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A reformkor világa és Wesselényi Miklós alakja 
Kölcsey Antónia naplójában  

 
„Jókat ismerni ’s töllök ismertetni ’s szerettetni 

 ez a’ mi a’ léleknek önérzést ad” 1 
 
 
A naplók vizsgálatával kapcsolatban minden esetben felmerül a kérdés, vajon 
tekinthetőek-e hiteles történeti forrásnak. Sajátságuk ugyanis a szubjektivitás, 
hiszen függetlenül attól, hogy eredendően kiadásra készültek, vagy csupán 
emlékeztető, emlékőrző célzattal íródtak, közlési stílusukat és szándékukat 
alapvetően meghatározza a feljegyző személyisége, társadalmi háttere, 
neveltetése és közéleti szerepe. Vizsgálatuk általában nem is azért érdekes, mert 
elsődleges tényeket, vagy információkat tudhatunk meg belőlük, hanem 
boncolgatásuk során kirajzolódhat egy kép arról, hogyan élte meg a korszakot az 
egyén, hogyan viszonyult a múlt társadalmi, kulturális sajátságaihoz. 
Természetesen a műfaj szubjektivitása miatt az alkotott kép sem tekinthető 
általánosan igaznak, hiszen másképp élte meg a múltat egy arisztokrata, s megint 
másképp egy polgár. S persze tovább árnyalható a kép, ha nem a társadalmi rang 
vagy politikai szerep, esetleg lakóhely vagy műveltségi környezet 
összefüggésében értelmezzük egy-egy napló történeti forrásértékét, hanem 
szerzőjének nemi hovatartozása szerint.2 A naplók értelmezését valószínűleg az 
nehezíti meg leginkább, hogy az írás minden esetben tudatos, nem indirekt 
alkotó tevékenység, s így a napló mindenképpen a naplóíró képalkotása saját 
személyiségéről. Függetlenül attól, hogy a bejegyzések írója jobbnak, vagy akár  

                                                
1 Kölcsey Ferenc leveléből idézi Kölcsey Antónia naplójában /1838. december 25-i bejegyzés/ 
2 Részletesen ld.: GYÁNI G.: A mindennapi élet mint kutatási probléma. Aetas 1997/1.; ill. Uő: A 
napló, mint társadalomtörténeti forrás. In: GYÁNI G.: Emlékezés, emlékezet és a történelem 
elbeszélése. Bp., 2000., valamint LEJEUNE, Philippe: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott 
tanulmányok. L’Harmattan, Bp., 2003.  
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rosszabbnak kívánja-e magát bemutatni, feltételezhetően több értelmezési 
alternatíva kínálkozik a naplót később olvasók számára.3 

Ebben a tanulmányban egy ismert, de alig-alig „megszólított” női napló 
értelmezésére teszünk kísérletet. Mielőtt azonban Kölcsey Antónia feljegyzéseit, 
a „világáról” és „önmagáról” alkotott képét elemeznénk, két összefüggésben 
jelöljük meg a vizsgálat keretét. Egyrészt röviden azt összegezzük, hogy milyen 
ismert női naplói voltak a kornak, másrészt pedig röviden azt villantjuk fel, hogy 
milyen diskurzus jegyében értelmezték egykorúan a női nemi-szerepet. 

A múlt század húszas éveiben Bártfai Szabó László közzétett egy 
tanulmányt, amelyben az 1815 és 1867 közötti korszak naplóit, emlékiratait 
gyűjtötte egybe.4 A lista tanúsága szerint a korszakban 369 napló, illetve 
feljegyzés született, s ezek közül mindössze 31 származott nő tollából. A női 
naplók egy részét azért nem tudta ismertetni a szerző, mert azok magánkézben 
voltak, s nem szánták őket kiadásra, vagy egyéb okok miatt nem kerülhettek 
addig közlésre.5 Bártfai a női naplókat általában a férj személyének 
összefüggésében értékelte. A férj működésére fontos adatokat tartalmazónak 
jelölte hg. Metternichné gr. Zichy Melanie, Görgeyné Aubouin Adél, gr. Zichy 
Adél, Szendrey Júlia, Pulszkyné Walter Teréz, és Vahott Sándorné Csapó Mária 
iratait. Szintén ebben az összefüggésben értékelte a bécsi kongresszuson férjével 
megjelenő gr. van Dernath Erzsébet, a fiumei kormányzó neje, Tagyosi Csapó 
Ida, vagy Dembinszky felesége, Hagel Emília, és végül br. Vay Miklósné 
Edelsheim Johanna naplóit, illetve a kancelláriai és titkos tanácsosi feladatokat 
ellátó, és Széchenyivel szoros kapcsolatban álló Lónyay János feleségének 
feljegyzéseit. Kevés azoknak a naplóknak a száma, amelyeket Bártfai „férj 
nélkül”, önmagában is értékes forrásnak tartott. Ide sorolhatjuk Gömöry Júlia 
kiadatlan naplóját, amelyet a korabeli katonai életre vonatkozó feljegyzései 
miatt; Szabó Krisztina és Faghné Gyujtó Izabella memoárjait, amelyet Erdély, 
Nagyszeben és az erdélyi színészet érintése miatt emelt ki. Kertbeny K. Mária 
feljegyzéseit Széchenyi döblingi éveire és Kisfaludy Károly munkájára való 
vonatkozása miatt tartotta Bártfai becsesnek, míg Müller Sophie a Burgtheater 
művésznőjeként folytatott széleskörű levelezése révén vált érdekessé a korszak 
vizsgálatakor. A császári udvari életről és a kortársak magánéletéről készítette 

                                                
3 Találóan írja Lejeune, hogy a naplók esetében mindig adott egy elvárás, és/vagy cél, amiért, vagy 
ami miatt a naplóíró a valóság leírására vállalkozik. Naplók esetében, persze kérdéses, ki hogyan 
értelmezi a valóságot, s kinek mi jelenti ennek a valóságnak a részét.  
4 BÁRTFAI SZABÓ László: Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez 1815-
1867. In: Háborús felelősség. Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-29. I. 
5 Ilyen többek között gr. Bernstorff Keresztélyné gr. van Dernath Erzsébet, Bohusné Szögyén 
Antónia, Bulyovszky Lilla, és Gömöry Júlia naplója.  
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feljegyzéseit Pichler Caroline grófnő, ám már a téma természetéből adódóan is 
kritikával kell kezelni iratait. Koholt részeket persze más naplóban is találunk, 
ilyen többek között a Radicula álnéven író Beck Vilma naplója, aki részt vett 
ugyan az 1848/49-es szabadságharcban, de számos kitalált résszel gazdagította 
írását.6 A pesti művelődési viszonyokra és főként a társasági életre kiválóan 
hasznosítható feljegyzéseket készített (és sokat is idézett) Déryné Széppataki 
Róza. Londonban írta naplóját Asztalos Emília írónő, aki ott ismerkedett meg 
Kossuthtal, Mednyánszkyval és még számos emigránssal. Köztes kategóriaként 
kezelhető gr. Széchényi Dénesné Hoyos Marietta naplója, amely az egykorú 
fontos események pontos leírása mellett, számos értékes bejegyzést tartalmaz 
magától a férjtől, Zsófia főhercegnő udvarmesterének fiától. 

