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GYIMESI EMESE
Irodalom és Kultúratudomány MA, I. évfolyam

„… sem árt, sem használ”? 
A Gyulai-féle nővita kontextusai

Bevezetés

 „… több epelázt okozott, - mint mennyit Karlsbad összes gyógyforrásai az idén jóvátenni birná-
nak”1– írta Szendrey Júlia 1858-ban Gyulai Pál Írónőink című, a Pesti Naplóban megjelent 
cikksorozatáról.2 A szakirodalom a 19. századi írónők helyzetét következetesen ebből a szöveg-
ből kiindulva közelíti meg.3 Holott a folyóiratok rovatait, állandóan felszínen lévő témáit bön-
gészve feltűnő, hogy a nőiségről folytatott diskurzus (férfiak és nők testi-lelki alkata közötti kü-
lönbség, ennek vélt hatása a szellemi képességekre, a jellemre, magánéletre, valamint az, hogy 
a természet vagy a társadalmi berendezkedés alakította így a viszonyokat) az 1840-es évektől 
folyamatosan jelen volt a sajtóban, laptípustól és színvonaltól függetlenül. Gyulai Pál nem 
állított újat a női szubjektumról, csupán közismert felfogásokat összegzett, cikksorozata mégis 
nagy felháborodást keltett. Mi lehetett ennek az oka? Meglátásom szerint az, hogy Gyulai 
olyan következtetéseket vont le a női szubjektum általa felvázolt jellemző vonásaiból az írónők-
re vonatkozóan, amelyek már a korabeli viszonyok között is nyersnek, durvának, önkényesnek, 
sőt akár anakronisztikusnak is hatottak. A cikksorozat éppen abban az időszakban vonta két-
ségbe a női írás létjogosultságát, amikor a nők egyre tömegesebben publikáltak. Más kérdés, 
hogy Gyulait – bár Majthényi Flóra és Szendrey Júlia egy-egy kötetének recenzálása ürügyén 
szólalt fel – épp ez a jelenség: a nőírók tömeges megjelenése késztette a cikksorozat megírására. 
A nővita és az 1850-es évek végétől egyre fontosabb szerephez jutó tömegsajtó kialakulása tehát 
szoros kapcsolatban áll egymással. Ahhoz, hogy a társadalmat mindig is foglalkoztató kérdésből 
(milyen a nő, mire képes a nő?) jelentős és aktuális probléma legyen, szükséges volt a sajtópiac 
fellendülése, amely biztosította a markáns női jelenlétet az irodalomban. 

A hírhedté vált cikksorozatban feszegetett kérdés körül kibontakozó vita nemcsak az írói 
ambíciókkal rendelkező nőkre vonatkozott, hanem számos, a társadalmat és az irodalmat 
egyaránt érintő problémát hozott felszínre. Dolgozatomban nem az egyes személyek átfogó 
véleményének, s a vita lineáris menetének ismertetése a célom, hanem annak megfigyelése, 
hogy a felszólalók írásaiban hogyan artikulálódnak a korabeli irodalmi élet kérdéskörei, 
mint például az íróság professzionalizációja, az irodalom üzleti és esztétikai felfogása közötti 
különbség, valamint a nőíróság és a nőemancipáció közötti viszony. 

1  BIHARI (összegyűjt.) 1909(a), 75.
2  GYULAI 1908.
3  FÁBRI 1996, 97.
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A vita története dióhéjban a következő:4 Gyulai Pál 1858-ban közzétette háromrészes 
cikksorozatát a Pesti Naplóban (ennek alapvető tézisei már 1853-ban olvashatóak az Iduna 
költeményeiről írt kritikájában).5 Erre elsőként Brassai Sámuel reflektált,6 majd „Egy dilettans 
irónő” álnéven, s ironikusan Szendrey Júlia,7 aki később egy elbeszélést is megjelentetett a 
Pesti Naplóban megjelent cikksorozattal kapcsolatban éppen a Nővilágban, Vajda János 
lapjában, amely a Pesti Napló ellenlábasa volt. A Gyulai-cikkre reflektált Jókai Mór Bajza 
Lenke munkáiról írt kritikájában,8 valamint Lázár Mórné Barcsay Polixéna.9 A későbbi 
években Gyulai több kritikájában újra érintette a kérdést.10 A vita 1863-ban pezsdült fel újra, 
szintén egy Gyulai-szöveg, a Koszorúban publikált Nők a tükör előtt című novella mentén. 
A vita ezen szakaszának Gyulai mellett Kánya Emília és Arany János volt a főszereplője.11 A 
szakirodalom a Gyulai által „kirobbantott nővitát” egy ötéves időintervallumba szorítja be: 
kezdetének a Pesti Naplóban publikált cikksorozatot, szimbolikus lezárásának pedig Arany 
János 1863-as, Koszorúban megjelentett Nyilatkozatát tekinti. Holott az 1840-es években 
már nagyon pontosan kirajzolódtak azok az elképzelések, álláspontok, beindultak azok 
a folyamatok, amelyek mentén az 1850-es és 60-as évek fordulóján zajló polémia is folyt. 
Ennek bizonyítására Szendrey Júlia publikációs listájának tanulságait hívom segítségül. Ezt 
azért tartom célravezetőnek, mert tágabb időintervallum vizsgálatára ad lehetőséget: Szendrey 
Júlia 1847-es naplópublikációi során felmerültek ugyanazok a problémák, amelyek az 1858-as 
írónővita legfontosabb kérdései voltak.

Az 1858-as írónővita „előzményei”: a női szubjektum konstrukciói a 19. században

Rónay Jácint 1847-ben cikksorozatot tett közzé a Hazánk című folyóiratban Millyen a’ nő? 
címmel.12 Gyulai Pál kardinális megállapításainak nagy része már ebben a szövegben megta-
lálható. A sorozat első része férfi és nő testalkatának különbségeit, s az ezekből adódó követ-
kezményeket elemezte,13 a második és hatodik fejezet a nők szellemi képességeinek kérdéséről 
szólt. Rónay szerint a helyes megoldás az, ha „Ott keressük fel a’ nőt, hova a’ természet rendelé, 
és saját körében bizonyosan nem leend kisebb, mint a’ férfiu nagyszerü törekvéseiben.”14 A nők 

4  A nővita érdekes háttere, hogy két, különböző oldalon álló személy a magánéletben éppen a vita zajlása közben 
került egymással közeli rokonságba. GYULAI Pál 1858. április 9-én jelenti be levélben Arany Jánosnak, 
hogy feleségül veszi Szendrey Júlia húgát, Szendrey Máriát. (Gyulai Pál Szendrey Júliához való viszonyáról, 
megismerkedésükről lásd korábbi leveleit: GYULAI 1961(a), 346.) Aranyt rendkívüli módon meglepte a hír, 
válaszában megírta Gyulainak, hogy alig tudta elhinni „mert épen táborozást kezdesz Petőfiné et comp. ellen. 
De mit is bántod te a szegény blue-bottle-ket? Minek vesztegeted a drága időt, tentát és szép stilt ez irodalmi 
dilettansok ellen, kik nálunk nincsenek is valami sokan, aztán meg, sehol a világon egy irodalmat is rosszá vagy 
jóvá nem tesznek. Ha vissza élés van, mely káros, irtsad a gúny és kritika fegyverével: de a nőiróság ez nem 
visszaélés, ez csak olyan, mint a középkori nőkardoskodás, - sem árt sem használ.” (GYULAI 1961(a), 346.)

5  GYULAI 1961(b), 42 –45.
6  BRASSAI 1858, 1397–1400, 1421–1425, 1445–1449.; BRASSAI 1858.
7  SZENDREY 1858, 1702–1704.
8  JÓKAI 1968, 88–99.
9  LÁZÁR 1858, 543, 547.
10  GYULAI 1927, 134–136. 
11  FÁBRI 1996, 106–109. 
12  RÓNAY 1847, 80–94.
13  RÓNAY 1847, 316.
14  RÓNAY 1847, 319.
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számára kijelölt „saját kör” gondolata ugyanúgy rokonságot mutat a tizenegy évvel későbbi 
Gyulai-szöveggel, mint például az, hogy a természet a férfinál az ész, a nőnél a szív „kiképezésére 
fordit több gondot”15 vagy az, hogy a nők felfogása könnyű, ítélete, következtetése gyors, éppen 
azért elhamarkodott, ennél fogva a nők nem képesek elmélyült munkára.16 A könnyű, fesztelen 
társalgás képessége,17 az elmésség18 mint tipikusan női tulajdonság szintén megjelenik mind 
Rónaynál, mind Gyulainál. Rónay legnagyobb karriert befutott megállapítása az, hogy a férfit 
„könnyebb kitanulni, mint a’ nőt; mert ez, mint gyengébb rész, titkait gondosan őrzi.”19 Ez utóbbi 
mondat, amely a női lélek kiismerhetetlenségére vonatkozik, a korszak női szubjektumról való 
diskurzusának egyik legalapvetőbb tétele. Számos korabeli szépirodalmi alkotásban tükröződik 
ez a felfogás: ezek között alighanem a legismertebb a Szeptember végén. A hűtlenség kérdése 
azért olyan kínzó a versben a férfi beszélő számára, mert elfogadja azt a szubjektumkonstruk-
ciót, amely a nőt kiismerhetetlennek tételezi fel. Így a költeményben – T. Szabó Levente észre-
vétele szerint – a „személyiségben rejtőzködő más/ idegen, a személyiségben rejlő személyiség” 
alakzata mutatkozik meg.20 Különös módon ez a felfogás a női önértelmezéseket is mélyen 
áthatja: a reformkori naplóíró lányok szövegeiben rendkívül gyakori az önismeret lehetetlen-
ségére való reflexió.21 

