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CipruslombokCipruslombokCipruslombokCipruslombok����
 
Petőfi „koraérett” gyermek és serdülő ifjú lévén, szinte álladóan „szerelmes” 

volt, többnyire szállásadóinak korban hozzáillő kislányaiba, majd később, ván-
dorszínész korában már érettebb korú múzsákba (rendszerint idősebb komédiá-
sok élettársaiba), azaz magába a szerelembe. Az igaz érzelmeket ekkor még hiába 
kergeti, azokat későbbre tartogatja számára a sors. 

Első híres, már kiérlelt versciklusa sem valódi érzelemből született — leg-
alábbis az ismert tények nem erre utalnak. 

Köztudott, hogy 1844 tavaszán Petőfi Debrecenből Pestre gyalogol, és ott 
Vörösmarty, a Nemzeti Kör anyagi támogatásával kiadja első verseskötetét. Mi-
vel olykor a szerencse sem jár egyedül, szerkesztői állást is kap a Pesti Divatlapnál. 
Így ismerkedik meg 1844 decemberében laptulajdonosának kis rokonlányával, a 
15 éves Csapó Etelkével. Az akkor már országszerte ismert 21 éves költőnek 
megtetszik a kislány, és — szokása szerint — ennek az érzésnek néhány rövid 
versben is hangot ad. Mindössze ennyi történik köztük. Az újesztendő első heté-
ben a fiatal leány hirtelen rosszul lett, összeesett és meghalt. A család napokig 
várja, hogy magához térjen, mert szép arca nem veszti el üde színét. Minden hiá-
ba, a város legjobb orvosai sem tudnak segíteni. 

A költő ezeket a szörnyű napokat a családdal együtt végigéli. Bizonyára ez is 
hozzájárul gyászának eltúlzásához. A fagyos téli éjjeleken kigyalogol a váci úti 
temetőbe, órákat tölt a leány sírjánál. Barátai komolyan aggódnak érte, hiszen le-
fogy, étvágytalan, búskomor. A temetés után egy héttel a Pesti Divatlapban megje-
lenik négy sirató verse Cipruslombok Etelke sírjáról címmel, majd ezeket további 
harminc követi. A rövid költemények viszont valójában saját fájdalmáról, veszte-
ségéről, gyászáról tanúskodnak, hiszen a tragikus sorsú Etelkét alig ismerte. 
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A magyar irodalom máig eldöntetlen kérdései közé tartozik, hogy ezekben a 
versekben milyen arányban van jelen a valódi érzelem, a romantikus szenvelgés 
— esetleg Byron hatása —, az önsajnálat, esetleg az elfojtott szerelemvágy (mely 
korábban is benne élt). Tény, hogy valósággal tobzódik a fájdalomban, de két 
hónap alatt „ki is írja magából”. Az is biztos, hogy — amíg tartottak — a költő a 
legőszintébbnek véli érzelmeit, igazinak gyászát, valódinak bánatát: 

 
„Te voltál egyetlen virágom; 
Hervadt vagy: puszta életem. 
Te voltál fényes napvilágom; 
Lementél: éj van körülem.” 

 
Ilyen sorokat csak szívből lehet leírni. 
Ami a legfontosabb: a halott múzsa ihlette ciklus közel három tucatnyi darab-

ja a magyar költészet legszebb értékei közé tartozik. 
 
 

Szerelem�gyöngyeiSzerelem�gyöngyeiSzerelem�gyöngyeiSzerelem�gyöngyei����
 

„Fa leszek, ha fának vagy virága, 
Ha harmat vagy, én virág leszek 

(Petőfi: Fa leszek, ha...) 
 
Petőfi 1845 tavaszán megválik a Pesti Divatlaptól, és felvidéki körútra indul. 

Visszatérve meglátogatja Gödöllőn a református papot, Erdélyi Ferencet, nem is 
sejtve, hogy itt találkozik második híres múzsájával, Mednyánszky Bertával. 

Amikor Erdélyi bemutatja a szép, művelt és dúsgazdag leánynak, a költő 
azonnal beleszeret, hiszen Csapó Etelkét már eléggé elsiratta, bánatát is eltemet-
te, s hogyan élhetne egy ilyen költőóriás szerelem nélkül? 