Az, hogy az említett lista tanulsága szerint a korszak feljegyzéseinek alig 8%-
a női napló, nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a korszakban még 
hosszas vita folyt a női nem hivatásáról és a nőnevelés kérdéséről. Egy tematikus 
forrásgyűjtemény anyaga (A nő és hivatása) alapján két időintervallum 
keretében értelmezhetőek az egykori csatározások, álláspontok. 1822 és 1837 
között inkább eszmei alapon folyt a vita az asszonyi nem hivatásáról, 
feladatairól; míg a második, 1840 és 1848 közötti időszakban már 
pragmatikusabb kérdések kaptak hangsúlyt, és a nőnevelő intézmények 
felállításáról, vagy a meglévő képzési rendszer átalakításának szükségességéről 
– ill. ezek ellen – érveltek a vitákhoz hozzászólók.7 

Az első időszakban általában a nők jogát a művelődéshez csak olyan 
mértékben tartották szükségesnek, amennyiben az küldetésük teljesítését – 
vagyis jó háziasszonynak, feleségnek és anyának lenni – elősegíti. A női elme 
pallérozását leginkább az anyaság miatt fogadták el,8 s többen azt fejtegették, 
hogy a jövő polgári társadalmának minősége miatt rendkívül fontos a 
gyermeknevelés, s így a számukra felértékelődött a nők szerepe. A korabeli 
diskurzus jellegére leginkább az mutat rá, hogy a nők hivatását pozitívan 
megítélőknek még amellett kellett érvelniük, hogy mivel a nők is emberek, 
hasonló értelemmel rendelkeznek, mint a férfiak; ezért éppúgy alkalmasak 
tudományok művelésére. A korabeli gondolkodásmód behatároltságát mutatja az 
egyik cikkíró gondolatmenete, aki (bár a kérdéshez pozitívan viszonyult) 
csokorba gyűjtötte a nők számára is alkalmas tudományokat, mint a csillagászat, 

                                                
6 A naplóról részletes ismertetést írt Kropf Lajos a Budapesti Szemle 1901. évi számában.  
7 A megjelölt szemelvénygyűjtemény a magyarországi nőkérdés 1777 és 1865 közötti történetéhez 
nyújt bőséges forrásanyagot. Lásd.: A nő és hivatása. Szerk.: FÁBRI Anna. Bp. 1999.  
8 Az 1825/27. évi országgyűlésen néhány kerületi ülésen ilyen értelemben tárgyalták a lánynevelés 
kérdését. I. m. 88-89.  
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a filozófia, vagy egyes természettudományok.9 A női művelődés ellen fellépők 
egy része úgy vélte, hogy teljes erkölcsi romlottságba zuhant a „szépnem”, csak 
a hiúság, s a hivalkodás teszi boldoggá, pedig nagyanyáikhoz hasonlóan 
életcéljuk nem kellene, hogy más legyen, mint a háztartás körüli apróságokkal 
való csendes foglalatoskodás.10 Ezt a vélekedést ellenpontozza Takáts Éva 
eszmefuttatása: ő méltányolta a nők megváltozott igényeit – a férfiak fokozott 
elvárásaira vezette vissza –, t. i. azt, hogy túlnyomó többségük már nem elégszik 
meg a csendes otthoni magánnyal: „ha mesterül muzsikál, szépen énekel, 
németül tisztán beszél, franciául olvas, legújabb módi szerént öltözik, már akkor 
a férfiak bámulásának és tiszteletének tárgya. A középrenden lévő asszony 
megutáltatik…”11Ezzel szemben Sebestyén Gábor úgy vélte, hogy egy jó anya 
és feleség, mindig talál családja körül teendőt, ha pedig nem, akkor feleslegesen 
ment férjhez. Ő biblikus idézetekkel támasztotta alá álláspontját, s citálta Pál 
Timotheushoz írt első levélét: „…az asszonyi állat csendességben tanuljon 
minden alázatossággal, mert az asszonyi állatnak nem engedem, hogy tanítson, 
sem hogy a férjfiún birodalmat végyen, …”12. Volt, aki röviden elintézte a női 
nem hivatásának mibenlétét: „A nő rendeltetése legegyszerűbben kifejezve nem 
egyéb, mint anyaság.”13 

A vita pragmatikusabb szakaszában, a többség támogatta azt az elképzelést, 
hogy alakuljon az országban egy, vagy akár több nőnevelő intézet. E 
gondolatmenet alapja egyfajta nemzeti, nemzetféltő érzés volt. A legfőbb 
gondnak ugyanis azt tartották, hogy a rangosabb és vagyonosabb családok 
külföldi – legtöbb esetben francia, vagy néha angol – nevelőnőt alkalmaznak 
lányaik mellé. Többen sérelmezték, hogy az idegen nyelven megszerzett tudás, 
más nemzetek szokásainak és hagyományainak átvétele, veszélyezteti az ifjú 
hölgyek magyarságérzetét. A kérdést közismerten a középpontba állító Fáy 
András mellett pl. Steinacker Gusztáv is a nőnevelés fontossága mellett állt ki, 
bár ő mindezt kevésbé intézményesített keretek között képzelte el: a lányok házi 
nevelését tartotta elsődlegesnek.14 A magyar nevelőnőképző intézet felállítására 
buzdító írások közül külön is kiemelendő Brunszvik Teréznek a Világ hasábjain 
közölt cikke (1844) és Karacs Teréznek egy évvel későbbi tanulmánya, mint a 
korszak két legalaposabb, s talán legpragmatikusabb felhívása.15 

                                                
9 S. J. : Mennyire legyen az asszonyszemély jártas a tudományban? I. m.: 80-82.  
10 Kis János szuperintendens: „A mi nagyanyáink...” I. m. 89-90.  
11 I. m. 69-72.  
12 Pál első levele Timóteushoz 2,11-13. I. m. 90-92. 
13 Tihanyi (?): Eszmék a női szabadságról. I. m. 189-192.  
14 I. m. 129-132. és 133-134.  
15 I. m. 134-136. és 136-140.  
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A női nemről folyó korabeli diskurzust felvillantva érthető, hogy miért tartjuk 
különösen értékesnek, egy művelt, a vidéki társaságban élő „széplélek” teljes 
egészében fennmaradt kéziratos naplóját. Kölcsey Antónia feljegyzései 
betekintést engednek a reformkori nemesi családok eszméibe, olvasmányiba, s 
egy vidéki úrilány mindennapi élményeibe, gondolataiba, az ő megélt és (a 
naplójával is) teremtett „világába”. Emellett Antónia feljegyzései érdekes 
adatokat tartalmazhatnak kedvenc bácsikája, Kölcsey Ferenc hétköznapjairól, 
családi életéről. Antónia 1821 és 1876 között élt, Kölcsey Gábor és Lázári Nagy 
Krisztina egyetlen lánygyermekeként. Az országosan ismert és elismert költő-
filozófus-politikus Kölcsey Ferenc volt a keresztapja, aki édesapjának 
unokatestvére volt.16 

Kölcsey Antónia naplója 1929-ben került elő, amikor a Kölcsey-család 
levéltára a Nemzeti Múzeumba került át. Kozocsa Sándor, a napló első 
kiadásának sajtó alá rendezője már ekkor megkezdte a 226 lapos, hat és fél év 
élményanyagát rögzítő napló feldolgozását. Kozocsának pontos feljegyzései 
voltak Antónia hagyatékáról, annak állapotáról, lelőhelyéről. A napló 1982-es 
újbóli kiadásakor azonban – Gábor Júlia feljegyzései szerint – a kézirat holléte 
már nem volt ismert.17  

Antónia naplóját mindössze 6 évig, 17 és 23 éves kora között vezette. 
Bejegyzései nem folyamatosak; esetlegesen fontosabbnak ítélt, vagy érzett 
események esetében írt. Egy hosszabb kihagyás is található benne: 1840. 
augusztus 23-a után csak 1841. december 1-én írt legközelebb. Naplóírása nem 
volt titkos, s azt sokan, (köztük egyes rokonai is), nevetségesnek vagy egyenesen 
rossznak és időpocsékolásnak tartották. Rosszalló megjegyzésekről maga is 
beszámolt feljegyzéseiben, holott bevallása szerint ügyelt arra, hogy társaságban 
csak hétköznapi dolgokról beszéljen, s ne fitogtassa műveltségét. 

