
MINDEN SIKERES FÉRFI MÖGÖTT OTT A NŐ 

Széchenyi, Petőfi, Liszt...Sokan ismerjük őket, azt viszont csak kevesen tudjuk, hogy mindannyiuk 
mögött ott áll valaki, aki a háttérből támogatja őket. De vajon kik is ők valójában? Most 
megmutatjuk! 

Biztosan önök is gondoltak már rá, hogy miért mindig a férfiak vannak előtérben. Esetleg ez el is 
vette a kedvüket attól, hogy önök is karriert építsenek, illetve férjük pályafutásában 
komolyabban részt vegyenek. Nem kell arcszőrzet a sikerhez és a boldogsághoz. Íme négy 
fantasztikus nő, akik kiléptek az árnyékból, megmutatva tehetségüket és egyéniségüket, és azt, 
hogy a női szeretet és támogatás nélkülözhetetlen az igazán sikeres férfi életéhez. 

Kezdjük hazánk egyik leghíresebb zeneszerzője, Liszt Ferenc első és egyetlen házastársának, 
Marie d'Agoultnak a munkásságával. Bizonyára mindannyian ismerik, vagy legalább hallottak 
eme hírhedt zeneművészről, viszont valószínűleg kevesebben tudják, kicsoda is Marie d’Agoult. 
A fiatal nő számos nehézséggel nézett, illetve néz szembe élete során. Liszt Ferenccel 1835-ben 
ismerkedett meg, és csaknem egy évtizedig vad 
házasságban éltek. Az akkor harminc éves írónő már túl 
volt egy nehéz házasságon, és kétgyermekes anyaként 
próbált talpra állni. Liszttől további három gyermeke 
született, és immáron öt gyermek nevelése mellett 
indította be írói karrierjét. Korunk egyik másik híres 
lapjának, a  brüsszeli Presse tárcarovatának oldalain 
olvashatjuk első romantikus regényét. Azonban az igaz 
szerelem számára sohasem valósulhatott meg, még ha 
gyönyörű alkotásai erről tanúskodnak is. Nelida című 
regénye ismerősnek hat, azonban Marie neve idegenként 
cseng? És ha azt mondanánk: Daniel Stern? Így már 
ismerősebb, nem de bár? Írónőnknek - mint sok más 
asszonynak korunkban - álnév mögé kellett bújnia, hogy 
publikálhassa politikai és irodalmi műveit. Most már értik? 
Daniel és Marie egy és ugyanaz a személy.  

Ha már Liszt. Ne feledkezzünk meg Carolyn zu Sayn-Wittgenstein hercegnővel folytatott 
viszonyáról. Szinte halljuk a megbotránkozó sóhajokat, eme kapcsolat felidézésekor. Bizony Liszt 
élete nem feddhetetlen. De hát mint tudjuk, szerelemben és háborúban mindent szabad. Az 
első találkozásuk immáron bő egy éve egy kijevi koncert alkalmával történt. Bevallásuk szerint 
egyből szerelembe estek. Megismerkedésük után hónapokig utaztak egymáshoz, és minden 
szabadidejüket együtt töltötték. Ez mind szép és jó, azonban a rossz nyelvek hamarosan 



elindították a részben valós, részben kiszínezett 
történeteket. Hiszen Carolyn férjes asszony volt. A 
szenvedélyes szerelmesek nem hagyták, hogy szerelmüknek 
gátat szabjanak a rosszmájú emberek. Viszonyuk igaz 
szereteten alapult. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a 
hölgy az elfoglalt művész mellett mindig ott áll és segíti 
munkájában. Ez volna egy támogató társ dolga, és noha 
kapcsolatuk nem tiszta és tökéletes, évek óta együtt 
vannak, és szívükben még lángol a szerelem.  

 

 

Evezzünk egy kissé más vizekre. Ha azt mondjuk, hogy a magyar költészet és politika egyik 
legfontosabb alakja? Ki tudják találni, hogy kiről beszélek? Természetesen a nyüzüge Petőfiről. 

De ez a cikk most nem férfiakra összpontosul, 
ezért inkább beszéljünk inkább a költő 
feleségéről, Szendrey Júliáról. De hogy ki ő? 
Miért említjük meg rovatunkban? Már egész ifjú 
korában kitűnt különcségével és tehetségével. 
Csodálatra méltóan zongorázott, idegen 
nyelveket beszélt és fantasztikusan táncolt. 
Azonban nem kedvelte a társasági 
összejöveteleken való szereplést, inkább 
magának szeretett játszani, alkotni. 1846 
szeptemberében ismerkedett meg Petőfi 

Sándorral. Egy évvel később már össze is házasodtak, bár a lány apja más férfihoz szerette volna 
feleségül adni. Házasságuk alatt Petőfi gyönyörű verseket írt, az immáron múzsájává vált 
Júliához. Biztosan önök is szoktak ábrándozni arról, hogy milyen lett volna, ha magukhoz írják a 
Szeptember végént, a Minek nevezzelek?-et, vagy esetleg a Reszket a bokor mert...-et. Nem 
sokan vannak olyan kiváltságos helyzetben, mint Júlia, hiszen nem mindenki lehet egy híres 
költő szerelme és múzsája is. Azonban még éppen bimbózó románcuk és idilli életük nem 
tarthatott sokáig, hiszen Petőfiről pár hete az a hír járja, hogy folyton eljár otthonról. Az esetről 
Júliát kérdeztük, azonban ő nem kívánt nyilatkozni.  

Következő , és egyben utolsó bemutatásra szánt fiatalasszonyunk Seilern-Aspang Crescence, aki 
nem más, mint egy mostanában nagy népszerűségnek örvendő politikus, gróf Széchenyi István 
felesége. Széchenyibe még első házassága alatt szeretett bele, de ne aggódjanak, kedves 
olvasók semmilyen erkölcstelen dolgot nem tettek. Kapcsolatuk csupán érzelmi alapokon 



nyugodott. Széchenyi a lány szívének elnyerése érdekében 
rengeteg pénzt adományozott a Magyar Tudós Társaság 
javára, sőt, szinte minden, amit a nemzetért tett, csak azért 
volt, hogy e nemes úrhölgy kedvében járjon. Kapcsolatuk az 
elején igen konzervatív kereteken belül működött, hiszen 
mint mondottuk volt, Crescence férjezett asszonyként élte 
mindennapjait. Azonban mikor a nála húsz évvel idősebb 
férje, Zichy Károly elhunyt, Széchenyi nem éppen 
szomorúsággal teli hangon ezt mondta: „Majdnem 
megütött a szél”. A gyász leteltével a hős szerelmesek 
összeköthették életüket törvényesen is. Azért azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy ezóta tart Széchenyi legaktívabb időszaka, 

felesége pedig mindenben mellette áll, és támogatja, segíti őt. 

Rovatunk végén szeretnénk bátorítani az olvasókat is. Mint az előzőekben olvashatták, fontos, 
hogy férjük oldalán állva, velük együtt és őket támogatva, ne felejtsék el, saját értékeiknek 
kibontakozása ugyanolyan fontos, mint a szerető támogatás nyújtása. És ha úgy érzik, több van 
önökben, mint háziasszony és családanya, merjenek alkotni, fellépni és kimutatni a 
tehetségüket. Ne érezzék úgy, hogy önök hátrányos helyzetből indulnak amiatt, hogy nők, 
asszonyok, vagy lányok.  

Legyen ez a mi mottónk: Nem kell nadrág a sikerhez! 
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