„Szép vidéknek szépséges leánya!” — így szólítja meg Bertát ismeretségük kez-
detén írott versében, bár a romantikus Petőfi legalább annyira realista is: sejti, hogy 
a szépséges, de gazdag leány és a szegény költő között áthidalhatatlan szakadék tá-
tong. Jól sejti. Főként Berta szülei valóban fenntartással fogadják a nincstelen, sőt 
biztos jövedelem nélküli „poéta” hódolatát. Petőfi hangot is ad kételyének: 

 
„Én szeretlek! bár tudom: mily rém a 
Nem viszonzott szerelem baja; 
De kit annyi rém gyötör, szívemnek 
Könnyű lesz azt is megszoknia.” 

(Megteremtéd lelkem új világát) 
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Könnyű lesz vagy nehéz: szívének, de főleg tollának nem tud parancsolni. 
Egymás után ontja a „gyöngyszemeket”, és ezeket a leány sem tudja közömbö-
sen fogadni, főleg több mint másfélszáz évvel ezelőtt, a romantika korában. Bi-
zonyára biztatta a költőt, talán kacérkodott vele, vagy komolyabban is viszonozta 
érzelmeit? A versekből ez nem derül ki, mert a több mint harminc dalszerű vers 
többnyire a költőről, szerelmének nagyságáról szól. A legszebbeket nem is a le-
ány közelében, hanem otthon, szüleinél, Szalkszentmártonban írja, majd saját 
szavaitól is megrészegülve újból Gödöllőre megy, és — a rá valló határozottság-
gal — megkéri Berta kezét. 

Az eredmény: kosár. A szülőktől nem is várhatott mást, de — tudomásunk 
szerint — Bertától sem kapott biztatást. Megint találgatásokra vagyunk utalva 
(mert az ilyen élethelyzetekben rendkívül zárkózott költő a későbbiekben sem 
vall a körülményekről): önként vagy szülői kényszer hatására mondott-e nemet 
Berta is. 

A költő szó nélkül visszamegy Pestre, ahol első dolga a versek ciklusba rende-
zése, hiszen tudnia kell, hogy ismét remeket alkotott, de azt talán még ő sem sejti, 
hogy a Szerelem gyöngyei című ciklus néhány darabja a világirodalomnak is közkincs-
évé válik. A Fa leszek, ha..., vagy az Éj van... kezdetű dalokat több mint félszáz 
nyelvre fordították le. És ehhez — akarva-akaratlanul — Mednyánszky Berta né-
hány mosolya, kedves szava, a puszta léte is hozzájárult. 

 
 

Ãz�igºzi�múzsºÃz�igºzi�múzsºÃz�igºzi�múzsºÃz�igºzi�múzsº����
 

„Költői ábránd volt, mit eddig érzék, 
Költői ábránd és nem szerelem.” 
(Költői ábránd volt, mit eddig érzék…) 

 
1846. szeptember 8-án délután 5 és 6 óra között történt egy esemény, amely 

döntő jelentőségűnek bizonyult Petőfi további rövid életében. Ekkor ismerte 
meg Nagykárolyban Szendrey Júliát, aki barátnőjéhez, Térey Marihoz ment oda 
látogatóba. 

A költő — mint eddig annyiszor — ezúttal is könnyen lángra lobban. Ekkor 
már 23 éves, korábbi, szerelemnek hitt érzelmein már túl van. Most hirtelen úgy 
érzi — és a további események ezt igazolják —, hogy életében először jött el 
számára az igazi szerelem. 

Milyen is lehetett Júlia azon az emlékezetes délutánon? Az utókor számára 
fennmaradt Barabás-portré és később készült fényképek alapján Illyés Gyula Pe-
tőfi című monográfiájában így írja le: „A sötétbarna haj koronájában üde, tiszta 
homlok, enyhén kiugró pofacsontú, enyhén szegletes, mongolszabású arc, a 
mandulaalakú barna szemek nem bandzsán össze, hanem egy hajszálnyira kan-
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csalul, szétállnak: ez a tekintet révedezővé, átszellemültté teszi akkor is, amikor a 
lélek a legköznapibb gondokba merül.” 

