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Az, hogy Júlia egészen a házasság gondo-
latáig eljutott Tóth Józseffel kiépült kap-
csolatában, de a férfi – az erre vonatkozó 
sokkal későbbi, 1930-ben megjelent, addig 
egyetlen publikáció, Dernői Kocsis László 
Szendrey Júlia című kötete szerint – szána-
kozva fogadta a haldokló kívánságát, fél-
mondatokban lappangva meg-megkísérti 

Júlia életrajzíróit. Meg azokat, akik (Krú-
dy Gyulától Herczeg Ferencig) regényben, 
színpadon, novellában feldolgozták az asz-
szony Petőfi utáni szerencsétlen életének 
fordulatait. Dernőinek (és Mikes Lajosnak) 
birtokában volt ugyanis, s nyilvánosságra 
is hozták Júlia élete utolsó heteiben édesap-
jához, Szendrey Lőrinchez írott segélykérő 

levelét, amelyben megfogalmazza a maga 
érzéseit. Igaz, nem a szerelmét: háláját a 
férfi iránt. Aki nyomorult helyzetében ki-
tartóan ápolja, nagy bajában az egyetlen 
támasza (akkor már bő egy éve külön la-
kik a családjától, férjétől, gyermekeitől).

Életét az enyémhez köthesse
„…fizetett cselédek martaléka vagyok, kik 
csak azért maradnak mellettem, hogy fel-
használhassák tehetetlenségemet. Lophas-
sanak, zsarolhassanak, s a mellett átkoznak 
és káromolnak, s csak halálomat lesik, hogy 
végkép kirabolhassanak. (…) De miután 
ezen semmiképen segíteni nem lehet (…) 
nem tartozom-e a legnagyobb hálával és 
elismeréssel azon embernek, ki e keserves 
helyzetemben, ily kínos és utálatos betegség 
mellett a legnagyobb kitartással, lankadat-
lan szolgálatkészséggel, önkényt, minden 
kötelezettség nélkül ápolt és viselte gon-
domat, a mennyire csak tőle telt, és hogy 
egyszerűen mindent kimondjak, csak azt 
óhajtja jutalmul, hogy életét az enyémhez 
köthesse. (…) hogy ez után nem lopva és 
nem titokban, de nyíltan és joggal ápol-
hasson és lehessen könnyebbségemre sze-
rencsétlen helyzetemben. (…) De hogy ez 
megtörténhessen, szükséges volna vallást 
változtatnom (…) szent meggyőződésem, 
hogy kedvesebb leend az isten előtt, ha mint 
kálvinista hálával dicsőitem szent nevét, 
mint ha örökké (…) a tagadásig hitetlenül, 
úgy miként eddig, katolikus létemre, töl-
töttem szerencsétlen, ezerszer elátkozott 
életemet.” És hozzáteszi: eddig „pana-
szaimmal nem terheltem (…) csak akkor 
szántam rá magam (…) mikor már csak 
az forgott kérdésben, hogy még hátralévő 
néhány napomat (…) békében tölthessem, 
távol attól, ki a láncot, a mely hozzá fűzött, 
immár elviselhetetlenné tette.” Hogy ez a 
címzetthez soha el nem jutott, kétségbe-
esett üzenet fennmaradt, az egyébként 
szintén Tóth Józsefnek köszönhető: Júlia 
halála napján, szerelmének más személyes 
tárgyaival együtt hazavitte. S hogy nem 
kallódott el, az meg a vak véletlennek és 
egy 1924-ben kezdődött eseménysornak. 
Ennek során Júlia „levelesládája” Mikes 
birtokába jutott, hogy végül elárverezzék, 
s a java – ez a dokumentum is – kivételes 
szerencsénkre közgyűjteménybe kerüljön 
(BUDAPEST 2015/7. Tóthék). 

