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megvédi emlékét ! — ezzel a jelszóval és törekvéssel
indították meg Mikesék említett kiadványukban pörújító
eljárásukat. Ők azonban a perújítást nemcsak kérték, hanem
a vonatkozó okmányok (nem rendszeres és nem teljes) előterjesztése
után ügyvédből bíróvá léptek elő s a perújítást el is végezték. Meghozták az új, teljesen felmentő és elégtételt szolgáltató ítéletet. D e
könyvüknek ezt a részét is súlyos kifogásokkal illette az irodalomtörténeti kritika. Módszerük zavaros, eljárásuk sok tekintetben felületes és egyoldalú. N e m annyira a tárgyi igazság mindenirányú elemzésére és felderítésére törekedtek, mint arra, hogy kiadványuk érdekes
és kapós legyen. E z utóbbit sikerült is elérniök, de a Júlia-problémát
felfejteniök, véglegesen tisztázniok éppen nem. A Júlia-problémát
sok tekintetben még jobban összekuszálták. Ennek következtében
az általuk kimondott új és felmentő ítélet sem tekinthető megnyugtatónak, meggyőzőnek és végérvényesnek. A z irodalomtörténetírók
legalább nem fogadták el Mikeséknek sem az indokolását, sem az
ítéletét, hanem maguk próbálták meg a Julia probléma tisztázását
éppen a Mikesék kiadványához fűzve álláspontjuk hosszabb-rövidebb
kifejtését.
Legrészletezőbb és legalaposabb kritikai elemzéssel Császár Elemér
fejtette ki a maga álláspontját. 1 Császár szép tanulmányt kitevő bírálatában legbecsesebb az a rész, ahol a Júlia-problémát elemeire bontja
szét s úgy adja meg rá a maga indokolt, meggyőző és elfogadható
feleletét. Császár szerint három Júlia-probléma van. A z első az, hogy
Julia szerelemből avagy hiúságból lett-e Petőfi felesége? Felelete a
Horváth Jánoséval egybevágóan a köztudattal szemben az, hogy Júliát
Petőfihez kétségbevonhatatlan szerelem fűzte. N e m hiúsága és esze,
hanem szíve vezette Petőfi karjaiba. Második Júlia probléma az, teljes
volt-e Petőfi boldogsága Júlia oldalán vagy nem? Felelet : Júlia Petőfit
oly boldoggá tette, amilyenné férfit asszony tehet. Harmadik probléma
időrendben : igaz-e a v á d , hogy Júlia férje forradalmi hevét folyton
tüzelte s ezzel halálát siettette ahelyett, hogy hűtötte és az életnek
megtartani igyekezett volna? Felelet : a forradalom lázában élő, elvein
és eszményein megingathatatlanul csüngő Petőfi nem szorult asszonyi
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buzdításra. Sőt Júlia, amihez Petőfi hitvesének alig lehetett joga,
igyekezett visszatartani férjét. Júlia, a hitves nemcsak méltó volt
Petőfihez, hanem éppen az asszony volt, akire Petőfinek szüksége volt.
És az özvegy? Aki férjhez ment? Császár érdekes és éles okfejtését mellőzve csak feleletét idézem : «. . . Igazat kell adni a közvéleménynek, mikor elítéli az özvegyet. Júlia vétkezett, mikor a Petőfi
nevet előttünk ismeretlen okból eldobta magától, hogy felvehesse
Horvát Árpádét. Szentesítse-e tehát a tudomány Dekániné megbélyegző
ítéletét : Petőfi halálával meghalt az ő Juliskája is? Nem, ez az ítélet,
noha bizonyára jól volt elgondolva, szerencsétlen fogalmazásával
többet mond a kelleténél. A halál szót ugyanis, amelyet az ítélet Júlia
fejére mond, csak két értelemben lehet venni : fizikai vagy erkölcsi
halált érthetünk rajta. S mivel az előbbi jelentésről nem lehet szó,
azt kell kiolvasnunk az ítéletből, hogy Júliát második házassága erkölcsi
halottá tette. Ez a megállapítás azonban egészen téves, erre Júlia nem
szolgált rá : ő második házasságával vétkezett, de csak maga ellen —
az erkölcs ellen nem ! Volt joga férjhez menni, Horvát Árpádtól sem
isteni, sem emberi törvény nem tiltotta el ; ezért a tettéért megbélyegezni, erkölcsi halottá nyilvánítani meggondolatlan könnyelműség
volt».
