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z alcím láttán talán arra gondol a 
kedves olvasó, hogy Balatonfüreden 
ismerkedett meg Jókai második fele-
ségével, Nagy Bellával, vagy hogy itt 
kötöttek házasságot. Egyik sem itt 

történt, Fürednek mégis köze van a 75 éves 
író és a mindössze húsz éves, karrierjének 
kapujában álló Xatal színésznő házasságá-
hoz: 1899. augusztus közepén egy füredi 
séta során kérte meg az író a lány kezét. 
Augusztus elején felvetette Bellának, hogy 
ő korábbi szokásához híven idén is szeretne 
lemenni Füredre, s szívesen látná, ha Bella 
és az édesanyja is vele tartana. Bella napló-
jában megvallja, anyja eleinte megpróbálta 
lebeszélni őt erről a „közös családi” nyara-
lásról, mintegy előre sejtve, hogy az ilyes-
mi nincs következmények nélkül, s inkább 
menjen hozzá egy ügyvédhez, aki szolid 
polgári megélhetést biztosít majd számára, mint egy olyan híres íróhoz, mint Jókai 
Mór. Bella nem kis habozás után végül is döntött, s elfogadva az író meghívását, le-
utaztak Füredre. Jókai ez évben augusztus 5–19. között tartózkodott Füreden, akkor 
történt az említett leánykérés, amit az író akarata szerint mindkettejük jól felfogott 
érdekében titokban tartottak.

Jókai füredi írásaiban állandóan visszatérő motívum, hogy nemcsak a táj szépsége 
csábítja, hanem a társasági élet is. „Balatonfüred parkjában víg magyar zene hangzik 
az érkező elé; míg az est ködében kékellő Tihany kettős tornya felől, anda ringással 
hangzik át az esteli imára buzdító harangszó. Amint Balatonfüreden a kocsiról le-
szálltál, egyszerre otthon vagy. Ha magyar ember vagy, lehetetlen, hogy ott az első 
percben ismerősödre ne találj…” – örökíti meg első füredi benyomását A magyar 
Tempevölgy című, először 1858-ban publikált útleírásában. Erre mintegy rímel Bella 
negyven évvel későbbi élménye, melyet visszaemlékezésében örökít meg. Elbeszéli, 
milyen sok kedves ismerőssel találkoztak parti sétáik során, s hogy Jókai megismer-
tette Blaha Lujzával, aki „kedves és 
barátságos volt” hozzá. Addig, amíg a 
környék sajtója meg nem szellőztette, 
hogy Jókai házasodni készül. Bella naiv 
csodálkozással ütközik meg, hogy ezek 
után Blaha Lujza, meglátva őt az utcán, 
elfordult tőle, s többé szóba sem állt 
vele. A hír aztán tovább terjedt, a bu-
dapesti Magyar Estilap augusztus 23-i 
számában Jókai Mór házasodik címen a 
fővárosban is elterjedt Jókai házasodá-
sának terve. Olaj volt a tűzre, hogy a 

Jókai hívének számító i|ú titán, Bródy 
Sándor egy cáfoló írást tett közzé saját 
lapjában. Örök szabály: ha egy hírt cá-
folnak, tartani lehet annak igazságtartal-
mától. Sejthető, hogy a leánykérés nem 
marad titokban, s a házasságig még ki 
tudja, milyen akadályok jöhetnek közbe, 
s főleg, kinek a részéről. 

Az életmű és az életút nehezen választ-
ható széjjel; Jókai esetében különösen, 
hisz tucatjával keringenek anekdoták ar-
ról, hogy az olvasók azt hitték valamelyik 
történetéről, hogy csak Xkció, pedig va-
lóban megtörtént és fordítva. Öreg ember 
nem vén ember című regényében (1889 
januárja és 1899 februárja között írta) az 
író eljátszik az öregkori házasság gondo-
latával. Az alcíme szerint – Képzelt regény 
négy részben – négy történetet mesél el, 
kicsit a „mi lenne, ha…” sémájával elját-
szadozva: mi lenne, ha egy megözvegyült 
öregember újra megnősülne. Sikerkönyv 
lett belőle, de az ismerősök, s főleg az őt 
jól ismerő rokonok, kezdtek aggódni, 
hátha az írói képzelet nem marad meg a 
Xkció világában.

