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Gyimesi Emese
„Mama meséit kiadják”

A nyilvános és a privát szféra összjátéka 
a Szendrey–Horvát család írásgyakorlatában

„Toll és főzőkanál! Hány nő van Magyarországban, ki a tollat és a főzőkanalat is egyformán 
forgatja? Persze föltéve, hogy egyiket sem kontárkodva. Az igaz hogy vannak jó gazdasszo-
nyaink, hanem ezek azután azt sem tudják, hogy madár vagy farkasféle portéka az a költő? 
Vannak költőnőink is, akár egy hadsereg, de ezek sem tudják ám még az árva rántottlevest 
sem megfőzni.”1 A fenti szöveg akár valamelyik 1850–1860-as évekbeli folyóiratból 
vagy napilapból is származhatna, hiszen olyan problémákat szólaltat meg, ame-
lyek a Pesti Napló hasábjain indult, Gyulai Pál 1858-as Írónőink című cikksorozata2 
által generált nagyszabású vita3 fő kérdéskörei voltak: a női írás és a hagyományos 
női szerepek összeegyeztethetőségének kérdését, valamint a „hadseregnyi”4 írónő 
hirtelen felbukkanását a magyar közéletben.5 A toll és a főzőkanál toposzait alkal-
mazó szöveg azonban nem jelent meg nyomtatásban, mivel nem a nyilvánosság 
számára készült, hanem egy tíz és egy tizennégy esztendős kisfiú privát írásgya-
korlataként.6 A két gyermek a korszak egyik legműveltebb értelmiségi családjában 

1 OSZK Kt, VII/141. A forrásokat az eredeti ortográfia megőrzésével, javítás nélkül közlöm.
2 Gyulai, 1908. 272–307.
3 A vita története dióhéjban a következő: Gyulai Pál 1858 áprilisában közzétette háromrészes cikk-
sorozatát a Pesti Naplóban, amelynek alapvető tézisei már 1853-ban olvashatóak az Iduna (Szász 
Károlyné) költeményeiről írt kritikájában. Gyulai, 1961a. 42–45. Erre elsőként Brassai Sámuel ref-
lektált braSSai, 1858a.; 1858b., majd „Egy dilettans irónő” álnevű szerző. (Egy dilettáns irónő, 1858.) 
Szendrey Júlia 1858 júniusában egy elbeszélést is megjelentetett a Pesti Naplóban publikált cikk-
sorozattal kapcsolatban éppen a Nővilágban, Vajda János lapjában, amely a Pesti Napló ellenlábasa 
volt. Szendrey, 1909. A Gyulai-cikkre reflektált Jókai Mór Bajza Lenke munkáiról írt kritikájában 
jóKai, 1968. 88–99, valamint Lázár Mórné Barcsay Polixéna is. lázár, 1858. 543., 547. A későbbi 
években Gyulai több kritikájában újra érintette a kérdést: Gyulai, 1961a. 81–87.; Gyulai, 1927. 134–
136. A vita 1863-ban pezsdült fel újra, szintén egy Gyulai-szöveg, a Koszorúban publikált Nők a 
tükör előtt című novella kapcsán. A vita ezen szakaszának Gyulai mellett Kánya Emília és Arany 
János volt a főszereplője. arany, 1863.; Gyulai, 1863.; Kánya, 1863.; fábri, 1996. 97–109.
4 A sajtóban a vitáról tudósítók igen gyakran „háborús” szóhasználattal éltek. Például a Divatcsar-
nok tudósítója: „Harci hírekkel kezdjük tárcacikkünket […] a csatatér hírlapok fehér papirosa és a fegyver 
jámbor irótoll.” Arany János: „amazonaink tömör phalanxban nyomúlnak előre.” arany, 1968. 364.
5 Arany János 1861-ben a publikáló nőket illetően „tömeges invasió”-ról, „félelmesen” növekvő ará-
nyokról beszél. arany, 1968. 364.
6 Az írásgyakorlat kifejezés elsősorban olyan forrásokhoz kötődően használatos, amelyet hétköz-
napi, az írást nem feltétlenül hivatásuknak tekintő emberek hagytak maguk után. A személyes 
jellegű dokumentumok ez esetben arra adnak választ, hogy „maga az írás mit jelentett létrehozója 
számára”. Török Zsuzsa azért tartja a fogalom használatát kiemelten termékenynek, mert lehető-
séget teremt a média- és a társadalomtörténeti szempontok összehangolására, mivel előtagja, az 
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nőtt fel: édesapjuk Horvát Árpád történész, egyetemi tanár, édesanyjuk Szendrey 
Júlia írónő, nagybátyjuk pedig Gyulai Pál volt.

A Horvát család hagyatékából jelentős mennyiségű forrás maradt ránk,7 amely 
pontos képet ad a család életteréről, mindennapjairól és foglalatosságairól. A szö-
vegek tanulmányozása során a privát szférára és a nyilvánosságra jellemző be-
szédmódok keveredésének, szoros összefonódásának lehetünk tanúi. Dolgozatom 
célja, hogy a kéziratos és nyomtatott források által a családi használatra készült 
szövegek különböző aspektusait a korabeli média jellemzőinek kontextusában, a 
nyilvános és a privát szféra összjátékában mutassa be. Ebből következik, hogy nem 
kizárólag olyan forrásokat alkalmazok, amelyeket a külföldi szakirodalom „ego-
dokumentumokként” az írásgyakorlat fogalmához szokott kötni (naplók, levelezé-
sek),8 hanem egyrészt a sajtóban megjelent szövegeket, másrészt olyan magánhasz-
nálatra készült szövegeket, amelyek tudatosan és reflektáltan a nyilvános szféra 
jellemzőit imitálják.

Milyen Szendrey Júlia írónői pályája gyermekeinek privát írásgyakorlata tük-
rében? Milyen viszonyban van ez a családi írásgyakorlat a korabeli sajtóban megfi-
gyelhető jelenségekkel: melyek azok a pontok, amelyeken keresztül megragadható 
a folyóiratoknak és napilapoknak a kéziratos füzetekre gyakorolt hatása? Hogyan 
befolyásolják a gyermekek gondolkodásmódját és írásgyakorlatát az 1850–1860-as 
évek nyilvánossága előtt zajló, társadalmi konfliktussá9 növő írónő-vita kérdés-
körei és előfeltevései? Írásomban erre a három, egymással szorosan összefonódó 
problémára keresem a választ.

A családtagok íráshasználata

Szendrey Júliának és Horvát Árpádnak négy gyermeke született, két fiú és két leány. 
A legelső gyermek, Attila 1851. szeptember 6-án született Pesten a Lipót utca 19. 
számú házban, amelyet Horvát Árpád az apjától örökölt, s a házasság első éveit 
itt töltötték feleségével.10 1853-ban költöztek át a Hársfa utca 1. szám alá, a többi 
gyermek már itt látta meg a napvilágot.

„írás-”, a szöveg médiumára (kézirat, publikált változat) utal, utótagja pedig a szövegek megírá-
sának, megjelenésének, kontextusfüggő értelmezésének és az ehhez kötődő társadalmi gyakor-
latoknak összefüggéseire. töröK, 2011a. 23. A fogalommal kapcsolatban megemlítendő még az 
EHESS Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire elnevezésű kutató-
csoportja, melynek módszertanából Keszeg Anna azt emeli ki, hogy „felszámolja az irodalmi és a 
nem-irodalmi szövegek közötti megkülönböztetést az értelmiségi munka, az írástapasztalat azonosságának 
perspektívájában”, s így „eltörli a szövegek és szövegtípusok közötti hierarchiát”. KeSzeG, 2011. 10–11. 
Tóth Zsombor meglátása szerint a klasszikus irodalomtörténeti állásponton túllépve az írásgya-
korlat vagy íráshasználat fogalmán keresztül a műfajiság kérdéskörei (korlátai és ellentmondásai) 
is újragondolhatóak: tótH, 2006. 334. Az írásgyakorlat fogalmát használó nemzetközi szakiroda-
lomból kiemelkedő: lyonS, 2008.
  7 OSZK Kt, Fond VII/137., VII/141.
  8 lyonS, 2008. 167.; lyonS, 2013.
 9 Az írónő-vitában a szociálpszichológia által az „álkonfliktusoknak” tulajdonított jellemzők 
(elégtelenül definiált érdekek, a szemben álló felek eltérő fogalomhasználata, pontos definíciók 
hiánya) is felfedezhetőek. cSepeli, 1996. 359. A „női kultúra” Georg Simmel által leírt problémái 
összevethetőek a Gyulai-vitával: Simmel, 1996. 25–43.
10 ónody, 1998. 119.
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A családtagok életéhez szervesen hozzátartozott a rendszeres írás. Horvát Attila 
és Árpád születésnapokra, házassági évfordulókra rendszeresen írtak üdvözlőver-
seket11 édesanyjuknak, rokonoknak (például Petőfi Zoltánnak, Szendrey Máriának, 
Gyulai Kálmánnak, Arankának), gyakori volt a levélváltás a családtagok között 
is.12 Fennmaradt két, a gyermekek által készített alaprajz a Hársfa utcai lakásukról, 
amelyen jelölve vannak a különböző szobák, folyosók (Mama szobája, Apa szobája, 
Gyerek-szoba, konyha, éléskamra, árnyékszék stb.13), az egyes szobákon belüli berende-
zési tárgyak („Mama szobájában zongora, íróasztal, kályha, óra, ágy függönyös, éji szekr., 
asztal, kanapé, virágtartó [található]”14), a lakás tágabb környezete (kapu, kert, fák, füves 
térség, szemétdomb, Király utcza, Kralovánszky féle ház), valamint a hozzá kapcsolódó 
fontos események és azok dátumai is: „Árpád, Viola, Ilonka születéshelye. Á. 855. Jul. 18. 
V. 857. Júl. 2. I. 859. Jul. 26.”15