Császár Elemér e megállapításaival megtisztította Júlia emlékét
az évtizedeken keresztül nevén sötétlő szégyenfolttól : De ugyanekkor
tovább megy s kimondja azt a rideg igazságot is, hogy Júlia, mikor
letette az özvegyi fátyolt, nemcsak Petőfiné szűnt meg lenni, hanem
megszünt érdekelni a tudományt is, az irodalomtörténetet. Az irodalomtörténet tudomásul veszi, hogy Petőfi özvegye nőül ment Horvát
Árpádhoz s ezzel lezárja Szendrey Julia vossierját — azt már nem tartja
számon, mi lett sorsa új életében. A tudománynak Horvát Árpád feleségéhez semmi köze. Szürke asszony az a tudomány szemében és nem
a Petőfi Juliskája. 1 E határozottan hangzó, sőt keményen koppanó
szavak szigorú ítéletet tartanak és mondanak ki a szenzációra éhes,
félművelt tömegek úgynevezett irodalmi érdeklődése fölött. De époly
határozottan és keményen vonatkozik a Császár ítélete az oly szerzőkre
és művekre is, amelyek — mint a Mikesék Szendrey Júliája is — csupán
a könyv érdekességéért és a közönség szenzációt kereső kedvének kielégítése végett tudományhoz nem tartozó, tisztán magánjellegű dolgokat tárgyalnak. Az irodalomtörténet ismeri Szendrey Júliát, ismeri
Petőfi Juliskáját, de nem ismeri Horvát Árpádnét.
A konkrét ítéletmondás mellett van a Császár Elemér tételének
egy nagyon világos, szem elől nem téveszthető elvi tartalma is. És ez
az, hogy Horvát Árpádné sorsa semmiképen nem tartozik bele az
irodalomtörténetbe, hozzá semmi köze. A Júlia-problémának vége szakadt
abban a pillanatban, amikor Júlia önként felvette a Horvát Árpádné
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nevet, mert mikor az özvegyi fátyolt letette, megszűnt Petőfiné lenni.
Alapjában véve Császárnak ebben is igaza van : a tudománynak
Horvát Árpád feleségéhez semmi köze, az esküvő napjával Júlia
ügycsomója félretehető és teendő, mert a Júlia-problémának vége
szakadt. D e nem egészen és nem minden vonatkozásban.
És ez a meg nem szakadt szál, ez az élő kapocs a gyermek, Petőfi
Zoltán. Nyilvánvaló : Szendrey Júlia, az egykori Petőfi Sándorné,
mint Horvát Árpád felesége is, anyai mivoltánál fogva felelős fiának,
Petőfi Zoltánnak a sorsáért, neveléséért. A z irodalomtörténet joga és
kötelessége számon kérni Szendrey Júliától, még mint Horvát Árpádnétól is, hogy vajjon elég gondos és szerető anyja volt-e Petőfi Zoltánnak, a Petőfi Sándor fiának.
A Júlia-probléma szerencsére ezen a ponton egészen tiszta. Hangzott ugyan el olyan legenda is, hogy Zoltánnal a Horvát-családban
rosszul bántak, megkülönböztették. 1 E vádakat nem részletezi, külön
fel nem sorolja sem Déri Gyula, sem Szana Tamás. De az a tény, hogy
mindketten folytonosan bizonyítják, hogy Petőfi Zoltánról édesanyja
szeretettel gondoskodott, hogy a Horvát-gyerekekkel j ó testvéri viszonyban élt és a Horvát-családban nem részesült külön, mostoha bánásmódban, mégis azt bizonyítja, hogy valamikor a mende-monda Szendrey
Júliát e téren is elmarasztalta, vagy legalább szerette volna elmarasztalni. Pedig ennek a világon semmi alapja nincs, nem volt.
Szendrey Júlia mint Horvát Árpádné is gondos, szerető, valóban
édesanyja volt és maradt Petőfi Zoltánnak, a Petőfi Sándor fiának.
Joggal lehet hivatkozni s hivatkoztak is e tekintetben Júliának a Zoltánhoz vagy Zoltánról írt verseire, mint a Három rózsabimbó, Zoltán
fiamnak és Magyar gyermek élete. 2 Az első kettő, de különösen a Három
rózsabimbó a ragaszkodó, meleg édesanyai szeretetnek túláradó kiömlése, míg az utóbbi azt igazolja, hogy a Zoltán nevelése apja szelleméhez méltó akart lenni. De ezek a versek elvégre is költemények.