Jókai Mór az Életképek 1847 nyarán indított Hölgysalon rovatában publikált szövegeiben 
ugyanezt a szubjektumfelfogást propagálta, csakhogy nála a női szubjektum ezen felfogása 
szorosan összekapcsolódott a nőírókról vallott nézeteivel. Egy nő naplója című cikksorozatában22 
egy fiktív nőalakot mutatott be, jellemezte szellemének és naplóírásának sajátosságait, mintha 
a közönséget szeretné felkészíteni arra, hogy milyen módon kell befogadni egy nő tollából 
származó írást: „Gyakran megkisérté lelkem utána röpülni az ő szellemének. Ismeretlen, új 
világokba vezette azt illyenkor s ott hagyta egyedül a vele röpülni nem birót. Eszméinek nagyobb 
része maig is talány előttem. Sokkal több még rajtam a por, minthogy azokat fölfogni képes lehettem 
volna.”23 Ugyanezeket a gondolatokat (női szubjektum mint transzcendens elem, amelynek 
írói feladata, hogy ismeretlen, új világokba vezessen) ismételte meg Jókai Szendrey Júlia 
Petőfiné naplója címen kiadott szövege elé írt előszavában is. Ezek által a szövegek által Jókai 
megalkotta az „ideális nőíró” mintaképét. A Szendrey Júliától publikált naplót is azért mutatta 
be „szellemkincsként” Jókai, azért tartotta értékesnek, mert a női szubjektumról adott „hiteles” 

15  RÓNAY 1847, 319.
16  RÓNAY 1847, 335.
17  A Jókai által szerkesztett Életképek Hölgysalon rovata is ezt feltételezi: csevegő hangnemben ír a női 

célközönségnek.
18  RÓNAY 1847, 335.
19  RÓNAY 1847, 319.
20  T. SZABÓ 2008(a), 348–350.
21  Csak egyetlen, kevésbé ismert példa: Slachta Etelka „soproni úrileány” tizenöt kötetben fennmaradt, 

jegyzetszerű naplóiban gyakoriak az ilyen megjegyzések: „Én magamnak rejtvény vagyok, magamat nem értem, 
azon indulatokat, melyek árként dagadnak s apadnak keblemben, meg nem nevezhetem, nem értem!” „Engem nem 
oly hamar értenek meg, nem ismernek oly hamar ki, nem fognak fel.” (BANA – KATONA – TURBULY 2004, 103.) 
Wohl Janka 1861-es verseskötetének Arany Jánoshoz írott ajánlásában ugyanezt a szubjektumfelfogást (a nő 
mint kiismerhetetlen káosz, férfitekintet mint Ariadne-fonál) alkalmazza magára. „Midőn még bennem chaos 
volt a lélek,/ Az ész, a szellem még csak tömkeleg,/Szavad, mint a hatalmas Isten-ének/A chaosból egy mennyt 
teremte meg./Tekinteted Ariadne-fonála/ A tömkelegben szépen rendezett…” WOHL 1861, 1–2.

22  JÓKAI Mór 1847, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 24. sz.
23  JÓKAI Mór 1847, 4. sz.
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képet, ezáltal feltételezése szerint olyan területet tárt fel az irodalom számára, amelyre egy férfi 
író nem volna képes: „Hű tükre azon érzelmeknek, mik egy magaslelkű hölgyet szerelme örömei 
és fájdalmai közt meglátogatának; szavak, minőket regényekben nem olvasunk… ’S e’ természetes 
gyöngédség, és szemérmes boldogság, melly a’ női szív gondolatjait legmerészebb röpteikben is 
félreismerhetlenekké teszi.” Jókai az 1850-es, 60-as években éppen erre az elvre alapozta a 
nőírókat pártfogoló nézeteit.24 A Szendrey Júlia naplóját bemutató előszava így egyben a női 
irodalom iránti elvárásainak reprezentációjaként is funkcionál: a női szövegek akkor lehetnek 
jók, ha a női lelket tükrözik.25 

„Iparlovagok” Szendrey Júlia naplói körül

Szendrey Júlia első nyilvánosságra lépése, 1847-es – Petőfi és Jókai szerkesztői manővereivel 
kísért – naplókiadása26 szervesen illeszkedett bele két olyan folyamatba, amelyek az 1850-es, 
1860-as évek fordulóján zajló nővitát is alapvetően meghatározták. Az egyik az irodalmi piac, 
a sajtóélet fellendülése, a másik a női szubjektum sajátosságainak, s ennek mentén a nőíróság 
és a nőemancipáció kérdéseinek előtérbe kerülése volt. A naplószövegek kiadásának körül-
ményeit döntően meghatározta, hogy az üzleti alapokon működő sajtóélet, az irodalmi piac 
és a modern média kialakulásának27 kellős közepén történt. Az „Észarisztokrácia” programját 
meghirdető, az irodalmi „iparlovagságot” Vahot Imrével szemben nyíltan vállaló Jókai Mór28 
olyan gesztusok sorozatával vette körül a Szendrey Júliától kiadandó szövegeket, amelyek nyil-
vánvalóan a közönségsikert célozták. Az 1847 október 30-án a Hazánkban,29 valamint az ok-
tóber 30-án és november 7-én az Életképekben30 megjelent szövegek egyrészt Petőfi stilisztikai 
„javításain” estek át a kiadás során,31 másrészt azon a közegváltáson,32 amelyet az eredményezett, 
hogy egy privát írásgyakorlatként, magánhasználatra, önanalízis céljából írott szöveget újság-
cikként, több részletben, különböző folyóiratokban publikáltak. A napló szerkezete átalakult 
azáltal, hogy az addig lineárisan egymást követő bejegyzések két különböző folyóirat hasábjaira 
kerültek. A szövegrészletek rendezése során igen látványos koncepciót követtek a szerkesztők: 
az Életképekben Petőfiné naplója címen megjelent publikációt olvasva világosan érzékelhető 
azon törekvés, hogy a bejegyzésekből egységes narratíva képződjön, amely bemutatja a friss 
házaspár szerelmi kapcsolatának történetét. E „főszöveghez” képest alárendelt pozícióba ke-
rültek azok a bejegyzések, amelyek a Hazánk folyóiratban jelentek meg, Naplótöredék címen, 
mivel nem lehetett beleilleszteni őket a szerelmi narratívát rendezőelvként követő koncepcióba.  

24  JÓKAI Mór 1968, 97.
25  Ennek a berögződött elvárásnak a hagyományáról: BORGOS – SZILÁGYI 2011, 12.
26  „Petőfiné naplója”: Életképek, 1847. II. 18., 19., 561–568, 593–597., „Naplótöredék”: Hazánk, 1847, 129., 

október 30, 515–519.
27  Vö. Margócsy István Petőfi és az irodalmi gépezet , valamint Szajbély Mihály Az irodalom mediális helyzete a 

reformkorban című fejezetével. MARGÓCSY 1999, 48–74.; SZAJBÉLY 2010, 27–30.
28  MARGÓCSY 1999, 50.
29  „Naplótöredék”: Hazánk, 1847, 129., október 30., 515–519.
30  „Petőfiné naplója”: Életképek, 1847, II. 18., 19., 561–568, 593–597.
31  MIKES – DERNI KOCSIS 1930, 259.
32 Az Életképekben megjelent és az eredeti naplószöveg különbségeiből adódó problémák kapcsolatban állnak 

a közegvizsgálatok fontosságát hangoztató nézetekkel. Császtvay Tünde és Török Zsuzsa felhívta a figyelmet 
arra, hogy az egyes szövegek értelmezését megjelenési közegük igen jelentősen befolyásolja, s ennek figyelmen 
kívül hagyása komoly hézagokat eredményez a 19. század irodalmáról való tudásunkban. (TÖRÖK 2011, 17.; 
CSÁSZTVAY 2003, 405.)
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Ide került például a leánykori napló első három bejegyzése, amely kulcsfontosságú a napló 
egészének értelmezése és a szöveg szubjektumkonstrukciójának megalapozása szempontjából. 
Ezekben figyelhetőek meg ugyanis a napló legfőbb sajátosságai: a tudatos önelemzés, a magas 
fokú önreflexió, a belső és a külső lét rendkívül erős szétválasztása, valamint a megközelíthe-
tetlen, kiismerhetetlen szubjektum gondolata: „… a való szinte idegen volt előttem; s bár iste-
nem annyi jóban részeltetett, nem tudám azt eléggé élvezni, a kába képzelősködés miatt.”33, „Én 
sokszor szemrehányásokat csinálok magamnak, s megkisértem, más képen érezni és gondolkodni; 
néha sükerül rövid időre mintha minden anyagi jólétet ugy bensőképen is éreznék; de ez egy erőlte-
tett helyzet.”34, „Nem érti senki a sziv életét és történetét, csak a külső felületes életet látják; s milly 
keményen itélnek felettünk, pedig ha sokszor tudnák, milly küzdés van belöl, midőn előttök vigadni 
látszunk….”35 Az eredeti naplók és a sajtóban megjelent, Jókai előszavával kísért szövegváltozat 
értelmezési lehetőségei között tehát jelentős különbségek figyelhetőek meg. Az előszó ugyanis 
a frissen házasodott Petőfi „üdve mennyországának”, azaz szerelmi történetének vázlataként 
kínálta a naplót az olvasók számára. Jókai szerkesztői manőverei egy alapvetően önelemzésre 
épülő szövegből a paratextusok, s a szövegtagolás segítségével olyan szerelmi történetet kreál-
tak, amely meghozta a közönségsikert. 