Az erdődi „várkisasszony” valójában egy közepes jövedelmű gazdatiszt, 
Szendrey Ignác lánya. A kastély vagy „vár” csak lakóhelyük, de az apa mindent 
meg akar adni leányának. Egy akkor divatos tanintézetbe járatja, ahol Júlia kézi-
munkázni, zongorázni tanul, de a regényolvasáshoz is hozzászoktatják. Maga is ír 
naplójegyzeteket, sőt versekkel is próbálkozik. Olvasottabb, műveltebb, mint álta-
lában a korabeli lányok. Ez is imponál Petőfinek, aki — a szerelmes szemével — 
alaposan el is túlozza a naplójegyzetek, versek jelentőségét. 

Júlia ekkor 17 éves, de már jócskán akadnak hódolói. Miért választja mégis a 
szegény sorsú költőt? 

Idézzük ismét Illyés Gyulát, aki szintén idéz: a „vad gróf”, Teleki Sándor le-
írásából: „Közép termetnél valamivel magasabb alak, sugár növéssel, arányos 
testtagokkal, fesztelen mozdulattal, sűrű, tömött fekete hajjal (…) szép, rendes 
barna szemöldök, csillámló bogár szemek, melyek beszéd közben csillogtak (...) 
szép, kicsi száj, rendes fehér fogakkal, gyér, vékony bajusz s álszakáll.” 

Ez a kellemes külső párosul az akkor már egyre növekvő hírnévvel és bátorsággal 
is (Petőfi éppen ott, Nagykárolyban szembeszáll a kaszinóban egy csoport úriember-
rel, akik az áruló Károlyi leszármazottját magasztalják). Ráadásul néhány napi ismeret-
ség után az is kiderül, hogy a vadócnak hitt népköltő igen kellemes modorú, művelt fi-
atalember, anyanyelvén és a latinon kívül négy nyugat-európai nyelven beszél. 

Júlia kezdettől szívesen fogadja az udvarlást és a hozzá írott verseket, és — ha 
nem is azonnal — Petőfi érzelmeit is viszonozza. Nem így a szülők, akik szerel-
mük útjába akadályokat gördítenek, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák 
a fiatalok egybekelését. Sikertelenül. Amikor meggyőződnek róla, hogy Petőfi 
hozomány nélkül is elvenné Júliát, kénytelenek beleegyezni a házasságba, de be-
letörődni soha nem fognak. 

1847. szeptember 8-án, pontosan egy évvel megismerkedésük után a fiatalok az 
erdődi vár kápolnájában esküsznek össze. Az elmaradt szülői áldást Teleki gróf 
pótolja: az ifjú pár rendelkezésére bocsátja a mézeshetek idejére koltói kastélyát. 

 
 

Feleségek�feleségeFeleségek�feleségeFeleségek�feleségeFeleségek�felesége����
 
Petőfi nevezte így Szendrey Júliát, hiszen szerelmük a koltói mézeshetek után 

is változatlan, sőt — ha lehetséges — még forróbbá válik. A fiatal költő bebizo-
nyítja, hogy nem felelőtlen vagy könnyelmű (ahogy feleségének szülei vélték). 
Teljes erővel kenyérkereset után néz, az Életképek című folyóirat társszerkesztője. 
Pesten, a Dohány utcában bérelnek egyszerűen berendezett háromszobás lakást, 
melyet azonban megosztanak az akkor még nőtlen Jókaival. 
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A fiatalasszony jellemzését ismételten Illyés Gyula nyújtja egy korabeli költő-
társ szavait idézve: „Júlia külsőre érdekes alak volt, levágott hajjal, gömbölyű arc-
cal és teljesen kifejlett idomokkal. Első tekintetre feltűnt rajta a nyílt homlok, a 
sötét szem, az értelmes tekintet. Szellem ült homlokán. Ha valaki egymás mellett 
látta őket, azt hihette volna, hogy a rendkívüli jelenség kettejük között a nő.” 
Továbbá elmondja, hogy értelmes vitapartner volt, nem létezett tárgy, amiben ott-
honos nem volt. Férje tisztelettel hallgatta őt mindig, és ha beleszólt a vitába, csak 
azért tette, hogy neje állításait megerősítse. 

Háztartást nem vezetett az ifjú feleség, az ebédet vendéglőből hozatják. Így a 
Dohány utcai lakásban ételreceptek helyett éjjel-nappal irodalomról és közügyek-
ről cserél véleményt a számtalan látogató. A költő boldog és elégedett házasságá-
val, a világirodalom páratlan szépségű szerelmes verseit írja feleségéhez (Minek 
nevezzelek?, Szeretlek, kedvesem, Feleségek felesége és mások). 

