türrnéhez érve 
azonban nyomban felismerte a jelmez igazi jelentőségét. 

— Madame, ez nem jelmez, hanem politika — mondotta a császár, majd sarkon fordult, 
és otthagyta a félkört. Ezt a történetet Türr maga mondta el nekem, mikor a fényképpel 
megaj ándékozott.81 

Jókai nagyon jól érezte magát Nizzában. Napfényes időben mindig nyitott ablaknál dol
gozott, ahonnan látta a tengert. Sokat ültünk együtt lakásunk napfényes tengerparti erkélyén 
is. Ismerősök, akik Jókait régebbről ismerték, és Nizzában is találkoztak vele, nem győzték 
dicsérni rugalmas frissességét és napbarnított arcszínét. 

Ezerkilencszázhárom novemberétől ezerkilencszáznégy áprilisáig voltunk Nizzában, s 
Jókai olyan jól érezte magát, hogy elhatározta, hogy ezután minden telet Nizzában fogunk 
tölteni. Amikor Bertierné 1904 áprilisában búcsú-összejövetelt adott a tiszteletünkre, egy 
pohárköszöntöt valaki azzal fejezett be, hogy viszontlátásra jövő évben. 

— Nem jövő évben — mondta Jókai —, hanem még az idén, mert novemberben már újra 
itt leszünk. 

A sors sajnos másképp döntött. Amikor hazautaztunkban Fiumébe érkeztünk, nem tudtuk 
folytatni az utat, mert egy vasúti sztrájk miatt több napot kellett vesztegelnünk a városban,82 

ahol csak egy éjszakát akartunk pihenni. Mikor a vasutassztrájk véget ért, folytattuk utunkat. 
Jókai az egész úton a legkitűnőbb hangulatban volt. Pesti lakásunkba érve ebédjét kitűnő 
étvággyal fogyasztotta el. Ebéd után azonban borzongásról panaszkodott. Elhívtuk a házi
orvost,83 aki tüdőgyulladást gyanított. Nyomban konzultációra hívtuk Korányi professzort,84 

és a konzultáció eredménye lesújtó volt. A professzor is tüdőgyulladást állapított meg. Két
ségbe voltam esve. Sohase jutott volna eszembe, akármilyen furcsán hangzik is, hogy Jókai 
beteg lehessen, ő volt a mindig egészséges, vidám, akinek soh'se volt semmi baja, és most 
mégis — borzasztó! Mint futótűz terjedhetett el betegségének híre.85 Tisza miniszterelnök 
küldött hozzám megkérdezni, nincs-e szükségem pénzre, hogy Jókainak meg legyen mindene, 
amire betegségében szüksége lehet. Köszönettel visszautasítottam — van pénz mindenre, amire 
neki kell. A Hegyaljáról elárasztottak levelekkel, nem kellene-e Jókainak tokaji bor, mert ha 
kell, küldenek. Némelyek nem is kérdezték, hanem rögtön küldték is a bort. De sajnos nem 
segített, nem is ihatott belőle. Barátaink ívet tettek ki, hogy az érdeklődők aláírhassák. Itt 
is meglátszott, hogy milyen közel állt Jókai a nemzet szívéhez. Minden nap sok százan írták 
alá az ívet. A király elküldte Königet,86 a kabinetiroda főnökét, érdeklődni az uram állapota 
iránt, s engem külön megkért, hogy őfelsége határozott kívánsága volna, hogy én minden nap 
sajátkezüleg tudassam őfelségét az uram hogylétéről.87 Egyszer nagy riadalom is támadt a 
lakásban emiatt. Midőn egy nap a királynak szóló levelem már majdnem készen volt, az 
uram hivatott. Bementem hozzá. A levél a hálószobámban maradt. Mikor visszamentem, a 
levél eltűnt. Az éppen ott-tartozkodó Vészi Józsefnek88 eszébe jutott kimenni az újságírókhoz. 
Azt mondta nekik: fiúk, azt a levelet, amit valaki elvett a hálószobából, azonnal tegye vissza I 
Öt perc múlva a levelet visszatette valamelyik újságíró az asztalra, ahonnan elvette. De a 
fiúkat Vészi áttelepítette a szomszédban lakó ügyvédnek a lakásába, aki vállalta őket, s ahonnan 
a híreket rögtön és folyton megkaphatták, de levelet — nem. 

80 Bonaparte Wyse Adélt. 
81 A szóban forgó kép megőrződött Jókai hagyatékában. A kép s az ahhoz kapcsolódó epizód azonos 

leírását 1. E V.: Jókai hagyatéka. Világ — a továbbiakban V — 1911. okt. 15. 245. sz. 13—14. 1. A Türrnével 
kapcsolatos történetre 1. még: Lukács István: Jókai-múzeumot rendeznek be özvegyének elnök-utcai házá
ban. Újság 1937. júl. 1. 146. sz. 7. 1. 