Szendrey Júlia 1850-ben ment hozzá Hor-
vát Árpádhoz. Szült neki 1851 és 1859 kö-
zött három, felnőtt kort megélt gyermeket, 
de – amiről még legszűkebb családja, imá-
dott leánytestvére, Marika (Gyulai Pálné) 
sem tudott – a kezdet kezdetétől undorí-

Cipruslombok Júliáért
Buza Péter

Néhány héttel az után, hogy Tóthék című írásom júliusi számunkban 
megjelent, a család megtalálta azt az elveszettnek hitt szerelmeslevelet, 
amelyről ugyan volt tudomásuk, de amely az élethez tartozó halálok, 
költözések során elkallódott. Dr. Tóth András unokaöccse, Bálint fedezte 
fel végül egy régóta lezárt bőrönd mélyén, más, ugyancsak Tóth József és 
Szendrey Júlia személyéhez köthető dokumentumokkal együtt. Többek 
között a férfinek egy szerelmes versét, Júlia több autográf kéziratát, egy 
négysorosát meg egy versét (G. I. emlékkönyvébe, Attila fiamhoz), ame-
lyekről az irodalomtörténetnek eddig nem volt tudomása. Tóth József 
költeményének dátuma pedig azt leplezi le, hogy kapcsolata Horvát Árpád 
feleségével, Petőfi özvegyével nem egy, hanem már három esztendeje 
tartott, amikor az asszonyt elragadta a gyilkos kór.

Sarkadról a Zerge utcába
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totta férje, az egyetemi tanár úr (talán) fék-
telen szexuális étvágya, s az, hogy Horvát 
szívesen tartott fenn alkalmi kapcsolatot 
fiatal nőkkel (BUDAPEST 2015/6. Horvát 
és a szex). Hogy aztán azért-e, mert fele-
ségétől nem kapta meg, amit keresett, sőt 
követelt, vagy mert valóban túlzásba vitte 
házon kívüli kalandjait, vélhetően akkor 
sem tudnánk eldönteni, ha kortársaik, sőt 
közeli ismerőseik lennénk. A tény azon-
ban tény: boldogtalan volt ez a házasság. 
A gyáva férfi című autográf kézirattöre-
dék (Mikes szerint Júliának ez az írása az 
1850-es évek végén született) e tekintetben 
félreérthetetlen: „Ha a természet legmeg-
vetésreméltóbb salakját akarod látni, nézz 
egy gyáva férfit.  (…) Ha nyálkás, hideg 
kígyó csúsznék el lábam fölött, ha egyszer-
re undok varangybéka meresztené rám ki-
dülledt szemeit, nem költene bennem oly 
útálatot, undort, mint egy erőtelen, gyáva 
férfi csókja vagy csak érintése.  (…) Férfi,  
(…) kit egy czégéres nő felhivó tekintete 
elcsábithat, kinek lelke megengedi őt olly 
viszonyokba lépni, mellynek gyalázatos 
terhe alatt nyöszörög (…) mellyet nincs 
bátorsága nyiltan kivallani, és nincs bá-
torsága ellene szegülni s jármát nyakáról 
levetni.” Sorokat, címeket idézve a versei 
is erről a kilátástalan helyzetéről üzennek: 
„Forró lánggal égni / Aztán elhamvadni / 
Boldog szerelemtől! … / Miért kell jéggé 
fagynom / Élet hidegétől! (1856), „nincs 
menekvés míg a földben nem pihenünk” 
(1854) „Jőj el minél előbb, ősz pusztitó szele 
/ Jőjön az enyészet hideg lehellete” (1856), 
„Nem élet ez, nem, kinzóbb a halálnál” 
(1856) „Csak már vége lenne / Egyre azt 
kivánom” (1856). És felfohászkodik fentebb 
idézett utolsó üzenetében is, megindokol-
va Szendrey Ignácnak, reménykedik apja 
őt támogató válaszában, mert már eddig 
is bizonnyal másként gondolkozott volna, 
ha „csak fogalma volna kedves jó Atyám-
nak mindarról, a mit én kezdettől fogva 
Árpád mellett szenvedtem.” 