A második fiú, az 1855. július 18-án született ifj. Horvát Árpád Szinnyei szerint 
a francia és az angol líra alapos ismerője volt, utolsó éveiben is Victor Hugo és 
Henry Wadsworth Longfellow voltak kedvelt olvasmányai.16 Ez azért is érdekes, 
mert Szendrey Júlia hagyatékában fennmaradt egy köteg, többnyire töredékes vers-
szöveg,17 amely eredeti fogalmazványokat és korabeli művekről készült másola-
tokat egyaránt tartalmaz. Ezek között Hugo- és Longfellow-versek is szerepelnek. 
Feltehető, hogy a magas olvasás- és íráskultúrával rendelkező családban az ifjabb 
Horvát Árpád édesanyjától ismerte meg az említett szerzőket, kiknek művei egész 
életében meghatározó olvasmányai maradtak.18

A fennmaradt iratanyag szinte teljes egészében a fiúktól származik. Az 1857. 
július 2-án született Viola nagyon rövid ideig élt.19 Ilona, a legkisebb gyermek20 

11 A gyermekek által a szülők, rokonok születésnapjára, névnapjára írt üdvözlőversek írása oly-
annyira elterjedt gyakorlat volt a korszakban, hogy az 1890-es évekre nyomtatásban is megjelent 
egy olyan antológia, amely ilyen típusú sablonszövegeket tartalmazott: bácSi, 1898.
12 OSZK Kt, VII/137.
13 OSZK Kt, VII/141.
14 OSZK Kt, VII/141.
15 OSZK Kt, VII/141.
16 Szinnyei, 1896. 1139.
17 OSZK Kt, VII/206. Ezeket a töredékeket Szendrey Júlia nem tüntette fel sem munkáinak jegy-
zékében, sem kéziratos versgyűjteményében, így minden bizonnyal „saját használatra”, privát 
írásgyakorlatának részeként készültek.
18 Ifj. Horvát Árpád 1880-ban szerzett orvosdoktori oklevelet. 1881. február 4-én feleségül vette 
egy angol nyelvtanár leányát, O’Egan Maryt, aki egyetlen gyermekük, Tibor születésekor (1882. 
február 21.) tüdővészbe esett, és rövidesen meghalt (1883. június 21.). Második feleségét, Greguss 
Izabellát 1886. április 7-én vette el. Árpád 1887 februárjában halt meg morfiumtúladagolásban. 
Szinnyei, 1896. 1140.
19 Petőfi István e napra keltezett, H. V. születésekor című verse: „Éjjel tündöklik a csillag,/ Éjjel hull az 
égi harmat,/ Éjjel jöttél a világra/ Lelkünk drága Violája!” ónody, 1990. 49. A teljes vers itt olvasható: 
petŐfi, 1909. 166–167.
20 Horvát Ilona 1887-ben ment férjhez dr. Hamvas Károly aradi ügyvédhez, aki másfél év múlva 
meghalt. Második férje Machek Gusztáv honvéd főhadnagy volt. Ilona 1889. október 23-án nyi-
latkozatot írt a Fővárosi Lapok szerkesztőségének, amelyben tiltakozott a Petőfiana című, Farnos 
Dezső által szerkesztett kiadványban megjelent, Dékániné Vadadi Berta által írt, Szendrey Júliát 
rendkívül excentrikusnak bemutató visszaemlékezése ellen. A tiltakozás szövegét lásd: Szendrey, 
1930. 209. Továbbá Meltzl Hugó és Farnos Dezső levelezését a Petőfiana kapcsán lásd: Kupán, 2007. 
197–232.
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az iratok keletkezésének idején, a hatvanas évek közepén még annyira fiatal volt 
(1859. július 26-án született),21 hogy feltehetően akkor tanult írni. 1868 februárjából 
már tőle is van köszöntővers.

Az édesapa, Horvát Árpád többezres könyvtárának22 köszönhetően a gyerme-
kek olyan közegben nőhettek fel, amelyben a könyvekkel való érintkezés tárgyi 
jellege fontos szerepet töltött be. A körülbelül 5000 bibliográfiai egységet kitevő 
gyűjteményt Horvát Árpád a könyvtáráról készített leírása szerint már gyermek-
korában, hat-hét évesen elkezdte megalapozni azokkal a könyvekkel, amelyeket 
apja, Horvát István barátai (Kazinczy, Kisfaludy, Vörösmarty, Vitkovics Mihály, 
Kulcsár István) adományoztak neki.23 A könyvtárról fennmaradt, az OSZK Kézirat-
tárában található könyvjegyzékek24 kiváló tudomány-, olvasás- és ízléstörténeti
forrásokként használhatóak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy Horvát Árpád 
könyvtára messzemenően nemcsak történeti és irodalomtörténeti szakkönyveket, 
s az általa készített leírásban is kiemelt ritkaságokat tartalmazott, hanem rendkívül 
sokszínű és változatos tárgyú sajtókiadványokat is. Megtalálhatóak például a kora-
beli életmódra, egészségmegőrzésre vonatkozó könyvek (pl. Batizfalvy Samu Házi 
gyógytestgyakorlat, Cséry János Az egészséges és beteg gyomor című műve), útirajzok 
(pl. Császár Ferenc Utazása Olaszországban, Dessewffy Bártfai levelek Döbrentei Gá-
borhoz, báró Podmaniczky Frigyes Úti Naplómból című műve), valamint olyan té-
telek, amelyek Szendrey Júlia irodalmi tevékenységéhez és olvasmányaihoz köthe-
tőek (pl. George Sand regényei, Andersen meséi és olyan sajtókiadványok, mint a 
Hölgyfutár műmellékleteként megjelent Arczkép-Album).25

A családon belüli írásbeli kommunikáció abszolút természetességét mutatják 
azok az üzenőfüzetek, amelyeken keresztül Horvát Árpád naponta tartotta fiaival 
a kapcsolatot. Az OSZK Kézirattára öt üzenőfüzetet őriz, ezek mindegyike abból 
az időből való, amikor Szendrey Júlia és Horvát Árpád már nem éltek együtt. Az 
első füzet fedőlapjának hátoldalán olvasható az üzenőfüzetek keletkezésének tör-
ténete özv. Mirkovszky Gézáné Greguss Gizella, (azelőtt ifj. dr. Horvát Árpádné) 
leírásában: „Ezen füzetek (5 drb) id. dr. Horvát Árpád és két fia (Attila és Árpád) közti 
üzenet váltásokat tartalmazzák, azon időből midőn a házas társak már nem éltek együtt, a 
gyermekek pedig, bár apjukkal laktak – vele soha nem találkozhattak. H. A. ugyanis késő este 
tért haza könyvtárából, amikor a fiúk már lefeküdtek – reggel pedig mikor ők iskolába mentek 
– apjuk még aludt – és a szegény gyermekek szomorú családi élete e sorokból tünik ki.”26 
Az üzenőfüzetek tehát a normális napi kapcsolatot, az élőbeszédet helyettesítették. 
Ennek megfelelően a hétköznapi teendőkre vonatkozó, praktikus információkat: az 
apa részéről felszólításokat, utasításokat, dorgálásokat, a gyermekek részéről pedig 
napi beszámolókat tartalmaznak.27 Olykor a szóbeliség jellemzőit imitálják, miköz-

21 ónody, 1999. 51.
22 Wix, 2009. 57–68. Horvát Árpád leírása saját könyvtáráról: Horvát, 1885. 42–59.
23 Horvát, 1885. 55–56.
24 OSZK Kt, Fol. Hung. 1887. 10–12.
25 OSZK Kt, Fol. Hung. 1887. 10–12.
26 OSZK Kt, VII/141.
27 Például: „Oct. 29. 867. Kedves Apa! Voltunk mamánál, szegény roszul van, panaszkodott is, ugyanezért 
nem szólhattunk neki egyik dologról sem, mit édes apa ránk bizott. Ilonka Gyulaiéknál volt. A mama fönnt 
volt, nem feküdt, receptet is vittünk a patikába, ne aggódjék édes apa mama nincsen oly roszul mégsem 
mint p. o. Augustusban volt. Jó éjszakát édes apa! Attila s Árpád.”„Nov. 1. Kedveseim! Háromnegyed 12-
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ben éppen azt mutatják meg, hogy az írás mennyire természetes érintkezési forma 
volt a családtagok között.