82 Jókaiék valójában mindössze két napot időztek ekkor Fiúméban. (L. Jókai Mór utolsó napjai. Korányi 
Frigyes dr. egyetemi tanár, valamint saját jegyzetei alapján közli Stricker Mór dr., volt belklinikái gyakornok, 
műtő. Orvosi Hetilap 1905. máj . 15. 20. sz. 304—305. 1.) 

*» Jókai háziorvosa ekkor Stricker Mór volt. 
81 Korányi Frigyest. 
85 Jókai 1904. ápr. 25-én délután lett rosszul. Betegségéről az elkövetkező napoktól a lapok Jókai máj . 

5-én bekövetkezett haláláig terjedelmes tudósításokban számoltak be. 
83 König Károlyt. A király részéről történt megbízatásáról Stricker Mór is beszámolt egy interjú kereté

ben. L. V. E.: Aki Jókai szemét lefogta. Az Újság 1925. febr. 22. 43. sz. 6.1. 
87 Nagy Bella gyakorlatilag a napi orvosi jelentések szövegeit másolta le a kabinetiroda, ill. az uralkodó 

részére. L, erről az előző jegyzetben^említett interjút. 
88 Vészi József mint a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke s mint a Budapesti Napló szerkesztője 

vállalt ekkor a beteg Jókai mellett szerepet. Vészi lapjának Jókai 1902. febr. 17-től — miután egy politikai ügy 
miatt a Légrády-cég felmondta Jókainak a PH-nál betöltött állását — munkatársa és szerkesztőségi tagja volt. 
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Május ötödikén reggel Korányi tanár, aki minden reggel és este meglátogatta az uramat, 
örömmel azt mondta nekem: 

— Olyan jól van ma Móric, hogy ha nem volna ebben a korban, azt mondanám, hogy 
túl van a veszélyen. 

Boldog voltam, bíztam. Délután azonban a háziorvosunk, aki minden szabad idejét az uram 
betegágyánál töltötte, gyöngeség jeleit vette észre rajta, s átküldött Korányihoz, aki egész 
közel lakott, s kérte, jöjjön át. 

Benn voltam az uram szobájába[n], és megkérdeztem tőle, hogy ne nyissam-e ki az ablakot, 
nem szeretne-e egy kis friss levegőt. 

— Nem szeretek én senkit és semmit, csak téged. 
Könnyekig meg voltam hatva. Félrefordultam, hogy ne lássa feltörő könnyeimet, pedig 

akkor még nem is tudtam, hogy ezek majdnem utolsó szavai voltak.883 Pár perc múlva azt 
mondta: most aludni fogok. — Ezek voltak utolsó szavai. 

Jött a tanár, megvizsgálta, forró borogatást rendelt a lábaira, mit én azonnal szorgal
masan kezdtem rakni. Rövid idő múlva karon fogott Korányi, és azt mondta: 

— Jöjjön, hiába itt már minden, nem segít semmi, meghalt. — S kivitt a szomszéd szobába. 
Először láttam meghalva, aki közel állott a szívemhez. Idegen halottat is csak egyszer 

láttam, Révaújfalun. Nem is gondoltam arra, hogy halál is lehet a világon. És most az élet
társamat vitte el mellőlem a halál. Utolsó szívdobbanásait egy egész nemzet figyelte lélegzet
visszafojtva — királytól le az egyszerű földmívesig. Amikor beteg lett, a külvilág napról napra 
fokozódó aggodalma egyre tudatosabbá tették bennem az érzést, hogy a beteg, akit ápolok, 
nemcsak az én élettársam, nem egyszerű haladnó, hanem mindenki más fölött messze látszó 
óriás. Hogy Jókai fizikailag is milyen tüneményes jelenség volt, azt a balzsamozó orvos jelen
tése is megerősítette.89 Agyveleje majdnem ötven százalékkal volt nagyobb, mint más halan
dónak az agyveleje. 

Előbb lakásunkban ravatalozták fel. Kora reggeltől késő estig végtelen sorban jöttek az 
emberek a fekete posztóval bevont lépcsőkön és szobákon át Jókai koporsója elé. A tömeg 
elvonulása alatt én a lakás legtávolabb eső zugába menekültem, de oda is elhallatszott a 
sok ezer talp csoszogása, amint a lakás egyik szárnyán bejöttek, több szobán át elhaladtak 
a gyászpompába öltözött őrök sorfala között Jókai dolgozószobájáig, amelynek közepén magas 
piedesztálon állott az üvegfedelű koporsó. Amikor késő este az intézkedő hivatalos közegek 
elhatározták, hogy a felvonulásnak aznapra véget vetnek, még több ezren vártak az utcán 
arra, hogy elvonulhassanak Jókai koporsója előtt. De ezek már csak a Nemzeti Múzeum fő-
csarnokában láthatták utoljára Jókait. Másnap reggel ugyanis átvitték a Nemzeti Múzeum 
kupolacsarnokába, és ott ravatalozták fel. Este, mikor már nem engedtek be senkit, én is el
mentem, hogy elbúcsúzzam tőle. Borzasztó erővel nehezedett rám a halál kérlelhetetlen meg 
nem változtatható zordonsága. A halálnál csak egy kegyetlenebb dolog van a világon: a teme
tés, mely annál kegyetlenebb, annál fájdalmasabb, mennél nagyobb méretű, és mennél tovább 
tart. 