Lappangott száznegyvenhat évig 
A Tóth József családjának ma élő generá-
ciójánál, Bálint nevű ükunokájánál előke-
rült szerelmeslevél dátuma 1868. június 
29. Júlia már halálos beteg – noha apjának 
szánt, idézett üzenetében nem gondolja 
feltétlenül, hogy közel a vég (tíz hete volt 
még hátra). Szülei otthonából, Sarkadról 
írta a férfi (feladóként hugát, Tóth Emiliát 
jelölve meg) a Zerge utca 13. számú ház 
14. számú lakását címezve Szendrey Júliá-
nak (s nem Horvát Árpádnénak!): Kedves 
Jó Juliám! Gyakran föltettem magamnak e 

kérdést: kit szeretek odaadóbban, téged-e 
vagy édes anyámat? melyik érzés bennem 
erősebb: Anyám iránti szeretetem-e vagy 
szerelmem hozzád? de mindannyiszor szó 
nélkül maradt kérdésem, feleletet nem bír-
tam magamnak adni, de íme, a mi addig 
megfejthetetlen volt, óriási mérvben emel-
kedik föl egyike e két, eddig egyenlő su-
lyunak tetsző mérlegnek s a valódi felelet 
szerelmemet hangoztatja. Hiszen íme egy 
levegőt szívok anyámmal, csókolhatom, 
ölelhetem őt, hallom szive dobogását, lá-
tom szemében az öröm könnyüit s még is 
még is mindenütt, mindenben és minden-
kor csak reád gondolok. Reád egyetlenem 
a földkerekségen! Nem bír ajkamra szállni 
egyetlen mosoly, elnyomja azt még csirájá-
ban ama rettentő gondolat: hogy van vajon 
az én kedvesem, az én boldogtalan szenve-

dő szerelmem, az én egyetlen Juliám, - té-
ged, a te fájdalmas vonásaid látom anyám 
könnyüiben előttem megjelenni, – szenve-
dő hangodat hallom s bágyadt szemeidet 
látom anyám hangján át, anyám szemén 
át – ölelésem nem bír átmelegülni, ha jó 
anyám keblére ölel, a gondolat, hogy te 
talán most szenvedsz fájdalmat, nagy fáj-
dalmakat, megfagyasztja ereimben a vért, 
lelkem téged száll körül s az elfagyott me-
rev test van csak itt, mely elfásulva látja, 
hallja a mondásokat, melyek máskor dühös 
tigrissé tettek volna.

Oh hogy az emberek nem követik mindig 
azt, mit lelkök sugallata diktál nekik. Mi-
ért-miért hagytalak el téged csak egy percre 
is? De megyek, repülök hozzád szenvedő 
jó szerelmem, egyetlen jó Juliám, mert én 
nekem nem való a lég sem, mely a te kö-

... még két oldalon folytatódik a vallomás
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rödön kivül esik, nem való az élet, melyet 
nélküled, távol tőled elgyötör, veled, mel-
letted és éretted élni ez az én hivatásom, 
− ezen kívül és e nélkül én a legnyomo-
rultabb vagyok a görbehátu kis féregnél, 
melyet elsodor a forgószél s már a másik 
percben megfojtva, megsemmisitve dobja 
le valami kopár földre. 

Te vagy nekem életem, vérem, egészsé-
gem, gondolkodásom, testvérem, anyám, 
barátom – nálad nélkül csak az őrültség 
sötét réme az én kisérőm.

Mert itt, minden mit látok, mit hallok, 
csak a rettentő kisértetet tünteti elém.

Szerdán reggel indulok s még szerdán 
este pár percre látni foglak téged, ki nekem 
egyedül mindenem vagy

 Joska
= u. i. Légy nyugodt: egy hang, egy szó 

sem jött ajkamra, egy tekintet egy tett sem 
volt olyan a melyben megfeledkeztem vol-
na (olvashatatlan szó – B. P.) terólad s ma-
gamról.