Az olvasók körében azonban nemcsak sikert,36 hanem megdöbbenést is okozott a napló 
közzététele:37 a nyilvánosság előtti magas fokú önreflexió, a benső, szerelmi érzések feltárása 
a korban normaszegésként hatott – legalábbis egy nő részéről. A naplórészletek publikálása 
által keltett megbotránkozást magánlevelek és visszaemlékezések tanúsítják. Gyulai Pál Szász 
Károlynak írt levelében nem irodalmi alkotásként, hanem magándokumentumként fogja fel 
a szöveget, amelyet csak a szerző halála után lett volna szabad nyilvánosságra hozni: „de helyes 
volt-e kiadni, de illett-é Petőfihez, hogy közölje? Petőfi dicsekszik, hogy nem üti dobra szerelmét s 
komisz dolog mások előtt csókolódni, azomba megengedi, hogy neje elmondja egy egész közönség 
előtt: miképpen csókolta meg keztyüét.”38Nem véletlen, hogy épp a kesztyűcsókolás momentumát 
emelte ki Gyulai. Az Életképek ugyanis nem egyben, hanem folytatásokban közölte Petőfiné 
naplóját, s az első rész annak a leírásával zárult, hogy míg Petőfi azt a kesztyűt szokta csókolgatni 
a távollét ideje alatt, amelyet Szendrey Júliától kapott emlékbe, addig a naplóíró megvallja: 
„nekem megvannak az ő levelei, ’s én ezekre pazarlom azt, mit őneki még nem adtam.”39 Ez a 
szerkesztői fogás kapcsolatban áll Szajbély Mihály megfigyelésével, miszerint „szembe kell 
végre nézni a ténnyel, hogy a folytatásos regények az elektronikus médiumokat megelőző tömegsajtó 
korának szappanoperái voltak...”40 Jókai a két rész közötti határt nem a házasság időpontja, nem 
is a tényleges naplók fizikai határai mentén húzta meg,41 hanem a szerelmesek kommunikációját 
biztosító, s a naplószövegben a kapcsolat egyetlen domináns motívumaként jelenlévő 

33  MIKES – DERNI KOCSIS 1930, 263.
34  MIKES – DERNI KOCSIS 1930, 263–264.
35  MIKES – DERNI KOCSIS 1930, 264.
36  FÁBRI 1996, 75.
37  „Petőfiné naplója”: Életképek, 1847. II. 18., 19, 561–568, 593–597. Az Életképekkel párhuzamosan a Hazánk 

is közölt részleteket Szendrey Júlia naplójából: „Naplótöredék”: Hazánk, 1847, 129., október 30., 515–519.
38  GYULAI 1961(a), 33.
39  „Petőfiné naplója”: Életképek, 1847. II. 18., 568. 
40  SZAJBÉLY 2010, 15.
41  Az Életképekben közölt szöveghez nem tartozott olyan szerkesztői utalás, amely jelezte volna, hogy szeptember 

22-ei bejegyzéssel nemcsak új életszakasz, hanem új napló is kezdődött. („Petőfiné naplója”: Életképek, 1847. 
II. 19., 595.) 
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levélírás aktusa mentén szerkesztett. Így a kesztyű- és levélcsókolás aktusa, amely az eredeti 
naplószövegben jelentéktelen pozícióban szerepelt,42 a szerkesztés során rendkívül hangsúlyos 
helyre került, s az intimitás olyan fokát súrolta, amely – Gyulai Pál levelének bizonysága szerint 
– megbotránkozást keltett az olvasókban. Kánya Emília, a Családi Kör későbbi szerkesztőnője43 
önéletírásában így emlékszik vissza a naplókiadással kapcsolatos érzelmeire: „... az én egyszerű, 
puritán nevelésű szívemet bántotta az a nyíltság, mellyel szíve érzelmeit a nagyközönség elé vitte!”44 

A napló kiadása tehát abba a közönség újságigényét a magánélet hírértékké transzformálásával, 
szélsőséges szubjektivitással kielégítő, az állandó aktualitást megtestesítő magatartásformába 
illeszkedett bele, amelyről Margócsy István az 1840-es évek „irodalmi gépezetének” működése 
kapcsán írt.45 Jókai nemcsak az előszóban segítette Petőfi imázsépítését. A házasság és vele 
szoros kapcsolatban a napló marketingje már hónapokkal korábban megkezdődött. A 
huszonkét éves, a szerkesztői tisztet Frankenburg Adolftól 1847 júniusában átvevő Jókai Mór46 
egy új rovatot indított Hölgysalon címmel, amelynek már első darabjában bejelentette – név 
nélkül, de egyértelműen – a Petőfi leendő menyasszonyától várható írást: „… jogot érzünk 
azon reményre, miszerint rövid év alatt költő barátunk hölgyének nevében olly csillagát fogjuk 
látni a szépirodalomnak, melly még az övére is fényt vetend.”47 Az, hogy Jókai és Petőfi hogyan 
érte el, hogy mindez az olvasók számára fontos és érdekes információ legyen (hogyan lett 
a magánéletből hírérték?), jobban érthető, ha összevetjük Jókai paratextusait Petőfi egykorú 
szövegeinek szubjektumkonstrukciójával. Az 1847 második felében, éppen a Hazánkban 
publikált Úti levelek Kerényi Frigyeshez című sorozatban egy hatalmassá növesztett, központinak 
beállított szubjektum dominál, aki minden érzését, gondolatát közli a közönséggel.48 Nem 
lehet véletlen az sem, hogy Petőfi éppen 1847 augusztusától kezdte el publikálni a Hazánkban 
az Úti levelek Kerényi Frigyeshez című sorozatot, melynek utolsó darabja decemberben jelent 
meg.49 Ez az időszak pontosan egybeesett Szendrey Júlia naplójának Jókai által gerjesztett 
marketingjével, s a tényleges megjelentetésével is. Az Úti levelekkel való párhuzamos publikálás 
azért sem érdektelen, mert médiatörténetileg ugyanazt a funkciót töltötte be mindkét szöveg: a 
közönség kíváncsiságának kielégítését a magánélet feltárása által. Ez a gesztus is beleilleszkedett 
abba a sorozatos, Petőfi magánéletéről, verseiről szóló folyamatos, speciális reklámértékkel bíró 
híradásba,50 amely – Margócsy István szavaival – „a költő és versei iránti keresletet folytonosan 
ingerelte és újratermelte.”51 A naplórészletek és az Úti levelek párhuzamos publikálásának 
reklámértékét az is növelhette, hogy ugyanazt a történetet, a közös szerelem történetét mesélik 
el két különböző oldalról: a férfi és a nő szemszögéből. Csakhogy amíg Szendrey Júlia naplója 

42  A napló eredeti kéziratában nem található olyan jelzés vagy utalás, amely a június másodikai bejegyzést 
valamilyen módon hangsúlyozná vagy elválasztaná a napló további részétől, tehát bizonyos, hogy szerkesztői 
stratégiáról van szó. (OSzK Kt. VII/190.)

43  TÖRÖK 2011, 475–489.
44  KÁNYA 1998, 88.
45  MARGÓCSY 1999, 62.
46  Jókai Mór szerkesztéséről az Életképek kapcsán: KOROMPAY 1998, 362–369.
47  JÓKAI Mór, „Hölgysalon”: Életképek, 1847. II. 11., 56.
48  A korabeli kritika keményen tiltakozott az Úti levelek „személyes apróságai” ellen, erről lásd: KERÉNYI 2008, 

339–340.
49  PETFI 1847, 101-107, 110, 111, 113, 116, 118, 120 – 123, 137, 140, 142. szám.
50  Erről utal T. Szabó Levente is: Petőfi „jól kiszámított provokációval vitte az irodalmi piacra magánéletének 

újabb, kétségkívül hírértéket generáló mozzanatait, beleértve házasságát.” T. SZABÓ 2008(a), 344.
51  MARGÓCSY 1999, 54.
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privát írásgyakorlatnak indult, melynek egyetlen célja az önelemzés, addig Petőfi szövege végig 
a publikálás tudatában íródott. Szendrey Júlia nem számolt a leendő közönséggel írás közben,52 
ezzel szemben Petőfi folyamatosan, s igen erőteljesen reflektált nemcsak az olvasókra, hanem az 
intimitás problémájára is, vagyis arra, ahogyan a közönség és a saját szerelmi kapcsolata közötti 
viszonyt látta. Ennek során mindvégig a cáfolat eszközét használta fel arra, hogy folyamatosan, 
újra meg újra felhozhassa az intim témát: a szerelmi kapcsolatát. Az intimitás és a nyilvánosság 
között látszólag éles határvonalat húzott, miközben ezt a határt újra meg újra megszegte: 
„Most jut eszembe, hogy utazásomat kell irnom ’s nem szerelmemet. Bocsánat. Visszatérek hát 
az utazáshoz, ’s igérem, hogy ezután tárgyamnál maradok mathematicai pontossággal… ha csak 
lehetséges. Nagy Károlyból Erdődre jöttem, hol kedvesem lakik… hó, pardon! már megint ott 
vagyok, hol nem kellene lennem. No de többet nem mondok róla, csak hogy Erdődön lakik.”53 A 
látszólagos információmegvonás által Petőfi nagyon ügyesen, módszeresen érte el az olvasók 
kíváncsiságának felcsigázását. Az Úti levelek párhuzamos közlése nem kis mértékben befolyásolta 
a Szendrey Júlia-napló befogadását, s az irodalmi köztudatban való rögzülését. Ezt bizonyítja 
az a híradás, amely a Családi Körben, Szendrey Júlia halálakor megjelent. Kánya Emília lapja 
úgy emlékezett az elhunyt írónőre, hogy „ő irta 1847-ben azt az „Úti napló”-t, mely országszerte 
nagy figyelmet keltett.”54 A két különböző szöveg szerzőjének, Petőfinek és Szendrey Júliának 
összekeverése azt jelzi, hogy az olvasók tudatában a házasság által keltett szenzáció úgy hagyott 
nyomot, hogy az ezt tárgyaló különböző szövegek elválaszthatatlanul összefonódtak, egyetlen 
nagy szövegcsoporttá alakultak a befogadás során. Az Úti levelek mellett Petőfi párhuzamosan 
publikált versei is a leendő, majd bekövetkezett házasságáról szóltak. T. Szabó Levente feltevése 
szerint az 1847 augusztusa után keletkező Petőfi-versek „a nagyközönség számára is összefüggő 
epikus formában, egyfajta nagyelbeszélésként, kalandos sikertörténetként mondták el a költő és 
szerelme házasságát.”55 A Szendrey Júliától publikált naplórészletek így egy tágabb szövegcsoport 
részévé váltak, s a korabeli befogadást e szövegcsoport együttes működése határozta meg. 

