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körön — bár ez sem ártana — hanem 
a témakör absztrakcióján. 

Ez az absztrakció rákja a művészek-
nek. Hiába fordul száz és száz a világ 
tarka egyetemessége felé, hiába prófé-
táskodik a szépen szavaló lírikus, hogy 
őbenne zuhog az egész jóságos univer-
zum : az absztrakció kegyetlenül ki-
végzi mindegyiket. Kötetek megjelen-
nek, dícsértetnek és eltünnek. 

Lanátor Pogány szabadversein túl-
ságosan érzik a szabadvers-íz, a ki-
fejezések kategóriái elnyomják, lírai 
akaratot szuggerál, de nem lírát. 

Bárcsak találna önmagára akaratla-
nul, nem feltett szándékkal. Szándék-
talan Én, tulajdonba kapott egyete-
messég : ez a művészet legnagyobb 
öröme. 

(Debrecen.) Gulyás Pál. 

Szendrey Julia. (Ismeretlen naplója, 
levelei és halálos ágyán tet t vallo-
mása. Bethlen Margit grófnő elő-
szavával. Közzétették és feldolgozták 
dr. Mikes Lajos és Dernői Kocsis 
László. Genius-kiadás 1930.) 

Kétségtelen, hogy ez a díszmű az 
utóbbi évtizedek irodalmának egyik 
legjelentősebb és legérdekesebb műve. 
Jelentős, mert gyökerében megváltoz-
ta t ja a Szendrey Juliáról eddig vallott 
közfelfogást s elégtételt ad Petőfi 
feleségének, ki, mikor a viszonyok és 
kényszerű személyes körülmények ha-
tása alatt levette fejéről az özvegyi 
fátyolt, csak azért tette ezt — mint 
Bethlen Margit mondja —, hogy a 
maga lelkét burkolja bele. 

Szinte kár, hogy e tárgyához min-
denképpen méltó díszmű nem jelent 
meg egyszerűbb, olcsóbb, mindenki-
től hozzáférhetőbb kiadásban, hogy 
minél előbb elérjen mindenkihez, aki-
nek Szendrey Júliáról, hogy úgy 
mondjam, «megvolt a véleménye». 
Örömmel és magunkbaszállással, sőt 
elhamarkodott ítéletünk miatt némi 
bűnbánattal kell beismernünk téve-
désünket s Ferenczy Zoltántól kezdve 

Herczeg Ferencig mindenkinek veze-
kelnie kell. Ferenczy Zoltán már nem 
korrigálhatja a Petőfi-életrajz ide-
vonatkozó részét, de Herczeg Ferenc, 
aki mindig inkább védője, mint 
vádlója volt Petőfinének, bizonyára 
talál időt, kedvet és alkalmat hozzá, 
hogy méltányosabb képet rajzoljon 
Szendrey Júliáról, igazabb lélektani 
rajzzal s alaposabb korrajzzal. Ebben 
valószínűleg nem hivatja meg Júliát 
1849—50 telén az orosz tisztek álarcos 
báljára Kolozsvárt, annál inkább nem, 
mert az oroszok már augusztus 20-án 
kitakarodtak Kolozsvárról s október-
ben egyetlen orosz katona sem volt 
Magyarországon. Az efféle mese, mint 
Mikes Lajos véli, újabb legendafor-
rása lehet Júlia emlékével szemben. 
«Petőfi Juliskája a muszka bálban mu-
latozott Kolozsvárt férje gyilkosaival 
1849 telén, — ez az a legendá, mely-
nek megszületését Herczeg darabjára 
kellene majd visszavezetnünk, pedig 
ennek a megtörténtét egyetlen pozitív 
adat sem bizonyítja.» 

