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Koltó 

Ki ne hallott volna Koltóról, 
Szendrei Júlia és Petőfi Sándor 
mézesheteinek helyszínéről és ki ne 
ismerné az itt született „Szeptember vége” 
című versét? 

Sokan hallottak róla, de kevesebben 
találnának oda. Segítsünk nekik! 
Indulhatnak Debrecen felé, akkor 
Nagykárolyon keresztül, délről érik el 
települést. Akik ebből az irányból erednek 
Petőfi nyomába, azoknak kötelező megálló 
a Nagykároly központjában található 
Károlyi-kastély. A kertek kedvelői a városi 
közparknak használt kastélykertben is 
örömüket lelhetik, a fák szerelmesei pedig a 
park több nagy öregje között egy szép 
platánnak hódolhatnak. De, amit feltétlen 
meg kell nézni, az a felújított kastélyépület 
eredeti állapotába helyreállított 
fogadóterme. Foglaljunk helyet a 
mozaikpadlón szép rendben sorakozó, 
bordó bársonyszék egyikén. Képzeletünk 
segítségével repüljünk vissza az időbe, 
egészen 1846-ig.  Gondolatba gyújtsunk be 
a hatalmas kandalóba, népesítsük be a 
termet bálozó társasággal, a megyegyűlés 
résztvevőivel, köztük Károlyi gróffal, Riskó 
Ignáccal és társaságban fedezzük fel a fiatal, 
23 éves, de akkor már országos hírű Petőfit 
is. Képzeljük el, hogy a nagyívű árkádok 
alatt, a kandalló mellett állva, nagy 
d8óbarna szemeivel a még fiatalabb, alig 18 
esztendős Szendrey Júliát kutatja. Arcára 
kiül a várva-várt az első találkozás izgalma. 
Petőfi napokkal ezelőtt a megyegyűlésre 
érkezik Nagykárolyba. A helyi fogadóban, 
a Térey házban száll meg, melynek 
ablakából kitekintve látja meg Szendrey 
Júliát. Történt ez 1846. szeptember 8-án, 
délután 6 és 7 óra, a szerelem világnapján. 
Petőfi így jegyzi le a történteket:  

„Ez időtől számítom életemet, a világ 
lételét... azelőtt nem voltam én, nem volt a 
világ, semmi nem volt; akkor lett a nagy 
semmiben a világok milliója és szívemben a 
szerelem... mindezt Juliskámnak egy 
pillantása teremté.”  

A szerelemben izzó Petőfi ezután ontja a 
Júliához írt verseket. Ez egyik ezt, a 
teremtés pillanatát örökíti meg:  

„Itt láttam először 
Kedves galambomat, – 

Itt láttam először 
Ez akácfák alatt” 

De képzeletünk szárnyán repüljünk 
vissza a bálba és legyünk szemtanúi az első 
találkozásnak, legyünk fültanúi az első 
szóváltásnak és csodáljuk meg az első 
közös táncukat. Ugye érdemes volt 
benézni? 

De megközelíthetjük Koltót 
északról is, Nyíregyháza, Szatmárnémeti és 
Nagybánya útvonalon. Aki ebből az 
irányból érkezik, annak is van egy kötelező 
megállója Nagybányán. Nagybánya 
Máramaros és Erdély találkozásánál, 
gyönyörű környezetben fekvő város. A 
Keleti-Kárpátok belső hegysége, a Guti-
hegység lábánál fekvő Nagybányai-
medence gazdag természeti szépségben, 
ásványkincsekben és kulturális 
emlékekben. A bányavidéken egykor 
bányásztak aranyat, ezüstöt, ólmot és 
alapítottak művésztelepet. A kötelező 
látnivaló pedig a Fekete Sas fogadó, ahol 
Júlia és Sándor az esküvőt követő első 
estéjét, a nászéjszakáját töltötte! Az ifjú 
párral Endrődről induló kocsi is ezen az 
útvonalon haladt Koltó felé. Édes terhe alatt 
egyik kereke felmondta a szolgálatot. Petőfi 
a történtekről így tudósít minket:    



„Misztótfaluban eltört egy kerekünk. Egyéb 
következése nem lett a dolognak, csak hogy 
az itteni késedelem miatt másnap érhetünk 
Koltóra. Az éjt Nagybányán töltöttük a 
fogadóban… házasságom első éjjét 
fogadóban, nem hiába vagyok a csárdák 
költője!” – 
 

Júlia és Sándor szerelme 

Mi se siessünk Koltóra! Álljunk 
meg egy kicsit ennél a híresen szenvedélyes 
szerelemnél! 