Kétségtelen, hogy Jókai előszava elsősorban a női olvasóközönséget célozta meg („Beváltom 
szavamat, mit néhány hó előtt tisztelt olvasónőimnek adtam.”56) A korabeli női lapokkal, 
publikációkkal, szerepekkel foglalkozó kutatások két fontos megállapítása, hogy Szendrey 
Júlia az Életképek munkatársaként „nőkről a nőknek”57 írt, s nyilvánosságra lépése a múzsa 
megszólalása miatt volt szenzáció.58 Ezek a jelenségek azonban nem pusztán az eredeti 
naplószöveg sajátosságait tükrözik, hanem Jókainak azon gesztusaira vezethetőek vissza, 
amelyekkel a szöveg reklámozása és kiadása során igen markánsan irányította a közönség 
figyelmét. Előszava az olvasói stratégiákat egyszerre két irányvonal mentén is befolyásolta: 
nemcsak a szöveg fő tárgyává tett Petőfit reklámozta teljes nyíltsággal a közönség előtt, hanem 
a szöveg azon specialitását is hangsúlyozta, amelyet a szerző női mivolta kölcsönzött neki. 

52  Az 1847. december 5-én szintén az Életképekben publikált Ábránd című írás már nem naplórészlet, ez logikus 
felépítésén is látszik. A Der Ungar által „fantáziadarabnak” nevezett, a boldogság szóló esszé már célzottan a 
Hölgysalon rovat számára íródhatott.

53  PETFI 1847, 422.
54  Családi Kör, 1868. 37. sz., szept, 13., 886.
55  T. SZABÓ 2008(a), 345.
56  Életképek, 1847, 18. sz.., 561.
57  NAGYDIÓSI 1957, 197.; FÁBRI , 73.
58  FÁBRI , 73.
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Az irodalom elitista és üzleti felfogása

Ha nemcsak a Szendrey Júlia-napló kiadásához szorosan kapcsolódó szövegeket, hanem az Élet-
képek rovataiban felmerülő általános problémákat is áttekintjük, akkor feltűnő, hogy pontosan 
olyan kérdések merültek fel, amelyek az egy évtizeddel későbbi nővita során is nagy jelentősé-
get kaptak. Jókai a Nőemancipatio című,59 a Hölgysalon rovatban megjelent cikkben kimondta 
a „Madáré a’ lég, virágé a’ föld, nőkebelé az érzelem hatalma, férfikaré a’ tett.” elvét, amelyet 
később is képviselt. Az Észaristocratia című programadó írásában az „arany istenségének” végét, 
s az „észaristocratia” napjainak eljövetelét hirdetette, amelyet Vahot Imrével az irodalmi élet 
átalakulásáról polemizálva is képviselt. Kettejük vitájában a patriarchális és a piacosított irodal-
mi viszonyok összeütközését láthatjuk.60 Vahot Imre „iparlovagsággal”, „irodalmi iparűzéssel” 
vádolta a legfiatalabb generációt, a huszonkét éves Jókai viszont bátran vállalta ezt a vádat: 
„Az írók bizony a piacról élnek, s sehogy nem lehet rávenni őket, hogy koplaljanak…”61 Jókai 
ugyanezt a felfogást képviselte az 1858-ban kezdődő nővita során is. A nőírók támogatására így 
két nagy oka volt: egyrészt az, hogy az „irodalmi gépezet” hatékony működtetőit látta bennük, 
akiknek művei képesek a közönségsiker elérésére, másrészt az, hogy a nők írásait az irodalom 
szükséges, férfiak által pótolhatatlan elemének tartotta. A nőírók körül kibontakozó diskurzus 
során a modern irodalom alapvető létformájaként a piaci megjelenést beállító felfogás62 a Gyu-
lai Pál által képviselt esztétikaközpontú, elitista irodalomszemlélettel került szembe. A polémia 
párhuzamosan folyt és szorosan összekapcsolódott azzal a folyamattal, amely az íróság hivatá-
sosodását, foglalkozásszerű munkatípussá válását érintette, s ezáltal „újszerű keretbe helyezte 
az irodalmi rendszerről való gondolkodást.”63 Számos felszólaló reflektált arra, hogy milyen a 
professzionális foglalkozás értelemben vett íróság aktuális pozíciója a korban.64 Erdélyi János 
éppen a nőírókról szóló tanulmányának bevezetésében írta: „Még a férfiaknak sem oly rég 
ideje, hogy becsület az irás. Kedvtelésnek megjárta, de valami nemes, komoly tettnek alig.”65 
Ahogyan T. Szabó Levente felhívta rá a figyelmet, a Magyar Írók Segélyegyletének 1862-es 
felhívásában a „géniuszok alkonya” nyilatkozott meg.66 Az egyesület ugyanis az irodalom napi 
működésének fenntartóit kívánta támogatni: a géniusz és az írásaival rendszeresen jelentkező, 
szorgos „munkás” ebből a nézőpontból egyaránt értékes. A felhívás a szellemi munka, az írói 
hivatás „önálló munkaformaként való kanonizációját” kísérelte meg: az írásért kapott fizetséget 
„méltán kiérdemelt gazdasági csereértéknek” tekintette.67 Ezt a szemléletet képviselte Jókai Mór 
is Bajza Lenke munkáiról írott kritikájában, amelyben kifejtette, hogy nemcsak géniuszokra 

59  Petőfi a Hazánkban publikált Úti levelek Kerényi Frigyeshez című cikksorozatában George Sandról szólván 
szintén kifejtette véleményét a kérdésről.

60  SZAJBÉLY 2010, 32.
61  MARGÓCSY 1999, 51.
62  MARGÓCSY 1999, 50.
63  T. SZABÓ 2008(b), 358.
64  Az íróság mint megélhetési forrás, az egyes híres írók keresete az 1860-as években is izgatta a közvéleményt. 

A Fővárosi Lapok a Pestre látogató „jó öreg Dumas papa” keresetének részletes adatait közölte a különböző 
műfajok szerinti lebontásban, valamint azok pontos jövedelmét is, akiknek a művek kenyeret adtak (fordítók, 
nyomdászok, könyvkötők, rajzolók, színészek, stb.) Fővárosi Lapok, 1865, 285. sz., 1132. Egy francia lapnak 
az írók (Sue, George Sand, Victor Hugo, Jules Janin, stb.) tiszteletdíjával foglalkozó közleményének átvétele 
első regényért, egyes művekért, ívekért kapott összegek szerinti lebontásban: Fővárosi Lapok, 1866., 2. sz., 8. 

65  ERDÉLYI 1991, 472.
66  T. SZABÓ 2008(b), 357.
67  T. SZABÓ 2008(b), 357.
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van szükség, hanem minden „termelőre”, aki hozzájárul az „irodalmi gépezet” működéséhez. 
Jókai a Gyulai Pálnak címzett kritikát éppen azzal kezdte, hogy az írói foglalkozásnak a többi 
szakmához viszonyított, aktuális helyzetére reflektált: „A boltosbul lehet milliómos, a káplárból 
lehet generális, a szökevény komédiásból lehet nemzeti szinházi müvész; de az iróbul ugyan mi 
a mente lehetne más mint iró? Ott végzi, a hol elkezdte.” A szöveget indító anekdota szerint a 
szerző, ha lenne négy fia, akik közül az első katona, a második vászonkereskedő, a harmadik 
színész, a negyedik pedig író lenne: ő bizony az írót sajnálná leginkább. Leányát viszont nem 
féltené az irodalmi pályától. Jókai épp azért tartotta kedvezőnek a nőírók irodalmi életben be-
töltött pozícióját, mert nem egy másik, jövedelmező állás helyett kell ezt választaniuk, hanem 
anyai és háziasszonyi tevékenységük mellett tölthetik be irodalmi ambícióikat: „A férfi egy más 
nyilvános életpályát ad cserébe iróságaért, a nő egészen ajándékba kapja azt.” A vita közhelysze-
rűen visszatérő, központi kérdése ugyanis az volt, hogy lehet-e jó anya, jó feleség egy írónő? A 
Gyulai-cikk épp azon állításával váltotta ki a közfelháborodást (és nem a nőszubjektumról han-
goztatott sztereotípiáival), hogy nemmel válaszolt erre a kérdésre. Kánya Emília 1863-ban azért 
küzdött, hogy ezt megcáfolja, hangsúlyozta, hogy a nők anyai és hitvesi teendőiket ugyanúgy 
tudják teljesíteni az írás mellett, mint ahogyan férfi író is szokott más társadalmi állást (pl. 
tanár, múzeumi tisztviselő, pap, esperes, kanonok, ügyvéd, gazda, orvos) vállalni.68 Emellett a 
női munkavállalás69 fontosságáról is írt, („Tanuljunk tehát dolgozni és anyagi tekintetben is te-
hetségünk szerint hasznára lenni a polgári társadalomnak”) s kijelölte, hogy melyek azok a mun-
katípusok, amelyet a nők is sikerrel betölthetnek: „minden olyan munkában, melyhez kiválóan 
izlés és kitartás szükséges, mi nők bizonyára felülmulnók a férfiakat, ha rendszeresen és alaposan 
megtanulhatnók.”70 

Nőemancipáció vagy nőíróság? Konfliktus vagy „epeláz”?