Ha valaki netán különös érdeklődést 
mutat irodalmi házasságok botránykró-
nikái iránt, nem kell feltétlenül a világ-
irodalom nagy alakjainak életrajzában 
kutakodnia, a magyar irodalomban is 
talál bőségesen példát. Jókainak mind-
két házassága heves elutasításra talált 

„…a Balaton-vidék egy bájos 
menyasszony”
Jókai Mór Balatonfüreden második házassága idején

BARANYAI ZSOLT
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közvetlen környezete részéről, a második 
esetében pedig a sajtónak köszönhető-
en országos méretű botrány kerekedett 
belőle. S ha már a 19. század magyar 
irodalmánál tartunk, Jósika Miklós, Ma-
dách Imre és a „feleségek feleségének”, 
Szendrey Júliának második házassága 
sem volt botrányoktól mentes.  

Jókainak Nagy (eredeti nevén Grosz) 
Bellával, a Xatal színésznővel kötött há-
zassága tipikus bulvártéma. A Jókaiért 
rajongó, s az író életrajzát megíró Mik-
száth a tőle megszokott tömör retorikai 
fordulattal így nyilatkozik e frigyről: 
„Mostani nősülése éppolyan abnormis, 
mint az ötvenegy év előtti. Akkor ő volt 
túlságosan Xatal a feleségéhez, most a 
felesége (húsz éves leány) volt túlságo-
san Xatal hozzá.” Látható, hogy a két-
szer nősülő, de sorsát a második esetben 
is ugyanazzal az asszonnyal összekötő, 
(ekkor már pályája csúcsán, de élete al-
konyán járó) Mikszáth emberismerete 
és saját tapasztalata alapján nem találja 
természetesnek az ilyen aggkori fellángo-
lásból kötött házasságot. „…az érzések 
feltartóztatlanul visszaviszik az embert a 
gyermekkorba s ebben a visszafelé való 
útjában igen természetesen végigmegy 
i|úkorán is, útközben hát szerelmes is 
lesz és ha jól nem vigyáznak rá, meghá-
zasodik…” – írja ugyanott. Ebben a vé-
leményben kimondatlanul is benne van, 
hogy Mikszáth, ha maradéktalanul nem 
is adott hitelt a Jókaiék botrányos házas-
életéről szóló pletykáknak, megengedő 
abban a tekintetben, hogy ezek egyál-
talán szárnyra kaphattak, hisz egy ilyen 
nagy kor-, vagyoni és presztízskülönb-
séggel kötött házasságban benne rejlik 
ennek a lehetősége. 

Ha a botrányra akarnánk kihegyezni 
a nemzete által körülrajongott író és a si-
kerekre, anyagi jólétre vágyó pályakezdő 
színésznő történetét, valószínűleg olyan 
mozzanatokat emelnénk ki elsősorban, 
amelyek erre utalnak. Állítólag Jókai 
nem is egyszer fenyegetőzött az öngyil-
kossággal, sőt egyszer meg is kísérelte; 
szökni próbált a felesége által rázárt szo-