A korhangulat és az erkölcsi előítéletek miatt Antónia valószínűleg elfojtotta 
magában művelődési törekvéseit, s talán írónői ambícióit is, s így csupán 
naplójának írogatása maradt meg számára. Talán éppen ezért, Antónia nem 
„igazi” naplóíró-típus. Nem fontos számára annyira a külvilág és az 
önmegfigyelés sem, hogy egyik vagy másik folyamatos naplóírásra ösztönözze. 
Naplója nem regiszter-jellegű, mint Wesselényi esetében, de nem is hasonlít a 

                                                
16 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlóhoz; 1835. május 17. In: Kölcsey Ferenc minden munkái 
X. kötet. Franklin Társulat, Bp. 1887. (305. ) 
17 A Nemzeti Múzeum felvilágosítása szerint a hagyaték már 1927-ben, teljes bizonyossággal 
pedig 1934-ben egészében átkerült az Országos Levéltár kezelésébe. (Magyar Országos Levéltár 
Nemzeti Múzeum Iratai) Ezzel szemben a napló 1938-as kiadása a Nemzeti Múzeumot jelöli meg 
lelőhelyként. Pillanatnyilag sem a Múzeum, sem a MOL nem tud Kölcsey Antónia naplójának 
hollétéről. Az eltűnés ideje és körülményei nem ismertek. 
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Széchenyi-féle önelemző, pszichoterápiás célzattal írt bejegyzésekre, sokkal 
inkább egyfajta hiánypótlás a szerepe. Ő egy olyan szépléleknek tekinthető, aki 
írónői ambícióinak „kiélésé” ill. érzelmi életének „kiírása” miatt fordul 
naplójához.  

Antónia bejegyzéseiből egy művelt, sokoldalú nő képe rajzolódik ki, aki 
törekedett szellemének folyamatos művelésére. Jó nevelésben részesült. 
Kisgyermekként Szatmárra küldték szülei egy német asszonyhoz, Sispilnéhez – 
a kor szokásai szerint – „nevelésbe”,18 majd öccsével együtt házi nevelőnél 
tanultak. 14 éves korától Pesten volt két éven át Tänczer Lilla leánynevelő 
intézetében, amely országszerte ismert, s megbecsült intézmény volt. Sajnálatos 
módon azonban az itt folyó munkáról (ill. Tänczer Lilláról) nincs közvetlen 
forrásanyagunk, sem a korabeli pedagógiai irodalom, sem a különböző hírlap-, 
vagy folyóirat-irodalom nem szentelt neki figyelmet.19 Az intézet növendéke 
volt Antónia mellett Szendrey Júlia, Fáy András lányrokona, a női naplók 
kapcsán már felbukkanó Csapó Mária, valamint Wesselényi két nevelt lánya, 
Wersényi Róza és Katica. Bizonyosan annyit tudunk, hogy Tänczer úr lánya, 
vidéki úrilányok idegen nyelvekre, irodalomra és „illemre” való nevelését 
vállalta. Ebben azonban még nem merült ki a finom hölgy, Lilla munkája; 
gondot viselt növendékei öltözködésére, s társasági életüket is ápolta, 
összejöveteleket szervezett számukra. Az intézetet, mint gondos nagybácsi, 
maga Kölcsey Ferenc választotta, aki mindvégig szívén viselte Antónia 
neveltetését. Bártfay László és felesége, Josephine voltak azok, akiknek 
tanácsára és ajánlására Tänczer Lilla intézete mellett döntött. Bártfay kiadásra 
került, erősen kivonatolt naplója több helyen is említi a nevelőnőt; gyakran volt 
ebéd-, vagy vacsoravendég házukban. A pesti társasági életnek jelentős 
helyszíne lehetett a Tänczer-ház, s Lilla kapcsolatainak mélységét jelzi például 
az is, hogy jelen volt Wesselényi halálakor. Bártfayéknál is többször időzött 
Lilla, s néha az is megesett – mint 1839 karácsonyakor is –, hogy náluk aludt.20 
Kölcsey a két év alatt, amíg Antónia Pesten tanult, végig figyelemmel kísérte 
előmenetelét. Szinte havonta írt Bártfaynak, leveleit is rajta keresztül jutatta el 
Tónihoz, s rendszerint a nevelésért járó pénzt is ezekkel a levelekkel küldte 

                                                
18 KA 1841. december 17. 
19 Az egyetlen kéziratos forrás Tänczer Lilla 12 darab, német nyelvű kéziratos levele lenne, de a 
Nemzeti Múzeum jelzett helyrajzi száma alatt nem található, s hasonlóan a naplóhoz, a MOL-ban 
sem lelhető fel. 
20 Az említett feljegyzések megtalálhatóak a napló 1838. május 22.; augusztus 1.; december 6.; 
1839. november 24.; december 25.; 1840. február 17. és 1841. december 1. feljegyzéseiben. Lásd: 
Irodalmi Múzeum IV. Bárftay László naplójából I-II. Petőfi Irodalmi Múzeum és Népművelési 
Propaganda Iroda, Bp. 1969.  
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Tänczer úrhoz.21 Kölcsey rendkívül meg volt elégedve az intézet munkájával, 
hiszen maga írta, hogy „Kölcsey János Tänczer úrékhoz viszi lyánykáját; s ezen 
annyival inkább örűlök, mert azon derék háznép hű és tiszta elveken épűlt 
oktatásának a kis Kölcsey Tóniban sikerét látom.”22 Tänczer Lilla nem tűnt el 
1838 után Tóni életéből, gyakran váltottak levelet, sőt Lilla meg is látogatta 
egykori tanítványát Csekén. Antónia mindig nagyon örült egykori nevelőnője 
leveleinek, s Lilláról mindig a legnagyobb tisztelettel és szeretettel írt.23 

A napló tükrében Antónia igazi széplélek. Szeretett magányosan elbújni 
szobájában, ilyenkor klasszikusokat olvasgatott, verseket írogatott. Gyakran 
kapott Pestről barátaitól, s rokonaitól – főként francia nyelvű – könyveket 
ajándékba, az 1840-es évek elején pedig 4 folyóiratot, melyek közül az 
Athenaeum lett a kedvence.24 A napló stílusa, nyelvezete is arról árulkodik, hogy 
írója ismerte és kiválóan használta a korabeli irodalmi nyelvet; mondatainak 
szerkezete, a szóhasználat változatossága megállja helyét a korszak nagyjai által 
készített memoárok sorában. Egyértelműen kiderül, hogy élvezte azt a magasan 
képzett intellektuális miliőt, amely nagybátyja környezetében körülvette. 
Kölcsey Ferenc mellett személyesen ismerhette meg a korszak történelmének 
alakítóit, az irodalmi élet vezérlőit. Szerette a Kölcsey mellett dolgozó 
ügyvédbojtárok és íródeákok társaságát, s élvezettel hallgatta nagybátyját 
felolvasás közben. Nem kedvelte ellenben az olyan emberek közelségét, akikkel 
nem lehet „fennkölt” dolgokról eszmét cserélni, s mélyen megvetette az olyan – 
elsősorban férfiakból álló – társaságot, amely a borfogyasztásban látta 
összejöveteleik egyedüli célját.25 Gyakran találunk a naplóban irodalmi művekre 
– különösen Victor Hugo-ra, Schiller-re, Goethe-re – vonatkozó feljegyzéseket, 
s kiderül, hogy igyekezett fordításokkal és az esetlegesen kínálkozó társalgási 
lehetőségek kihasználásával szinten tartani francia és német nyelvtudását. 
Műfordítást is gyakran készített, Shakespeare Rómeó és Júliájából magyarra 
átültetett szövegei ránk is maradtak.26 Számtalanszor előfordul, hogy bejegyzései 
világirodalmi klasszikusokból, lírai alkotásokból vett idézetekkel kezdődnek, 
vagy végződnek (a leggyakrabban Hugo és Goethe műveit citálta), 