Tarka Müvek

A gyermekek hagyatékában a levelek, üdvözlőversek között fennmaradt hét füzet, 
amelyek a Tarka Müvek címet viselik.28 A sorozat a Horvát gyerekek írásgyakorla-
tának egyik legkülönösebb terméke, mivel kilép a kéziratos, privát szféra határai 
közül, és egy másik médiumot, a folyóiratot imitálja. A Tarka Müvek készítői angol-
szász nevet vettek fel: a szerkesztő Brown Tom, a főmunkatárs pedig Black Dick.29 
Ez az „impresszum” szerepel minden egyes füzet borítóján. A főcím rendszerint 
nagy, piros betűkkel olvasható a gyermekek kézírásával, alatta van a lapszám, 
aranysárgára színezve. Mindegyik füzet hátoldalán feltüntették a keletkezésének 
dátumát. A gyermekek az első darabot 1865 karácsonyán ünnepi meglepetésként, 
a másodikat december 29-én születésnapi ajándékként készítették édesanyjuk szá-
mára. A harmadik szilveszter estéjére, 1865. december 31-re van datálva. A negye-
dik szám már a következő évben, 1866. január 7-én, az ötödik január 14-én, a ha-
todik január 22-én, a hetedik pedig január 28–29-én keletkezett. Az egyes rovatok, 
szövegek alatt aláírásként a fentebbi két álnév váltakozik, amelyek feloldása sehol 
nem történik meg. A papírlapokon azonban érzékelhető, hogy az álneves aláírások 
különálló, apróra vágott cetliken szerepelnek, amelyeket utólag ragasztottak bele 
a füzetekbe, és átsejlenek alattuk azok a nevek, amelyeket először írtak a papír-
lapokra. Így azonosítható be, hogy Brown Tom az akkor tizennégy éves Horvát 
Attilát, Black Dick pedig négy évvel fiatalabb öccsét, a tízesztendős Horvát Árpádot 
takarja. A negyedik–hetedik füzet két változatban készült el, a két szövegváltozat 
között kisebb különbségek találhatóak.

re egyiktek legyen nálam a könyvtárban s hozza magával a törött talpas poharat; de semmi késedelem! A 
tejesasszonyt fizessétek ki.” OSZK Kt, VII/141.
28 Dernői Kocsis László Petőfi özvegye című, Mikes Lajos 1930-as könyvében közölt életrajzi regé-
nyében, amelyet az eredeti dokumentumok alapján írt, megemlíti a Tarka Müveket és közöl is belő-
le két részletet (a Szakaszok naplónkból című rovatnak a Júlia-nap ünneplését megörökítő részletét, 
valamint a Szendrey Julia. Költőnő és gazdasszony című fejezetet). dernŐi, 1930. 160–163. Ezekkel 
csak azt kívánta illusztrálni, hogy Júlia életének csekély örömeit gyermekei okozták. Így a forrás 
értelmezése nem történt meg, sőt, kiadása (a két töredék kivételével) is mindmáig elmaradt.
29 Nem véletlen a névválasztás, a családban az összes fiú elkezdett angolul tanulni, erre vonatko-
zóan Horvát Attila Petőfi Zoltánhoz írott levele szolgál információkkal: „Eddig Árpáddal titkoltuk 
előtted, hogy angolul tanultunk és tanulunk, azon czélból, hogy midőn te Pestre feljősz, majd elkezdünk 
előtted beszélni, és te nem fogod kitalálni, hogy miféle nyelven beszélünk, azomban ezen tervvel felsültünk, 
halván, hogy te is tanulsz angolul. Én angol, franczia forditásokkal töltöm a vacatiót; Cornelius N. ból is 
fogok egypár életrajzot leforditani… maradok yours very truly and affectionately brother Horvát Attila.” 
OSZK Kt, VII/138.
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„Ki milyent tud olyat csinál” – irodalom családi használatra

A Tarka Müvek befogadóinak köre feltehetően nem haladta meg a szűk család hatá-
rait,30 a szövegek ennek ellenére rendszerint azt imitálják, hogy egy tág olvasókö-
zönséghez szólnak. Ez a kettősség a füzetekben szereplő szövegek legfőbb tartalmi 
és stiláris jellemzője. Családi használatra írt irodalomként funkcionálnak, de lét-
módjuk szervesen összekapcsolódik a korabeli sajtó világának jellemzőivel. Az első 
füzethez írt Előszó szövegében azonnal érezhető ez a kettősség: megjelenik az a ko-
rabeli sajtóban gyakori gesztus, amellyel a szerző elnézést kér a kezéből kiadott mű 
esztétikai színvonalának esetleges gyengeségei miatt, ugyanakkor ez a gesztus gyer-
meki szófordulattal oldódik fel: „Habár gyengén is van irva ne vedd ezt Kedves anyám fel: 
Ki milyent tud olyat csinál.”31 Az Előszó a füzetek készítésének célját is megjelöli: „Mi 
nem tudunk téged mással meglepni mint ezen kisérlettel […] Ha csak pár élvezetes perczet 
is szerzend neked, igen megleszünk jutalmazva.”32 Az első két füzet ajándékként funkci-
onál: az első karácsonyra, a második Szendrey Júlia december 29-i születésnapjára, 
így ezekben található a legtöbb reflexió munkásságára, kedvelt műfajaira, ízlésére 
vonatkozóan. Nagyon kevés olyan kiadott forrás van, amelyben az irodalomnak 
ez a „családi használata” ilyen közvetlenül megfigyelhető. Ezért jelentős Margócsy 
István szövegkiadása, amelyet 19. századi felmenőinek kéziratos hagyatéka alapján 
készített. Ebben azt állapította meg, hogy a század második felében „a már nagyon 
modern nagyvárosi és országos irodalom mellett és alatt ott létezett egy nagyrészt orális és 
kéziratos irodalmi kultúra is, mely sok szálon érintkezett ugyan a kor magas irodalmával, 
alapjában véve azonban mégis egészen más volt: szűk és személyes befogadó közönségre szá-
mított, egymás közötti s nem nyilvános, nem sajtóban terjesztett megjelenítésre alapozott 
[…] s az adott kis közösség határait nem is akarta, semmilyen szempontból, meghaladni.”33

A társasági funkció, a másik családtag olvasásra való serkentése tehát a „Hont és 
Nógrád megyei földbirtokos nemesi réteghez” tartozó Pongrácz és Clementis család34 
olvasási szokásaiban és írásgyakorlatában is tetten érhető, ahol a két Clementis nővér 
műveltségébe az is beletartozott, hogy „egyikük a másik számára, mondhatnánk, saját 
használatra, regényt fogalmaz (sőt: az irodalmi kultúra játékainak viszonylagos magabiztos 
ismeretére vallhat a könyvnek álnéven való készítése és ajánlása is – e rafinált választás 
nyilván nem csekély olvasmányélményen alapulhatott)”.35

Mennyiben hasonlít ehhez a kéziratos kultúrához a Horvát fiúk írásgyakorlata? 
A Tarka Müvek is „saját használatra” készült, elsősorban a családtagok számára. 
A füzetekben (főként az első kettőben) jól érzékelhető az alkalmazkodás az anya 
személyéhez: a gyermekek olyan műfajokat, stílust, elbeszélésmódot választanak, 
amelyről úgy gondolják, hogy édesanyjuk kedveli, így a füzetek jól tükrözik, hogy 