De sok egyéb legendát, mende-
mondát és pletykát megsemmisítenek 
azok az adatok, melyeket e könyv 
meggyőzően sorakoztat fel. A tény 
az — s ezt a fölfedezett naplók, leve-
lek, jegyzetek stb. kétségtelenné te-
szik —, hogy Júlia az osztrák hatósá-
gok kegyetlen üldözése miatt volt 
kénytelen férjhez menni Horvát Ár-
pád egyetemi tanárhoz, aki úgy-
szólván azzal az egyetlen jótulajdon-
ságával nyerte meg rokonszenvét, 
hogy Petőfi nagyságáról és költésze-
tének halhatatlanságáról a legszebben 
tudott neki beszélni. Férjhez ment 
hozzá azért is, mert Horvát meg-
fogadta, hogy Petőfi Zoltánnak gon-
dos és szerető nevelője lesz. Júliának 
nemcsak az a tragédiája, hogy Petőfit 
vesztette el, akinek emlékét új házas-
sága folyamán sem szűnt meg ápolni 
(naplói, levelei valóban egy Petőfiéhez 
hasonló sírontúli szerelemről tesznek 
bizonyságot !), hanem az is, hogy 
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kegyetlenül csalódott új férjében. Ez 
az új férj egy brutális, érzéki, buja, 
ösztönember, aki a fennmaradt fel-
jegyzések szerint sem Júliához, sem 
saját nemeslelkű gyermekeihez nem 
volt méltó. Jellemzésére elég, hogy 
Gyulai Pál, jóllehet sógora volt, er-
kölcsi okok miatt nem állt szóba vele. 
Júlia megszakította vele a házastársi 
viszonyt, külön is költözött tőle s 
csak hosszas betegsége és halála gá-
tolta meg a végleges válásban. Meg-
rendítő a levél, melyet halálos ágyán 
atyjához ír s engedélyt kér benne, 
hogy vallásáról áttérjen s a boldog-
talan házasságtól szabaduljon. Ha 
e leveleket és feljegyzéseket olvassuk, 
úgy látjuk, hogy Szendrey Julia volt 
a szabadságharc utáni idők legtöbbet 
zaklatott, legtöbbet szenvedő asszonya. 
Fején Petőfi dicsőségének glóriája, 
szívében egy perzselő s mégis eszményi 
szerelem felejthetlen emléke, de élet-
sorsában martír. Egyetlen szerető igazi 
támaszát : Mari húgát, Gyulai Pálnét, 
aki váratlanul kolerában hal meg, 
akkor veszti el, mikor leginkább szük-
sége van rá s most már nem marad 
más hű társa, mint gyötrelmes beteg-
sége (méhrák), mely 39 éves korában 
megváltja a rámért szenvedésektől. 

Egy eszményi tisztaságú, fenkölt 
gondolkodású, költői lelkű asszony 
képe bontakozik ki e hatalmas könyv-
ből. Szerencsétlen sorsa felzaklatja 
érzéseinket, meghat, elérzékenyít s 
tehetetlen haraggal vádoljuk a sorsot, 
az egykorú viszonyokat, az osztrák 
tábornokokat s mindazt, ami ennek 
az idők zűrzavarában elhagyott asz-
szonynak életpályáját oly szerencsét-
lenné tette. 

A kötetet azonban nemcsak Szend-
rey Júlia rehabilitációja teszi jelen-
tőssé. Júlia levelesládájának kincsei 
közt talált ismeretlen Petőfi- és Arany-
kéziratokat is közöl, köztük a legfon-
tosabb ereklyét : Arany első levelét 
Petőfihez. (Erről tudott az irodalom-
történet, de elveszettnek hitte.) Kü-

