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Németh István Péter

Az írástudó nők állhatatossága
(avagy	keszthelyiek	hódolata
Szendrey	Júlia	poetrina	előtt)

A Georgikon	 Kiskönyvtár sorozatának 25. kötete-
ként látott napvilágot 2012-ben a Szendrey	Júlia	emlék-
könyv. A szép keszthelyi kiadvány nem csupán Pető-
fi Sándor özvegyének állít XXI. századi emléket, de a 
rá emlékezők tanúsága szerint önerejéből, tehetséges 
és vonzó alakjának finom rajzából is egy halhatatlan 
kedves lénye áll előttünk, akit emberi s írói értékeiért 
sem szabad felednünk. Nem is bánom, hogy elfogult-
ságomnak a bevezető sorokban hangot adok, s nem 
mérlegelek, mint annyian, ha klasszikusaink múzsái-
ról van szó, akiket vagy bearanyozunk, vagy pedig be-
kormozunk. Az utókornak ezt a fajta, nemegyszer el-
sietett ítélkezését bizonyítják azok a Csinszka-portrék 
is, amikkel óhatatlanul nagyban befolyásoltak a mo-
nográfusok minket. Ilyen értelemben komoly felelős-
ség nehezedik mindenkire, aki illúziót rombolna, esz-
ményítene, vagy éppen pontos szeretne lenni, hogy 
képes-e a múltból nagyjaink igazi alakját ébreszteni? 
Hogy – Ady Endre szavaival élve – ne foghassa el a 
föltámadás szomorúsága mindazokat, akiknek szel-
lemét megidézzük. Keszthelyen nem kevesebbre vál-
lalkozott a szerkesztő páros: Tóth Éva és Lukács Gá-
bor, valamint velük együtt a Szendrey Júliára emlé-
kező Cséby Géza, Keszey Beáta, Kocsondi József, 
Petánovics Katalin, Ratzky Rita, Vári Andorné, Veres 
Ildikó és Wernitzer Julianna.

Az előszóban Dublecz Károly dékán a dolgok eleve-
nébe vág, amikor a következő mondatába fog: „Petőfi-
ről	sokat	tudunk,	tanítják	az	iskolában,	de	Júliáról	talán	
méltatlanul	 keveset,	 és	 azt	 se	 teljesen	 hitelesen.”	 Pedig 
akik Keszthely és Tapolca utcáit rójuk, tudjuk, hogy 
kiknek a lábnyomában járunk. A kisdiák, majd a test-
ben-szellemben egyre izmosodó Batsányi János erre 
ballagott, s indult európai hírnév felé, ám az ő feleségé-
nek költészetéről és férje mellett betöltött szerepéről is 
csak később jutott eszünkbe – mint valami utólagos 
jóvátétel –, hogy méltón megemlékezzünk. Már-már 
az osztrák költőnőt is a becsülés hangján emlegetjük, 
mennyivel inkább szükség volt e keszthelyi kiadvány-
ra, hogy Szendrey Júlia alakja is hús-vér valójában je-
lenjen meg előttünk. A sztereotípiák közül legtöbbet 
tán az a szűk látókörű ítélet ártott emlékének, amely 

vulgárisan Petőfi műremekének, a Szeptember végé-
nek önbeteljesítő jóslatát olvasta a fejére. A legköny-
nyebb ellenállás irányából ugyanis ez a klisé rajzoló-
dott ki róla: eldobta az özvegyi fátyolt. A szerkesztők 
éppen e sorokkal arra szerették volna inteni az olva-
sókat, hogy Petőfi feltétel nélküli szeretete azokban 
a múlhatatlan gyönyörűségű anapesztusokban „még	
akkor	is,	ott	is,	örökre” szólt, s szól ma is – Júliának.