30 A „lapról” Horvát Attila 1866. február 10-ei levelében tudósítja Petőfi Zoltánt: „Mi, én és Árpád janu-
árban egy »Tarka Müvek« czimű lapot indítottunk meg, járt egy hóig, volt 5 előfizetője, ára volt egy hóra 20.”
31 OSZK Kt, VII/141.
32 OSZK Kt, VII/141.
33 marGócSy, 2004. 13–14.
34 Margócsy István felmenőinek 19. századi kéziratos hagyatékából készített forrásválogatá-
sában olvasható a dédnagymama, Pongrácz Miklósné Clementis Erzsébet naplója és testvérének, 
Clementis Rózának regénye, valamint a dédapa féltestvérének, Margócsy József losonci evangé-
likus lelkésznek a versgyűjteménye. marGócSy, 2004. 9.
35 marGócSy, 2004. 10.
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a gyermekek milyennek látták anyjuk ízlését. A születésnapi ajándékként készült 
második füzetben olvasható A dió héj című rövid mese édesanyjuk stílusának, kép-
zelőerejének, gondolatvilágának jellemzőit imitálja. Szendrey Júlia elbeszéléseire 
ugyanis kiemelten jellemző, hogy nem emberek, hanem tárgyak vagy növények 
szemszögéből (például egy köpenyéből,36 mogyoróéból,37 narancsfáéból38) ír, ame-
lyeknek önálló érzés- és gondolatvilágot tulajdonít. Egy másik példa: Szendrey Júlia 
kedvelt műfaja, a napló az első és a harmadik füzetben játszik fontos szerepet, a 
Szakaszok naplónkból címet viselő rovatban. Az ilyen formában írott szövegek tar-
talmazzák a legtöbb információt a család mindennapi életére, szokásaira vonatko-
zóan. Az első darab egy ünnepnapot, Szendrey Júlia névnapját mutatja be. Ebből a 
szövegből többek között az is kiderül, hogy a családi ünnepnapokra (születésnap, 
névnap) való alkalmi versek írása nem különleges, hanem rendszeres, elmaradha-
tatlan, sőt központi eleme volt az ünneplésnek („versünket már átadtuk, ennél több nem 
dukál”). Horvát Árpád 1868. február 16-án írott levelében, amikor Szendrey Júlia 
már nagybeteg volt, a kisfiú elnézést kért a névnapi versajándék elmaradása miatt.39

A család olvasási szokásairól bőséges információkkal szolgál levelezésük, 
amelynek jelentős része 1868-ból származik, ugyanis Szendrey Júlia ekkor már 
méhrákban szenvedett, a nagyobbik fiú, Attila pedig köhögéstől (egyik levelében 
„szamár-hurutot” említ), ezért a gyermekek a gyógyulás érdekében vidéken tartóz-
kodtak, és a távolság miatt számos levelet váltottak édesanyjukkal. Ezekben külön-
böző küldeményekről számolnak be, amelyek rendszeresen érkeztek az édesanyától 
a gyermekek számára. Szőlőt, befőttet, „pompás illatú” ibolyát, mandulatejet, de 
elsősorban könyveket köszönnek meg Attila levelei: „A könyvet köszönöm, azért ol-
vastam el oly hamar, mert most egész nap nem teszek egyebet az olvasásnál.”40 Máskor: 
„Köszönöm a könyveket, és ne haragudjál reám (bár magam is átlátom, hogy szemtelen-
ség, hogy mindig könyveket kunyorálok, de egész nap borzasztóan unom magamat, miután 
15 óra hosszat csak nem tanulhatok.)”41 A korábbi időszakból származó levelekben 
ugyanígy megfigyelhető az irodalom, a kulturális tevékenységek központi helyze-
te. Horvát Attila 1866. augusztus 11-én írott levelében mesét kér édesanyjától: „Én 
is igen kiváncsi vagyok meséidre; ha van még időd kedves anyám, igen kérnénk hogy csinálj 
még egyet, vagy pedig fordits egyet az Andersenből.”42 „Igen kiváncsiak vagyunk mindkét 
mesére, alig várjuk hogy hallhassuk; bizonyosan igen szépek és jók lesznek, mint általában 
mind a miket te irtál vagy fordítottál.”43 Szendrey Júlia munkássága ebben az értelem-
ben ugyanúgy felfogható családi használatú irodalomként, mint a Tarka Müvek. Ezt 
erősíti meg az is, hogy egyetlen önálló kötetének, Andersen-fordításának ajánlása 
is a gyermekeihez szólt.44

36 Egy kis köpeny története című elbeszélés. Szendrey, 1909. 76–88.
37 A lyukas mogyoró című elbeszélés. Szendrey, 1909. 98–102.
38 A szerencsétlen narancsfa című elbeszélés. Szendrey, 1909. 103–115.
39 OSZK Kt, VII/137. 
40 OSZK Kt, VII/137.
41 OSZK Kt, VII/137.
42 OSZK Kt, VII/137. A levél datálása: „1866. Augustus 11ikén (Szombaton) délelőtt 9 órakor.” Ugyan-
ez a levél azt is említi, hogy a „kholera már kezd terjedni”. (Néhány hét múlva ez okozza majd 
Szendrey Mária halálát.)
43 OSZK Kt, VII/137. 1866. augusztus 11.
44 Szendrey, 1858.
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A kéziratos füzetek sorozata a Szendrey, a Horvát és a Gyulai család tükörké-
peként is felfogható. Nemcsak a rokonságban dívó műveltségeszmény, íráskultúra 
szintjeit tükrözi, hanem azt a képet is, amely a gyermekekben a család egyes tagjairól 
élt. 1866 újévére a következő verset írta Brown Tom, azaz Horvát Attila: „Itt az 
ujév, a hatvanhat! / Reméljük, hogy sok jót hozhat / Mama meséit kiadják. / És jók lesznek az 
uborkák / Marikának. És Óváry Tanár lesz még pedig pesti / S az eladó Kisasszonyok / Nem 
lesznek már hajadonok. / S kik most fiatal emberek / Megjelennek miként férjek. / Kálmán fel-
csap Kritikusnak. / Az Aranka menyasszonynak. / Az Árpádot meg átadják / Tengerésznek. S 
az Ilonkát / Beviszik a nagy világba. / Csak Margit marad magára. / És énvelem mi történik? / 
Nyájas olvasóim kérdik / Ha a pokolba nem visznek, / Megmaradok szerkesztőnek!”

A fiúknak Szendrey Júliáról a publikálás, az írónőként, meseíróként való nyil-
vános szereplés jut eszükbe. Ezzel szemben testvéréről, Szendrey Máriáról, a nagy-
nénjükről az uborkaberakásra asszociálnak. A hagyaték más részében is található 
utalás a gyermekek részéről arra, hogy a házimunkát Szendrey Mária személyéhez 
kötik. Egy verses levélben a gyerekek arra kérik meg nagynénjüket, hogy ne csinál-
jon nekik több uzsonnát, mikor látogatóba mennek: „Édes kedves jó Marika, / Mind a 
hárman kerjűk arra, / Hogy a mikor oda megyünk, / Uzsonnát ne adjon nekünk. / Mert ebbe a 
nagy zavarba, / Tudni illik pakolásba / Marikának sok a dolga / Mellé a kávé is drága. / A kávé nem 
tudom menynyi, / Marikának feje telli / Van igen sok gondokkal, / Holmi szomoruságokkal.”45 
(Érdemes felidézni Arany 1858-as levelét is, amelyben azzal nyugtatta meg a házas-
ságra készülődő Gyulai Pált, hogy hallomása szerint Mária Júliánál „háziasb, nőiesb 
teremtés”.46) A családban feltehetően mindvégig Szendrey Mária töltötte be a klasz-
szikus női szerepeket vállaló háziasszony funkcióját. Gyermekeihez, Kálmánhoz 
és Arankához több üdvözlőverset írtak a Horvát fiúk. A versben szereplő Óváry a 
nevelőjük, Ilona pedig leánytestvérük volt. Árpád feltehetően tengerészéletről ál-
modozott, erre utal a rá vonatkozó verssor, valamint a Tarka Müvekben szereplő 
több tengerész tematikájú költemény is. A vers végén a beszélő saját „szerkesztői 
pozícióját” erősíti meg, ezáltal a mindaddig a privát szféra keretein belül maradó 
szöveg a „nyájas olvasók”,47 a valós közönség látszatát imitálja.