A forradalom kitörése után Júlia a költő ösztönzője, támasza, sőt, vigasztalója 
is, hiszen éppen ebben a történelmi időszakban Petőfit igazságtalan támadások 
érik. Elkíséri Szabadszállásra, ahol tanúja férje választási kudarcának, és éppen ő 
nem engedi idő előtt eljönni: „ha agyon akarnak bennünket verni, jól van, verje-
nek agyon, hanem azt ne mondhassa senki, hogy te hátráltál” — így biztatja fér-
jét, aki csak attól tartott, hogy a leitatott, félrevezetett választók botrányos jelene-
tet rendeznek, és ennek felesége is tanúja lesz. 

A szabadságharc kezdetén Júlia frígiai sapkában intéz felhívást a honleányok-
hoz, hogy kössék kedveseik oldalára a kardot. Férjét is ő biztatja, hogy minél 
hamarabb álljon be a nemzeti hadseregbe. 

Volt ebben a magatartásban egy kis különcködés, feltűnési vágy is? Valószínű, de 
Petőfi ezt nem így látja. Szerelmüket csak növeli egyrészt a gyakori távollét, másrészt 
gyermekük, Zoltán megszületése. A szabadságharc zűrzavarában csak ritkán lehet-
nek együtt. Petőfi mindenhonnan küldi szerelemmel, szeretettel írt leveleit. A leg-
utolsót Marosvásárhelyről keltezi a segesvári csata előestéjén, 1849. július 29-én: 
„Szopik-e még a fiam? válasszátok el minél elébb, s tanítsátok beszélni, hogy 
meglepjen. Csókolom a lelketeket és szíveteket miljomszor, számtalanszor, imá-
dó férjed.” 

Többé nem látták egymást. 
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Rºdnóti�MiklósRºdnóti�MiklósRºdnóti�MiklósRºdnóti�Miklós����
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„nem tudok én meghalni se, élni se 
nélküled immár.” 

(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga) 
 
A mártír-költő, Radnóti Miklós még csak 17 éves és a Markó utcai főreálisko-

la tanulója volt, amikor 1925 őszén megismerkedett későbbi feleségével, Gyar-
mati Fannival. Mindketten ugyanahhoz a tanárhoz jártak külön matematikaórák-
ra. A diákszerelem egyre szenvedélyesebbé válik, de a felelősségtudattal bíró köl-
tő csak egyetemi tanulmányainak elvégzése és bölcsészdoktorrá avatása után ve-
szi feleségül kedvesét, 1935. augusztus 11-én (ekkor már az ötödik verseskötete 
is megjelent). 

Szerelmük, házasságuk, boldogságuk felhőtlen, zavartalan volna, ha a szörnyű 
kor „ordas eszméi” nem szólnának bele. Származása és bátor antifasiszta ma-
gatartása miatt a költő — tanári oklevéllel a zsebében — soha sem kap katedrát, 
s így magántanításból, alkalmi, főleg „néger” munkákból és csekély költői hono-
ráriumából kell megélniük. Mindez mégsem befolyásolja házaséletük boldogsá-
gát, mert Fanni így is meg tudja teremteni az otthon idilli hangulatát. A háborús 
világ, a fasizmus azonban beleszól az életükbe. Radnótit háromszor hívják be 
munkaszolgálatra: először 1940 szeptemberében, majd 1942-ben, de több hónapi 
kényszermunka után e két alkalommal még sikerül hazatérnie. Ezekben az évek-
ben kétség és remény között vergődik a házaspár, bár a költő nemcsak érzi, tudja 
is, hogy számára nincs menekülés abban a tébolyult világban, melyben az erőszak 
mondja ki az utolsó szót. Már-már attól tart, hogy maga is József Attila sorsára 
jut, de az értelem fényét fenyegető veszélyt elűzi előle egyetlen szerelme és mú-
zsája, Fanni. 

 
„Most érkezett, egész nap messze járt, 
kezében egy nagy mákvirágszirom 
s elűzi azzal tőlem a halált” 

— írja Együgyű dal a feleségről című versében, és ez a gondolat ezekben az években 
állandóan visszatérő motívummá válik. Fanni szerelme menedék a költő számá-
ra, mint Adynak Csinszka, József Attilának Flóra — lehetett volna. 