Szendrey Júlia  1828. december 28-án született a 
keszthelyi Újmajorban. Szülőházára a Petőfi-cente-
nárium alkalmából került emléktábla. Keszthelyen ha 
nem iskolába járt, akkor okvetlen házitanítója volt Jú-
liának. Karcsú, komoly szemű, magas homlokú lány-
kaként tűnt ki a társai közül. Mezőberényben a gim-
názium melletti Nőnevelőbe íratták, s az ottani evan-
gélikus lelkésznél kapott szobát. E településen talál-
kozott Petőfivel, akit 1846. szeptember 8-án látott 
meg először. A Nagykárolyhoz közeli Erdődre való 
költözésükkor a családdal tartott, édesapját, Ignác 
tiszttartó urat a Festeticsek után a Károlyi grófok al-
kalmazták. (Lukács Gábor és Kocsondi József adatok-
ban gazdag tanulmányban dolgozta fel  az „egyszerű,	
de	művelt	lelkű	ember” kilencvenöt esztendős pályafu-
tását.)  Mezőberényben Juliska (ahogy Sándor szólí-
totta) már szépen zongorázik és francia olvasmányok 
fölött nyílik ki a világ a számára. Egyik kedves szerző-
je George Sand. Júlia egész esztendőn át levelezik sze-
relmével. A szabadságharc idején már mindenben tá-
mogatja a párját, a társát, az urát.

Baumberg Gabriella írta azt egykor a férjének, Ba-
tsányinak, hogy mindig ott lesz a hazája, ahol ő, így 
s ilyen nemesen felelt Júlia is, ha Sándorról volt szó: 
„1849	nyarán,	amikor	Petőfit	harcba	hívja	Egressy	Gá-
bor	színész	és	Kiss	Ernő	katonatiszt,	megkérdezte	a	fele-
ségét,	mit	tegyen,	ő	azt	válaszolta,	akármit	dönt,	ő	követ-
ni	fogja.”	(15. p.) 

A költőnők, illetve a költőházaspárok életének első-
sorban hasonlósága, de még egyben s másban hang-
súlyosan eltérő volta is arra kérlelt mint olvasót, hogy 
vessem csak egybe sorsaikat!  

Keszthelyen Szendrey Júlia nevét iskola viseli, mi-
képpen Tapolcán Batsányiét is több intézmény. 

Keszthelyen Szendrey Júliának emlékszobája 
nyílt, miképpen Tapolcán Batsányinak és Baumberg 
Gabriellának.

Keszthelyen Szendrey Júlia, Tapolcán Baumberg 
Gabriella mellszobrát avatták fel.

Baumberg Gabriella első magyarra fordított és ér-
telmezett verseit, férjéhez írott leveleit, valamint 
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Szendrey Júlia költeményeit és naplóit a XX. század 
első évtizedében adták közre az irodalomtörténészek 
s a szöveggondozó filológusok.

Batsányi Jánosnak és Gabriellának egy hosszú-szép 
élet jutott, Petőfi Sándornak és Júliának, szomorú, 
igen tragikusan rövid. (Júlia is már 39 esztendősen 
elhunyt.)

Baumberg Gabriella és Szendrey Júlia szerelmes 
verseit a híres poétákhoz először tizennégy éves ko-
romban, Pápán olvastam. Hogy Szendrey Júlia egyál-
talán maga is költészettel foglalkozott, azt egy kis kar-
csú antológiából tudtam meg. Később Weöres Sándor 
Három	 veréb	 hat	 szemmel című gyűjtéséből, de még 
a hetvenes években olvastam a következőket: „Külö-
nös	 jelenség,	 hogy	 a	 magyar	 irodalomtörténészek	 nem	
szeretnek	 tudomást	 venni	 a	 költőnőkről.	 Röviden	 emlí-
tik	 Dukai	 Takách	 Juditot,	 Szendrey	 Júliát	 –	 Berzsenyi	
sógornője	az	egyik,	Petőfi	 felesége	a	másik,	önmagukért	
aligha	esne	szó	róluk.”

Batsányi János volt költészetünkben az első forra-
dalmárköltő, akit Petőfi is követett. Az Apostolban 
szereplő madarakat ugyanúgy szemléli börtönablaká-
ból Szilveszter, ahogy kufsteini cellájából a kis énekest 
Batsányi. (A rab és a madár című Batsányi-vers örökí-
ti meg ezt a képet.) Baumberg Gabriella és Szendrey 
Júlia egyként forradalmárköltők feleségei voltak, s ezt 
a féle nehéz, nem is mindig könnyű és nőies szerepet 
hűen betöltötték.