Ha volna a szerelemnek nagy 
könyve, egészen biztos, hogy első lapján 
Rómeó és Júlia története lenne olvasható. A 
történet veronai és nagyon régi. Világhírét 
Shakespeare-nek, a csodálatos angol 
szerelmi drámának köszönheti. A 
reménytelenül szerelmes pár érzelmeinek 
részleteit a múlt ködös fátyla fedi, de 
Rómeó szerelmi vallomását és Júlia 
fájdalmas válaszát Shakespeare jóvoltából 
ma is mindenki ismeri.  

Nehéz mérni a szerelem hőfokát és 
nehéz ez alapján rangsort állítani. De én 
javaslom, hogy abba nemlétező, de 
megírandó nagy könyv második fejezetébe 
Júlia és Sándor története kerüljön. 

Ugye furcsán hangzik, hogy Júlia és 
Sándor? A fiú nevét első helyen említeni 
nagy udvariatlanság. A mi 
szerelmespárunkat így emlegetjük: 
Szendrey és Petőfi.  A sorrend rendben is 
van, de a családnevek ehhez az édes emberi 
érzelmekhez képest idegen csengésűek. Hát 
ezért a Rómeó és Júlia mintájára Júlia és 
Sándor.  

Ha valaki kételkedne az első látásra 
szerelem csodájában, sőt első látásra életre 
szóló szerelemben, annak elég ennek a 
fejezetnek az elolvasása. Ez a pillanat, a 
Rómeó és Júlia történettel ellentétben, nem 
vész a múlt homályába. Ez közeli és élő! A 
nagy könyvbe pontosan le lehet jegyezni 

helyét: Nagykároly, Térey fogadó és a vele 
szemben lévő akácfák közötti vonal. Be 
lehet jegyezni az időpontját is: 1846., 
szeptember 8. délután 6 és 7 óra között. 
Sajnos ennél pontosabbat nem tudunk. De 
amire a világtörténelemben még nem volt 
példa, pedig igen sok nagy szerelemi esetet 
tartunk nyilván, hogy a pillanat idejének 
hosszát is meg tudjuk mérni. Petőfi szívét a 
szerelem annyi idő alatt öntötte el, amennyi 
idő alatt az a fürge fény Júlia csinos kis 
orcájáról 20 lépés távolságra Petőfi 
szeméhez ért.  

Petőfi Júlia arcáról visszaverődő 
fény keltette érzelmeit a fentebb idézett 
napló és vers részlete kellő képen 
bizonyítja. Ha a költő egybegyűjtött 
verseinek kötetét forgatjuk, a hol a versek 
időrendben sorakoznak, akkor a 1846-os 
esztendőnek szeptember havában csak 
szerelmes verseket, abból is több mint egy 
tucatot olvashatunk. Tehát biztosak 
lehetünk abban, hogy ez szerelem első  

 Júlia nagyon fiatal, nincs még 
tizennyolc éves! Amit az első pillantásra 
meg lehet állapítani, hogy ártatlan, 
szemrevaló, csinos leány. És amit Petőfinek 
talán a második pillatásra is sikerült és amit 
hirtelen támadt vonzalom számlájára írni, 
hogy jólnevelt, hiszen eddig életét jóformán 
jóhírű nevelőintézetekben töltötte, olyan 
óvatosan lázadó, Sand nagy híve és 
rendkívül művelt. Később Andersen 
meséinek fordítója, versel, ír, de talán 
legizgalmasabb műve naplója. Igazán 
összeillő pár!         

Köztudott, hogy Petőfi egész 
életében két dolgot űzött szenvedélyesen, a 
szerelmet és szabadságot. Mindkét ügyet 
szorgalmasan szolgálta. Mondják, hogy 
Petőfit az női nemnek nem volt nehéz lángra 
lobbantani. Mondják, hogy ugyan nem 
vadászta a szoknyákat, de a közelébe került 
lányok, asszonyok forrósággal öntötték el. 
De mért baj az, ha a tanuló gyakorolja a 



szakmát? Így válik igazi mesterré. Azt 
gondolhatjuk, hogy Petőfi mestere volt a 
szerelemnek és azon napon a szíve is nyitva 
állt. 