                                                
21 Kölcsey 1836-ban íródott leveleinek tanúsága szerint az év foyamán háromszor küldött pénzt az 
intézetnek; 40 pengőt, majd egyszer 100, illetve 200 váltó forintot. Kölcsey i. m. 312-314.  
22 Kölcsey i. m. 319. 1837. szeptember 24-i levele Bártfayhoz. 
23 Többek között: KA 1838. szeptember 29.; 1839. március 28., május 20. és augusztus. 
24 KA 1843. május 25. Emellett valószínűleg hozzájutott a nagybátyjához járatott külföldi 
lapokhoz, mint az Ausland, Jahrbücher der Litteratur, Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur und 
Mode, Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst c. folyóiratokhoz is. TAXNER-TÓTH Ernő: 
Kölcsey és a magyar világ. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. 320.  
25 KA 1838. november 19., 1839. január 31. 
26 KA 183-184.  
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természetesen eredeti nyelven. A német és francia nyelv mellett oroszul is 
szeretett volna megtanulni, de nehezére esett a kiejtés elsajátítása.27 Annak 
ellenére, hogy az egész napló bizonyítja Antónia műveltségét és széles körű 
tudását, több helyen fejtegette, hogy nem biztos magában, s a társaságban – 
önbizalom híján – nem meri hallatni a hangját.28 

Bizonyára nagybátyja és annak környezete hatására látta át Antónia korának 
haladó tendenciáit. Ő maga is lelkes „reformer” volt, s tiszteletre méltónak 
tartott mindenkit, aki ezen a téren ügyködött. Egyértelműen mély patriotizmus 
jellemezte a fiatal lányt, sok mindennél előrébb valónak tartotta a hazaszeretetet: 
„A haza mint az élet csak egy lehet.”29 Az viszont elszomorította, hogy a 
javításra való törekedés mellett saját generációját egyfajta elvallástalanodás 
jellemzi.30 A napló egészéből kitűnik, hogy Antónia mélyen vallásos volt, 
gyakran és szívesen járt templomba, és szinte naponta vonult félre – ha az 
időjárás engedte, többnyire a szabadba – imádkozni. A bejegyzéseket 
tanulmányozva bizonyosan kijelenthető, hogy nem felszínes „romantikus” 
kordivat ez a részéről: Tóni mélyen megélt igazi hittel bírt. 

Antónia rendkívül családcentrikus volt. Nagy gyakorisággal látogatta 
nagyanyját, mélyen tisztelte és szerette szüleit, és ragaszkodott egyetlen 
testvéréhez, Gusztihoz.31 Élete nagy tragédiájának tartotta, hogy testvérét 
Debrecenbe küldték tanulni, s így csak levélben tarthatták a kapcsolatot. 
Kötődése hőfokát jelzi egy érzelmes-keserű megjegyzése: „Ő engem nem 
szerete úgy soha, mint én őt. Bár szeretne!” Tóni néha már kényszeresen ügyelt 
arra, hogy semmilyen tettével, vagy szavával meg ne sértse szüleit, és többször 
jegyzett le hálaimát szeretett szüleiért. Édesapjával is remek kapcsolata volt, 
mindent igyekezett vele megbeszélni, s gyakran úgy érezte, hogy vívódásain 
csakis az apjával eltöltött közös idő képes őt átsegíteni. Családjának kislány 
tagjait örömmel tanítgatta egyszerűbb versekre, számolni. Kissé szomorkásan 
jegyezte meg, hogy amellett, hogy szeret gyermekekkel foglalkozni, úgy tűnik 
ez az egyetlen lehetősége, tudományainak karbantartására.32 

Antóniát igen mély szeretet fűzte Kölcsey Ferenchez, s ez az érzés 
egyértelműen kölcsönös volt. Ferenc bácsi nem csupán taníttatásáról 
gondoskodott, hanem gyakran oktatgatta keresztlányát, felolvasott neki, vagy 
pesti évei alatt rendszeresen küldött a számára pénzt ünnepi ruhákra. A fiatal 

                                                
27 KA 1839. december 16. 
28 Többek között 1838. június 28. 
29 KA 1838. december 29. 
30 KA 1842. január 7. 
31 KA 1839. szeptember 10.  
32 KA 1838. december 6. 
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lány mélységesen tisztelte nagybátyját, és rajongva szerette: „Én előttem hogy 
megkedveltesse magát valaki elég ha Ferencz bácsiról tisztelve szeretve beszél. 
…én szerettem őt, ’s szeretem azt is, ki őt szereti.”33 Szó szerint belebetegedett 
Kölcsey halálába, álmatlanság gyötörte, napokig nem evett, hetekig nem kelt fel 
ágyából, s végül annyira legyengült, hogy kezdetben lábra sem tudott egyedül 
állni. Az elkövetkező évek bejegyzései között gyakran előfordulnak a kedves 
Ferenc bácsira emlékező sorok, s sírjához is gyakran kijárt Antónia, sőt a sír 
virágait kiszárítva gyűjtötte. A napló befejeztéig, azaz 24 éves koráig nem ismert 
nagyobb fájdalmat és veszteséget, mint Kölcsey Ferenc elvesztését.34 

Az Antóniáról kirajzolódó képet tovább árnyalja, hogy rendkívül 
szentimentális és romantikus volt. Gyakran címezte bejegyzéseit a Reménynek, 
vagy az Emlékezésnek, sokszor jegyezte le álmait. Szeretett a szabadban 
bolyongva álmodozni, és sokáig őrizte gyermeki naivságát és hevületét. 
Szenvedélyesen szeretett táncolni, Pestről való hazatéréséig imádott bábokkal 
játszani. Mindemellett rendkívül fejlett empátiával és humánummal rendelkezett. 
Számtalan temetésről írt naplójában, s a sorok közül kitűnik, mennyire mélyen 
együtt érzett a gyászolókkal. Vásárokon megfordulva gyakran osztogatott 
alamizsnát, s a házukba betérő cigányasszony javára reggelijéről is lemondott.35 

Bár a napló 1844. december 8-a után nem folytatódik, úgy érzem, Antónia 
nem tudta megvalósítani álmait, s életének további részét egyfajta 
beletörődésben élte. A feljegyzéseket olvasva feltűnik, hogy ahogyan a hónapok, 
és évek telnek, egyre többet panaszkodott a napok egyhangúságáról, illetve arról, 
hogy azon a vidéken nem tudja használni nyelvtudását. Kölcsey halála után 
Cseke elszürkült, nem látogatták már a „nagyok” a települést. Cseke 
jelentőségének elvesztését így rögzítette naplójában Obernyik Károly: „Leomlott 
az oszlop, melyért Cseke azelőtt látogatásra méltó volt.”36  

Egyre ritkábban olvasott új könyveket, napjait és estéit ingvarrással, fonással 
és kertészkedéssel töltötte. A napló utolsó bejegyzése után négy évvel, 1848 
augusztusában férjhez ment Gelei Katona József egyházkerületi főgondnokhoz. 
Teljesen bizonyosnak tekinthető, hogy férjét naplója születése idején nem 
ismerte – semmilyen feljegyzésben nem említ hasonló nevet –, ebben az 
időszakban gyengéd érzelmek más férfiakhoz fűzték.  