Mindkét költőnő a biztos egzisztenciát kockáztatja, 
sőt hagyja hátra, amikor párját megválasztotta.

Júlia Sándor halála után „pénz	 nélkül	 marad”	
(Keszey Beáta, 75. p.), Gabriella is Hallerokban (tehát 
fillérekben) számolhatja csak vagyonát, amiről feke-
tehumoros verset is rögtönöz férjének Bécsből Párizs-
ba küldött levelében.)

Mindkét költőnő akár kegyekért is könyörgött vol-
na a hatalmasok előtt, ha férjükről volt szó. Képzel-
jük el – nem nehéz, ahogy Gabriellát Saurau gróf és 
Sedlintzky báró, Júliát pedig Haynau szolgái váratták. 

 A hasonló, szinte párhuzamosan futó sorsok ak-
kor válnak, térülnek el egymástól, amikor Szendrey 
Júliának megadatik az anyaság. Ratzky Rita gondos 
tanulmányában írja: „Szendrey	 Júlia	 értelmiségi	 nő	
volt,	igényesen	nevelte	a	gyermekeit.	Sokat	mesélt	nekik.	
Írhatott	 színdarabot	 is,	 amit	 ők	 előadtak.”	 Batsányiné 
Baumberg Gabriella csak azidőben tehetett hasonló-
képpen, amíg férje a Spielberga rabja volt. Hogy a mor-
va városnak, amelynek fellegvárába Jánosát, Johannját 
zárták, a közelében maradhasson, Kokorsowa grófné 

birtokán vállalt gyermekfelügyeletet. Nékik mesélt 
és vetített árnyjátékokat, míg Batsányi ki nem szaba-
dult.  Szendrey Júlia – miképpen Veres Ildikó írja – 
a „Gyulai	 által	 igen	 hiányosnak	 vélt	 gyermekirodalmat	
gazdagította”.

Szendrey Júlia Petőfinek megszüli Zoltánkát, má-
sodik férjének Attilát, Árpádot, Violát és Ilonát. Pető-
fi múzsája csak a család ellátása, kiszolgálása után fo-
gadhatta az ihlet perceit. Pedig  (Ratzky Rita tanul-
mányából vett szavakkal élve) „Ő	 is	 év	 végi	 gyermek	
volt…”	A világra eszmélő szentimentalista költőlány-
kából hamarosan (kora)érett poetrina válik. Egyrészt 
Petőfi ellobbanó lángélete is azzá siettette őt válni, 
másrészt fiuk születése. Horvát Árpáddal kötött, má-
sodik házassága nélkül akár a Sándorénál lassúbb, de 
biztosabb halál, vagy az annál is rettenetesebb lecsú-
szás és méltatlan élet várt volna a feleségek feleségére. 
Új férje oldalán legalább tovább vívhatta küzdelmeit. 
Holott tudta, semmilyen stigmáját nem gyógyíthatják 
be az évek, bátran, illúziók nélkül nézett szét múltja, 
jelene és jövője síkjain:

De	kijutott	nekem
Ezen	a	világon;
Csak	már	vége	lenne,
Egyre	azt	kívánom.

Mit	annak	az	élet,
Kinek	nincs	jövője,
Kinek	a	jelen	csak
A	múlt	szemfedője!
 
A könyvben szereplő tanulmányok mind írói, mind 

emberi tulajdonságai közül rámutatnak a legpozi-
tívabbakra, amelyek segítségével élet-, s nem pedig 
halálvágy uralta a létezéshez való viszonyát pályája 
során. Melyek ezek?