A Tarka Müvek és a nyomtatott sajtó kapcsolata

A Tarka Müvek azt mutatja, hogy „szerkesztői” számára természetes volt a korabeli 
sajtóviszonyok, az újságírói, szerkesztői szokások, s a különböző laptípusok, rova-
tok alapos ismerete. Írásgyakorlatuk és a nyomtatott sajtó kapcsolatának vizsgálata 
során nyomon követhető, hogyan reflektálnak arra a gyerekek, hogy édesanyjuk 
írónő, milyennek látják irodalmi pályáját, milyen műveket, műfajokat emelnek 
ki belőle. A korabeli irodalmi élet problémái, kritikai pozíciói úgy szűrődnek át 
a gyermekek beszédmódjába, hogy a szerkesztői szerepről, valamint az újságírás 
helyzetéről alkotott képük is megragadhatóvá válik. E kérdések mindegyike kap-
csolatban áll azokkal a meglátásokkal, amelyek a nőírókról szóló korabeli diskur-
zusban, Gyulai, Arany, Jókai és a vita többi szereplőjének érvrendszerében felme-

45 OSZK Kt, VII/137.
46 Gyulai, 1961b. 346.
47 OSZK Kt, VII/138.
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rültek. Az irodalmi élet ezen főszereplőinek az 1850–1860-as évek médiarobbanása 
során azt kellett tapasztalniuk, hogy egyre kevésbé tudják saját esztétikai elveik 
szerint kontrollálni a burjánzásnak induló tömegsajtót.

„Költőnő és gazdasszony” – „Lehet-e jó nő a magyar irónő?”

Nagyon jellemző módon képezi le a diskurzus egyik legnagyobb dilemmáját a be-
vezetőben már idézett Költőnő és gazdasszony! című szöveg, amely szerint Szendrey 
Júlia éppen azért érdemel elismerést, mert a tollat és a főzőkanalat egyaránt jól for-
gatja. A vita kardinális kérdései ugyanis egy olyan szerepkonfliktus körül forogtak, 
amelyet Gyulai szerint az írónőség intézménye minden körülmények között magá-
ban rejt az anyai és háziasszonyi szerepekkel való ütközése miatt.48 Ezzel indokolja, 
hogy a nőírók tevékenysége nőiségük megtagadásával, a nemüknek járó előjogok-
ról való lemondással, tisztességes női mivoltuk elvesztésével jár:49 „Sem a férfiakhoz, 
sem a nőkhöz nem tartoznak, ott a nők jogait követelik, itt a férfiakét; sem a közpályán, sem 
a családi körben nem találják otthon magukat, az nekik igen tág, zajos és veszélyes, ez igen 
szűk, csendes, prózai. A közönség személyeivé váltak, kikhez mindenkinek joga van.”50 Ez 
az érvelés biztosítja a következő állításának előfeltételét: „Nem a nőket támadtuk meg, 
hanem csak azon divatot, mely őket nőiségük megtagadására csábítja. Tulajdonkép a női-
ségnek hódolunk, a nőiséget dicsőítjük.”51

A női szerzők tollából származó reakciók közös vonása, hogy tiltakoznak a felté-
telezett szerepkonfliktus ellen. Különböző szerepeik összeegyeztethetőségét problé-
mamentesnek láttatják, hangsúlyozva, hogy egy írónő is lehet jó anya és jó feleség. 
„Hogy az irónői pálya merőben összeférhetetlen lenne a nőiséggel, mint ezt Gyulai hiszi, az 
nem való, mert a példa máskép mutatja. Voltak és vannak irónők, kik kitünők, és mégis erényes, 
kellemes nők és jó családanyák ép ugy, mint mások.” – írta Lázár Mórné Barcsay Polixéna.52

1863-ban a Nefelejts című lapban „Néhány nőíró” aláírással megjelent egy cikk, 
amely ugyanezt a problémát tárgyalta „Lehet-e jó nő a magyar irónő?” cím alatt,53 s 
ebben kijelentették, hogy „A mely nő kötelességeit feledve ir, az nem irónő”.54 Hasonló 
konklúzióra jutott Kánya Emília55 is Néhány szó a nőnem érdekében című, négyrészes 
cikksorozatában,56 amelyet Gyulai Pál Nők a tükör előtt című, a Koszorúban folyta-
tásokban publikált elbeszélésének57 egyik mondatán („Az öreg ur […] tudta, hogy az 

48 A Gyulaival a Délibáb hasábjain vitatkozó Szabó Richárd érvrendszere azon alapul, hogy til-
takozik a szerepkonfliktus feltételezése, a nőíróság és a nőemancipáció azonosítása ellen, amely 
szerinte két különböző jelentéstartalmat takar. A vitázó felek érvrendszere egymás fogalomhasz-
nálatának megkérdőjelezésére épül. Szabó, 1858. 187–188.
49 A közszférába való kilépés, a publikálás mint prostituálódás kérdéséről lásd: HorvátH, 2007. 
142–143. A problémát a Gyulai-vita kapcsán érinti: cSonKi, 2012. 377.
50 Gyulai, 1908. 278.
51 Gyulai, 1908. 278–279.
52 lázár, 1858. 543.
53 Ezúton is köszönöm Török Zsuzsának, hogy felhívta figyelmemet a cikkre.
54 Néhány nőíró, 1863. 618.
55 Kánya Emíliáról, a Monarchia első szerkesztőnőjéről lásd: Szaffner, 1998.; töröK, 2011b.
56 Kánya, 1863.
57 Gyulai, 1863.
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irónők nem igen szoktak kötni és himezni”)58 fölháborodva írt. Heves tiltakozását fejez-
te ki az ellen, hogy „Gyulai azt akarja elhitetni a világgal, hogy az irónő nem lehet hű anya, jó 
nő”.59 Az említett fiktív szövegben Gyulai kifigurázza a nőírókat „Árpádina” alak-
ján keresztül. A problémákat az ünnepelt írónő férjének szemszögéből jellemzi: 
„Mindamellett négy dolgot sehogy sem tudott megemészteni: először azt, hogy Árpadina 
rövid hajat kezd hordani, mely egész férfivá teszi; másodszor, hogy rendetlen fölkelése és le-
fekvésével egészen megrontja a házi rendet; harmadszor, hogy sok a könyvárusi és nyomdai 
árjegyzék; s végre, hogy az ő szeretett felesége költeményeiben mindig szerencsétlennek és 
boldogtalannak mondja magát, mintha bizony ő rosz férj volna.”60

Az elbeszélés ezt követő jelenete azt mutatja be, ahogyan Árpádina gyermekét 
elhanyagolja: föl van háborodva azon, hogy a gyermeksírás hátráltatja munkájában, 
miközben anyaszerepben ír verset, s azon filozofál, hogy melyik lapban publikálja 
majd.61 Ez a végletekig feszített paródia sűrítetten tartalmazza azokat a mozza-
natokat, amelyek a kor irodalmi életében, s ezen belül az írónő-vitában fontosak: 
az írással foglalkozó nők életében megjelenő szerepkonfliktust, az anyaszerepet 
tematizáló és a halálvágyat kifejező versekben62 rejlő siker lehetőségét, a számtalan 
lap párhuzamos jelenléte által biztosított széles publikációs lehetőséget, s az ennek 
következtében burjánzó versáradatot.

Kánya Emília tiltakozó cikksorozata a Gyulai-szöveg egyetlen szegmensére szo-
rítkozott: arra a kérdésre, hogy egy írói tehetséggel rendelkező nő „megfelelhet-e 
teljesen legfőbb rendeltetésének, hiven teljesitheti-e családéleti kötelességeit?” A válasza 
határozott igen, amelyet arra alapoz, hogy ha a férfi írók szellemi munkájuk mellett 
meg tudnak felelni hivatalbeli kötelességeiknek, akkor a nő „miért ne szentelhetné 
[…] egész életét legfőbb rendeltetésének családja boldogitására, és csak szabad idejét az iro-
dalomnak, csak azon órákat, melyeket jó lélekkel arra szentelhet?”63 A Tarka Müvek „szer-
kesztői” ugyanazon a gondolati síkon mozognak, mint Kánya Emília és a „Néhány 
nőíró” felszólalásai: tökéletesen problémamentesként érzékelik édesanyjuk külön-
böző szerepeinek párhuzamos voltát.64

58 Gyulai, 1863. 103.
59 Kánya, 1863. 85.
60 Gyulai, 1863. 103.
61 Gyulai, 1863. 103–104.
62 praznovSzKy, 1997.
63 Kánya, 1863. 86.
64 Más kérdés, hogy a „saját használatra” készült női írásgyakorlatokban korántsem látszik olyan 
egyértelműnek a szerepkonfliktus hiánya, mint a nyilvánosság előtt megjelent felszólalásokban. 
Szendrey Júlia 1854-es naplótöredékeiben éppen a szellemi munka és női kötelességeinek konflik-
tusát, s az identitásában emiatt keletkezett zavart fogalmazza meg: „[…] néha, az igaz, majdnem 
legyőzhetlen vágy gyötör, hogy gondolataimat, érzelmeimet szavakba öntsem […] néha azt hiszem, hogy mit 
irnék, talán más szívekben is viszhangzanék […] Nem feledhetem ilyenkor, hogy nem irónő, hanem anya, 
feleség, háziasszony vagyok, hogy gyermekeim, férjem s háztartásom van […] Minden pillanat, mit irói 
foglalkozással töltenék, tőlük lenne elvonva […].” Szendrey, 1930. 317–318.
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„…alig van egy becsületes meseirónk” – 
„…nem akarnak holmi unalmas gouvernante 

vagy pedáns anya hírébe jönni”