                                                
33 KA 1839. június 26. 
34 KA 1840. február 15. 
35 KA 1839. október 4., 1843. május 4. 
36 Obernyik Károly naplóját Vahot Imre közli a Napkelet c. lap 1857. és 1858. évi számaiban. Az ő 
feljegyzéseit szokás Antónia „iker-naplójának” tekinteni, mivel szinte azonos időben, s azonos 
körben mozogva kezdtek feljegyzéseket készíteni. 
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A „nagy szerelem”, Wesselényi Miklós mellett egyetlen férfinév szerepel 
gyakran a naplóban. Pap Endre, amikor Kölcsey Ferenc mellett volt 
joggyakornok, két évet töltött Csekén,. Szépirodalmi próbálkozásai is voltak, 
verseit, balladáit jelentette meg. Neve szinte minden hónapban felbukkan 
Antónia feljegyzéseiben, aki mindig tisztelettel és szeretettel írt a férfiról. 
Többször elismerte, milyen nagyra tartja Endrét. A fiatal lány fejében soha sem 
fordult meg, hogy a férfi szerelmes belé, s ezért őt és egész családját 
megdöbbentette azzal, hogy megkérte a kezét. Tóni válasza egyértelműen „nem” 
volt, és úgy döntött, helyesebb, ha ezután a férfi nem is jön házukba. A 
feljegyzésekből azonban az is kiderül, hogyan nagyon sajnálta és szánta a férfit, 
s bántotta, hogy így elveszítette barátságát.37 

Igazi rajongó – Antónia szerint nem is „földi” – szerelmének tárgya 
Wesselényi Miklós báró volt.38 Nem lehet pontosan tudni, mikorra datálható a 
plátói rajongás kezdete, de a Tänczer intézetben bizonyosan sokszor találkoztak. 
Mi sem bizonyítja jobban Wesselényi iránti rajongását, mint az, hogy a napló 
kezdő sorai is a báró viszontlátásának örömét rögzítik: „Ezen nevezetes ’s reám 
nézve szép és örvendetes nap’ kezdem naplómat. Tegnap Báró Wesselényi 
Miklós úr falunkba…jött…minket is szíves volt a’ forrón tisztelt Báró Úr 
meglátogatni…bár leírhatnám most örömömet.” Már az első nap feljegyzéseiből 
kitűnik, mennyire élvezte Antónia Wesselényi társaságát – „mindég bóldogság 
vólt ’s lesz nekem körébe lehetni, boldogság szíveskedéseit ’s kegyeit érezhetni, 
mert ő az kit legtökélletesb embernek ismerek, ő ki eránt határtalan tisztelettel 
viseltetem.” Tiszteletteljes nagyrabecsülését azzal is kifejezte, hogy a báró 
minden egyes szavára figyelt, s azokra hosszú idő elteltével is emlékezett: „sok 
szép szavait hallám…mélyen vagynak minden szavai szívembe írva, olly mélyen, 
hogy – azt onnan semmi idő ki-nem törülheti,…”39 Felmerülhet a kérdés, hogy 
Wesselényi volt-e az egyetlen olyan, országos megbecsülésnek örvendő férfi, aki 
megfordulva Kölcsey Ferenc körében, ilyen nagyfokú plátói rajongást váltott ki 
Antóniából. Azt nehéz egyértelműen megítélni, hogy Antóniát mennyiben 
vonzotta Wesselényi személyisége, a napló bejegyzései szerint ugyanis soha 

                                                
37 KA 1842. február 14. 
38 Wesselényi inkább csak atyáskodó, kedves jóindulattal viseltetett Antónia iránt. Az ő bonyolult 
szerelmi életének, és az attól függetlenül alakuló szexuális szokásainak, kapcsolatainak 
feldolgozását adja: PRISZLINGER Zoltán: Közelítés Wesselényi Miklós személyiségéhez. Szerelem, 
szexualitás, házasság ifj. Wesselényi Miklós életében. Szakdolgozat és OTDK pályamunka DE 
BTK Történelmi Intézet, 2005. [kézirat] 
39 KA 1838. május 29. Mindhárom részlet ugyaninnen. Obernyik is többször megemlékezett 
Wesselényi látogatásairól, de természetesen más beállításban tárgyalta azt, mint Antónia. Pl.: 
1838. augusztus 10-i bejegyzés: „8-án jött ide Wesselényi estve, vacsorát nem evett. 9-én ebéd 
után néztem meg óriási termetét, különösen vaskos és görbe lába van.” 
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nem töltöttek annyi időt együtt, hogy a lány mélyebben megismerhette volna a 
bárót. Valószínűbbnek tűnik, hogy Antóniát az a köztisztelet, megbecsülés – és 
talán hírnév – vonzotta, amely a bárót övezte. Persze hathatott rá a férfi 
kisugárzása, akár abban a tekintetben is, hogy őt korának „férfi-ideáljának” 
tartották. Az érzelmi kötődés idővel kétségtelenül erősebb hőfokú lett, s az is 
rögzíthető, hogy senki máshoz nem fűzte ilyen rajongás a Kölcsey lányt. 

A napló 1838. május 30-i feljegyzése szerint bár maga Wesselényi ajánlotta 
fel Antóniának, hogy ír néhány sort emlékül alig megkezdett naplójába, Antónia 
– talán éppen a túlzott rajongás miatt – bátortalanná lett, s a kérést, amely pedig 
egyértelműen kikívánkozott belőle, „nagy hangon kimondani”40 nem volt képes. 
A gyermeki elfogódottság és tiszteletteljes rajongás után a fiatal lány érzelmei 
tartósan is a báróra irányultak. A hat év alatt amíg naplót vezetett mindig 
szomorúan vette tudomásul a báró távozását, s csak az vigasztalta, s töltötte el 
folytonos reménnyel, hogy a báró megígérte újabb csekei látogatását.41 Gyakori, 
hogy napokkal Wesselényi várható érkezése előtt már az örömteli várakozás 
uralja a naplót. Ilyenkor azonban ott bujkál már benne a szomorúság is az újabb 
elválás miatt: „Nem sokára a’ töllem mélyen tisztelt Báró jön vissza, ’s néhány 
napok múlva elmegy. Ez keserű elválás lesz.”42  

Nagybátyját meglátogatva többször hallott információkat Wesselényi perének 
menetéről, s ő maga is többször hangot adott sajnálkozásának. 1838. június 3-i 
feljegyzésében nem csupán együttérzése figyelhető meg, hanem mély érzései és 
megbecsülése a férfi iránt: „ki isten végetlenségiben, ember szánhatja e?”43 
Gyakran gondolt a per kimenetelére, s arra, hogy mennyire bízik benne a báró 
felmentésében: „…fel fog a’ nemes lelkű férfiu mentetni. Bár valósitná ég e’ 
hirt!”44  

Idejét Wesselényi távollétében „kétség és remény közt”45 töltötte, de 
leginkább remény közt: „….várom szeptember végét. Ekkor ha dolgai kivánsága 
szerint mennek a’ Bárónak, ismét lejő. Én minden jót reménylek részére…”46 
Ilyenkor általában legújabb olvasási élményeiről, fordítási gyakorlatairól írt. 
Gyakran említette, hogy unatkozik, s legnagyobb szórakozása: az olvasás.47 

Kölcsey haláláról Antónia írt levelet Wesselényinek, s érződik feljegyzésein, 
hogy még óriási szomorúsága mellett is aggódik a báró miatt, hogy mekkora 
                                                
40 KA 1838. május 30. 
41 KA 1838. május 31.: „Milly vigasztaló vala ez ígéret.”  
42 KA 1838. június 10. 
43 KA 1838. június 3. 
44 KA 1838. november 4. 
45 KA 1838. augusztus 2. 
46 Uo. 
47 Többek között KA 1838. július 3. 