Az első pillantást gyorsan követte az 
első találkozás, mellyel gondolatban az 
imént eljátszottunk. És ezután jöttek a 
nehézségek. Szendrei Ignác, Júlia édesapja 
nem nézte jó szemmel a költőcske udvarlót. 
A költők, újságírók olya alacsony fokán 
álltak a társadalmi ranglétrának, ha 
felkapaszkodtak oda egyáltalán, amelyre a 
Károlyi család erdődi uradalmában szolgáló 
gazdatiszt, Szendrőy Ignác, Júlia édesapja 
le sem nézett. Az édesapa már egyébként is 
elrendezte nagyobbik lánya sorsát, a 
szánalomra méltó Uray Endre 
alszolgabíróval boronálta volna össze. 
Uray-t nem egyébért szánjuk, mint azért, 
mert a sors Petőfit szabta vetélytársának. No 
legények, ezt senkinek nem kívánom! 

Az apuka letiltotta lányát a 
megbízhatatlan költőről. A lány 
szótfogadott, de szemmel láthatóan 
szenvedett. A szabadságharcos, lehetetlent 
nem ismerő költő pedig udvarolt 
rendületlenül.  

És ebben a viharos időszakban 
következett be egy kis botlást, melyet Petőfi 
számlájára írnak. A nagy udvarlás közepette 
Debrecenben a színház dívájának, Prielle 
Kornéliának megkérte a kezét. 
Magyarázták már úgy is a történetet, hogy 
Petőfit Júlia édesapja nagyon elkeserítette, 
úgy is, hogy a színésznő rettentően 
vonzódott Petőfihez és egyébként is nagyon 
rámenős volt. Meg aztán az ellenkezőjét is 
tudni vélik, hogy Kornélia vonakodott és 
Petőfi erősködött. Bárhogy is volt, az 
elsöprő szerelemük szekere ebből a mély 
kátyúból is kikeveredett végül.  

Petőfi a világirodalom legszebb 
kérésével fordult Júliához. A „Reszket a 

bokor, mert” című versének utolsó sorát 
küldi el lánykérőbe: 

„Hogy ha már nem szeretsz, 
Az isten áldjon meg 

De ha még szeretsz, úgy 
Ezerszer áldjon meg!” 

Júlia válasza csak ennyi: „1000-szer, 
Júlia!” 

Könnyű dolga van annak, aki ennek 
a csodálatos történetnek az elmesélésébe 
fog. Például azt, hogy Júlia édesapja egy évi 
kemény küzdelem után miért és hogyan 
adja hozzájárulását a házassághoz, Ady 
Endre írja meg a „Petőfi nem alkuszik” 
című írásában: 
„De bizony én úgy érzem, hogy az öreg 
Szendrey okosan zordoskodott és 
komédiázott, már azért is, mert abban az 
időben a komédiázás volt az őszinteség 
divatos formája. Gondolta az öreg Ignác 
úr: ez a leány így is, úgy is bolondot fog 
csinálni, összekerült egy másik bolonddal, 
ez a legokosabb megoldás. Legyenek 
egymáséi, hozomány se kell, támogatás 
sem, lelkiismeretesség sem, az övék lesz, 
hála istennek, mindenért minden 
felelősség.”   

Petőfi időszámítása szerint az első 
év fordulóján, 1847. szeptember 8-án 
házasodtak össze Erdődön, a helyi 
evangélikus templomban, szűk körben. 
Petőfi várja barátait, Jókai, Aranyt, de nem 
érkeztek meg. A házasság feszült 
hanglatban zajlott. Petőfi és Júlia édesapja 
nem békéltek meg igazán. Ebből a kurta-
furcsa esküvőből indul a szekér Koltóra, 
melynek, mint tudjuk Misztótfaluban eltört 
a kerek. 