A temetés után még napokig áradtak a részvéttáviratok és levelek az ország és világ min
den részéből.90 

Ferenc Józsefhez, a királyhoz természetesen el kellett mennem megköszönni a férjem 
betegsége alatt tanúsított érdeklődését és halála utáni részvétet. A budai várban fogadott 
a király.91 Amikor megérkeztem, a valóságos belső titkos tanácsosok részére fenntartott váró
teremben kísértek. Csak néhány percig kellett várnom. A király teljesen egyedül volt a terem
ben, ahová kísértek. Amikor magunkra maradtunk, az egyenruhás uralkodó megindult han
gon mondta, mennyire szerette Jókait, és hogy milyen nagy veszteség az egész világnak, 
hogy már nincsen többé. Behatóan érdeklődött férjem életének utolsó részletei iránt, és fel
hatalmazott rá, hogy ha bármilyen vonatkozásban szükségem lenne a segítségére, nyugodtan 
forduljak hozzá. A királyi segítséget soha nem vettem igénybe, pedig sokszor lett volna rá 
szükségem a következő évek folyamán. 

" a A jelenet szinte szó szerint azonos leírását 1, A halott Jókai t i tkai. A magyar költőfejedelem a boncoló-
asztalon. Jókai második házassága, betegsége és utolsó órái. Közli: dr. Stricker Mór királyi tanácsos, Jókai 
utolsó háziorvosa. PN 1929. máj . 12. 106. sz. 12. 1. 

" Jókait csak öt nappal halála után temették el. Ezért s az akkori szokatlanul meleg időjárás miatt szük
ségessé vált Jókai holttestének bebalzsamozása. Az ennek során elvégzett boncolás során Hollós József boncoló 
és balzsamozó orvos részéről felmerült a gondolat, hogy kísérleti célból vegyék ki s vizsgálják meg Jókai agy
velejét, a boncolást és balzsamozást felügyelő Stricker Mór azonban nem adta meg ehhez az engedélyt. L. erre 
a V 1925. júl. 16-i, 157. számának 5—6. és aug. 29-i, 193. számának 2. oldalán megjelent, Stricker Mórral 
készített riportot. Egybevág ezzel a PH-nak a Jókai boncolási jegyzőkönyvét ismertető hírcikke: 1. Jókai 
betegségei. PH 1904. máj . 10. 130. sz. 13. 1. 

, 0 A szóban forgó levelek és táviratok felragasztva s nagyméretű díszes, bőrkötésű könyvvé összekötve V. 
3834 jelzeten a PIM Kézirattárában találhatók. 

81 Ferenc József Jókai temetése idején s azt követően még hetekig valóban Budapes en tartózkodott. 
A király budapesti időzéséről s különböző várbeli fogadásairól részletesen beszámoló sajtótudtsításokban azon
ban nem esik szó Nagy Bella fogadásáról. 
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Jókai végrendeletében több jótékonysági és irodalmi célra hagyott alaptíványt. Általános 
örököséül engem jelölt meg.92 Rokonai gazdag emberek voltak, nem voltak rászorulva, hogy 
örököljenek utána. A támadás a végrendelet és Jókai emléke ellen nem is rokonai részéről 
jött, hanem olyan egyén kezdeményezésére, aki vele semmiféle rokoni viszonyban nem állott, 
s amit ő önmaga több ízben hivatalosan ki is jelentett. Feszty Árpádné, Jókai fogadott leánya 
nem érte be azzal a sok jótéteménnyel, amellyel őt Jókai sok-sok évig elhalmozta, és amelyért 
— mint Jókai végrendeletében kifejezetten megmondotta — rút hálátlansággal fizetett. Ezt 
a hálátlanságot nemcsak azzal tetézte, hogy perrel támadta meg Jókai végakaratát,93 hanem 
azzal is, hogy a per bíróságon kívüli előkészítése céljából röpiratot sugalmazott. Megpróbálta 
beledobni a köztudatba, hogy a nemzet legragyogóbb lángelméje nem volt szabad ura elha
tározásának. 