Az eddigiek alapján úgy vélhetnénk, hogy a gyermekek egyértelműen a nőírók 
pártján állnak. Teljesen természetesnek veszik a női írás létjogosultságát, ahogyan 
azt is, hogy édesanyjuk a korabeli nyilvánosság által számon tartott, rendsze-
resen publikáló írónő. Nem kérdés számukra, hogy egy írónő lehet-e „hű anya, 
jó nő”.65 Ugyanakkor jól érzékelhető, hogy a gyerekek átveszik azt a szemlélet-
módot, amellyel a korabeli kritika közeledett a női szerzők műveihez. A heves 
vita ellenére ugyanis minden résztvevő egyetértett abban, hogy behatárolt az a 
működési terület, amelyet a nők az irodalmi nyilvánosság terében betölthetnek, 
ennélfogva céljuk nem az volt, hogy e térből teljesen kiszorítsák őket, hanem az, 
hogy kontrollálni tudják mozgásuk lehetséges irányait. Mind a nőírókat támogató 
Jókai, mind az őket gyanakvóan figyelő Gyulai és Arany elvei szerint a női élet 
speciális élményeinek megírására, gyöngéd művek alkotására hivatottak a toll-
forgató hölgyek. Arany, akárcsak Gyulai, a szerkesztőket tette felelőssé a nőírók 
számának emelkedéséért, akik lovagiasságból válogatás nélkül közlik műveiket, 
és nem mondják meg nekik, mint egy „savanyú képű sühedernek”, ha verseik nem 
ütik meg a mértéket.66 Ezért azt javasolta, hogy rostálják meg a műveket annak ér-
dekében, hogy mind a nők, mind az irodalom nyerjen: „Azok csupán kedves oldalról 
mutatkoznának, s az irodalom sem nélkülözné ama tán nem erőteljes, de annál gyöngédebb 
s finomabb hangokat – melyek (csak hamisak ne legyenek) oly kellemesen vegyűlnek az 
egyetemes hármoniába, melynek neve: irodalom.”67 Jókai éppen eme finomabb, speci-
álisan női hang irodalmi megjelenítése, valamint az olvasók szórakoztatása és a 
lapok jövedelemforrásának növelése érdekében buzdította a nőket az ilyen típusú 
szövegalkotásra,68 míg Gyulai csupán „bizonyos körre szorítva” engedélyezte vol-
na azt.69 Ebbe a „bizonyos körbe” nézete szerint nem tartozhatott bele az eposz-, 
dráma- vagy regényírás, annál inkább az anyai szerephez kötődő szövegalkotás, 
főként a meseírás és a fordítás. Gyulai cikksorozata ötödik részében írja: „Cso-
dálatos, hogy írónőink szaporodásával a gyermekek, ifjuság, kivált a fiatal leányok szá-
mára írt olvasmányaink nem szaporodnak. Írónőink egészen elhanyagolják e tért, nem 
akarnak holmi unalmas gouvernante vagy pedáns anya hírébe jönni.”70 Szendrey Júlia 
Andersen-fordításait azért értékelte, mert „meséi nagyrésze a legkellemesebb ifjusági 
és gyermekolvasmány s a fordítónő füzetkéjében ilyesmit akart nyujtani”.71 További al-
kotásra is bíztatta, azonban ennek irányát is pontosan megjelölte: „Óhajtjuk, hogy 
karácsonyra újra egy füzetkével lepje meg a kis és nagy gyermekeket. Kettős hiányt fog 
pótolni: egy nevezetes költőt ültet át irodalmunkba s gazdagítja gyermekolvasmányainkat, 
melyekben oly szegények vagyunk. Mindkettő oly szolgálat, mely kétszer föléri vers- és 

65 Kánya, 1863. 85.
66 arany, 1968. 364.
67 arany, 1968. 364.
68 jóKai, 1968.
69 Gyulai, 1908.
70 Gyulai, 1908. 299.
71 Gyulai, 1908. 305–306.
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novellaírónőink dicsőségét. Sőt nem árt, ha a fordítónő e nemben megkisért egy kis eredeti 
munkásságot is.”72

A gyermekek átveszik a kor kritikai gondolkodásának azon tételét, amely nő-
írók esetében a közhasznú célokat szolgáló73 meseírást tartja a leginkább legitim 
működési területnek, s ezt a szempontrendszert alkalmazzák édesanyjuk munkás-
ságának „értékelése” során. Nem lehet véletlen, hogy művei közül éppen azokat 
emelik ki, amelyeket a korabeli média is tetszéssel fogadott: A három rózsabimbót, 
A költészethez című verset és a meséket, amelyeket „Andersen meséitől alig lehet 
megkülömböztetni”, s rögtön hozzáteszik: „Biz ez nagy áldás, mikor alig van egy becsületes 
meseirónk.” Az utóbbi mondatban az is érzékelhető, hogy a kritikai nézetek átvétele, 
a meseírói és fordítói tevékenység kiemelt értékelése mellett a gyermekek a külön-
böző szerkesztői pózokat és kritikusi beszédmódokat is imitálják a füzetekben. 

Az édesanya műveltségének jellemzésére külön bekezdést szentelnek, büszkék 
anyjuk olvasottságára („Könyvtárában ott vannak, Beranger, Boz,74 Sand George stb. a 
magyar irók egytől egyig. Akár hány magyar mágnás,/ nem olvasott annyit mint ő.”75), s a 
híres magyar nők panteonjába helyezik, Zrínyi Ilona és Szécsy Mária közé. A szö-
vegből az is kiderül, hogy a fiúk tisztában vannak a nőknek a korabeli közéletben 
betölthető szereplehetőségeinek korlátaival, mivel azt írják édesanyjukról: „Szüle-
tett Keszthelyen, Zala megyében. Ha nőket is választanának követnek, ő lenne ott a követ 
az bizonyos.”76

A női szerepekre való reflexiók sora ezzel nem zárult le. A Szendrey Júlia név-
napjának előkészületeit megörökítő naplórészletek között olvashatóak ezek a so-
rok: „Csak mi fiúk maradtunk a rendes kerékvágásban, versünket már átadtuk, ennél több 
nem dukál. A főzésben ugysem használhatunk.”77 Ez azt mutatja, hogy a kor női szere-
pekről való gondolkodásmódja úgy áthatotta őket, hogy a patriarchális családmo-
dell egy pillanatra sem kérdőjeleződött meg a szemükben. 

A Tarka Müvek „rovattípusai”

Az iratanyag számos pontja utal arra, hogy a gyermekek jól ismerték az újságok 
egyes rovattípusait. A Tarka Müvek negyedik darabjában jelennek meg a korabeli 
folyóiratok szokásos rovatainak egyedi változatai: Hársfa utcai hírek, Adomák, Fölszó-
lalások és Igazolások rovata, Szerkesztői üzenetek; az ötödik füzetben: Hasznos tudnivalók 
(A tej üde tartása), Hársfa utczai hirek; a hatodikban: Hasznos tudnivalók. Az imitált ro-
vatok típusaiból is következtethetünk arra, vajon milyen folyóiratokat forgathattak 
otthon a Tarka Müvek „szerkesztői”.