lön érdekessége a könyvnek egy, a 
Függelékben szerényen meghúzódó, 
hihetetlennek látszó híradás, mely a 
Kisfaludy Társaság ereklyetárának 
kincseiről számol be. Arról van szó, 
hogy a könyv szerzője, Mikes Lajos 
a Kisfaludy Társaság 1889—1890. évi 
Évkönyvében azt a feljegyzést találta, 
hogy Geist Gáspár úr a Társaságnak 
ajándékozta Petőfi István tükrös ládi-
káját, amelyben «Petőfi Sándorra és 
családjára vonatkozó ereklyék van-
nak. (Petőfi István Geist Gáspár föld-
birtokosnak intézője volt.) Ennek a 
ládikának a tartalmát a Kisfaludy Tár-
saság sohasem ismertette s így termé-
szetes, hogy a Petőfi-kutatók sem 
vehettek róla tudomást. Negyven év 
óta ott állt a ládikó érintetlenül, köz-
ben eltelt a ragyogó Petőfi-század-
forduló, új és ismeretlen adatokat 
tártak fel a Petőfi-kutatók a költőről 
és hozzátartozóiról, Ferenczy Zoltán 
haláláig a legéberebb figyelemmel 
lesett minden kis adatot a költőre 
nézve s közben ugyanabban az épü-
letben, melyben Ferenczy utolsó évei-
ben napról-napra dolgozott : az Aka-
démiában, egy Wertheim-szekrényben 
ott lappangott a kis ládikó észrevét-
lenül és ismeretlenül. Hogy magya-
rázzuk a Kisfaludy Társaságnak e kö-
zönyét? Nem tudjuk a dolgot más-
képp elképzelni, mint hogy a Társaság 
tagjai az érdeklődés munkáját rá-
hagyták Gyulai Pálra, aki látva, hogy 
az ereklyék családi s nem irodalmi 
vonatkozásúak, egyszerűen visszahe-
lyezte őket a ládikába, abban a tudat-
ban, hogy mint családi ereklyék ott 
jó helyen vannak. Hogy azonban senki 
sem találkozott az egykorú tagok 
között, aki akár életrajzi adatokat 
remélve, akár kíváncsiságból bele-
kukkantott volna a ládikába, az min-
denesetre érdekes . . . 

A ládika első lelete Petőfi feleségé-
hez írt két utolsó levelének eredeti 
kézirata, az egyiket 1849 júl. 29-én, 
két nappal halála előtt írta. A második 
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lelet Júliának édesanyjához írt vég-
telenül finom és gyöngéd levele, mely-
ben értesíti édesanyját, hogy áldott 
állapotban van. (1848 aug. 28.) A kö-
vetkező ereklye egy levélboríték ezzel 
a felírással : 

Petőfi Zoltánnak 
tízéves korában. 

A levelet Júlia írta 1850-ben. Vég-
rendelete volt e levél, melyet akkor 
másféléves fiához intézett. Júlia Petőfi 
halála miatt öngyilkos akart lenni s 
megrendítő levelébe beletette Petőfi 
és a maga hajfürtjét emlékül kis fia 
számára. «Ezt és Petőfi fényes nevét 
hagyta örökül Zoltánnak.» 

A ládika kincsei közt ott található 
Petőfi Istvánnak két levele s Mikes 
szerint «még számos más érdekes 
ereklye is van a ládikában». 

A sok eredeti kézirat, új adat, gaz-
dag arcképsorozat stb. közül ragadjuk 
ki még az olvasó számára a legfonto-
sabbat : a Petőfi halálára vonatkozó 
hivatalos katonai jelentést, melyet a 
bécsi állami levéltár titkaiból emelt 
ki Deák Imre dr. s adott át e könyv 
szerzőjének : Mikes Lajos dr.-nak. 