Paragh Brigitta 162 

fájdalom fogja őt nyomasztani barátja elvesztése miatt: „A’ nemeslelkű férfi’ 
fájdalma igen mély lesz bizonnyal, lelkes hív barátja elvesztésén,…”.48 
Wesselényihez írt levelében amellett, hogy részletesen leírta nagybátyja 
halálának körülményeit, az attól való félelme is megmutatkozott, hogy többé 
nem látja már a bárót, hiszen „most nincs már tárgy, miért Nagyságod Csekét 
meglátogassa.” 49 Antónia legnagyobb sajnálatára a legtöbb „jeles és művelt 
lelkű” barát – s ami számára a legfájóbb, Wesselényi is – csak levélben fejezték 
ki részvétüket. 1838. október 17-én kissé irigykedve és mindenképp elkeseredve 
jegyezte fel naplójába, hogy apjának megadatott, hogy „egy szép napot 
tölthetett” Wesselényi körében, amikor is 12-én elutazott a tanúk 
maghallgatására a báró perének ügyében. Némi öröm Antónia számára, hogy 
Wesselényi levelet küldött neki, amelyben leginkább Kölcsey elvesztése miatt 
érzett fájdalmáról írt. Tagadhatatlan rajongás Antónia részéről, hogy Wesselényi 
„leveleit megbecsülhetetlen kincsül”50 tekintette.51 

Bár Antónia a hat év feljegyzéseiben egyszer sem írta le azt, hogy 
szerelemmel szereti Wesselényit, mégis mindenképpen kiderül szavaiból 
ragaszkodása, s rajongása a báró iránt. A Wesselényi társasága iránti sóvárgás 
egy érzékletes példája: „A Báró Gräfenbergbe szándékozik utazni szemei 
gyógyíttatása végett. Papp Endre, - a’ szerencsés – fog vele utazni.” Még Endrét 
is irigylésre méltónak tartotta, amiért az Wesselényi közelében tartózkodhat. Egy 
másik jellemző példa a későbbi időkből: „Igen megkedvelték őt a’ herczegek, ’s 
örömest társalkodtak vele. Ah ki ne is lenne örömest ő vele”.52 Az utolsó 
mondatból egyértelműen kiderül, mennyire hiányolta és sóvárogta Antónia 
Wesselényi társaságát. Egy ízben (1839. február 4.) már csak azért is 
kellemesnek találta Horváth Gábor társaságát, s már csak azért is tiszteletet 
érzett iránta, mert az Ung megyei bíró „lelkesült tisztelője b. Wesselényinek, a’ 
tiszteletre legméltóbbnak.” Hasonlóan vélekedett Antónia anyjának fivéréről, 
Lajos bácsiról, aki amellett, hogy „igen lelkes és szellemes ember”, 
„Wesselényit melegen tiszteli.”53 Később is mindig örömmel jegyezte fel, ha 
hasonló megbecsülést látott vagy hallott maga körül, s még inkább azt,  ha valaki 
számára ő maga azért becses, mert „b. Wesselényi levelére” méltatta: „Oh 
nekem olly jól esett hogy épen az tett elötte érdekessé mi én elöttem 
                                                
48 Uo. 
49 1838. szeptember 6-i levél; KA 148-149.  
50 KA 1838. október 17. 
51 Az október 17-i bejegyzés utolsó mondatának második része nem egyértelmű: „E’ nagylelkű 
férfiu tudja mennyi örömem szállt jó bátyámmal nekem is sirba, ki nem mondhatom mennyit érzek 
eránta!” Számomra az tűnik valószínűbbnek, hogy a mondat vége Wesselényire vonatkozik. 
52 KA 1839. augusztus 9. 
53 KA 1839. június 26. 
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legérdekesebb és becsesebb”.54 Egyszer megelégedve rögzítette, hogy a szatmári 
vásáron egy vándor képárus milyen drágán kínálta a Wesselényiről készült 
portrét: „…mintha érezte volna annak nagy becsét.”55  

1839. március 10-én a Ferenc nagybátyja halálához hasonló csapásként 
jegyezte fel a hírt, hogy Wesselényit tényleg elítélték 3 évre. „Három évi 
fogság! Szörnyű gondolat, szívfagylaló érzés! ’S ezt a’ legjobb legnemesb 
embernek kell szenvednie.”56 Antónia elismerte, hogy már korábban is „a 
legkeserűbb” könnyeket ejtette a per miatt. Ebből a feljegyzésből kiderül az is, 
hogy Wesselényit felmentéséről álmodott (álmodozott?): „…hallám boldog 
álmomban, bírái mint mondák ihletett arczal és mosolygó ajakkal az üdvös szót: 
szabad! – és mind derül fel egyszerre az Ő tekintete, mint csillog szemeiben a’ 
remény egy szép élet felé.”57 Egy későbbi bejegyzésében így listázta élete három 
legnagyobb csapását: „…három nagy fájdalmam volt, első Ferencz bácsim 
halála, másik testvéremtőli elválás,…, harmadik B. Wesselényi elfogatása.”58 
1839. május 6-án örömmel és mindenképpen reménykedve írt arról, hogy a 
hírlapok közzétették, „hogy júniusba ország gyűlés tartatik.” Antónia ettől 
remélte Wesselényi szabadulását. „Lehetetlen, hogy ne jöjjenek szóba a’ foglyok 
is, hogy ne kérjenek eszközöljenek nekik szabadságot.”59 Antónia rajongó 
elfogultságát tükrözi a Wesselényi párbajával kapcsolatos bejegyzése, amelyben 
teljesen igazságosnak, már-már isteni igazságtételnek fogja fel a férfi győzelmét: 
„Ez isten ítélet volt, melly elhatározá, hogy az ártatlan győzzön. Isten előtt 
kedves ő.”60 

Mindemellett többször fohászkodott Wesselényiért: „Nagy isten, 
mindenható, halgasd meg fohászimat mellyeket naponként elődbe bocsájtok érte! 
Te benned lehet csak egyedül bizni, ne hagyd el őt ég istene!”61 Később hálát 
adott Wesselényi szabadulásáért: „Legyen hála, forró őszinte hála Tenéked 
kegyelmedért legfelségesebb Jóltevő!”62 

Felmerülhet a kérdés, hogy Antónia csak mások előtt próbálta-e leplezi 
szerelmét Wesselényi iránt, vagy saját maga sem tudta, mire vélje érzéseit. Az 
1838. november 3-i feljegyzés elgondolkodtató: „Van gyakran egy érzés e’ 
kebelben, mellynek nevet még nem lelheték, egy vágy lehet ez még is…Illyenkor 
                                                
54 KA 1839. december 16. A bejegyzés Asztalos Pál királyi tanácsosra vonatkozik. 
55 KA 1839. október 4. 
56 KA 1839. március 10. 
57 Uo. 
58 KA 1840. augusztus 19. 
59 KA 1839. május 6. 
60 KA 1839. július 14. 
61 KA 1839. február 8. 
62 KA 1841. december 6. 