A vita egészére jellemző a pontos definíciók hiánya. A diskurzus sajátossága, hogy a felszólalók 
nem ugyanazon dolgokat értették ugyanazon fogalmak alatt. A felhasznált érvek nagy része 
éppen a másik fél fogalomhasználatának jogosultságát kérdőjelezte meg. A nőíróság és a nőe-
mancipáció közé Gyulai Pál egyenlőségjelet tett, s mindkettő ellen tiltakozott. A két fogalom 
azonosítása azonban korántsem volt evidens a kortársak számára, sőt: mind a nőírók, mind 
a védelmükben fellépő férfiak azzal érveltek, hogy élesen elválasztották egymástól a kettőt. 
Szabó Richárd a Délibáb hasábjain ezen az alapon támadta Gyulait: „Igaza volna, ha az iró-
nőség nőemancipatio lenne. De ez nem áll. Az irónőség és nőemancipatio két egymástól végtelenül 
különböző fogalom. A nő, ki ir, nem azonnal emancipált nő. Az emancipált nő cselekvényekben, 
az irónő eszmékben, érzelmekben nyilatkozik. Az irónőség fogalmával nincs kapcsolatban a nőiség 
megtagadása, de az emancipált nőével igen. Az irónő tiszteletreméltósága rajzolt eszméi s érzelmei 
minőségétől függ, az emancipált nő a legszűkebb korlátok között is mindig nevetséges.”71

68  KÁNYA 1863, 8–11, 85–87, 102–103, 114–115, 121–123.
69  A nőíróság és a korabeli női szakmák helyzetét érdemes összevetni: a színésznő, a szerkesztőnő már elfogadott 

pozíció a korban, de az újságírónő figurája („újdondász” szerepkör) még nem jelenik meg. Gyulai Pál a 
társadalom elitjéről értekezik, de az alacsonyabb rétegekben már növekedett a dolgozó nők száma. Azokon a 
területeken, ahol elfogadottá válik a nők jelenléte, gyorsan nő a létszámuk is. Ezt mutatja a nőíróság problémája 
is: az 1840-es években még csak néhány nő szerepel a napokban, s ez az arány tíz év alatt a sokszorosára 
emelkedik.

70  KÁNYA 1863.
71  SZABÓ 1858, 199.
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Maguk a nőírók is tiltakoztak munkásságuk emancipációval való azonosítása ellen.72 Az általuk 
írt reakciók legjellemzőbb vonása, hogy tiltakoznak a Gyulai által feltételezett szerepkonfliktus 
ellen: azt hangoztatják, hogy az írónő is lehet jó anya, jó feleség, ezáltal azt kívánják bizonyí-
tani, hogy a két szerep nem ütközik egymással.73 Kánya Emília nem az 1858-as cikksorozat 
ellen ragad tollat, hanem Gyulai Nők a tükör előtt című novellájának74 ezen mondata miatt: 
„Az öreg ur tudta, hogy az irónők nem szoktak kötni és himezni.” Gyulai egy fiktív, Árpádina 
nevet viselő nőíró alakját rajzolta meg a műben, akit a divatlapok dicsőítenek, de valójában 
tehetségtelen és nagyon hiú. Kétségtelen, hogy az 1863-as novella gondolatmenete, amelyet 
1863-ban közölt Arany János lapja, a Koszorú, teljes összhangban volt az öt évvel korábbi Pesti 
Napló-beli értekezéssel. Kánya Emília Néhány szó a nőnem érdekében című, négyrészes soroza-
tának az volt a célja, hogy cáfolja Gyulai azon állítását, miszerint „az irónő nem lehet hű anya; jó 
nő.” Rendkívül erősen ragaszkodott a hagyományos, női szerepekhez, miközben a cikksorozat 
negyedik darabjában a nők helyzetét a rabszolgákéhoz és a négerekéhez hasonlította, vagyis a 
korai angol feminista írások jellemző párhuzamával élt.75 Gyulai Pál viszontválaszában egyrészt 
fogalomzavarral vádolta Kánya Emíliát („neki az írónő és a nőnem ugyanegy”), másrészt érve-
inek megalapozatlanságával. Védekezésének alapjául a novella és az értekezés műfaja közti kü-
lönbség szolgált: a szerkesztőnő nem vette figyelembe, hogy a Nők a tükör előtt az előbbi, s nem 
az utóbbi kategóriába tartozik, s így az idézett mondat, amelyre egész érvrendszerét felépítette, 
„nem az iró objectiv véleményeként van oda irva, hanem mint a novellai személy subjectiv 
meggyőződése.” Innentől kezdve ennek a narratológiai problémának a boncolásába fulladt a 
polémia, az érvek a másik fél szövegértelmezésének hibáira vonatkoztak.
A vita szóhasználata alapján úgy tűnhet, hogy komoly érdekellentéteket és valós konfliktust 
takart, hiszen a Gyulai-cikkre elsőként reagáló Brassai Sámuel kifejezetten „háborús” szóhasz-
nálattal élt.76 Az 1850-es évek kritikájának azonban általános jellemzői közé tartozott, hogy 
rendszeresen alkalmazta a hadviselés és viadal szótárát77a szövegekben. Ennek figyelembevéte-
lével érzékelhetővé válik, hogy milyen megtévesztő lehet a konfliktus típusára nézve ez a szó-
használat. A szociálpszichológia megkülönbözteti a valódi konfliktust, az álkonfliktust, az átté-
teles, téves, lappangó és hamis konfliktust.78 Az álkonfliktusok jellemzője, hogy „az elégtelenül 
definiált érdekek ütközése” eredményezi őket.79 Véleményem szerint a Gyulai-szövegek mentén 
megfogalmazódó hozzászólások inkább az álkonfliktusok, mint a valódi konfliktusok jellemző-

72  Még tíz évvel később sem volt divat a nőemancipáció pártján állni. 1867-ben Veres-Beniczky Hermin egy olyan 
nőegylet megalapítását hirdette meg, amelynek célja különbözött az addigiaktól, ugyanis nem jótékonysági 
célú volt, hanem azt kívánta elősegíteni, hogy a nők tanulmányok által önállóságot és önfenntartást tudjanak 
maguknak kivívni. A nőemancipációs törekvésektől való elhatárolódás rendkívül hangsúlyos szerepet kap a 
cikkben: „… nem célom nekem oda törekedni, mit a nők emancipátiója alatt közönséges értelemben érteni 
szoktak, óhajtásom egyedül az: hogy hazánkban a nőknek becsületes önfenntartásuk és szellemi kiképeztetésük 
minden irányban lehetővé váljék.” VERES-BENICZKY 1867, 403.

73  Más kérdés, hogy milyen a szerepkonfliktus kivetülése a privát írásgyakorlatok során. Szendrey Júlia 1854-ben, 
Tünődések című, naplószerű, a szellemi munka lehetőségeivel foglalkozó írásában közel sem látta annyira 
problémamentesnek az írónő – anya – háziasszony szerephármast, mint Kánya Emília. (MIKES – DERNI 
KOCSIS 1930, 317.)

74  GYULAI 1863, 7, 32, 55, 78, 102, 126, 149. sz.
75  FÁBRI 1996, 212.
76  BRASSAI 1858(a), 1397–1400, 1421–1425, 1445–1449., BRASSAI 1858(b), 2–3. sz.
77  T. SZABÓ (szerk.) 2003, 175.
78  CSEPELI 1993, 359–360.
79  CSEPELI 1993, 359.



2013. nyár -T[˟�;bnbIL

I I I  2 6 3  I I I

it viselik magukon – akár a fogalomhasználat, a pontos definíciók hiánya, akár a vita tétje felől 
nézzük őket. Épp ezért találó a Szendrey Júlia által használt „epeláz” kifejezés. A felvázolt néző-
pontok és a Gyulai-cikk születésének időpontjában publikáló nőírók magas száma alapján úgy 
tűnik, hogy a vita tétje nem az volt, hogy folytathatnak-e a nők irodalmi tevékenységet. Nem 
a nők íráshoz és publikáláshoz való joga forgott kockán, hiszen a sajtóban való tömeges meg-
jelenésük, amely a Gyulai-cikket is inspirálta, már nem visszafordítható, hanem a tömegsajtó 
megjelenésével járó, természetes folyamat volt. Nem is a női emancipáció lehetősége volt a tét, 
hiszen – ahogyan már jeleztem – maguk a nőírók sem erre törekedtek. Nem is magánérdekek 
álltak a háttérben: az irodalom bizonyos pozícióiért folytatott harc nem személyes érdekek 
formájában, hanem a piacosított irodalmi viszonyok megszilárdulására, az íróság hivatásoso-
dására való törekvésben nyilvánult meg. Ehelyett sokkal inkább az volt a kérdés, hogy milyen 
szerepekben jövedelmező fellépni egy írónőnek, milyen műfajokban érdemes megnyilatkoznia, 
milyen publikációs fórumot választania, ha elismerést és sikert akar kivívni magának. A dis-
kurzus kialakította azokat a tipikus stratégiákat, amelyeket egy nőírónak alkalmaznia kellett, 
ha érvényesülni kívánt. Abban az egy kérdésben ugyanis a vita minden résztvevője egyetértett, 
hogy meghatározott az a működési terület, amelyet a nők az irodalmi pályán betölthetnek. Ez 
a terület pedig azon érzések tolmácsolása volt, amelyek megélésére a férfiak nem képesek: a női 
élet speciális élményeinek megírása. Ez magyarázza, hogy miért az anyaszerep volt a leginkább 
legitim, s a leginkább jövedelmező női szerep a kor költészetében. A férfi kritikusoknak csu-
pán a kérdéshez közeledő mentalitása különbözött egymástól. A nőíróságot alapvetően ellenző 
Gyulai Pál „engedélyezte”, hogy a nőírók a hozzájuk illő szerepekben nyilvánosságra lépjenek 
(s mivel ezek az igen szűk körön belüli szerepek a műfajokkal karöltve járnak, a nők rendelke-
zésére álló műfajokat is meghatározta), a nőírókat a „gyöngéd, mély érzésü, ábrándos” művek 
alkotására bíztató80Jókai pedig a női írás legfőbb feladatának a női lélek tükrözését tartotta. Azt, 
hogy ez az elvárás milyen sokáig és milyen szívósan élt a nőirodalommal kapcsolatban, jól mu-
tatja, hogy még Osvát Ernő is azt hangsúlyozta: „csak az kiállhatatlan, ha írónők férfimodort 
affektálnak.”81 