Báró Heydte ezredes 1849-ben az 
oroszok mellé beosztott osztrák had-
biztos volt. Július 31-én este átvette 
az oroszoktól a segesvári csatában ej-
tett foglyokat és bejárta lóháton az 
egész csatateret. Heydte többek közt 
azt mondja jelentésében, hogy az 
országúton lovagolva, a kozákok után 
sietett, amikor Fejéregyháza és Héjjas-
falva között egy leszúrt fölkelőtiszt 
mellett, aki már a nadrágjáig le volt 
vetkőztetve, több vérrel bemocskolt 
iratot látott heverni, amiket valószínű-
leg a kozákok találtak a tiszt kirablása 
közben s megint eldobáltak mint rájuk 
nézve értéktelen holmit. Heydte a 
mellé beosztott kozákkal fölszedette 
az iratokat (Kemény Farkas jelentése 
is köztük volt Bemhez, melyben Ke-
mény aug. l-re segédcsapatokat ígér 
Marosvásárhelyre), megörült a fontos 

okmányoknak s amint alaposabban 
körülnéz, a holttesttől néhány lépés-
nyire mintegy 100 drb zsineggel össze-
fűzött magyar dekorációt lát. Ezt is a 
halottnál találták a kozákok s a nagy 
sietségben elhullatták. (Vajjon meg-
vannak-e még valahol az okmányok, 
melyekhez Petőfi vére tapad?) 

Heydte a leletből azt következtette, 
hogy a halott tisztnek Bem mellett 
volt állása s ezért közelebbről szem-
ügyre vette. «Sovány, kicsiny, száraz 
arcú, nagyon határozott kifejezéssel és 
nagy fekete körszakállal. Nadrágja fekete 
pantalló volt.» 

Heydte később «több fölkelőtiszt-
nél» tudakozódott ez adatok alapján a 
halott tiszt kiléte iránt és a legtöbb kö-
zülök azt tartotta, hogy a halott bizo-
nyosan Petőfi volt, akit az ütközetben 
még láttak Bem oldalán, de az ütközet 
után senki őt többé nem látta. 

Mikes Lajos dr. e jelentéshez a fe-
kete körszakállra nézve hozzáfűzi, hogy 
Petőfit Orlaytól festett utolsó arcképe 
1849 július első felében hegyes szakál-
lal ábrázolja. Minthogy azonban Pe-
tőfi vagy tíz napig lóháton és szekéren 
Bemet hajszolta, majd Bemmel együtt 
rohant vissza Vásárhelyre és onnan 
Segesvárra, nem volt ideje szakállát 
rendbehozni, e tíz nap alatt tehát kör-
szakálla is nőhetett. Hogy a fogoly ma-
gyar tisztek Heydte leírásából ráis-
mertek Petőfire, ez is arra vall, hogy 
Petőfinek körszakálla nőtt, hiszen a 
tisztek látták Petőfit az utolsó napok-
ban. 

Kétségtelen, hogy Heydte jelentése 
Petőfi halála körülményeire nézve a 
legmegbízhatóbb adatunk. Érdekes, 
hogy Szendrey Júlia, aki bejárta a 
csatateret s beszélt Heydtével, szin-
tén elfogadta ezt az adatot, második 
házassága alkalmával ezt diktálta be 
Szántóffy plébánosnak, aki azt szintén 
elfogadta. 

A Szendrey Júlia című díszmű min-
den részét nem ismertethetjük a 
könyvhöz méltó terjedelemben s ezért 
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még csak egy-két rövidre szabott meg-
jegyzést fűzünk hozzá. A könyv tulaj-
donképpen két részből áll : egy élet-
rajzi bevezetésből, mely Júlia özvegy-
ségét írja meg szépirodalmi formában 
(ezt a részt Dernői Kocsis László írta) 
s «A halott megvédi emlékét» c. máso-
dik részből, melyet Mikes Lajos írt 
meg. Hogy Mikes Lajos mily gondos 
forrástanulmányokat végzett, azt már 
eddig is sejttettük. Dernői Kocsis 
László életrajza a ma divatos színes 
költői életrajzok mintájára készült. 
Nemcsak regisztrálja az eseményeket, 
hanem párbeszédeket «költ», melyek 
nagyrészt a fennmaradt adatok szelle-
mében folynak ugyan le, de mégis csak 
elképzeltek s nem — tények. Már pedig 
Petőfivel és Szendrey Júliával szemben 
elsősorban tényekre vagyunk kíván-
csiak. Itt egy száraz adat jobban meg-
kap bennünket, ha új, mint bármily 
hangulatos novellisztikus leírás. Ezért 
az egyébként melegen megírt első rész-
ben azokat a lapokat becsüljük leg-
többre, melyeken Szendrey Júlia leve-
lesládája s Bethlen Margit szép elő-
szava szól hozzánk. 