Dernői Kocsis és Mikes úgy gondolják, 
Gyulai Pál (vagy Petőfi Zoltán) fogadta 
meg Júlia mellé a Zerge utcába Tóthot, 
aki sok éven át főrangú családoknál ne-
velősködött. Legkorábban 1867 nyár vé-
gén alkalmazhatták (Petőfi özvegye 1867 
nyarának közepén költözött el a családjá-
tól). Mint Dernői Kocsis írja (és mások is 
utalnak rá), fizetésre-jövedelemre szorult 
a fiatalember, éppen nem nevelt báró vagy 
gróf-fiakat. Az azonban a helyzet, hogy a 
kiegyezési kormányzat felállásakor, 1867-
ben volt már állami állása. A Földmíves, 
ipar és kereskedelmi minisztérium postai 
ügyosztályának számvevőségén dolgo-
zott számtisztként (a kiadásokat, bevétele-
ket rögzíti, ma könyvelőnek mondanánk). 
Hogy hivatali karrierjének további állomá-
sait is rögzítsük (a család és Tóth korábbi 
életrajzírói erről nem tudnak), az 1870-es 
évek legelejétől 1875-ig a szintén ehhez a 
minisztériumhoz tartozó Országos Ma-
gyar Statisztikai Hivatalban dolgozik, itt 

is számtisztként, majd 1876-tól megtalálja 
igazi életpályáját: előbb Sopron, majd Pest 
megyében lesz tanfelügyelő, dicséretes si-
kerrel, nyugdíjazásáig. 

1867-ben Júlia harmincnyolc, József 
huszonnyolc éves. Talán a méhnyakrák 
első tünetei voltak, amelyek 1866 végén 
jelentkeznek, sok szenvedést okozva Jú-
liánál. Fia, Attila, 1866 decemberében 
írja levelében Zoltánnak Szegedre: „sze-
gény mama mintegy öt napig feküdt”. A 
nemi érintkezéssel terjedő vírus okozta 
méhnyakrák tünetei megjelenésük után 
egy-másfél évvel kezdődnek és hatalma-
sodnak a halálig. Ezzel szemben Dernői 
Kocsis könyvének szövegéből több mint 
tíz éves, lassú lefolyású, végzetes folya-
mat rajzolódik ki. Dernői Kocsis szerint 
Júlia Árpád születése után, 1856-ban for-
dult először Walla doktorhoz (Walla Fe-
renchez, a Rókus kórház szülész-sebészor-
vosához), hogy „bizonyos tünetek felől” 
kikérje a véleményét. 

Ők ketten az 1860-as években



BUDAPEST 2015 december

12

Semmi jelét nem látni a szerző szövegéből 
annak, hogy hiteles orvosi adatbázisokban 
kutatott, s így jutott volna ehhez az adathoz. 
Másutt viszont utal arra, hogy találkozott a 
Horvát család az 1930-as években még élő 
egyetlen gyermekével, Horvát Ilonával (Ma-
chek Gusztávné), Szendrey Júlia leányával. 
Tőle hallotta a nevet meg a tíz éven át tartó 
panaszokra vonatkozó információkat. De az 
is könnyen elképzelhető, hogy Walla vala-
mi más, a szüléssel összefüggő betegséget 
diagnosztizált, ami később krónikusnak 
bizonyult. És azért próbálta eltiltani egy-
re határozottabban az urától Júliát – mint 
ez Júlia utolsó, a férjének írt szemrehányó 
leveléből ismert vagy inkább kikövetkez-
tethető. (Szövegét Dernői Kocsis közli). De 
a méhnyakrákhoz – amibe az asszony be-
lehalt – ezeknek a panaszoknak és viszo-
nyoknak nincsen semmi köze. 

Bennünk felosztott istenség
Tóth Bálint leányfalui nyaralójában, egy le-
zárva lomosított bőrönd aljában találta meg 
az ükunoka – és így én is – annak a szerel-
mes versnek a piszkozatát is, amelyet Tóth 
József 1865-ben írt Horvát Árpádnénak. 