Paragh Brigitta 164 

néha mondhatatlan édes, lágy és boldog érzéseket érzek, néha csendesen 
merengek”. Lehet, hogy a feljegyzés Wesselényire vonatkozik, de az is lehet, 
hogy csupán a helyét nem találja Antónia az egyre inkább kiüresedő Csekén, s 
visszavágyik a szellemi élettől nyüzsgő Pestre. Mindenesetre a naplót és Antónia 
Wesselényihez írt leveleit olvasva nem tartom valószínűnek, hogy ne lett volna 
tisztában a báró iránt érzett szerelmével.  

Ha Antónia előtt esetleg nem is egyértelmű, szerelmes-e Wesselényibe vagy 
sem, a körülötte élők minden bizonnyal érzékelték rajongását a báró iránt, illetve 
vágyakozását annak társasága iránt. A napló egyik feljegyzése szerint 
Ormoséknál Antónia szemeiből „egy könnyzápor omlott elő”, amikor részletesen 
hallott a Wesselényi elleni ítéletről. S ekkor látnia kellett „a’ magyarázhatatlan 
mosolyt az ajkak és szemek végein”, mintha a körülötte ülők mintegy igazolva 
látták volna ezzel a kitörésével a megsejtett érzéseket. A legmeggyőzőbb 
Antónia érzéseiről szintén az aznapi feljegyzés egyik része: „De a’ fájdalom, 
melly keblemben ég, nem fog kialudni. Kiirthatatlan az onnan, mint a’ tisztelet és 
bámulat, ki egy világ tiszteletére és bámulatára volna érdemes.” 63  

„Ismét egy öröm, mellyhez hasonlót ritkán élhetni. Kende Lajos ma érkezett 
haza…, ’s nekem Gräfenbergből B. Wesselényitől egy levelet hozott.” – kezdte 
egyik bejegyzését ujjongva Antónia.64 Mi más is lehetne az öröm oka, mint a 
báró, adott esetben egy tőle érkező levél: „Egy kedves, megbecsülhetetlen” levél. 
Tagadhatatlanul kicseng Antónia soraiból mérhetetlen öröme: „Alig hiheték 
szemeimnek midőn a’ levél végén a’ kedves nevet olvasám. És még is az ő neve 
vala az!” Vallomás-értékű a bejegyzés utolsó mondata: „Én is felelni, irni fogok 
neki, megköszönöm jóságát, de hol lelek szavakat erre, - ha az ember annyit 
tudna beszélni, mint érezni!” Meglepő módon, szárnyaló örömét ezúttal 
Wesselényihez küldött levelében is kitárta: „Az a’ pillanat, mikor Kende Lajos 
rokonom kezemhez juttatá azt, egyike vala életem legszebbjeinek. Emléke egy 
édes boldogító emlék marad, melly nem fog soha elenyészni…Nincs szó, melly 
elég köszönetet tudna mondani Nagysád kegyéért,…”65  

Folytonosan élt Antóniában a remény, hogy viszontláthatja a férfit: „Él 
bennem a’ remény , hogyha ő egyszer Csekén lesz, nem lehet, hogy én ne 
lássam”.66  

Amikor a több mint egy éves szünet után Antónia ismét „kinyitotta” naplóját, 
rögtön a második bejegyzésében Wesselényivel foglalkozott. Határtalan örömét 
fejezte ki a báró szabadulása miatt, s érzelmeit híven tükrözi, hogy tudni 
                                                
63 KA 1839. március 10. 
64 KA 1839. október 12. Az alábbi idézetek is innen. 
65 Az elküldött levél szövegét Antónia rögzíti naplójában, az 1839. november 2-i bejegyzésben. 
66 KA 1840. augusztus 19. 
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szeretné, hogyan érzett, s mennyire volt boldog a férfi, amikor fogságából 
szabadult. „Fogadjad keggyel az én gyenge hálámat, mit tudom, sokan 
bocsátnak fel tehozzád most ő érte….Valjon örült e’ nagyon…?”67 Antónia 
naplójának (a napló létének, a naplóírás szükségének) a Wesselényi-témával 
való szoros összefüggésére utal az is, hogy egy újabb esetleges szakasz, majd 
hallgatás (1842. március 15-e és 1843. február 18-a között) után, ismét a 
Wesselényi-érzelem miatt ragadott tollat. Elért ugyanis hozzá a báró 
házasságkötésének (valójában később megtörtént, ekkor tévesen már bevégezett 
tényként vett) híre. „Annyira elfogultam, hogy nem tudtam szóllani, még 
gondolni sem; - be mentem a’ mellék szobába, egyedül szerettem lenni….Nem 
tartottam földi nőt méltónak hozzá,…”68 Egyértelműen kicseng a sorokból 
Antónia mérhetetlen csalódottsága, s bosszúsága. Talán ezekben a napokban 
ismerte először el, hogy rengeteget gondolt a férfira: „Istenem be sokat, sokat 
jutott ő nekem eszembe.”69 

A következő napokban száműzte Antónia a naplóból Wesselényit, 
bejegyzéseiben soha többé nem említette a bárót. Az utolsó sor, amely 
Wesselényivel kapcsolatban feljegyeztetik: „Most úgy képzelem én őt, mint egy 
fényes csillagot, mely elveszté utját, és keresve tévelyg a’ ragyogó égi pályán.”70 
Az az érzésünk támadhat, hogy megpróbálta felmenteni a férfit, s igyekezett 
házasságát egyszerű emberi tévedésként, botlásként elkönyvelni, amit talán 
egyszer kijavít. Számomra egyértelműen Antónia féltékenységét tükrözi az a 
bejegyzése, amelyben negatív véleményt rögzített – mások ítélete alapján – 
Wesselényi (valójában hivatalosan csak később elvett) feleségéről, Lux Annáról, 
a gräfenbergi takácsmester leányáról: „…nője nem szép és igen közönséges…”71 
Ebben a bejegyzésében többször egyszerű „szobalyány”72-nak nevezte, s nevén 
egyszer sem említette, holott elképzelhetetlennek tartom, hogy azt ne hallotta 
volna. Talán saját maga vigasztalására jegyezte meg, hogy Wesselényi „nem 
                                                
67 KA 1841. december 6. 
68 KA 1843. február 18. 
69 KA 1843. február 19. Érdekes, hogy bár Lux Anna megismerkedése Wesselényivel 1842-re 
tehető, de a házasságkötésre a báró levelezése szerint 1845 végén került sor. A báró naplója 
egyáltalán nem utal arra, hogy az Antónia által jelzett időben, bármilyen szertartás keretében 
elvette volna Annát. (Részletesen lásd.: PRISZLINGER i. m. 34-41.) Elképzelhetőnek tartom, hogy 
Pap Endre esetleg Antóniát féltékenységből félretájékoztatta. Nyilvánvaló – Antónia naplója, és 
Endre versei alapján –, hogy a férfi rendkívül szerelmes volt Antóniába, s Endre többször 
találkozott Wesselényivel Gräfenbergben. A gond ezzel az elképzeléssel azonban az, hogy Antónia 
naplójából az derül ki, hogy miután kikosarazta a férfit, Endre többször nem utazott a családhoz. 
70 Uo. 
71 Uo. 
72 Az 1843. február 18-i és 19-i bejegyzésben is így emlegeti Lux Annát. Sőt, úgy véli, „azt mit 
ezen fizetéses szerencsés szobalány tett, mások is megtették volna tudom, tán érdemesebbek…” 
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szerelemből nem érdekből, hanem hálából” vette feleségül „szerencsés 
szobalyány”73-át.  