E támadásról már előzetesen értesültem. Egy magas pozícióban levő nagyeszű férfi, aki 
már korábban, de eredménytelenül próbálkozott meg azzal, hogy közelítsen hozzám, néhány 
héttel férjem halála után felhívott telefonon, hogy fontos ügyben beszélni óhajt velem négy
szemközt. Tudva, hogy ez az ember már azelőtt célzott arra, hogy váljak el Jókaitól, és ő 
elvesz feleségül, nem óhajtottam neki alkalmat adni arra, hogy négyszemközt maradva velem, 
házassági ajánlatot tegyen. Megmondtam neki, hogy csak édesanyám jelenlétében fogadhatom. 
Erre megmondta telefonon, hogy mi készül ellenem, és közölte, hogy ha megígérem, hogy 
feleségül megyek hozzá, neki van hozzá elég befolyása és ereje, hogy meggátolja a pamfletet 
is, a pert is. Én felháborítónak találtam a felajánlott alkut is, az ajánlat időpontját is, és azt 
feleltem, hogy se pamflettől, se pertől nincs okom félni, és Jókai nevét emlékével együtt 
örökre megtartom és megőrzöm. 

— Majd ha szegény lesz és szerencsétlen, gondoljon rám, én várok magára — mondta, és 
letette a kagylót. 

A pamflet megjelent.94 Minden jóízlésű embert felháborított a Jókai emlékének meghur-
colására irányuló kísérlet. Az ügyészség betiltotta a röpirat terjesztését, a rendőrség elkobozta 
a példányokat, azt azonban nem lehetett megakadályozni, hogy a szennyiratot sokan elolvas
sák. Barátunk, Vészi József úgy vélte, hogy a jóhiszemű közönség tájékoztatására el kell 
mondania azokat a tényeket, amelyekről közvetlenül tudott. Hiénák Jókai sírján [ c ] füzeté
ben rámutatott az intrikának általa ismert részére, a szennyirat céljára és a készülő perre.95 

Néhány részletet is közölt abból a kötet versből, amelyet Jókai házasságunk évei alatt hozzám 
írt96 tele ragyogó lendülettel, életkedvvel. 

A támadók vesztesek lettek az egész vonalon. Vesztett ügyük lett a bíróság előtt,97 a nagy
közönség előtt, a hercehurca azonban sok keserűség nyomát hagyta lelkemben. Megtanított 
rá, hogy egyes emberek milyen gonoszak tudnak lenni, ha anyagi érdek vagy kielégítetlen 
szenvedély hajtja őket. 

Teljes visszavonultságban töltöttem sok-sok esztendőt. Barátaim különböző tanácsokat 
adtak, mit tegyek, mihez kezdjek. Egy színházi szakember azt tanácsolta, hogy menjek ki 
Párizsba. 

— Maga fiatal, jól beszél franciául nagyszerű színészi képességei vannak. Rövid idő alatt 
karriert csinálhat Párizsban. 

Nem mentem el. 
— Nem hagyom el hazámat — mondtam és gondoltam. S most mégis Angliában írom 

e sorokat. 
Egyik húgom98 elvégezte a színiiskolát, és én azt gondoltam, beszélek Faludiékkal, hátha 

szerződtetik a Vígszínházhoz. Megbeszéltük, hogy mikor viszem el húgomat a próbára. Ott 
volt az öreg Faludi, Ditrói99 és még egypáran. A nővérem [!] szavalása után azt mondta 

" J ó k a i 1903. febr. 20-án ktH végrendeletét 1904. máj . U-én hozták nyilvánosságra. Az alig pár soros 
végrendelet — melynek szövegét a különböző lapok is közölték (I. pl. VU 1904. máj. 15. 20. sz. 344. 1.) — 
valóban Nagy Bellát jelölte meg Jókai általános és egyetlen örököseként. Jótékonysági és irodalmi célú ala
pítványokról a végrendeletben nincs szó. Ez utóbbiak tárgyában Jókai egy korábbi, 1900 nyarán t e t t végren
delkezésében intézkedett (1. Jókai Vali Marihoz 1900. júl. 31-én írt levelét. OSzK Levelestár). 

•3 Feszty Árpádné nem sokkal Jókai végrendeletének kihirdetése után indította meg perét a végrendelet 
ellen, egyidejűleg pedig Jókai írói hagyatékának megszerzése érdekében. 

" 1904 júniusában. Szerzője Fényes László volt. Röpiratának címe: Jókai Mór utolsó évei (Tanúvallo
mások). 

1,5 Vészi József ellenröpirata röviddel Fényes László füzete után látott napvilágot. Feleletképpen Fényes 
Jókai Mór utolsó évei körül. Válasz Vészi Józsefnek címmel még ugyanabban az évben újabb röpiratot adott ki. 
A megjelent röpiratoknak ugyanakkor széles körű sajtóvisszhangjuk is támadt . 

, s A szóban forgó verseskötetet 1. OSzK Quart. Hung. 2029-es jelzeten. Gépelt másolata Nagy Bella önélet
írásával együtt került a PIM Kézirattárába. ( I t t 1. V.3934/5 jelzeten.) A kötet néhány autográf írású versét 
I. MTA Ms 342/q. 