 

Koltó, Teleki kastély 

 Tehát a szekér 1847. szeptember 9-
én érkezik Kolóra, a Teleki kastélyba az ifjú 
párral és a gróf kocsisával. Képzeljük el 



ennek az ifjú párnak a boldogságát! Egy év 
küzdelmes udvarlás után a vágyuk 
beteljesedett. De az akkori szokások szerinti 
udvarlást képzeljük el. Mikor is a fiatalok 
kísérő nélkül egyetlen pillanatot sem 
tölthetnek kettesben.   Végül minden 
akadályt leküzdve egymáséi lettek! 
Szerencsésebbek, mint Rómeó és Júlia! Sőt 
október 19-ig vár rájuk több mint egy hónap 
a Teleki-kastélyban, ahol rajtuk kívül csak 
az a talán két fős személyzet tartózkodik, 
kiknek egyetlen feladatuk az ifjú pár 
kedvébe járni. Ez idő alatt Júlia a kastély 
úrnője, Petőfi pedig a kastély ura. 

 Teleki Sándor gróf ajándékozta meg 
ezzel a lehetőséggel az ifjú párt. Teleki 
arisztokrata a javából. A szabadságharcos 
Petőfi nemcsak a királyok ellensége, 
melyek felakasztására versében buzdít, 
hanem a főnemeseké is, beleértve Teleki 
Sándort. De a sors Telekit és Petőfit baráti 
szálakkal kötötte össze. Először egy helyre 
terelte őket, Nagykárolyba a megyegyűlés 
idején, a Szarvas fogadóba. Aztán keresett 
egy közös barátot, aki bemutathatta a János 
vitéz szerzőjét és Kővárvidék 
népvezérének. A sors nem félt attól a 
pillanattól sem, mikor Petőfi az udvarias 
bemutatkozáskor meghallja a grófi 
ragnevet. Telekit bízta meg ez első baráti 
lépéssel. Mikor Petőfi arcára az elutasítás 
vonásai rajzolódtak, szájába adta azt a híres 
mondatot: „Én csak egy vad gróf vagyok.” 
De még milyen vad? Telekit akkor már egy 
halálos ítéletet túlélt, melyet 
Spanyolországban érdemelt ki a karlista 
harcokban való szerepvállalásáért. Aztán 
másodszor, a szabadságharc bukása után, 
Bem ezredeseként érdemel halálos ítélet. 
Ha akkor a fogságból nem szökik meg végre 
is hajtják. Távollétében felakasztják. 
Menekültében az olasz szabadságharcban 
Garibaldi legkedveltebb tábornoka, aki 
Nápoly és Szicília sikereit Telekinek 
köszönheti.  Franciaországban telepedik le, 
ahol a nemcsak vad, de művelt gróf többek 

között Viktor Hugoval ápol barátságot. 
Telekinek a kiegyezés teszi lehetővé, hogy 
haza térjen és vagyonát, köztük a Koltói 
kastélyt újra birtokba vegye. Jókai Mór így 
jellemzi barátját: 

„erős tanulmány volna egy biográfiaírónak 
Teleki Sándor viselt dolgait megírni a 
kontinensen, ki együtt élt, mulatott, harcolt 
a földrész minden művelt és barbár 
nemzetével, tűrte a dicsőséget, kereste a 
bajt, járt ágyútűzön, tengerviharon s 
hitelező csordán keresztül sértetlenül; jó 
barátja volt Victor Hugónak, id. és ifj. 
Alexandre Dumas-nak, Liszt Ferencnek, 
Petőfi Sándornak s századunk egyéb 
versíró, éneklő, muzsikáló, képfestő és 
szoborfaragó hírneveseinek, segített 
Garibaldinak országokat hódítani, s más 
nagy embereknek légvárakat építeni; 
értekezett királyokkal és császárokkal 
Magyarország sorsa felől, s lelkesedett 
földönfutókkal és poétákkal a 
népszabadságért; teleszedte mellét 
érdemrendekkel, hogy azokat ne viselje, s 
bejárta egész Európát azért, hogy 
felfedezze, milyen szép kilátás van a koltói 
dombról a kis Buba szőke feje fölött 
átnézve…” 

 Teleki a Koltói kastélyt 1821-ben, 
25 éves korában veszi birtokba, tehát 26 
évvel Petőfiék tartózkodása előtt. A kastélyt 
Teleki elődei valószínűleg a nagy kastély 
építések korában, Mária Terézia idején 
építették.  