Már pedig vitás kérdésben t ö b b bizonyító ereje van a szárazabb prózának. A próza pedig azt mondja, hogy Petőfi Zoltán, anyjának a férjhezmenetele után rövidesen, visszakerült nagyatyjától az édesanyai házhoz s az 1858—59. tanévet kivéve ott is élt és nevelkedett mindaddig
(1864), míg a tanulói pályán történt bukása miatt anyja és mostoha
atyja akarata ellenére be nem áll nagybátyjához Csákóra gazdasági
gyakornoknak. A z 1858—59. tanévben a piarista gimnáziumhoz
közelebb lakó Garayéknál volt koszton és szálláson. Tehát indokolt
ok miatt került el az otthonból, de olyan családba, amelyiknek kiválasztása ismét csak az anyai szeretet és gondosság meglétét igazolja.
Aztán ott van Júliának atyjával és sógorával, Petőfi Istvánnal folyDéri Gyula i. m. 50. l.
Petőfi-könyvtár. VII. 62, 70 és 78. l. Sőt szerintem az Öregségem (u. o.
79. l.) és az eredetileg Kis fiam (u. o. 74. l.), utóbb talán tévedésből, talán
szándékosan Attila fiam című versek is Zoltánra vonatkoznak.
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tatott levelezése Zoltán érdekében. Mindez bizonyítja, hogy Szendrey
Júlia, mint maga mondja, nem feledhette, nem feledte el soha, hogy
anya, feleség, háziasszony, kinek gyermekei, férje és háztartása van.
Ezekből a kötelességekből az irodalomtörténetet persze csak az érdekli,
ami Petőfi Zoltánnal, a nemzet legnagyobb költőjének a fiával és talán
egy szintén naggyá fejlődő költővel kapcsolatos. Szendrey Júlia Petőfi
Zoltánt éber anyai gondossággal és szeretettel vette körül és nevelte.
Hogy nem reá szórta szívének egész melegét, csak azért van, mert azt
mindenik gyermeke között egyformán osztotta meg, mindeniket egyformán szerette. Zoltánt semmiesetre kevésbbé, mint a többit. Aztán
a testvérek, Petőfi Zoltán és a Horvát-gyerekek között mindvégig a
legszebb, legtisztább testvéri szeretet és testvéri érzés állott fenn.
Ez hatja át magaviseletüket és levelezésüket. És amikor Zoltán a
Horvát-háztól távol van, a testvérek, de kivált az édesanya gondviselő,
aggodalmaskodó, de bölcs szeretete akkor sem szűnik meg. Sehol semmi
nyoma annak, hogy Júlia, Horvát Árpádné örvend, hogy Zoltán nincs
otthon, hogy megszűnt teher lenni édesanyjára nézve és a Horvát-házban. És ezen a ponton lép be a fentebb közölt levél a Júlia-probléma és
nyer bizonyító erőt és igazoló súlyt. Bizonyítja és igazolja, hogy Szendrey
Júlia, mint Horvát Árpádné is, hűséges, gondos édesanyja maradt a
Petőfi Sándor fiának.
Maga a legérdekeltebb és legilletékesebb is e kérdésben, Petőfi
Zoltán is mindenkor csak a legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlékezik édesanyjára. Pedig tekintettel későbbi folytonos süllyedésére
a lejtőn, még az se volna feltűnő, ha bár igaztalanul is, de váddal,
szemrehányással illetné azokat, kik sorsáért felelősséggel tartoztak.
De nem illet senkit szemrehányással, sem nagyatyját, sem nagybátyját, legkevésbbé édesanyját, sőt nem Horvát Árpádot sem, a Horváttestvéreket sem, a Horvát-családban töltött éveket sem.
Valóban nagy lelki erő kifejtésére késztette Szendrey Júliát az
édesanyai érzés, hogy úgy tudjon nem egészen egyszerű és könnyű
helyzetében anya és feleség lenni, hogy emiatt se a férj, se a gyerekek
soha másként, csak mindig szeretettel gondoljanak rá. És ő a nehéz
feladatot megoldotta. Horvát Árpádnak volt haragos szava Zoltánra,
de már csak akkor, amikor a feleséggel való viszonya is zavarosra változott. De, és ez fontos, Petőfi Zoltán soha sehol édesanyjára panaszkodó szót nem ejtett ki, nem írt le. Ha ehhez hozzávesszük még a nagyatyának, nagybátyának és a szintén rokon Gyulai Pálnak Júliától
soha meg nem vont szeretetét, tiszteletét, a szívélyes és nyugodt tárgyalásokat családi ügyek s így a Zoltán nevelése és sorsa felett is, akkor
kimondhatjuk, illetőleg ismételhetjük, hogy a Júlia problémának az
az egyetlen ága, amelyik Júliának második, váratlan férjhezmenetelével sem, csupán a Júlia testi halálával szűnt meg, tisztán és világosan
áll előttünk : Júlia a Petőfi Sándor gyermekének, Zoltánnak odaadó,
hűséges, gondos édesanyja volt.
Kristóf
György.