" A Fesztyné által indított keresetet a bíróság elutasította. L. Jókai Mór hagyatéka. Népszava 1905. máj . 
I I . 34. sz. 8. A pere általában 1. FESZTYNÉ 1 5 1 - 1 5 9 . 

»* A szöveg helyén a fogalmazványban: „Körülbelül 19-ben húgom", amiből a „Körülbelül 19-ben" törölve. 
" D i t r ó i Mór (1851 — 1945), a Vígszínház alapító igazgatója. 
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Faludi, hogy nem, őnekik most nem kezdő színésznőre van szükségük, nekik egy nagy színésznő 
kellene. Én szerződjem hozzájuk elsőrangú szerepekre nagy fizetéssel... 

Ha valaki azt mondta volna nekem, amikor a színészetet tanultam, és rajongtam érte, hogy 
azt fogom valaha is felelhetni egy ilyen ajánlatra, amit feleltem, de nagyot nevettem volna 
a szeme közé! 

— Nem — feleltem fájdalmasan, de nagyon határozottan —, én soha többé nem lépek 
színpadra. Lelki szemeim előtt ugyanis őrült gyorsasággal vonult el Pozsony, pamflet és mindaz, 
amit ellenségeim ellenem elkövettek, és nem volt lelkierőm, hogy újra kitegyem magam ilyen 
kísérletnek. 

Mély benyomást kelthetett ez a jelenet a résztvevőkön, mert hosszabb hallgatás követte 
e mondásomat. Utána Faludi felállt, odajött hozzám, megszorította a kezemet, és azt mondta: 

— Igazán sajnálom, hogy nem, nagyon nagy kár. 
fgy és itt ért véget az én rövid de esemény teljes színpadi szereplésem. 
Voltak azért kellemesebb emlékű eseményei is életemnek. 
Házasságom első évében „kenyérbált" rendeztek az éhező szegények javára. Wekerle 

Sándor egyszer feltött, és felkért, hogy vegyek részt mint lady patronesse ezen a bálon. Elfo
gadtam, el is mentem.100 Talán egy év múlva vacsorán asztalszomszédom volt Wekerle. Beszél
getés közben dicsérte, hogy milyen jól néz ki az uram, milyen friss és fiatal. 

— Ha csak néhány évvel sikerül meghosszabbítani a Jókai életét — mondta —, a nemzet 
nagyon hálás lesz önnek. 

Talán hat-hét év múlva egy képzőművészeti vernissage-on újra találkoztam Wekerlével. 
Megszólított, s érdeklődött, hogy vagyok, mit csinálok. Elmondtam, s elmondtam azt is, 
hogy anyagilag nem nagyon fényesen állok. Azt mondta, keressem majd fel hivatalában egy 
megbeszélendő időpontban. Elmentem hozzá. Nagyon előzékenyen fogadott. Azt mondta, 
hogy gondolkozott a felett, amit mondtam neki, és hogy megbeszélte néhány politikai barát
jával is. S hogy lássam, hogy ő azt a pár év előtti megjegyzését komolyan gondolta, abban 
állapodtak meg, hogy azt a négyezer forintot, melyet az uram életében évente kapott az 
Osztrák—Magyar Monarchia képben és írásban [!] szerkesztéséért, most nekem fogja juttatni.101 

Miniszterelnöksége végéig ki is utalták ezt az összeget. Nagyon jól jött ez a pénz mint anyagi 
segítség is, de még sokkal jobban esett a sok ellenséges magatartás után, amellyel találkoz
tam, ez elismerés. 

Megint lemorzsolódott egypár esztendő. Egy napon dr. Vázsonyi Vilmos, ki az örökösödési 
perben ügyvédem és utána mindvégig barátom volt, eljött és elmondta, hogy Zichy János gróf 
kultuszminiszter szólott neki, hogy többfelől érdeklődtek nála, sőt tanácsolták is, hogy meg 
kellene szerezni a Jókai-hagyatékot a nemzet számára, ő sem idegenkedik a gondolattól, és 
hogy szeretné a dolgot megbeszélni velem. A megállapodott időpontban felmentem Zichy 
Jánoshoz. Mondanem sem kell, hogy nagyon megörültem ennek a fordulatnak.102 Azért is 
nagyon örültem neki, mert én mindig bizonyos idegenkedéssel fogadtam a világ nagy emberei
nek sok idővel haláluk után és különböző helyről összeszedett emléktárgyainak autentikus 
voltát. Ez a hagyaték legalább autentikus lesz. Tehát elmentem a kultuszminiszterhez. Meg
kérdezte, hol vannak elraktározva az emléktárgyak. Mondtam, hogy a lakásomon. Elmondatta 
velem, hogy körülbelül mikből áll, s amikor hallotta, hogy olyan sok minden van, nagyon 
elcsodálkozott. Megkérdezte, hogy milyen összeget gondolok, és hogy segítenék-e lehetővé 
tenni a megszerezhetést. Azt feleltem, hogy nagyon boldog lennék, és mindent megteszek, 
hogy Jókai Mór hagyatéka és emléktárgyai az egyetlen méltó helyre, a nemzet birtokába kerül
hessenek. Ez persze más ajánlat volt, mint amit nemrég utasítottam vissza, mikor a bécsi 
Dorotheum anyagilag igen kedvező ajánaltot tett,103 ha boldogult uram hagyatékát ott hagyom 
elárvereztetni. Szentségtörésnek tartottam volna, hogy részben Bécsben és nem Pesten, 