A gyermekszerető, így a jövőben hívő értelmiségi 
asszony egy olyan képességét említeném, amellyel 
nem mindenki rendelkezik, ám amely számtalan fö-
lösleges harctól és más, már értelmes csaták megví-
vásától vonhat el komoly energiákat. Ez a tulajdonság 
nélkülözhetetlen a mindenkor erőt követelő jellem 
egyenességének őrzéséhez, s nem más, mint a hu-
morérzék. (Batsányinak finom iróniája vagy vitriolos 
gúnyja volt, ám Baumberg Gabriellának Szendrey Jú-
liához hasonló humora. A költőnő az éjjeli edényben 
több szellemet vélt felfedezni, mint az üres fejű ficsú-
rok kalapjában.) 
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Ratzky Rita Júlia humorát a nagy dán meseszerző 
humorához méri, hasonlíthatja. Hiszen olyan szé-
pen rezonál tovább minden klasszikus mese derűje 
és nevetése Szendrey magyarításaiban. Júlia műfor-
dítása ismertette meg a valahai gyermekeket a Kecs-
kelábi főfőhadiparancsnokságiőrmester alakjával, 
Hemzsegi-Nyüzsögivel, de a szép szerelemben való 
rendíthetetlen hittel is, amit a féllábú „szilárd cinka-
tona” testesít meg. (Szendrey e mesefordításban Rab 
Zsuzsa előfutára!) 

Júlia műfordításai (Dickens-elbeszéléseket is ül-
tetett át anyanyelvünkre) irodalomtörténetünkből 
ugyanúgy sohsem hiányozhatnak, mint naplóoldalai 
és lírai strófái. S nem csupán a férje iránti kegyelet 
jóvoltából. Ratzky kiváló elemzést készített, mégpe-
dig szigorúan retorikai szempontok alapján Szendrey 
Júlia míves szövegformálásairól. Bizony. Látnivaló, az 
ékesszólás művészetének technikáját is tökéletesen 
megtanulta. A mindeneket eldöntő kérdésfelvetésre 
(szabadság vagy árvaság?) adandó helyes választ így 
hozza nőtársai tudtára, miképpen Vörösmarty is a 
halál helyett az életet, vagy mint Petőfi, aki a rabság 
helyett szintén a szabadságot szuggerálta hallgatóiba.

Júliát költőnőként nem annyira lángelmével megál-
dott férjéhez vagy Arany Jánoshoz kell hasonlítanunk 
és mérnünk, hanem inkább a Cséby Géza által bemu-
tatott, Keszthelyhez kötődő verselő asszonyokhoz. 
Dukai Takács Judit, Kazinczy Klára vagy Vajda Mari-
etta költészete Szendrey Júliáéval együtt nem csupán 
egy régió több évszázados kultúrájába enged betekin-
tést, ám szívközelbe hozza az itt élők familiáris érzése-
it is, nem csupán a történelemkönyvekből ismert ese-
mények száraz-hűvös regiszterét kapjuk, ha soraikba 
beleolvasunk. S egyáltalán – van valami a költészet-
ben, amit csak a nők tudnak Szapphó óta. A poéta-fér-
fiak által olyannyira irigyelt képesség, amelynek se-
gítségével a legapróbb lélekrezdülések megfogható-
vá s ábrázolhatóvá tették a női írástudók.  Az ilyen s 
a hasonló sorokra gondolok, amikor azt verselik meg 
a költőnők, milyen roppant feszültségek, sőt ellent-
mondások léteznek a valódi benső lelkiállapot és mu-
tatott külső vonások között, akár más esetében a szán-
dékos hazugságról, akár – saját életénél maradva – a 
tehetetlen szomorúságról van szó, mikor harsány-vi-
dám maskarát öltenek a szomorú és fáradt szívek:

Intelem bálozó nővéreihez

Lányka,	szavamra	figyelmezz!
Ha	férfi	hajolna	füledhez,
Tudd:	Aki	forró	szavakat	súg,
Nemcsak	a	táncteremben	hazug,
Az	arc	bajuszos	maszk,	a	kabát	jelmez.

Búcsúvétel a bálteremtől

Bálterem	zsibong,	itt	az	estély.
Föl	is	kerül	az	álorca.
Pajzs,	lándzsa,	sisakunkon	rostély	–
Lásd	maskaránk’	utolszorra.