bából Erzsébet körúti lakásukban. Jókai utolsó balatoni tartózkodása során is hasonló 
dolog történt. Amikor az író a Grosz-családdal Siófokon nyaralt 1903. június 5. és 
augusztus 28. között, Bella többször rázárta az íróra szobája ajtaját, s annak be kellett 
érnie a szoba ablakából elétáruló látvánnyal. Fényes László újságíró szemtanúként 
állítja, hogy együtt utazott Jókaiékkal Fiuméból Budapestre, s látta, hogy a hálófül-
kében Jókai a sarokban kucorog, a nála Xatalabb anyós pedig a pamlagon végignyúlik 
„cipője talpát Jókainak támasztván”. Fényes László Jókaiéknál szolgáló cselédeket is 
megszólaltat, akik, mint kiderül, a Jókai-rokonság felbérelt kémei, s az a feladatuk, 
hogy terhelő bizonyítékokat szedjenek össze arról, hogyan bánik a Grosz-család az 
agg íróval. E vallomások szavahihetősége nem teljesen megbízható, de közös bennük, 
hogy Groszék arrogáns módon beszéltek Jókaival, sokszor megalázták, egyikük sze-
rint Bella vén trotlinak nevezte, sőt le is köpte. Jókai „házassági botránya” azonban 
korábban kezdődött, a rokonok közbelépésével, akik mindenáron meg akarták aka-
dályozni, hogy feleségül vegye Bellát. A legfőbb kifogás az volt, hogy szegény zsidó 
családból származik, s túl Xatal az íróhoz. Bella származása különösen Hegedűséknek 
nem tetszett (Hegedűs Sándor az író unokahúgát, Jókay Jolánt vette feleségül), féltet-
ték, hogy ártani fog a kapcsolat a férj miniszteri karrierjének. Más okok motiválták 
Fesztyéket, akikkel együtt lakott Jókai a Bajza utcai villában. Feszty Árpádné Jókai 
Róza az író első feleségének, Laborfalvy Rózának a törvénytelen unokája (apja nem 
akárki: Gróf Andrássy Gyula, volt miniszterelnök, a Monarchia külügyminisztere), 
akit az író adoptált. Fesztyéknek létérdekük volt, hogy a „családi vagyon” majd rájuk 
szálljon, nem akartak egy új asszonnyal osztozni az örökségen. A Feszty-rokonság 
(akik Laborfalvy Róza révén kerültek családi kapcsolatba az íróval), s a Jókai testvérei 
révén rokon Hegedűs-, Vály- és Ihász-család összefogott a házasság megakadályozása 
érdekében, még azt is előkészítették, hogy orvosi jóváhagyással nem beszámíthatónak 
nyilvánítják. Jókai erre rájött, és a Házasságom története s a Hegedűs családhoz való 
viszonyom című, 1901-es keletkezésű feljegyzésében így ír: „A fölött tanácskoznak, 
hogy lehetne engem az utolsó órában erőhatalommal elszakítani menyasszonyomtól 
s mint őrültet, a bolondok házába csukatni.” 

Mindezzel szembeállítható, hogy mit vallott Jókai írásaiban saját házaséletéről. 
Hozzátartozói előtt minden körülmények között védelmébe veszi feleségét. Ihász La-
josnak, aki Jókay Károly másik lányának, Etelkának a férje, levélben például ezt írja: 
„Az én Bellám mintaképe a hűséges hitves társaknak, s én meg tudom őt becsülni.” 
Meggyőződése, hogy ha a Jókay-rokonság megismerné az új feleségét, megszeretné. 
Többször is tesz kísérletet arra, hogy összejöjjenek, de – főleg Hegedűsék részéről – 
nyílt és rideg visszautasításban van része. A nyilvánosságnak szánt vallomásokban 
ugyan a lovagias és tapintatos férj és az őt rajongva szerető hitves képe tárul elénk, 
de tekinthetők-e pusztán a nyilvánosság megtévesztésének azok a versek, amelyeket 
feleségéhez írt? Álljon itt ezekből két idézet:

„Gondoskodott rólam az én jó teremtőm,
Ott áll oldalamon az én őrző nemtőm.”    77 (Himnuszféle)

„Addig maradhatok, míg boldognak látlak,
Mint éltető napom, egemen imádlak.”      (Bellához)

