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– Mit kezdjek én olyan emberek életével, 
akik már a te születésed előtt is halottak 
voltak? – kérdezi tízéves utódom. Meg-
próbálom neki türelmesen elmagyaráz-
ni, hogy a jelen a múltból és a jövőből 
áll össze, hogy csak akkor tudunk a föl-
dön élni és az égben lakni, ha átlátjuk a 
történelem végtelennyi történetből font 
szövetének összefüggéseit. A felénél sem 
tartok, amikor otthagy, és keres valami 
szórakoztatóbbat. Egyrészt valahol iga-
za van, másrészt az embernek ilyenkor 
könnyen mizantrópba fordul a kedve, és 
apokaliptikus tűnődésbe kezd. Az egy 
dolog, hogy az utánunk jövőket ugyan-
annyira nem fogja érdekelni Károlyi 
Amy, mint Ercsey Julianna vagy Labor-
falvi Róza, és ugyanúgy közömbös lesz 
számukra egy szabad és önálló alkotói 
életút, mint egy láthatatlan hős, de las-
san ott tartunk, hogy örülnünk kell, ha 
még át tudjuk adni az utánunk követke-
ző nemzedéknek, ki volt Weöres Sándor, 
Arany János vagy Jókai Mór. 

Gyimesi Emese irodalomtörténész 
egy évtizede kutatja Szendrey Jú-
lia pályáját. Most a költő, író összes, 
nagyrészt publikálatlan versét, össze-
gyűjtött, töredékben maradt alkotását 
jelentette meg hiánypótló kötetben, 
tanulmánnyal, jegyzetekkel, igényes 
képanyaggal ellátva.

A borítón Szendrey egyik akvarellje, 
kecses, halvány kontúrú virágtanulmány. 
Az első fülön egy róla készült fénykép 
1866-ból. Harmincnyolc éves volt ekkor, 
és már csak két év adatott neki. Okos, 

gyötrődő, de dacos asszony néz ránk a 
képről. Olyan asszony arca ez, aki soha 
nem törődött bele a vereségbe, és akit 
soha nem sikerült megtörni.

„Bár merre nézek, mindenütt
Az emberek oly boldogok
Bizony, bizony még meglehet
Hogy én magam is az vagyok.
(…)
Szeretnek is oly annyira,
Hogy sokszor így töprenkedem:
Gyötör-e úgy száz gyűlölet,
Miként gyötör egy szerelem?

Mi a családot illeti,
Kijutott abból is elég;
Gyümölcstől törjék bár az ág:
Ég áldása az, nem egyéb. –

Igen, igen, boldog vagyok,
Mindenből csak azt látom én,
Csak egy hiányzik: nyugalom,
Ott lenn, lenn a sír fenekén!”

Ezt 1856-ban írja a Bár merre nézek 
című versében az akkor háromgyer-
mekes anya, aki hat éve Horvát Árpád 
felesége. Az életrajz szerint ebben az 
évben született a kötetben is olvasható 
versek nagy része. A versgyűjteményt 
maga Szendrey Júlia állította össze, 
Gyimesi Emese szerint alapossága és 
precizitása arra utal, hogy „… nem-
csak önmaga számára készítette a 
gyűjteményt, hanem számolt a kéz-
irat leendő olvasójával, s akár a sajtó 

alá rendezés lehetőségével is.”
A halálvágy, az anyaság, a hazaszere-

tet, a magány újra és újra visszatérnek 
annak az asszonynak a verseiben, aki 
Petőfi  Sándor özvegye volt, de nem akart 
a nemzet özvegye lenni, aki saját útját 
kívánta járni, de nem tudott végigmenni 
ezen az úton. 

A kutató alapos, de diszkrét. Az iroda-
lomtörténeti szempontokon túl menta-
litástörténeti és mikrotörténeti vonat-
kozásokban vázolja föl egy értelmiségi 
asszony sorsát abban a korban, amikor 
ez a társadalmi szerep épp kialaku-
lófélben volt. Nem taglalja különösen 
Szendrey magánéleti problémáit, csak a 
Függelékben idézi az akkor már halálo-
san beteg asszony levélbe diktált vallo-
mását arról, miféle alak is volt második 
férje (taglalják ezt amúgy eleget az iro-
dalomtörténetet amolyan kukkoldaként 
használó internetes blogok), részletezi 

ellenben Szendrey sikeres, de az áttörő 
sikerhez mégsem elegendő próbálkozá-
sait az irodalmi életben.