Ne érintse ajkad soha / Soha az én ajka-
mat / Ne halljam egy sohajtásod / Ne egy 
édes, nyájas szavad. // Ne nyugodjék kezed 
soha / Soha az én kezeimben / Sötét fürte-
idnek soha / Egy szálát se érinthessem! // 
Légy a másé hisz én soha / A tiéd már nem 
lehetnék / Az én napom hanyatlóban [alat-
ta: Én síromba beleléptem] / Reád hajnal 
mosolyog még. // Légy a másé csak légy bol-
dog / Olyan boldog mint én vagyok / Mikor 
néha tekinteted / Pillanatra rajtam ragyog. 
// Mikor mint a bársony simul / Lágyan, 
melegen szivemre / Vagy átnyilal, mint a 
felhőt / A villám, ha ketté szelte. // Csókot, 
ölelést, enyelgést / Pótol nekem tekinteted. 
/ Ez büvölt meg, ez vonz hozzád, / Ez töl-
ti be életemet. // Emléke kisér álmomban, / 
Ennek reménye ébreszt fel, / Ezt keresem 
bárhol járok, /Mindig velem, előttem van. // 
Óh, azért ne vond meg tőlem, / Ne forditsd 
el tekinteted. / Nem kivánok, nem remélek 
/ Boldogságot ennél többet! //Emléke kisér 
álmomban (utóbbi új sorban, talán címnek 
szánta, a piszkozati példány maradt ránk 
– B. P.) 1865. Sept. 23. (Saját maga javította 
Tóth az évet: az 1866-os évszám második 
6-os számjegyét írta át 5-re.)

Tóth József itt egy akár halálosnak is 
gondolható saját betegségben búcsúzik 
Júliától – így hangzanak a fordulatok. 
(Vagy csak lírai ellentétpárját keresi a 
szöveg a boldogságnak?) De ami biztos, 
ez még a viszony kezdete. 1865-ben kelt, 

három évvel az asszony halála előtt! Sen-
ki, soha nem gondolta, nem tudta eddig 
(a szereplőket s a talán gyanakvó hoz-
zátartozókat leszámítva), hogy szegény 
Júlia megélhetett egy kései beteljesülést. 
Hogy az volt, nyomatékosítja a Szendrey 
Ignácnak fogalmazott üzenet egy eddig 
még nem idézett, félreérthetetlen mon-
data. Párjáról beszél, aki előtt nincsenek 
testi titkai: „…kínos és utálatos betegség 
mellett a legnagyobb kitartással, lankadat-
lan szolgálatkészséggel  (…) ápolt…”

Két szerelmet ismert rövid életében sze-
gény Júlia. Az első meghalt, a másodikat 
halálával elvesztette. Legkevésbé sem za-
vartalan öt esztendőnyi idő volt ez csupán 
korán elkezdődött felnőtt életéből. És a ket-
tő között meghurcoltatás, gonosz megszó-
líttatás, kín, testi-lelki házas-nyomorúság. 
Tizenöt romlott esztendő. 

Most meglelt ereklyéi között találtam 
meg az alábbi, 1846-ban kelt néhány sort 
is. Szeptemberben, Nagykárolyban írta, 
ahol a megyebálon a tizenhét éves le-
ányka először találkozott Petőfivel: „A 
ki szeret, hisz. – Állandó hitnek csalódá-
sa keserű; – hitetlenségé keserübb. A lelki 
kincs gyémánt-e, kavics-e? Megválik. A 
rágalom kormos lehellete fényét veszti: az 
idő vissza adja. A kavicstól könnyű megvál-
ni. Mély víz, mély szerelem nem háborog 
könnyen. A nő szerelmében mennyorszá-
gát nyeri, vagy veszti. Élni vagy szeretni 
nála egy. A férfi inkább nem szerettetni, 
mint nem becsületni ohajt. Igaz szeretetnek 
becsülés az alapja; viszonz, épiti, bizalom 
összetartja; – apró csalódások, akadályok 
edzik. A szeretet bennünk fel oszlott is-
tenség….. NKároly. 846.” ●

A perdöntő dátum