Irodalomtörténészek rámutattak, hogy az író házasságkötése után – vagyis már 
a 20. században – keletkezett regényeiben (mert ekkor is általában a szokott mun-
katempójában dolgozott) számos olyan motívum található, amely a Bellával kötött 
házasságból került be a művekbe. Nem lehet nem allegorikusan értelmezni 1902-es 

kuruc kori történelmi regényének címét: Egetvívó asz-
szonyszív, amely a hősies asszonyi helytállás apoteózisa. 
Láng József közreadta Nagy Bella fennmaradt Emlékira-
tait, ennek lapjain természetesen egy boldog és kiegyen-
súlyozott házasságba nyerünk betekintést. Bella felsorol-
ja, ki mindenkit láttak otthonukban vendégül, nagyon 
impozáns a lista, járt náluk Walter Crane, a szecesszió 
kiváló angol iparművésze, a neves dán író és esztéta, Ge-
org Brandes, a világhírű táncosnő, Isadora Duncan, s 
gyakori vendég az egyébként Párizsban élő Türr István 
tábornok, Jókai jó barátja még a szabadságharc idejéből. 
(A képhez hozzátartozik, hogy amikor az 1900-as párizsi 
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világkiállításra kiutazó Jókai-házaspárt Zola meghívja egy teára, Bella migrénje miatt 
lemondják a meghívást, ugyanakkor Loubet francia köztársasági elnök meghívásának 
eleget tesznek!) 

Az író és Nagy Bella megismerkedése leginkább Bella emlékiratai alapján rekonst-
ruálható, de ahogy az életrajzi narratíváknál elő szokott fordulni, már magának az 
első találkozásnak is két verziója van, bár a kettő nem zárja ki teljesen egymást. Ez 
nem is csak az utólagos, szándékos torzítás számlájára írandó, inkább a „megszépí-
tő messzeség” játszik szerepet benne. Az emlékirat szerint Bella, szegény lány lévén, 
valami kereső foglalkozást óhajtván magának, gyerekkori álmának megvalósításába 
kezdvén, beiratkozott Rákosi Szidi színésztanodájába ingyenes növendéknek. A kö-
vetkező szemeszterben azonban Rákosi Szidi már nem tudta ingyenesen oktatni, kö-
zölte vele, teremtse elő a tandíjat, vagy szerezzen mecénást magának. Az ő ajánlatára 
fordult Jókaihoz, aki verseket szavaltatott vele, s valósággal beleszeretett a hangjába. 
Egyre többször járt fel Jókaihoz szavalni, Jókai pedig szinte minden fellépésén ott volt.  
A korabeli kritikák szerint sikert aratott a vizsgaelőadásával, ahol Elektrát játszotta.  
A kor leghíresebb Elektrája Jászai Mari volt, állítólag maga Jászai is a legnagyobb elis-
meréssel nyilatkozott Bella alakításáról. Most már nem egyedül Jókai pártfogásán mú-
lott a színészi karrier – vagy csak annyiban, amennyiben a házasság lassan véget vetett 
a színpadi fellépéseknek. Egy kínos pozsonyi incidens után (ahol a Jókay-rokonság 
Pestről Pozsonyba utaztatott felbérelt Xatalokat, hogy kifütyüljék Bellát), jobbnak látta 
visszavonulni.

1899. szept. 16-án kötöttek házasságot Budapesten, de a házasság terve, mint lát-
tuk, Füreden született meg. Mivel a sajtó megszellőztette az író házasodási tervét, meg-
indult az ellendrukker rokonok intrikáinak áradata. Hogy pontosan mi és mennyi az 
igazság, talán sohasem tudjuk meg. Az is bizonyos, hogy nem pusztán légből kapottak 
a Bellát ért vádak. Valószínű, hogy a Jókaival a Bajza utcában egy fedél alatt élő Feszty 
házaspárnak az író egzisztenciáját veszélyeztető pazarló életmódja, az első felesége ha-
lála után „elárvult” és támaszra váró idősödő emberrel szemben tanúsított közömbös 
magatartása is közrejátszott abban, hogy Jókai menekülni igyekezett ebből a környe-
zetből. Lehet igaza Fényes Lászlónak (aki egyébként, mint láttuk, minden létező rá-
galmat összeszedett és megjelentetett Bella ellen), amikor ezt írja: „Vajjon Jókai Mór 
nagyságának, emléke nemességének árt-e az, hogy megírják róla: nem boldog volt, 
csak kereste a boldogságot és szenvedett?”