100 A szóban forgó, 1901 februárjában megtartott bálra 1. Vali Mari 1901. febr. 12-én Jókaihoz írt levelét, 
(Oszk Fond V 1447/21.), valamint VALI M. 428. L. még Jókai A Kenyér Bálban c , a 96. sz. jegyzetben em
lített verseskötet autográf változata 55. fólióján olvasható versét. 

101 A 17 éven át szerkesztett Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben c. mű szerkesztéséért Jókai 
évi 8000 korona tiszteletdíjat kapott, amit a mű befejezése után, 1902-ben a parlament — bár nem kevéssé 
viharos jelenetek közben — élete végéig továbbra is megszavazott Jókainak. 

102 A mondat után a fogalmazványban kihúzva a következő szöveg olvasható: Ellenségeim ui. azt hangoz
ta t ták , még az uram életében, hogy én leszek az oka, hogy a nemzet elfordul tőle, hogy az utókor méltány
lása is csökkenni fog énmiattam. Ma látom, hogy micsoda esztelenség volt ilyent elhitetni akarni, hát még 
elhinni, de engem mégis nyugtalanított ez is. Most tehát nem tehetek majd magamnak szemrehányást. Az 
utókor akarja Jókai emlékét ápolni és összegyűjteni. 

10í 1910 tavaszán, miután Nagy Bella korábban tet t ajánlata ellenére sem a magyar kormány, sem az 
illetékes magyar intézmények (Nemzeti Múzeum, Akadémia, Petőfi Társaság) részéről nem mutatkozott érdek
lődés Jókai hagyatéka iránt, felmerült annak külföldi értékesítésének gondolata. A hagyaték megvásárlására 
hajló külföldi cégekkel való tárgyalások során a hagyaték vételáraként 200 ezer korona került szóba. L. 
Lynkaeausz [WALLESZ Jenő] : Az üldözött Jókai. Pesti Napló 1910. máj. 25. 123. sz. 6—7. 1. és A Jókai
ereklyék sorsa. V 1910. máj. 25. 49. sz. 5—6. 1. 
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részben pedig és főleg, hogy árverésen szórják szét a Jókai-hagyatékot. Most ugyan, amint 
látszik, hiába örültem, hogy együtt maradnak az emléktárgyak, mert amint most hallom, 
legnagyobb része [!] már csak — volt. 

Megbeszéltünk egy időpontot, amikor ő személyesen eljön, és megnézi a tárgyakat. Meg
nézte, és el volt ragadtatva. Ennél nagyszerűbb Jókai-múzeum el sem képzelhető, mondta.104 

Ezután hónapokig tartó leltározás és becslés következett. Szalay,105 a Nemzeti Múzeum igaz
gatója, Sebestyén,106 a könyvtár és kézirattár igazgatójával együtt minden egyes darabot 
egységekben becsültek fel,106* nem árban, úgy, hogy nekem a becslés végösszegéről sejtelmem 
se lehetett. Miután ezzel készen voltunk, Zichy János hívatott ismét magához, elmondta, hogy 
a becslés összege nem mint pretium affectionis, hanem reális becslés alapján 135 000 arany
koronát tesz ki, s hogy az összeget egyszeri kifizetésre nehezen lehetne költségvetésbe állítani, 
de ha elfogadok egy életjáradékot, melyből rendesen meg lehet élni, az sokkal könnyebb lenne. 
Megkérdeztem, mit gondol, mennyi lenne ez az összeg. Mondjuk hatezer korona évenként, 
felelte.107 Örömmel egyeztem bele. Azt mondta, hogy ő is nagyon Örül, hogy megkönnyítettem 
a Jókai-múzeum létrehozását. 

Ezerkilencszáztizenkettő tavaszán nyitotta meg és adta át a nemzetnek a kultuszminiszter 
a Jókai-múzeumot.108 A megnyitási beszédben külön kiemelte a miniszter, hogy az én áldozat
készségemnek köszönhető, hogy a múzeum létrejöhetett. 