Szendrey Júlia, úgy tűnik, sosem ta-
lálta el azt a szerepet, amiben ő is ugyan-
olyan szívesen látta volna saját magát, 
mint mások őt. A közvélemény egy része 
és a barátok is ellene fordultak, amikor 
a nemzet özvegyének koporsóőr-szere-
péből megpróbált a nagy szerelem és 
gyász után normális élettel kecsegtető 
második házasságába menekülni. A kö-
tet sejteni engedi: Szendrey Júliának a 
költészet jelentette a valódi menekülést, 
az, hogy értelmiségi nőként létezhetett, 
és gyermekeit is így nevelhette:

„Te képed volt ez, oh költészet, képed,
Az egyetlen kincs, mely enyim maradt
Mely hajnalt küldött hosszu éjszakámra,
Vetvén reám egy fényes súgarat.

Oh, ne vond vissza e sugárt lelkemtől,
Mint égető nap áradjon reám;
Habár fényedben, oh én istenségem,
Feloszló harmatcsepp leszek csupán!”

(A költészet)

Ahogy Szilágyi Márton irodalomtör-
ténész is kifejti a könyv ajánlójában: 
nem harcos kánonbővítés a cél, Szend-
rey Júlia verseit senki nem akarja a ma-
gyar költészet eddig elhallgatott csúcsa-
ként a világ elé tárni. Gyimesi Emese 
folyamatosan alakuló kutatási ered-
ményei új képet rajzolnak „egy irodal-
mi ambíciókkal és tehetséggel rendel-
kező, 19. századi asszony tanulságos 
életéről, társadalmi érvényesülésének 
lehetőségeiről.”

Szendrey Júlia összes verse. Sajtó alá 
rendezte, a kísérőtanulmányt, a jegyze-
teket és az életrajzot írta: Gyimesi Eme-
se. Kortárs Kiadó, Budapest, 2018.

Az ember akit legjobban szerettem
megne sírasson mikor meghalok.
Piros virággal szórja be a testem 
Csak ő maradjon egyedül mellettem 
mert én akkor is az övé vagyok.

Marja életre ajkam a csókja
fonja testére hideg két karom
lábam takarja sok vörös rózsa
ne sírjon, ne zengjen vad nászi nóta
nem szabad fáznom a ravatalon.

  1912. Svájcz. Lutry

Boncza Berta (Csinszka)

Az ember akit legjobban szerettem

Mikor már unni fogom a csókot

– Jól tudom h. nagy vagy te –

mikor már unni fogom a csókot, 
mikor már nincsen uj előttem
mikor már mindent összetörtem
fekszem magam is meggyötörten.
imádkozom a Miatyánkot.

Elmondom halkan, megalázva –
megértem minden szent mélységét,
tömjénes nagy alkonymeséjét
S belehalok az éjszakába.

  1911. Lutry.

– Jól tudom h. nagy vagy Te –
– és kicsi vagyok én. –
Messze mögötted születtem a ködben –
És mégis csalodva –meggyötörten 
Siró gyermekek félső éjjelén
Eljönnék hozzád –szomorun –meggyötörten, 
Észrevennél –résztvevőn, igazán, 
Eszedbe jutna –a Te sok sírásod –
És szólanál emberin –szenvedőn – 
 – „Szegény kis fi am – én voltam a másod” –

Talán kezedbe vennéd –szomorú –
Könnyektől piszkos, égő arcocskámat
Simogatnál, becéznél csöndesen
S én azt hinném h. Te lettél a Bánat. 
A könny. A jóság. A megértés. –
Minden – szent emberi nagy érzés –
És egyesülve – folyna össze –
Szemem könnye –
 s szemed könnye.
   1913

A kultikussá nem váló hősökben és hősnőkben van valami rendkívül izga-
tó. Ott vannak a kataklizmák forráspontjánál, de nem őket emelik pajzs-
ra, és nem őket kísérik a bitóra. Teljes éberséggel vannak jelen a „nagy 
művek” születésénél, de közben valami mást csinálnak, mert valami más 
dolguk van. A nagyközönség számára sokszor csak a kultúrtörténet köz-
megegyezéses héroszainak „csatolmányai” ők – közéjük tartozik Petőfi  fe-
lesége, Szendrey Júlia is.
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