Női jelenlét és szerep a sajtóban

A nővitát nemcsak a különböző lapokban megjelent elméleti szövegek, a felszólalók írásai alap-
ján célszerű vizsgálni. Legalább ilyen fontos a korabeli sajtó vizsgálata a következő két szem-
pont alapján: Mekkora mértékű volt a nők önreprezentációja a sajtóban a korábbi évtizedhez, 
az 1840-es évekhez képest? Milyen típusú sajtókiadványok, publikációk voltak azok, amelyek 
látens módon befolyásolhatták a vita alakulását? A kutatást megnehezíti, hogy nincsenek még 
részleges kimutatások, statisztikák sem arról, hogy mekkora volt a nőírók tényleges jelenléte a 
korabeli sajtóban, vagyis arról, hogy megjelent publikációk hány százaléka származott nőktől. 
A kérdést véleményem szerint a publikációk típusa szerint érdemes megközelíteni. Eszerint 
négy olyan területet különböztetek meg, amely lehetőséget kínált a női önreprezentációra: ön-
álló verseskötet, folyóiratok, speciális-tipikus női kiadványok (albumok, naptárak), antológiák. 

1858-ban, a Gyulai-cikk pillanatában már több költőnő rendelkezett saját kötettel. Iduna 
(Szász Károlyné) és Ferenczy Teréz versei 1853-ban, 1854-ben, haláluk után jelentek meg. 
1858-ban Majthényi Flóra 50 költeménye, a próza terén pedig csak néhány példát említve: 
Szendrey Júlia Andersen-fordítása, Bajza Lenke Beszélyek című könyve, Bulyovszky Lilla 
útinaplója jelent meg önálló kötet formájában. 1861-ben önálló verseskötettel jelentkezett 

80  JÓKAI 1968, 97.
81  BORGOS – SZILÁGYI 2011, 12.
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Kisfaludy Atala, Tarnóczy Malvina, Wohl Janka, 1864-ben Hajnalka (Rózsaági Antalné), 
valamint Izidóra (Bethlen Miklósné Petrichevich Horváth Ida)

A statisztikák hiánya a nők időszaki sajtóban való jelenlétének felmérését nehezíti leginkább. 
Néhány adatot bemutatok annak bizonyítására, hogy egy évtized alatt jelentősen növekedett 
a publikáló nők száma. Két folyóirat fél éves időtartamra eső publikációit hasonlítottam 
össze, a Jókai által szerkesztett Életképek 1847-es évfolyamának második félévét és a Rózsaági 
Antal által szerkesztett Gombostű 1862-es évfolyamának első félévét (április 2 – december 
25). Mindkettő a női közönségre számító, s a nőirodalmat pártoló lap volt a maga korában. 
Az adatokat a mellékletben közlöm. Az Életképek esetében még meglehetősen alacsony a 
publikáló nők száma, a legfeltűnőbb az, hogy a Versek rovatban egyetlen nő sem publikált. 
A női publikációknál viszont jóval magasabb a nőkről szóló cikkek aránya a folyóiratban. Az 
1862-ben indult Gombostű című, Rózsaági Antal által szerkesztett folyóirat esetében külön 
vizsgáltam a nők arányát a szerzők és a publikált művek száma között. Ennek célja az, hogy 
ne torzítson a női szerzők számát illetően az, ha egy-egy nőíró publikált magas számban. 
Viszonyítási pontként megvizsgáltam az Arany János által szerkesztett, s a vitában is fontos 
szerepet játszó Koszoru82 1863-as évfolyamának mindkét félévét is. A Versköltemények között 
egész évben mindössze két nő publikálhatott: az első félévben negyvenkilenc költeménye 
között Wohl Janka szerepel két verssel, a második félévben Majthényi Flóra egy verssel (Boldog 
a napsugár) A Beszélyneműek rovatban Szendrey Júlia szerepel (Sz. J. monogrammal) két 
fordításával: A bő czipő (Karr után),83A rózsabokor és a csiga (Andersen u.), valamint Stephanie 
és Jósika Júlia egy-egy műve. (Stephanie regekönyvéből, A fegyencz) A második félévben 
ugyanebben a rovatban 24 mű közül négyet publikált nő: Reményi Katalin, Stephanie, Jósika 
Júlia (Nagyanyám naplója), Kalocsa R. (A quarteronne) Az Elegyes tárczaczikkek között jelent 
meg két eredeti elbeszélés Szendrey Júliától: A Mikulás és A lyukas mogyoró.

Az összehasonlítás legérdekesebb pontja véleményem szerint a líra területén figyelhető meg: 
míg az Életképek Versek című rovatában 1847 második félévében egyetlen nő sem publikált, 
addig a Gombostű Költemények rovatában 116-ból 24 verset már nő írt. Tíz év alatt tehát 
nagyon jelentősen megnőtt a nők önreprezentációja a sajtó bizonyos területein. Nagy különbség 
figyelhető meg az ugyanazon időszakot képviselő Rózsaági és Arany lapjának koncepciója 
között. Rózsaági nagy mennyiségben közöl női szerzőktől származó írásokat, akiknek döntő 
többsége viszont teljesen ismeretlen, nem pedig rendszeresen publikáló, a korabeli antológiák 
és kritikák által is számon tartott, elismert nőíró. A Költemények rovatban publikáló tizennégy 
női szerző névsora a következő: Bella, Beöthy Olga, Dalmady Borcsa, Erdődy Sarolta, Flóra, 
Hajnalka, Hortense, Irma, Keleti Teréz,84 M. Lotti, Pap Sarolta, Péterfi Ida, Pichler Vilma, 
Wohl Janka. Jellemző, hogy Majthényi Flórán, Hajnalkán és Wohl Jankán kívül, akik a kor 
népszerű költőnői voltak, egyedül Keleti Teréz azonosítható Szinnyei Magyar írók élete és 
művei című könyvsorozata alapján. A Gombostű gyakorlatában tehát éppen az a tendencia 
figyelhető meg, ami ellen Gyulai tiltakozott: a nők korlátlan formában való nyilvánosság elé 
engedése. Arany is teret enged nekik, de kizárólag a neves nőíróknak, az ismeretleneknek 

82  Itt jelent meg Gyulai Nők a tükör előtt című, a vitát 1863-ban újra felpezsdítő novellája, Kánya Emília 
reakciója, majd Gyulai Pál viszontválasza, valamint Arany lezáró Nyilatkozata. Emellett itt volt olvasható Jókai 
be nem fejezett, Milyenek a nők? című cikksorozata és Madách Imre A nőről, különösen aesthetikai szempontból 
című értekezése is. 

83  Mindkét fordítás ismeretlen a szakirodalom számára.
84  Keleti Teréz népszínmű-énekesnő. 1858-ban Wolly Teréz néven lépett fel, később Keleti-Erdélyi László 

karmester felesége lett. A Divatcsarnokban (1861) és a Napkeletben (1862) több költeménye jelent meg. 
SZINNYEI 1897, 1394.
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nem. Feltűnően kevés vers szerepel a lapjában, s igen látványos a fordítás preferálása a 
nőírókkal kapcsolatban. Véleményem szerint a Koszorú a Gyulai-féle „megengedő” koncepció 
megvalósulása a gyakorlatban mind az arányszámok, mind pedig a tematika tekintetében. Erre 
kiváló példa az Asszonyélet. Költemények Johannától. (Frauenleben. Gedichte von Johanna) című 
német verseskötet ismertetése egy versfordítással (Anyagond) egyetemben,85 amely a Koszorú 
1863. évfolyam 16. számában a Külföldi Szemle rovatban jelent meg. A szóban forgó kötetet és 
Johanna nevű szerzőjét sem Voinovich Géza, sem Németh G. Béla nem tudta beazonosítani. 
Vaderna Gábor bukkant egy példány nyomára a berlini Staatsbibliothekben, aki a témáról írt, 
még publikálatlan tanulmányában arra keresi a választ, hogy milyen értékeket láthatott Arany a 
gyermekváró anyai versben, illetve a kötetben?86 „Ezek majd mind a női és anyai élet különböző 
állapotjaira vonatkoznak”: ezekkel a szavakkal mutatta be Arany a kötetet a közönségnek, s ez 
tökéletesen tükrözi, hogy milyen beszédmódot tekint értéktelítettnek a nőkkel kapcsolatban. 
Furcsa, a nővita részleteit ismerve viszont érthető paradoxon, hogy az azonos kritikai mérce 
elvét hirdető Arany a gyakorlatban nem ezt alkalmazta (a nők esetében), hanem tematika, 
műfaj és beszédmód szempontjából ítélte meg az egyes műveket.