 Petőfinek nem volt ismeretlen a 
mézesheteknek otthont adó birtok. Előtte 
már két alkalommal is járt itt baráti 
társasággal. Több történetet őriz az itt 
történtekről az emlékezet. Egyet pedig a 
magyar irodalom, mely a mulatozó urak 
szomját enyhítő, vizet hozó cigánylányt és 
Petőfit említi egy történetben. 

  

  



A mézeshetek 

 Hogyan teltek a mézeshetek? Az ifjú 
pár beteljesült vágyaival, kastélyban, úri 
módon kiszolgálva, az állandó vándorlás 
után, dolog és feladat nélküli több mint egy 
hónapra megpihenve.  

 Ebből a világra szóló boldogságból 
még nekünk is jutott. A híres somfa alatti 
kőasztalon írt 28 csodálatos vers 
melengetheti szívünket, köztük a 
Szeptember végén lágyan hullámzó sorai. 
Szégyenkezés nélkül Rómeó szerelmi 
vallomása mellé lehet állítani! 

 A mézeshetek után az ifjú házasok 
Pesten, szerény körülmények között, de 
boldogan éltek. Egyetlen gyermekük 
Zoltán, 1848. december 15.-én, a 
szabadságharc idején látta meg a 
napvilágot. Tehát pontosan kilenc hónappal 
március 15. napja után! A sors, aki Teleki 
és Petőfi barátságát is elrendezte, nem mérte 
rájuk bőkezűen az időt.  1849. július 20.-án, 
Tordán találkoztak utoljára. Júlia még két 
levelet olvashatott. Ennyit engedélyezett a 
sors, aztán Petőfit a segesvári csatában 
eltüntette. Így ért véget a mi hős 
szerelmespárunk története. Rómeó és Júlia 
koporsóban végezte, Petőfinek még 
koporsó sem jutott! 

  

 

Koltó, Petőfi-kőris  



A Petőfi-kőris   

 Aki Rómeó és Júlia emlékhelyét 
keresi, láthat egy valóban korabeli házat 
Veronába, sőt egy erkélyt is, amely azonban 
nem is bizonyosan az az erkély. Ezzel 
szemben, aki Júlia és Sándor mézesheteinek 
helyét akarja megnézni, az biztosan nem 
csalódik. Elzarándokolhat Koltóra, egy 
vendégszerető faluba, meglátogatja a 
múzeumként működő, szépen felújított 
Teleki kastélyt, láthatja benne Petőfiék 
szobáját eredeti ággyal, bútorokkal, a 
gyakran havas Bérci tetőre néző erkéllyel. 
A kertben találkozhat Petőfivel és bal 
vállára omló Júliával, akik a Pogány Gábor 
Benő alkotásában még a nehéz bronzot is 
törékennyé szelidítették. Találkozhat a kis 
terasszal, rajta a híres Somfa utódjával és a 
kőasztallal mely azzal büszkélkedik, hogy 
tarthatta Petőfi jegyzetlapjait. És nem 
mellesleg itt találkozhat Teleki Sándor 
sírjának eredeti helyével is. Hát nem sokkal 
több, mint egy kétes származású erkély? 

 De itt találkozhatunk a kastély 
bejáratát őrző magas kőrissel is. Azt 
gondoljuk, hogy látta Júliát és Sándort, 
ahogy a kastélyból kilépve a kerti sétányon 
kedvenc helyükre, a kőasztalhoz 
igyekeznek. Azt gondoljuk, hogy ennek 
előtte látta Petőfit Teleki baráti társaságával 
mulatozni az alatta megterített asztal körül. 
Azt gondoljuk, hogy itt látta meg azt a szép 
cigánylányt, a fának hátat fordítva, a 
kertkapuval szemben ülve, ahogy jön fel a 
falu felől.  

 Hogy miért gondoljuk? Mert a fa 
akár 250-300 éves is lehet. Nem tudjuk, 
mert pontos korát nem ismerjük. Ezért is 
gondoljuk, hogy kert régen ültetett fája, 
mert annak legmagasabb részén áll. Ebből 
arra következtethetünk, hogy a kétszáz év 
alatt lekopó talajt az öreg fa gyökerei nem 
engedték.  

 Hát erre a fára bíztuk, hogy az 
egykori somfától vegye át a strázsát Petőfi 
emlékének őrzésében.  