Elmúlt megint sok-sok év. Jókai halála óta húsz év. Eljött a Jókai-centenárium. Ekkor 
láttam, hogy az ő emléke nemcsak bennem élt olyan maradandóan, ami természetes volt, 
de emlékét változatlanul hagyta a húsz esztendő a magyar nép lelkében is. Mindenki készült 
a centenáriumra. A Jókai-emlékünnepélyek sorozata volt mindenütt. Kormány, főváros, sok 
vidéki város, tudományos intézetek, társadalmi egyesületek, természetesen az írók és művé
szek, iskolák mind lerótta a kegyelet és emlékezés adóját az ő nagy szelleme iránt. 

Természetesen új Jókai-centenáris kiadás is készült műveiből.109 Elkészült a Jókai téren 
feállított Jókai-szobor is, amely Stróbl müve.110 Közadakozásból gyűlt össze a pénz a Jókai
szobor és síremlék javára.111 A szobor tehát megvolt, de a sír — bánatomra még mindig jel
telen volt. Nem mintha a pénzügyi fedezet hiányzott volna hozzá: a pénz megvolt, de elmaradt 
mindig valami más miatt. -'Akárhányszor szóvá tettem, mindig találtak valami magyarázatot, 
hogy akkor vagy most miért nem lehet. Mikor egyszer azt mondtam, hogy én magam fogom 
a síremléket felállítani, azzal torkoltak le, hogy azt nem tehetem, tartozom vele Jókai emlé
kének, hogy ne én, hanem a nemzet kegyelete emelje ezt az emléket, mert Jókai nemcsak az 
én halottam, hanem az egész nemzeté. 

A Jókai-szoborleleplezés fényes külsőségek között történt meg. A hivatalos és magán
intézmények mind vetélkedtek a szebbnél szebb Jókai-ünnepélyek megtartására. Ahová 
fizikailag lehetséges volt, mindenhová elmentem, és nagyon sajnáltam, ha egyik-másikról el 
kellett maradnom. Nagyon szépek voltak mind, és nagyon jólesett, hogy így ünnepelték és 
adóztak emlékének. Csak éppen az fájt nagyon sokszor, hogy ő már nem volt. 

A képviselőház Jókai-ünnepélyén Klebelsberg akkori kultuszminiszter volt az ünnepi 
szónok a kormány részéről. Nagy kegyelettel adózott Jókai emlékének, és én nagyon meg 
voltam hatva. Utána bementem hozzá, hogy gratuláljak a beszédéhez. Nagyon megköszönte, 
és azt mondta, hogy amíg ő ezen a helyen lesz, forduljak hozzá, ha bármely kívánságom van, 
ő mindig tudni fogja, hogy a nemzet mivel tartozik Jókai özvegyének. 

Mikor az ünnepségek lezajlottak, elhatároztam, hogy Klebelsbergnél fogom sürgetni a sír
emlék felállítását. De csak elhatározás maradt, mert akárhányszor telefonáltam, hogy mikor 
mehetek el hozzá ebben az ügyben, titkárja mindig talált valami igen fontos dolgot, amely 
miatt éppen akkor nem fogadhatott. Elpanaszoltam Berzeviczynek a dolgot, aki azt felelte, 

104 Zichy Jánossal a hagyaték megvételéről a tárgyalások 1911 októberében kezdődtek, amikor is egy Jókai. 
múzeum létesítésének gondolatával a kormány kész volt Jókai kéziratainak és relikviáinak megvételére 
L. E. V.: Jókai hagyatéka. V. 1911. okt. 15. 245. sz. 13—14. I. 105 Szalay Imre (1846 — 1917), a Nemzeti Múzeumnak 1894-től 1916-ig volt az igazgatója. 106 Sebestyén Gyula (1864—1946) etnográfus, irodalomtörténész, 1905-től az OSzK igazgatója. 1063 A becslés, £11. leltározás során készült 60 lapra terjedő, Sebestyén Gyula által irt jegyzéket 1. OSzK 
Fol. Hung. 1945. 107 L. erre a V-nak a 104. sz. jegyzetben említett cikkét. 10» A Jókai-relikviákból a Petőfi Ház néhány termében berendezett Jókai-múzeumot 1912. márc. 12-én 
nyitották meg. A megnyitón részt vett Zichy János is, de a megnyitó beszédet Herczeg Ferenc tartotta. L. 
az egykorú lapok másnapi tudósításait. 10» Pontosabban a Jókai centenáris kiadás. 110 Stróbl Alajos Jókai-szobra már négy évvel a Jókai-centenárium előtt elkészült. Leleplezésére 1921. máj. 
21-én került sor. 111 Jókai szobrának és síremlékének felállítása céljából nem sokkal Jókai halála után, 1905 februárjában 
indult meg az országos gyűjtés. A gyűjtési akció azonban hosszú éveken keresztül Igen mérsékelt eredményt 
hozott, ami nem egy alkalommal váltotta ki a sajtó élénk bírálatát. Az ügyre részletesebben 1. ADY Endre: 
Disputa c. 1912. febr. l-l cikkét és a cikk jegyzeteit. AEÖPM X. 177 — 179., 111. 510-511. 
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hogy azért nem akarják felállítani a síremléket, mert Jókai református volt. Fel voltam hábo
rodva. Berzeviczy is. Berzeviczy azt mondta, hogy ő megkérdezi Klebelsbergtől előbb négy
szemközt, s ha nem kap kielégítő választ, interpellálni fog ez ügyben. 