Szendrey Júlia és a gyermekek 1868-as levélváltásaiból kiderül, hogy a Fővárosi 
Lapokat rendszeresen olvasták. Az ebben az időszakban született levelek állandóan 
visszatérő eleme az újságkérés: „Ha már neked nem kell az ujság (a Főv. Lapok) akkor, ha 

72 Gyulai, 1908. 307.
73 fábri, 1997.
74 Charles Dickens írói álneve.
75 OSZK Kt, VII/141.
76 OSZK Kt, VII/141.
77 OSZK Kt, VII/141.
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nem haragszol érte légy oly jó és küldd el, én másnap visszaküldöm.”78 Máskor: „Kérném 
szépen a csütörtök és pénteki lapokat.”79

A Fővárosi Lapok fontos rovata volt a Fővárosi hírek, amely közéleti eseményekről 
(például Dumas pesti tartózkodása, képzőművészeti bál, a budai dalárda dalestélye, 
a lőporraktár eltávolítása, az országgyűlés hírlapírói karzata) adott hírt, irodalmi 
eseményekről, könyvkiadásokról, külföldi folyóiratok érdekes publikációiról tu-
dósított, emellett hirdetéseket, számos apró információt is tartalmazott. A Nefelejts 
című lap Mi ujság című rovata is ehhez hasonlóan épült fel. Az efféle rovatok min-
tájára jöhetett létre a Tarka Müvekben a Hársfa utcai hírek rovat, amelyben a gyerekek 
mindennapi életét, szórakozásait érintő apróságok („Jan 1. Ma egy úriasan öltözött 
hölgy ment végig az utczán, megcsudáltatott és megbámultatott. Jan 2. Ma a Morzsa beteg 
volt (Hasa fájt és fázott), Jan 3. Ma a szakácsné a vacsorát kozmásan adta fel!”80), valamint 
semmitmondó, esetleg vicces mondatok szerepeltek („Jan. 8. Ma egy inas ezen sza-
vakkal nyit be a kapun: Itt van még gróf Széchényi?, Jan. 9. Ma az utczán több ember volt 
5nél!”81). A Tarka Müvek ezen rovata akár paródiaként, a korabeli szenzációhajhász, 
minden apróságot hírértékké transzformáló gyakorlat karikírozásaként is felfog-
ható: a sajtó működésének kicsiny keresztmetszeteként, amely a főváros helyett 
csupán a Hársfa utca mindennapi életére szorítkozik, miközben a „hírgyártásnak” 
a korabeli orgánumok által hatékonyan használt eszközeit alkalmazza.

A Fővárosi Lapok Szerkesztői Üzenetek című rovata ugyanilyen címmel és tarta-
lommal szerepel a Tarka Müvekben: a szerkesztőséghez beküldött művekre való 
válaszként funkcionál. A Hasznos tudnivalók című rovat a nők számára szerkesztett 
kiadványok hasonló tematikájú egységeit imitálja. A tej üdén tartása, a tót kávé 
készítése, a kisebb égési sebek ellátása pontosan olyan típusú információk, mint 
amilyeneket a Kánya Emília által szerkesztett Családi Kör és Magyar Nők Évkönyve 
vagy a Rózsaági Antal és felesége által kiadott Gombostű naptár is tartalmazott. Az 
utóbbi, „hölgyek számára” készített naptár 1864-es példánya a Pesti Kalauz című, „a 
házi szükségletek és a pipereasztal kellékeinek” forrásait számba vevő rovatban reflektál 
e funkció fontosságára: „Az évkönyvek egyik főkelléke, hogy mulattató tartalmuk mellett, 
hasznosak is legyenek. A hasznosság azonban nem annyira elméleti, mint inkább gyakorlati 
szempontból veendő.”82 Az 1865-ös szám ugyanebben a rovatban megmagyarázza, 
hogy egy szépirodalmi évkönyv miért tartalmaz a háztartásra, öltözködésre vonat-
kozó szövegeket: „Mi nem akarunk hátramaradni a kortól, mely a szépet a hasznossal, a 
kellemest a szükségessel egyesiti.”83

„E lap tovább nem fog járni…”

Az utolsó füzet szövegéből kiderül, hogy a gyermekek tisztában voltak a korabeli 
sajtóélet viszonyaival, a lapkiadást üzletként felfogó, az előfizetők számának növe-

78 OSZK Kt, VII/137.
79 OSZK Kt, VII/137.
80 OSZK Kt, VII/141.
81 OSZK Kt, VII/141.
82 bulyovSzKy–rózSaáGi, 1864. 257.
83 rózSaáGi, 1865. 143.
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lésére törekvő gyakorlattal. A hetedik Tarka Müvek ugyanis utószó: az „újság” csőd-
jét jelenti be az „előfizetők” számára, ráadásul az okok pontos megjelölésével: „E 
lap tovább nem fog járni. Megszünésének 2 oka van: 1. Az előfizetési ár oly csekély arányban 
áll, a reá pazarlott idő és kiadással: Miszerint eddig is csak anyagi áldozattal tarthattam fel. 
2. a tisztelt előfizetők is többször elégedetlenek voltak a lappal, nem akarom tehát lapjukat 
rontani.”84 Brown Tom, azaz Horvát Attila leköszönését azonban rögtön az „új 
szerkesztő”, Árpád nyilatkozata követi: „Mivel Sir Brown Tom a szerkesztőségről le-
mondott, én sajnálnám a Tarka Művek halálát, én nem akarom a T. M. megszünését, mivel 
ezáltal olvasóimat egy érdekes (!) olvasmánytól fosztanám meg. Én Black Dick veszem át a 
szerkesztőséget, a lap ezentul »Hajnal« nevet viselend. Azomban én sokkal praetikusabban 
[sic] fogom lapomat szerkeszteni. Kevesebb fáradság mellett sokkal jobb előfizetési ár 
leend.”85 A búcsúzó és a jövendő szerkesztő szövege ugyanazt a két tényezőt helyezi 
figyelme középpontjába: az anyagi hasznot és az előfizetők igényeinek kielégítését. 
Az anyagi haszon mértékét azonban nem csupán a kiadás költségeivel, hanem a 
„reá pazarlott” idővel is szembeállítják. A lapkiadás célja ezen felfogás szerint az, 
hogy minél kevesebb idő alatt minél nagyobb haszonra tegyenek szert a kiadók, 
ehhez pedig praktikus szerkesztési technika szükségeltetik. Hogy mit értenek ez 
alatt a Horvát gyerekek, az már nem derül ki írásgyakorlatukból: a Tarka Müvek 
Hajnal címet viselő folytatása ugyanis már vagy nem készült el, vagy nem maradt 
fenn a hagyatékban. A hét darabból álló, folyóiratot imitáló sorozat lezárása így is 
a korabeli sajtóban megfigyelhető jelenségek – mint például az előfizető-csalogatás 
gyakorlatai, a példányszám növeléséért folytatott harc, a gyakori címváltozások,86 
szerkesztőváltások és csődök – ismeretéről tanúskodik. Csak egyetlen példa: Arany 
János Koszorúja éppen 1865-ben szűnt meg az előfizetők alacsony száma miatt. La-
katos Éva szerint ez azt bizonyítja, hogy a hatvanas évek közepén, „a merkantilista 
tényezők eluralkodásának kezdetén” a lapoknak új, létkövetelményeiknek megfelelő 
szerkesztői-kiadói ügyeskedésekre volt szükségük.87 Ennek korai példája a Hölgy-
futár 1853-as felhívása, amely „rébusokat”, képtalányokat közölt, s a helyes megfej-
tést beküldő hölgyeket jutalommal (karperec, aranygyűrű, kötőkosár stb.) kecseg-
tette.88 Jellemző módon Gyulai Pál 1858-ban éppen rébuszfejtegetés miatt rótta meg 
leendő menyasszonyát, Szendrey Máriát: „Rebuszt fejtegetni és a Vahot lapjába küldeni 
be, föllépni a piros boritékon, mint valami pipacsos mezőben, egy sereg libácska élén annak 
a szép és jó kis lyánynak, kit én uton utfélen miden [sic] magasztalok.”89 Black Dick az 
új előfizetési árat is pontosan meghatározza egy évre, félévre, negyedévre és egy 
hónapra vonatkozóan. A megadott összegek a korabeli folyóiratok árfolyamainak 
viszonylatában igen kedvezőnek számítottak. A Fővárosi Lapok 1865 decemberében 
meghirdetett előfizetési felhívása szerint „félévre 8 frt., évnegyedre 4 frt. volt”. A Tarka 
Müvek új szerkesztője ennél sokkal olcsóbbnak ígérte új folyóiratát, a Hajnalt: félévre 
„1 ft 20”-at, negyed évre csak „60”-at kért volna érte. Az ár pontos meghatározásá-
ból kiindulva nem kizárt, hogy a gyermekek zsebpénzt kaptak a „szerkesztésért” 

84 OSZK Kt, VII/141.
85 OSZK Kt, VII/141.
86 Ezek tipizálását lásd: laKatoS, 2004. 13–37.
87 laKatoS, 2004. 39–40.
88 laKatoS, 2004. 40.
89 Gyulai, 1961b. 343.
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a családtagoktól, s így akár azt is feltételezhetjük, hogy a fiúk által végzett írásgya-
korlat pedagógiai célokat szolgált.

A gyermekek folyóiratot imitáló sorozatának ezen lezárása reflektál arra, hogy 
a korabeli sajtóban mennyire mindennaposnak számított egy-egy lap megszűnése. 
„Az összes magyar lapokat” számba vevő 1864-es Gombostű naptár egy egész listát 
adott ki azokról a lapokról, amelyek az 1863-as évben megszűntek, s ha lehetett 
tudni, az okot is megnevezte.90 A listán szerepelt az Ország, a Jövő, a Vezér, a Gom-
bostű (a naptár elődje), a Divatcsarnok, a Nemzeti képes ujság, a Diogenes, a Haladás, a 
Gyermekbarát, a Felvidéki Magyar Közlöny, a Szeged.91 A megszűnést legtöbbször az 
előfizetők alacsony száma idézte elő.