Ez a kritikai felfogás nagymértékben befolyásolta a nőírók publikációs listájának alakulását. 
Szendrey Júlia 1857 szeptemberében lépett első versével, a Három rózsabimbóval a nyilvánosság 
elé a Napkelet hasábjain. A folyóirat szerkesztője a kiváló lapmenedzselési technikáiról 
ismert Vahot Imre volt,87 aki a Petőfi név védjegyét88 kihasználta a kiadás során: Szendrey 
Júlia nevéhez szerkesztői megjegyzést fűzött: „Elhunyt költőnk Petőfi Sándornak volt neje, 
kinek jeles tehetségétől e téren még sok szépet várhatunk.” Szini Károly a versről írt kritikájában 
emlékeztetett Szendrey Júlia korábbi publikációira: naplójára és „némely beszélyre”, cikkének 
egyik leghangsúlyosabb eleme mégis a Petőfihez való viszonyítás: kettejük lényét, sőt költészetét 
egymástól elválaszthatatlannak tartja.89 A költemény legfőbb érdemét, maradandóságának 
biztosítékát a beszédmódjában látja, vagy ahogyan ő nevezi: tárgyában, mely „először van 
ilykép megénekelve: az anyai szeretet önmaga az anya által.” Szendrey Júlia később a Három 
rózsabimbó folytatását is megírta Az én kis leányom címmel, amely az Anyák Hetilapjában 
jelent meg. Jól látható, hogy a költemény sikere két tényezőn alapult: nemcsak a Petőfi név 
védjegyén, hanem azon is, hogy a költőnő anyaszerepben lépett fel. Így ez a siker arra is kiváló 
példa, hogy a nőírók publikációs listáinak alakulását miként befolyásolták a korabeli kritikai 
nézetek. 

Szendrey Júliának a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában található 
versgyűjteménye minden költemény alatt tartalmazza a keletkezés dátumát, helyszínét, sőt az 
esetleges publikálás helyét is.90 Így feltűnő, hogy a versek döntő többsége 1856-ban született, 
tehát az első publikálás idején már készen állt, s időrendben nem is a költőnő három gyermekéről 
szóló Három rózsabimbó volt az első vers. Ez alapján úgy tűnik, hogy Szendrey Júlia tudatosan 
indította ezzel a költeménnyel önálló irodalmi pályafutását, s a recepció, valamint a kor kritikai 
gondolkodásának ismeretében ez a választás igen ügyes stratégiának bizonyult. 91

85  Koszorú, 1863., 16. sz., 379. 
86  Ezúton is köszönöm Vaderna Gábornak, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a témáról tartott előadásának 

kéziratát.
87  DEMMEL 2009, 253 – 268.
88  MARGÓCSY 1999, 61.
89  SZINI 1857, 643–644.
90  MTAK Kézirattár K 524/1.
91  Költői pályafutása indult meg ezzel a verssel, prózát már korábban is publikált: az 1847-es naplórészleteken 
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„…midőn költőnőink általános irodalmi szinvonalra emelkednek”

1857-ben, 1858-ban rengeteg különböző, egymástól függetlenül fellépő költőnő kezdett el 
publikálni. Ekkoriban lépett verseivel a nyilvánosság elé Szendrey Júlia mellett Kisfaludy 
Atala,92 Kánya Emília, Wohl Janka, Czobor Kornélia,93 Wass Ottilia,94 Bálintffy Etelka.95 A 
műveikből összeállított antológiák különösen fontos szerepet töltöttek be a nővitában is: Far-
kas Albert 1862-es Nemzeti Hárfája,96 valamint Zilahy Károly 1865-ös, Hölgyek Lantja című 
kötete97 elsőként vállalkozott a magyar írónők történetének összefoglalására. Ezek két okból is 
jelentősek voltak: egyrészt igen kedvező publikációs lehetőséget biztosítottak a nőírók számára, 
másrészt puszta megjelenésük is érv volt a nőíróság mellett.98 A nőirodalmon belüli kanonizá-
ciós folyamatokat is beindították ezek a válogatások. Farkas Albert bevezetőjében kifejezetten a 
kortárs költőnőket vizsgálta esztétikai szempontból: a legjobb költőnőknek az akkor már halott 
Ferenczy Terézt és Idunát tartotta, élő költőnők közül pedig Szendrey Júliát értékelte legtöbb-
re.99 Zilahy Károly 1865-ös, a Hölgyek Lantja címet viselő könyvében pedig ezt írja: „… szép 
műérzéke és egyéni vonásai külön helyet jelölnek ki számára társai között. Szendrey Júlia nyitja 
meg azon időszakot, midőn költőnőink általános irodalmi szinvonalra emelkednek.”100Az 1860-as 
években tehát Szendrey Júlia kortársai komoly elismeréssel írtak irodalmi munkásságáról. 

Szendrey Júlia kéziratos versgyűjteményében minden költemény alá odaírta a keletkezés 
dátumát, helyszínét, a publikált versek esetében a megjelenés helyét, emellett összeállította 
munkáinak jegyzékét is. Ezek alapján a következő lista állítható össze azokról a folyóiratokról, 
albumokról, amelyek Szendrey Júlia verspublikációit közzétették: Napkelet, Emília évkönyve 
(Magyar Nők Évkönyve), Auróra, Anyák Hetilapja, Fővárosi Lapok, Családi Kör, Gombostű 
naptár, Nővilág, Szigeti Album, Részvét könyve, Alföldi Segélyalbum, Magyarország és a Nagyvilág, 
Nefelejcs. Prózai művei ezekben a lapokban jelentek meg: Pesti Napló, Vasárnapi Ujság, 
Koszorú, Nővilág. Ebből a publikációs listából Szendrey Júlia irodalmi kapcsolatrendszere is 
rekonstruálható: az irodalmi Deák-párt köréhez tartozó Gyulai Pál, Kemény Zsigmond, Arany 
János, Szász Károly, valamint a Vajda János, Zilahy Károly, Rózsaági Antal által szerkesztett 
sajtóorgánumok egyaránt kiadták műveit.

kívül 1850 és 1851-ben a Pesti Naplóban több elbeszélése jelent meg. 
92  Kisfaludy Atala 1836-ban született Köttsén. 1852-től Szalay Károly ügyvéd felesége, Szalay Fruzsina költőnő 

édesanyja. 1878-ban a Petőfi-társaság tagjai közé választotta. SZINNYEI 1899, 399.
93  Költeményei a Napkeletben (1858–60), Nefelejtsben (1859, 1863), Aradi Híradóban (1859), Népujságban 

(1860), Tavasz című zsebkönyvben (1861) és a Hölgyfutárban (1862) jelentek meg. SZINNYEI 1893, 542.
94  Wass Ottilia grófnő, W. györgy gróf és Gyulay Janka grófnő leánya. Költeményeket írt a Sárosy Gyula Albumába 

(1857), a Hölgyfutárba (1858 – 59); Zilahy Károly Hölgyek Lantjába (1866) Munkája: Chopin. Liszt Ferencz 
után francziából, Bp., 1878. SZINNYEI 1914, 1439.

95  1863-ban házasodott össze Rózsaági Antallal. A hatvanas, hetvenes években Hajnalka néven ismert és kedvelt 
írója volt különösen a női közönségnek. Ő volt az első, aki Pesten szalonját megnyitotta az irodalom jelesei 
számára. SZINNYEI 1906, 1208.

96  FARKAS 1862.
97  ZILAHY 1865.
98  GYULAI 1927, 134–136. 
99  Elsőként két hallott költőnőt említ meg Farkas Albert bevezetője: Ferenczy Terézt és Idunát (Szász Károlyné), 

akiknek 1853-ban és 1854-ben jelent meg posztumusz kötetük. FARKAS 1862, 5–6.
100  ZILAHY 1865, 47–48.
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Hogyan használta ki Szendrey Júlia a korabeli sajtó által nyújtott lehetőségeket? A 
fentebb felsorolt négy terület közül Szendrey Júlia az önálló verseskötet kivételével minden 
publikációtípust alkalmazott. Önálló kötetként kizárólag Andersen-fordítása jelent meg, 
amelyet gyermekeinek ajánlott.101 Huszonkilenc verspublikáció közül tizennyolc folyóiratban 
jelent meg, tizenegyet pedig a korban divatos, speciálisan nők számára készített kiadványban, 
albumban, évkönyvben, naptárban publikált, például a Kánya Emília – a Monarchia első 
szerkesztőnője102 – által szerkesztett Magyar Nők Évkönyvében. Az 1840-es években kialakított 
kapcsolatrendszerének felhasználása igen látványos. A Napkeletet Vahot Imre, az Anyák 
Hetilapját Vachottné Csapó Mária, a Vasárnapi Ujságot Pákh Albert, a Családi Kört és a 
Magyar Nők Évkönyvét Kánya Emília, a Koszorút pedig Arany János szerkesztette: csupa 
olyan személy, akit Júlia még Petőfi révén ismerhetett.