Wesselényi Miklóssal kapcsolatosan Antónia naplójában 1838. május 29-e és 
1843. február 19-e között találunk feljegyzéseket. Az adott időszakban összesen 
117 bejegyzés került a naplóba, s ezek közül 32 foglalkozik Wesselényivel Bár 
ez a vizsgált bejegyzéseknek csupán 27%-a, de fontos megjegyezni, hogy 
gyakran hosszú hónapokig nem írt Antónia, s általában a férfi miatt kezdett újra 
feljegyzéseket készíteni. Az is megfigyelhető, hogy a báróval kapcsolatos 
bejegyzések a leginkább érzelem-dúsak, s a közbeeső feljegyzések – egy-két 
családi vonatkozású témától eltekintve – irodalmi művekről, fordítási 
gyakorlatokról szólnak, ill. arról a törekvéséről, hogy tudását szinten tartsa. 
Ugyanakkor számomra több bejegyzésből az is egyértelművé vált, hogy ha nem 
is említette konkrétan a férfit, folytonosan rá gondolt, és hiányolta társaságát. Az 
érzelemnyilvánítás Wesselényivel kapcsolatosan pedig úgy történt, hogy 1838. 
május 31. után nem is találkozott többé személyesen a férfival. Számomra 
egyértelmű ezek alapján Antónia plátói szerelme Wesselényi Miklós iránt, 
akinek alakja képzeletében egy idő után – talán éppen a térbeli és időbeli 
távolság hatására – hatalmassá és túlzottan is idealizálttá vált.74 Az is 
valószínűsíthető, hogy Kölcsey Antóniát a naplóírásra elsősorban ez a „rejtett” 
érzelem inspirálta. 

Idővel egyre egyhangúbbá vált Antónia naplója (élete?!). Szülei idősebbek 
lettek, testvére nem kereste társaságát, s nem volt már lehetősége tudása 
fejlesztésére. A naplóírás utolsó évében már nem Hugo vagy Goethe valamely 
művének nagyszerűségén örvendezett, hanem azon, hogy rendes háziasszony 
módjára szőni is egyre jobban tud, s azon, hogy a kertészkedés is vidámmá teszi. 
1844. december 8-án lejegyezett még néhány keserű sort: „…oly jól esik ma 
nekem leírni gondolataimat, mintha régi titkot mondanék el! ’S ezt csak így 
tehetem, szülőim már idősebbek, Guszti egykedvübb hogysem meg értenék ily 
haszontalan gondolataimat, ’s méltányolnák és érzenék azokat. Legalább már 
leírtam.” Ami ezután következik, úgy tűnik, túlságosan szürke ahhoz, hogy újra 
feljegyzéseket készítsen. Jóformán ki sem mozdult Csekéről. Korábbi 
bejegyzéseit tanulmányozva sem állíthatjuk, hogy sokszor és sok helyen járt – 
többnyire csupán rokonlátogatások és családi kirándulások vitték Lázáriba, 

                                                
73 KA 1843. február. 19. 
74 Áttételesen érzékelteti Wesselényi jelentőségét Antónia életében az is, hogy három gyermeke 
közül Clementin – akiből írónő lett –, anyja elbeszélései alapján, fél évszázaddal később utalt a 
báróra, kinek érkezése a Tänczer-intézetbe mindig örömünnep volt. Antónia lányának 
feljegyzéseire Gábor Júlia hivatkozik. KA 248-249. 
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Kölcsébe, Szatmárra, Váraljára, Musalyba, Vajnákra75 és tanulmányai két évre, 
Pestre –, de az bizonyos, hogy élet- és társas-tere egyre inkább beszűkült. Tóni 
ifjú, rajongó, széplélek korszaka véget ért, a napló bezárult. 

Kölcsey Antónia későbbi életéről rendkívül keveset tudunk, leginkább Gábor 
Júlia kutatásaira hagyatkozhatunk.76 1848-ban, 27 évesen egy egyházkerületi 
főgondnok harmadik felesége lett, és egy vidéki birtok védő falai közé húzódott 
vissza. Az elkövetkező hat évben sorra haltak meg korábbi életének főszereplői. 
A szabadságharcban Kölcsey Kálmán, néhány év múlva az első kérő, Pap Endre, 
majd 1854-ben az „iker-naplót” vezető Obernyik Károly távozott az élők 
sorából. S mindezek mellett 1850 áprilisában életét vesztette a „nagy szerelem”, 
Wesselényi báró. Reményeivel és álmaival együtt azonban Antónia nem 
vesztette el erős empatikus oldalát. Apára költözve szívén viselte a falu 
szegényeinek és betegeinek sorsát. Három gyermeke közül a legkisebb, Ilona, 
még gyermekként elhunyt, másik lányát, Clementint és fiát, Zsigmondot, Tóni 
tanította. Fiát ő maga készítette fel a gimnáziumi felvételire. Zsigmond később 
elhagyta apja nevét, s anyja leánykori vezetéknevét, a Kölcseyt vette fel.  

Lányának visszaemlékezéseit olvasva talán elhihetjük, hogy a csendes családi 
élet boldogságot adott a Kölcsey lánynak. Azt azonban nem tudhatjuk, hogy 
mindez kárpótolta-e a reformkori Cseke pezsgő szellemi és társasági életében 
megszületett álmainak elvesztéséért.  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Brigitta Paragh 
 

The Hungarian Reform Age and Count Miklós Wesselényi 
in the diary of Antónia Kölcsey 

 
Studying diaries is always a challenging task for the historian. Although they are 
biased by their very nature, it is exactly the personal tone that renders particular 
value to them. By a close study of a diary the historian becomes familiar with 
the way his subjects, the aristocrat, the bourgeois or the villain, perceived his or 
her own world.  

Diaries are inevitably partial and thus the interpretation they give, if any, can 
at best be used as working hypothesis. At the same time, diaries are essential for 
establishing such hypothesis in fields such as gender studies.  

                                                
75 A naplóban többször szerepel a máramarosi település neve, néhol Vajnág alakban. 
76 KA 272-275.  
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Among the numerous diaries that have come down to us from the Reform 
Age only a tiny fraction were written by women. This fact has much to do with 
the contemporary debates on women’s role in the family and in the wider 
society. Once we take a closer look at these debates, it becomes clear why 
women’s diaries are so precious.  

Antónia Kölcsey was the goddaughter of no less important figure than Ferenc 
Kölcsey, the prominent politician and poet of the era. Antónia established an 
intimate relationship with his famous relative and she became part of the highly 
intellectual milieu of her aunt’s home. Not only did she witness it, but she also 
gave vivid descriptions of many of the writers, politicians and artists who made 
the Reform Age in Hungary. Moreover, her observations offer us glimpses of the 
everyday life of a noble woman as well as of the ideals and rituals of her family.  

Among the described figures the role of count Miklós Wesselényi must be 
emphasized. Antónia cherished a never fulfilled, yet intense love for him and 
thus the picture she paints is necessarily idealistic, however, her remarks remain 
invaluable for their sensitivity to the public opinion.   