Másnap megpróbáltam újra telefonálni Klebelsberg titkárának. A válasz ismét ugyanaz 
volt. Erre azt mondtam a titkárnak, hogy én tudom, hogy az elutasítás nem a személyemnek 
szól, hanem az ügynek. így tehát kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy a miniszter azt 
gondolja, hogy ez az én magánügyem, hogy Jókai az én halottam, és én aszerint fogok eljárni. 
Fe állíttatok egy olyan síremléket, amilyet anyagi eszközeim megengednek, mert én nem várok 
tovább. Az ember halandó, és nem akarok meghalni addig, míg ezt a kötelességemet nem 
teljesítettem. 

Másnap, ha jól emlékszem, Rónai miniszeri tanácsos jött, és elmondta, hogy a miniszter 
küldi, és azt üzeni, legyek nyugodt, a síremlék még ez évben el fog készülni. Berzeviczyné is 
telefonált, azt mondta, hogy az ura is megnyugtató választ kapott a minisztertől, és a sír
emléket rövidesen fel fogják állítani. 

Senkinek sem hinném el, hogy ez volt a síremlék felállításának históriája.112 

A nemzet kegyelete által emelt sírmelék tehát végre megvolt. 
A leleplezés napján113 természetesen én is elmentem a temetőbe. Amikor a kocsiból kiszáll

tam, odajött Klebelsberg, és karját nyújtotta, úgy vezetett a helyemre. Rövid idő múlva 
odajött hozzám Hegedűs Lóránt, bemutatkozott, miután ez volt első személyes találkozá
sunk, és beszélgetni kezdett. Egy idő múlva találkozott egy barátommal, s elmondta neki, 
hogy kibékültünk, s hogy úgy érzi, anyja szellemében járt el, mert meg van róla győződve, 
hogy ha az anyja ma élne, ő volna az első, aki azt mondaná, hogy borítsunk fátyolt a múltra, 
és szeressük egymás mint rokonok. Megjegyzem, anyja haláláig nagy ellenzője volt házassá
gunknak. Ekkortól kezdve Hegedűs Lóránt tényleg tartotta is a rokonságot. Néha feljött 
hozzám, ha külföldön voltam, leveleztünk. Ide, Angliába is több levelet kaptam tőle, s csak 
a háború okozta postaforgalom megszűnte vetett véget levelezésünknek. Mint futótűz terjedt 
el a kibékülés híre. Klebelsberg a temetőből egy gyűlésre ment, ahol elújságolta, hogy kibékült 
a két család. Én nagyon örültem e fordulatnak, nemcsak a béke kedvéért, hanem mert ezzel 
világosan elismerték, hogy felfogásuk téves volt az egész vonalon házasságunkat illetőleg.114 

Az ünnepségen megjelent a kormányzó is. Klebelsberg115 ült közte és köztem, s hallottam, 
amikor mondta, hogy az ünnepség után beszélni akar velem. Az ünnepség után Klebelsberg 
bemutatott.116 Nagyon közvetlen és barátságos volt. Mondta, hogy régebbről ismer engem, 
Abbáziában többször látott együtt az urammal, amikor ő Fiumében lakott.117 

112 A Jókai-síremlékre az előző jegyzeten túl 1. még: Jobb később, mint soha. Népszava 1924. aug. 24. 
187. sz. 8. 1., (i. e.): A Jókai-slremlék. uo. dec. 24. 288. sz. 6. 1., Még soká nem lesz meg a Jókai-mauzóleum. 
Színházi Élet 1924. 30. sz. 37. 1. 

118 Jókai síremlékét 1929. jún. 2-án, Jókai halálának 25. évfordulójára avatták fel. 
i« Nagy Bella emlékiratában egy évvel korábbra helyezi a két család kibékülésének időpontját. A kibékü

lésre valójában nem a Jókai-síremlék leleplezésekor került sor, hanem egy évvel később, 1930 tavaszán. L. 
erre: Jókainé és a rokonok. Erdélyi Szemle 1930. [máj.—jún.] 5—6. sz. 18. 1. 

115 A fogalmazványban; Herczeg Ferenc. 
118 L. erre: Derűs fényű ünnep volt Jókai síremlékének leleplezése. BH 1929. jún. 4. 123. sz. 8. 1. 
117 A fogalmazványban a mondat után új bekezdésbe írva a következő áll: Ihászné? 
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