Összegzés

„Az irodalomtörténeti perspektívából sajnos eltűnnek azok a szövegek, amelyek nem fél-
reérthetetlenül hordoznak magukon/magukban műfaji és poétikai stigmákat.” – írja Tóth 
Zsombor, aki a kánonokban és műfaji kritériumokban gondolkodó, klasszikus iro-
dalomtörténeti felfogáson túllépve, az írásgyakorlat és a mentalitás fogalmát jelöli 
ki kutatási alaprelációként.92 Martyn Lyons is felhívja a figyelmet arra, hogy az írás-
gyakorlat kifejezés (illetve a társai, az écritures intimes és az ego-documents) elmossa 
az irodalmi műfajok határait.93 A Tarka Müvek esete a privát írásgyakorlatok során 
megfigyelhető műfaji hibriditást példázza. A hét füzetben fellelhető szöveghalmaz 
rendkívül heterogén. A „folyóirat” sokféle műfajú és különböző funkciót betöltő 
szöveget tartalmaz: naplót, verset, mesét, útirajzot, párbeszédes jelenetet, szer-
kesztői üzenetet, újságrovatokat, hirdetéseket, paratextusokat (előszót, utószót). 

A Tarka Müvek feldolgozása során számomra a füzeteknek a nyomtatott kul-
túrával való kapcsolata volt igazán izgalmas, a két különböző médium közötti vi-
szony néhány érdekes esetét mutattam be. Jelen dolgozatban nem foglalkoztam 
a korabeli műveltségnek és ismeretterjesztésnek a füzetekre gyakorolt hatásával, 
a naplószerű szövegekben konstruált városképpel, a gyermekek térhasználatának 
sajátosságaival és számos egyéb aspektussal, így a Tarka Müvek további kutatási 
lehetőségeket is kínál. A füzetek különböző műfajú szövegeiben számos idegen 
kultúra ábrázolása megjelenik: indiánokról, tengerészekről, cigányokról, afrikai 
„pórokról” szóló verseket, elbeszéléseket olvashatunk. Ez az érdeklődés azzal lehet 
összefüggésben, hogy az 1850-es évek közepétől az Amerikában élő indiánokról 
szóló tudósítások jelentek meg a magyar sajtóban.94 A Hölgyfutár, a Délibáb, az Ország 

90 bulyovSzKy-rózSaáGi, 1864. 203–205.
91 A kiadványok szerkesztői sorrendben a következők voltak: Greguss Ágost, Kövér Lajos, 
Gr. Majláth Kálmán, Vértesy Arnold, Thaly Kálmán, Szini Károly, Szabó Richard, Jeszenszky 
Danó, Szabó Mihály.
92 tótH, 2006. 340.
93 lyonS, 2008. 169.
94 Az amerikai élménybeszámolók már a 19. század első felében is igen nagy népszerűségnek 
örvendtek az olvasóközönség körében: „A sajtótermékek színes anyagának egyik, az olvasók számára 
legvonzóbb eleme az amerikai élménybeszámoló, és a szerkesztők egymással versengve közlik, nemegyszer 
párhuzamosan, ugyanazt a tengerentúlról érkezett levelet.” závodSzKy, 1997. 114.
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Tükre, a Vasárnapi Ujság egyaránt közölt cikkeket ebben a tematikában.95 A füze-
tekben erdélyi útirajz, Budapestet96 és Londont összehasonlító rovat is található, 
amelyek művelődéstörténeti forrásként is használhatóak.

Horvát Attila és Horvát Árpád írásgyakorlatainak vizsgálata során a nyilvános 
és a privát szféra állandó összjátéka figyelhető meg. A korabeli médiának a gyerme-
kek írásgyakorlatára kifejtett hatását illetően az lehet igazán árulkodó, hogy melyek 
azok az elemek, amelyeket írásaik során természetesnek, eleve adottnak vesznek. 
A „nőíróság” problémája mentén gyűrűző, nagyszabású diskurzus privát írásgya-
korlatukba való átszűrődése során nem konfliktusként, nem különböző, egymással 
ellentétes álláspontok leírásaként jelenik meg, hanem olyan előfeltevések, axiómák 
formájában, amelyek hátterében a gyermekek gondolkodását alapvetően befolyá-
soló sajtó világa áll. Annak a kérdésnek, hogy van-e létjogosultsága a női írásnak, 
már nincs relevanciája számukra, természetesnek veszik, hogy édesanyjuk rend-
szeresen alkot és publikál. Ugyanakkor az is egészen természetes, reflektálatlanul 
hagyott gesztus a részükről, ahogyan a kritikai szemléletmód legfontosabb alkotó-
elemeit, a nőírók által írt szövegek bevett értékelési gyakorlatait, érvrendszereit 
átveszik. Ez állhat annak hátterében, hogy Szendrey Júlia írónői mivoltát a legna-
gyobb természetességgel fogadják el, hiszen alkotói tevékenységét egyfajta „családi 
használatú” irodalomként, anyai szeretetének egyik megnyilvánulási formájaként 
értelmezik: a meséket elsősorban számukra írja, fordítja le, nekik ajánlja a Gyulai fi-
gyelmének központjában álló Andersen-kötetet is. Ezzel magyarázható az is, hogy 
Szendrey Júlia irodalmi munkásságának értékelése a sajtóban és saját családjában, 
azaz a nyilvános és a privát szférában ugyanazon elvekre épül.

A Horvát-fiúk otthoni „lapgyártásához” hasonló játék, a nyomtatott sajtó imitá-
lásának gesztusa a későbbi évtizedekben nem számíthatott egyedi esetnek, ennek 
ellenére nincsenek a Tarka Müvekhez hasonló, feltárt forrásaink. Holott az ilyen tí-
pusú írásgyakorlatok vizsgálata azért is lehetne termékeny, mivel nagyon kevés 
információnk van arra vonatkozóan, hogy a hétköznapi újságolvasó felnőttek és 
gyermekek hogyan értelmezték, mire használták azokat a szövegeket, amelyekkel 
kapcsolatba kerültek, a sajtó hogyan volt képes befolyásolni a privát íráshaszná-
latot és gondolkodásmódot. Ez összhangban van a kortárs médiatörténeti kutatások 
azon törekvésével, amely „a hagyományos sajtótörténettől eltérően a sajtókiadványok 
alakulásának folyamatát nem önmagában, hanem más médiumok történetének környezetében 
vizsgálja”.97 Az újabb módszertani javaslatok arra hívják fel a figyelmet, hogy a saj-
tóval foglalkozó kutatónak nem elég a sajtót olvasnia, ha a társadalmi használat 
kontextusára kíváncsi, hanem olyan egyéb személyes, kéziratos dokumentumokat 

95 Csak egyetlen példa: a Vasárnapi Ujság 1859-ben jelentette meg László Károly leveleit, amelyek-
ben az indiánok testalkatáról, jelleméről, szokásairól, táplálkozásukról, munkaeszközeiről, „épitési 
módjáról, butorairól s öltözeteiről” tudósított.
96 A fiúk élénk figyelemmel kísérik a főváros életét, nemcsak a Tarka Müvek, hanem levelezésük 
is tartalmaz erre utaló információkat. Néhány példa: Horvát Attila Petőfi Zoltánhoz írt levelében 
olvasható: „A lóvonatú »gőzkocsit« majd mindennap látom, most a színtértől az ország és váciúton keresz-
tül Ujpestre megy, de később egyes ágai lesznek az Orczykertbe és a városligetbe is.” 1866. február 15.: „A 
»felséges« pár tiszteletére rendezett kivilágitás igen szép volt, különösen a dunapart. Morzsa optime van. 
Az országgyülés nagyban folyik. A váczi utcza gyönyörüen fel van diszitve lobogókkal, szőnyegekkel, stb.” 
OSZK Kt, VII/138.
97 töröK, 2011c. 44.
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is kézbe kell vennie, mint a napló, memoár, irodalmi fikció.98 Véleményem szerint 
egy olyan típusú lapimitáció, mint a Tarka Müvek, különösen alkalmas forrás a sajtó-
termékek társadalmi használatára jellemző gyakorlatok feltárásához, hiszen nem 
csupán leírást ad róluk, hanem az utánzás játéka által bepillantást enged abba, hogy 
a korabeli orgánumok rendszeres olvasása miként hatott a mindennapi életre.
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