Talán nem véletlen, hogy Bella kezének megkérésére Füreden került sor. Jókai „leg-
kedvesebb” regénye is Füreden született (Az arany ember), s három „szerelme” is Fü-
redhez fűzte: feleségével annak 1886-ban bekövetkezett haláláig másfél évtizeden át 
minden nyarat itt töltött a saját villájában; ide kötötte Az arany ember Noémijét ihlető 
Lukanics Ottilia-szerelem, s végül itt fogant meg második házasságának terve. Az iro-
dalomtörténet feljegyzi, hogy Jókai 32 éves korában, 1857-ben járt először Füreden, 
s ekkor a Kisfaludy-gőzösön elhajózott egészen Keszthelyig, életre szóló tájélmény-
nyel gazdagodva e hajóút során. Ezután is gyakran, minden évben legalább egyszer 
megfordult itt, ugyanis a füredi fürdőorvos, Dr. Huray István a sógora volt. Nyilván 
köze lehetett neki is abban, hogy a 60-as évek végén megérlelődött Jókaiban a terv, 
hogy telket vásároljon Füreden. A ma is álló és irodalmi emlékhelyként szolgáló gyö-

nyörű Jókai-villa 1870-re épült fel. Jókai 
ezután 20 nyarat egymás után itt töltött, 
bár Laborfalvy Róza halála után már nem 
szívesen tartózkodott egyedül a házban, 
üresnek érezte, míg végül el is adta. 

Fürednek azonban nem intett végleg 
búcsút, tanúsítja ezt a Bellával kötött 
házassága. Egyesek szerint Bellával mind-
össze kétszer járt Füreden, az egyik a le-
ánykérés 1899 augusztusában, a másik 
1903 nyarán lehetett, siófoki nyaralásuk 
során. Füredre Pestről amúgy is csak Sió-
fokon keresztül lehetett eljutni, a Déli 
Vasút nagykanizsai vonala levitt Siófok-
ra, onnan pedig hajóval lehetett átmenni 
Füredre. (Egy ilyen hajóút alkalmából 
a háborgó Balatonon keresztül született 
meg Az arany ember alapeszméje.) Mi-
ért csak kétszer? Nászútra Olaszországba 
mentek, a következő két telet Abbáziá-
ban töltötték, majd az író életének utolsó 
telét Nizzában. Jókainak biztosan jót tett 
a mediterrán klíma. De jót tett i|ú felesé-
gének, a vejénél jóval Xatalabb anyósnak 
és Bella testvéreinek is…

Jókai három szerelméről beszéltünk, 
pedig volt egy negyedik is: a Balaton. Ha 
nem a szerkesztőségekben, nem otthoni 
írószobájában vagy a képviselőházban 
tartózkodott, élete nagy részét a termé-
szet közelében, saját kertjeiben töltötte: 
a svábhegyi villa saját oltású rózsáiról 
volt híres, s valami hasonlót akart meg-
honosítani füredi villájának kertjében is. 
A svábhegyi házat mindvégig megtartot-
ta. De ha elvágyódott onnan, mindig a 
Balatonhoz, Füredre húzta a szíve. „Egy-
felől az édeni táj, másfelől a tündéri tó 
– olyan fönséges, oly megragadó látvány. 
Ha ez külföldön volna, magyar emberek 
seregestől vándorolnának ezt látni s azóta 
száz útleírás jelent volna meg felőle lelke-
sült utazóktól.” Jókai Xgyelmeztetése ma 
is időszerű!
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