Maga az egész mű azonban a leg-
izgatóbb élmények egyike. Szép aján-
dék a Petőfi-irodalom iránt érdeklő-
dőknek és még szebb elégtétel Szend-
rey Júliának. De nemcsak neki. 1931 
január elsején lesz száznyolcadik év-
fordulója Petőfi születésének. Azt hi-
szem, ha szelleme e napon lemosolyog 
ránk, az annyit fog jelenteni, hogy 
kedves születésnapi ajándéknak te-
kinti az ő kedves Juliskáját rehabili-
táló könyvet. H. J . 

Pethő Sándor : Görgey Artur. — (A 
hadműveleteket leírta Julier Ferenc.)— 
Egyike azoknak a ritka történeti té-
máknak, amelyeknek sikerült össze-
foglaló feldolgozása, a tudomány, iro-
dalom s közvélemény hatalmas moz-
galmai után, úgyszólván általános 
sóvárgás kielégülését jelentheti. Oly 
sok vita, válság, szélsőség után s az 

óriásira gyülemlett forrásanyag ezer-
nyi ellentétes adata között csak a tu-
dományos módszerek fölényes keze-
lésével kapcsolatos művészet juthat 
itt uralomra, mint ahogyan nagy tör-
nelmi kérdések végleges megoldását 
mindig csak roppant szellemi erők ki-
fejtése után diadalmaskodó művészi 
megértés teszi lehetővé. 

Pethő a feladatot megillető nagy 
irodalmi apparátussal végezte mun-
káját, ha nem tűzte is ki céljául új, 
eddig kiadatlan forrásanyag hossza-
dalmas felkutatását ; igazi érdeme mű-
vészi erejében rejlik, amellyel a kér-
dések végtelen szövevénye fölött ura-
lomra tudott jutni. Kétségtelen, hogy 
műve sokáig nyugvópontot fog jelen-
teni a Görgey-irodalomban ; oly tudo-
mányos és művészi eredményt, amely 
a részletekben új, még pontosabb 
megállapításokra, finomságok meg-
értésére, művészi alakításokra szolgál-
hat alapul. 

A komolyság s az igaz értékre való 
törekvés, mellyel munkájához állott, 
sokszor kitűnőnek mondható részlete-
ket teremtett főhősének jellemrajzá-
ban s igen figyelemreméltó, felele-
venítő megfigyeléseket Kossuth és a 
többi főszereplő egyéniségének vázolá-
sában is ; biztos, erőteljes és mégis a 
lélek belső lüktetéseit hajlékonyan kí-
sérő gondolatokat. Hősének egyéni-
sége őt is megkapta. Látja hibáit, 
tévedéseit, nem is kíméli azokat, a 
rajongásig csak ott emelkedik, ahol 
már szinte magunk is várjuk s köve-
teljük a rajongás szavait nagy ará-
nyok érzésében ; de tagadhatlan, hogy 
zavarná minden salak, mit Görgey 
egyéniségén tűrnie kellene, igazságot 
kíván szolgáltatni nagy emberének 
minden kérdésben, amely őt küzdő-
társaitól elválasztotta. Itt nyílik majd 
útja új részletkutatásoknak, a nagy 
vonások eme sikerült rajzának hát-
terével most már ; kicsiny területek 
minuciózus vizsgálatának, hogy apró, 
éles tükörben lássuk meg nagyszerű 
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