 A húsos som nem is fa, leginkább 
bokor, és nem is százévekben mérte idejét 
teremtője. Nagy vállalása volt Petőfi 
emlékének megőrzése. Hogy szolgálatát 
teljesíthesse, előbb fává cseperedett, aztán 
meg élt, ameddig csak bírt. A nemrég 
kiszáradt szemtanú ágait nagy becsben 
tartják, a kastély erkélyén őrzik. Sőt, ha 
belegondolunk az őrséget még helyére 
ültetett utódjával mai napig állja. De mért 
ne érdemelne Petőfi egy helyen két 
emlékfát, de akár egy erdőt is? 

  

 

Dummel Dani a fa odvában 

A vastag törzsű, nagy koronájú 
magas kőrisbe nem nehéz beleszeretni. 
Nekem sem volt nehéz. Az események egy 
megtisztelő meghívással kezdődtek. Fekete 
Albert, az Erdélyi kastélykertek nagy 
ismerője hívott el egy Szamos menti 
kastélykerttúrára. A körút érintette Koltót 
is.  



 

A Petőfi-kőris ápolása 

 

Ott, akkor, talán szelek havában tettünk 
ígéretet arra, hogy gondjainkba vesszük a 
fát. A fa a kastéllyal ellentétes irányba, a 
sétány felé kissé megdőlt. De talán nem is 
ez volt a legveszélyesebb tünete, hanem az 
a hatalmas villás elágazás, mely a kőrisekre 
egyébként jellemző, de ez a példány már 
legalább száz éve hizlalhatta két egymásnak 
feszülő vázágát. Egy ilyen fa mindig odvas, 
ezért a törzsében lévő hatalmas odú nem 
riasztott meg minket. És egy ilyen fán 
mindig vannak száraz ágak, amik nem is a 
fát, hanem inkább az alatta közlekedőket 
zavarja.  

 Az ígéretet betartottuk. Dummel 
Dani barátom és csapata önzetlenül vállalta 
a fa ápolását. Új kenyér havának 12-napján 
érkeztünk meg Koltóra. Rögtön neki láttunk 
a fa ápolásának, a törzs üregének 
kitisztításához, a fa óvatos gallyazásához. 

Délutánra maradt az alátámasztás 
elkészítése, melyhez faanyagot Csendes 
Lajos, Koltó polgármestere bocsájtott 
rendelkezésünkre. A hosszú nap végére 
még nem fejeztük be a munkát. A falu ölelő 
vendégszeretetét élveztük az este. Kaptunk 
szálást, bőséges vacsorát a felejthetetlen 
savanyú pacallevessel. Reggel Dani napi 
jógagyakorlatait végezte a vendégház 
teraszán, jobb híján egy karton darabon, 
közben a csapat többi tagja a reggelijét 
költöttöte el. Erre a napra már csak a 
koronabiztosítás felkötözése maradt. 
Általában egyszerű, egy-két órát tartó 
munka. Általában. De ezt a kőrist egy 
hatalmas darázsfészek teljes lakótársasága 
őrizte az idegen betolakodóktól. Az utolsó 
kötést nem engedték feltenni a fiúknak. 
Dani nemcsak reggel szerzett nekünk 
meglepetést, hanem itt, ekkor délelőtt is.  



Reggeli jóga 

Oly nyugodtan, mint ha csak 
reggeli jógagyakorlatait folytatná, 
felmászott az egyre barátságtalanabb 
darazsak közé és szép nyugodttan, egy-két 
darázscsípéstől sem megrettenve 
felhelyezte az utolsó kötést is, amit igen 
fontosnak tartottunk a korona további jó 
sorsa miatt.  

 A jól végzett munka után 
elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, a fától a 
kastély kerttől és Koltótól, amiről sokan 
hallottak és ahová reményeink szerint sokan 
ellátogatnak, hogy tisztelettel adózzanak 
Júlia és Sándor emlékének, a szerelemnek 
és ha még marad tisztelet az adózáshoz, 
akkor a szabadságnak is. Arra is ráfér. Jó 
utat kívánunk mindenkinek.   

  

 

A faápoló csapat 



 

A Koltói Petőfi-kőris, hosszú öreggora készülve 

 