Megtéveszt	itt	a	smink	és	a	fény.
Földúl	csak,	mi	örömre	csáb.
Ám	csúf	maszkok	mögé	láttam	én,
Hogy	mégis	él	az	ifjúság.

Itt	keringett	velem	is	hajdan	
Hányszor	a	tánc!	Fáradt	vagyok.
A	jelmez	megnehezült	rajtam.
Hordtam,	hogy	jól	mulassatok.

Röpke	öröm,	nem	lelünk	vigaszt.
Hol	itt	van,	hol	már	messze	fut.
Meghámlik	minden	mosolygó	maszk.
Immár	istenhozzád	–	Redut!

(Baumberg	Gabriella	versei.	NIP	fordításai)

Ne higyj nekem…

Ne	higyj	nekem,	ha	mosolygok,
Álarcz	ez	csak	arczomon,
Mit	felöltök,	ha	a	valót
Eltakarni	akarom.

Ne	higyj	nekem,	ha	dallásra
Látod	nyilni	ajkamat,
Gondolatot	föd	e	dal,	mit
Kimondanom	nem	szabad.

Ne	higyj	nekem,	hogyha	hallasz
Fölkacagni	engemet,
Megsiratnál,	hogyha	látnád
Egy	ily	perczben	lelkemet.

(Szendrey	Júlia)
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Milyen jó lett volna, ha a második házassága előtt 
Júlia legalább a fenti sorokat író Gabriellával barátnői 
szavakat válthatott volna! (Gabriella akkor hunyt el, 
amikor Júlia alig múlt tízesztendős.)

Mindkettejük szívében a melankólia ugyanazon 
szomorú bohóca lakozhatott.

Júlia verse annyival modernebb Gabrielláénál, 
hogy nála nem szükséges báli környezet, farsangi jel-
mez ahhoz, hogy saját arcbőréből vonjon valódi érzel-
meit elrejtendő álarcot. (A XX. században válik majd 
a clownmotivika uralkodóvá Európában.)

Kettejükről még egy apró különbség az, hogy míg 
Batsányi és Szendrey Júlia ismerték és szerették a Ba-
latont, addig Baumberg Gabriella sohsem látta, sőt 
Petőfi Sándor is talán egyszer, hiszen egész költésze-
tében mindössze egyetlen hasonlat szerepel a tóról. 
Szíve hánykolódását mérte a balatoni hullámokhoz. 
Szendrey Júlia emlékét viszont nem csupán intéz-
ménynév, sem egy emlékszoba őrzi már csak Keszthe-
lyen, de egy gyönyörű kiállítású emlékkönyv is.  Ok-
vetlen szükséges, hogy Keszthely irodalmi emlékhely 
maradjon, s akkor már Szendrey Júlia élete és életmű-
ve, ne csupán Csokonaiék révén. 

A Balaton partján nem használták a költőnő emlé-
két ápolva az amúgy rossz emlékezetű kultusz szót. 
Nem létezett Szendrey Júlia-kultusz (Tapolcán Batsá-
nyi – már: igen.) Ám milyen jó, hogy Tóth Évának és 
Lukács Gábornak az a szép kötelesség jutott osztályré-
szül, hogy a keszthelyi Szendrey-emlékszobának már 
hároméves krónikáját kellett megörökítenie 2012-ben 
(106–110. p.) 

Herbszt Zoltán, a Petőfihez hasonló fiatalon el-
hunyt soproni tehetség versében a következő strófa 
állít halhatatlan emléket Sándornak és Júliának. Ez-
zel az idézettel üdvözlöm a keszthelyiek vállalkozását, 
hogy a Szendrey	 Júlia	 emlékkönyvet kiadták. Minden 
versszerető nevében köszönet érte:

Verset	ölnek	és	feltámadt	népet.
Esőben	ázunk,	csontokból	egy	halom.
Sebemre	Júlia-füvet	tépek,
Testemből	elvérzik	a	forradalom.

(H.	Z.:	Néhai	P.	S.	költő	arcai)
(Szendrey	Júlia-emlékkönyv,	

Keszthely,	Georgikon	Alapítvány,	2012)