Az említett 12 fólióból álló munkajegyzék az OSzK Kézirattárában VII/201 jelzet alatt 
található.103 Szendrey Júlia írói öntudatának, saját irodalmi pályájának alakulására vonatkozó 
reflexiójának legfontosabb dokumentuma. A különböző nagyságú papírlapokra írt listákon 
más-más rendszerező elv figyelhető meg: az eredeti művek és fordítások, a prózai szövegek 
és a versek megkülönböztetése hangsúlyos. Érdekes, hogy Szendrey Júlia a publikációknak 
csupán a helyét tartotta fontosnak megjelölni, a dátumát nem, ezzel szemben a versek 
születésének időpontját rendszeresen jelezte. Ebből az következik, hogy a munkajegyzék így 
inkább a publikációk típusát, a korabeli sajtókiadványok sokféleségét dokumentálja, nem 
pedig Szendrey Júlia nyilvános szférában kifejtett önreprezentációjának időbeli ívét, másfelől 
az, hogy a sajtóban megjelent publikációi helyett privát írásgyakorlatának folyamata kerül 
előtérbe. Maga a munkajegyzék is olyan sajátos, privát írásgyakorlatnak tekinthető, amellyel 
egyszerre reflektál a sajtóban megjelent publikációira, valamint kéziratos írásgyakorlatára.104 

Összegzés

Thimár Attila javaslata, miszerint az irodalmi vitákat dinamikus modellként kell elképzelni, 
nem lezárt és pontosan körülírható irodalomtörténeti egységként,105 igen elgondolkodtató le-
het a nőírók körül kialakult polémia vizsgálata során. Ha nem szorítjuk be az 1858 és 1863 
közötti öt esztendőbe a nővitát, s az 1840-es évek nőírókhoz való viszonyulásának dokumen-
tumait nem pusztán „előzménynek” tekintjük, akkor láthatóvá válik azoknak a társadalomtör-
téneti folyamatoknak és irodalomtörténeti hagyományoknak a folytonossága, amelyek a vita 
alakulását befolyásolták. Ha nem csupán Gyulai elméleti szövegeiből kiindulva vizsgáljuk a kor 
nőíróinak helyzetét, hanem összevetjük kritikáit a különböző sajtótermékekben megfigyelhető 
tényleges gyakorlattal, akkor a kétpólusú vita helyett sokkal árnyaltabb kép tárulhat elénk. 
Mivel a kor írónőinek művei máig feltáratlanok (ez a kéziratos hagyatékokra, s a publikációk-
ra egyaránt vonatkozik), ennek a „tényleges gyakorlatnak” a vizsgálata igen nehéz, mégis ily 
módon tárulhatnak elénk azok a stratégiák, amelyeket a szerkesztők és a nőírók alkalmaztak a 
publikálás során. A „Gyulai-féle nővitát” tehát nem egyedüli kiindulópontnak célszerű tekin-
teni a kutatások során, hanem olyan modellnek, amely által hatékonyan vizsgálhatóak mind a 
nőírói életpályák kontextusai, mind a korabeli sajtó, s az irodalmi élet problémái.

101  ANDERSEN (SZENDREY ford.) 1858.
102  Kánya Emíliáról lásd: TÖRÖK 2011, 475–489.
103  OSzK Kt. VII/201.
104  A munkajegyzéket a dolgozat mellékleteként közlöm.
105  THIMÁR 1996, 15.
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Mellékletek

Rovatcím Publikációk száma Női szerzők száma

Irányczikkek, elméleti tárgyak 16 2 (Rákosy Bella,  
Héthegyi Erzsébet)

Novellák 15 2 (Malom Luiza,  
Lemouton Emília)

Életképek és Humoristica 14 1 (Ivánffy Malvina),

Versek 46 0

Nép és tájismertetések 16 0

Irodalom és itészet 0

1. melléklet: Táblázat, Életképek 1847. második félév

Rovat címe Összes szerző Női szerzők Összes 
publikáció

Nőtől 
származó 

publikáció

Költemények 66 141 116 24

Irányeszmék 14 42 17 4

Beszélyek és 
rokonneműek 26 43 39 5

Tanulmányok 8 14

2. melléklet: Táblázat, Gombostű, 1862. első félév (április 2. – 1862. december 25) 

OSzK Kt. VII/201. 
Szendrey Júlia munkáinak jegyzéke
12 fol

[1. cetli, ceruzával:
rendezés szempontja: publikált prózai művek, fordítások is]
Emlékezés barátnémra. 2 szám Pesti Napló
Kórházi jelenet 1 szám Pesti Napló
A huszár boszúja Pesti Napló 4 szám
A vörös orr. Fordítás. Életkép 2 szám
[A bő cipő Ford.
A rózsabokor és a csiga stb.]
A Mikulás
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A lyukas mogyoró
A Koszorúban
A pásztorlányka és a királyfi
A fenyő és a vadrózsa
A kis Morzsa kutyácska
Egy kis köpeny története A Vas. Ujs. 32.
A szerencsétlen narancsfa A Vas. Ujs. 33.

[2. cetli: 
rendezés szempontja: önálló, eredeti prózai művek]
A kis köpeny története
A lyukas mogyoró
A Mikulás
A fenyőfa és a vadrózsa
A kis Morzsa önéletirata
A jó kis fiú
Ábránd
A pásztorlányka és a királyfi
A szerencsétlen narancsfa

[3. lap: egyik oldala fekete tollal, másik ceruzával
rendezés szempontja: publikációk megjelenése időrendi sorrendben, műnem Pr. és V. jelöléssel jelez-
ve]
Megjelent
Pr. Naplótöredék – Hazánk
Pr. Naplóm – Életképek
Pr. Ábránd – Életképek
Pr. Halhatatlanság – Életképek
Pr. Felhívás Magyarország hölgyeihez – Közlöny
Pr. A huszár boszuja – Pesti Napló
Pr. Barátnőm emléke – Pesti Napló
Pr. Kórházi jelenet – Pesti Napló
V. Három rózsabimbó – Napkelet
V. Fiatal leánynak – Napkelet és Anyák Hetilapja
V. Őszszel – Napkelet
Pr. Andersen fordítása. 1 kötet. Lampelnál.
V. Zoltán fiamnak – Napkelet
Pr. Egy kis köpeny története. Vasárnapi Ujság
V. A „virrasztók”hoz – Nővilág
Pr. A vörös orr fordítás - Nővilág
Pr. A „Pesti Napló” 61. 62. és 69.dik szám - Nővilág
V. A beteg leány – Em. Évkönyv
Öregségem – Anyák Hetilapja
Fa vagyok, leveles – Anyák Hetilapja
Magyar gyermekek éneke – Em. Évkönyvében
Sejtelem – Családi kör
Kezd már tombolni – Em. Évkönyv
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At. fiamhoz – Szig. Alb.
Bölcső mellett – Napkel.
Az emlékezet – Csal. kör
El, messze innen – Em. Évkönyv
Naponként árvább egy r. (Sötét óra) – Em. Évkönyv
Keserű kín és gyötr. – Em. Évkönyv
Ha a fiú rózsabimbó (Az én kis leányom) – Anyák Hetilapja
Ne higyj nekem – Nővilág
Búcsú az ifjuságtól – Részvét k.
A költészethez – Alföldi segély album
A bő cipő (ford. franc.ból) Koszorú
A csiga és a rózsatő (ford. And.) Koszorú
A Mikulás (eredeti) – Koszorú
A lyukas mogyoró (eredeti mese) – Koszorú
Nyugalomvágy – Gombostű Naptár
Élni vagy meghalni – Aurora 1867.
A szerencsétlen narancsfa (eredeti mese) – Vasárnapi Ujság
A pásztorlányka és a királyfi (eredeti mese) – Vasárnapi Ujság

[4. lap, ceruzával]
Meg nem jelentek
[recto]
Miért van igy?
Flórának
Tizenhatodik Lajos
Gondolatim, érzeményim
<Willmershez>
Elfojtott könnyek
Tavaszszal
Meghalt testvéremnek
<De kijutott nekem> 
Kis kertem
Kis furulya bodzafa
<Népdal>
Népdal (Mire lehull a falevél)
<Hajnal-e, alkony-e?>
Őszi eső, permeteg…
Csuful verje el
Halovány legénynek
Boldogtalan vagyok
Bár merre nézek
Kesergő leány
A szőke dalnok
<Az est>
Kis Árpádom születés napján
Intés
<Halottak estéjén>
[verzó]:
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Mesék.
A Mikulás
A lyukas mogyoró
A szerencsétlen narancsfa
A pásztorlányka és a királyfi
A fenyő és a vadrózsa
A kis Morzsa kutyácska önéletirata
Egy kis köpeny története
Emlékezés barátnémra
Kórházi jelenet
A huszár boszúja
A vörös orr

[5. lap, ceruza]
Megjelent költemények
<Miért van így?, Flórának> – áthúzva
Három rózsabimbó (Napkelet)
Fiatal leánynak (Napkelet)
Őszszel (Napkelet)
Zoltán fiamnak (Napkelet)
A „virrasztók”hoz (Nővilág)
Kezd már tombolni (Em. évkönyv)
Magyar gyermekek éneke (Emilia Évkönyve)
A beteg leány (Emil. emlékk.)
Attila fiamhoz (Szigeti album)
Bölcső mellett (Napkelet)
Az emlékezet (Családi kör)
Öregségem (Anyák hetilapja)
Fa vagyok, leveles (Anyák h. l.)
Sejtelem (Családi kör)
Az én kis leányom (Anyák Htl.)
Keserü kin és gyötrelem (M. N. É.)
Sötét óra (M. N. É.)
El, messze innen (M. N. E.)
Ne higyj nekem (Nővilág)
Búcsú az ifjúságtól (Részvét könyve)
A költészethez (Alföldi Seg. album)
Nyugalomvágy (Gombostű naptár)
Élni vagy meghalni (Aurora)
Willmershez (Magyarország és nagyvilág)
De kijutott nekem (Fővárosi lapok)
Hajnal-e, alkony-e? (fővárosi lapok)
Az est (Magyarország és nagyvilág)
Halottak estéjén (?)
Népdal (Nefelejcs)
(Oly szép szemem, hogyha volna énnekem)
[Népdal (Vízbe hajlik szomorúfűz ága – Főv. Lapok?]
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